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Vasárnap eldőlt a belpolitika nagy kérdése:

Gömbös repülőgépen hazajön 
és kihallgatásra jelentkezik 

a kormányzónál
Vasárnap végleg eldőlt: dr. Baross József 

egyetemi tanár, a miniszterelnök kezelőor
vosa és Szakmáry Emil alezredes, a minisz
terelnök személyi titkára a hét második felé
ben repülőgépen utazik Münchenbe és

a legelső kedvező napon házalódul 
ugyancsak repülőgépen velük feleségé
vel együtt Gömbös Gyula miniszterelnök.

Hazaérkezésével megindul a politikai kibon
takozás egy olyan szituációból, aminőre 
meg nem igen volt példa sem a a magyar al
kotmányos éleiben, de talán külföldön sem: 
megoldani egy politikai válságot, amikor a 
valóságban nincs sem politikai válság, sem 
személyi válság.

hanem csupán egy mélységesen emberi 
tragikumból bekövetkezett helyzet.

amikor egy alattomos betegség passzivitásra 
kényszeríti a felelős kormány vezetőjét.

A miniszterelnök szabadsága október l;>-én 
lejár és a Gömbös Gyula alkotmányos fór • 
mák szerint itthon személyesen akar jelent
kezni az államfőnél. Ezen a kihallgatáson fog 
eldőlni, hogy most a parlamenti élet meg
kezdésével egészségi állapotára való tekin
tettel újból átvegye a kormányzás vezetését.

Az eddigi jelentések szerint
a miniszterelnök egészségi állapota meg 
bizonyos Ideig a tcPes nyugalmat és 
visszavonulást követeli meg s Így szá
molni kell azzal az eshetőséggel. hogy 
orvosai tanácsára is — ő maga fogja 
kérni a kormányzótól, hogy mentse fel 

mostani felelősségteljes állásától.

Mig ez meg ncin történik, addig a politikai 
helyzet megoldására vonatkozólag csupán 
kombinációk születhetnek, aminthogy a po
litikai légkör telve is van különböző talál
gatásokkal.

GUmbUsnek 
pihenésre van szüksége 
Ez tcrrnu'szetcs is, mert azzal tisztában 

van mindenki,
hogy Gömbös Gyula miniszterelnöknek 
még további pihenésre és nyugalomra 
van szüksége, amely biztosit ja bizonyos 

idő múlva teljes felgyógyulását.
Ezt az időt azonban mór idehaza fogjai el
tölteni és magyar orvosai folytatni fogjak a 
kezelésnek azt a módszerét, amellyel beteg
sége kezdetén ellinlmizlak és amely bizto
sította a miniszterelnök lassú gyógyulását.

A mai helyzet megoldása a Pnrlan’cl' 
üléseinek megkezdésével feltétlenül szüksé
gessé válik.

A pártok í. politikusok n parlamenti 
szilnél alatt állandóan kontaktusban ru 
ták választóikkal ós a kormány Is te ■ 
kfsztllt a törvényhozás munkájának 

megkezdésére.
A nyugalom biztosítva volt és még azt sem

lehet mondani, mintha ez a nyugalom a po
litikai élet elsekélyesedcsét jelentette volna. 
Amikor szerte Európában, sőt azon túl is, 
mindenütt erős hullámzás és különböző po
litikai megmozdulások tapasztalhatók, ak
kor jogosulatlan az a kiritika, amely a ná
lunk uralkodó nyugalmat és rendet tespe- 
désnek akarja feltüntetni.

Kivéve egyes belső pártellentéteket, egyéb
ként a nyugalmat nem zavarta meg semmi
féle különösebb bérharc, nincs valutádé
val váci ó, a közgazdasági élet biztonsága is 
megnyugtató, úgyhogy bizonyos mértékben 
nyugodtan várhatja a magyar közvélemény 
a miniszterelnök hazatérését, elhatározását 
és az ebből megszületendő helyzetet.

Talán éppen ebből a nyugalomból ered az, 
hogy a magyar kövéleményt élénken foglal
koztatják a miniszterelnök hazatérésével be
következendő események. Számolnak azzal, 

hogy Gömöbös Gyula miniszterelnök -- 
egészségi állapota javulásának biztosítása 
érdekében — kérni fogja felmentését

és ez cselben az államfőre hárul a feladat, 
hogy az uj miniszterelnök személyét kije
lölje.

Érdekes 
kormánykombináciök

A legkülönbözőbb pártállásu vezető poli
tikusok kombinációja,

hogy Darányi Kálmán mostani helyet
tes-miniszterelnök kap megbízást kor

mányalakításra,
miután a miniszterelnökkel együtt az egész 
kormány és a politikai államtitkárok is — 
alkotmányos szokás szerint — beadják le- 
mondásukat. Hogv azután a mostani kor
mányból a kormányzó elhatározása és az 
uj miniszterelnök előterjesztése alapján kik 
kapnak újra megbízatást, azt természetesen 
ismét csak kombinálhatják azok, akik a 
politikai helyzettel, az erőviszonyokkal is
merősek. Tál.Ugatások tényleg vannak és 
ezeknek alapján kialakult az a felfogás, 
hogy a mostani kabinetből feltétlenül meg
marad, illetőleg újra megbízást kap Ftdiinyi 
Tihamér pénzügyminiszter, 
kultuszminiszter, Kánya Kálmán ku ügy
miniszter Somkuthy József honvédelmi 
miniszter és Kozma Miklós belügyminisz- 
ter is.

Völloíásról beszélnek a kereskedelmi és 
nz Igazságügyi tárca körül.

Az a hír Járja, hogy Wlnchkler István 
kereslte elint mintatér nem tartja inti 

tárcáját az uj ka' lnetben,

hanem Barncmíi.-a Géza kerül Ismét vissza 
a kereskedelmi miniszteri: m élére és eny
hén továbbra is cll.lná az iparügyi minisz
térium vezetését,

sót szó van arról Is, hóm a két minta-

tóriumot újra rgyrslllh,
de Prtnrödzp Antal változatlanul megma
radna az iparügyi minisztérium államlit- 
kára.

’ A földmivelésügyi tárcát Darányi Kálmán 
tartaná meg, helyébe lilarschalt Ferenc 
mostani államtitkár kerülne. Szó van arról 
hogy Ereszig Elemér belügyminisztériumi 
politikai államtitkár helyére olyan férfiú 
jön, aki most nem politikus, azonban elő
kelő bizalmi állást tölt be.

Igazságügy-miniszternek Tasnády-Nagy 
Andrást, a mostani knltuszállamtítkárt 

emlegetik,

akinek helyére, a közoktatásügyi miniszté
rium politikai államtitkári székébe Kelemen 
Kornél kerülne, mig a földmivelésügyi mi
nisztérium politikai államtitkárságára Te
leki Mihály grófot tippelik.

Agrármozgalom 
és marion Béla

Mielőtt azonban még alkotmányos for
mák szerint a kormányváltozás lczajlana,

az egyes politikai frakciók és pártok Is 
mozgolódnak 

azért, hogy bizonyos irányban állást fog
laljanak.

E hét közepén értekezletet tart a NÉP 
úgynevezett gazdacsoportja, nmely állítólag 
a különböző csatlakozások révén most már 
70—BO NEP-képviselőből állana. Értesülé
sünk szerint a gazdnesoport határozottan 
illástfoglal bizonyos politikai vonatkozások
ban és formális határozati javaslat kerülne 
az értekezleten megvitatásra, amelyben azt 
hangoztatják, hogy

a mostani átmeneti állapot nem tart
ható és kérik, hogy n kormányzás sta

bilitása biztosíttassak.
A gazdacsoport egyes tagjai agitálnak 
Kozma Miklós bclügvminisztersége ellen, 
viszont állást foglalnak Winchkler István 
mellett. Kérik a .W-as bizottság újjáalakító 
sát és azt is kívánják, hogy

a képviselőház egyik alclnökc kimon
dottan agrárius legyen.

A képviselőház üléseinek megkezdésével 
ugyanis az elnök kivételével újraválasztják 
a Ház két alclnökét, háznagyát és a jegyző
ket is.

Bo’ory György helyett akarnak a gaz
dnesoport tagjai kimondottan hozzájuk 

tartozó alelnököt.
De n gazdacsoport Intronzlgensebb tnrrjui 

még a fővárosi NEP-szervezctben is váltó 
zást kívánnak, még pedig azért, hogy erő 
teljesebben képviseljék a NÉP fővárosi 
szervezetében a pestvidéki gazdák és ter
melők érdekeit, amihez különben megkap
ták még Prsf-vórmcgyc támogatását is, 
amely minden alkalommal sikraszáll a szé

kesfővárossal szembe na pestkörnyéki let**  
melök érdekeiért.

A bekövetkezendő kormányváltozás ki- 
hatással lesz a NÉP belső életére is. Alkot*  
(uúiiyos szokások szerint

a NÉP elnöksége feltétlenül felajánlja 
lemondását az uj miniszterelnöknek, 
aki egyszersmind a kormányzópárt ve

zére Is lesz.
Erre az esetre már

számolnak az^al. hogy Marton Béla 
nem vállalja tovább ■ párt országos fő

titkári tisztségét
és ezzel kapcsolatban valószínűleg mcgvalő- 
sül az. az elgondolás, hogy az uj éra alatt 
már ncin képviselő fogja betölteni a párt*  
nak ezen különben is tulnyomórészben ad
minisztratív természetű tisztségét.

Feloszlik a magyar 
legitimista pírt

Egyébként a meginduló mozgalmas po
litikai élet termelte ki azt a mozgalmat, 
amely a Nemzeti Néppártban és nz. azok
kal rokonérzelmü úgynevezett legilimsta 
fiatalságnál bontakozott ki.

A Nemzeti Néppárt előreláthatólag a 
legközelebbi időben kimondja felosz
lását és Mukruv Lajos országgyűlési 
képviselő, valamint Grlger Miklós, a 
Nemzeti Néppárt elnöke csatlakoznak 

a Független Kisgazdapárthoz.
Erre vonatkozólag a tárgyalások már leg
közelebb befejeződnek. Éltől függetlenül 
azonban az úgynevezett legitimista fiatal- 
súg a legközelebb

memorandumot juttat el Ottó király
fihoz, amelyben art kérik, hogy vonja 
vissza Sigray Antal gróftól azt a meg
bízatást, amellyel a grófot a királyi 
család magyarországi megbízottjává 

tette meg,
mert politikai és társadalmi elfoglaltsága 
Sigray Antal grófnak teljes passzivitást je
lent a legitimista gondolat részére és azt 
kérik, hogy vngy Ilunyady József grófot, 
vagy Kállay Tibor volt pénzügyminisztert 
bízza meg magyarországi képviseletével.

Az Ottó királyfihoz küldendő memornn- 
fiúmtól eltekintve állítólag a királyfi már 
informálva van abban a tekintetben,

l»o?y Sigray Antal gróf, mint a feudális 
legitimizmus apcstola, ncin képviselheti 
q szociális és (demokratikus legljjraiz

must,
amelyet tulajdonképpen Grlger Miklós kép*  
visel, akit hontalanná tettek saját pártjá
ban.

Makray és Grlger belépése n Független 
Kisgazdapártba most már azért is aktuális 
lelt és lehetett, mert Eckhardt Tibor n leg
utóbbi alkalommal nyilatkozott a király-
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kénlésről Is és ez a nyilatkozata teremtette 
meg hz alapot arra, hogv Makray és Grlger 
beléphessenek a kisgazdapártba.

Eckhardt és a kisgazdák 
az uj helyzetben

A Független Kisgazdapártban sem teljes 
az egység minden politikai vonatkozásban. 
A párt egyik része feltétlenül

a legerőteljesebb ellenzéki alnpon akar 
maradni, bármilyen kormány la jöjjön, 

mig egy kisebb része bizonyos orientáló
dást tart szükségesnek kormányváltozás 
esetére az uj kormány felé. Hogy azután 
Eckhardt Tibor kétségtelenül erős tekinté
lyével érvényt tud-e szerezni akaratának, 
Amely az orientálódást szükségesnek tartja, 
nz még nincs tisztázva, de az bizonyos, 
hogy Makray Lajosnak a pártba való belé
pése szokat a képviselőket erősiti, akik fel
tétlenül ellenzékiek akarnak maradni.

Az október 20 án meginduló parlamenti 
élet tehát elég mozgalmasnak Ígérkezik. 
Kétségtelen, hogy Darányi Kálmán imieny- 
ben tényleg megkapja a miniszterelnöki 
megbízatást, magáévá teszi Gömbös Gyula 
miniszterelnöknek a pártközi konferencia 
összehívására vonatkozó levelében foglalt 
és a Ház elnökéhez intézett kívánságát és 
n Ház összeillése után a legrövidebb Idő 
nlnlt össze fog ülni a pártközi konferencia 
ii választójogi javaslat fölötti tanácsko
zásra.

Előzőleg a Nemzett Egység Partja Is ki 
fogja jelölni a pártközi konferenciára de
legálandó tagjait, Akiknek kötelességük 
lesz, mint a kormányzópárt delegátusainak, 

abizonyos javaslatokat is előterjeszteni, 
választód jog alapelveire vonatkozólag.

Thomas S. Ghibbert 
angol kutató háromévi himalájai 
remeteség után Budapestre érkezett

OHneerone svéd agyaebész é« Voronnff, ai 
erőst származású francia fiatnlltó prof ess fór 
mellett oi elmúlt napokbnn még egy nevezetes 
tudós vendége volt Budapestnek: Thomas S. 
Ghibbert. alig negyvenötévé*  rendkívül »ok 
oldala kutató, nki legutóbb

három teljes évet töltött a TIlmalájH lábánál
• legkomolyabb tudományos mnnkávnl. Th. S. 
Ghibbert tulajdonképpen orvos, de n világ lég

Fővárosi Orfeum (,0n

KASSNER, a nagy varázsló és tiz attrakció
Megnyitó előadás: hétMn. október Vén 815 órakor 
Jocyolóvótel a pí nzUrnil: telefon 8-íöO-M

ül rv óbb hegységénél töltött évek alatt egv 
másik tudománoval la behatóan foglalkozott: 
a meteorológiával. ks angol orvot a Himalája 
láttánál elterülő vidék sperájlí*  éghajlati és ter
mészeti viszonyai által előidézett ezotikus be
tegségeket tanulmányozta. Most, három esz
tendő utón azért tért vissza, hogv Londonban 
megírja a tanulmányozott titok *atos  vidékek 
lakóinak nemcsak egészségügví helyzetét és 
fizikai betegségeit, de

lelki életét Is.
Ezzel kapcsolatosan behatóan foglalkozott a 

hlmalájnmentl népek őstörténetével, népszoká
saival és mitológiájával is. Tekintve, hogv a 
vidék szélsőséges kiimája rendkívüli mérték
ben befolyásolja a lakosságnak nemcsak egész
ségügyi viszonyait, de lelki életét is, Thomas 
S Ghibbert meglátogatott egyet a Himalája ol
dalán létesült uj meteorológiai állomások kö
zül. Ezek a kutatóhelvek tudvalevőleg az 
utóbbi esztendőkben soktcklntetben uj Irányt 
adtok a meteorológiai kutatásoknak. Ghibbert 

főbb hónapot töltött egy Ilyen éghajlat
kutató állomáson

Véres utcai harc folyt vasárnap 
Párisban a ttizkereszteseh 
és kommunisták között

Pária, október 4.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az aggodalom, hogy a vasárnapi 
nap nem múlik el aulyos összecsapások 
nélkül, beigazolódott. A szélsőséges Izgatá
sok, amelyek egy hét óta uj erőre kaptak,

▼•aárnap a kommunisták éa tüzkeresz- 
teaek várta ÖMzeülközéseiben robban

tak kL
A kommunisták a l’arc des Prlncea fut- 

ballpályán vasárnap délután nagygyűlést 
rendeztek, amelyen a komniunistapárt ka- 

A 
De

raarai képviselői voltak a szónokok, 
nagygyűlés súlyos verekedésbe fulladt, 
la Rocque ezredes tüzkercsztes hívei 
utballpálya közelében

ellentüutelést rendeztek, 
belügyminisztérium szinte óránkéntA

Redward angol sajtöatíasé és 
Wenckheim grófod autékarambolla

Kecskemét, október 4.
Vasárnap délben a flrrefuds-szállő előtti 

téren F. G. Rendward, az angol követség 
sajtóattaséja autójával ed tőt te Kalmár La
jos 29 éves kereskedőt, aki kerékpáron ha
ladt az utón. A kerékpáros lezuhant a földre, 
agyrázkódást és lábtörést 
zolás szemtanúi szerint

• biciklista nem vette

szenvedett. A gá-

éstre a rendőr

Feltalálták
a „növényt a négyzeten"
Az elektromos áram újabb csodáival kísérletezik 
Szarvassy Imre dr.

Évek óta titkos munka folyik a Műegyetem 
elektrotechnikai tanszékén. Szarvassy Imre 
dr. egyetemi tanár vezeti ezeket a kísérlete
ket, amelyek végre eredménnyel zárultak le. 
Elkészült az elektromos áram legújabb cso
dája elméletben:

elektromos áram 
egyszeri termésidő 

növény, kétszer
vagvh a növény önmagának szorzatává
— növény <i négyzeten!

Üégi problémája fizikai világnak, hogy mi 
hajtja fel a növények koronájáig az éltető 
nedveket. A levegő súlya átlag kilenc méte
rig segíti ezt elö, tehát például hogy ml hajtja 
az óriásfenyők koronájáig, a növény konyhá
jáig a nedveket, az sokáig eldöntetlen vita 
tárgva volt. Most megoldódott a 
a levegő elektromos töltött séyében 
et a nagy felhajtó erő.

Ezen az elgondoláson indult el ___
professzor. Egy muskátlitővel két helyen drót
tal szúrt at és a két drót végéhez elektromos 
árammérőt erősített. Nappal, a ncdvszlvások 
Idején az óra áramot jelzett. Ha pedig a tő 
egy águl levágták és Itatóspapírral a nedvek 
kiáramlását meggyorsították, az óra több 
elektromos áram jelenlétét mutatta.

Innen lehál már csak egy lépés a megoldás, 
vájjon mi történik akkor, ha ml viszünk a 
növény belsejébe elektromosságot?

A növény nedvszivása meggyorsul, Aminek 
követkertében

hamarabb horza meg gyümölcsét.

segítségével as eddigi 
aíutl kélvscr terein a 
olyan mennyiségben,

lett

probléma: 
keresendő

• magyar

BANOLI KIOSZK...

és Itt szerzett tapasztalatai tudományos anya
gának egy részét uj megvilágításba helyezték.

Érdekes egyébként, hogy Thomis S. Ghib- 
bért egyik utolsó állomása Dárzsiling volt, te
hát az a város, ahol a nagv magyar felfedező, 
Körösi Csorna Sándor nyugszik.

adott U Jelentéseket a*  „hadi helyzetről'*.  

A délutáni órákban súlyos összeütkö
zések támadtak a kommunisták és tűz- 
keresztesek között. Vad, véres vereke
désekké fajultak ezek az összeütközé
sek a a véres utcai harcoknak végül Is 
■ rendőrség erélyes fellépése vetett 

véget.

A rendőri csapatok délután hozzákezdtek 
tüntetők szétoszlatásához. Harmincöta

ezerfőnyi tüutetöesoporlot kellett szétosz
latni. Ennek során ujahb összeütközések 
történtek. Az esti órákig

köze! másfélezer embert vettek őrizetbe 

a nacionalista éa a kommunista tüntetők 
csoportjából. A tüntetők összerombolták 
egy kávéház berendezését, felborítottak egy 
taxit Is.

tilos Jelzését,
keresztül hajtott az utón és ez okozta a sze
rencsétlenséget.

F. G. Rendtvard, aki az egyik Wenckheim 
grófnő társaságában volt, azonnal leállította 
kocsiját és

elsőnek sietett Kalmár segítségére 

azután rendőrt hivott és értesítette a men
tőket, akik kórházba vitték a sebesültet.

műegyetemi tanár
A növényeket külön-külön dróttal megsér

teni azonban óriási munkatöbbletet jelentene 
és sikerrel sem járna, mert elhervadnának. 
De ha egyszer az elektromos áram az, ami az 
éltető erőt szállítja, hol keressük ezt a termé
szetben, hiszen a flóra nincsen drótokkal ak
kumulátorokhoz kőivel Dróthálóval takartak 
le egy virágot, amely a levegő elektromos tül- 
töttségét elvezeti: a kísérletnek váratlan ered
ményeként a virág elhervadt.

Sugározzunk tehát elektromos áramot a

AFESIICHEVHAHAOISA
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁTÓL
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HIRDETMÉNY
Ezennel közhírre temük, ho#v a Pesti Chevrn 

KMdisii alapszabályai SS. |-a rendelkezésé
hez képet, u folyó évben

MsvlMlótMWM 
vaiasziasoh 

'aWntnnlc. KnneX folviAn az nlanuzabAlyok 77 L-Anak 
•vnrti'lk«*r>»e  a np^An van szerencsénk tinlnmAsra hozni, 
noits a Chevrn . n<!la:i vAhtavtóVépes t>-g'u|. 
nii'j oe:(lri nclcs ncvjcR.vz.öke n I'Jievru KrnJlsa 
i:kArl litvutalábun <Vll, Erwébot-korul 26,1. etu.i 

betekinthető
A nóy 'cgyzéKre vonal Rovó esetleges fel. 

■■Olamlúsok u választ .al bizottság előtt 

folvó évi október hó 11-lg 
bezáró la a csr.k .'Eleadők.

A y Jászt'sok hntiirt'oje klllön fog MWetnl.
4 * ’'**  Kn,,|s“ VAlnaztAsIflizotwSeAunk 1956. fz ptember 27 On tattott U;6«l>öl

A választási bizottság.

SZILAGYI NMCSA

növények fölé, 
erre pedig legalkalmasabb a rövidhulláma rá
diósugárzás. Ilyen módon végre elérhetjük, 
hegy növényünk a megfelelő .sugárzással elő’ 
segítve, az állalunk kívánt időben érik be, a 
sugárzás mennyiségétől függően a termés- 
meni yiséget felfokozhatjuk, anélkül, hogy a 
szabályos beérés idejében esedékes terméstől 
elesnénk.

A magyar agrárállam szempontjából fel
becsülhetetlen Jelentőséggel bírnak 

ezek a kísérletek. A magyar búza egyetlen 
fegyverképes vetélylúrsa a kanadai búza, a 
szabályos száznyolcvannapos beérés helyett 
nyolcvan nap alatt érik be. Természetesen a 
hamarabb érő terményekkel kevesebb a munka, 
kevesebb a munkadij, tehát olcsóbbak Is. El
képzelhető tehát, hogy milyen perspektivikus 
jelentőségű Szarvassy dr. kísérlete már csak 
ebből az egy szempontból Is, annál Inkább, 
mert

a kísérletek elméletben befejeződtek 
és most már csak a technikai kivitel van 
hátra. (e. J.|

Feloszlatták 
a szolnoki Egyetértés 

Gazdakört
A szolnoki Egyetértés Gazdakört hónapo

kig tartó vizsgálat után a belügyminiszter 
feloszlatta. A Gazdakör ez év januárjában 
független kisgazda érzelmű vezetőséget vá
lasztott. Ettől kezdve

politikai viták színhelye lett a Kör, 
amely hatvan éve áll fenn.

A belügyminiszter feloszlató végzését azzal 
indokolja meg, hogy a Kör alapszabályéi!*-  
nes működést fejt ki. Szolnokon rövid idő
vel ezelőtt megalakult a Szolnoki Polgárt 
Gazdakör, amelyet azok alapitottak, okikat 
Egyetértés vezetőségéből kibuktak.

Az Egyetértés vagyonát az alispán lik
vidálja,

klubházának felhasználásáról a belügymi
niszter dönt

— Színházakban, 5 árat teákon Báltér (Er*  
zsébet-körut 22.) divat szirégloké és speciál 
divatselymei feltűnést kellenek.

A Knmmer Testvérek Te« tú
lpart Részvénytársaság l**az-  
gatósá a, felUgyelöbizottsá'a, 
tisztviselői, mesterei és mm- 
kásal mély szomo. usAtreal lelentlk, 
hogy a vállalatnak megalapítása óta 
igazgatósági tag a

alelnttk ur
f. hő t én hosszú szenvedés után el- 

B hunyt

1 A megboldogult szélei látókörű mun- 
B kássázával hervadhata lan érdemeket 
n szerzett vá'lalatunk felvirágoztatása 
U körül. Munkatársai na^ytudásu tanács- 
B adóiukat. tisztviselői és munkásai min- 
B denkor melogon érző, Jóságos íőnökü- 
B két gyászolják az elhunyt bán.
H Áldott legyen emléke, mely 
U őrükké élül fog szhlin ben.

SZ. 
kisfiái

Özv. Hatása Mi'dósné 
tír. Msi-oJ JuKsnna, 

Intro és Ténl fáj
dalomtól porig sújtva tu
datják az egész rokonsaa 
nevébun, hogy a legjobb 
férj, illetve apa

H&I1SZ lYIIKIŰS 
a Manyar- Hol'andl B ztosltó 
R'. és a Maryrr- Hollandi

Bank Rt. vezérigazgatója 

önfelá'dozó munkás életé
nek ötvenedik évében el
hunyt.
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A feleség és a nevelőnő 
revolveres afférja 
a férj miatt

Vasárnap délben egyik pesti kórház ka
puján egy 30 esztendős pesti uriasszony lé
pett ki és a kórházból egyenesen a királyi 
ügyészségre ment, hogy

bűnvádi feljelentést tegyen.
Az asszony feljelentéséből megdöbbentő 

családi dráma bontakozik ki. Telkes Béla 
budapesti kereskedő felesége és egy fel
tűnően szép fiatal leány a szereplői ennek 
a drámának. A leány Telkesék kisfiának 
nevelőnője volt mindaddig, amig nem rob
bantak ki ezek a tragikus események.

Telkes Béla hét esztendővel ezelőtt nő
sült meg. Egy pest környéki földbirtokos 
leányát vette nőül. A házaspár harmoni
kusan, boldogan élt együtt és még telje
sebb lett a boldogságuk, amikor a fiatal
asszonynak gyermeke született. Ez év ta
vaszán háromesztendős volt n kisfiú és

ekkor került Telkesék házába a feltű
nően szép fiatal nevelőnő: Kait Emma.

A férj egyik bécsi üzletbarátja ajánlotta 
Telkeséknek nevelőnőül Kait Emmát, egy 
elszegényedett osztrák uricsalád 22 eszten
dős leányát.

Hónapokig volt már Telkesék szolgálatá
ban a szép bécsi nevelőnő, amikor nz asz- 
izony féltékenykedni kezdett rá. Névtelen 
levelek és néhány „jóbarátnő" suttogása, 
pletykálkodása adott okot a féltékenyke
désére. Az asszony súlyos szemrehányáso
kat tett férjének, aki igyekezett megnyug
tatni feleségét, kijelentette, hogy alaptala
nul féltékenykedik rá. Az asszony azonban 
nem nyugodott meg és nem sokkal később 
egyik délíután, amikor férje nem tartózko
dott otthon,

felelősségre vonta a nevelőnőt
Ekkor történtek azok a meggdőbbentő ese
mények, amelyek a drámát kirobbantották. 
Telkesné izgatott szenvedélyes hangon 
támadt a nevelönőre, aki ugyancsak inge

rülten és szenvedélyesen válaszolt asszo
nyának. Az éles szóváltás odáig fajult, hogy 

Telkesné nrculütötte a nevelőnőt, aki 
erre viszonozta az ütést.

■4 két nő percekig verekedett egymással. 
Összekarmolt, vérző arccal rohant ki a szo
bából Telkesné. A nevelőnő a férj dolgozó
szobájába sietett, felrántotta az Íróasztalát, 

egyik fiókból kivette a férj revolverét 
és azzal rohant be az asszony szobá

jába.
Szerencsére a revolver nem volt megtöltve 
és ekkor már a hangos veszekedés, sikol
tozás zajára berohantak a szobába a cselé
dek, a szomszédok is, akik kicsavarták a 
fegyvert a nevelőnő kezéből.

Az izgalmas események után Telkes Bé- 
láné

Idegrohamot kapott éa családja nyom
ban kórházba szállíttatta.

A nevelőnő pedig elrohant a lakásból s na
pokig senki sem tudott róla. Két nappal 
később derült ki, hogy mi történt vele. — 
Egyik barátnője lakására ment s itt 

hcresóval megmérgezte magát.
A nevelőnő is kórházba került s még ma 
is ott ápolják. A történtek után Telkes Bé- 
láné nem tért vissza többé férjéhez s csa
ládjának ügyvédje nyomban lépéseket tett 
a házasság felbontására. Az uriasszonyt va
sárnapig ápolták a kórházban s amikor el
bocsátották, nyomban elhatározta, hogy 

életveszélyes fenyegetés elmén fel fogja 
jelenteni a nevelőnőt.

A feleség és a nevelőnő revolveres afférja 
ügyében ma kezdődik meg a nyomozás, 
egyelőre azonban csak Telkesnét lehet ki
hallgatni, mert a nevelőnö még mindig sú
lyos állapotban fekszik a kórházban s egye
lőre nem hallgatható ki.

Guba 
forró

exotikumát, 
erotikáját leheli 

■ÉX-
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Rövidhullám!
A rdcfiózdinak ex a lag*  
fiatalabb ága fontos té
nyező lett. Világrészekéi 
kapcsol össze. Nagy tó*  
volságokról és nappal is 
olyan hangáréval vahető, 
minta halyi adó. AzOríon 
22-es luxus kétlámpós 
rádió közép és hosszú 
hullámokon kívül a rövid
hullámsávban is meg- 
le nőén ió vételt nvuitt 

KAPHATÓ MINDEN ORION RADIOKERESKEDONEL
Ma lAv'irlinn Hiábavaló keresAsae! I Mi azak ne laraajon Bterüen eeolgáljuk ki Aa fenti kA 
uQléket klvónaóKAra LakAbAn aiiveaen bemutatják

MO«v®uADI0 tsssm®VI1„ RmAbet.-v.„.
Kedvezd IzetAal feltételekrm 1-S4S-M

nem toprongyos alak, hanem egy jól 
öltözött férfi volt.

A főkapitányságon megállapították sze
mélyazonosságát és kiderült az is, hogy 
Takácsot már régebben keresik egy vidéki 
lopás ügyében.

Takács Ödön édesapja
jómódú földbirtokos

volt Pécs mellett, fiát a legjobb nevelésben 
részesítette. Házitanltót tartott mellette, gim
náziumba járatta és az érettségi után az 
egyetemre is be akarta íratni.

A fiatalember azonban nem akart ta
nulni,

belekóstolt a mulatozásba
és a pénzt lopás utján szerezte meg. Fel
törte otthon a szekrényt és onnan többszáz 
pengőt ellopott.

Az apát, amikor felfedezte a lopást, na
gyon elkeserítette fia züllöttsé-ge és nehéz 
szívvel bár, de kiadta az útját. A fiatalem

Készségesen öemntatia:a XX?”*
VII., Rákóczl-jt 60.

Ab orasAff -Knasyobb Aa teitaaebb rAdtbtrrtae

ber ettől kezdve kalandoréletet élt. Külföl
dön próbált szerencsét, azután elhatározta, 
hogy belép az idegenlégióba, összeköttetést 
keresett a légió ügynökeivel és

évekig kinn élt Afrikában, Szldl bel 
Abbeszben és más trópusi helyeken tel

jesített szolgálatot.
Ezt sz életet is megunta, megszökött és 
életveszélyes kalandok között jutott haza. 
Mikor megérkezett, tudta csak meg, hogy 

szülei közben elhaltak é*  teljesen ma
gára maradt.

Pár hónappal ezelőtt nagybátyjához ment 
el látogatóba és közben több ékszert ellő- 

• >tt. A rokon feljelentést tett ellene a rend
őrségen, de mire kutatni kezdtek utána, el
tűnt n városból. Hónapok óta apró lopá
sokból tartotta fenn magát.

Szombaton este azután a IJpót-köruton 
rajtavesztett veszélyes vállalkozásán és va
sárnap délután már át is kísérték az ügyész*  
ség fogházába.

Amely végre 
megtanította Budapestet a

Párisién GrillDen

Hétszázezer pengős 
valutabünügy! A nU.üe,lmlt

szenzációs nyomozása felgöngyölítette a pesti siberfrontot

Mindennap 
ötórai tea

T. 11>88-O9, 12-09-05

hogyan hangzik az igazi 
rumba és carloca.

Miss Dolly rumba-éneke, táncosnő

Elegáns auíútolvajt testál
a Vigszinttóznái
A mulatós föMhírtoUos-tlu kalandos ufja 
az Idegenlégión át a csendörség 1 celláig

Vasárnap délelőtt elegánsan öltözött, 
napbarnított arcú fiatalembert kisért egy 
rendőr a főkapitányság 200-as cellájába. 
Takács Ödön 30 esztendős volt magánt iszt- 
viselö került a hírhedt rendőrségi fogdába, 
lopás miatt. Takács kalandos utat tett meg 
míg a vidéki uriháztól, ahol nevelkedett, el
jutott n letartóztatásig.

Szombaton este a Lipót-körut 8 számú 
ház előtt egy magánautó állt meg. A ko
csi tulajdonosa felsietett az emeletre és ez
alatt

az autó gazdátlanul maradt a ház előtt.

Pár perc múlva egy inasgyerek jött ki a 
házból és észrevette, hogy egy ember fel
nyitja a kocsi ajtaját és abból egy kabátot 
és bőröndöt magához véve, sietve odébb 
akar állni. Az inas gyanúsnak találta a 
dolgot és

lármát csapott, mire a tolvaj futva me
nekült.

A járókelők közül többen figyelmesek let
tek és rövid hajsza után a Vígszínház előtt 
elfogták a tettest.

Nagy volt a közönség meglepetése, ami
kor látták, hogy a tolvaj

A budapesti valutaügyészség nemrég le
tartóztatta Karniol Gyula sátoraljaújhelyi 
fiatalembert és Hrettschneidcr Jakab buda
pesti füszerkereskedőt. Az volt a gyanú el
lenük, hogy néhányezer pengő értékű kül
földi kötvényt csempészlek az országba s 
a kötvények ellenértékéként kapott pengői 
külföldre siholták. Jelentéktelennek látszó 
sablonos valutabüniigynek indult Karniolék 
kötvénysibolása. A budapesti valuta ügyész
ség azonban nemrég a bécsi rendőrségtől 
olyan adatokat kapott, amelyeknek, nyo
mán

sikerült felgöngyölíteni az egész pesti 
siberfrontot és sikerült minden részle
tében leleplezni azt a hétszázezer pen
gős valiitabünüg.vet, amelynek egyik 
láncszeme volt Karniol és Breltschnel- 

der kötvénysibolása.
A valutaügyészség hónapokig tartó lelki

ismeretes, fáradságogs nyomozómunkával 
derített fényt erre n nagyarányú kőtvény- 
sibolásrn. A nyomozás megállapítása szerint 
hónapokon át husz-harmincezer pengős té
telekben kötvényeket, részvényeket csem
pészlek Bécsből Budapestre. A becs?mpé- 
szett értékpapírokat a legkülönbözőbb he
lyeken értékesítették s az értük kapott je
lentős pénzösszegeket külföldre vitték.

A kötvényslberek első állomása Bécs

volt.
Itt próbálták a kicsempészett pengőt valu
tára beváltani. A valutáért újabb kötvény
paketteket vásároltak, amelyeket azután is
mét Pestre hoztak és Itt értékesítették. Ha 
Bécsben nem sikerült megfelelő külföldi 
valutához jutni és kötvényt vásárolni, a 
nyugati országokba utaztak a kötvénysibe- 
rek. Ez a siberszervezet aránylag rövid idő 
alatt

hétszázezer pengő értékű kötvényt 
csempészett az országba.

A valutaügyészség megállapította azt is, 
hogy úgy’ Budapesten, mint Bécslien kitü
nően kiépített szervezete volt a kötvény- 
sibereknek. Egész sereg futárral dolgoztak, 
s ugv Budapesten, mint Bécsben meg voltak 
azok a megbízottaik, akik a pengősibolást 
és kötvényvásárlást intézték. Kiderült az is, 
hogy

a siberszervezet több tagia Karniolék 
letartóztatása után külföldre szökött.

A valutaügvészség valamennyi szökevény 
ellen rövidesen elfogatóparancsot nd ki.

Karniol Gyula és llrettschneidcr Jakab 
kötvénysibolási bűnügyében nz ügyészi 
vizsgálat befejeződött s a valutaügyészség 
rövidesen kiadja a vádiratát a hétszázezer
pengős kötvénysibolási bűnügyben.
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Szörnyű kettős gyilkosság 
Regőcén

Bosszultál fejszével agyonvertek két asszonyt) 
az anyóst és a menyét

Baja, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

Kntése.) A bácsrnegyei Kcgőce községben 
vasárnap reggel borzalmasan összeroncsolt 
testtel találták szobájukban Idősb Stein 
Anlalnó negyvenéves jómódú gazda felesé
gét, valamint tizenhétével menyét, ifjabb 
Stein Anlulnét.

A gazda és a fia nem tartózkodtak ott
hon, kint voltak a szőlőben szüretelni és 
n cselédségnek tíint fel, hogy reggel nyolc 
órakor a két asszony közül még egyik sem 
mutatkozik a gozdaságban. Bementek u la
kóházba, ahol

fe.jszeeaapáhoktól szörnyen össze ron
csolt fejjel, egy szál ingben holtan ta

lálták őket.
A szobában minden fel volt forgatva, az 

Iratok a srekrényhöl kiszórva, úgyhogy az 
első pillanatban rablógyilkosságra gondol

Hitler nagy békebeszédet 
mondott vasárnap

Berlin, oki. 4.

(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefon
jelentése.) Fényes ünnepséggel ülte meg 
vasárnap a Bückeberg hegyoldalában Né- 
inetország a termés betakarításának hála
ünnepét. Minden év októberének első va
sárnapján Hameln város közelében, • We- 
ser partján emelkedő Bückeberg oldalában 
rendezik a fényes ünnepséget

Száz és száz kONInvonat hozta a pa
rasztok százezreit a birodalom minden 

részéből*

At állami ünnepségre Hitler Adolf vé
rér és kancellárral as élén a birodalmi kor
mány csaknem valamennyi tagja eljött

Pontban déli tizenkét órakor ágyudörgés 
jelezte a bálnádé ünnep megkezdését

Az ünnepi beszédek sorát
Goebbels birodalmi propagandaügyi 

miniszter beszéde 

!!! BUDAPEST SZENZÁCIÓJA!!!

BULLA ELE®A

Meder Rózsi „VALLOMÁS'*  cimü d adalmas 
színmüve után filmre irta: Szatmáry Jenő 

Rendezte: BÁRDOS ARTHUR
Technikai vezető; Gertler Viktor

Bulla Elma partnerei: Törzs Jenő, 
Uray Tivadar, Kiss Ferenc, 

Erdélyi Mici, Vaszary Piroska, 
Csortos Gyula, Boray Lajos, 

Gonda György
PallM Film-produkció

Szerdán este díszelőadás

Fllffl-
PiLITI
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tak még az előhívott csendőrök la. Amikor 
azonban előkerült a szőlőből a két férj, 
megállapították, hogy

a lakásból semmi nem veszett cl, 

a pénz és az ékszerek Is ottmaradtak. A 
gyilkosság színhelyén vérét ujjlenyomato
kat találtak ugyan, lábnyomokra is ukad- 
tak az udvaron, ezeket azonban közben 
kitaposták.

A nyomozás során megállapították, hogy 
néhány hónappal ezelőtt idősb Stein Antal 
egyik cselédjét elkergette és a csendőrség 
ebben az Irányban Indította meg a nyomo
zást, mert kétségtelennek tartják, hogy

• két asszonyt bosszúból gyilkolták 
meg.

A boncolás mególlapitotta, hogy 10-—! 
fejszecsapdst snjlottak mindegyik asszony 
fejére, azonban már az első fejszecsapások 
is halálosak voltak.

nyitotta meg. Hangoztatta, hogy egy nemzet 
szabadságát és biztonságát nemcsak az 
ágyuk és gépfegyverek biztosítják, hanem 

a napi kenyeret Is elő kell teremteni.
A német parasztság ezért az elmúlt négy 
év alatt is nemzeti szocialista feladatának 
tekintette, hogy minden eszközzel 
a német pemzet önellátását az 
terén is.

Az ünnepségek legnagyobb 
Hitler Adolf beszéde volt.

A kancellár beszédében mindenekelőtt 
utalt aa egész világon megnyilvánuló 
nagy nywgtahnságra, • gyűlölködne 
éa • bizalmatlanságra, amely minden

felé urulkodlk
amelyet végsőkig fokoz el vakított elemek 

kommunista agitációja.
— Németországot szinte beágyazták a 

nyugtalanságnak ebbe g fészkébe s

biztosítsa 
élelmezés

eseménye

s

<

a német birodalomnak hő óhaja, hogy 
békés céljait etfrtoeaae, 

mert semmiképpen sem hajlandó a bolse
vista őrület áldozatává lenni Németország 
léte attól függ, hogy biztosíthatja-*  nyu
godt munkásságának rendjét, ehhez azon
ban az is szükséges, hogy mindenkitől 
megköveteljük,

rendelje alá saját érdekeit a népközöa- 
ség érdekelnek.

A vezérkancellár ezzel kapcsolatban 
érintette a valutaértékdés lehetőségét is. 
Németország csak ugy állhat fenn — mon
dotta a kancellár —, ha szilárd alapon 
tudja tartani a munkabéreket és az árakat 
s ezzel biztosíthatja a szociális békét.

Ilyen körülmények között 
Németország semmiféle valutapolitikai 

kísérletezésre nem hajlandó,

mert nz ilyen kísérletekben nem lát alkal
mas eszközt a szociális és gazdasági ne
hézségek elhárítására. Németország csak a 
becsületes és kemény munka területe lehet.

A válás könnyítését javasolja 
az Ügyvédi Kamara 
az igazságügyminiszternek

elkészült a polgári

Társadalmi és jogi 
szempontból nagyérde- 
kességü álláspontot fog
lalt cl a válás tekinte
tében az ügyvédi Ka
mara egy felterjesztésé
ben, amely most kerüli 
az iguzságiigyiiiiniszlé- 
rium elé. Nemrégiben 
perrendtartás reformjá

ról szóló törvénytervezet, amelyhez az igaz- 
ságügvi hatóságok felkérésére hozzászólt az 
ügyvédi Kamara. A kamara terjedelmes fc|- 
terjesrtésl>en foglalkozott a polgári per
rendtartás refoimjának problémájával és 
igy a többi között azokkal a pontokkal, 
amelyek a válópereket tárgyalják. Az uj 
perrendtartás törvénytervezetében több 
olynn praragrafus szerepel, amely

a válóperek megnehezítését célozza, 
és lényegében majdnem megszünteti a hűt
len elhagyás címén eddig olyan gyakran 
alkalmazott válóokot.

A házassági törvény 77. paragrafusa szól 
a hűtlen elhagyásról. Ezen a cimcn bonyo
lították le eddig a legtöbb válópert. Az ilyen 
válópörök

rendszerint a házastársak közös meg
egyezésével Indultak meg,

a férj és feleség különköltözött, hatósági 
tanúsítványt adtak arról, hogy már hat hó
napja külön élnek és ilyen esetekben most

Igen szigorúan akarja megnehezíteni 
a hűtlen elhagyás elmén való válóperek 

lebonyolítását,
mert arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a férj és feleségnek a házasság felbontására 
irányuló közös megegyezés nem egyeztet
hető össze a házasság erkölcsi tartalmával.

Az ügyvédi Kamara viszont felterjeszté- 
sében

• válóperek megnehezítésére Irányuló 
paragrafusok mellőzését kívánja.

Azzal érvel a kamara, hogy az államnak 
csak az az érdeke, hogy ok nélkül, vagy 
csekély ok miatt ne lehessen a házasságot 
felbontani. Az ilyen válópörök a kamara 
szerint is tényleg nem egyeztethetők össze 
a házasság komolyságába vetett hittel és 
erkölcsi tartalmával, tje az

államnak is érdeke, hogy azokat a 
házasságokat, amelyeknek folytatása 
megfelelő okok miatt lehetetlenné vált, 

fiilboulsák.
A kamara véleménye szerint ugyanis, ha az 
ilyen lehetetlen házasságokat felbontják, a

— Délelőtti és délutáni bemutató előadások 
as elektromos kiállításban. Az Elektromos Mü 
vek, V., Honvéd utca 22. sz, alatti kiállításában 
októberben minden szerdán délután tffí órakor 
nz előadóteremben főzőbvmuloló előadási, hét 
főn. csütörtökön és pénteken délelőtt H10 rtrai 
kezdettel a villamos gyakorló konyhában főző- 
gyakorlatokat tartanak. Különféle hús és 
tészta neműek készítése. Az előadásokon a 
különböző háztartási készülékeket is bemutat 
ják- Belépés, ruhatár díjtalan.

— l'J utak a rádiózásban. Korlátlan lehetősé
gek nyíllak meg a rádiózás terén akkor, amikor 
a rövid hullámsávot a nagyközönség részére a 
rendszeres műsoradásokkal hozzáférhetővé és 
ssórakaitalóvó tették Azóta a világ minden na 
gyobh államában napról napra szaporodnak a 
rövidhullámú leadóállomások Ma már olt tar 
lünk hogv a legszórakoztalóbb ék legiá'huni 
losabb műsorokat a rövid hullámsávon dolgozó 
adóállomások sugározzák ki Az Or:<>n rádió 
gyár felismerve ennek a hullámsávnak felbecsül 
heteden fontosságát, uj tipusu készülékeit ugy 
szerkesztette meg. hogy azok a tökéletes közép 
és hosszúhulláim; vétel mellett maximálja lelje 
sítményt nvtíjlanak a rövid hullámsávban 
Ilyen, mindhárom hullámsávon tökéletesen mii- 
ködő rádió »t Orion 44,’U tipusu 4-t! lámpás 
uahcrzálU yilágvevö.

menisemeaiiaiai.mBMmheM'
A szőkítés és a tartós hullAmositAs SitalAnos u<> 
Sas A vált. A legtöbb nő haja eze tolyUn 
radt, fotedező, kÜHhult -a fénytelen lett a 
elvesztette terméHzetes finomságát és rugalmas-á*  
Kát. Kiteken a ba.oson gyökeresen segít nz ntóbb*  >b sikerű kozmetikai US, 

irt v g ébzek találmánya: a

(jj íiaiáitolöliténi
A Phyaai hnfAroló-Krém a daurrolás, 
nbI. oudolAláNsal vufly fea'ésael ©frontot, 
halat v rty <>lyant, v.melvnek vóge ha 
oadt, rövid ke'el -a utón rugyogó >é^ 
nyűvé, aelvmesaA és egésrsóges«é teazf*  
A legelrontouatn. hajat H alkalmassá teszi daueru 
lánra. HtMisnálatu egészea egyszerű.
'I • bb kezelésre elégséges tégely óra 8.- pengő 
Utánvéttel sz ll'tia a

Kiéből! t mii vek magvarora’Ari ve vér
kép visel ele, VI, Andrósay-nt 01.

felek ujabb házasságot kötnek, mig ha fel
dúlt családi élet mellett nem tudnak elválni 
és külön élnek,

a férj és feleség Is gyakran másfelé 
keres barátságot és ezzel ártanak a 
kUzerkülcslségnek, ráadásul pedig aa 
Ilyen barátságokból nem születik gyer
mek, vagy legfeljebb a törvénytelen 

gyermekek száma szaporodik.
Az ügyvédi Kamara helytelennek tartla, 
jjogv a házassági kötelékben együtt tartják 
azokat, akik házaséletet nem folytatnak, 
vapv életük csak abból áll, hogy egymás 
éleiét megkeserítsék, ezért vélemény*  sze
rint

sem erkölcsi, *sm  jogi érdek nem szó] 
a feldúlt házasságok mindenáron való 

fönntartása mellett
és indokolatlannak tartja a válóperek neg- 
nehezítését,

A kamarai fölterjesztésnek az a szakasz*  
igen nagy:elenlőségü és az igazságügyid- 
nisztériumban különösen nagy figyelemmel 
foglalkoznak majd vele,
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Felakasztják
az „innsbrucki Landrut6* 

aki altatószerrel elkábitotta 
és álmában megfojtotta 
három menyasszonyát

5

Bécs, október 4.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Hétfőn kezdődik az innsbrucki statáriális 
törvényszéken a gyilkos kékszakáll női sza
bónak, Heirich Mariknak bünpere, — aki 

bárom menyasszonyát tette el láb alól 

*— miután előzőleg természetesen hozomá
nyukat kicsalta tőlük. Marik apróhirdetés 
utján ismerkedett meg áldozataival; Marié 
Seidl színházi szabónővel, Anna Bucher 
pincérleánnyal és Marié Luckini ruhatáros
nővel. A három menyasszonytól összesen 
15.000 schillinget vett el egy soha meg nem' 
nyitott szabómühely részére.

Ai Innsbrucki I.andan kirándulni vitte 
menyasszonyait és a hegyek között 

mindhárom nőt megfojtotta.
Áldozatait egy pohár sörre Invitálta meg 
valamelyik kiránduló kocsmába, ott altató
port kevert italukba s mikor az erdőben 
lefeküdtek pihenni,

álmukban végzett velük.
A gyilkosságokat olyan félreeső helyeken 
követte el, hogy ezeket csak hónapokkal 
később fedezték fel a véletlen arra járó ki
rándulók. Az Ítélet szerdára várható, ak- 
korra rendelték Innsbruckba Josef Lángot, 

I a bécsi hóhért is.

Ne komponáljon
a fehérnemű gyáros

vagy csukja be az ablakot
Bécs, október 4.

(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
Humoros pert tűztek ki most tárgyalásra a 

nyolcadik kerületi járásbíróságon. Négy jól 
Ismert neves bécsi művész: Philipp Jeska a 
Burgtheater tagja, Paul Novai kamarnénekes. 
Charles Welnberger professzor és Julius Biti- 
ner zeneszerzők — csendháboritásért perük a 
velük egy házban lakó Philipp Weiss fehér- 
nemügyárost. Beadványukban előadják, hogy 
az egyébként köztiszteletnek örvendő nagyipa
ros az utóbbi időben valamilyen rejtélyes ok 
nál fogva

TELE

KEN
FUN

Kétszázezer pengőt rabolt 
az érettségizett uribetörő 
bandája

Egy vadonatúj Liszt Ferenc-két- 
ÍiengSs Árulta el a minisztériumok fosztogatóit, akik kül- 
öldre készültek, hogy emberrabló szövetséget alapítsanak

senét komponál 
és müveit rendszerint délután öt és hét óra 
közölt zongorázza el a zeneértő szomszédok 
legnagyobb kétségbeesésére, akik annyira nem 
bírják a rettenetes kalimpálást hogy a rájuk 
kenyszeritett műélvezet elől ebben az időben 
kénytelenek elmenekülni hazulról. A dolog 
most még azzal sulyosbodott, hogy az esti 
órákban Weiss ur két felnőtt leánya Is ját
szani kezdi a papa dalait s a hölgyek még 
valamivel gyatrábban kezelik a zongorát, mint 
a müvészlelkü fehérnemügyáros. Felperesek 
arra kérik a biróságot, hogy tiltsa el szomszéd 
jukat — akinek egyébként Is eléggé jól Jöve
delmező polgári foglalkozása van —, a zene
szerzéstől vagy legalábbis kötelezze arra, hogv 
kompozícióit zárt ablakok mögött és lehetőleg 
halkan játssza.

snmii —n—g
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NAVI
A Mélánkén kAssüléAeket • ietraatfyotib készséggel ka 
""srÁlMtjá Márton Púi gépésimémAk 
■» Belváros legrégibb rft<UónznkQzlete és laboratórium*

IV„ Kossuth Laios-utca 4. szAtn

Vasárnap hajnalban hat megbilincselt 
embert állítottak elő a főkapitányságra a 
Fazekas-csoport detektivjei: a minisztériu
mok régen keresett betörőit.

Pár hónapja betörök jártak a földműve
lésügyi ministzériumban, utána pedig az 
Igazságügyminisztérium épületében. Itt meg
fúrtak egy páncélszekrényt és száz darab, 
Liszt Ferenc emlékére vert vadonatúj két- 
pengőst vittek cl. Utána a betörések egész 
sorozata következett. Azonos módszerrel 
dolgozó betörök járlak a Medicina gyógy
árugyárban, a Mihály Offó-féle gyógyszer
nagykereskedésben, a Gross és Strasser 
szállítócégnél, az Ericson-gyárban, a Kábel
gyárban, az Emerjc-gyárban, a Rákóczi-uti 
Gdöor-féle ékszerboltban és a számítás sze
rint összesen

kétszázezer pengőt zsákmányoltak!
A rendőrség eredménytelenül nyomozott 

szombat éjszakáig és ekkor a véletlen 
nyomra vezetett. Egy detektív, aki a betö
rök után kutatott, körútja során eljutott 
egy homok-utcai kocsmába. A vendéglős, 
aki ismerte öt, vadonatúj kétpengőst mu
tatott neki és megkérdezte:

— Mondja, felügyelő ur, jó pénz ezt Én 
még ilyet nem láttam ...

Liszt Ferenc emlékpénz volt és a detek- 
tivnek azonnal eszébe jutott az igazságügy
minisztériumi betörés. Megkérdezte, ki 
p.dta a pénzdarabot. A kocsmáros rámuta
tott egy asszonyra. A detektív figyelni 
kezdte és mikor elindult, észrevétlenül nyo
mon követte a Mátyás-térig, ahol két férfi 
várta. A detektív igazoltatta őket. Kovács 
József ügynök volt az egyik, Törők Győző 
bádogos a másik. Előállította őket a főka
pitányságra, ahol mindent bevallottak.

Elmondották, hogy
Gyallal János elziUlött, érettségizett 

tisztviselő betörőbandái alakított, 

rajtuk kivül még Győrfi Ferenc, Selec Imre 
és Kiss Ferenc csaptak fel a bandába.

— Pontos és előre megbeszélt terv sze
rint dolgoztunk, — vallották. — Gyaf/oí 
nyomozta ki, hogy hova lehet betörni, majd 
a betörés színhelyéről pontos tervrajzot ké
szített. A tervrajzot

átadta annak. Hkire sorshuzás ntján a 
betörés elkövetése ráesett, 

ennek az alapján követlük el a betörést.
Az éjszaka folyamán negyven detektívet 

lndilollak cl a szélrózsa minden irányába, 
hogy a betörőbanda tagjait összefogják. 
Hajnalra már mind együtt voltak.

A kihallgatásnál kiderült, hogy tényleg 
ők követték el a sorozatos betöréseket Ki
derült az is, hogy

takarékosan éltek, a zsákmány nagyré
giót elrejtették Pesterzsébeten.

Az volt a tervük, hogy 
félmillió pengőt gyűjtenek, azután kül
földre mennek és gangszler-alupon 

emberrabló bandát alapítanak.
A rendőrség letartóztatta őket és most 

igyekeznek clőkeriteni az elrejtett pénzt és 
ékszereket.

Hatósági vizsgálat 
83 budapesti szállodában

Vasárnap fejezték be a kerületi elöljáróságok 
és rendőrkapitányságok emberei ellenőrző 
kőrútjaikat a budapesti szállód skban. Napo
kon keresztül járták a hatósá’i személyek a 
szállodákat, hogy egészségügyi, tisztasági és 
egyéb szempontokból felülvizsgálják azokat.

Nyolcvanhárom szállodát látogatlak meg, 
és ezek felülvizsgálata természetesen a leg
diszkrétebben, minden feltűnés nélkül ment 

végbe.
Már régebben elhatározták a fővárosnál, hogy 
megnézik, vájj, n a pesti szállodákban betart
ják-e a hatóságok által előirt rendszabályokat

éa hogy idegenforgalmi szempontból nlncs-a 
valami kifogásolnivaló. A hatósági kiküldöttek 

a legtöbb helyen nem találtak hibát, 
hiszen a nagy budapesti szállodák a legjobb 
hírnévnek örvendenek messze külföldön is, a 
panasz főleg némelyik kis szálloda ellen volt, 
ahol évek óta nem végezlek semmiféle átala
kítást és a tisztaságra sem nagyon ügyellek.

A bizottság tagjai a hét folyamán kéazititk 
cl részletes jelentésüket tapasztalataikról és 

felsorolják azokat a szállodákat, ahol nem 
talállak mindent rendben,

ahol egészségügyi szempontból kifogásolni va
lót talállak, vagy modernizálásra van szükség.

A szálodák felülvizsgálása után 
sor kerül a panziók felölvizsgálatdra Is.

Több külföldi ugyanis panaszt emelt, hogv 
egyes helyeken hiányoznak a higéniai berende
zések és a tisztaságra nem fordítanak 
gondot.

'Híí suttog e hit gverek ? 
B-'ztosan art, hogy itt nyerek.

Vegyünk vagy rend 1- 
jünk o-ztélyaoralegyel 
ITT.VER-nél, mert az*  
moa nyereményen klvtí- 
az utóbbi ,or«1á ékokon 
Mw.inawr nyertek Itt 

100.000 
pengéa íönyeremanyt- 
Rondcleihaz levn «■

olegandó.

IffnerA 111 fMruattól

Teréz-körut íí. Aradi wtca sarak. 
Tel.: 1-M7-4X Sürgönyeim: „Ittnyer 

Az Uaaze* nvr renaényA IS'iN* I. ki
fizettük! - ntk-krM. kH«*’-**»*a!
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I.
.4 hollandi cseregyorekek nem felelté

nek ... Most, hogy Julianna trónőrőkösnő 
férjhcztnegg, az egykori cseregyerekek akciót 
Indítottak, hogy valami megkapóan szép és 
finom magyaros nászajándékot küldjenek 
nz uj pdr esküvőjére.

II.
Egg közgazdasági hír. .4 cégbíróságnál uj 

korlátolt felelősségű társaságot jegyeztek he. 
A eégszöveg igy szól: Magyar-Iráni Kereske
delmi kft. Határozatlan időre, ötvenezer 
pengő tőkével alakult. 4 vállalat célja Ma
gyarország ét Irán között keretkedelmi vi
szonylatban áruk behozatala és kivitele. .4 
kft. ügyvezetőinek névsorában szerepel ifj. 
Horthy Miklós.

III.
Doktort avattak n szegedi egyetemen. Kis- 

faludy-Stróbl Éva megszerezte a filozófiai 
dpklorátust.

IV.
A newyorki rcvüszinháiak káprázatát, a 

párisi varieték pikáns Izét, a londoni night- 
clubok előkelőségét, uz Igazi szépséget és 
eleganciát költöztette Budapestre Rozsnyói 
Sándor as Arizona októberi műsorával. Re
pülőgépen, autón és expresszen érkeztek a 
nagv számok.

V.
Budapest kétévelöttl ezotikus fe fed el mi 

vendége, a sziámi király (jelenleg ex király), 
aki Angliában telepedett le, ismét átjött a 
kontinensre. Mariazellben szállt meg. Né
hány nap múlva újra Budapesre látogat.

VI.
A királyi hát fővédnökségével készül 

Londonban az Old Budapest, a magyar ün
nepség, amely as angol Soclety idei legna
gyobb mulatságának Ígérkezik. At előkészü
letek három legújabb érdekessége: 1. Lekö
tötték Zakói Dénes maggartárgyu operettjét.
9. Mállást Gitta már elutazott Londonba, hogy 
megtervezze a koszt úrnőket. 3. Jimmyt, a 
rendezők gyöngyét, Londonba viszik, hogy 
az ő útmutatása alapján építsék fel mását a 
Moulin Rouge páholyának, amelyben buda
pesti séjourja idején tavaly Vili. Edward az 
emlékezéstől meghatotttan beszélgetett nagy- 
apjáról Andrássg Géza gráffal.

VII.
A erő Club alakul Budapesten. A buda

örsi uj repülőtéren már épül Is a klubház. 
Magyarország egyik legexklnzlvabh klubja 
lett, ahová „sikk" bejutni.

VIII.
Londonból írják a Kisnaplónak: László 

J'íilőp, a nagy portré festő, akinek állapotá
ról riasztó hírek érkeztek, szerencsére már 
teljesen felépült.

IX

Tizenegy muzsikus, tizenegy művész, a 
speciális hangszerek bűvészei, az igazi ca- 
rioca és rumba verhetetlen matadorjai: ez 
a Lecuona, a Párisién Grill nagy attrakciója. 
A fűszeres kubai éjszakák erotikája, vért
forraló buja exotikuina, kábulatba bóditó 
fojtott fülledtsége vibrál, sir és viharzik a 
Kubai 11 ftrdöngös skáláján. Ilyen zenekart 
még nem látott, nem hallott Budapest.

X.
Lezárul! a Sddor Pál örökség-ügye. A 

legfrissebb Ingatlanforgalmi hivatalos kimu
tatás hirül adja, hogy a Benczur-utca i, a 
Váci-ut 119/tlé, Árboc-utca 4 és a 
Visegrádi-utca 111 fi 17. számú házak egy- 
hatodrészét örökség címén Sándor Pál ne
véről Sándor János nevére Írták.

XI.
Csütörtökön a Krrcpesi-temctőben felsír 

a cigdnymuzsika ... Öreg Kóczé Antal li«- 
Iáidnak tizedik évfordulóján ünnepséget ren
det az irodalom, a kritika, szülőföldle Szi
lágy-megye, a magyar nótaköltők ét az 
egyetemi Ifjúság. A legjobb prímátokból 
alakult zenekar eljátssza Kóczé kél kedvenc 
nótáját, azután nz emlékbeszédek következ
nek. Pártos Gusztáv rendezi a kegyel elet, 
szép ünnepet.

XII.
Irodalmi forrássá avanzsált a Nagymező- 

utca, Molnár Ferenc két héten át estéről- 
eslére az AfeWer-bárlmn ült és hallgatta 
Drncker S. Piri „szakszerű" előadását a ló
it Alvilágról. Ebből még miliő-tanulmány lesi 
az uj AMndr-darabban!

XIII.
Minden külön értesítés helyett. Solté 

'Jicrmin Dunakorzói műsorát meg- 
centurázta a rendőrség. No, de azért nem 
kell félteni Solti Hermint, se a pt: bükit-

BAKTER: A kokas csípje meg magukat 
Lepcses szomszéd, má megen Pesten vó
tak?

ÖRZSI: Ott bizony.
BAKTER: Oszt mi újság Pesten?
LEPCSES: Nagy antibolzscvista gyűlés 

vót, oszt a résztvevők hazafelé menet igen
csak megdobálták a zsidótemplomot.

BAKTER: Mér? Tán a zsidótemplom hol- 
zsevista?

LEPCSES: Nem hinném.
BAKTER: Hát akkor?
LEPCSES: Nézze hájjá, eccer Cseplészcn 

vót egy illen gyűlés a cucilisták ellen. Csa
boda Pál is ott vót jelenleg a kegyetlenül 
főlzándorodott a szólnoklatokon. Mikor 
hazafelé gyűltek a komájával s a kertek 
ajján szembekerül vélük egy elemézna so
vány kis ember, Csaboda nagyhörtelen oda
ugrott hozzá, oszt ugy pofonkanyarftotta, 
hogy a*  csak eltárnyatt, akar a lasponya- 
bokor. — „Hejnye" — monta a koma, — 
„mér űtte meg eztet az embert, iszen e*  nem 
cuclllsta!" — „Ippen azér" — aszongya 
Csaboda, „hogy eszibe ne jussék a‘ lenni*.

BAKTER: Nono.
LEPCSES: Vérgyon csak, még nincs vége! 

Ahogy tovább ballagnak, gyün ám szembe 
az a nagy drombajla mészároslegény, a 
Kotyogó Zsiga, kétméteres baromember, 
egy-egy marka akkora, mint a békebeli sü
tőlapát. — „Lássa csak" — szólt a koma — 
„e régi valóságos, megrögzött cucilista, ez
tet kéne jól fültővőn rottyintani." — „Mi 
nek?" — monta Csaboda, — „ha mán meg 
va© rögözve, üsse használ pekl".

BAKTER: Igaza is vót. — Arrul mit hal
lottak, hogy akt nem jó tanuló, a*  nein kap 
állást?

ÖRZSI: A Johann Béla államtitkár úr 
monta kJ eztet.

LEPCSES: Errül eszembe jut a klslatyoki 
tanéttó. Panaszolkodott vasárnap a köpkö
dőn • népek előtt, hogy a gyerekek igen 
nehezen kapnak rá a betűvetésre. — „Mán 
pedig" monta mérgessen — „aki nem tud 
írni, az • mai világba ébenhal!" — „Oszt 
aki tud Imi," — szólott közbe Gyorsanalvó 
Oecse Lajos, — „aki tud Írni, a*  nem hal 
éhen • mai világba??" — „Dehonnem" —

fi Dunacorso kávíhízlian
SOitl HOFBifin ®±L®vörfly

Elszök£e££e
és kifosz£o££a szerelmé£
Egy nyári szerelem bonyodalmai

IF. XataJin. egy osxtrák gyáros huazesclendős 
leánya éa T. hívón budapesti fiatalember a azerrp- 
lői annak a különös pernek, amely most került 
a budapesti törvényszék elé. Ab előzmények 
másfél esztendőre nyúlnak visaza. Tavaly nyáron 
történt, bogy egy divatos külföldi fürdőhelyen

a fahünöen szép osztrák leány megismer
kedett a peati vállalkoaávaL

Az ismeretség következményeiről néhány hét

T7*  - •• •• "Víg sorozo
V., Btrlint-tér 5.

TURK
BERTA

SHAMU-ZENE

aszongya a tanéttó — „de a*  legalább meg 
tuggya irnl a végrendeletit."

ÖRZSI: Okos ember az a tanéttó!
BAKTER: Hál ahhoz mit szól Lepcses 

szomszéd, akit az Ekkhard mondott? Hogy 
hát nem szakácskönyv köll a népnek, ha
nem menázsi.

LEPCSES: Hásze jól szavalt. De azér 
néha kapóra gyün a szakácskönyv is ha 
van, mer ókor-ókor ollan pacal-szomorfttó 
étket hánynak az ember elé, hoccsak elbő- 
dül tüle akar n marha.

BAKTER: Különösben az én Julcsám. 
Tennap is az a lekváros gombóc... szent- 
uccse baltával köllött szétvágni.

ÖRZSI: A gombócot?
BAKTER: Dehogy. A Julcsa fajit. Még a 

Bodri kutyám is csak belekóstút, ránézett 
a feleségemre, oszt kiment.

LEPCSES: Eccer katonakoromba vót egy 
szakácsunk, a‘ főzött illen kíméletlen dógo
kat. Tersze a legénység panaszkodott, oszt 
egy nap legyfltt a menázsihoz kapitány úr 
Odobasics. Megkóstúta. Aszongya a sza
kácsnak: — „Nincs igaza a legénységnek, 
mer ez a kávé jó!" — „Hál jónak jó" — 
monta a szolgálatvezető őrmester, — „csak 
hót jelentem alássan e*  nem kávé, hanem 
paszujlevcs".

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Még csak aztat mongya meg 

Lepcses szomszéd, mi igaz abbul, hogy egy 
ángol tudós patikaszert tanált föl az ön
gyilkosság ellen?

LEPCSES: Hamarabb kilanálta aztat a 
mi doktorunk. Mer a vén Iloldrágó Gele- 
gonya Vince mindenáron el akarta emész-' 
teni magát s a felesége átszalatt a doktor
hoz segíccségért. No, kapott is egy pirulát, 
hogy ággyá be az urának. Be is atla. Hát 
a pirula ollan hajtányosságot gyakorút az 
életunt ember belire, hogy három nap, há
rom éjjel egyfoltába gvargalászott, hun az 
udvar végibe álló enyh-helre, hun meg visz- 
sza a házba, hogy a patikaszer miatt szá- 
jonkapja a feleségit. Negyednap gyün a 
doktor s megkérdi Iloldrágót: — „No, fog- 
lalkozik-e még az öngyilkossággal? — 
„Ugyan má" — monta mérgessen az öreg, 
— „van is nékem arra időm!" — Hasolló 
jókat, Isten álgya.

múlva visszhangzott as egész fürdőhely. Izgatottan 
újságolták egymásnak as emberek:

Az osztrák gyáros 
leánya eltűnik 
a pesti fiatalemberrel

— A legelőkelőbb hotelben hányssőktetés történi! 
Egy pesti fiatalember megszöktette IT. Béla nagyiparos 
leányát!...

A leánysaöktetős nem aféle nyári pletyka volt, 
hanem valóban megtörtént.

A dúsgazdag oeatrák gyáros leánya éa T. lat- 
ván egy éjnaka eltűntek a fürdőhelyről.

A leány uéhánysoros kutsa írást hagyott hotel- 
sxohájának íróasztalán, ebben közölte szüleivel, 
hogy T. Istvánt megszerette és mert házasságukat 
ellenezték, megszökik vele.

Ami eeekutón történt, az már abban a perben 
tárult fel, amelyet W. Katalin indított a pesti 
fiatalember ellen a budapesti törvényszéken. 
A leány keresetében mindenre kiterjedő részletes- 
“éggel mondotta cl

• leányaaöktetáa réaalHrh éa előzményeit.

Y HÚZÁS MAR

OKTÓBER IT és 201
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Előadta, hogy T. István két hónapon át udvarolt 
neki, megkérte a kezét, de szülei nem egyeztek 
bele a házasságba, ö azonban nem tudott lemondani 
a fiatalemberről, annyira megszerette s ezért hatá- 
rozta el, hogy megszökik vele.

T. István megfogadta, hogy feleségül vési 
és Ígéretét nem tartotta be.

Elcsábított, aztán otthagyott.

A legképtelenebb ürügyekkel hagyott el és tette 
tönkre az életemet. A történtek után szüleim ki
tagadtak engem és azóta fantasztikus megpróbál
tatások között tengetem az életemet.

Már öngyilkosságot kíséreltem meg,

de ezzel sem volt szerencsém : nem tudtam mege 
halni. Most egy pesti rokonomnál tengetem aa 
életemet reménytelenül, kiábrándultán, csaló
dottan. ..

Mi förfénf az ékszerekkel?
-— Amikor T. István megszöktetett, 
elhoztam édesanyám éa a magam Aaraee ék

szereit,

amelyek közel harmincezer pengőt reprezentálnak. 
Aa ékszereket a pesti fiatalember vette át tőlem, 
ő értékesítette, de a mai napig uem számolt el 
a nagyértékü ékszerekért kapott összegekkel. 
Nekem többezer schilling készpénzem volt. Egy 
ideig ebből éltem, azóta rokoni támogatásból 
tartom fenn magam. Az ékszerekért kapott össze
geket pedig T. István legkülönbözőbb vállalkozá
sokra fordította, legalábbis nekem ezt mondotta, 
de pontos elszámolást nem kaptam.

— Tönkretett életemért külön perben érvénye*  
sitem a jogaimat, ebben a perben csak akt kérem 
a bíróságtól,

kötelezve T. Istvánt: harmincezer peDgő értékű 
élucereimet szolgáltassa vissza, vagy as ékszerek 

eladásából befolyt összegeket fizesse ki.

A meglepő keresettel szemben T. István mindent 
tagadott.

— Nem szöktettem meg W. Katalint. Az ő tervei 
alapján utaztunk el együtt az osztrák fürdőhelyről. 
Néhány ékszerét átadta nekem értékesítés céljából, 
én ezeket eladtam, a vételárat kifizettem neki — 
hangzott a férfi előadása a bíróság előtt. T. István 
további védekezésében

pontról-pontra igyekezett megcáfolni a leány 
állításait.

A törvényszék a különös perben bizonyítást ren
deli eL A tanuk seregét idézték be s ezután less 
Ítélet a furcsa perben.

Adós fizess!...
Az adós fivére betörte a 
hlte.ezö bárom bordó,át

Szombaton a késő éjszakot órákban ha
zafelé tartott Bálint Bertalan, akinek a 
Magyarádi-ut G. szám alatt van fűszer- és 
csent ege üzlete. Már éppen a kapu előtt állt, 
amikor egy férfi elébe ugrott és rákiáltott:

— Elégtételt követelek a nővérem rniutt!
Bálintnak még ideje sem volt válaszolni, 

mikor az ismeretlen férfi nekiugrott, 
elkezdte Utni-vernl,

ugy, hogy a kereskedő lezuhant a földre. 
Támadója még akkor sem elégedett meg az 
elégtétellel'', hanem ugy rúgta oldalba, hogy 

három bordája eltört

Bálint Bertalan jajgatni, kiáltani kezdett, 
mire hozzá sietett éppen hazafelé tartó fi*  
vére, aki lefogta a támadót, majd rendőrért 
kiáltott. Néhány perc múlva futólépésben 
a verekedők közé érkezett egy rendőr, nki 
megállapította, hogy a kereskedő támadója 
Parazsán Nándor pékséged.

Előállították a rendőrségre, ahol elmon
dotta, hogy azért verte meg Bálintot, mert 
szombaton délutón bent volt Bálint üzleté
ben nővére, aki tartozását akarta klfirclni,

Bálint azonban többet kért, mint 
amennyi Parazsán szerint járt volna neki.

Emiatt vitára került a sor, amelynek során 
Bálint Parazsán nővérét kiutasította az fiz- 
’ethől. Ez háborította fel annyira a pék- 
’egédet. hogy „elégtételt" szerzett maflának. 
A rendőrség eljárási indított az ügyben.
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Meg kell teremteni a gazdasági
és szociális reformokat 
Krisztus eszméi szerint 

mondotta a hercegprímás a katolikus nagygyűlésen

herceg 
mellett 
Sanctet 
után 
meg

Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek között 
nyílt meg az ügetőversenypályán a XXVII. ka
tolikus nagygyűlés. Az ügetöversenypályát 
xászlóerdö borította, feldíszítették a tribünö
ket és szemben, a mezőny közepén hatalmas 
oltárt állítottak fel. Az oltár körül cserkészek, 
leventék és a magyar vidék festői népvisele
tekben pompázó kiküldöttei foglaltak helyet. 
Az egész versenypálya szinpompás képet nyúj
tóit. Egyik helyen az egyházi méltóságok dí
szes csoportja tűnt fel, odébb a katonaság 
diszszázada, testületek, fővárosi és állami in
tézmények, dlszruhás hajdúk, testőrök.

Tiz órára volt kitűzve a megnyitó ünnep 
aég kezdete, de már kilenc órára roskadásig 
megteltek a tribünök, az összes ülőhelyek és 
megindult a pesti és pestkörnyéki egyházköz
ségek zászlós tömegeinek fölvonulása. A MÁV 
száztagú fuvószenekara é$ ezerkétszáztagu kó 
rus szolgáltatta az ének- és zeneszámokat. Tiz 
óra előtt pár perccel érkezett meg József fö 
herceg, Auguszta főhercegasszony. Horthy 
Miklósné, azután a kormány képviselői: Hó
man Bálint, Bornemisza Géza, Kánya Kálmán. 
Winchkler István miniszterek és Antal István 
államtitkár, Ferenczy Tibor főkapitány a ren 
dezőség élén fogadta az előkelőségeket. A disz 
tribünön foglaltak helyet Imrédy Béla, Búd 
János, Czettler Jenő, Ivády Béla, Osivald Isi 
▼án, a Kúria, Degré Miklós a Tábla elnöke. 
Bipka Ferenc és még igen sok számottevő té 
jiyezője a politikai és társadalmi életnek 
Pontban tíz órakor érkezett meg fényes kisé 
réttel Serédi Jusztinján. Magyarország ' 
prímása Zene és énekkórus hangjai 
vonult az oltárhoz, ahol ünnepi Feni 
ás főpapi szentmisét mondott. Mise 
pápai himnusz hangjai mellett nyílt 
nyilvános gyűlés.

Serédi Juaztlnlán mondotta a megnyitó 
beszédet

— Gondvlselésszerü rendeltetés ex — mon 
dotta többek között —, hogy nagygyűlésünk 
éppen egybeesik azzal az időszakkal, amikor 
az Isten elleni áramlatok és törekvések európa- 
szerte összefogtak, hogy lerombolják az álla 
mókát, felborítsák a társadalmi rendet, meg
semmisítsék a keresztény kultúrát és ugyan 
akkor az emberi méltóságot is. Ez ellen a fe
nyegető veszedelem ellen csak ugy védekez
hetünk, ha ax európai országok katolikusai 
összefognak a megértő államhatalmakkal. 
megteremtik a hitszerü életet, de ugyanakkor 
meg kell teremetni a gazdasági és szociális 
reformokat la. Krisztus eszméi szerint. Mi. ma 
gyár katolikusok meg akarjuk szilárdítani a 
családi életet, a házasságot, mert tudjuk, hogy

a magyar gyermek sorsétól függ ax ország 
jövője.

— Mostani nagygyűlésünk vezérgondolaté 
nak a Krisztus és a falu problémáját adtuk 
A magyar falu testi lelki és gazdasági bajait 
őszintén fel akarjuk tárni és megbeszélni a 
gyógyítás módozatait. Vissza kell adnunk a 
magyar falut Krisztusnak és akkor semmiféle 
▼őrös áramlat nem férközhetlk be oda.

a

be

Krisztus és a falu...
A hercegprímás nagy tetszéssel fogadott 

sxéde után
Glattfelder Gyula Csanádi püspök 

tartott hosszabb beszédet „Krisztus és a falu" 
címmel. A püspök beszédében azt fejtegette, 
hogy a XIX. század a város kultusza volt. A 
gépek és a modern találmányok kora a mo
dern bálványimádást tisztelte. Kiadta a hamis 
Jelszót, hogy a falu népe hagyja el a falul, 
mert csak a gócpontokban találhatja meg bol 
dogulását és szórakozását

A falu hallgatott a hamis Jelszóra, el
indult a városba és elvesztette önmagát.
Megmérgezték a lelkét, elcsábították az egy

háztól, pedig a falu az nz alap, amelyen a 
magyar élet felépülhet Ma, amikor a vörös 
ördög körüljárja Európát, égő templomok, el
hamvasztott otthonok jelzik pokoli munkáját, 
mi, magyar katolikusok nem politikai célt 
szolgálunk azzal, ha a falu népét vissza akar
juk téríteni az ősi röghöz. A falu népének 
csak arra szabad hallgatnia, aki a krisztusi 
programot hirdeti, mert abban megtalálja^ ön
maga és családja boldogulását, hiszen Krisz
tus a legszegényebb emberele mindennapi ke
nyeréért harcolt.

nincs iont), nőm is leltet,

amerikai rendszerű =#

Mlntaraktár éa eladást Iroda:
Budapest, VI., AmlrAssy-utfl

Telefon t 1-1B1-OH

OETL UNIÓ STANDARD
ASZTALTOZHHLYKK 

mlnttaegben kivitelben Árban
legjobbak legszebbek legolcsóbbak

■

Rotta nvncluc olasz nyelven
üdvözölte a katolikus nagygyűlést, tolmácsolta 
a papa üdvözletét is, maja utána

Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter

tartott előadást: Budavár visszafoglalása löSfí- 
c*nunel- A kultuszminiszter történelmi 

előadásában visszapillantást vetett a szentist- 
vánl állameszme gondolatára, ismertette a tö
rők hódoltságot megelőző bclviszályokat és ki
emelte, hogy a bécsi kormány fontosabbnak 
tartotta Buda felszabadításánál a nyugati ál
lamokkal való megegyezést. A császári udvar 
csak akkor kezdett ráeszmélni a török ura
lom káros hatásaira, amikor XI. Ince pápa 
követe, a bécsi nuncius feltárta az udvarban 
a török félhold terjeszkedésének nagy vesze
delmét. a keresztény kultúrát fenyegető készü
lődéseit. Ince pápa nemcsak szóval, az agitáció 
fegyvereivel támogatta a magyarság nagy 
ügyét, hanem megnyitotta kincsestárát Is, azon
kívül elküldte embereit az európai udvarokba 
és mindenütt gyűjtöttek, hogy együtt legyen 
a pénz a megfelelő hadsereg felszerelésére. 
1Ö86 szeptember 2-án nemzetközi keresztény 
hadsereg mentette meg Budavárát a félhold 
uralmától. Ebben a hadseregben a magyaro
kon kivül Európa majdnem minden nemzete 
képviselve volt, de különösen nar'y számmal 
voltak a felszabadítók közt olaszok és biro
dalmi németek. Buda felszabadításával helyre
állt a nemzet politikai és kulturális egysége. 
A katolikus magyarság és a római pápai ál 
lám ezeréves szoros baráti kapcsolatát ün 
nepll a magyar főváros Buda visszafoglalásá
nak kétszázötvenedik évfordulóján és ünnepli 
a katolikus nagygyűlés megnyitásán.katolikus nagygyűlés megnyitásán.

Hődolás az oltárt szentség 
előtt

Ezután Serédi Jusztinján hercegprímás meg 
köszönte a gyűlés szónokainak magasszárnya- 
lásu beszédeit, majd a magyar vidék küldöt
teinek felvonulása zárta be az impozáns dél
előtti ünnepséget.

Délután három órakor a Bazilikától a VII-

MILLOW-TWINS

ARJABAN lennek fel

ejzy hölpy — egy ur 
a Folieo Bergóree attrakciója

BELVÁROSI CAFE-RESTAURANT

RULETT ÉS VALUTA
Lepecsételik a rulettgyanus magánlakásokat — 
Budapesten tilos a rulettqép gyártása —- Valuta
nyomozás a rulettjáték miatt

rendőrség tegnapelőtt négy „rulettgyanus"A „ „ . .....................
magánlakásban tartott razziát, amelynek ered
ményéről jelentést tett a belügyminisztériumnak. 
A minisztériumban áttanulmányozták az aktá
kat és jól értesült helyről kapott Információk 
szerint további szigorú akció mellett dön
töttek.

Az eddigi gyakorlat szerint • játékosok, ha 
bíróság elé került az ügy, azzal védekeztek, 
hogy nem pénzre játszottak, csak szisztémát

mos császár-utón, Alkotmány-utcán ▼égig, a 
Kossuth Lajos-tér felé megindult a Szentségcs 
körménél, amelyen Serédi Jusztiniún bíboros 
hercegprímás és a teljes püspöki ksr la rászí
vott. A ------- -------------------
folyam, 
menetet

Zichy

menet, mint végtelen hosszú ember- 
kígyózott végig a városon. A kör-

Gyula gróf pápai trónálló, kalocsai 
érsek

vezette a térre. Három óra volt, mikor a kör
menet elindult és már négy óra felé járt az 
idő, mikor egyházi zászlók alatt, halk zene
kísérettel, himnuszokat énekelve a körmenet 
eleje a térre érkezett A templomi zászlók lo
boglak a szélben, a földmlvelésügyi miniszté
rium és a Kúria ablakaiban gyertyák égtek, 
a falakat nemzetiszinü és sárga-fehér pápai 
zászlók díszítették. A hívők, az Iskolai és 
cserkész-formaruhába öltözött ifjúság a nagy 
teret zsúfolásig töltötték. Ax országház főbe
járatát drapériával vonták be. Itt állították fel 
a tábori oltárt. Mikor megérkezett a legméltó- 
ságosabb oltárt szentség

néma csend támadt,
majd felcsendült a Krisztus Vincit kezdetű 
zsoltár. Azután

Lépőid Antal esztergomi prclátu*-  
kanonnk

szentbeszédet mondott. At ünnepség követ
kező része a magyar falu hódolása volt az 
oltár! szentség előtt; Serédi Jusztinján bíbo
ros hcrcegprimás áldást osztott ezután. Végül 
felzendült a Himnusz, majd a hivő sereg 
térdre borult és Breger István győri megyés
püspök vezetésével visszavitték az oltár! szent
séget a Bazilikába. A tömeg Ismét körmendié 
rendeződött, az Imádlak, nagy Istenség-ei 
énekelve vonultak a Szabadság-téren végig a 
Szent István-tér felé.

Este a Katolikus Népszövetségben Iparosgyil- 
lés volt, a Vigadóban pedig a katolikus bányá
szok tartottak gyűlést. A terciáriusok és a 
Dől ózó Lányok is gyűléseket tartottak a ka
tolikus nagygyűlés alkalmával.

Hétfőn este tizenötezer hivő fáklgásmenet- 
ben vonul végig a Vár utcáin.

tanulmányoztak, ex pedig nem tilos. Bizonyí
tékot természetesen nem Is produkálhatott a 
rendőrség és igy a játékosokat mindig felmen
tették. A most következő intézkedések azon
ban végleg lehetetlenné akarják tenni a rulel- 
tezést és ugy döntöttek,

minden eaelhen elkohoztafjdk a Játékhoz 
szükséges kellékeket,

sőt a hatóság attól sem riad vissza, hogy — 
ha szükségesnek mutatkozik — lezáratja és

MEGNYÍLT
az

ASTORIA
BAR

Délután és este

TÁNC
A felső termekben

BERKES BÉLA 
ÉS FSA 

cigányzenekara látszik
lepecsételteti a magánlakásoknak azokat a 
helyiségeit, amelyek a rulettjáték folytatására 
alkalmasak.

Megállapította különben a rendőrség, hogy 
Budapesten U készülnek rulettgépek és fel
szerelések, két esztergályos foglalkozik ax elő
állításukkal, 800—1000 pengőbe kerül egy-egy 
felszerelés.

A rendőrség figyelmeztetést küld a két 
•Mtergályoanak, hogy a gépek készítésétől 

tartózkodjanak.
Más érdekes Intézkedések Is következnek 

még ezen a téren. A vérbeli rulettjátékosokat 
főként az csábítja, hogy eredeti francia gépen 
és asztalon játszhassanak. Olyan, ez, hogy a 
hölgyek Is rajonganak a francia selyemért éa 
minden árat megfizetnek érte, még akkor la, 
ha ugyanolyan jó magyar gyártmányt kap
hatnak. A rulett játékra diszkréten Invitáló 
„sleppcrek" ezért rendszerint

nem la felejtik cl megsúgni, hogy eredeti 
francia gépről van szó.

Állítólag néhány titkos niletthelyen valóban 
külföldi géppel játszanak. A hivatalos vám- 
tarifakönyvben szerepel is a nileltgép. A 457. 
C. tétel szerint a nagy, beépített rulettgép után 

ázás kilogrammonként 200 aranykorona 
a váin, 

míg a 9/54. tarifatétel a kicsi, _____ ____
gépekre vonatkozik, ezek után száz kilogram
monként 175 aranykorona vámot kell fizetni,

A hatóságok a további razziák során első
sorban Is minden esetben tisztázni fogják: 
vájjon hol készült a gép. Ha külföldi szárma
zású ruletlgép vagy asztal kerül ölő,

kivizsgálják, milyen utón került 
pestre, megfizették-e érte a vámot, 

aronfclül azt Is megállapítják, milyen uton- 
módon egyenlítették ki a gép ellenértékét, mert 
a külföldi gyár nyilvánvalóan csak valutáért 
adja, ilyen célokra pedig hivatalosan aligha 
utaltak ki valutát. Végeredményben tehát ezek
ben az esetekben

közbelép a volutaflgyéamég la éa 
nyomozást Indít.

A titkos rulettjáték ellen Indított 
küzdelem egyik legfontosabb része 
lesz, hogy

végleg megtiltják a rnlrttgépek éa félszer*-  
lések bclioznlulát,

már pedig ha külföldről nem szabad bt
hozni, Budapesten pedig tilos a gyártása, ak
kor felszerelés hiányában egyszerűen megszű
nik a játék.

asztal! rulett-

Buda-

hatósági 
pedig ar
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fóucsera Félix mérnök 
feleségét megölte 

édlánya
Őrizetbevették a mérnököt, mert a leány szerint 

tudott a készOIÖ gyilkosságról

Halálba robogott 
egy motorkerék
páros a BécsiutonEső, havas eső!

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Hazánkban éjjel csen
desebb és derültcbb lelt 
az időjárás és ennek 
folytán sok helyen volt 
mínusz 2 mínusz 4 fo
kos talajmenti fagy.

HiSílapesten vasárnap
délben a hőmérséklet 10 Celsius fok, a ten- 
gerszintre átszámított légnyomás 764 milli
méter, erősen süllyedő.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénkebh nyugati, északnyugati szél. 
Felhősödé*.  Egyes helyeken, kivált a 
Dunántúl északi részein, továbbá az 
ország keleti felében cső (a begyeken 
havas cső). A nappali hőmérséklet alig 
változik. Az éjjeli fagy a délnyugati me
gyékben változatlanul erős in arad, az 
ország többi részein az éjszakai lehű
lés gyengébb lesz, u szélnek kitett fek
vésekben nem Is éri el a fagypontot.

..Z£FHIR*M!»M  Kárát
leszállítottam

Áni.AI’OT küldntBER káljbagyár
viimoR osáesár ut N. ♦ Tt i.: j-'.4ö jo

Győr, október 4.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) Vasárnap kora hajnalban borzal
masan megcsonkítva, n felismerhetetlensé- 
gig szétvert fejjel

holtan találták lakásán Kucsera Félix 
nagymihályi járási mérnök negyven

kétéves feleségéi.
A nagymihályi csendörség gyanúja hama
rosan Gyuriga Anna huszonnégyéves cse
lédlány ellen irányult, mert a gyilkosság 
időpontjában a járási mérnök húzóban nz 
áldozaton és a cselédlányon kivül niás nem 
tartózkodott. Kucscra Félix mérnök három 
nappal ezelőtt pár napra Pozsonyba uta
zott, úgyhogy felesége egyedül maradt.

Gyuriga Annát vasárnap a csendörség 
többszőr kihallgatta. A lány eleinte állha
tatosan tagadott, de később

megtört és sírva val'olta be, hogy tizen-

négy fejszecMpáAsal ő ölte meg asszo
nyát.

Elmondotta, hogy pár nappal ezelőtt Ku- 
csera Féllxné megszidta és már akkor el
határozta, hogy bosszul fog állni. Kihall
gatása végén a lány váratlan bejelentéssel 
egészítette ki vallomását:

bejelentette, hogy a járási mérnök is 
tudott a dologról éa éppen azért utazott 
el, hogy a lány nyugodtabban végezhes

sen feleségével.
Gyuriga Anna vallomása alapján azonnal 
értesítették a pozsonyi rendőrséget, amely 
még

vasárnap őrizetbe vette a járási mér
nököt.

Kucsera Félixet hétfőn Nagymihályba vi
szik és a további nyomozás fogja megálla
pítani, tudott-e tényleg a felesége életére 
törő cselédleány terveiről.

Vasárnap délután su- 
lyos motorkerékpár ize- 
rencsétlenség történi a 
Bécst-ü\ 34. számú húz 
előtt. Deklava Bálint 28 
éves magántisztviselő a 
BW 243. rendszámú m<> 
torkerékpárjával nagy 
sebességgel haladt az ut- 

mellékutcából kikanyaro-

— Surányl Miklós emléke. Vasárnap tar
totta alakuló ülését nz Akadémia dísztermé
ben a Suráriyi á/il.lós-cmlékbizottság. Her
ceg Ferenc megnyitó beszédében bejelentette, 
hogy a fővédnökséget József királyi herceg 
vállalta cl. Ilalassy Nagy József pécsi egye
temi tanár és Csathó Kálmán méltatta Su- 
rányit Kiss Ferenc pedig nz Egyedül va
gyunk .. . cimü Széchenyi regényből olva
sott fel. Kéky Lajos akadémiai tanár előter
jesztést tett, hogy az ülés kérje fel védnök
nek Gömbös Gyulát, Darányi Kálmánt, lló- 
man Bálintot és Herczeg Ferencet.

<— Hűtlen kezelésért elítélték Schaub 
Rezső győri városi szerelőt. Schaub Rezső 
elbocsátott győri városi szerelő hűtlen keze
lés bűntettével vádoltan került a győri tör
vényszék elé, mert a város állal fizetett dója 
rendelt munkásokkal hosszú időn keresztül 
saját munkáit végeztette el. A biróság bű
nösnek mondotta ki Schaub Rezsőt és egy
hónapi fogházra ítélte.

— Halálos szerencsétlenség a pécsi Koksz- 
mflvck telepén. A pécsi Kokszmüvek telepén 
Radnnl József üzemvezető több munkással 
a villamoshálózatot jnvltotta. Munkaközben 
a magasfeszültségű árammal telt vezetékhez 
nyúlt. Alighogy Radnai a vezetéket mogérin- 
tetlc, holtan esett össze. A szerencsétlenség 
ügyében megindult a vizsgálat.

— Hogyan oszlanak meg világítási költségei? 
Az áramfogyasztásra a kiadás 93% a csik - 
v'IAgltAsi költségeinek tehát csupán 7%-At teszi 
ki n lámpáért fizetett összeg. Mégis nagyon fon 
tru tétel ezt A lámpán múlik ugyanis, gazdusá 
gns lesz-e áramfogyasztása. Csak olyan lámpá 
val járunk Jól. melynek Áramfogyasztása ellen 
örizhelöen a leggazdaságosabb. Ilyen a remek 
fényi! Tungsram duplnsplrálkimpa.

E héten a nagy

Bolváry
premier! 11

Irta: llalptl Bcnatiky
Főszereplők: A n < v 1» Bnllokor. 
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Hudnpcstcn késztllt
Htmnla-Styrln—Stylus-fllm

Októberben is ragyogó műsorral várjuk kedves 
vendégeinket:

ARIZONA
A PESTI ÉJSZAKA KIRÁLYNŐJE

A csodák bárja!

— A KÜLÜGYMINISZTER HÉTFŐN 
VISSZATÉR GÉNÉBŐL. Kánya Kálmán 
külügyminiszter Géniből a vasárnapi na
pon Bécsije érkezett, ahol magánjellegű lá
togatásokat tett és ma, hétfőn délben fog 
visszaérkezni Budapestre.

— BLUM VISSZAÉRKEZETT PARISBA. 
Blum miniszterelnök vasárnap Géniből 
visszaérkezett l'árisba. Újságírók elölt tott 
nyilatkozatában megelégedésének adott kife
jezést genfi tárgyalásainak eredménye te
kintetében.

— Kisgazda gyűlés Lengyeltótiban. Gaal 
Olivér, a lengyeltóti kerület képviselője 
•asárnap kerületének három nagyobb köz
ségében; Gamáson, Buzsákon és Lengyel
tótiban tartott beszámológyülést. Gaal Oli
vér beszámolóbeszédében azt hangoztatta, 
hogy a NÉP elvesztette talaját a népben és 
24 kisgazdapárti képviselő megbuktatja a 
170 főnyi kormánypárti többséget. A gyűlé
sen Bcrg Miksa báró, Soltész János és Hor
váth Ferenc beszélt.

— Halász Miklós 
nagy részvét mellett 
keresztúri temetőben 
Magyar-Hollandi Biztosító 
Hollandi Bank vezérigazgatóját. 
Miklós koporsóját sokszázan kisérték cl a 
sírhoz. Halász Miklós fontos pozíciót töl
tött he a magyar biztosítási piacon. Helyet 
íoglnlt u BIOS*  végrehajtóbizottságában és 
önfeláldozó munkásságot fejlett ki a Ma
gyar Biztositástndományi Társulat vezetősé
gében is. Halálával nagy veszteség érte a 
magyar biztosítási és bankéletet.

— Két letartóztatás u súndorfulval csen- 
tlfírattér ügyében. A sándorfalvai csendőrt 
fegyverhasználat ügyében folytatott vizsgá
lat során a csendörség hatósági közeg elleni 
erőszak büntette miatt letartóztatta Ambrus 
István 22 éves legényt, akiről megállapítot
ták, hogy karóval támadt a csendőrökre és 
Gémes Mihály 20 éves kőmiveslcgényt, aki 
kövekkel dobálta meg n csendőröket.

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

— A 37. M. kir. Oastályaorsjáték első osxtá- 
lyának sorsjegyei a Játékban eddig részt vett 
felek részére már csak rövid ideig tarthatók 
fenn, mert a készlet napról napra fogy és szá
mos megbízás elintézését halasztani nem lehel. 
Ezért nagyon kérik r föárusitók, hogy a sors- 
iúlék eddigi résztvevői, hu bármely okból tovább 
Játszani nem nkurnnk, a küldött sorsjegyeket 
szíveskedjenek visszaküldeni, mert kárt és vesz
teséget okoznak a főáru silók nak, ha a sorsje
gyeket nem kapják vissza.

— (iéva, az Ismert kozmetikai Intézet tulaj
donosnője külföldi lanulmányutjáról meg
érkezett. A legújabb szépségápolási módszerrel 
folytat|a működését IV., Irí.nylu. 21.

— Mit gondol ön. mi lett volna, ha Madame 
Pompadonr korúban ismerték volna mór a rá 
diót? A gáláns lovagok hölgyeiknek az éjjeli 
zenéket rád ók hangjával szolgáltatták volna 
De napjainkban is a legkedvesebb meglepetés, 
ha az imádott hölgynek Standard rádiót aján 
dákot. Az uj Standard rádiók: a 2-+-1 csövei 

I Prlne, a 34 ? csöves Super 37. és a 04-1 csöves 
I Impcrator Ezek a legmegfelelőbb ajándéklár 
I gyak, melyeknek mindenki egyformán örül.

A bárok csodája!
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temetése. Vasárnap 
temették el a rákos- 
Halász Miklóst, a 

és a Magyar- 
Halász

lesU-n. amikor a -------------------
dott az Afl 321. szánni autó.

A motorkerékpár beleszaladt az autóba 

és az összeütközés oly heves volt, hogy Dek
lava széles ívben kiröpjilt az ülésről és az 
úttest második oldalára esett. Esés közben 
a fejét bezúzta egy kőrakásba,

koponyaalap! törést éa agyrázkódást 
szenvedett.

A mentők a AfarpiZ-kórházba szállították, 
azonban kevés a remény életbenmaradá- 
sához.

A rendőrség kihallgatta a szerencsétlenség 
szemtanúit és az a vélemény alakult ki, hogy 
Deklava Bálint

a megállapított sebességnél sokkal sebe
sebben hajtott

és dacára annak, hogy az autó sofTőrJe tül
költ, nem fékezett.

— Rozgonyi tanácsos belehalt sérüléseibe. 
Rozgonyi Dezső tiszteletbeli műszaki taná
csos pár nap előtt gépkocsijával a pocsaji 
országúton az árokba fordult és súlyosan 
megsebesült. Rozgonyi vasárnap a debreceni 
klinikán sérüléseibe belehalt.

— Nők és férfiak harca az ország legjobb 
gépírója elméért a STOSz versenyén. A 
Segédhivatalt Tisztviselők Országos Szövet
sége vasárnap tartotta meg egyesületi helyi
ségében a közigazgatási tisztviselők első or
szágos gépiróversenyét, amelyet díszes ün
nepség előzött meg. Kiss Szilárd belügyi fő
igazgató, a STOSz elnöke, üdvözölte Traegcr 
Ernőt, a gyors- és gépirásügyek kormány
biztosát, aki mélyenszántó beszédben mél- 
tnlta a gépírás fontosságát az állami admi
nisztrációban. Hatvan nevezés érkezett a ver
senyre az ország minden részéből. Érdekes, 
hogy n nemes vetélkedőknek több mint a fele 
férfi volt. A Szövetség színháztermében ki
feszített kőlé'korlát mögött huszas turnu
sokban bonyolították le a verseng egyes szá
mait. Az indulóknak előbb kész szöveget 
kellett másolni, azután diktálásra Írtak, vé
gül előre betanult szöveg gépelése követke
zett.

— Justh Ferenc temetése Előkelő barátok 
és tisztelők sokaságának részvételével temet
ték el vasárnap a Kerepesi temetőben Justh 
Ferenc volt országgyűlési képviselőt Rótt 
Nándor veszprémi püspök végezte a temetési 
szertartást

— Tokaj szüreti napja. Tokaj október 11-éa 
rendezi hagyományos szüreti napját Darányi 
Kálmán helyettes miniszterelnök, földmivelés
ügyi miniszter és Wtnckler István kereskede
lemügyi miniszter fővédnöksége alatt. A kiállí
tást a kereskedelemügyi miniszter nyitja meg. 
A borkiállítást és vásárt uj modern pavlllon- 
városban helyezik el. de megnyílnak az évszá
zados pincék is. Résztvesz a kiállításon a Hegy
alja minden számottevő szőlőbirtokosa, bemiz- 
tatra a vidék legértékesebb évjáratú borait. A 
többi között gyümölcskiállltás is lesz s étidén 
elsöizben mutatkozik be a tokajvidéki bokréta 
is. A filléres vonatokon érkező vendégek elhe
lyezéséről, ellátásáról a rendezőség a legmesa- 
szebbmenő aprólékossággal gondoskodik.

Hangulatos esték
st újjáalakított

DERES JÓZSEF 
nemzeti Szálló Éttermeí&en (Jóxuf-kórat 4)

Horváth Oyala és elQányxonekara látszik
A Vadkai-tanra a tővAroa lAtvAnyoMÓfa.

fcillárt Me,eor csillárgyárViMbIUI I fizletelben vásároljon — 12 Üzlet.
• Köspont: PodoiaBlesiky.il. W.

— Hétfőn nyílik meg a Fővárosi Orfeum, l’gy 
tervezték, hogy a Király Színházból alakult Fő
városi Orfeumot ma, szombaton este nyitják 
meg. Az előkészületek miatt a megnyitó elő
adást hétfőre halasztották.

— Vlllamoshcgesztők továbbképzése. A Ma
gyar Műszaki Szövetség elméleti ég gyakorlati 
Hllamoshegesztő szakelőadásain való kedvez
ményes részvételre jelentkezhetnek szakmun
kások és technikusok október 5-én d. u. 5—7 
óra közölt a szövetség ügyvezetőségénél, V„ 
Kádár-u. ö. Telefon: 12-98-76.

— Eljegyzés. Seller Manci, Budapest és Kel- 
lermann Béla Nicaragua jegyesek. — Ifj- Já
rót Ferenc eljegyezte Kicin írónkét Pestszent- 
lőrlncről.

— Október fl-a a MABI-ban. A Magánalkal- 
mázolták Biztosiló Intézete hivatalaiban és a 
központi rendelőintézet szakrendelésein, októ
ber 6-án, a nemzeti ünnepre tekintettel, hivata
los szünet. A központi rendelőintézet szakren
delései, a sürgős esetek ellátására, d. e. 10—12-ig 
ügyeletes szolgálatot tartanak. Október 6-én és 
7-én mind n hivatalokban, mind a központi ren 
delőintéxetekben teljoa szolgálat.

— Budai gárfőzőtanfolyamok. A „Volt Iskola
társnők Szövetségének'*  és a Székesfővárosi Nép 
művelési Bizottságnak gázfőzőtanfolyamai f. é 
október hó elején ismét megnyílnak. Beirat 
kozni lehet a II. kér., Batlhyány-utca 8. szám 
alatt az igazgatói irodában. (Telefoo: f-518-80.) 
A kezdők tanfolyama hétfőn és csütörtökön 
d. u. 5—B-’g, a haladók tanfolyama kedden és 
pénteken d. e. 10—1-ig és a diétás tanfolyam 
kedden és pénteken d. u. 6—3-ig tesz. Tandíj 
(belrási díjjal és anyagmegtérltéssel együtt) 20 
pengő. A tanfolyam hal hétig tart. A háztartási 
alkalmazottak tanfolyama szerdán d. u. 5—8-ig 
lesz. E propagnnda tanfolyam szintén hat hétig 
tart s a tandíj 8 pengő.

Benzinkutat vennék
„Kitolható" jeligére ajánlatot kiadóba

— A jó alak titka: a jő fehérnemű. A Jó fe
hérnemű titka pedig az,, hogy anyagának és 
szahósAnak kifogástalannak kell lennie > 
emellett viseletben minél kellemesebbnek bizo
nyuljon. A Fenyves Áruház a téli szezon kü
szöbén remek fehérnemflujdonságokkal Örven
dezteti meg a hölgyközönséget. Ezek a svájci 
kötésű, rendkívül tarlós anyagból készült női 
fehérneműét különlegesen simulnak a testhez 
és így bx alnkot nem rontják, nem erősítik. 
Emellett viseletben Is nagyon kellemesek ép
pen simulékonyságuknál és különleges puha
ságuknál fogva. Ezeknek n fehérneműknek 
legnagyobb különlegessége azonban mégis csak 
olcsó Aruk lesz Például a belül bolyhozott 
m A selyem női nadrágok 2.80 pengőért, svájci 
kötésű meleg női nadrágok 98 fillérért, a jó 
meleg csikós bélelt női nadrágok kis gyári 
hibával 1 f>8 pengőért, a svájci kötésű gyer
meknadrágok 78 fillérért kaphatók a Fenyves 
cég Calvln-téri Áruházában

Megkezdődött a fűtés!
A koksifogyautó közönség részére a SZEREI FŐVÁROSI VSZIHflVEK 
fütöiechnlkutal a regrövidebb Időn belül díjtalan aiakazerü lel- 
vtlégetilátMl•talpéinak. Akinek tehát kályha- vagy kaiántUza- 
létnél bármilyen szaktanácsa, vagy felvllágoiltáaravan tzüksége. 
forduljon bizalommal a BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS GÁZMÜVEI 
Mell ék tér m ék • ot z tá ly á ho zl Vili.. Tisza Kálmán-tér 20 
Telefon: 15 09-83, 13-09-16.

PodoiaBlesiky.il
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Elegáns ULSTEREK és télikabátok már 
75«‘P-érl 
Ungyelkék. városi bundák 
és siegá ■ öltönyök nagy vá
lasztékban készenés nini, után 

Remek szabás, megbízható 
minőségek

LICHTMBN,
ruhaáruházuan ti., "ároiy-krl 28

Merénylet készült 
Starhemberg 
herceg ellen (?)

Bécs, október 4.
Bécsi horogkereazteaek terjesztették 

vasárnap azt a hírt, hogy Nóra Gregor, a 
Burgthcater Ismert művésznője revolvere* * 
merényletet akart elkövetni Starhemberg 
herceg ellen. A hír szerint a merényletet az 
utolsó pillanatban sikerült meghiúsítani. Il
letékes helyen és a herceg környezetében 
nem tudnak a merényletről.

— VASÁRNAPI BÉCSI SZENZÁCIÓK 
FEY KÖRÜL. Bécsböl jelentik: A Heim- 
wehrtöl kizárt Fey volt alkancellár és Lahr 
bécsi alpolgármester vasárnap nyilatkozatot 
adtak ki, amelyben kijelentették, hogy a 
kizárást nem veszik tudomásul. Fey üdvöz- 
lőtáviratot küldött Schtischniyy kancellár
nak, aki azonban az üdvözletről nem vett 
tudomást. Fey hosszas megbeszéléseket foly
tatott Papén bécsi német nagyövettel.

— A kispesti Ipartestület félszázndoa jnbl- 
leuma. A Kit pesti Általános Ipartársulat va
sárnap ünnepelte fennállásának 50 éves for
dulóját Az ünnepélyen Éber Antal iparkama
rai elnök. Molnár József polgármester s a 
város társadalmi egyesületei Is résztvettek.

..éter rút
FAL- fi8 BÜTORBURKOLASOK

BEMUTATÓIIELYISÉGE
VI., Ó-UTCA 4. SZ.

„ TELEFON 1454-1#

*— 40 személyes repülőgépek szállítják 
Budapestre az angol fürdővendégeket. A 
Gyógyhelyi Bizottság kezdeményezésére tár
gyalások indultak meg az Imperial Airways 
és a Dean & Dawson angol utazási iroda 
között, amelyek azt a célt szolgálják, hogy 
az Imperial Airways által rövidesen üzembe 
helyezendő 40 személyes repülőgépeken 
szállítsanak csoportosan fürdővendégeket a 
magyar fővárosba. Az uj typusu 5 motoros 
repülőgépek 6 óra alatt fogják a Budapest 
—London útvonalat meglenni. A Budapes
ten folyó tárgyal'sokon az angol légifor
galmi társaságot Mr. R M Hcndcrson és a 
Dean A Dawson utazási irodát M. W. S. 
Mars képviseli. A tárgyalások igen kedvező 
mederben haladnak és bizonyosra vehető, 
hogy az angol légiforgalmi társaság és a 
nagy angol utazási iroda rövidesen megálla
podásra jutnak.

BEUGRATÓ 
trétAs JITX tárgyuk nagy választékban 

M1NFRÜA papirAruhAz ■ IIIIIEIIwH KoanUth Lajos-utca 21)

—- Teljes gőzzel megindult ■ sarlón. A csí
kion Ízlésű körönsóg kedves találkozóhelye, sr 
intim hangulatú Belvárosi Búr is megnyílt és 
mindjárt a startnál felvonultatja a Folics Bér- 
geres ragyogó attrakcióját, a Mlllow-Twln: egy 
hölgy — egy ur kétzongorús müvészpárjút, akik 
humoros játékukkal, lendületes virtuozitásuk- 
hal. remek énekszámaikkal valósággal masuk
kal tagadják a közönséget. Külön cmlitésreméltó
• művésznő remek harmonikajátéka.

— Várakozó állásponton volt eddig? Nincs 
még sorsjegye az uj október 17 én kezdődő sors
játékra? Akkor siessen és vegyen, vagy ren
deljen egv szerencseszámot Ittner és I *a  fő- 
árusítóknál, Budapest, VI. Teréz körút 19. 
(Aradi utca sarkán). Telefon: 1-287-43. Sürgöny- 
fim: „Ittnyer". Rendeléshez levelezőlap is ele
sendő.

— Gyermektomhola-nyeremények, *P r^’1 oI’ 
c*ó  meglepetések, társasjátékok nagy válasz- 
Mkban: Minerva Papíráruház, Budapest, Kos 
•ylb Lajos-utca 20.

Madrid előtt állnak 
a felkelők — vasárnap 
nagy futballmeccset rendeztek 
a harapófogóba szorult vörösök

Pária, október 4.
A spanyol polgárháborúról Ideérkezett 

hírek egybehangzóan ugy szólnak, hogy a 
madridi népfront kormánya megtesz min
den intézkedést a főváros kiürítésére.

Madrid ostromát a közeli napokra vár
ják.

A főváros küszöbön álló ostromával kap
csolatos a madridi kormány vasárnap köz
zétett rendeleté, amely szerint október tő
től kezdve

élelmiszereket csak élelmlszerjcgyck 
ellenében szabad kiszolgáltatni.

A betegek, aggok, gyermekek és asszo
nyok eLszállitása negyvennyolc óra óta 
gyorsított tempóban folyik. A kormány 
rendeleté értelmében legelőször a sebesül
teket szállítják el a fővárosból s azután a 
fronton harcoló vörös millristák gyerme
keit és asszonyait. A menekülteket Valen
ciába és környékére szá’litják.

Aznna köztársasági elnök vasárnap ren
deletét Irt alá, amelynek értelmében

tilos Spanyolországból aranyat és ezüs
töt kiszállítani.

Franco tábornok vasárnap kijelentette, 
hogy az utolsó huszonnégy órában tengeri 
és légi utón

nyolcezerfőnyi katonaságot sikerült át
szállítani a glbraltári csatornán 

az anyaországba. Ezt a haderői két menet
oszlopba osztják. Az egyik menctoszlop 
Malaga, a másik Madrid ostromára Indul. 
Madrid ostroma egyébként — mondotta a 
tábornok —

SIKERÜLT!
eikeszitool egy tartós, megbízható, meleg

^átmeneti kabátot
P 56.““ és P 60.—ért

mely dacára olcsóságának, époly fazónu 
éa kiállítású, mint a megszokott 

NEUMANN minőség.
IV.,  Muzeum-kőrút 1.

— Névmagyarosítás. Weinberger Szilárd a 
Színházi Élet igazgatója a magy. kir. belügy
miniszter ur engedélyével családi nevét Vida-ra 
változtatta.

— Bundát vegyünk Elkán szűcsnél. (Váci
utca 22., félemelet).

a legközelebbi napokban megkezdődik.
A madridi hatóságok Igyekeznek a fő

város lakosságának aggodalmait eloszlatni 
s ezért különböző ünnepségeket rendezlek 
vnsárnap. Többek között egy 

nagy futballmérkőzés 
rendezésére Is sor került. Jellemző azon
ban, hogy milyen biztonsági rendszabályo
kat kellett a madridi rendőrségnek a fut
ballmérkőzéssel kapcsolatban végrehajtani. 
A rendőrség utasítása ugyanis ugy szólt, 
hogy a sporttelepre csakis olyanok léphet
nek be, akiknél nincs fegyver.

Amerikai ágyukkal 
dolgozik a viirös 

tUzérség
Madrid, október 4.

A Granada tartományban lévő Iznalloz- 
ból érkezeit jelentések szerint a harciérnek 
ezen a szakaszán véres harcok voltak va
sárnap. A felkelőcsapatok Granadából ki
indulva előrenyomulást kíséreltek meg Al- 
cala Reál Irányában. A kormány repülő 
gépei 

bombákat dobtak
az előrenyomuló felkelőkre. Később meg 
jelentek a felkelők repülőgépei Is, amelyek 

a kormánycsapatok állásait árasztották 
el bombákkal.

A kormánycsapatok
amerikai légelháritó ágyukkal 

tüzeltek a repülőgépekre, amelyek közül 
az egyiket lelőtték.

— Fuchs Gyula törvényszéki elnök ünnep 
lése. Dr. Fuchs Gyulát, a szolnoki törvényszék 
elnökét vasárnap meleg ünneplésben részesí
tette a törvényszék bírói kara és a szolnoki 
ügyvédi kamara abból az alkalomból, hogv 
most tíz éve nevezték ki törvényszéki el 
nőknek.

— Rozgonyinál 8 kablnelkép 8 P. Kálvtn-tér B.
— A könyvtárosok éa levéltárosok kongresz- 

sztisa. Magyar Könyvtárosok és Levéltáro
sok Egyesülete vasárnap fejezte he három 
napos kongresszusát. Több felszólaló azt fej 
legelte, hogy a könyvtáros- és levéllároskép- 
zést át kell Szervezni. A kongresszus tagjai 
hétfőn az eszlergomi ásatásokat tekintik meg.

— Megszökött két fogoly az enyingi fog 
házból. Az enyingi járásbíróság fogházából 
vasárnapra virradó éjszaka, eddig még meg 
nem állapított módon, álruhában kiszökött k»'-l 
lolvajlásért elitéit nő: Jakab Teréz, és llári 
Ilona. Kézrekerllésükre erélyes nyomozás in
dult meg, de eddig még semmi nyomot sem 
talált a csendőrség.

— Dlzőz trlál a Tabán bárban. Izgalmas ver
senyt fut esténként a Tabán bárban a közön
ség kegyeiért húrom remek előadómüvésznő: 
Susi-Susa, Mikes Anna, Kertész Ila. Nehéz a 
választás, mindegyik nagyon jó.

PALMA 
kaucsux clpöeai o<ra 

van szüksége mert 
megkíméli a testit a 
telesleges rázkodtjtás- 
lói és a PÁLMÁN való 
járás plhenletőlog hat 
az Idegekre. Kérjen 
ezért kite,ezetten 
'ALMÁT a cipészétől.

Csak
a PÁLMA védjegy ielont PALMA minőséget
GYÁRTJA A MAGYAR R U G 0 YA N TA A R U B YA R

— Az 1-cs honvédek vasárnapi ezrednnpjo. 
A Mária 7 erézia-laktanyában találkoztak vasár
nap reggel a volt 1-es honvédek, hogy meg
tartsák hagyományos czrednap|ukaf. A lakta
nyából n l.udovikához vonultak, ahol ünnepé
lyes külsőségek között megkoszorúzták az ele
sett hősök emlékművét. Délben a népligeti 
Nagyvendéglőben volt bankett az ezrednap al
kalmából.

— Habig kalap TV., Kossuth Lajoa-U. 1.

Váci*ut *a 2.3, félemelet

Bimii&M szőrmékéi
rí legjobbal olc>ón vásárolja.

— Kamarai választás Győrben. Vasárnap 
nagy Izgalmak közölt tartott választást • 
győri kamara harmadik kúriája. Nagy meg- 
.epetésre a fírábits-Wc hivatalos lista győzött 
n küzdelemben. Az ellenzéki listán szerepelt a 
kamura eddigi alelnöke, Kádár Leó is, aki 
tisztségével együtt most tagságát U elveszí
tette.

— ötvenezer ember n Turul Szövetség kl- 
állibfcán. A Turul Szövetség rendezésében 
megnyílt Magyar Nép Hete kiállítást ötven
ezer ember nézte meg vasárnap nz Iparcsar
nokban. A kiállítással kapcsolatos Magyar 
Föld — Egészség kon„ressrus hétfőn kezdő
dik ünnepélyes külsőségek között.

— A fővárra urlküzönsége, valamint a Bu
dapesten tarlózkodó nemzetközi publikum, nagy- 
szerűen szórakozott a szombaton megnyílt As
toria bár ban; a felső termekben pedig elra-
adtatóssal élvezi Berkes Béla és fia cigány

zenekara muzsikáját.
— Nincs dcvnlvúelő. Sőt, elhnkezölegl A leg

magasabbra szökött fel Szilágyi Marosa uj, mu-
• ts: gos, ragyogó műsorának minden száma • 

Hangli kioszkban Méltóan járul hozzá az est 
emelkedett hangulatához. Adler éa Fejér foga
lomba illő zongoráduója.

— Orvosi hír. Dr. Hiúm Simon sebész-uro
lógus főorvos rendelését megkezdte. Eriséivel- 
körul 9—11. (Ncwyork-palola). T: 1-411-00.
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A Hétfői Napló 
páros versenye

A HÉTFŐI NAPLÓ PÁROS ELÖVERSE- 
NYENEK nevezéM’l már megkezdődtek. A 
nagyszámban jelentkező párok egyrészt 
különböző felvlIágoaltáMikat kér. Legtöbben 
hz előnyök nagysága Iránt érdek.ődnek. 
Az érdeklődőknek tudomására adja a ren
dezőség: az előnyinrgáiliipitásoknái az a 
cél lebegett szeme előtt, hogy nz erőkülönb
ségeket kiegyenlítse, tehát azok Is teljes 
esél yei indulhassanak, akik még soha ver
senyen részt nem vettek s Igy bármelyik 
Induló pár megnyerheti u remek első dl
jut: a

S—« NAPOS ÜDÜLÉST KÉKESEN.

A svájci páros verseny biztosítja a ver
seny szlnességgét és érdekességét az első 
kiosztástól az utolsóig.

A rendezőség a páratlan érdeklődés elle
nére a verseny sima és gyorsütemü lebo
nyolítása érdekében

NEGYVENASZTALOS MEZŐNNYEL 
ÓHAJT 1NDULNL

A nevezéseket a befutás sorrendjében fo
gadjuk el! Igy ajánlatos a nevezés minél 
előbbi bejelentése, mert ha a nyolcvan
páros létszám betelt, a nevezést lezárjuk. 
Nevezési zárlat: október 15.

Meghlvóigénylés. nevezés a Hétfői Napló 
kiadóhivatalában (Erzsébet-körut 28. Tele
fon: 1-308-96).

*
Előkelő vendége van a Magyar Bridge Siti 

vétségnek:
I)R. PAUL STERN, 

ai Osztrák Bridge Szövetség elnöke, aki Dor- 
mándy Géza szövetségi ügyvezető-elnök meg
kérésére repülőgépen jött Budapestre, hogy a 
jövő évi budapesti világbajnokság köríti fel
merülő kérdéseket a magyar rendezőblzottság- 
gnl megtárgyalja.

Dr. Paul Ste.n, a középeurópai bridgespnrt 
megteremtője, akinek Ausztria stockholmi 
Európábajnokságon kivívott első helyeket kö- 
arönhell, vasárnap érdekes nyilatkozatot adott 
a Hétfői Naplónak:

— Vasárnapra virradó éjszaka megtárgyal
tuk a világbajnokság technikai lebonyolítási
unk kérdését. Valószínűleg as én elgondolásom 
szerint folytatják le a küzdelmet: a kétnapos 
verseny során mindennap minden nemzet 
négy-négy leosztást játszik egymással. Így az 
otolsó napon alakul csak ki a helyezési sor
rend éa végig érdekes. Irgalmas lesz a játék.

— Nagy örömmel hallottam, hogy a Hétfői 
Napló, amely már vállalati versenyével is 
nagy szolgálatot tett a bridgcsporlnak, újabb 
versenyre készül, már nemzetközi mezőnnyel. 
Az Osztrák Szövetség részéről magam Is támo
gatni akarom a Hétfői Napló értékes munká
ját és ezért a versenyre leküldöm a stockholmi 
győztes osztrák

Jelllnek—Schnelder férfl és Bonkau—Klán*
ber női párt.

— Ha lehetséges, mint a zsűri tagja, magam 
la részt veszek a Hétfői Napló versenyén.

Az osztrák szövetségi vezető vasárnap több 
nicgbeszélést tartott a magyar szövetség elnök
ségével és bélfőn reggel elutazott Budapestről.

★

A Hétfői Napló közli elsőnek a világbaj
nokságra készülő hölgycsapat válogatott já
tékosainak névsorát: Gundcnflngen Ele- 
mérné, Fabinyi Istvánné, Szlni/cg.Merte Jé
nőné, Ujj György né (Sziget Club). — Alpár 
Imre né, liánó Marcellné, Berger Alice, Co
hen Itaffaclné, Rablétek Rudolfné, Roger 

Tiborné, (Orsz. Magyar Bridge Club). — 
Búzás I.ászióné, dr. Hudovernig Látzlóné 
és dr. Nemet Detsőné (MAC). — Dr. Szom
jas Györgyné, Teodorotdls Tódorné és dr. 
Vámos Andrásáé (BEAC).

Az Országos Kaszinó is benevezi hölgyeit, 
de a neveket csak a kaszinói háziverseny 
megtartása után bocsátják a szövetségi ka
pitány rendelkezésére. A tréning helgstine 
fit Országos Kaszinó. Dr. Pétcry szövetségi 
kapitány a reprezentatív csapat tagjait 
kérte let a tréningek levezetésére.

♦
A magyar z»egycspárns csapat kapitánya, 

Berger Alice, a legjobb magyar hölgyjátékos a 
dolgozó nők sorába lépett: a Georgia-hdzban 
elegáns, párisi stílusa kötött-szövött üzletet nyi
tott.

*
Az n| írásmód nagy meglepetéseket okozott 

• brldgezák körött, mert a menahaa még ti- 
•enrgv bukással érdemes menteni a beliben 
bemondott nagy srlemmct, a bcllbvn pedig 
nyolc bukás az „ért ék-ha tár".

Paulette-szalon egyik legszebb cocktail-ruhája

Beszámolóm címe ne tévesszen meg 
senkit. Nem az italról akarok írni, 
hanem a ruháról: a cocktatl-ruháról. 
Igaz, sok közük nincs egymáshoz, 
de nem muszáj mindig logikát keresni 
a divatban. Sőt... ép a női logikát
lanság teszi érdekessé a ruhákat.

A cocktail-ruha hosszabb, pom- 
pőzebb, franciásabb, mint a délutáni 
Nevezhetjük egyszerűen „fcis vacso- 
r<fzó"-nak is. Lehet kérem választani. 
Kinek melyikhez van kedve).

A cocktail, amely az utóbbi két 
esztendőben lett nagyon népszerű, na
gyon jó és praktikus viselet, mert 
egyszerre két célt is szolgálhat: Viselhető 
estefelé is és este is. Hogy egészen 
világosan, az olvasó előtt álljon a pro
bléma, leírunk egy esetet. Adva van 
egy fekete ciré kioké hosszualju 
kosztüm. Az alj sima, remekvonalu. 
A kabát egyenes, derékban elgömbö- 
lyödik, gallér nélkül, sonkaujakkal, 
alatta pedig fémmel átszőtt vagy 
ezüst bubigalléros blúz látszik ki 

A balszerencsét gyakran követi 
váratlan szerencse!

Máról-holnapra gazdag lehet, ha nyer az 
osztálysorsjátékon. Október 17-én kezdődnek

a 37-ik m. kir. ősztálysorsjáték húzásai. Ve- 
gyen, vagy rendeljen egy sorsjegyet bármelyik 
főelárusitónál1 Minden egyes sorsjegynek és 

mindenkinek egyenlő a nyerési esélye. DE A 
SZERENCSÉT IS KERESNI KELL!

mcllényszerüen. így „cocktail” a ruha. 
No de most jön a turpisság! 11a a kabá
tot leveszik, kiderül, hogy a mellény
nek látszó ezüst anyag, tulajdon
képen estélyi felsőrész, pici hasított 
újakkal és Uram bocsá*  hát nélkül, 
íme, a cocktail pillanatok alatt át
alakult estélyi ruhává. Hallatlanul 
nagy előnye a cocktailnek még az is, 
hogy ehhez nem kell belépő, mert a 
felső kabátka egyúttal azt is helyet
tesíti. (Mégegyszer merjenek a férjek 
valamit mondani pazarlási hóbortunk
ról : próbáljanak ők szmokingban az 
irodába menni, vagy az irodai ruhát 
bálba felvenni).

Másik ugyancsak szép és praktikus 
megoldás : fekete satin ruha, hosszú, 
alul kicsit gloknis szoknyával, sveifolt, 
hátul hosszabb seszlivel elkészített 
kabátka, fantáziaujjakkal és a kabát 
levételekor fehér satinnal kombinált 
felsőrész tűnik elő, mély dekoltázzsal, 
ujjak nélkül. Roppant decens toilette.

A cocktailruhák nagy általános
ságban feketék. Azt is megmondom, 
hogy miért. Mert ha világosabb szinüt 
csináltatunk és háromszor-négyszer 
felvesszük, jó magunk, de még inkább 
a társaságunk megunja és agyonismeri 
a ruhát. Mig a fekete soha nem unható 
meg. Na persze ez nem azt jelenti, 
hogy tilos színes cocktail-ruhát csinál
tatni. Dehogy! Azonban az inkább 
azoknak való, akiknek legalább a „kis 
vacsorázó” mellett még egy elegáns 
fekete ruhájuk is van.

A cocktailruháknak anyaga gyapjú 
csipke, ciré, kioké, muszlinbársony. 
A divatbemutatón például nagy sikert 
aratott egy fekete muszliubársony, 
jó vonalú ruha, selyemtüll ujjakkal 
és háttal. Egy hossruujju és gloknis 
fekete kioké ruhának, a nyak alatt 
beleszabott masnival pedig az volt az 
érdekessége, hogy a hátán végig fel volt 
vágva. Egy-egy jól elhelyezett strass- 
klipsz, vagy csat nagyon emeli és 
díszíti ezeket a toaletteket.

Budapest, 1030 október 8.

A gyapjucsipke is hallatlanul nagy 
divat. Ezekre nem kell külön disz, 
mert maga az anyag adja a díszt. 
Gyakoriékazakos megoldású cocktail, 
derékon színes, hosszan megkötött 
bársony-övvel.

Végül meg kell említenem az egyik 
nagyon kedvelt divatszalon diszdaráb- 
ját : gyönyörű fekete angol-bársony
ból készült vacsorázóruhát sonka- 
ujjakkal, derékban sűrűn húzott szok
nyával. A pompás ruha négyszögletes 
kivágásában egy legyezőszerüen be
állított ecru-csipke díszelgett igen elő
nyösen. „Vennivalóan” szép volt.

Dr. Dívainí Erdős Biske.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Most, hogy • tatarozás! kölcsöulgénylés ba

táridejét december 10-élg tncgliossiutbbllolb'k, 
az érdekelt iparteatületek akciót Indítottak, 
hogy az átalakítási, tatarozás! adókedvezmény 
határidejét hosszabbítsák meg és Igy mar a 
téli hónapokban felkészülhessenek a tavasszal 
elvégzendő munkákra.

♦
Ezen a héten 8-álg kell az 1934—85, éri ter

mésű tűzifával rendelkező készlettulajdonosok
nak a még vasúton vagy hajón elszállításra 
kerülő tüzifakészleleik pontos mennyiségét be
jelenteni.

♦
Deutsch Béta cégvezetőt a Fonclére Általános 

Biztositó Intézet igazgatósága a nagy font ossága 
budapesti vezérügynokségének vezetésével 
bízta meg és őt ez alkalomból érdemes mun
kásságának elismerésében aligazgatóvá ne
vezte ki.

♦
As erdélyi borbélyok most megtartott kong*  

rcsszusokon azt kérték a kormánytól! hogy 
adóztassák meg azokat, akik maguk borotvál
koznak. Az ötlet megviilósitását ugy képzelik, 
hogy az önborotvakészülékre száz, a borotva
pengékre pedig húsz lel adót kívánnak kivé
tetni. Mit szóinak ebhez hazánk ligáról?

♦
A Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vagon

éi Hajógyár Rt. közgyűlésén a részvényesek 
köréből dr. Pap József felsőházi tag utalva 
egyrészt a magyar gazdasági viszonyok javu
lására, másrészt arra, hogy a belföldi hatós'gl 
megrendelések számának és értékének rend
kívüli csökkenése folytán a társaságnak im
már hetedik üzletéve zárul veszteséggel, fel
hívta az igazgatóságot, hogy a hazai hatósá
goktól és közmüvektől a vállalat fenntartása 
érdekében megrendelések kiadásót szorgal
mazza. Török Sándor és Marsovszkg István 
részvényesek ugvanily értelmű felszólalásai 
utón a közgyűlés az Igazgatóság valamennyi 
javaslatát egyhangúlag elfogadta.

*
A elpőgyártók felemelték a cipőárakat. Mun

kabér- éa hőrárcinelkcdessel próbálják Indo
kolni a drágítást, amelyet az Ipari miniszter 
szives figyelmébe ajánlunk.

*
A Providentia Biztosító dr. Scitovszky Ti

bor nyug, külügyminiszter, a Magyar Hitel
bank vezérigazgatójának elnöklete alatt rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyen az eddigi 
ÖOO.OCO pengő összegű alaptőkének 700.OK) 
pengőre való felemelése határoztatott el. A ki
bocsátandó 8000 darab, egyenként 25 pengős 
névértékű uj részvényt 200 százalékos félárröl. 
azaz 75 pengős árfolyamon a Hitelbank és a» 
Assicurazioni Generáli, Tricsle, veszik át oly 
módon, hogy n Hitelbank többségi helyzete a 
Providentia Diztosilónál továbbra is fennma
rad, a kisebbségi részvényérdckeltség pedig ni 
Assicurazioni Generáli, Tricsle és a bécsi Phö
nix Általános Biztosító Társaság között oszlik 
meg.

¥
A Magyar Élelmlszerkiviteü Cégek Országos 

Szövetsége szeptember 28-án, hétfőn, délután 
1 órakor tartotta harmincadik évi rendes köz
gyűlését. A közgyűlésen Erdőhegyi Lajos felső
házi tag. elnök, beszámolt az címűit esztendő 
eseményeiről. Ismertette a szövetség tagjainak 
működését, adatokkal bizonyította, hogy a ba
romfi. zöldség, főzelék, tojás, vad és mellék
termékként szeteplő toll exportja 55 millió 
pengő értéket képvisel a magyar közgazdaság 
számára Beszámolt az idei gyümölcsexport 
nagy fellendüléséről, mely a mai napig 5350 
vagonra emelkedett a tavalyi 1*44  vagonnal 
szemben. Hosszasan rámutatott a Jövő nagy 
feladataira, melyek a további fejlődés útját 
biztosíthatják. Benedek Sándor indítványozta, 
hogy a szövetség 30 éves fennállásának meg
ünneplésére a tavaszi mezőgazdasági kiállítá
son testületileg vegyen részt. Schréger Lajos 
kérte, hogy- a kellető központok a fajbaromfi 
beíveli a világhírű magyar parlagi baromfi*  
tenyésszék.

*
A Budapesti Sajt- és Vajnagykereskedök 

Egyesülete vasárnap délelőtt Rottersmann Leó 
kereskedelmi tanácsos elnöklete mellett tag
gyűlést tartott, amelyen Gottlieb, Ladányi. 
Óceán és Wnrhar.ek linlkonzervgyárak megbí
zót faival megtárgyalták az uj szezonra a hab 
konzervek forgulombahozatalának kérdését, j 
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színház-mozi ■
Németh Mária ötvenezer
pengős pesti szerződése

Rendkívül érdekei tárgyalások folynak Né
meth Máriával abból u célból, hogy Pesten 
klasszikus operettekben fellépjen. Egy kon
zorcium alakult, amely ötvenezer pengőt alán- 
toll tel Német)) Mártanak Btírt, bi) 
pon keresztül hajlandó operettet játszani vala
melyik pesti színházban. A Denevérről vagv 
■ Szép Helénáról van egyenlőre szó, de lehet 
hpgy a repertoár bővül. Németh Mária fel
lépése elé azonban súlyos akadályok gördül
nek. ezek pedig részint bécsi, részint buda
pesti szerződései. Bées ugyanis nem tudja 
egy teljes hónapig nélkülözni $ a pesti Ope 
rához is tizeunégynapos szerződése köti. Ugy 
a bécsi, mini a pesti Opera igazgatói tilta
koznak a terv ellen, de ba sikerül áthidalni 
a nehézségeket, érdekes attrakcióban lesz 
része februárban a pesti közönségnek.

hogy kissé félve ültünk he annak a színház 
nak nézőterére, ahol revüfilniet hirdettek. 
Hogy is vagyunk ezekkel a revüfilmekkel? 
Sok tánc, egy-két sláger és értelmetlen, kap 
kodó szüzsé. Ezzel szemben és ezt rögtön be 
kell ismernünk, kellemesen csalódtunk a 

TOP nAT
előadásán. Ragyogó épkézláb szövegű vigjá 
tékot kaptunk, igaz, hogy ennek mesterei 
magyarok: Nóti Károly, László Aladár, Fa
ragó Sándor és olyan muzsikát Irving Berlin 
világmárkájával, amelyet ugyan régen fü
tyül már a pesti utca. De csak a melódiát! 
Maga a zenekar ugy zeng, zug és annyi öt
letet, humort árul el, hogy valósággal újjá*  
született bennük „Cliek to Chek“, a „Pic
colino**  és a „Top hat“ grainmofonlenezek- 
böl és a rádióból közismert muzsikája. A 
szép Ginger Rogers és a szinte szellemes 
csúnya, de rendkívül szimpatikus Fred 
'Astaire nemcsak csodálatos Láncosok, hanem 
ellenállhatatlan filmszínészek is annyira, 
hogy a közönség nemcsak táncaik végén 
tapsolja őket a Radius és a Fórum nézőte
rén, hanem egy-egykitünő színészi jelenetük 
után Is. A filmnek megérdemelt nagy sikere
van.

Természetes, hogy a pesti közönség nagy 
elragadtatással fogadta az

ÁRTATLANOK
dmfl amerikai filmet, amely három Igaz 
embernek és egy oktalanul elindított plety
kának harcáról szól. Merle Oberon és Mi- 
riam Hopkins, a két ellenkező női típus pó
lusainak gyujtógatótüzében áll a férfi, Joel 
MacCrea A legszimpatikusabb hármas, amil 
filmen eddig láttunk. Kiváló a két gyermek 
szereplő is.

Az Uránia szintén nagyon szép filmmel 
MEGVÁLTÓ SZERELEM

c|mü Paul Keller-regénnyel startolt a hél 
nagy versenyében, szerencsés eredménnyel 
Paul Keller hires regényéből készült ez a 
film, különösen a felvételek tetszettek, a hó
val borított hatalmas hegyvidéken végig szá 
guldott viharok fotografflása mesteri. Hans 
Knoteck a német filmgyártás élére ugróit.

Izgalmas kémtörténetet is kaptunk e héten 
a Kamarában és a Décsiben.

A CSÁSZÁR FUTÁRJA 

maga egy darab történelem. A háború előtti 
idők izgalmas, érdekes epizódja. Orczy 
Emma bárónő hires regényéből készült ez n 
film, amelyhez hasonlóan jót „Varsói búi" 
óta nem láttunk. Két gyertyatartó körül bo 
nyolódik a történet, amely egy cárovics és 
egv összeesküvő lengyel főur végzetes, d( 
sok helyen humoros kalandjaival is szóra 
kozlat. A körmönfont kémnő, az önfeláldozó 
lengyel ur drámai koiifliMUfából a szerelem 
és a becsület kerül ki gyo/lesen. Kar! Ludvi 
Dield, Sybille Schmiti és Friedl Czepa első 
ranguak. ______

Bulla F.lma első magyar filmje. Meller Rózsi 
hires darabját a Vallomást, a Belvárosi Színház 
nagysikerű műsorja rabját legközelebb filmen 
látjuk viszont szintén Bárdos Arthur rendezésé 
bep. Ez lesz Bulla Eltna első bemutalkozósa ma 
gyár filmen, éppen annak a darabnak filnivál 
tozatában, amely őt a budapesti közönség sze
mében ogycsnpásra sztárrá avatta. Bárdos 
Arlhurnak nagy effyOHes állott rendelkezésére 
n filmen. A Vallomás többi szerepelt Törzs Jenő. 
Csnrtos Gyula, Kiss Ferenc, Uray Tivadar, Lr 
délyj Mlcj Vasrnry Piri játsszák. 

es esW ű íaateowmssat, 
melyeket még most minden képzeletet felUI- 
muló Árban Artsol?jz*k«

BÁLTÉR E?zsÉU0i-XBrut 22.

Z Molnárt és Bolváryt hívják 
Amerikába — Bus-Fekete megy

A RIPORT: Ar egyik előkelő budapesti 
színpadi kiadó cég néhány nappal ezelőtt 
táviratot kapott Hollywoodból, Az egyik 
nagy amerikai gyár részletes ajánlatot tett 
ebben Molnár Ferencnek és Bidváry Gézá
nak. Molnár Ferencet egyelőre heti 2500 
dollárral akarta megnyerni szcenárium- 
irónak ez a gyár, míg Bulvárt/ Gézának egy 
film rendezéséért 20.000 dollárt ajánlott 
fel., A színpadi kiadó cég egyik vezetője 
Becsbe utazott, ahol még elérte a Cannesba 
igyekvő Molnárt és megtette az ajánlatot, 
Molnár azonban egy kézlegyintéssel intézte 
el a dolgot. „Nem 2500-ért, de heti 25.600 
dollárért sem megyek", mondotta, bár a 
színpadi kiadó élénk színekkel ecsetelte, 
hogy milyen nagyszerű lenne Molnárnak 
nemcsak nyomtatott müveivel, hanem sze
mélyes varázsával is meghódítani az ame
rikaiakat.

A színpadi kiadó másik utfa, amely 
Bolváryhoz vezetett, sokkal eredménye
sebbnek ígérkezik, elvégre közel 100.000 
pengőről van szó s arról a dicsőségről, hogy 
Amerikában eggyel szaporodik a magyar 
rendezők száma. Bulvárt/, aki néhány na
pon belül úgyis Pesten lesz, miután Itt a 
„Leányintézet" című Pesten készült német
nyelvű filmje rövidesen bemutatásra kerül, 
le [oly tat ja a tárgyalásokat s januárban 
már Amerikában fog rendezni.

AZ IRÓEXPORTUNK mérlege egyébként 
Amerika felé nem mutatkozik túl aktív
nak. Bár az amerikaiaknak nem sikerült 
megnyerniük Molnár Ferencet, Bus-Fekete 
László ötéves szerződésről tárgyal a 2<1 
th. Cenlury Forszai és minden bizonnyal 
ezek a tárgyalások eredménnyel végződ
nek, igy sgyelőrs Bus-Fekete képviseli majd 
Hollywoodban Lengyel Menyhérten kivül 
a magyar színeket. Tavaly ilyenkor sokkal 
nagyobb reménnyel indultak a pesti írók 
a hollywoodi délibáb után. Az egyik ame
rikai filmcég opciót szerzett több magyar 
iró személyes működésére, köztük Fodor 
László, Hunyady Sándor, Hatvány Lili 
féléven keresztül fel is vették Pesten a 
fizetésüket azzal, hogy itt szorgalmasan 
tanulják az angol nyelvet és bepaukolják 
magukat a hollywoodi story-irói életre. 
Az amerikai gyár azonban egyelőre ugy- 
látsztk késik a behívókkal. Furcsa gusz
tusa van ennek az Amerikának: neki Mol
nár kell.

2. Az aktuális Shakes
peare aNagymezőuccában

A brit költőóriás tényleg mindig aktuá
lis és különösen alkalmas arra, hogy uj 
színházak alakulásakor nme művészi 
iránymutató legyen. Klasszikus nagysága 
magasan szárnyal az idő és tér felett, cm 
béri igazságai a mai gépkorszakban i: 
megtalálják helyüket, értéküket és súlyú 
hat. Shakespeare tudósai állapították meg 
hogy sok és nagyszerű remekműve közölt 
éppen a „Velencei kalmár” az, amely úgy
nevezett aktuális munka volt annak ide
jén és a straltfordi költő nem éppen a 
leghumánusabb és legszimpatikusabb 
áramlat hatása alatt irta Shylock miszti
kus, ködös vér és arany tragédiáját. Hogy 
Bárdos Artúr, aki Shakespeare nevével uj 
színháza homlokzatán nagy hittel, rend
kívüli iz'éssel, felkészültséggel és tudással 
épp a „Velencei kalmárhoz” nyúlt, ez csak 
azt jelenti, hogy a színigazgató áll legtá
volabb minden sajnos ma is divatos ten
denciától és csak az előadott mü színpad
szer üségére, érlékére és stílusára gondolt. 
Ai előadás valljuk be, nem sikerült ugy, 

„Á sze.olmes királynő" londoni premierje előtt 20 este vendéffsserepel

Kom pólhy Gyula, a kiváló bonviván, Ste» 
grdre szerződött Szikluy Jenő társulatához.

a Városi Színházban
BRODSZKY MIKLÓS TllinhlrO on.rettle

i SZf FSNK3S Rirföyiiö 
cims'erepében. — Főszerep ük: Alpflr Gitta, Fejes Teri, náthái 
Mór-on, verebes Ernő, HajniásKy Milclóv. - 12 gyönyörű szín
padi kén, 48 Gr.y-glri szimfonikus zenekar. 150 pazar Jelmez és 40 ragyogó 
pártol ruitatroácó. Rendező: Snabelcs Krnfi. Knrnatzy AlpAr Tibor. 
Táncok: dob Grny. Díszletek: Upor Tibor. Jelmezek: Erlc

Pramfóp szobaion, okidB&i*  w-JN6n
Jegy ok nór Tilthatók a VtroM Salahiz Jogypónstiriall ói a Jegylrodikbaa

Elkészült Vajda Pál, a kiváló fiatal Iró és ren
dező darabja, nmeivel Földes Jolánnal, a díj
nyertes regényíróval irt és amelynek elmet 
Minden külön értesítés helyett

A „Dunapartl randevú**  cimü uj magvas 
Hlmvigjálék Székely István és Gál Ernő re
ze lésé vei most készll és valóaúrns dlvafrevüt 
Hér; Perezel Zita nyolc ragyogó toalettben, 
Ráday Imre hat remek ruhában szerepel, 
CsortfM olyan elegáns, mint egy Wkebtll 
n-ol fflnr, dr annál mmHohábhan bántak 

Bálin Űrivel éa Sziklay Szerénával, akik 
rgy-rgy ruhában játsszák végig a nngy tű
met.

Basilides Mária daleslél okt. 15.. jan. 7., 
ápr. 14., a Zeneakadémia nagytermében.

A Fészek Művészek Klubja a bécsi színházi 
kongresszuson részivel! magyar bizottság és a 
Nemzeti Színház tiszteletére szerdán este fi 

lömkor lársssvvBorát rendez, meghívót a 
izek titkári hivatala ad ki.

ahogy azt Bárdos elképzelte és megérde
melte volna. Talán nem volt elég jó anyag 
a kezében, vagy talán nem sikerüli levet
nie Shakespeare ólomcsizmáit ott, ahol a 
rendezés a „Velencei kalmárt” könnyed 
tánclépésbe sodorta. Bulla Lima Por- 
eiája a legnagyobb tévedés s csak egy 
olyan nagy színésznő, mint Bulla foghat 
ennyire mellé szerepének. Béliért Lu- 
jos a maga hatalmas dialektikájával és 
meggyőző színészi erejével sem tudta fel
támasztani Shylockban a renaissance nagy 
bankárját, a krőzusi zsidót, akit megcsal
nak, kifosztanak, Béliért inkább a ghettó 
ellen lázadozó csodarabbi volt. Kissé je
lentéktelennek minősült Rásthy Lajos 
viszont annál többet tapsoltunk Rózsahe
gyinek, a kissé túlzó Nagy Györgynek, a 
kitűnő Békássy Istvánnak, Petinek, a re
mek Pártos Gusztávnak, egy rendkívül bá
jos fiatal naivának, Erdős Ilonának. Szé
pen beszél és dekoratív jelenség Beöthy 
Lídia.

3. Cáfol Pl árkus László.
cáfol Németh Antal

MEGLEPŐEN ÉRDEKES ldr terjedt el 
arról, hogy Márkus László a jövő sze- 
zónban az Operaigazgatói tevékenységét 
felcseréli a Nemzeti Színház igazgatói szé
kével és Németh Antal dr., a Nemzeti 
Színház mostani igazgatója pedig egyetemi 
tanszéket kap Szegeden. Megkérdeztük 
Márkus Lászlót, mi igaz a hírből.

•— Egyetlen szó sem, de még az ellen
kezője sem. Fogalmam sincs, hogy terjed
hetett el ez a hir, de azt szavamra állí
tom, hogy hivatalos helyen erről szó sem 
volt és most magam is a legnagyobb meg
lepetéssel és megdöbbenéssel értesülök 
róla. A Nemzeti Színház ügyet tránt nem 
szoktam érdeklődni, annyi a dolgom az 
Operánál. Csak most kezdtem ott dolgozni, 
kérem hagyjanak ott, én nem akarok 
semmi mást...

A Nemzeti Szinhátnál ét hivatalos he
lyen is cáfolják a hirt.

— Szó sincs róla, Németh Antal marad 
a Nemzeti Színház élén.

4. Színházi hét
VASZARY JÁNOS mondja: Tegnap 

jöttem haza Bécsböl, ahol a Josefstüdtcr 
Theaterben a „Házasság” cimü darabomat 
mutatták be. Megfigyelésem, hogy a darab, 
amely Pesten leginkább a férfiaknak tet
szett, itt a nőknek kell inkább. A bécsi 
asszonyok ugy látszik nem azonosít jól 
magukat azzal a feleséggel és azzal a női 
társasággal, amelyet én speciálisan pesti 
miliőben rajzoltam meg. És bár megértik 
a darabot, de mosolyognak azokon a figu
rákon, ami a jelek szerbit teljesen távoláll 
tőlünk. Bár nézetem szerint n házasság 
egyforma a: egész világon, akár Budapes
ten, Bécsben vagy Londonban is ...

BRODSZKY MIKLÓS mondja: A „Sze
relmes királyné” cimü operettem teljesen 
újra ima került színre, mint annakidején 
Réesben és bárhol másutt a világon. Való
sággal újraírták a librettót, én magam pe
dig három uj számot komponáltam Alpár 
Gitta részére, aki a próbák után Ítélve a 
legremekebb formában van. Alpár opera
szerű áriák és duettek e(,ész sorát énekli 
és ez a címszerep talán még nehezebb fel
adat elé állítja, mint annakidején a I)u 
barry. Egy boldogtalan királynét játszik a 
daljátékban, aki kiharcolja, hogy boldog 
királyné legyen belőle. Szabolcs Ernő, a

PROLONGÁLVA
Siófokfürdő kedvence

MIKES ANNA
jazz- és magyarnóta slágereivel

KERTÉSZ ILA
chanson- és lazz-ónekesnő
GERÖ-VERTES-DIÓSI
tánczenekar » Telefon: 1-526-85

rendező, éjjel-nappal harcol a darabért éo 
zseniális ötleteivel segít minket. Még csak 
annyit, hogy sohasem hittem volna azt, 
hogy Pest ilyen nagy produkcióra képes, 
mint ez lesz a Városi Színházban.

TAMÁS ISTVÁN mondja: A MÜvétt 
Színház jövő héten mutat ja be első magyar 
uldonsáyát, az én „Aranyhal” című s:e- 
tény müvemet. A szinlapon ez áll: Vígjá
ték, de talán találóbb lenne ez a megható*  
rozás: Egy apa arcképe három felvonás*  
bán. Rózsahegyi Kálmán alakítja est « 
különös, konok figurát, egy bácskai po- 
rasztnábobot, aki egész környezetét terro
rizálja. Egyetlen ember mer szembeszállni 
vele, saját lánya. Ennek a családi háború*  
súgnak hol tragikus, hol komikus epizód
jaihoz szövődik az Aranyhal meséje. Még 
csak annyit, hogy Bácska a magyar iroda
lomban mindig mostohagyerek volt, regé
nyeimben s most darabomban igyekszem 
hű képet adni róla a budapesti közönség
nek, erről a gyorsvonattal alig három 
órára fekvő, de valójában sokkal távolabbt 
világról, amelyről, valljuk be őszintén, a 
határon inneni magyarság egy kissé meg
feledkezett.

NÉHÁNY HIR: A színészek nyugdíjinté
zete bizony igen rossz lábon áll i most 
végre a prominens színészek, különösen a 
színésznők gondollak arra, hogy valaho
gyan talpraállít iák. Elhatározták, hogy • 
Newyork Kávéház „mélyvizében", áruéig 
egyre inkább az írók és művészek talál
kozóhelye lesz ismét, havonként egyszer 
háziasszonyi estét rendeznek ér 
minden estélyen más és más primadonna 
vállalja a háziasszonyi tisztet. — A Hun
nia filmgyárban vasárnap fejezték be a 
„Zivatar Kemcnespuszlán” című film fel
vételeit. Már bontják le a hatalmas műte
remben felépült patinás kuriát, amelynek 
termeiben a film cselekménye lejátszódott. 
Egy házasélet problémáit vitte merészen 
filmre György István, a kitűnő fiatal ren
dező. — Két zárlati per indult I ét 
műsoron lévő film ellen e héten. A bűnös 
asszony című film címe ellen kért zárlatot 
Havas Zsigmond, akt Spencer Wattéi néven 
hasonló cimü regényt irt, ugyancsak as 
Ártatlanok címét kérte letiltani Sándor 
Kálmán, akinek ilyen cimü regénye jelent 
meg. Az érdekes zárlati fejlemények elé • 
filmszakmában nagy érdeklődéssel néznek,

_______ &■*■)

Hunyady Sándor, a kitűnő iró vasárnap 
Kolozsvárra utazott, hogy ott visszavonult 
magányában megírja uj darabját a Vígszín
ház számára.
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A nyilatkozat-háború csattanós befejezése:

Negyvenezer tomboló néző előtt 
ádáz csatában legyőztök a pazar 

fuibsISt fátsző román csapatot Magyarország-Románia (először!) 2:1 (0:1)
Ni történt vasárnap? ... A románok sür

gető kérésére először lépett pályára Buka
restben magyar színekben tizenegy magyar 
futballista és negyvenezer elbűvölt néző előtt 
bemutatta tudományát —-

legyőzte saját pályáján n felfejlődött ro
mán futballt.

Ragyogó propaganda volt ez, olyan elő
nyökkel a háttérben, amit mellőzni vétek 
lelt volna. Az MLSz és a prolifutball vezető 
tényezői minden dicséretet megérdemelnek, 
amiért a magyar színek újabb térhódítását 
lehetővé telték. Különös elismerés illeti őket 
niárcsak azért is, mert

n mérkőzést megelőző példátlan hajsza 
hteglzgnlnuilban sem vesztették cl n fe

jüket.
Egy homályos szövegű paragrafus fontos

kodó analizálása miatt csaknem elesett n 
magyar futball attól, hogy egy ujahb győ
zelem babérjaival díszítse a nemzeti színeket. 
A Testnevelési hatóságnak nz volt a véle
ménye, hogy a válogatott mérkőzések enge
délyezése is a hatáskörébe tartozik a romá
nokkal kötött egyezmény alapján. A futball 
pedig — minthogy erről az egyezményben 
kifejezetten semmi sem található — ügyi 
vélte, hogy nincs szükség engedélyre, Utóbb 
ugyan megkapta ezt is, de mint az enge
dély szigorú szövege mondja; csak a saját 

Tombolva fánnepü az aréna 
a magyar futballistákat

felelősségre játszhatta le a mérkőzést. Nos, 
a futball vállalta a felelősséget, derekasan 
helytállt és kedélyes mosolyra fakasztotta 
azokat, nkik

a sport és a paragrafus
kómikus összeütközésének lármás jeleneteit 
figyelték.

Á tél nagy volt! Engedély nélkül játszani 
és — veszteni: teljes bukás. Ezzel szemben 
azonban ott állt nz ellentétel is: akadékos
kodni abban, hgoy magyar csapat Romá
niában győzelmet arasson a kitűnő román 
futball felett — ez sincs nagyon messze a 
teljes bukástól.

Hosszú idők után egyszerre kettős győzel
met aratott vasárnap ti magárahagyott, kö
zönnyel vagy pláne ellenszenvvel kezelt fut
ball; győzött a sportpályán s győzedelmeske
dett a bürokrácián. Ezen még az sem változ
tat. ha a győzelem részeseit utólag büntetés 
sújtja — kitüntetés helyett. A magyar sport
közönség mindig boldog lesz, h aa bürokrá
cia könyveli el a kitüntetéseket s a futball a 
győzelmeket.

Az egész sajnálatos és jellemző incidens
ből csupán az a tanulság, hogy nagyon rossz 
szolgálatot tettek a testnevelési paragrafusok 
legfőbb őrének azok, akik ennyire kiélezték 
a helyzetet.

Reméljük, tanulságos lecke volt.

védenie. A szélsőkre játszik a magyar csa
pat, Titkos és Sas viszi előre a támadáso
kat. Ismét Vinczének lenne góllövési alkal
ma, azonban elidegeskedi. Gyors egymás
utánban három román támadás következik 
ezután, az elsőt Fekete szereli le, a másik

Toldi villámgőlia 
eldönti a nagy csata sorsát

A túloldalon Bindea mutat be szép le
futást, majd Dobni ismétli meg ugyanezt a 
jelenetei, de Polgár mindkét esetben fölé
nyesen szedi el tőlük a labdát. Titkosnak 
lővőhelyzetc teremt parázs szituációt a ro
mán kapu előtt. A 37. percben esett a ma
gyar csapat győztes gólja:

Szűcs szerelte Bódulat, majd azonnali 
támadásba lendítette Toldit, akin há
rom román védőjátékos is állandóan 
rajta lógott. Toldi azonban faképnél 
hagyta kísérőit s tizennyolc méterről 
amolyan Jó fűkaszáló lövést küldött a 
kapura. Pavlovlts meglepetésében nem 
Is nyúl a labda ulán, amely szinte lát
hatatlanul suhan a hálóba és onnan 
nyomban vissza. Langenus tiró körül
néz, a határbirók beintenek — gól. 

2:1. Győztünk!
A magyar csapat most nagy fölénybe kerül 
és szép iskolajátékkal szórakoztaja a kö
zönséget. Azonban ez a fölényeskedés majd

kettő, amely lövéssel végződött, Pálinkás 
zsákmánya lett. A 23. percnél tart a játék, 
amikor

Lírát*  megunva ■ magyar csatárok 
meddőséget. véglgdrftHzJ az egénz fe- 
deeetsort és román védelmet, közben 
bukdácsolva jut előre, már c.sak Pavlo
vit# kapus van előtte s Ijízár pazar 
technikájával a kapust is becsapja, 
„vük lövésére" u kapus elvetődött, 
mire Lázár mintegy tiz méterről a háló 
másik oldalába lőtte a kiegyenlítő gólt. 

1:1.
Lázárnak ez egy egészen pazar fegyver
ténye volt, maga a gól visszaadta a magyar 
csapat bizalmát és önbizalmát, and viszont 
a románoknál mind több Idegeskedésben 
nyilvánult meg. Most Titkos cselezi végig 
ellenfeleit, de végül is nagynehezen szere
lik.

nem megbosszulja magát, mert befejezés 
előtt kél perccel Bindea pár másodperc 
perc alatt leszáguld a johlbszélen és nagy
szerű lövését Pálinkás csak korner árán 
képes kivédeni. Még Sasnak és Toldinak 
van egy-egy lefutása, de újabb eredményt 
már nem hoz a játék.

A pályáról levonuló magyar csapatot úri 
játékmodoráért melegen ünnepelte a közön
ség. Annál viharosabban robbantak ki a 
szenvedélyek a román válogató bizottság 
elnökével szemben, akit óriási tömeg vett 
körül. A tüntetők fenyegető magatartása 
annyira veszélyesnek látszott, hogy végül a 
rendőrségnek kellett beleavatkozni, hogy a 
felelősségteljes állásban lévő román sport
vezért megvédjék a testi inzultustól. A tün
tetésre nz adott okot, hogy az első félidő
ben kifogástalannak bizonyult Dávid ka
pust kicserélte Pavlovitssal és az uj kapus 
bizonytalanságának tulajdonitolták a vere
séget.

Bukarest, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonje- 

lenlése.) Mór délelőtt megindult n népván
dorlás a főiskolások sporttelepe felé. A gép-i 
kocsik hosszú sora mellett a közönség vége
láthatatlan tömege hullámzott a stadion 
irányába, Ujahb és ujahb rendörosztagokat 
vezényeltek ki a rend fentartására. Az idő
járás bűvös és szeles volt. A pályán a ka
tonazenekar zenéje szórakoztatta a rendben 
elhelyezkedett, Bukarestben soha nem látott 
nagyszámú közönségei. A román főváros 
divatszalonjai valóságos divatbemutatót ren
deztek. Az előkelőségek páholyában megje
lent Nagy László dr. magyar követség! ta
nácsos, a követség egész tisztikarával. Még 
a pálya kerítésén is fürtökben csüngött a 
potya nézők egész serege, amikor autókon

„Osztrák nyitány**  — egy góllal vezet 
a félelmetesen jő román csapat

A magyar csapat erőteljes támadásaival 
Indul a játék. A 20. másodpercben ered
ménytelen korner. A I. percben Schileriu jó 
helyzetből lő, de Pálinkás biztosan véd. 
Most Miki ugratja ki Titkost, nki nagysze
rűen leint, végül ot is komorra terelik. Csak 
alig pólolbatóan alakul ki a magyar csapat 
nagyobb technikai és taktikai tudása. Most 
egv szépen gördülő magyar támadás után 
Vincze a búló fölé lő. Ismét Vincze téveszt 
jó helyzetben, amely után

a román csapat kiszabadul a magyar 
támadások nyomasztó sorozatából.

A 14. percnél tűit n játék, amikor Seres 
szabálytalanul akasztja meg Dohait. Csak
nem goit kapunk <i szabadrúgásból! Ismét 
magyar rohamok következnek, de a román 
védelem nagyszerű biztonsággal áll a lábán. 
A 23. perc hozza meg a románok vezető, 
cgvben egyetlen gólját;

Dohaitól Schilcrluhoz, onnan Rlndcáhoi 
száll h labda, pazar összjáték, a Jobb
szélső tiszta helyzetbe játssza magút, 
Kekkjeink beadást várnak, de Blni'.ca 
óriási erővel lövi a labdát a Jobb alsó 

sarokba. 0:1.
A váratlan gól felrótta a mag var csapa

tot. de csatáraink a legjobb helyzet kel is 
kihasználatlanul hagyják, puhaságukkal és 
a tulságba vitt tologatás! szisztémával, 
l’jabb és újabb erőteljes magyar támadás, 
közben Toldinak egy nngy lövése alig ke
rüli cl a román kaput. Most Dávid kapus 
labdabordotása miatt szabadrúgáshoz Ju

megérkezett a magyar válogatott csapat, 
n melyet

óriási üdvrivalgással és lapsorkánnal 
fogadott a közönség.

Meggypiros dresszben a magyar együttes 
felsorakozott az udvari páholy elé és há
romszoros éljent kiáltott. A szakértők sze
rint

a közönségnek a fele magyar volt, 
akik tizenegy különvonaton érkeztek a vi
déki városokból. Langenus belga biró síp
jelére felállt a két csapat

Magyarország: Pálinkás — Polgár, 
Fekete — Seres, Szűcs. Lázár — Sas, 

Vince, Cseh, Toldi, Titkos.
Románia: Dávid — Bürger, Albu — 
Vintllia, Dobra. Dcmctrovlcs — Bindea, 

Schllerlu, Ciolae, Bodola, Dobál.

tunk, Toldi áll neki a labdának és ujahb 
bombuszerü lövését Bürger hátvéd lábbal 
tudja mentesíteni a góltól a kapu torká
ban. A 35. percben Szűcsnek egv hosszan 
előreadolt labdájával Sas fut le, futtából 
lőtt labdáját Dávid levegőben úszva üti ki 
és csak Albu hátvéd tudja tisztázni a hely
zetet. Most a román csapat kerül fölénybe 
és Polgárnak, Feketének é.s Pálinkásnak o 
legjobb tudására van szükség, hogy u ma
gyar kapu ujahb cóltól mentesüljön.

A szünetben a magyar csapat különböző 
taktikai utasításokat kap. Általában az a 
vélemény, hogy

a meccset még meg lehet nyerni, 

de legalább ugv kell játszani, mint at oszt
rákok ellen. A románok elégedettek csapa
tuk teljesítményével, csak a kapusukban 
nem bíznak és Dávidot kicserélik Pavlo
vitssal, a temesvári Bipensia kapusával.

Szünet után alig lehetett ráismerni a ma
gyar csapatra, oly hallatlan lelkesedéssel, 
lankadatlan kitartással és az osztrákok el
len tapasztalt emberfeletti győznlak-irássnl 
küzdött az együttes minden tagja. Sas két
szer egymásután is remekül nyargalt végig 
a félpályán, mindkét cselben Toldi fogta a 
beadást. Vinczc elé tálalta, azonban az új
pesti csatár ezúttal is uz osztrákok elleni 
peches formájában játszott és közvetlen 
közelről tévesztett. Most Polgár mutat be 
egy klasszikus szerelést a veszélyes Bin- 
dcával szemben, de közvetlen utána Dohai
nak egy remek lövését kell Pálinkásnak

Egy teljes klasszissal volt jobb 
a román válogatott a múltbeli 

osztrák csapatnál
Az egész ország sportközvéleménye láz.as 

érdeklődéssel várta a híreket Bukarest felöl. 
A telefonok szinte szakadatlanul csengtek a 
Hétfői Napló munkaszobáiban és örvendező 
huj-huj-hajrával köszönték meg az érdeklő
dők százai már délután félőtkor a lakonikus 
jelentést: 2:l-re legyőztük a román váloga
tottakat!

Egymásután futottak be az érdekes és 
nagyvonalú mérkőzés jelentései a szerkesz
tőségünkbe és áradozó hangon méltatták a 
nagy győzelem értékét. Felhívtuk a magyar 
csapat főhadiszállását is és a telefonhoz 
kértük a Hotel Unionban

Langfelder Ferencet,
az Újpest igazgatóját, aki elkísérte a válo
gatottakat Bukarestbe. A futball népszerű 
„Patvi bácsija" a leghiggadtabb és a legtár- 
gyiiagosabb hangon adott részletes kritikát 
a bukaresti pálya másfélórás történetéről:

— Nagyon érdekes meccs volt ez és ne
künk adott igazat, akik kezdettől fogva 
hangsúlyoztuk, hogy

■ román válogatott csapat már megüti 
az európai klasszist 

é.s legyőzni a saját otthonában — elsőrangú 
teljesítmény. Egy fontos szempontot kell 
megvilágítani, hogy tisztán lássuk ezt a dl- 
dalmas vasárnapot. Elsősorban is azt kell 
leszögezni, hogy a magyar válogatott csapat, 
legalább is az első félidőben, egyáltalában 
nem mutatta azt a nagyvonalú Játékot, amit 
egy héttel előbb az osztrákok keserűitek 
meg. Másodszor, de nem utoljára, döntő 
tény az is, hogy a vasárnap ellenünk kiállt

román tizenegy egy teljes klasszissal 
múlta felül a multheti osztrák csapatot.

Ha ezt a két fényezőt egybevetjük, csak 
akkor világosodik meg előttünk teljes fényé
ben ez a kis gólarányu, de nagyjelentőségű 
győzelem.

— A mérkőzés szabályos két félidőre 
bomlott, nemcsak az időtartam tekintetében, 
hanem a matatott formák szempont'ából Is. 
Az első félidőben egy géllr.l vezetett a román 
csapul: tel lesen megérdemelten. Objektív 
megáll-pitáMnl csak azt mondhatom, hogy 
az első félidőiben valóbnn volt cgygólos dif
ferencia a két csapat között.

— A szünet utón fór-'ült a kocka és ez
úttal pontosan az ellenkező pólusára, úgy

hogy a magyar csapat a kétgólos vezetést 
ebben a félidőben vita nélkül megérdemelte.

— Egyébként remek fogadtatásban volt 
részünk, a román közönség tüntető barát
sággal üdvözölte a magyarokat. Ma éjjel 
indulunk útnak Kolozsvár felé s holnap 
reggel kilenc órakor érkezünk meg. Kedden 
azután jön az értékes túra második állo
mása, n jóval könnyebb kolozsvári meccs.

— Langenus bíróval nem voltak teljesen 
megelégedve a románok és elekintetbcn Iga
zuk is volt, mert enyhén szólva, láttunk 
már jobb játékvezetést is. A győzelmet je
lentő magyar gól történetéhez azonban hozzá 
kell fűznöm, hogy

Langenus nem tévedett.
Toldi gyilkos lövése olyan meglepetéssze
rűen érte a kaput és oly villámgyorsan fu
tott vissza a hálóból Ismét a mezőnybe, 
hogy az a távolállókat valóban megtéveszt
hette. Langenus csak néhány másodpercig 
habozott és amikor a határblrója azonnal 
.jelezte a gólt, meggyőződéséből foiyóan ítél
kezett a Javunkra.

játék Gól Pont

1 FERENCVÁROS 5 19:5 10
2 BUDAFOK 5 14:12 7
3 PHÖBUS & 12:4 6
4 IILNGARIA 5 1H:7 6
& BOCSKAI 5 14:10 6
6 NEMZETI 5 11:H 0
7 SZEGED 5 9:7 6
8 SZOMBATHELY 7 16:24 6
9 ÚJPEST 5 10:8 5

10 KISPEST 5 21:17 5
11 ELEKTROMOS 5 1414 5
12 Bt IMI 11 • 11:15 5
13 SOROKSÁR ft 8:18 1
14 HL KÉR FC • 2:27 0

Phöbus—Bocskai (szombaton), Budai—Fe- 
rencvároa (vasárnap délelőtt), Hungária—Új
pest, Budafok—Szombathely, Kispest—III. krr« 
Szeded—Soroksár, Elektromos—Nemzeti.

ElOIAllők a pályaválasztók!
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Szenzációs fordulat az amatőr-botrányban:
az angol futballszövetség 
ma tárgyalja a magyar

kérdést és a meghívás ügyét!
Megírtuk, hogy az amatőrfutball olimpia! 

szereplése kapcsán kínos incidens zajlott le az 
angol és magyar futball tényezői között. A 
Daily Héráid cikkeiben tárgyalta a kérdést és 
a berlini szereplés sportszerűtlenségein kívül 
még egy vádpontot közölt a magyar futball 
ellen. Ez az uj vád az volt, hogy

az olimpiai futballdiintön a magyar dele- 
gátu-ok állásfoglalása miatt cserélték ki 
a kijelölt angol hutárbirót megvár határ

bíróval.
A csere udvariatlan és sportszerűtlen körülmé
nyek között történt s ezt az angol futbatlkörök 
nagyon rossznéven vették.

A véd, amiből egy szó sem volt Igaz, mint 
kiderült, felelőtlen pletykából indult ki. Ep|>en 
azért —• elsőnek közöljük! — a magyar szö
vetség azonnal

levelet Intézett as angol szövetség Igazga

Vád alaí£ a KAOE
Nagy érdeklődéssel várják aporlkőrökben art 
a tárgyalást, amelyen a KAOE egvik fiatal ver 
senyrendezőjét állítják fegyelmi elé A vád a/ 
hogy az ifjú rendező „megtévesztette**  az atléta 
ügyekben jártas versenybírót: KAOE-versenyen 
indította A'énx-fh Bélát, a MAC átigazolás alat: 
HHó atlétáját.

Ha bűnös az ifjú rendező a megtévesztés 
bűnében, akkor nem ártatlan a versenybíró 
sem a megtéveszthetés vádjában. Nem n for
maságok s a mesterségesen felfújt „ügyek" 
teszik naggyá az atlétikát, hanem a jó verse 
nyék.

tóságának valamennyi tagjához külön- 
külön

és ebben bebizonyította a vád tarthatatlansá
gát. Telefonon felkérték ezenkívül Bauwens 
dr.-t, az ismert nemzetközi futhallblrót, hogy 
egyes kijelentéseit, amelyből az egész kínos 
ügy elindult, nyomban rektifikálja nz angol 
szövetség előtt.

Szenzációs fordulat következett be ennek 
nyomán: az angol futballszövetség napi
rendre tűzte a magyar kérdést és ma, hét- 
főu összeül a letúrgyulá-::ru, egyben pedig 
dönt arról Is, hogy meghívja-e a magyar 

válogatottal Londorba.
A félhivatalosan incgbizotl londoni futball- 

diplomácia tehát sikeresen működött s most 
már csak a nagyjelentőségű ülés eredményére 
kiváncsi az egész magyar közvélemény. 3f. 
menyünk-e karácsonykor Londonba, vagy a 
hollandok?

özönét után nagy tapssal fogadta a közönség 
■ beragasztott fájd Budavár; kapust Az óbudai 
Irucker kapufát talál, majd Máténak két lab

dája is ugyancsak a kapufáról perdül vissza, 
.■•míg végül Szabónak egy borzalmas erejű bom
bája a kapus kezéről perdül a hálóba. t.O. 
Néhány perc múlva Paar lövését Balogh men
teni akarja, de öngólt lő. 3.-O. Most szebbnél- 
szebb akciók következnek, melyeknek során 
Szabó állítja be a végeredményt 4:0. Az utolsó 
percekben az óbudai védők elgáncsolják Gazda
got s a tizenegyest ugyanő lövi, azonban Buda- 
váry kapus nagy bravúrral fogjo.

Kelemen Kornél lemond!
—- ez a szenzációs hir terjedt el va
sárnap politikai körökben, ahol a közel
jövő változásait tárgyalták. Lemond az 
OTT elnökségéről és államtitkára lesz a 
közoktatásügyi minisztériumnak. A poli
tika berkeiben e hir korántsem keltett 
akkora meglepetést, mint sportkörökben, 
ahol valóságos bombaként robban a va
sárnap szenzációja. Mindez természetesen 
még csak kombináció, de — nem zörög 
a haraszt, ha nem fújja a szél — könnyen 
lehet, hogy uj korszak köszönt a sportra.

Divat lett a női atlétika
Az Olympia női versenvét délelőtt bonyolí

tották le a BBTE pályáján. A mi női verse
nyeink szegényes állapotát tekintve, valóságos 
tömegverseny szemtanai leheltek a nagv száin- 
'•an megjelent nézők. Az eredmények a követ
kezők: Túuolugrás junior: 1. Fehér Phöbus
188 cm. Fehér Lolának volt egy 500 cm -es be-
'épett ugrása is. Távolugrés, bajnokok kizárva: 
I. Kárpáti. Olvmpia, 452 cm. — Magasugrás.
bajnokok kizárva: 1. Fehér Lola, Phöbus 141 158.8 mp., Widder 27.9 mp.-et futott, ami 
-in. Magasugrás Junior: 1. Barcza, Olympia,la magyar rekordnál.

Gyík cipőket

136 cm. — Diszkoszuetés t Rrónits Erzsébet, 
Olympia, 2590 cm. — 80 m-es gátfutás: I. Har
cra 14.8 mp. •— Helyből távolugrás. 1 Widdef 
Györgyi, Olvmpia 247 cm. — Gerelgdobás: I. 
Barcza 2820 cm. — 4\2OO m.-es staféta: I. 
Olvmpia (Kárpáti, Wldder, Barcza, Kiss) I p.

több

Csodálatos tehetség Hint fel a Millenárison: 
Schmidt, a „beton szüze" lelépte a sztárokat

Csoda történt: zsúfolt ház nézte 
a magyar birkózók győzelmét

K bukósisakos verseny derék rendezőségét 
alaposan megtréfálta a közönség: a semmi jóra 
nem számitó rendezők

még műsort sem mertek nyomtattatni, 
annyira féltek ■ ráfizetéstől

« a végén kiderült, hogy 2000 ember volt kinn 
a pompás napsütésben! A kedves meglepetésre 
a versenyzők Is kitettek magukért: melegében 
olyan nagy csatákat rendezlek, amilyenre alig 
emlékszik a lassan már vénlánysorba kerülő 
„teknő**.

A legnagyobb meglepetést az eddig még mo 
tor után sohasem ragadt Schmidt azerezte,

aki káprázatos versenyzésével valóságos 
Üstökösként ugrott ki az Ismeretlenség 

homályából.
A rendkívül nehéz testi munkát végző, alig

Pazar futball a „
KISPEST—HUNGÁRIA 4:4 (2:0)

Szép sportot kapott a Hungária-utl pálya 
„filléres" közönsége, mert a tréningméi kőzés 
Igazi propagandája volt a futballnak. A Hun- 
górta tartalékokkal telitüzdelve, a következő 
Összeállitásban lép a pályára. Szabó—Mándi, 
Kállai—Zimonyi, Sebes, Kiss—Horváth //., 
Sztancsik, Kardos, Müller, Kulkusz. Remekül 
gördülnek a Hungária-akciók és már az első 
percekben sóhajtozik a közönség:

— Bár Budafokon Is igy játszottak volnál
Különösen Kardosrak van nagy sikere raffi- 

nlálan finom húzásaival. Mándi egy niokány 
belépéséért tiszteletteljes tapsokban részesül. 
A halfsorban Zimonyi a legjobb. A Hungária 
játszik szebben, de a Kispest gyér támadásai 
sokkal veszélyesebbek. Egy rajtaütésszerű tá
madásnál Serényi átvágott labdáját Kelemen 
közvetlen közeiről a Jobbsarokba helyezi. /.•0. 
Rövid Idő múlva Szabó egy „válogatott" vödé 
Béből újabb gólhoz jut a Kispest. Kelemen 
erős, lapos lövést küld az előre vetődő Szabó 
kezére, és az erős labda Szabó kezéről nagy 
i'ben vágódik a léc alá. 2.0 Félidő végéig 
WanydHa-fölény alakul. Szünet utón már az 
első percben Horváth II. ügyes akciójából Mül
ler gólt pluszhoz. 2:1. Rövid támadás befeje-

A szombathelyiek ai
SZOMBATHELY—ID. KÉR. FC. 4:0 (1:0)

Szombathely, október 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefonjelen- 

lése.) Szombathely már ismét kezd hozzászokni 
* nagy futhallizgnlmnkhoz, valósággal vissza 
varáisolódik a pólyára a Sabaria régmúlt dicső 
•égé. Ezúttal is hóromezer főt meghaladó kö- 
•önség lelkesült, Izgult a győzelemért, amely 
•gy pillanatig sem volt vitás. Maga a jólék nem 
tartozott a nívósak köré. Ugyanis az első és az 
űtolió negyedórától eltekintve, csapkodás, sok
kok durvasággal fűszerezve jellemezte a mécs
éül. A 10. percben Paar szökteti Lovászt, aki 
Bek beadását Gazdag elhibázza, azonban a

22 éves Postás-versenyző higgadt, pompásan 
beosztott menésével messze a mezőny legjobb
ja volt és a betonok egyik legnagyobbjának 
ígérkezik Az eredmények: 10 km.: 1. Szeke
res 8:42.4 mp, 2. Wanzenried (svájci) 20 mé 
terrel hátrább, 3. Schmidt. 15 km. 1. Schmidt 
12.28 mp, 2. Szekeres 350 méterrel. 25 km. I. 
Schmidt 21 22 mp, 2. Wanzenried 200 méter
rel. 50 körös páros versenyt 1. Bodai—Liszkuy 
(Törekvés) 35 pont. Bodai verseny közben bu
kott s mig a gépét javították, Liszkay egyedül 
küzdött. Bravúros győzelem volt. 12 körös ver
senyt 1. Nagy Béla 14 pont Fekete életveszé
lyes menéssel rémitgette a gyengébb idegze- 
tüeket. 8 körös versenyt 1. Bodai 20 m. előny.

A verseny befejeztével a közönség berontott 
a pályára és extázisbán ünnepelte Schmidtet, 
a verseny hősét.

filléres" meccsen
zéseként Kardos ugrik ki Müller mesteri lab
dájával és hatalmas bombát ragaszt a bal felső 
sarokba. 2:2. Kiss Gábor mellett Kelemen úgy 
él, ahogy akar.

— Kis Gábornak nincs ereje őssteesnll — 
mondja egy epés hungarista.

Most következik a mérkőzés legszebb része. 
Három perc alatt három gólt érnek el a csapa
tok Előbb a Kispest szerez gólt Kovács feje
séből, majd a Hungária Kardos révén, végül 
Kelemen gólja zárja le a szériót. A párperccs 
tűzijáték után a Kispest vezet 4:3 arányban.

A Hungária nem tud belenyugodni a pré
mium elvesztésébe és erőteljes attakokba kezd. 
A kitűnő lendülettel és okosan játszó Horváth 
kiugrasztja Kardost és a „lajhár" huszonöt 
méterről remekül helyezett labdát küld a jobb 
sarokba. 4.4.

NEMZETI—MTK 0:0 (2:0)

A Nemzeti könnyen bánt cl a nagy igye
kezettel játszó amatŐrcsnpallal. Góllövők: 
Kisalagi (2), Korám (2), Bakk és Pénzes. A 
futbaliinyencekböl i'lló közönség nagy élve
zetiéi nézte az MTK centerének, a kis Vidor- 
nak pompás és ötletes játékát.

Újpest elé kerültek
résenlévö Szabó fejjel a hálóba tolja a labdát. 
1:0. K 40. percben egy alattomos durvaság 
főldreleriti Budaváryt. az óbudaiak kapusát, aki 
összeesik és eszméletlenül viszik az Öltözőbe. 
Nem Is lehelen megállapítani hogy ki rugla le, 
mert a labdát kezében tartó kapust egyszerre 
többen Is megrohamozták.

Szinte hihetetlen: zsúfolásig megtelt a nagy
cirkusz az MTE rendezésében hatalmas siker
rel lezajlott belga-magyar birkózóverseny küz
delmei alatt. Nagy sikert arattnk a versenyek 
mellett az ötletes tóne-bemutatók la. A görög
római rendszerű birkózóversenyt

5:2 arányban fölényesen megnyertfik.
Ennek a részletet Aranyi pontozással győz 
Meuus ellen, Fecske tussal Debois ellen, Kocka 
pontozással Everaeris ellen, Rétháti pontozás
sal Verdonck ellen. Az újonc Kerner tussnl ki
kap Van den Bt ec kéntől, Parányi tussolja

-a—i i

Meisl le mondatosát várták Édesben
Bécsből jelentik: Meisl Hugónak, as osztrák 

futball-Napoleonnak, az utóbbi két esztendő 
sikertelenségei meglehetősen aláásták a szi
lárdnak vélt pozícióját. Meisl maga la elked
vetlenedett és baráti köreiben állandóan han
goztatja, hogy az ellenfelei

politikai szempontokat
hangoztatva igyekeznek őt a szövetségi kapi
tányi tisztségtől elmozdítani. Az utóbbi hóna
pokban

több súlyos összezördülés volt Ebersthalsv 
és Meisl között.

Igy Irgutóbb az osztrák válogatott csapatnak 
Budapestre való készülésekor is kirobbant egy 
szenvedélyes vita közöttük, mégpedig a masz- 
szőr személye miatt. Az elnök azelőtt nem 
avatkozott bele ilyen kicsinyes dolgokba,

GYŐZTEK A BUDAPESTI AMATŐRÖK 
KllAKÖBAN

K rókából jelentik: Budapest—Krakó2:1 (#:•). 
Sáros pályán, szeles időben tartották meg a 
mérkőzést. A második félidő 2. pcrcólien Tóth 
rúgta a vezető gólt, a 30. percben szabadrúgás 
hói Pazurek egyenlített és befejezés elölt 4 
perccel Szondrődinek sikerült a győztes gólt 
megszereznie.

Dél—Kelet 4:2 (til). Orohsázáról jelentik: 
Bél csapata 4:2 arányban győzött Kelet ellen 
Félidő 1:1 volt. Ugyancsak Orosházán Játszol 
tók az Orosháza—tótkomlós és Mezőkovács- 
hóra válogatott mérkőzést, amely az orosháziak 
8:3 (5:2) arányú győzelmét hozta.

A Szeged FC döntetlenKI játszott Kemkeméten. 
Kecskemérői jelentik: Szeged FC—KTE 1:1 
(0:0). A barits-gos mérkőzés vezető gólját Ko
rányi szerezte meg tizenegyesből, amelyet Ká- 
konyi egyenlített ugyancsak büntetőből.

Hendricket, míg, Hülblg ön tv ma] vereséget 
szenved Van Bladeltől.

A szabastilusu versenyben 8:1 arányban 
győztünk. A részletek a következők: Légióig: 
Aranyi pontozással győz Mewia ellen. Pehely*  
súly: Fecske tussolja Deboist. Könnyüsuly: 
Kocka tussal győz Eveaeris ellen. Kiskőzép- 
stily: Rétháti mérkőzés nélkül győz Verdonck 
ellen, aki sérülése miatt nem állt ki. Nagy- 
középsuly: Van den Blecken pontozással győs 
Kernénél szemben. Félnehézsuly: Tarányl tus
solja Hendricket. Nehézsúly: Hülblg pontoráe
sni győz Van Blaadel ellen.

hogy az osztrák csapattal melyik tnasszört 
Utaztatják el. Ezúttal az elnök kifejeiettea 
ragaszkodott az általa kijelölt masszőr sze
mélyéhez. Végül Meisl deferált s ezúttal is 
teljes mértékben az elnök álláspontja diadal
maskodott. Az objektív osztrák futballkörök- 
ben kárhoztatják a politikának a sportba való 
bevonulását és számolnak azzal a közeli eshe
tőséggel, hogy

Meisl Hugó megunja a folytonos Meg
aláztatást és Ibiként beadja dlszea pozíció

járól való lemondását.
Sokan úgy vélik, hogy az ellenzékieknek nem 
is Meisl balsikeres válogatósai fájnak, hanem 
nz az 1700 schilling havi fixfizetés. amit az 
osztrák szövetség folyósít a világhírű sport
diplomata részére.

KIKAPOTT AZ AUSTRIA
Osztrák labdarugó eredmények. I. Liga: Ad

mira—Rapid 0:0, Vienna—Hakoah fl:0 (1:0), 
FC Wien—Ausria 2:0 (1*0),  Favoritner AC—- 
Libertás 4:2 (2:0), FAC—WSC 5:0 (3:0).

A MÁVAG OTTHON IS KIKAPOTT
Pártos csoport: Szentlőrinci FC—MÁVAG 

3:2 (I:?). Góllövő: Molnár (2), Sárközi, illetve 
Sliít és Bakó. IMIK—FTC 2:2 fist). Góllövöj 
Matlag (2), illetve Füzér és Pyber. SzAC— 
MAFC 2:2 (1:1). A MAFC szerencsével játszott

Bíró csoport: URAK—lltrinlnarnezől AC 2:3 
(1:1). Góllővfl: Pető, Vajda ((ll-esbőll, illetve 
Csutorós (2) Goldberger—Turul 6:0 (2:0). 
Érthetetlen a súlyos vereség. UTE—Testvériség 
Hl (1:0). Ai UTE kezd magához térni.

FORMÁBA JÖTT AZ SBTC
Lódén—Zugló 3:1 (2:0). Váci Reménység—- 

Erzsébet 1:1 (Iái) Droguisták—Nagytétény 
4:1 (2:0). SBTC—VASAS 5:1 (2:0). Az ARAK 
—Vasas mérkőzés elmaradt

Kézilabda bajnokság: UTE-MAFC 13:5 
(8:2). VÁC- MSC 13:1 (1:3). ETE II—Széche
nyi 17 7 (0 2). Női bajmkság: AMC— HSK 1:0 
(1:0). EVAC-MSC 3 1 (2:0).

a tSEdSEstes Rumts
ttFíKíTílíartsnya
Minden párért garantálunk!
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A griffmadaras Szabó bámulatos
világrekordot futott 2000 méteren

A MAC nemzetközi atlétikai viadala több 
mint ezerfőnyi közönség előtt pergett le nz 
Egyetemiek sporttelepén.

Nem várt szenzáció akadt n viadalon. 
Ugyanis Szabó Miklós a 2000 méteres 
versenyben 5 p 20.4 mp-el uj világ

rekordot állított fel.
Örvendetes, hogy a fiatat budai atléta, Iglói 
is a régi magyar rekordon belül futott és 
magú mögött hagyta Moziért, a belgák vi
lághíres középtávfutóját. Nagy örömet okoz 
Szabó kitűnő szereplése, amellyel magyar 
eredményt iktatott a világrekordok lajstro
mába. Ez jelenleg a második érvényben 
lévő magyar futóvilágrekord, nz elsőt ugyan
is Kovács a 300 yardon síkfutásban tartja.

A verseny részletes eredményei a követke
zők:

110 m-es gátfutás: 1. Szabó (BEAC) 15.8 
mp. 100 m-es síkfutás: Kovács BBTE 10.6 
mp.! Sulydobás: 1. Csányi (MAC) 1484 cm. 
400 m-es síkfutás: 1. Zsitvav (BBTE) 50.7 
mp. Diszkoszvetés; 1. Donogán 4710 cm. 
200 m-es síkfutás: 1. Kovács (BBTE) 22 mp.

2000 m-es síkfutás: 1. Szabó Miklós 
(MAC) 5 p 20.4 mp. Világrekord! (A 
régi viláfrrkordot a francia Ladoume- 
gue tartotta 5 p 21.8 mp-el.) 2. Iglói 
(BBTE) 5 p 20 mp. 3. Moster, Belgium. 
Start után azonnal Ráthonyi ment az 
élre és 800 méterig ő vezette a mezőnyt. 
Ideje 2 p 07.4 mp volt. Ráthonyi Itt

«-—■—ittas-

kiállt a sorból és ekkor Szabó ment az 
élre, őt követte Moster, majd Iglói. 
Iglói rövidesen megelőzte Mosfert, Szabó 
pedig soha nem látott finissel körülbelül 
50 méterrel előbb ért a célba. A belga 
teljesen kifutotta magát és támolyogva 
Iglói után mintegv 30 méterrel harma

diknak érkezett be.
Magasugrás: 1. Kerkovics (BBTE) 176 

cm. Rúdugrás: 1. Proksch Vienna (Ausztria) 
403 cm (osztrák rekord!). A magyar rúd
ugrók nagyon siralmasan szerepeltek. 
Ugyanis Zsuffka, Király és Papp 360 cin nél 
kiesett. Távolugrás: 1. Dombóvári (MAC) 
700 cm. 4X100 m-es staféta: 1. MAC 41.9 
mp.

amelyek mögött társadalmi előkelőségek és 
tízezrek állanak. Olasz példára e kis egyletek, 
nek biztosítani kell a sportolás lehetőségét, de 
döntő súlyúkat le kell szállítani a normális 
mértékre. Nem elég a szavazatukkal klikk, 
érdekeket érvényesíteni, szükséges ehhez blzo. 
nyos felelősségtudat Is. Meg kell szüntetni a 
személyeskedés ma divatos betegségét Is. 
Végül pedig gazdasági téren keresztül kell 
sinni a racionalizálást. Lehetetlen állapot, 
hogy a fővárosban legyen egy MLSz, h^ven 
egy BLASz és legyen egy Nemzeti Liga. Három 
adminisztráció százezres költségvetéssel, ami
nek terhét az egyletek vállára rakják. A sport 
érdekében is

mérsékelni kell a belépődíjakat,
mert egyre kevesebb ember tudja megfizetni 
a belépőjegyek horribilis árát. Ez csak ugy 
lehetséges, ha ugyanakkor csökkentik az egy- 
letek fizetési terheit is, nevezetesen a szövet, 
ségi szolgáltatásokat. Amennyit megtakaríta
nak az adminisztráción, annyit mérsékelhetnek 
a belépődíjakon. Ennek haszna pedig nem 
szorul különösebb bizonyításra.

— Ezzel a programmal indul el az uj fut- 
ball-kormány: őszintén kívánjuk — sikerrel.

Sárosi sagyvmlsas Játszott
és nagyvonalúan taitolladt

FERENCVÁROS—CSEPEL FC 3:3 (3:2).
Hatalmas, Öles plakátok hirdették Csepelen 

egész héten keresztül, hogy vasárnap a Fe
rencváros csaputa megtért sztárjával,

Sárost dr.-ral megerősítve
látogat el a szigeti pályára. Ennek a reklám
nak meg is volt az eredménye, mert kétezer 
főnyi rekordpublikum fogta körül a homokos 
játékteret. A közönség soraiban feltűnően sok 
volt a pesti ferencvárosi drukker, akik Sá
rosi játékára voltak kiváncsiak. A Ferencváros 
a következő összeállításban fut ki a pályára: 
Futási Gyári, Korányi—Hoffmann, Sárosi dr., 
Fása Táncos, Tátrai, Jászberényi, Farkas, 
Kemény.

Hatalmas üdvrivalgás fogadja a pályára 
lépő Sárosi dr.-t

A közönség hosszú perceken át ünnepli az új
ból megszerzett futballprimadonnát. Ez az ün
neplés mintha szárnyakat adott volna a nép
szerű Gyurkának, mert

■a első tíz percben nagyvonalú centerhalf- 
Játékot mutatott be, 

amelyben felvonultatta a futball összes tech
nikai és taktikai szépségeit.

Sárosi dr. játékán meglátszott ■ boMzu 
pihenő,

mert nz iramot nem bírta végig, igaz, hogy ké
pességének kifejtésében erősen hátráltatta a 
neki már szokatlan poszt és a kritikán aluli 
rossz talajú pálya.

A gólokat egyébként a Ferencvárosból Jász
berényi, Farkas, Tátrai, a Csepelből Molnár (2) 
és Hegyes lőtte.

ez a kérdés azonban csak a nagy komplexum 
egyik tényezője.

Elengedhetetlenül szükaéges ugyanLs a 
reformok keresztülvitele.

A Hétfői Napló utján értesül a magyar sport
közvélemény először arról a kiterjedt nagy 
tervezetről, amely felöleli az egész problétna- 
lömcget. Szívesen vállalom az indiszkréció 
vádját is, mert a sport érdekében állónak tar 
tóm, hogy minél tágabb körben tudjanak a kö
zeljövő programjáról.

— Reformra szorul elsősorban az. hogy akik 
alszövetségi funkciót végeznek, azok ne szere
pelhessenek a főszövetségben. Ezt az elvet a 
Hétfői Napló már egy érdekes interjúban is
mertette. Keresztül kell vinni továbbá a sza
vazatok arányosítását. Rengeteg olyan egyesü
let működik a fővárosban, amelyek kávé
mérésekben születtek s ez a szervezett többség 
most diktál olyan nagyiuultu egyleteknek is,

Diplomádat balfogás!
— mondják a futballszövetségben az elnök
ség egy döntésére. A népszerű sport-szpi- 
kér olimpiai élményeiről könyvet irt. — 
Régebben az volt a szokás, hogy az olyan 
könyvekből, amelyekben a sport csak nyo
mokban is kimutatható volt, a szövetség a 
szakirodalom pártolása címén több pél
dányt vásárolt. Megtehette volna ezt a szpí
ker könyvével is, de — mindeddig nem tette 
meg. Rossznéven vették ezt a negatív gesz
tust a szövetségtől, akik számon tart Iák, 
hogy a szpíker jelentős pozíciót 'tölt be az 
OTT fejlett adminisztrációjának környékén. 
Kavicsok indítják cl a lavinát! — hangoz
tatják az opportunisták és azt hiszik, hogy 
ezt azóta már az elnökség is megtanulta ...
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Döntő órák előtt áll a futball-parlament:
Usetty-e vagy Zsarnóczay?

Try Well kenteiben nyerte a Magyar Sí. Légért

Néhány nap választja el már csak a futballt 
sorsdöntő eseményétől: az uj közgyűléstől. Itt 
ütközik meg majd a titkos diplomácia a labda
rúgás elclérdekeivel. Hogy milyen nagyjelen
tőségű ez az aktus, azt mi sem bizonyítja job
ban, mint az érdeklődés, amely a nagyközön
ség részéről megnyilvánul. A meccsek előtt, n 
szünetekben olyan részletességgel tárgyalják a 
várható eseményeket a tribünökön, ami való
sággal bámulni haejti azokat, akik nem ismerik 
d magyar sporlközönség fejlett érzékét a sport 
minden területén.

Éppen erre való tekintettel szólaltatja most 
meg a Hétfői Napló a sportközélet egyik ismeri 
idakjál, aki a közelmúltban jelentős tényező
ként szerepelt a válogatott csapat szervezésé- 
bon. Metsző logikával ismerteti a feladatokat, 
nmelyek n közgyűlésre és az uj futball-kor
mányra várnak. Csupa érdekesség ez a nyilat-,

korát — bizonyára feltűnést kelt nűnJenhoI.
— Hatalmi harc, folyik most az MLSz-bcn 

— mondotta informátorunk.
Zsarnóczayék Iparkodnak a hatalmat meg

szerezni.
Máris megállapítható, hogy ebben a törekvé
sükben sem a vidék, sem a Nemzeti Liga nem 
támogatja őket, ennélfogva a futball nem kerül 
kiszolgáltatott helyzetbe. Kiszámíthatatlan kö
vetkezményekkel járna Usetty Béla elejtése, 
aki mögött a BLASz kivételével ott sorakozik 
az egész magyar futball. Ha teljesítenék Zsar
nóczayék követelését és átadnák számukra az 
ügyvezetést, Usellv abban a percben otthagyná 
a szövetséget. Ezt a helyzetet okvetlenül el 
kell kerülni s a szavazás ebben a tekintetben 
nem is fog kétértelmű szituációt magainögölt 
hagyni.

— A magyar futball fejlődése szempontjából
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VÍZSZINTES

klkölövaro
50. Pesti zsar 

gonszó. 51. Fi 
Az össze 
tiszt.

FÜGGŐLEGES:
Férfi ruhadarab 2. IW» 
ven rajta. 3. Kirándu
lás. 4. Radirmúrka. &• 
Háziállat 0. Pap is 
adja. 7. Német férfinév. 
M im ügni opern. 0. Mutalószó. 
10. Kézben fog II. A monda 
h et. lö- Szemfüles. IN. Park. 
20. Unnak ereszti a fejét 21. 
Neinw paripa. 24. Liget, p« '

Kecskemét 
neves po’gámestere. 43. Jelt 
ad. 50. Egyforma bellik. 52. 
Növényi lész. 54. Korjclző 
rövidítés.

tlemnnszerü,

Végre egy grandiózus tempóban végig fu
tott klasszikus versenyhez is volt szerencsénk 
a közelgő kapuzárás elölt. A tiz főnyi me
zőny olyan iramban indult a 2800 méternek, 
hogy a tribün felmorajlott: ez igen, ez ver
seny. Gamma és pacemakeré: Alaska pokoli 
tempót diktáltak. 1600 méter után azonban ki
tűnt, hogy a mezőnynek még ez is kevés. 
Cyrano, majd a célegyenes elején Naplóm fo
kozzák az amúgy is gyilkos iramot, de az idén 
veretlen Try Wcll játszi könnyedséggel reagál 
minden gyorsításra s lovasa felhívása nélkül 
imponáló stílusban sétál el Naplóm és a har
madik helyért holtversenyt futó Borura-derű 
és Botor mellett. Gamma a komoly ellenfélnek 
gondolt kanca a vert mezőnyben végez. A ver
seny teljes befutási sorrendje: 1. Try Well, 2. 
Naplóm, 3. Botor é.s Borura-derű, 5. Nowhere, 
6. Cyrano, 1. Gamma, 8. Alaska, 9. Sokrates, 
10. Acacia.

A nap versenyeit egyébként csupa jóesélyű 
reális esedékesség nyerte. A rap ugróversenyét 
a jelentős díjazást: Októberi nagy gátversenyt 
is az egész évben nagy formában lévő Cserno- 
vits nyerte Barátom //.-vei, mely verseny után 
a hadseregi istálló tulajdonába ment át.

Részletes eredmények:
I. Zuglói dij: 1. Formás (2) Klimscha, 2. 

Szerenád (2) Gutái, .3. Boss (6:10) Szabó L1I. 
F. m.: Kundry (14) Esch II. 1 hossz, 2 hossz. 
10:28. Befuló: 78.

II. Nyeretlen kétévesek verseryc: 1. Cigány
báró (6) Klimscha, 2. Skytha (IX) Csapiár, *3.  
Rüdiger (-1) Takács J. F. in.: Cipó (10) Szent- 
gxörgyi, Naso (p) Vrábel, Luck (2) Balog. 2 
hossz, 1 hossz 10:66, 37:17. Befutó: 615.

III. Otóberl nagy gátverseny: 1. Barátom II. 
(l'-í) Tóth A., 2. Csirkefogó (3) Stecák, 3. 
Baba (8) Stankovics. F.m .: Regős II. (8:10) 
Miiller, Liptóvár (6) Horák. 2X hossz, IX 
hossz 10:30, 10, 17. Befuló: 112.

Október 10 és 11-én d. u.'/(3-kor

afflwLo'wei uersenue
IV. Magyar St. Leger: 1. Try Well (6:10) Ba 

lóg. 2. Naplóm (.3) Rózsa, 3. Botos (6) Klimscha 
és Boriira derű (4) Csapiár. F. m.- Gamma 
(2X) Esch, Cyrano (20) Szabó LIL, Nowhere 
(14) Gutái, Alaska (14i Csuta, Sokrates (6| 
Teltschik, Acacia (50) Tóth A. s/« hossz, 1 hossz. 
10:15. 12, 17. 1.3, 12. Befutók: .32, 20, 20.

V. Pasaréti handlcap: 1. Whv nőt (2) Klim 
scha. 2. Aderno (2X1 Csuta, 3. Balzac (6) Esch 
II. F. in. Fiola (6), Gutái, Padua (4) Esch, Rih 
(p) Weissbach. Allegro (6) Keszthelyi, X hossz. 
IX hossz. 10:40, 16, 17, 2.3. Befutó: 151.

\ I. Kétévesek eladó handlcupja: 1. Babvirág 
(2X) Gutái, 2. Hédié (6) Mányi, .3. Baka (5i 
Klimscha F .ni.: Padisah (6) Féliz, Mérges 
(2 X) Balog, Cudar (5) Szentgyörgvi, Pás lova 
(4) Csuta, Salome (2X) Keszthelyi, Mese (61 
Esch T. Laborc (16) Kajári, Gatle (6) Gosz 
lonyi. hossz, 1 hossz. 10:43, 19, 26, 20 Be
futó: 18.3. 122.

Vll. Handlcap: 1. Indlana (2) Alt, 2. Dánia 
(4) Gusztin vi, 3. Tlmoleon (6) Kupái K F m 
Honvéd (12) Berta, Kékes II. (4) Fetting A.. 
Kopó (0) Horák, Csárda (6) Szeltner. Moulin 
Rouge (6) Bakonyi. Signorina (10) Schwad 
leuka, Gellért (8) Esdi II., Hali Gani (3) Si

mics, Cserebere (3) Bihari, Quasimodo (8) Má
nyi, Bátor (141 Kajári. X hossz, fejhossz. 
1Ó:33, 17, 22, 35. Befutó: 123, 193.

Hírek
Schejbal szombaton a Grosscs Fretidenuer 

handicapban elbukott ChaliíTal és karját törte. 
A kiváló lovast vasárnap Bdapestre szállitot
ták.

Weckerman szombaton elbukott a lábát el
tört Fakir-ral és kulcscsonttörést és agyrázkó
dást szenvedett.

Szoknia! lovaglás! engedélyét megvonták 
szombaton Bécsben.

A tragikus körülmények körött elhunyt 
Hulmc Györgyné lovait október 18-án délután 
1 órakor elárverezik a budapesti versenytéren.

Keresztár! a legnagyobb bécsi istálló ido
márja a szezon végén 30 főnyi lotjával Alagra 
költözik.

A Budapesti díj, az újonnan kreált magyar 
Ausztria dij a vasárnapi versenynap főszáma. 
Az 1.300 méter távolságú versenyben a legjobb 
kétévesek találkoznak az idősebb korosztályok 
’egjobb fivéreivel. Eredetileg ugy nézett ki, 
hogy a rövid távokon táltosnak bizonyult 
Duce-nak nem lesz komoly ellenfele a ver
senyben. A Púzmán-mén azonban utoljára 
ennél kisebb feladatot sem tudóit megoldani 
s általában az a vélemény, hogy a késő őszi 
évszak nem az ö ideje. Ilyen körülmények 
között nz cxcepcionális képességű kétéves 
Rmnns-nak ezúttal is aligha akad komoly ellen
fele.

A TotalLsaleur hnndicapet futják szombaton 
Budapesten.

A báró Sennyey István emlékverseny » 
keddi ügetőverseny főszáma. A 6000 méter tá
volságú ketlesfogatu verseny mindig különleges 
eseménye volt az iigelőszczonnak.

Miss Dorothy Puget, a legáldozatkészebb an
gol futtató néhány lovát, köztük a doncastcri 
csikóárverésen rekord árért — 15.000 fontért 
— vett Golden Hairt Frank Butlershez adta 
tréningbe.

NYOMATÚIT A G1.OBU8 MOMDAl MÜ1N1ÉZET ILT,

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelás szerkesztő es kiadói 

Dr. EI.EK HUGÓ
Szerkesztősig és kiadóhivatalt

Budapest. Vll. kér.. Erzsébel-körul 28. szán*
iHélköznap éa vsUrnap déli □ őréin

Telefon: 1-M8-1M.
Vasárnap délután I ór«tóh

VI. kerH Aradi utca 8. sz. (Globus-nyomda). 
Telelőm I-100-43 és 1-245 81.

Vaaárnxp délután tél A órától kezdve lapzártáig:
Telefont 1-100-42. I-1M-43. 1 100-44 és 1-24Ő-8L

AZ ELŐFIZETÉS AHA;
Esv évre 5 pengő Euyc» i/Jm ára Maiammá- 
g<>n 10 fillér. Ausztriában 20 Gruschen. Franrisnrssán 
bán | (reenk. Jugoszláviában 2.50 dinár. \’émet»rM|P 
bau 15 H.. Olnsmrszáubnn l Itra, Komáméban á lek 

Csehszlovákiában 120 ék

BOlHOUGOüLl-EIN. BCCAI.EST. VI. AllADI ELLA A. - NVUMI.AIGAZGA 10. HAVAS U.


