
Második kiadás

ÁRA O FILLÉR

HÉTFŐS NAPLÓ
——----- ----------

Budapest, 1936 október 12

Vasárnap Kinevezte
a Kormányzó az ul Kormányt
EinOk es wídmiueiüsügy Darányi Kálmán, honvédelem Rdder Vilmos 
gyalogsági tábornok, beiugy Kozma Mlklűs, pénzügy Fablnyl Tihamér, 
igazságügy Lázár Andor, küiugy Kánya Kálmán, kultusz Hűman Bálint, 

az iparügyi ás kereskedelmi tárcát Bornemisza Gáza kapta

Winchkler es somkuihv Kimaradt az ul kabinéiból 
Darányi Keimen nyilatkozón a HétSöl napidnak

Vasárnap már a Teggeli órákban szokat
lan élénkség uralkodik a földmivelésügyi 
minisztérium helyiségeiben. Több titkár és 
minisztériumi főtisztviselő érkezik, bejön 
Üarschall Ferenc államtitkár is, aki előre
láthatólag rövidesen, amint megalakul az uj 
kormány és Darányi Kálmán átveszi végleg 
a miniszterelnökség vezetését, mint állam
titkár irányítani fogja a földmivelésügyi mi
nisztérium ügyeit. Marschall azonban nem 
mogv be a miniszteri szobába, hanem saját 
hivatali helyiségében szakdolgokról folytat 
tárgyalást a titkárával.

jönnek a miniszterieioitek Darányihoz
Miniszteri autó. Begördül n főkapun és ki

ugrik belőle fekete kabátban, fekete kemény 
kalapban

Lázár Andor Igazságügy miniszter.
Azonnal felmegy az első emeletre és besiet 
Darányi Kálmán dolgozószobájába, ahol az 
uj miniszterelnököt várja.

Nem kell soká várnia.
Még tizenegy óra sincs, amikor megér

kezik Darányi Kálmán 
gépkocsija. Az uj miniszterelnök is tüstént 
felsiet hivatalába és a párnázott, zárt ajtók 
mögött megkezdődik a tárgyalás, a minisz
terelnökké lett földmivelésügyi miniszter és 
az igazságügyminiszter között.

Negyedóra múlva újabb autó érkezik: 
kiszáll nbból

Bornemisza Géza Iparügyi miniszter, 
aki, mint hírlik, nz uj kormányban nem
csak, hogy megtartja tárcáját, de ideiglene
sen vezetni fogja a kereskedelmi miniszté
riumot is.

Negycdtizenkettó után tehát már három 
miniszter tárgyal a földmivelésügyi minisz
ter dolgozószobájában és igy most már 
hozzávetőleg pontosan kialnkul nz uj kor
mány listájának képe. Ahhoz, hogv tiwlan 
lássunk mindent, csak sorra kell vennünk, 
hogv kikkel tárgyalt eddig a miniszterelnök. 
Pénteken este, amikor még nem volt inog 
Darányi Kálmán kinevezése, nem ««’>««*  
a túlságosan exponált miniszterelnökségi 
palotában vagy n földmivelésügyi miniszté
rium épületében lebonyolítani a tárgyalóso 
kát. Ezért a pénzügyminisztérium épületé
ben ült össze tárgyalásra három miniszter 
társával Darányi:

Fablnyl Tihamérral, Kozma Miklóssal 
és Hómon Bálinttal.

A következő tárgyalás szombaton délután 
volt, ekkor mór mint kinevezett miniszter 
elnök fogadta Darányi Kálmán Ivády Belát,

A miniszteri szoba más vendégeket vár... 
A magyar históriában ez az első eset, hogy 
valaki földmivelésügyi miniszterből egyéné 
sen miniszterelnök lesz és ezzel kapcsolat
ban

ez az első eset arra Is, hogy a földmive
lésügyi minisztériumban bonyolítják le 
a kabinetalakitást közvetlenül megelőző 

döntő tárgyalásokat.
A földmivelésügyi minisztérium főkapuja 

tárva-nyitva van, látszik, hogy autók érke
zését várják. Háromnegyed tizenegy után 
két perccel meg is érkezik az első gépkocsi.

a Nemzeti Egység Pártja elnökét és Hóman 
Bólint kultuszminisztert.

Kétségkívül
érdekes tárgyalások zajlottak le vasár
napra virradó éjszaka is a Nemzeti Ka

szinóban,
ahol a külföldi vendégek: Göring porosz 
miniszterelnök, Schuschnigg osztrák kancel
lár, Schmidt Guido osztrák külügyi állam
titkár és gróf Ciano olasz külügyminiszte
ren kivül a legtöbb magyar miniszter is

Lázár Andor mosolyog es miniszteri anion 
távozik Darányitól...

Vasárnap délelőtt, mialatt a földmivelés
ügyi minisztériumban Darányi, Lázár és 
Bornemisza tárgyal, a személyzet viselkedé
séből és a titkárok feltűnő zárkózottságából 
nyilvánvaló, hogv még újabb vendégeket is 
vár Darányi Kálmán miniszterelnök.

Elmúlik már háromnegyed tizenkettő, de 
az újabb látogató még mindig nem érkezik 
meg. Felnyílik azonban □ földmivelésügyi 
miniszter dolgozószobájának ajtaja és

derűsen mosolyogva kilép az ajtón Lá
zár Andor Igazságügyminiszter. 

Tizenegy óra ötven perc van ekkor, Lázár 
Andor tehát több mint egv órát töltött nz 
épületben és több, mint ötven percet tár 
gyalt az uj miniszterelnökkel. A Hétfői 
Napló munkatársa odnlép az igazságügymi
niszterhez, aki nevetve mondja:

— Na, önök elől sem lehet clbnjni!

somkulhy JOzsel elzárkózik minden nyilatkozat elül
A kormánylista ekkorra már nagyjában 

tisztán áll előttünk. A Gömbös-kormány mi
niszterei közül Darányi Kálmán az uj mi
niszterelnök

mindenkivel tárgyalt, CMk Winchkler 

a

résztvett. Vacsora után űz éjszakái órákban 
Darányi Kálmán mindenekelőtt Kánya Kál
mán külügyminiszterrel vonult félre, aki

minden kétségen felül külügyminisztere 
lesz az uj kormánynak is.

Tárgyalt Darányi Kálmán ezenkívül a Nem 
zeli Kaszinóban Kozma Miklóssal és Eabi- 
nyi Tihamérral.

Nem függ össze szorosan a kormányvál
sággal az a másik tárgyalás, nmely ugyan
csak vasárnapra virradó éjszaka folyt le 
Nemzeti Kaszinóban. Lehetőleg kerülve 
feltűnést, de

hosszabb Ideig folytatott megbeszélése
ket itt a miniszterelnök és Kánya Kál
mán küliiffvminiszter a jelenlévő kül

földi államférfiakkal.
Éjfél előtt néhány perccel értek csnk véget 
ezek n tárgyalások, amelyeket nz előzött 
meg, hogy gróf Ciano olasz külügyminiszter 
szombaton késő délután fölkereste hivatali 
helyiségében Kánya Kálmán magyar külügy
minisztert. Hosszabb időt töltött együtt n 
két állam külügyminisztere, Ciano grófnak 
ez n látogatása mégis hangsúlyozottan udva
riassági vizit volt.

Itt l« megtalálták a miniszterelnök nrat.
_  Kegyelmes uram, megtörténtek a ki

nevezések f — kérdezzük.
Lázár Andor diplomatikusan mosolyog, 

egy pillanatig habozik a válaszon és azután 
igy felel:

— Hamarosan meg fogják hallani 
az nrak ...

— "Mint minisztert üdvözölhetjük ercellen- 
ciádatf — kérdezzük.

Ekkorra mór leérünk a lépcsőn a föld
szintre és nyitott ajtóval áll előttünk pz. 
igazságügyminiszter gépkocsija. Lázár Andoi 
ismét nem válaszol egyenesen a kérdésre, 
hanem nevetve az autóra mutat:

__ Láthatják... a miniszteri autón 
megyek ...

Egv perc múlva mór kirobog a gépkocsi 
a földmiv'lésügyi minisztérium kapuján

István kereskedelmi miniszterrel és Som- 
knthy József honvédelmi miniszterrel 

nem.
A kiszivárgott hírek szerint, mint mondot
tuk, a kereskedelmi minisztériumot az ipar- 

(lg)'! miniszter fogja egyelőre vezetni. Tisz
tán áll már tehát előttünk n jövendőbeli 
kabinet, csupán a honvédelmi miniszteri 
tárca nincs még tisztázva.

A bizonytalanság azonban csnk percekig 
tart: alig távozott el n földmivelésügyi mi
nisztériumból sokatmondó jókedvével Lázár 
Andor igazságügy miniszter, máris megérke
zik az újabb meghívott:

Somkuthy József, n Gömbös-kormány 
honvédelmi minisztere.

Amilyen jókedvűen távozott Lázár Andor, 
olyan komoran érkezik Somkuthy József. 
Ridegen elzárkózik minden nyilatkozat elöl 
és gyors léptekkel besict a földmivelésügyi 
miniszteri dolgozószobába.

Vitéz Somkuthy József megérkezése után 
hosszabb megbeszélés kezdődött 

Darányi Kálmán dolgozószobájában, ahova 
egy óra felé megérkezett Míkecz Ödön 
miniszterelnökségi osztályfőnök, ■ saj
tóosztály vezetője, néhány pillanattal 
később bárclbázl Bárezy István mi

niszterelnökségi államtitkár, 
közében hatalmas négyszögletes borítékban 
lévő iratokkal.

Bórciházi Bárezy István körülbelül egy 
óra hosszáig tartózkodott Darányi Kálmán 
miniszterelnöknél, majd két óra felé eltá
vozott a földmivelésügyi minisztériumból. 
Kérdésünkre csak annyit mondott, hogy 
semmiféle nyilatkozatot vagy információt 
nem adhat: a miniszterelnöknél megbeszé
lések folynak.

utoisú simításon a Kormány
listán

Ez a kibővített tanácskozás csak rövid 
ideig tart, alig múlik el egy negyedóra, és

Bornemisza Géza, továbbá Somkuthy 
József a hátsó kijáraton keresztül, hogy 
senkivel sem kelljen találkozniuk, el
távoznak a földmivelésügyi miniszté

rium épületéből.
Most mór csupán bárcziházi Bárezy Ist

ván államtitkárra, és Mikecz Ödön sajtó
főnökkel tárgval a miniszterelnök. A folyo
són és az épület körül várakozók előtt ek
kor már körülbelül tisztán áll az kabinet 
listája. Somkuthy József vasárnapi tanács
kozása ellenére is a leghatározottabban 
Inrtja magát az a hir, hogy

Somkuthy nem tagja az uj kormány
nak.

Köztudomású már az Is, hogv Darányi 
Kálmán miniszterelnök n földmivelésügyi 
minisztériumot; Bornemisza Géza Iparügyt 
miniszter pedig • kereskedelmi és közlcko-
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1 déai minisr.tóriumot nem ideiglenesen, ha
nem állandóan fogja qezetni.

Délután félháromig szakadatlanul folyik 
n tanácskozás n földmivelésűgyi miniszteri 
dolgozószobában. Végre befejeződik n meg
beszélés és Mikért ödíin sajtófőnök.- majd 
néhány perccel később bárczlházi Bárczy 
István állnmtilkár is elhagyja az épületei.

Öt pete telik el. Végre
megjelenik ■ lépcsőhózbnn Darányi 

Kálmán miniszterelnök.

Ar uj kormányfő most is nyugodt, higgadt 
mint máskor, elegánson. csöndesen siet le 
a lépcsőn. A Hétfői Napló munkatársa kér
désére az uj miniszterelnök egyetlen mon
dottal felel:

Fálúrás kitiaiigaiás a komanyzűnái: kösz a liste
A kormányzó délután a lóversenyre 

ment és ezalatt- Darányi Kálmán miniszter
elnök a Marmmitca- 6 b. számú1 levő fojtá
sán még néhány tárgyalást folytatott. Ezek 
a megbeszélések azonban már cSak részlet
kérdésekre vonatkoztak, az utolsó simítá
sokat végezték el a kormányzói kézirat )k 
fogalmazványain.

A kormányzói palota előtt a Várban va
sárnap délután még csend van, de érez
hető valami rejtett izgalom a Szentgyörgy- 
tironr Politikusok, miniaztanftimi emberek, 
újságírók jelennek meg, figyelik, hogy mi 
történik,

megérkezik-e már az nj miniszterelnök 
a kormányzóhoz,

hogy elvégezzék az utolsó sorsdöntő tanács
kozást, amelyen mór a ,komplett és csak, 
jóváhagyásra váró miniszteri listával áll a 
miniszterelnök az államfő elé.

Az izgatott érdeklődök azonban sokáig 
hiába*  vártak. Mindenki azt hitte, hogy négy 
és öt óra között' kihallgatásra jelentkezik 
Darányi miniszterelnök a kormányzónál. A 
,jálértesültck“ azonbau csalódtak: órákig 
hiába vártak.

Darányi Kálmán miniszterelnök ugyanis 
Maros-utcai lakásáról autóján nem a Várbu 
hajtat, hanem ismét vissza, régi, hivatalába, 
a földmivelésűgyi ' minisztériumba. Isméi 
lérva«nyitvQ vaus a Kossuth La jós-téri mi
nisztériumi épület hatalmas főkapuja,

Isméi sorozatosan érkeznek az autók.

Még több gépkocsi jön, mint délben. Akik 
most érkeznek — estére már valamennyien 
ismét miniszterek lesznek. A Gömbös-kor 
mónynak azokat a tagjait fogadja most a 
földmivelésűgyi minisztériumbeli hivatalban 
Darányi Kálmán,

akik tagjajj lesznek ar 6 este megala
kuló kabinetjének Is.

Együttes tanácskozás ez. Majdnem minisz
tertanács. Jelen van a jövendő kabinet vala
mennyi tagja,

csak egy 
aki — amint 
kulhy József 
honvédelmi minisztere.

Somkuthy József egyébként nagyon rövid 
ideig volt csak honvédelmi miniszter. Alig 
egy, hónapig. Eidekes, hogy ő maga mondta 
egy alkalommal, hogy nem is akar tovább 
a honvédelmi tárca élén állni, mint egy hó
napig. Különösen feltűnő az, hogy minisz
terségéin k egész ideje éppen a parlament 
nyári szünetére esett, ugy hogy a magyar 
kormánynak ez a tagja egyáltalában

be sem mutatkozhatott sem a kép
viselőhöz. sem a felsőkéi előtt.

A délutáni miniszteri megbeszélés délután 
hatig tartót. Csak hat óra után néhány 
perccel robog ki

Darányi Kálmán miniszterelnök kocsija 
■ Lánchídon keresztül egyenesen fel a 

Várba.
A többi miniszter permanenciában marad 

a földművelési minisztériumban.
Pontosan félhét van, amikor a Szent 

György-téren figyelő érdeklődők fcfsóhajta
nuk:

hiányzik: Rikler Vilmos, 
már elterjedt a hir — Som
utódja, a Darányi-kormány

Szombaton kezdődnek
a 37. m. kit osztálysorslátő'? húzásai

Vegyen lóhát ön is oqy sor alanyét 
akármelyik föárusltónál!

Bt tatai ow Arak az_I. ^osztályra:

bi<innd Föl lígéu
28
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Minden enye. .nril.^nak 
és mindenkinek egyenlő 
• nyerési esélye, de a

szerencsét keresni kelt!

—. A kormányalakításra vonatkozó 
tárgyalásokat befejeztük és azt hiszem, 
hogy ma délután abban a helyzetben 
leszek, hogy javaslataimat a F., mél ló

sága ur elé terjeszthetem ...

Darányi Kálmán ezután autójába ül és 
Maros-utcai lakására hajtat, a miniszter
elnök lakásán ebédel és azután átöltözik, 
zsakettet ölt*  és cilíndeEj vesz, délután pe
dig megjelenik a kormányzó előtt st kihall
gatáson.

Darányi Kálmán miniszterelnök vaft- 
szinüleg nem fog beköltözni a minisz

terelnökségi palotába, 
hanem továbbra is a gyönyörű Maross- 
utcai villájában fog lakni.

— Végre ...
A kormányzói palota előtt megáll a mi

niszterelnök autója, Darányi Kálmán kiugrik 
a kocsiból. Fekete télikabátot visel, zsaket
tet és cilindert. Besiet at államfőhöz.

Most már köztudomású az uj kormány 
listája, amelyet Darányi Kálmán aktatáská
jában a kormányzó elé visz. Ebben az akta
táskában ott vannak már a megfogalmazott 
kormányzói kéziratok is, amelyek csak alá- 

• irásia várnak. A kabinet listája a következő:
Miniszterelnök és n földmivelésűgyi mi

nisztérium veretesével megbízott miniszter: 
DARÁNYI KÁLMÁN.

Kűlilgyminiszter: KÁNYA KÁLMÁN. 
Belügyminiszter: KOZMA MIKLÓS. 
Pénzügyminiszter: FABINYI TIHAMÉR. 
Honvédelmi miniszter: RÖDER VILMOS. 
Vallás- és közoktatásügyi miniszter: 

HÓMAN BÁLINT.
Iparügyi miniszter és a kereskedelmi és 

közlekedési minisztérium vezetésével meg
köti miniszter: BORNEMISZA GÉZA.
IgfltMágiigyminiszteri LÁZÁR ANDOR,

A kormánylista' tehát nagy vonalakban 
az. ami előrelátható volt. Politikai körök
ben már napok óta sejtették, hogy Dirá 
nyi Kálmán, megmarad a földművelésügyi 
minisztérium élén, is, Bornemisza Géza pe
dig a kereskedelmi minisztériumot is ve
zetni fogjn. Köztudomású volt, hogy 
Winchkler István, a Gömbös-kormány ke
reskedelmi minisztere kimarad a kabi
netből Suttogták azt is, hogy Somkuthy 
József nem lesz tovább miniszter. Ró- 
ler Vilmos nyugalmazott gyalogsági 

tábornok, a vezérkar volt főnökének ki- 
levezés®' azonban — meglepetés. Az et-

jömbös szellemiben vezetem loudbb az ügyeket
- mondja iMzijji K&inan

Amire Darángi Kálmán miniszterelnök 
eltávozott a kormányzótól a földmivelésűgyi 
minisztériumba, már magával vitte az uj 
kormány kinevezését.

Darányi Kálmán miniszterelnök kormá
nyának megalakulása után a következő 
nyilatkozatot adta a Hétfái Napló munka 
'árjának:

Hődön délben esmtei, kedden az első 
minísztertenacs

vasárnap délelőtti több mint három-1 
tárgyalás alatt alakult ki a kormány
végső képe. Ezen a tanácskozáson már 

kinc-

A
órás 
lista 
megszövegezték az uj minisztereket 
vezö kormányzói kéziratokat is.

Hétfő délben jelentkezik eskütételre 
■■ nj kormány Magyarország kormány

zója előtt

A legrövidebb időn belül, valószínűleg még 
kedden, tehát korábban mint tervezték, 
megtartják a kormánypárt széleskörű és

az uj honvadeimi miniszter eioteajza
Róder Vilmos gyalogsági tábornok, az uj 

honvédelmi miniszter,, aránylag
fiatal ember, ötvenötévé*.

Pécsen született, 1881 ben. A Ludovika Aka
démiái végezte, rangsorban másodiknak került 
Ki az 1899-es évfolyamból és hadnaggyá nevez
ték ki. Utóbb a bndiiskotdba, mait a vezérkar
hoz vezényelték. Egyidcig a hadiiskolában ta
nárkodon,

a tanítványai között volt Gömbös Gyula Is.
A világháborúban mint vezérkari tiszt, azon
nal a frontra került Előbb egy gyalogirad- 
osztálv vezérkarában szolgált, majd egy had
test. később pedig egy hadseregcsoport vezér
karánál.

A fényes emlékű ozsokl csata Idején Szúr- 
may Sándorral együtt működött.

Az orosz frontról később az olasz harctérre 
került és fontos pozíciókban résstvett vala
mennyi fenn tói csatában és a Tagiinmentónál 
dúló harcokban. A nagy képzettségű Róder 
V il mos

rendkívül megbecsüli és értékéé munkássá
got fejlett ki.

ötvenegy hónapot töltött a fronton. A világ
háború végén a piavef fronton működött, itt 
érte az összeomlás. A nagy visszavonulásnál

olasz fogságba került és csak a kommun 
után érkezett haza.

Ekkor alezredes volt Kiváló képességeire és 
nngv tudására való tekintettel, soronktvüt fri- 
fivrnokkd léptették dó. tMÖ-ban altábornagy 
lett, 19.30 ha.i n honvédség vezérkari tűnőké
nek nevezték. ki. 1933-bau pedig gyalogsági tá-

váiiuHtn wMtywiitwel 
J. osztályú luvzif i^ác:

Sacr^jicak: 
•/, P 28.- 
’/,P. 14.— 
*/. P. 7—

Budapest, IV„ Szervita-tér 3. 
Rendelés tev^'rrflapon vagy postautalványt*.  

Teleld: 1-809-61, 1-820 66.

múlt napokban sokat izgatta a közvéle
ményt az a hirl hogy egy akció Indult 
Kozma Miklós Belügyminiszter ellen. A 
Darányi-kormány liAJájji azt mulatja, hogy 

az akció eredményjelcnűl végződött.

Pontosan harminc percet töltött vasárnap 
•ste a kormányzónál az ry miniszterelnök.

Hét órakor lépett ki a palota kapuján.
Most is előkelő, hideg, arcvonásai nem 

árulnak el semmit. Azonnal autójába ül ég 
a kocsi újra lerobog a Várból

egyenese vissza a földmivelésűgyi 
minisztériumba,

Darányi Kálmánt minisztertársaif ahol 
várják.

Feltűnő jelenség, Jiogy a kabinetalakilásra 
vonatkozó döntő tanácskozások mind nem 
a miniszterelnökségen, hanem a földmi velős*  
ügyi minisztériumban voltak. Ennek az oka 
— kegyelet. Gömbös Gyula íróasztalán 
még mindig, érintetlenül fekszik minden 
holmi és irat. A miniszterelnökségi lakásban 
pedig még ott ldkik az elhunyt miniszter*  
elnök csaladja. Ezért döntött ugy Darányi 
Kálmán, hogy a tanácskozásokat régi híva*  
tali helyiségében tartja.

— A KORMÁNYZÓ UR ÖFÖMÉLTÓ- 
SÁGA HOZZÁJÁRULT ELŐTERJESZTÉ
SEIMHEZ. TOVÁB1EAKRÓL TERMÉSZE
TESEN MOST NEM NYILATKOZHATOK. 
ANNYIT AZONBAN MONDHATOK, HOGY 
ÉN GÖMBÖS JJYULA SZELLEMÉBEN 
VEZETEM TOVÁBB AZ EGYEKET.

nagyjelentőségű értekezletét is. Ezt a pTe- 
náris tanácskozást a párteinökség konferen
ciája fogja megelőzni. A miniszterelnök 
egyébként a legközelebbi jövőben, tehát 
valószínűleg

még ezen a héten tanácskozásokat fog 
folytatni az ellenzéki pártvezérekkel Is. 

Az uj, kormány politikai ^államtitkárainak 
névsorát előreláthatólag a kóddi nap folya
mán terjesztik a kormányzó rfé. Az uj kor
mány különben kedden tartja a: első mi
nisztertanácsát.

homok lett
öt évig állt a vezérkar élén

és 1935 januárjában saját kérésére nyugt* 1 
lomba helyezték.

Számos kitüntetései között van a H. osztályú 
vaskoronnrend, a Upőt-rená, 111. osztályú ka
tonai érdemrend, az I. és 11. osztályú vas
kereszt és megkapta az I. osztályú magyar 
érdemkeresztet is.

UPESTÍCHE8MMDBI
VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGÁTÓL

Hmtutwí, VII. HrznCbot-kflnit M.

HIRDETMÉNY.
A Pesti Chevra Kndisa Izr Szentegylel 

képviselőtestületi tagjainak választása
ÍB3U október 1 -ón 

vasárnap az intézet 
zséhet-körút 20. sz. 
MRvazás délelőtt 9 
megszakítás nélkül 
szavaizóignzolványok ... _____

Akik a választási igazolványaikat előbb 
óhajtják átvenni, ezt f évi október 15-től 
kezdve, délelőtt 0—12 ír és délután 4—ö-lg 
(a szombati napot kivéve) kellő igazolás 
mellett személyesen eszközölhetik.

Budapest, 1Ü3G október havában,
A választási bizottság.

székházában (VIT., Er- 
alatt) tartntik meg. A 
érótól délután 6 óráig 
folyik, ugyanakkor • 
is átvehetők.



Budapest, 1939 október 12. HÉTFŐI NAPLÓ 3

GÖMBÖSGYULA
.4 magyar nemzet páratlan külsőségek között adta meg a végtisztessésget Gömbös Gyulának, Magyarország több mint négy éven át volt miniszterelnökének. Az elhunyt miniszterelnök végtisztességén a részvét olyan mértékben nyilvánult meg, amire még nem igen volt példa a magyar történelemben. Münchenben, ahol lehunyta örökre szemeit hosszú testi és lelki szenvedés után Magyarország miniszterelnöke, maga a nagy német birodalom vezére és koncét- 1 Zárja jelent meg az ágy utal púkon nyugvó i koporsó előtt és a legteljesebb megbecsüléssel adózott a nagy német nemzet 1 első embere a kis Magyar őrs zúg miniszterelnökének.
S ahogy onnan a bajor fővárosból ; hazaindult Gömbös Gyula koporsója, i idehaza megmozdult minden, hogy minél kegyeletesebbcn, minél impozánsak- 1 bán és minél fájdalmasabban adjuk mega végtisztességet az elhunyt miniszterelnöknek, aki minden emberi gyarlósága és tévedése közepette is: jóhisze-, mücn csupán egyet akart, előbbre vinni a nemzet sorsát és megerősíteni annyim, hogy meg tudjuk állni helyünket Üt a Kelet kapujában, úgy, amint egy évezreden át őrt állottunk itt tatárjárást és törökdulás közepette is...
Magyarország kormányzóján kivül öt államfő képviselője haladt a gyászmienet élén az elhunyt miniszterelnök koporsója után. És mögöttük az egész mbgyar nemzet szivének fájdalmas dobogáisa az elhunyt, mélységes részvét az özvegy és a hátramaradt három árva iránt, .akiknek csak az szolgálhat vigaszul, hogy gyászukban osztozik az egész netmzet, hogy velük éreznek a Magyarország iránt barátságos államok is és hogy Gömbös Gyula beleírta nevét közéleti működésével a. magyar történelembe ...

Beck, Schusciintgg. Ciano és 
Göring vasárnap délelőtt négy 
külön renülöqépen utazott el 

Budapestről
• Mozgalmas napja volt vasárnap a mátyás

földi repülőtérnek. A légipályaudvaron már 
a kora reggeli órákban nagy élet van: ka
tonai diszszázad sorakozik, katonazencdiar 
helyezkedik el, a váróterembe csak szigorú 
igazoltatás után bocsátják be az érkezőket.

Négy gyönyörű külföldi aeroplán vára
kozik a hangárokban.

Mór nyolc óra előtt nolabilitások érkez
nek a repülőtérre: Somkuthy József honvé
delmi miniszter, bárciházi Bárezy István 
államtitkár, gróf Csáky István a külügy
minisztérium képviseletében, továbbá a né
met, osztrák és olasz követség egész sze
mélyzetével.

Nyolc óra előtt néhány perccel autón ér
kezik meg a repülőtérre

Beck tábornok, a német vezérkar 
főnöke.

ünnepélyes búcsúztatás után beszáll az 
egyik német repülőgépbe és hazarepül Ber
linbe.

Féltiz előtt néhány perccel a Dunapalota- 
szállóhól gépkocsin

együtt érkezik Schuschnlgg osztrák kan
cellár és gróf Ciano olasz külügyminisz

ter.

Stthuschnigg kancellár délelőtt 11 órakor 
már meg is érkezett Bécsbe.

l Gömbös Gyula özvegye 
még e heten hlhöltöztk 

Nagytéténybe
. A budafoki evangélikus templomban va- 
’ “rpap délelőtt megható gyászistentisztelet 
■ Gömbös Gvula lelkiüdvéért. Gömbös 

•Gyulát, aki örökös tiszteletbeli állást töltött 
be a budafoki evangélikus egyháznál, mély 
jásszal búcsúztatták. Zártkörű, meleg ün-; 
népség volt ez, amin nem jelentek meg hi
vatalos képviselők, de eljött az elhunyt ál
lamférfi egész családja, továbbá két legkö- 

I zelebbi mur.katársa: Szakváry Emil és A'í.s.s 
I Lajos, valamint Biró György országgyűlési 

i képviselő.
Gömbös Gyula özvegye egyébként még 

♦ezen a heten kiköltözik a miniszterelnöki 
palotából. A legközelebbi napokban már 

^kiutazik a nagytétényi kúriába. Leánya, 
Dóra, néni utazik vissza Bécsbe. hanem po- 

Xig sújtott édesanyjával marad. A két 
i’Gömbös-fiu még ezen a héten visszatér a 
munkához: az egyik a győri katonai isko

lába, a másik pedig a Ludovika Akadé
miára.

Tudósítás eleje az első és második oldalon.

Vasárnap hésö este MartonáH meg- 
le.'srteK tnformc ctom »kontfny- 
nai, amelv első ária jeziew tartotta

Az uj kormány késő este tanácskozásra 
ült össze a földmivelésügyi minisztérium
ban. Egymásután siettek be a kormány 
tagjai Darányi Kálmán miniszterelnök dol
gozószobájába.

Megérkezett Rödcr Vilmos, az uj hon
védelmi miniszter is.

Nem sokkal azután, hogy a kormány tag
jai tárgyalni kezdtek, meglepő esemény tör
tént: a Nemzeti Egység Pártjának húsz kép
viselője érkezett a földmivelésügyi minisz
tériumba. A képviselők közt volt Marton 
Béla, a NÉP főtitkára, Bárczay Ferenc, Ba
ross Gábor és Mocsáry Dániel.

A képviselők gyorsan siettek be a mi
niszteri előszoba ajtaján.

Az újságírók megrohanták őket, s kérdé
sekkel ostromolták. Kiderült, hogy

Martonék információkért jöttek, meg Is 
kapták és ezután távoztak.

Nem sokkal később vége volt az uj kor
mány tanácskozásának. Elsőnek Hóman 
Bálint kultuszminiszter és Rödcr Vilmos, 
az uj honvédelmi miniszter távozott Dará
nyi szobájából. Aztán Bornemisza Géza, 
Fabinyi Tihamér és Kánya Kálmán jöttek 
el. Darányi miniszterelnök Kozma Miklós 
belügyminiszterrel és Lázár Andor igazság- 
ügvminiszterrel továbbtanácskozott.

Kilenc óra elölt pár perccel jön le Kozma

Eckhard! és a Mamn-csoDort ahcjőia 
Kozma Miklós ellen

Még el sem temették Gömbös Gyula mi
niszterelnököt, amikor már a NÉP bizo
nyos csoportja, azok, aki Kozma Miklós 
belügyminiszterségét meg akarták hiúsí
tani, értekezletre gyűltek össze. Nagyon né
pes értekezlet volt pénteken este a Ilun- 
gária-szálloda egyik szalónjában, amelyen 

körülbelül nyolcvanon vettek részt, 
közöttük néhány főispán is. Krüger Ala
dár dr. terjesztett elő határozati javasla-

... €4

fő'
S’-ép kis háztartás I De némely konyhá- 
btin olyan is a világifás, hogy lehetet- 
leiíség megkülönböztetni a dobozokat.

Ilycsn meglepetésben aligha lesz része, 
ha rnindig TUNGSRAM duplaspirál- 
lámpát használ. Sokkal jobb a fénye 
— mégis kevesebb áramot fogyaszt.

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA 

való szobáiba

és Lázár miniszter*  a minisztérium épületé
ből. Mindketten fidámak. Kozma Miklós 
belügyminiszter nevelve kijelenti:

— Éhes vagyok!... .
A két miniszter ej^/ütt száll autóba. El

indulás előtt az igaVságügyminiszter még 
kiszól n kocsiból:

— Minden a legnagyobb rendben van.
öt perccel később kil nz uj miniszter

elnök is.
— Uraim, nagyon fáraóit vagyok — vá

laszolja mosolyogva a kérdésekre. — Hol
napra

minden tekintetben min ften rendben 
lesz

és minden befejeződik.
— A NÉP köreiben is rendben van min

den?
— Tessék megkérdezni tőltffz, ők is meg 

vannak-e elégedve... — válaszolta búcsúzóul 
a miniszterelnök, aki autóján íVtolsónak tá
vozott el és ezzel lezárta a vas űrnap izgal
mas eseménysorozatát.

A késő esti órákban újabb lnt«Vkedés tör
tént, amely szerint az esküt a ko,|fibbi hatá
rozatokkal ellenkezőleg,
hétfőn délután teszik le u kormái p tagjai.

A hivatalos lap hétfő délután ijendkivüli 
kiadásban közli a kormánylistát.

lót, amelyben azt indítványozta, hogy a je
lenvoltak járulnak hozzá ahhoz, hogv az 
összegyűltek nevében előterjesztést le, (ye
nek Darányi Kálmán miniszterelnökhöz, 
amelyben kijelentik, hogy bár a legcseké
lyebb személyi ellenszenvvel sem viselté
nek Kozma Miklóssal szemben, eddig kö
vetett politikáját azonban nem helyeslik# 
különösen a NEP-szervczkedés leállítása te 
kintelében s ennélfogva azt kívánják, hogy

■ belügyminiszteri tárcát mással tölt
sék be.

Kijelentik azt is, hogy amennyiben ez a 
kívánságuk nem teljesülne,

bizalmatlansági indítványt terjesztenek 
elő a NEI*  pártértekczletén — amelyen 
Darányi Kálmán miniszterelnök Is
mertetni fogja programmját — Kozma 

Miklós belügyminiszter ellen.
Ezt a határozati javaslatot, hir szerint egy
hangúlag elfogadták és ekkor szólásra 
emelkedett vitéz Bánságiig György, aki azt 
fejtegette. hogy a javaslatnak határozattá 
való emelése nem elégséges, valami erősebb 
szankciót kell adni annak, hogy azok, 
ikik az indítványt elfogadták, annak értel
mében és annak határozata szerint fognak 
is cselekedni s kérte, hogy

fogadják meg hccsületszóval a jelen
levők,

hogy az indítványt előterjesztése alkalmá
val a pártértekezleten meg fogják szavazni 
a Kozma Miklós elleni bizalmatlanságot. A 
jelenlevők nagy többsége helyeslőén bólo
gatott vitéz Bánsághy György szavai után.

Tegnap este újabb értekezletet tartott 
ez a csoport, most már a Vadászkürtben, 
•ihol azonban

már csupán harmincon jelentek mrg.
Ezen az értekezleten vitéz Biró György 
képviselő fejtette ki azt az álláspontot, 
hogy mindenáron meg kell akadályozni 
Kozma Miklós belügyminiszterségét.

Bcnfcntes politikai körökben azt suttog
ják — amit teljes fenntartással közlünk —, 
hogy a Kozma Miklós elleni akció hátteré
ben igen fontos szerepet játszik a független 
kisgazdapárt.

Mindeneseire különös pikantériát ad en
nek az egész akciónak az a tény, hogy a 
Marton-csoport és a Független Kisgazda
párt, illetőleg Eckhardt Tibor — akik ed
dig a legélesebb harcban állotlnk egymás
sal,

most összetalálkoztak a Kozma Miklós 
elleni politikai küzdelemben.

Martonék elfelejtették azt, hogy szervez
kedésük bizonyos mértékben való leállí
tása éppen Eckhardt Tiborék erőteljes ak
ciójára történt, a Független Kisgazdapárt 
ugyancsak megfeledkezett arról, hogy c ’dig 
mindig azt hangoztatták, hogy ellenzéki ál
lásfoglalásuk elsősorban a párllolalitás el
len irányul, ami a Kozma Miklós által le
fékezett szervezkedésben nyilvánult meg.

Srftusclinífm 9.30-kor száll be ugyanabba a 
ivpülögcpbc, amellyel Budapestre érkezel! 
Gömbös Gyula temetésire, hogy hazarepül- 
jön Bécsbe, gróf Ciano gépe pedig 9.40-kor 
startol Róma felé.

Mimikét külföldi állam képviselőjét a 
lpgragyogóbb hivatalos pompával búcsúztat
ják. Mielőtt a gépek elrepülnek, a katona- 
zenekar először a magyar és osztrák, majd 
a magyar és olasz himnuszt játsza.

Egy óráig sem volt eseménytelen azután a 
légi pályaudvar élete. Röviddel

tiz óra után autón kiérkezett a repülő
térre Göring vezérezredes, porosz mi

niszterelnök,

aki gyönyörű külön repülőgépével féltizen
egy órakor indul vissza Berlinbe. Öt is tel
jes hivatalos pompával búcsúztatják, mint 
az előző három vendéget, szintén Somkuthy, 
bárciházi Bárezy, gróf Csáky és az illetékes 
követ üdvözli.

Érdekes, hogy a Gömbös Gyula temeté
sére Budapestre érkezett német delegáció 
két vezére, Göring, n német állam és Hitler 
kancellár képviselője, valamint Beck tábor
nok, a né* ”«t hadsereg megbízottja, külön- 
külön repülőgéppel utaztak vasárnap vissza 
Berlinbe.

Pont féltizenegy órakor a magyar és n 
német himnusz hangjai melleit emelkedett 
fel a levegőbe Göring gépe.

UJDONSA'G !

JA NIN A
FÜSTSZŰRÖS SZIVARKAHÜVELY 

VATTABETÉT HELYETT...
... FÁTYOL FÜSTSZŰRŐVEL!

Sí.-, 40 FILLÉRI lABJlfeJA szí VAR KAPAPÍR r/ ,
S FO/W LEGFINOMABB MINŐSÉG OUlAPára Ifc FILLÉR 

KÉRJE MINDEN DOHÁNYÁRUDÁBAN.'



HÉTFŐ! NAPLÓ Pudapesf, 1fK!ö október 12,

ötök
Orlotvskl Lenn budapesti lengyel követ 

vasárnap Is Uáltozatlanul súlyos állapotban 
feküdi a Mandler-szartatóruimban, ahol vér 
mérgezéssel ápolják. Vasárnap uj konzt 
liumot tartottak ar ágyánál és lejárták < 
szobát, egyelőre nem fogadhat látogatót. A 
követ állapotáról a kormányzó Is érdeklő
dött.

II.
"Mélységes részvéttel jelentjük a hölgyek 

kötOI azoknak, akiket illet, hogy újítást ve
zettek be a főkapitányság útlevél hivataláé 
bán. Eddig csak Számokkal írták be a szü
letési ivet és ez bizony hébe-hóba (mi az 
hogy hébeJiőbaftl) némi csalafintaság el
követésére ösztönözte 0 hölgyeket. Addtg 
addig mesterkedtek, amíg az 1900-ból 1009 
lett és igy tovább. Ha szigorúan vesszük, 
et bizony kisebbfajta okiruthamisitás, amiért 
pénzbüntetés, sőt dutyi jár. Hetényi Imre 
főkapitányhelyettcs, aki nemcsak kitűnő 
sendör, de Izzig-vérig gavallér űriembe 
meg akarta óvni a hölgyeket a további kistér^ 
tértől és ezért október elsején elrenrlcltr',

■ hogy ezentúl a hölgyek útlevelében úgy ír
ják be a születési számot, például: 1012 
(tizenkettő)

III.
ts ha már • tendőrt rovatnál tartunk, 

még egy pánikkeltő hírt iktatunk Ide: az 
Igazságügy minisztériumban törvény javasló 
fon dolgoznak, amely francia mintára sú
lyos bűncselekménnyé deklarálja a modell- 
lopást. Vigyázat, ezentúl tilos a belvárosi 
boltok kirakatából Jenőin!" ta aj modet-J 
leket!

IV.
"A Schadl-tanács hétfő reggelre nagy ér 

Heklfidésset várt pór tárgyalását tűzte ki 
Vádlott: gráf Zichy Tivadar, foglalkozása- 
író, a vádi sajtó utján elkövetett szemérem 
ellent vétség, ok: az Orgia R. T. cinsfi könyv, 
amelyről annakidején olyan sokat beszéltek 
ez városban.

V.
,",‘t Vrombafon este a Dnnapalota baüfában 

rgy nagyon ezép, nagyon finom és nagyon 
elegáns hölgyet „agnoszkdlt." a Ktsnapló: 
látogatóban van Budapesten Mrs. Stalforth, 
leányneoén Pap Jóig, a pár év előtti szín
házi és társasági világ körülrajongott ked
vence. Pap Joty fónéhány esztendeié itt
hagyta Budapestet, Dél-Amerikába illazott, 
azután megjött a híre, hogy férfhezment Mr. 
'Stalforth gazdag bankárhoz és azóta New- 
"Yorkban élnek. A Ktsnapló vasárnap tele- 
fibn-expresszlnterjut csinált Pap Jolyual:

— Az uram olyan politikus-bankár, ren
geteget kell utaznunk — meséli —, folyton 
utón vagyunk. Amerikában, Európában 
utazgatunk, legutóbb Mexikóban jártam. 
Gyönyörű volt, sétáltam egy tó mellett, ahol 
a vízben krokodilok úszkáltak, a parton pe
dig meseszert! rózsaszín flamingók sétáltak. 
Mikor először elutaztam Pestről, föladtam a 

Ljkásomat és a holmijaimat elraktároztam 
'Azért jöttem hazn, hogy pár kedves holmi
mat elvlgyem. Newyorki magyarok! Csak 

: kevéssel érintkeztem. Amerikai érdekessé- 
gökf Egyet mondhatok: az amerikai hölgyek, 
nngy divatja most a kötés. Mindenki köt*  

'• Rooseveltné, mialatt ar ura a srenátusbap 
beszél a hallgatóság padsoraiban kötögj 
'Nekem is egyik kedvenc szórakozásim 
hogy t rác csal egybefűzölt kötőpartikat reri 
dezek a barátnőimmel. Tessék?! Hifiié 
igen, nagyon boldog asszony vagyok, mapit 
van a házasságom hetedik évfordulója 
Egyébként hétjőn indulok repülőgépen xé- 
rnetországba és onnan tovább, vissza iAnie 
tikábn. Vdr az uram ..,

17.
Snmogytarnőcán uj községi bírót Válasz 

toltak. Az uj bíró neve: 
gróf.

S.-AAfnpí ü'rlfltrfí

VII.
Olga kisasszony, teljes 

Olga, ki ötvennégy ónig 
hónál a légiesen finom, halk, gr 
illő khatsznnrjok körött, most fszombaton 
meghalt.

nevén F őxlgorszkf 
dől gőze h n Zser-

n. ifinek be-.

Vili.
.1 Kőrhuinkatanács megadtasja*  engedélyt 

az első 
sőre. A 
épül a:

budapesti nyolcemcl^fcs Ml*  é/>üé 
/.ípőh’drosí park ’Nf s.-dniit telken 
uj Me.

bt valaki odaáll 
„no Öcsém facsiga, 
mint amillen buta,

■ hódvilágot...**

íj

B^TER: Aunye mán Lepcses szomszéd, 
vsáig nem Pestről gyónnék megen.

ÖRZSI: De pedig hogy onnaj.
BAKTER: S mi végbe zöcskőtelték fő 

magukat a harmadosztállon?
LEPCSJÖS: Óvastuk hogy Pestre érkezett 

uz a világhíres Amerikai dijjbükezoló baj
nok, a Genne Tűnne. Aztat akartuk meg- 
pislangani.

ÖJtZSI: Igen szép egy blvalnyakú, nyo- 
ino^orrú ember. Egy-egy ökle Van akkora 
m/nt e*  harmadfél kilós görögdinnye.

BAKTER: A szén védésit 'neki! Osztán 
fől>e vágott-e mén valakit Pfsten avval a 
görögdinnye kézivel?

LEPCSES: Ne beszéjjen bolondokat. Hogy 
a Gfene Tűnne valakit főlítvág? Ingyér?? 
Ha^ja hogy dijj-bukszoló!

RAKTÉR: Ü csak pézér verekedik?.
ÖRZSI: Csakis.
BAKTER: Hm. Oszt 

eléje s aszongya néki: 
ha ollan hosszú vónál, 
ülve csókúhatnád meg 
ikkor micsinál a Genne.Tűnne?

LEPCSES: Mit? Hát megkérdi a go
romba embertől, van-e/ ölég péze ahhoz, 
Itögy Orron nyomassz^ Ha van. akkor le- 
•flzetlcltl a dijjat a úgy megcsapéntja a 
fejebúbját, hogy ősiemén mint a harmó- 
nika.

BAKTER: S ha 'BÖncs péze rá az illeté
kesnek? Akkor nfcfb üti meg?

LEPCSES: NemJ bizony. Hanem csak jól 
ódalba rúgja üte./ oszt odébb ballag.

BAKTER: Nó,. célirányos egy ember! •— 
Azonkívül mi iqság Pesten, Lepcses szom
széd?

ÖRZSI: Nagy öröm van odaföl. Több 
millió pengőv«el|>emelkedett a főváros adó
bevétele.

BAKTER:. láttya, aztat meg s« kérde
zem, hogy khiiek van Öröme: a fővárosnak, 
vagy az adójzó pógároknak.

LEPCSESjj, Én is aszondom, hogy evvel 
ugyan nem köne kérdeni. Mer vért izzad
nak a szeg/ny pesti pógárok, mig aztat a 
pézl kinjŰik.

ÖRZSI: JXz ám. Ha tunnák az adóhiva
talba, hor/y mibül lesznek azok a milliók!

LEPCSES: Régi mondás: aki pacalt 
eszik, ÖZ’pegyasszonyl vesz feleségül, ne fir
tassa, h-ig\- azelőtt ml vót benne.

BARJJ/ER: Nono, hát hiszen. — Arrul 
mit halottak, hogy az bizonyos „röpülő 
anya" jnegen át akarja röpflni az óceányl?

ÖR7/SI: Ahhelett hogy otthun megfŐiné 
az jédet-vacsorát.

RAÁÍTER: Mer manapság as asszonyok 
is rekordot akarnak csinálni.

LEPCSES: Ódat
..röpülő feleség".

Odaát KAkócon is vót egy 
", Az úgy esett, hogy

csatornahálózat sürgős 
kicserélése háríthatja el a föld

1’1 csuszamlás veszélyét a Várban
frj
’í J — állapította meg a vasárnapi helyszíni szemle

Vasárnap délelőtt a tzakadó esőben is
iiét szakértői bizottság járta be a budai 
Várhegyet. Király Kálmán műszaki ta
nácsnok és Makoldy József, az I. kerületi 
elöljáróság mérnöki hivalalánnk vezetőjé
vel nz élén mérnökök és más szakemberek 
járták végig a Kapucinus-\i\cii\, a legújabb 
'öldbeomlás helyszínét, aztüáil tovább 
folytátták útjukat a A'npürtnin-h'rre és 
kőrútjuk utolsó állomása a Lovas-ut volt.

A várbeli földcsuszamlás közel egy esz
tendeje húzódó problémába még most sem 
oldódott meg, sőt az őszi esős időszak be- 
állláta)

ismét vtsiéiy fenyegeti a Várhegyet.

Hiába építették meg a védőgátakat, a föld 
mélyében rejtőző titokzatos erők tovább is 
(énifílcfbcn tartják u Vdr lakóit. A soroza
tos szakértői szemléken kétségtelenül meg
állapították, hogy a földcsuszamlások és 
löldbeomlások

legfőbb oka n rftsftr, *ok  helyen mtg- 
re (védetett. öreg rsatnrnahálóznthnn 

keresendő.
Eri különösen most n Kaniieinus-titcai 
(ölűbe óul! ásnál vAzlcRék legjobban, 111 az

BÖndŐgyúró Balog Jánosné egy vasárnap 
főmászott a szederfára, mivel aztat szán
dékúin, hogv <1 is magassági rekordot ál
lít föl. Szegény Böndőgyúró ippen &<. ’
tállóba akart menni, mikor igenyessen

az is- 
a 

nyakába zuhant az életpárja. — Hinnye az 
anyád ne szült vóna*'  — álmélkodott az 
ember — „hát te hunnaj röpfisz a nyaka- 
csigolámra?" — „A szederfárú" — nyö
gött az asszony, — „mer hogy rekordot 
csináltam." — „Miilen magossan vótál?“
— kérdezte az ura. — „A legtetejibe!**  — 
„Ott evett vóna meg a fene!*  — monta 
Böndőgyúró s rögvest kivágta a szederfái.

BAKTER: Én a szederfát meghaltam 
vóna s a feleségemet vágtam vóna ki, de 
úgy, hogy távolsági rekordot állíccsak föl.

ÖRZSI: Meg Is érdeműte vóna.
BAKTER: ITát az igaz lenne, hogy meg

alakút az első magyar falu AbesszinijAba?
LEPCSES: Meg bizony. Tizennyóc ma

gyar kivándorló alapította.
BAKTER: S ott Jobb dóguk lesz, mint 

itthun?
LEPCSES: Nézze hájjá, vagy húsz éve 

élt itten egy Bóczogó Pál nevű illető, aki
nek igen házsártos felesége vót. Szegény 
ember mindennap arra rialt álmábul, hogy 
hun a dagasztószék, hun egy fazék, hun 
meg a csizmahúzó röpül a fejihöz. Gondú- 
hattya, hogy mikor kitört a háború, első
nek jelentkezett katonának, csakhogy meg
szabaduljon a hitvese közelibül. Hát, kint 
a svaromlénijába, első éccaka igen szép 
csend vót ű tehát édessen elszunnyadt 
Hanem osztán mikor hajnalba gyütt egy 
veszekedett angriff s röpűtek a srapnelek 
meg gránátok, szegény Bóczogó mérgessen 
kajantoit föl: „Az Istenfáját néki, hát ill 
se haggyák az embert békibe?!"

BAKTER: A*  is btita ember vót Az asz- 
szonyt kötött vóna kikűdeni a swtrom- 
léttijába.

ÖRZSI: Azt hát. Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Még csak aztat mongya meg 
Lepcses szomszéd, mit hallottak arrul. 
hogy egy kuruzslónő békafejjel, meg kí
gyófarokkal gyógyított c*  beteg jányt?

ÖRZSI: A szegény jány bele is hóit
LEPCSES: Hájjá tuggya, Latyok kös- 

ségbe is van egy illen javasasszony, bizo
nyos nevezetű özvegy Taszajtóné, akinek a 
népek tojást, lisztet, túrót annak a gyógv- 
cljárAsér. Eccer az a Kornvadó Zabi Elek 
igen beteg vót 8 Taszajlónéval kúráltalta 
magát. No, egy nap tanálkozik Kornvadó- 
val a Vilhejm doktor s igen mérgessen rá
támad aszongya: „Bolond maga hájjá, a 
kuruzslónöveí paricsútatlya magát, ahhe- 
lett hogy hozzám gyünne, sz*  igy egy-kettő 
meghal!**  „Meg, meg**  — monta Kornyadó.
— „de ű ócsobban csinálja." — No, ha
solló jókat, Istennek ajállom.

elkorhadt csatornákból kifolyó viz teljesen 
alámosta a talajt és annyira meglazitotta, 
hogy egy nagy területen

földbcszakadást idézett elő.

De nemcsak itt, hanem az egész budai ol
dalon baj van a csatornahálózattal. A Ka
pucinus-utcában már javában folyik a régi 
csatornák kicserélése, de ezzel a munkála
tokkal, amint azt n bizottság is megállapí
totta, még nincs megoldva a földcsuszamlás 
és bcomlás problémája. Az uj csatornák le
fektetése csak a Kapucinus-utcában szün
teti meg a veszélyt, de ugyanakkor a Vár 
többi részén, ahol a régi csatornahálózat 
megmaradt, továbbra is fennmarad a bi
zonytalan állapot. Az egész csatornahálózat 
kicserélése

olyan óriási anyagi áldozatot jelentene 
a városnak,

amire n mostani körülmények közölt nem 
is lehet gondolni, Más megoldást viszont 
hiába keresnek, ez lenne az. egyedüli biz
tos sédekezés a további baj eliuirilására.

A Kapucinus-utcai földbcotnlás egyéb- 
kénl vgy másik pioblémál is aktuálissá 
tett. Mérnöki körükben az a vélemény aia-

kult ki, hogy a Közmunkatanácsnak sür- 
gŐSen meg kell változtatni azt a határoza
tát, amely szerint városszépitészeti szem
pontokból

Buda legtöbb helyén csak nagyobb 
bérpaloták építésére adnak engedélyt.

A Kapucinus-utcában most a Moktár egy 
hatemeletes bérpalota építésére kapott en
gedélyt, pedig a szakértők szerint a talaj 
ezen a környéken nem alkalmas nagyobb 
építkezésekre. A csatornából kiszivárgott 
viz aláinosta a talajt, azonkívül sok helyen 
bástya és véd fal maradványok is nehezítik 
az építkezési.

A póruljárt betörő
Érdekes körülmények között került rendőr

kézre az újpesti lakások veszedelmes betörője.
Vadászi István borbély ősz-utca 95. száma 

házban lévő lakásán a hét elején betörés tör
téni. Álkulccsal felnyitották a lakást, feltörték 
a szekrényeket és a titokzatos látogató pénzt, 
ékszert és

az összes rnhanemfleket magával vitte.
Tegnap délelőtt az Islván-utca 1. számú liás- 

ban az egyik üzletbe Jól öltözött fiatalember 
állított be és különböző ruhanemiieket, eser
nyőt kinált eladásra. Az üzletben éppen ott 
tartózkodott a kirabolt borbélymester felesége, 
aki az eladásra kínált tárgyakban nem kis 
meglepetéssel,

felismerte a lakásukból ellopott holmikat
— Hogyan kerültek magához ezek a dolgok? 

— Tőlem lopták el ezeket a ruhákat! — kiál
totta Vadásziné.

A leleplezett fiatalember eldobta a nála lévő 
ruhanemiieket és futásnak eredt. A borbély, 
mester felesége azonban utána sietett, fellár
mázta az utcát és a póruljárt betőrő az utca
sarkon álló

rendőr karjaiba futott
Herczog Pál 24 éves állásnélküli kereskedő, 

segéd követte el a betörést aki több lakás
fosztogatást ismert be. Letartóztatottak.

Molnár Kata:
ÉGNEK A NÉCSEK

Regény. Dante-kindús. —
Molnár Kata a ml életünk, rokonaink, bari*  

talnk életének megírására vállalkozott. Tudta, 
hogy minden szerelemnek meg van a maga ro
mantikája, minden család életének a maga re
génye. Minden ember „jellem*',  ha közelről, sze
retettel és megértéssel nézzük.

Tudta ezt s ezenkívül tud még valamit: tud 
írni. Érdekes, egyéni íze van a prózájának, 
gazdagok, színesek és jólesően hangzanak a 
mondatai. Otthon vagyunk a tájon, a házban, 
melyet leír s egy bravúros első fejezet utón 
otthon vagyunk a családban, amelynek sorsát 
a harmadik nemzedékig elkíséri.

Ebbe a vidéki házba abban az Időben, arai
kor a regény elkezdődik, még betyárok lépnek 
be s azoknak gavallérságától függ az egyedül 
otthon talált asszonynép élete... és valahogy 
mégis a biztonság, állandóság érzéso Uralko
dik a családban. Más korszaknak kell eljön
nie, a nemzedékek csendesen pergő élete fo
lyamán, hogy ez a biztonság-érzés lassan meg
inogjon. Közeledik a mi időnk, amikor ez a 
szó, hogy „házasság", „család", „állás", „üs
tét**  nem Jelenti többé az egész életre szőlő 
megállapodást, a biztos sint

Ezt a korszakot, a második és harmadik 
nemzedék történetét is gyöngéd, do erős és 
biztos kézzel fogja össze regényében Molnár 
Kata.

Művész Színház
(a volt Fővárosi Operettselnliáz épületében)
BÁRDOS ARIUR UJ SZÍNHÁZA

Szombaton, október 17-én 
először ílriwiial

Tamás István vtxjátéka. 
Fősaereplők: Rő-rSahfggl Kálmán. Gombn- 

szUpi Ella, Ettry Mária, Nagy 
György, t-ékússy István. 

Jegyrendelés: 1-t 10-44.

Fizessen elő a
VIBAniroejafrnii Clklii*!*a

Shakespeare, Shaw, Molnár, Seribe, bruckner.
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Egymillió pengőt ajánl fel 
szabadiábrahelyezéséérf 

Róth Vilmos Igazgató, a nagy 
val“s®kítaügymiliiÉrtí°s gyanuzitottja, 
akit fogházból szanatóriumba vittek

Az utóbbi idők egyik legnagyobb, legfel- 
Lűnőb valutabünügyében érdekes esemé
nyek történtek az elmúlt napokban

A nagy valutabünügy akkor pattant ki, 
amikor

egy magyarországon Is jól ismert bécsi 
üzletembert: Róth Vilmos igazgatót le

tartóztatott a valutaügyészség.

Fizetési eszközökkel elkövetett bűntett cí
mén történt a letartóztatás. Róth Vilmost 
azzal gyanúsítják, hogy egy üzleti tranz
akcióval kapcsolatban 300.000 pengőt aján- 

JjegvM wá
- TWTÖn-CIPŐK

VÁLASZTÉK

áfaJó

Kossuth Lajos u. 11.

lőtt ki külföldre anélkül, hogy erre enge
délye lett volna a Nemzeti Banktól. Na
pokon keresztül folytak az izgalmas kihall
gatások ebben az ügyben a valuta-ügyész
ségen. Kotsls Miklós ügyészségi alelnök 

maga elé Idézte Knapp Miksa vezér
igazgatót is,

aki azonban kijelentette, hogy at üzleti 
tranzakcióról és a pengőkiajánlásról nem 
yolt tudomása.

Végül is Róth Vilmos igazgatót letartóz-

Budapesten elfogták 
a váci fegyházból meg
szökött Bögre Albertét
Ártatlan vagyok, nem én öltem meg Csobal 
urat — hangoztatja a legény, aki vad regé
nyes módon szökött meg Váeról és akinek 

a védője éppen ma adja be a perújítás! kérvényt
Tegnap óta rendőrök és csendőrök cir

káltak. Vác és Budapest között az. ország
úton és a községekben. Szökött rabot ke
restek, Bögre Albert 34 éves gazdalegényt, 
aki megszökött Vácról, ahol tizenötévi 
fegyházbüntetését töltötte.

Bögrét gyilkosság miatt Ítélték él. Cso
bal József csobaji földbirtokost néhány 
esztendővel ezelőtt átlőtt' halántékkal, hol-

EBZSEBET
az elérhetetlen asszon:

Darvas Lili
Irta: André Jorirct 
Fordította: Zúgón latvún

VÍGSZÍNHÁZ
Szerdán, október 14-éa először 

/________________

GAth Sándor, Toln«J 
Klári, Perényl 
Ajtay Andor. Kőpecij- 
Boócz Ln'o«, Gre«o«« 
Zoltán, Gárda? Lajos.

Jegyrendelés: 1133-44.

tatták és az ügyészség Markó-utcai foghá
zába kisérték. A vizsgálat azonban tovább 
folyt Róth igazgató külföldi üzleti össze
köttetéseinek tisztázására. Ennek során ki
derült, hogy

Róth Vilmosnak közel egymllliárd 
schllling vagyona van Bécsben

és hatalmas üzleteket bonyolított le egy 
külföldi nagyvállalat megbízásából a kelet
európai államokban.

A nagystílű bécsi üzletember hónapokig 
volt már a Markó-utcai fogház lakója, ami
kor most érdekes fordulat történt ügyében.

Róth Vilmos megbetegedett a fogház
ban

és orvosokkal vizsgáltatta meg magát. Egyik 
orvos a másik után kereste fel a fogház
ban, majd védője arra ^érte a büntetötör- 
vényszék valutatanácsát, hogy százezer 
pengő kaució ellenében helyezzék szabad
lábra. Ezt az indítványt elutasították, de 
Róth Vilmos két nappal ezelőtt mégis el
hagyhatta a fogházat. Betegségére való te
kintettel tegnapelőtt elrendelték, hogy Róth 
Vilmost háziőrizetbe kell helyezni, amíg 
betegségéből felépül. E rendelkezés alapján

Róth Vilmost a fogházból egyik pesti 
szanatóriumba szállították és Itt négy 

detektív őrizetére bízták.
Az igazgató betegszobája előtt felváltva két- 
két detektív teljesít szolgálatot és kezelő
orvosain kivül csak azokat bocsátják be 
hozzá, akik beszélgetési engedélyt kaptak 
az ügyészségtől.

Róth Vilmos báziőrizetbe helyezésén ki
vül még egy érdekes meglepő esemény tör
tént a nagy valutaügyben. Róth igazgató 
védője ujabb beadványt Intéz e héten a 
büntetőtörvényszék valutatanácsához és 
ebben

egymillió pengő ellenében kéri véden
cének szabadlűbrahelyczéséL

Ilyen összegű biztosítékot talán még soha
sem ajánlottak fel a budapesti törvény
széken.

A milliós kaució ügyével a valutaügyeket 
tárgyaló f/orudth-tanács fog foglalkozni és 
itt dől a hét folyamán: egymillió pengő el
lenében szabadlábra helyezik-e Róth Vil
most, vagy továbbra is letartóztatásban 
marad?

K

tan találták szobájában az Íróasztal mel
lett,

a tettes az

Bögre Albertrc 
kétségbeesetten 
éa tizenöt évre

ablakon keresztül lőtte 
agyon.

terelődött a gyanú, a legény 
tagadott, de letartóztatták 
Ítélték. Még a jogerős ítélet 

It a debreceni fogházból. de 

elfogták és mikor at Ítélet jogerőre emel
kedett, a váci fegyházba vitték.

Jómagaviseletü rab volt, nem volt ellene 
oanasz, de szinte mániákusan hangzotatta 
folyton:

— Ártatlan vagyok, 
nem én öltem meg Csobal urat*  

csak innen kiszabadulnék, majd megkeres
ném az Igazi tettest...

Pénteken délután munkára 
Bögre Albertét, a 
söprögetnie. Másnap, szombaton reggel üre
sen találták a

klfüréazelte

vezényelték
lépcsőházban kellett

celláját,
az ablak vasrácsát éa 
megszökött,

folyt utána a hajtóvadászat.azóta lázasan
Vasárnap hajnalban a budai periférián 

Gál Kálmán utkaparó kis házikójának aj
taján

egy toprongyos, mezítlábas, borostás- 
állu, dultkiilsejü ember 

kopogtatott be.
Térdreesett és ugy könyörgött az 

kaparónak:
Uram, könyörüljön rajtam. Adfon va- 

'ami pénzt. Mezítláb vagyok, megvesz a 
hideg.

— Kicsoda maga?
A rongyos ember Slrvafakadt:
— Szökevény vagyok, üldöznek, Váe- 
ról szöktem meg. Legalább enni adjon, 

mert éhen halok.

Gál leültette és kenyeret adott neki, az
után elsietett, rendőrt keresett és átadta 
neki a rongyos ember. A rendőr előtt rög
tön vallott;

— Bögre Albertnek hívnak ...
A rendőr szijbilincset hurkolt a csukló

jára s a főkapitányságra vitte, ahol a le- 
;ény részletesen

elmondotta szökésének, vadregényes, 
filmreillő történetét

Pénteken, mikor a lépcsőházban söpört, 
papirosba csavart vasfürészt talált, nem 
tudni, hogyan került oda. Észrevétlenül az 
:ngébe rejtette, bevitte magával a cellába 
és éjszaka átfürészelte az ablakrácsot. 
Tudta, hogy az épület kőfalán cipőben 
nem tud kapaszkodni, levetette a cipőjét, 
a céljában hagyta, kibújt az ablakon és ar- 
fistaügyességgel a majdnem sima falon át 
sikerűit följutnia a kétemeltnyi magas épü
let tetejére.

Hasoncsuszva eljutott a fegyház kápolná
jáig,

levágta a harangkötelet,

azutün visszakusaott a . fegyház FŐ-utcára 
néző frontjának tetejére. A csatornához 
hurkolta a kötelet és leereszkedett rajta. 
Az utolsó pillanatban vette észre, hogy rö
vid a kötél. Erre

szétszakította aa Ingét, ezzel toldotta 
ki a kötelet

és sikerült is leereszkednie. .
A Dunaparton bujkált, azután elindult Bu

dapest felé. Vászon fegyencruna volt rajta,

A gondos feleség véletlenül börtönbe 
juttatta a hírhedt biciklitolvajt

Néhány nappal erelMt ar egyik buda-lbeesátollák n kapitányságról, rgyrísit. meri
.*.1  «__ __________ ,4r.i___ _____ ..x- i,’ semtni konkrét adni nem mrriilf frlpesti kerületi rendőrkapitányság közelében ’wmmi konkrét adat nem merült fel ellene, 

dolga akadt egy kiftitófiunak. Bement egy 
közeli üzletbe és mire kijött, eltűnt a ke
rékpárja. A szemben lévő utcasarkon egy 
gyanús embert látott ólálkodni. Rendőrt hí
vitt, aki a gyanús fiatalembert előállította 
a kapitányságra. Itt azt mondta, hogy órétti 
Lajos a neve.

Az igazolásokkal eltelt egy jó negyedóra 
és az állítólagos Gretti Lajost mór-már el-

Telefont 1-898-80 
Rendelhet levelezőlapon Is

tudta, hogy ez árulója lesz, mindenáron 
ruhát kellett kerítenie. Egy szőlőskertben 

madárljcsztőt látott, ennek a rongyos 
kabátját lehúzta és magára öltötte, 

ugy indult neki a budapesti útnak, de ■ 
város határában már nem bírta tovább ét 
bekopogtatott az utkaparóhoz, aki azután 
rendőrkézre adta.

—- Uraim, hallgassanak meg: 
ártatlan vagyok, nem én öltem meg 

Csobal urat,
azért szöktem meg, hogy bizonyítékokat 
szerezzek — fejezte be sírásba csukló val
lomását a szökött rab.

Rögre Albertét letartóztatták és délután 
átadták a királyi ügyészségnek, ahonnan 
majd visszaviszik a fegyházba.

A sors különös játéka, hogy 
vasárnap, mikor Bögre kézrekerÜIt, 
Allorjay Sándor dr. budapesti ügyvéd 
Irodájában kötetre való perújítást kér

vényt diktáltak,
Bögre perfelvételi kérvényét.

A gyilkosságért elitéit legény ugyanis 
nemrégiben levelet irt a védőjének, amely
ben kérte, indítson perújítást. A bátyja a 
minap megjelent az ügyvéd irodájában és 
különböző adatokat mondott tollba, ame
lyek szerinte bebizonyítják, hogy a legény] 
ártatlan.

Allorjay dr. a szökéstől és a kézrekertU 
léstől függetlenül (

hétfőn reggel beadja a perújítást kér*  1 
vényt,

amelyben bizonyítani akarja, hogy Bögre 
Albert ártatlan.

másrészt pedig azért, mert megállapították, 
hogy

Ilyen nevű ember sem blclkliLopásért, 
sem pedig más bűncselekményért mé< 

nem volt büntetve.

Ekkor azonban váratlan fordulat történtl 
'.étetMrdóvdl kezében beállított a kapitány*  
.ságra egy fiatal leány és azt mondta, hogy 
a nemrég őrizetbe vett Gallovics Gyulának 
a felesége ebédet küldött. Csodálkozva fo
gadták, azzal, hogy semmiféle Gallovlct 
Gyulát nem veitek őrizetbe. A leány erre 
rámutatott nz állítólagos Gretli Lajosra 
felkiáltott:

— Rt van, ni!
így derült ki, hogy a biciklitolvaj

> hamis nevet mondott be, 

az igazi neve Gallovics Gyula, már több 
bén volt biciklilopásért büntetve 
a klfulófiunak indokolt volt _ __ ....
hogy ezt a tolvajlást is ő követte el, öri< 
retke vették.

L 
i

iz- 
és ezért 

a gyanúja.

Idusán habzó 
z-x / \ / száraz fogkrém
0/ \E/ porban
Hat hónapra elegendői

Kapható:

lllatszertár-drogeriában.
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Budapesten először !
A viráROa k-rtté vará/Bolt Bethlen utcai

Harmonikus Giziénekel é*  muzsikál.
Aaztalrerde ó«:

Semsey újpesti 
polgármester 
lemond állásáról

Az újpesti városházán napok óta nagy az 
Izgalom. Most már nem titok, kipattant a 
szenzáció, hogy

Semsey Aladár dr. polgármester a leg
közelebbi napokban benyújtja lemon

dását.
0 maga jelentette ki több városatya előtt, 
hogy november 7-ike után már nem óhajt 
állásában megmaradni. Ezen a napon tölti 
be ugyanis Semsey Aladár dr. teljes szolgá
lati idejét, ami a nyugdíj szempontjából 
fontos jelentőséggel bír.

Az újpesti polgármesteri állás körül már 
jóideje dúl a harc. Különösen jobboldali 
körök helyezkedtek szembe a polgármester
rel, akinek viszont nem a politizálás, ha
nem n város fejlesztése és a polgárság java 
lebeg állandóan a szeme előtt.

A városházi klikkek minden alkalmat 
megragadlak, hogy a polgármesternek 

megnehezítsék a munkáját, 
de Semsey állta a harcot és eddig ő bizo 
hyull erősebbnek. A sok küzdelem, nz alap
talan vádaskodások végül is arra az elhatá
rozásra bírták, hogy szolgálati idejének le
telte után nz idegőrlő harcot a jól megérde
melt pihenéssel cserélje fel.

A többségi pártok, az ellenzéki polgírsá1-’ 
viszont hallani sem akar Semsey visszavo
nulásáról. Az a véleményük, hogy nálánál 
megfelelőbb embert a mai viszonyok között 
egykönnyen nem tudnának találni/ Arra hi
vatkoznak, hogy n szanálási bizottság csak 
ez év december 31-ig hosszabbította ugyan 
meg Scmscyl állásában, de a képviselőtes
tület

Hz évre választotta meg polgármester
nek

és ez a terminus csak 1940 január 1-én 
járna le. Semsey — mint a többségi pártok 
hangoztatják — nagyszabású városfejlesz
tési programot dolgozott ki és ennek a meg
valósítása személyéhez van kötve.

j Magyar igenekre

2 csak 2 a’itnas Rekord 
kályhát vegyünk! Ara «0. - P-től 
HÉBER kályhaqyár, Vilmos mÁ^ér-ut w.

— KEDDEN DÉLUTÁN TEMETIK HOCK 
JÁNOST. Kedden délután a A’crepcsí-tcmctft- 
ben eltemetik ltock Jánost, a Józsefváros 
egykori uranyszáju plébánosát, a húboiu- 
eiőtll Budapest egyik legnépszerűbb papját, 
aki szombaton este a Pajor-szanatóriumban 
rövid betegség után meghalt. Grlger Miklóst 
kérték fel a temetési szertartás elvégzésére, 
amely kedden délután négy órakor lesz a 
Aereprsí-lemetőben A sírnál n barátok ne
vében Nagy Vince és Rupcrt Rezső monda
nak búcsúztatót.

— llublg kalap IV., Kossuth I.ajos-u. 1.
— A svéd trónörökösné elutazott Buda 

pestről. Astrid kir. hercegnő, a svéd trón
örökös felesége, aki öt hétig Inkognitóban 
Grlpsbolm grófnő néven lakott az egyik 
budapesti gyógyszállóban, ahol rhett máját 
kezeltette, tegnap teljesen gyógyultan hagyta 
c| a magyar fővárost. A svéd trónörökösné 
tidvarhólgve utján levelet Intézett a Gyógy
helyi Bizottsághoz, amelyben kiemeli a bu
dapesti thermálls vizek immár világszerte 
elismert értékét és hangoztatja, hogy beteg
ségének gyógykezeltetésével a legnagyobb 
mértékben meg volt elégedve és, hogy a 
legkellemesebb emlékekkel távozik Buda
pestről.

— A nagyslkerll egytúl ételek bemutatását 
folytatja a Katolikus Háziasszonyok Országos 
Szövetsége a Magyar Köztisztviselők Szövetke 
wtével és a Gázmüvekkel együtt rendezett Háti- 
asszonyok licit keret'ben október 12, 13. és 
I I én délután 5 órakor n Gdtművek VI.. 
Vilmos császár ul 3. I em. alatti előadótermé
ben- Az eladásukon tápláló és ízletes, de olcsó 
étetek kérőinek bemutatásra. Belépés, ruhatár, 
kóstoló díjtalan.

— Uttn-c mér lapunk mai számában a Török 
Bankhár hirdetését? Olvassa cl éa vegyen vagy 
rendeljen sürgősen sorsjegyet Török A. és Tsa 
Bankházban. (Bp IV. Szervita tér 3 1 mert a 
■vereményhutós már október 17 én less és Tö 
rök sorsjegy készlete erősen fogy Egy sors 
leggvet kétsrArerer pengő nyerhető Rendelés 
l»v lapon, postnutalvímvon 'ngv telefonon 
(I -809-61. 1 — 820-00). Egész sorsjegy 28.-, 
(íl 14.—, negyed 7.— pengő.

Egymásnak vágódott 
a csúszós aszfalton két autó, 
a sebesült egy ötéves kisfiú

Vasárnap délelőtt súlyos autószerencsét
lenség történt az Eőmös-utca és Aradi-utca 
sarkán:

a baj oka n ruccsaszfalf, amelyet olyan 
régen kifogásolnak már a közlekedési 
szakemberek, de legfőképpen az autó

sok!
A A’yu(/nfí-pá1yaudvarról haladt az 

Andrássy-ut irányába a Bf. 577. rendszámú 
texi, amelynek utasülésén Bauer Jenő gyár
igazgató felesége ült, ölében ötéves András 
nevű fiacskája. Amikor a taxi nz Aradi- 
utca sarkához ért, a Körút irányából a Ki
nti felét tartott .nz AD 965. rendszámú ma
gánautó.

A két autó egyazon pillanatban ért az 
ulkeresztezéshez. Fékezett a taxi sofőrje és 
fékezett a magánautó vezetője is, azonban 
az esőtől rendkívül síkossá vált aszfalton 
a gépkocsi mcgfarolt és a magánautó a 

Őszi dlvatszövetelnkböl mérték ufón féril- “OK ES x_{ 
öltönyt zagy télikabátot 2 próbával kászltünk Bt "ö«l
Meggyőződésünk, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk marad. 
VERSENYSZABÓSÁG, VII., Thököly-ut 6.1. em.

— Földi Mihály székfoglalója a Pctőfl- 
Társaságban. A Petőfi Társaság vasárnap 
délelőtt a Tudományos Akadémián gyűlési 
tartolt, amelynek különös jelentőséget adott 
a legutóbb taggá választott közismert hó
nak,' Földi Mihálynak székfoglaló felolva
sása. Pékár Gyula elnöki megnyitója után 
Havas István olvasta föl főtitkári jelentését, 
majd Bán Aladár a Tallinbun megtartott V. 
finn-ugor kongresszus irodalmi vonatkozásait 
ismertette. Nagy tetszésnyilvánítás közben 
lépett n felolvasói emelvényre Földi Mi
hály, aki Pctőfi-társasági elődjéről, Kcnedy 
Gézáról tartott emlékbeszédet, majd ♦szék
foglalóul felolvasta „Magyar krónika" cimü 
novelláját. A társaság nevében Pékár Gyula 
üdvözölte Földi Mihályt és átnyújtotta a 
díszes tagsági oklevelet. Végül Szathmáry 
István költeményeiből szavalt, ifj- Hegedűs 
Sándor pedig „Michelangelo halála" cimü 
novelláját olvasta fel. A társaság tagjai 
ezután zárt ülésen vettek részt.

— Megnyílt az árverést csarnok őszi auk
ciója. A postatakarékpénztár árverési csarno
kának őszi aukciója vasárnap nyílt meg a nagy
közönség számára és okt 13-ig lesz nyitva. A 
kiállilás anyagában Igen sok értékes festményt, 
•intik bútort szőnyeget keletázsiai ritkaságot 
találunk. Az árak igen mérsékeltek.

— Magyar idegenforgalmi propaganda egy 
berlini lapban. A berlini „Gebrauchsgraphik' 
cimü lap legújabb száma Magyarországról szól. 
A lap magyar számát Rosner Károly szerkesz
tette Kiváló hozzáértéssel és az idegenforgalom 
kulturális céljainak szemmeltartásával készült 
cl a szóm.

*— Bozgonylnál 3 knblnetkép 8 P. Kdlvln-tér 5.
— Segédrendezőket keresünk. Páros bridge- 

versenyünkre bridgeznl tudó díjazott segéd
rendezőket keresünk. Jelentkezés kedden 12—2 
között a kiadóhivatalunkban, VII., Erzsébet-körut 
28, I.

— Lenyelte a harisnyakötője csatiját az esz
tergomi rendőrség öngyilkos foglya. Gasparik 
Máté 23 évea slitőscgéd az esztergomi rendőr
ség fogdójában cipősarkával klfcszegetle fekvő
helyének szögeit és öngyilkossági szándékból 
harisnyakötöjének csatijaival együtt lenyelte. 
Súlyos állapotban szállították kórházba.

— Változás a Szabadság szerkesztésében. A 
Szabadsári politikai hetilap felelős szerkesztését 
Serényt Gusztáv, nz ismert gazdaságpolitikai 
publicista vette ót Vele együtt a Szabadság 
irányításúban változatlanul résztvesz és fel
tűnést keltő bel- és külpolitikai vezércikkeit Itt 
írja Bnlcsy-Zsiltnszky Endre, mint főszerkesztő. 
A Szabadság uj száma gazdag tartalommal je
lent meg és különös ügyeimet szentel a demo
kratikus nyugateurópai eszmeáramlatok térje- 
désének és ezzel szemben a diktnturós szellem 
gazdasági és politikai elszigetelésének.

— Frontharcos találkozó. Az Országos Front
harcos Szövetség hagvomónyos őszi találkozó- 
Jál nz idén október hó 17-én és 18-án Budapcs- 
ten tartja meg. A tolálkozó keretében felszólal
nak n Budapestre érkező külföldi frontharcos 
szervezetek vezetői is ■‘a megkoszorúzzák a 
Hősök Emlékművét. Az ünnepséget követő disz- 
tnenet után a frontharcosok az Angol Park te
rületén. melvet es alkalomra „Frontharcos 
Táborhetg"-\v'i alakítanak át, 8000 „terítékes" 
csajkús tábori ebédet rendeznek.

— Tírana-foglolkoztató Játékok awküzleto: 
Minerva Papíráruból Kossuth Lajos-utca 20. 
Aatoria-siállóval szemben.

— Csodálatot Jelenség, Wy Budapest közön
sége rövid Idő alatt mennyire azeretetébo fo
gadta a Bethlen utcai Górta kdvéhdzat, ahol 
eaténklnt nemzetközi nőt zenekar élén Harmo
nikát Gizi énekel és muzsikéi, tomboló sikerrel.

— Fogkrém — porban, a modern fogápolás 
tsljn. Szappanmentes anyagból (Ide Illatú. dnsan 
habzó poranyagot talállak fel, mely a nedves 
fogkefén kréinszerfl babot ad Fogat azonnal 
fehérít, nyálkát leszed, baktériumot öl s édes 
kés. friss leheletéi áraszt. A tükör igazolja n 
hatást. NcVp- „Autómentő" fogkrémpor a már 

.mindenütt kapható.

taxit ép a bejárati ajtónál találta el.
A következő pillanatban
a kis Bauer András kizuhant anyja ölé
ből, előre esanódolt a solfőrülést az 
irtasllléstől elválasztó üvegfalhoz, el 
törte az orrcsontját, bezúzta a fejét és 

az arcán is zuzódásokat szenvedett.

A mentők a kisfiucskát édesanyja kéré
sére a Bajza-utca 50. szám alatt lévő laká
sukra vittek, ahol magánorvos vette ápo
lás alá. A rendőrség megindította a vizsgá
latot, hogy a balesetért kit terhel a felelő
ség. Kétségtelen, hogy a szerencsétlenség 
előidézésében

nagy oka volt a síkos aszfaltnak, 

hiszen a Belváros területén is, almi hasonló 
módon burkolták be az úttestet, locsolás 
vagy eső esetén naponta fordulnak elő sú
lyosabb vagy könnyebb természetű autó
karambolok.

— Megnyitották ■ Műegyetemet Vasár
nap tartották a József nádor műszaki és 
gazdasági tudományegyetem tanévének ün
nepélyes megnyitóját. Az ünnepélyen József 
királyi herceg is megjelent. Czcttler Jenő 
lelépő rektor magnificus tartotta a meg
nyitó beszédet, majd Szabó Gusztáv, az 
egyetem ezidei rektora megtartotta a szék
foglaló beszédét, amelyben az egyetemi if
júságot tanulásra buzdította.

fcillárt Melenr cslllórcjyár
Bjkjilllll I, Ozlotefben vásároljon I ♦ 12 ttztn'

Központ: Po<lmaniczk.v«n Í7

A

Rejtélyes módon 
eltűnt asszonyok után 

kutat a rendőrség 
a szentlőrinckátai asszony
égető borbély múltjában 

szentlőrinckátai asszonyegelő borbelymes-
tér személye vasárnap óla nemcsak a pestvidéki 
ügyészséget, hanem a főkapitányság bűnügyi 
osztályát is foglalkoztatja. Novotni Frigyes bu
dapesti élményeit kutatják és főleg arra kiván
csiak, hogy a nőbolond borbély pesti barátnői 
közül nem tüntette-c el valamelyiket, nincs-e 
több áldozata a bestiólis gyilkosnak?

A nyomozás megállapította ugyanis, hogy 
Novotni élete

sok tekintetben hasonló volt a elnkotal fő*  
meggyilkol Kiss Béláéhoz.

Pár évvel ezelőtt, 1932-ben hónapokig Pesten 
lakott és azóta Is, ha csak tehette, fel-felrue- 
cant a fővárosba, ahol nők társaságában mu
tatkozott. Festőn jó állása volt egy körüli 
borbélynál, de minden pénz kevés volt neki. 
Szeretett szépen öltözködni, jól élni és különö
sen szenvedélyes alkoholista volt. Iszúkossága 
miatt vesztette el állását Egyik reggel tánto
rogva ment be n fényes üzletbe, mire gazdája 
kiadta az útját. Ezután is még pár hétig Pes
ten maradt.

Nő Ismerősei tartották cl, 
azokat sarcolta, majd vidékre ment szerencsét 
próbálni. Vadházaslúrs.ival nem sokat törő
dött. A zasszonyt sokszor elzavarta hazulról és 
ilyenkor mindig a fővárosból vitt le magának 
női vendéget. Több nőnek házasságot is Ígért, 
Rkárcsak Kiss Béla.

Most azt igyekszik megállapítani a rendőr
ség, hogy kik voltak a szentlőrinckátai kéksza- 
káll barátnői,

élnek-e valamennyien, 
vagy egyik-másik eltűnt a vidéki kirándulás 
után. Hónapokra visszamenőleg átnézik az ö«- 
szes rejtélyes eltűnési bejelentéseket és nincs 
kizárva, hogy ez a munka szenzációs ered- beszédet.

ideges 
vagyoni

Ezt a kétséflbeejett 
panetzl halljuk mosta
nában lópten-nvomoh. 
a érthető is a mai 

rohanó halszáiá 
hnn. amikor a letért ...
való küzdelem minden Idtiwxólunkal igénybe veszt 
Idegeinket állandóan sorompóba kell állítanunk, hogy 
helvOnkei megállhassuk. A legtóbb ember. Jogtan ax 
szellemi, vagy fizikai munkás, mostanában lesti és ideg- 
kimerültségben szenved azért, mert Idegsejljei a túltesz!, 
lelt munkában teljesítőképességüket elveszhették. A ren
des napi táplálékból nem kapták meg a felfrissítéshez 
szükséges anyagokat. Gyors segiiségro van szükség. Aa 
ideg épilóanyogának pótlásáról kell gondoskodni oly 
anyagok revén, nmetekből maga sz ideg la áll. Ilyen 
tápanyag a dr. Ilabcrmann prof, eljárása szerint készült 
Bioriíin. amelyből az idegsejt mindazokat az értéket 
esszenciákat (Leclthin stb.) meríti, nmei ekre felfrissülés 
céljából szüksége van. A R-'ociiin nyugodt alvási, jó ét
vágyat és friss, fiatalos klnér.ést biztosit. Szedje Idejében, 
ápolja és táplálja idegeit, ne várja meg, mig felmondják 
a szolgálatot. A Blucilin kellemes izü por, amely éleiben 
és italban elkeverve otthon, vagy munka közben egy- 
sránt fogyasztható.

BiOCiTiN
minden gyógyszertárban kapható

ményre vezet.
Különösen gynnns

egy fiatalasszony rejtélyes eltűnése.
Ez az eltűnés összeesik Novotni Budapestről 
történt elutazásával. A csinos fiatalasszony el
tűnése előtt nzt mondotta ismerőseinek, hogy 
Pestmegyébe hivja egy horbélymester házve
zetőnőnek. Azóta nem adott életjelt magáról. 
A nyomozás van hivatva eldönteni, mi lelt a 
fiatalasszony sorsa.

— VÉRES ZAVARGÁS LONDONBAN. A 
londoni komi, anisták nagy aggodalommal 
várt vasárnapi felvonulása véres zavargá
sokba fulladt. A felvonuló kommunistákat 
kétezer rendőr kisérte, de igy sem sikerült 
megakadályozni, hogy a fasiszták a kom
munista menetbe ne rontsanak. Vad, véres 
verekedés folyt kommunisták és fasiszták 
között. Az éjszakai órákig igen sok sebesül
tet vittek kórházba és számos letartóztatás 
történt.

—- Eső,- kőd. A Meteorológiai Intézet je
lenti: Budapesten vasárnap délben a hő
mérséklet 7 fok, a tengerszintre átszámított 
légnyomás 764 mm; alig változik. Várható 
időjárás a következő 24 órára: Gyenge 
északi szél. Sok helyen további eső éa köd. 
A hőmérséklet nem változik lényegesen.

— Ma szentelik fel a pacsirtatelepi kath. 
templomot*  Hétfőn délelőtt nagy ünnepségre 
készül J’estszenlerzsébet kntholikus lakos
sága. Délelőtt 10 órakor szenteli fel Hanauer 
Á. István váci megyéspüspök a pacsirtatelep! 
uj templomot. A fényes ünnepségek a város 
határában kezdődnek, ahol a reggeli órák
ban Chikan Béla dr. polgármesterrel az élén 
a város vezetősége 
a püspököt.

— Urak! Három 
szövet hozzávalóval 
udvarban, Király-u. 
1895-ben.

és előkelőségei fogadják

méter kitűnő férfi öltöny- 
együtt P 20.88. Csak at

32 (sarokház). Alapítva

hangulatos esiok
az ujjtalakitott

DÉNES JÓZSEF
Nemzeti szálló Ettermeteen
(Józief-körut 4)

Horváth Gyula és cigányzenekara látszik
A Vadász-tanya a főváros látványossáza.

— TITKOS VÁLASZTÓJOGOT KÖVE
TELT FRIEDRICH ISTVÁN VASÁRNAPI 
BESZÁMOLÓJÁN. Friedrich István vasár
nap a kőbányai régi sörházban tartotta kép
viselői beszámolóját, amelyen több ellenzéki 
képviselő is megjelent. Friedrich beszámoló
jában követelte, hogy az uj kormány nü- 
clóbb valósítsa meg a választójogi reformot 
s vezesse be az általános titkos választó
jogot, állítsa vissza a parlament délelőtti 
ülésezéseit, iktassa törvénybe azokat a szo
ciálpolitikai javaslatokat, amelyek a vidéki 
főldmiveslakosság életszínvonalát emelik. 
Ezután Sulyok Dezső, Kicin Antal, Kun 
Béla, Tauffcr Gábor, Czirják Antal, Drobny 
Lajos, Bulin Jenő, Mojzes János mondottak
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Huszonhárom néven szerepelt 
a tolvaj szobaleány
Dlúcs'K Ju.iill. & budapesti hSziasszoBjoK renie.

Nőnapok óta a feljelentések égési som érke
zett a főkapitányságra egy kalandornő ellen. 
Háiiaasaonyok panaszolták, hogy Mobalcányt 
vettek fel, aki pár nap múlva kifosztotta a la 
fcást éa megszökött. Mimién esetben hamis bi- 
sonyltványokkal jelentkezett, összesen 

huszonhárom néven szerepelt.
A személyleirása egyforma volt; rendkívül szép 
és kellemes modorú fiatal leány. A rendőrség 
keresni kezdte, de nem akadtak rá, mig végül 
vasárnap reggel a véletlen rendőrkézre jut
tatta.

Reich Manó Rdkőcri-úti mészáros felesége 
pár nappal ezelőtt szobalányt fogadott. Diácsik 
Júliának mondotta magát. Az uj szobalány 
másnap már eltűnt és vele együtt Reichék 
egész sereg holmijának lába kelt,

eltűnt Reich né vadonatúj, finom téttka-

bátja la.
A mészárosmester egyik segédje vasárnap a 
Jooodpp-utcában sétált, amikor nagy meglepe
tésére azembentalálla magát a szobalánnyal.

Reléimé téUiuibátJa volt ratja.
Azonnal rendőrt hivott, aki előállította a lányt 
a főkapitányságra. Kiderüli, hogy Ő a régen 
keresett lakásfosztogató, huszonötször volt 
már büntetve, örökre ki van tiltva Budapest 
területéről, egyébként a törvényszék most is 
körözi.

Diácsik Júlia rezignált hangon fejezte be a 
vallomását:

— Mindennek a kabát ar oka. Zálogházba 
kellett volna tennem, de nagyon tetszett, fel
vettem, ezért ismert meg a mészárossegéd ...

A soknevü lakásfosztogató leányt letartóztat
ták és átadták az ügyészségnek.

Borhy veszett iramban tavábbhajtott éa 
magával hurcolta a rémülten jajvessékelö, 

kiabáló fiatal próbacsendőrt.
A falu szélén szembetalálkozott két próba 

csendőrrel, most már ezek felé irányította a

A föliúrmázoti környékbeli csendőrök üldö- 
söhe vették és végre Nagygencs határában utól- 
érték, éppen akkor tisztogatta gépéről a vér
nyomokat.

Mikor kihallgatták, azt vallotta, nem a bizto
sítási összeget akarta megszerezni, hanem 

öngyilkosságra készült, ugy akart meg
halni, hogy motorbaleset áldozata legyen.
A védelem azt igyekszik bizonyítani, hogy 

Rorhy Jenő nem normális. A főtárgyalásra 
ötven tanút idéztek meg, azonkívül autószakér
tőt és orvosszakértőt. Az izgalmasnak Ígérkező 
tárgyalás napokig tart.

4 külföldi valuták
leértékeléséről

ry magyar család utia az ín 
sziuenHergsztOiazo’uasöszlvehi
Dante kiadás Ára kötve 3

Ma este döntenek a pékek 
a kenyérárakról

nyilatkozik dr. Domány Gyula, 
a Magyar-Olasz Bank igazgatója

A pékkartel tagjai ma, hétfőn este ösz- 
szeülnek a sütőipartestület tanácstermében 
és döntenek a kenyérárakról. Arról van 
szó, hogy

az összes kenyérfélék árát kilónként 
két fillérrel felemelik.

Az áremelésre az adott okot, hogy az el
múlt napokban a terménytőzsdén megszi
lárdultak a gabonaárak, mire a sütők le 
akarták fedezni lisztszüksigletükol a mal
moknál. A váratlan nagy kereslet a liszt
árak aránytalan emelkedésére vezetett.

A kenyérllszt ára négy és fél pengővel 
ugrott fel.

A karlel tagjai az emelés tekintetében nin
csenek egy véleményen. Csak egy része:

■ kartel-párt kívánja a drágítást.
A többiek, a kartel-ellenesek azon a véle
ményen vannak, hogy a búza és liszt ár- 
nívója csökkenni fog, mert ma már a vi
lágparitás felett van, a kereslet is kisebb 
lesz,

Borhy Jenő kőszegi arany ifjú, 
rulettcsaták hires hősének 

fantasztikus bűne
Szombathely, október 11.

f.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Az egész ország felfigyelt arra a pörre, 
amelynek tárgyalását mára, hétfő reggel kilenc 
őráru tűzte ki a szombathelyi törvényszék 
'Van usry-tanácsa:

Borhy Jenő, egy kőszegi aranylfju sxándé*

1M Hiiaim'! 
m un
az ünnepelt amerikai filmdáma 

idei első filmje

FEHÉR HM
A viláR egyik legnagyobb asszo

nyának történelmi élménye.
Rendezte:

uiiiliam Di&erlo

Premier csüidriokönl 

0 RÍNIA 
CITV 

ATJIURl

Éles harc a pékkartel 
és a süiőiuesterek között

■rámolni lehet tehát ni árak vlwra- 
esésével.

Az áremelés ellen szól az a körülmény is, 
hogy a kenyérgyárak nem emelik az árai
kat. Az esti megbeszélésen tehát

éles vitákra van kilátás.
és a karteltagok között különben is ismét 
kirobbanóban vannak az ellentétek.

A kartclmegáilapodás február 27-én 
lejár és a tagok tiltakoznak a megálla

podás meghosszabbítása ellen.
A kartel a célját nem érte el, az árak ma 
sem egységesek, viszont a tagoknak renge
teg költséget és kellemetlenséget okozott. 
Van pék, aki karlel-illeték címén az 
egyezmény megalakítása óla

7000 pengőt fizetett
ki. A vezetőség most kényszerkartelbe sze
retné tömöríteni a kis pékeket, de azok a 
legélesebben tiltakoznak ez ellen. A kartel- 
vezérek és a kartel-lagok közötti harc 
már ma este megkezdődik.

kos emberöléssel vádolva került a bíróság elé.
A bünügy páratlanul fantasztikus és minden 

részlete megdöbbentő. A vádlottja, Borhy Jenő 
huszonlmtévcs érettségizett kőszegi fiatalember. 
Az apja vagyonos ember, jó nevelést adott a 
fiának. Borhy Jenő azonban nem szerette a 
munkát, inkább a mulatozásnak, dőzsölésnek 
élt, aranyifjuszámba ment a környéken, nagy 
mulatozások hőse volt, nagy kártyacsaták 
résztvevője, akárhányszor megtörtént, hogy

ha pénzhez jutott, rögtön gyorsvonatra ült 
éa robogott Budapestre kártyázni, vagy kül

földre rulettezni.
Az Idén, az év elején Borhy Jenő tízezer pen

gős életbiztosítást kötött és ebből sarjadt a 
bünügy: szándékosan, véletlennek látszó bal
esetet akan rögtönözni, hogy megsebesüljön és 
felvehesse a biztosítási összeget. A fiatal Borhtj- 
mk szép, uj motorkerékpárja volt. Május 24-én 
fölült a motorjára és Szombathely felé robo
gott vele. Káinon község határában szemközt 
jött vele egy sétáló pár, Tallasz József próba 
csendőr és Szele Jolán, községbeli leány.

Borhy azázkilométeres tempóval egyenesen 
rájukhajtott,

a leány az árokba zuhant, a próbacsendőrt el
ütötte a motor, a szerencsétlen Tallasz lába 
pedig beleakadt a motorkerékpár oldalkocsijá- 
nak vázába.

Mflcvan SZIKHOZ
Csütörtökön, októbor 15-én először

ez évad eseménye:

DISRAELI
Louls Napóleon Farkor híres szín átéks

Fordította és rendezte: Hevesi Sándor
01SRAEL1........................... TÖRZS JENŐ
lázár Mária-aczél ilona
?échy Blanka, Se-<nyel Vera, Bér.ony 
Zrael. Aanav Margit, Szakété, Főlddnyl.

Pataky, Síig all. Vándor y, Felhős 
Btoíletteivozd. UFOR TIBOR

A devalvációk izgalma még nem ült cl, 
ami természetes is, mert egy olyan valuta
politikai műtét, amelyet több országban 
egyidejűleg hajtanak végre, kihat az egész 
kontinens piacaira. A leértékelés előtt rend
szerint ugyanolyan gazdasági jelenségek 
mutatkoznak, mint a devalváció keresztül
vitele után. Ideges nyugtalanság üti fel a 
fejét, amely Frnnclaországban a szeptember 
20-án — minden átmenet nélkül — 3 szá
zalékról 5 százalékra eszközölt bankkamat
láb felemelése után támadt és amikor 1936 
szeptember 25-én közölték a világgal a 
frank devalválását és az ezt nyomon követő 
svájci frank és hollandi forint leértékelését 
is, az egész Európa a nyugtalanság atmo
szférájába került. Érthető is, ha a közvéle
mény tanácstalanul állott, mert mielőtt nz 
egyes fizetési eszközök ar aranystandnrd- 
töí elszakadtak volna, éppen ellenkező ki
jelentések hangzottak el az illető államok 
felelős vezetőinek ajkairól és ezen nyilat
kozatok szerint a devalválások réme nem 
fenyegetett.

Minthogy a fizetési eszközöknek ax arany- 
standardtől való elszakadása óta két hét 
eltelt,

ez az Idő elegendő ahhoz, hogy • le
értékelések következményeit vizsgálat 

tárgyává lehessen tenni

és a közeljövő gazdasági fejlődésére követ
keztetés vonható. Megnyugtató tünetek mu
tatkoznak abban az irányban, hogy a tőke
menekülést láz, amely egyik előidézője volt 
a valuták leértékelésének, megállóit Fran
ciaországban és az arany ismét visszaszivá
rog a francia határokon keresztül, tehát

■ tőkemozgalom irányváltozása bekö
vetkezett.

Azok az eltolódások, amelyektől a devalvá
ciók keresztülvitele után tartottak, eddig 
nem mutatkoznak és ez a legbiztosabb jel 
arra, hogy a volt aranyblokk országok köz
gazdaságai meg fognak birkózni azzal a 
nagy átalakulással, amely egy valutaleérté
kelés nyomán mindig keletkezni szokott.

Ami niár most a magyar valutapolitikai 
állapotokat és a magyar gazdasági élet kö
zeljövőben várható alakulását illeti, figye
lemmel kell elolvasni azt a hivatalos nyilat
kozatot, amely négy nappal ezelőtt, október 
3-án jelent meg és amelynek az a lényege, 
hogy

a magyar kormány állásfoglalása a de
valválás kérdésében végleges 

és ezen álláspontjától eltérni nem kíván. 
Ennek az álláspontnak tartalmat ad a ma
gyar devizagazdálkodás mai rendszere, 
amely

az egységes felárak szisztémájában 
csúcsosodik ki.

Tudvalévő ugyanis, hogy 1935 novemberé
ben a devizafelóraknt a Magyar Nemzeti 
Bank közös nevezőre hozta, illetőleg egysé
ges felárrendszert lépteit életbe. Ennek 
a rendezésnek két főcélja volt: Elsősorban 
az áruforgalommal kapcsolatos fizetések za
vartalan lebonyolításának biztosítását és 
ezzel kapcsolatban a devizagazdálkodási 
rendszer egyszerűsítését kívánta elérni.

Az Intézkedések — mint az azóta cl*  
telt mintegy háromnegyedév Igazolja — 

beváltak.

Különösen Jelentős eredménye volt a fel
árak uj szabályozásának abból a szempont
ból, hogy a Magyar Nemzeti Bank minden 
legitim devlzalgényt ki tudott elégíteni és 
amellett

devizapozíciója Is Jelentősen meg*  
erősödött.

A svájci frank, a hollandi forint As a fran-

GYERMEKZSURRA
anró afAndókok, me'r'epetÓRek
TOMBOLA-TÁRGYAK 

MINERVA papírárukatJ¥11 34 C. re ¥ i*  Kossulh Lajos u. 2-

cin frank leértékelése után aggályok merül*  
lek fel, hogy Magynrotszág el fogja veszi*  
leni a világpiacokon megszerzett pozícióját 
és a kivitel csökkenni fog. Ezek az aggo
dalmak nem helytállók, minthogy Magyar
ország, mint agrárállam elsősorban mező*  
gazdasági cikkeket exportál és ha a leértó*  
kelt valutájú államok ezeket a cikkeket meg 
akarják vásárolni,

saját fizetési eszközükben kénytelenek 
többet adni értük, azaz saját vulutájuk*  
bán magiisnbb árukért kénytelenek 

ezeket a cikkeket megvásárolni.
Ez a magasabb ár kiegyenlítődést talál í 
valuták leértékelésében és ezek az államok 
Gzért lesznek képesek a magasabb árakat 
megfizetni, mert a behozatali vámokat meg*

Csak
a PALMA védjegy leien! PALMA minőséget. 
GYÁRTJA A MAGYAR RUGÓ YANTA ARU6YÁR 

felelően mérsékelni fogják és a mérsékelt 
vámtétel alkalmazása tűri a magasabb árak 
megfizetését. Az ipari exportnál kevesebb 
az exportképesség aggálya, mert Magyaror
szág kevesebb Iparcikket exportál azokba 
az államokba, amelyek most valutaleértéke
lést vittek keresztül.

Ezek a meggondolások és az utolsó ki
lenc hónap gazdaságpolitikai helyzetének 
alakulása a biztosíték arra, hogy

szükségtelen Magyarországon pillanat
nyikig bármilyen valutapolitikai műve

letet végrehajtani.

A jelenlegi rendszer fenntartása a leghelye
sebb mindaddig, amig olyan — n gazdasági 
eegyüttmüködés szorosabbá tételére alkal
mas — megállapodások az egyes országok*  
kai létre nem jönnek, amelyek minden va- 
luláris megkötöttség helvett biztosítják a 
teljes valutaszabadság lehetőségét és zavar
talan működését.

Kincs lohD, nem is isiiét,
mint az

g amerikai rendszerű =g

MlnturaktAr nlnrfft.l Iroda:
Budapesti, VI., ardrássy>ut€

Telefon » 1-tOt-ON

OETL UNIÓ STANDARD
ASZTAI.Tt'ZHELYEK 

mlnegAgbrn kivitelben Árban 
letflobhak le gsx-fobek le*n!e<»*t:  bnk
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A Hétfői Napló nemzetközi páros verae- 
nyénrk sikere a legteljesebb mértékben 
biztosítva van. Naphosszat cseng a telefon, 
egyre-mósra érkeznek a nevezések, vagy 
meghivólgénylésck az október 17—18-lkl 
versenyre, amely most már kétségtelenül a 
szezon egyik legnagyobb és legkiemelke
dőbb brlfueaeménye lesz.

Előszűr szerepel Budapesten a világhírű 

SCHN EIDER—JELLINEK 

Európába jnokpár, amelynek brl(!za-„hőS' 
tctle.iről“ rengeteget mesélnek azok, akik 
már látták játszani ezt n brilliáns techni
kájú játékosokat. Az osztrák férflpár termé
szetesen előny nélkül indul és ugyancsak 
nehéz dolguk lesz, mert a kisebb-nagyobb 
el ínyükkel Induló Ismert és ismeretlen játé
kosok tömege veszi fel a harcol ellenük. A 
magyar élgárda Cohen—Klór, továbbá a 
Décsi—Somog l-párokat küldi a harcba, 
akik természetesen szintén szkrccsről In
dulnak,, A kél bécsi férfisztár mellett nagy 
érdeklődésre számit az ugyancsak Európa- 
bnjnok osztrák női pár:

MARIANNE B0SCI1AN—ELISABETTA 
KLAUBER.

Az osztrák krekkeken kívül két jólismert 
müncheni pór Is bejelentette részvételét, 
közöltük a bnjor vegyespár-bajnok:
KARL AUFLEGER és LUISE FISCIIER.

Eddig hatvan pár nevezése futott be a 
rendezőséghez. Felhívjuk az érdekeltek 
ügyeimét arra, hogy nevezésüket legsürgő
sebben juttassák el a rendezőséghez, mert 
a nevezéseket a beérkezés sorrendjében fo
gadjuk el és nyolcvan pár jelentkezése után 
a nevezést lezárjuk.

A verseny a Magyar Bridzs Szövetség 
ügy vezető elnöke, dormandl Dormandf 
(íéza nyug, tábornok nyitja meg a szövet
ség nevében.

Az előnyosztó bizottság is megkezdte már 
működését, az előnyök nagysága 0—4 
mcccspont személyenként. Ez ugy értendő, 
hogy az előnyben részesülő minden négy 
leosztásban külön élvezi a megállapított 
előnyt.

Az első hat helyre befutó pár és az egye
sületek versenyének győztese a Hétfői 
Napló nagyon értékes és pazar dijait kapja.

A következő iparvállalatok különdijakat 
és ajándékokat bocsátottak rendelkezé
sünkre: Alabáslrom Müvek r. t., Dr. Bos- 
sányl László zománcjelvénygyár, Lingel Ká
roly és Fia bútorgyár, Nlkolex Rt., Platnlk 
Nándor és Fia kártyagyár, Stühmer Gioko- 
ladégyár, Zwack Likőrgyár és Törley pezs- 
gn,"yár.

A nevezési zárlat október 15. Nevezni le
het a Hétfői Napló kiadóhivatalában, Er- 
rsébet-körut 28. Telefon: 1—308—96.

♦
FELADVÁNY

♦ D 10,
9 10,3
❖ A, D, B, 8
* -

4 9,8
V B, 8,5 
0 - 
*8,6,1

* B, 6, 8
9 - 
0 K,5
* K, B, 10

* 2
Q K, D, 6
0 -
* A, D, 0,5

Kunridn! Dél Indal és hetet üti

A szövetségi tréningek megkezdődtek. A 
szövetségi kapitány a Hétfői Napló utján 
közli a válogatott keret tagjaival, hogy a 
férfi tréningeket minden hét szerdáján este 
9 órakor a Bridge Clubban, — a hölgyek 
tréningjeit pedig péntek este 0 órakor a 
Sziget Clubban tartják. Az első hölgytréning 
dátuma októltcr 23.

♦
A Magyar Bridge Szövetség kapitánya, dr. 

Pétcry Jenő, azzal óhajtja honorálni ■ Hétfőt 
Napló párosverseny főrendezőinek óriási mun
káját, hogy klubtársával, dr. Kovára Györggyel 
benevezett a versenyre.

4
Az Országos Magyar Bridge Club kezdők és 

hnladók részére bridge-tanfolyamol rendez; 
előadók: Klór László és Darvas Róbert. Jelent
kezés október 15-ig a titkárságnál (1-882-99 te
lefon).

♦
Az elmúlt héten megalakult a Belvárosi 

Bridge Barátok Társasági. Elnökei: Bárdi Sán
dor és Bárdi Henrik. Főtitkára: Erdélyi J. Ist
ván (Károly király-ut 18. 1-893-98).

♦
Az Igazságügyi Sport Club meghívásos ess- 

patversenye ma kezdődött tneg n Pátria Club
hun. A verten? sikerét dr. Taskuj Zoltán rcn 
dezése biztosítja.

Hétfou:
- - - - - - - - - - - pár°sa

■

ple9--

SZÖVETRUHÁK
A

A jó, finom szövetruha pótolja a 
selymet. A szövetruhát valamikor 
sporthoz és trottőrrnek használták, 
ma már az elegáns világ látogató- 
és bridge- vagy ha tetszik, römi- 
ruhája.

Szövetruhát lansziroztak az idén 
legerősebben Párisban, Londonban, 
még nagyestélyi toiletteknek is. Külö
nösen a posztó tört előre.

A szövetnek rengeteg előnye van : 
először is „finom” meleg, valósággal 
áldás a fázós hölgyek számára, azután 
meg évekre szól, ha jót veszünk. 
Éppen ezért szövetruhavásárlásnál ki
vételesen vegyük el kezünket szi
vünktől és a legjobbat vegyük, mert 
azt mindig alakíthatjuk és ha színes, 
könnyen festethetjük is. (óh előre- 
gondolás a szent női évekre...)

Gyönyörűek a puha angora anyagok^ 
melyek ugy ölelik körül, a testet, 
mint a trico.

Legszebb persze egy fekete szövet
ruha angolos, vagy fél franciás fazon
ban, esetleg kazakosan. Azért most 
mégis kivételesen inkább színeset aján
lok. Azonnal megokolom, hogy miért. 
Abban ugyanis, Hölgyeim, már meg
állapodtunk, hogy látogató, elegáns 
ruhának fekete klókét vagy rövid 
gyapjú csipkét, nem utolsó sorban 
egy ciré frakkos szmokingot csinál
tatunk. Ha ezenkívül garderobunk- 
bán egy idei fekete, egy jólsikerült 
tavalyi alakított és még — ha jól 
megy — egy-két nagy vacsorázó 
fekete is tündököl, akkor legalább a 
szövetruhánk legyen színes. Vég
eredményben igaz, hogy a világon 
minden feketo, de azért ami sok, 
az egészségtelen, mondja a német 
közmondás.

Barna hölgyek részére szép hal
vány, de egészen halvány lila angora- 
ruhát ajánlok, amelyben az augora

'I KIR t’O’,1 \T\k\Ul kPFNZIÁR

\IAX ÉRÉSI £> Aiikt ló C S/\RNOIv-^Íí™Jmx'

TÉL FAVORITJA1
szálai teljesen szürkévé tegyék az 
anyagot. Ezt a ruhát az aljon elől 
egy ráhajtott ránccal, esetleg jumpe-

ROTSCHILD KLÁRI MODELLJEI
Rotschild Klári Deák-téri divatszalonját nem 
kell külön bemutatnunk a jól öltözködő höl-, 
gyeknek, mindenki tudja róla, hogy ízlésben, 
eleganciábann és finomságban a legelsők egyike. 
Az 1933—37-es kollekciójával mégis meglepe
tést keltett bennünk, kosztümjei, kabátjai, dél
utáni- és coktail-ruhát felveszik a versenyt a 
legnagyobb párisi divatházakkal is, annyira 

tökéletes és szép ez a kollekció.

résén, sötétebb lila gombokkal, vagy 
zipzárral, berakott ujjakkal csinál
tassuk. Vehetünk hozzá egy kis 
sapkáravalót is saját anyagából. Ez

Tévbetsélét Í-S7I -M.

LM Maliim MM
KlAlljTASt HM október It tál tl-lg 
betürólag, naponként <t. ». in WJ óráig, 
azonkívül líéu lkán <t, u. 4— 'ig 
órók kásáit. - ÁRVERÉSEK t 1*3*.  évi 
október 14 tál Il it, bezárólag napon
ként é. a. Vi4 órai kentettel. — Vasárnap 

ninca érvéré*.
ÁRVERÉSRE KERÜLNEK: Möbecsfl test- 
ménvek. rajtok. metszetek, szobrok, 
porcellónok. ezQMtórRvnk, keleti sió- 
nyegek, mdvéui és közhosznúlatu buto- 
rnk. ékszerek, érmék, kétimunkák ke- 
Irtóznál tárrfvnk. fedj verek, könyvek sth. 
Katalógus ■ helyszínen 1.M Félt kapható. 

Ami a fémjelzés az ékszeren, az a 

Kutnewsfiy 
név a prémen, mert raktáron vásárt 
árut nem tartunk, bundáink éa eeyéb 
szőrmeáruink a ie-nemesebb prémből 
készültek, — a legújabb párizsi 6za- 
básuak. Ez a titka annak, hogy a 
legolcsóbbak vagyunk. 

Kutnewsfiy I szűcs
György r.-L | ámhára

IV., Kristóf-tér 6.

az összeállítás fekete háromnegyedes 
scal bundával valóban nagyon ele
gáns és bárhova felvehető.

De nem utolsó például egy szép 
korallszinü szövetruha sem, amelyet 
ezüst ötvözött gombokkal, ezüst bőr
övvel vagy ezüstszürke antiloppal 
piszithetünk, ellentétben a lilával, 
különösen, ha háromnegyedes szürke 
perzsabundánk van hozzá.

Nagyon tetszett nekem egy acél
kék angora-ruha is, amelynek nyaká
ban élénkpiros sál díszelgett és 
ugyanilyen muszlin zsebkendő kan
dikált ki a szoknya zsebéből is. Ez is 
szép egy háromnegyedes szürke bun
dával.

Szóval választék van bőven. Ha 
annyi pénzünk lenne, mint amennyi 
a választék, akkor nem volna semmi 
baj. De hol itt a baj?...

Dr. Dévainé Erdős Böske.
4

Cikkünkben felsorolt dlvatszövetek, ugy an
gora, charmelin, valamint posztókülönlegewé- 
geket igen nagy színválasztékban láttuk Sugár 
Vilmos divatnagyáruházában, Deák Ferenc- 
utca 23. (Deák-tér sarok) és ami a legfonnto- 
sabb, nemcsak színben van óriási választék, 
hanem árban is mindenki számára hozzáffér- 
hetö, mert már 3.90-től Igen szép angora- 
anyag kapható.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A magyarországi piac részére közös eladást 

irodát létesítenek a román, osztrák és cseh
szlovák fatermelők.

4
Most folynak a tárgyalások az érdekképvise

letekkel a kereskedelmi alkalmazottak létmini
muma ügyében. Értesülésünk szerint a vezető 
fővárosi cégek havi 80 pengőben hajlandók 
minimalizálni a nőtlen és hajadon kereskedelmi 
alkalmazottak, 120 pengőben a családfenntar
tók fizetését s ezzel szemben követelik, hogy 
ezentúl kereskedelmi alkalmazott csakis képe
sített egyén lehessen.

♦
A részletkereskedők akciót indítottak a ha

szonkulcs megállapítására.
4

Holnap alakul meg a Magyar Burgonyakerts- 
kedök Országos Egyesülete, amely céljául tűzte 
ki a burgonyaforgalom szibaddátételét, az ellen' 
őrzési rendszer megszüntetését, valamint olyan 
experLizrendszer létesítését, amely a minőségi 
kifogásolások tárgyilagos éa megnyugtató le
bonyolítását biztosítja.

4
A Magyarországi Kereskedelmi Utazók Egye

sülete előterjesztéssel élt a külügyminiszterhez 
és ebben kérte, hogy az osztrák és jugoszláv 
kormánnyal folytatott kereskedelmi tárgyalá
soknál eszközölje ki, hogy a kereskedelmi uta
zók javára a német-magyar, magyar-olasz és 
német-jugoszláv viszonylatban már fennálló 
mlntabőriindszállltási kedvezményt a kölcsönös
ség alapján terjesszék ki a magyar utazók 
mintaböröndjének szállításúra Is. Az. egyesület 
egyben hathavi Jugoszláv vízum kiharcolását 
kérelmezi. A tisztességtelen verseny elleni véde
kezés tárgyában október 19-én tartandó kon’ 
gresszuson az Utazók Egyesületéi Vass Imre, 
Beck Jakab, Káldory Imre, .Szabó Lajos és dr. 
Radvány Ferenc fogja képviselni.

4
A magyar hőtechnikai ipar résztvesz az an

karai hőtechnikai kiállításon, amely 1937 január 
29-án nyílik meg. A kiállítás kapcsán alkalom 
kínálkozik termékeinket a tőrök közönséggel 
megismertetni és a török piacon nagyobb meny 
nyiségben elhelyezni.

4
A magyar-jugoszláv kereskedelmi tárgyalá

sok befejezése elölt még 000 vagon fenyő és 
■300 vagon faragolt fa behozatalára adnak ki 
engedélyeket. Ezeket holnap osztják szét a fa
kereskedők között.



B»jdnp«t, 103# október 12. HÉTFŐI NAPLÓ

SZÍNHÁZ-MOZI
Pesten van Cochran. 
a londoni revükirály

Vasárnap hajnalban Budapestre érkezett 
Cochran, London revüklrélya. Ezúttal ntá- 
sodizben látogatja mec Maevarorszépot. elö- 
azör háború után járt Miskolcon, most pe
stig Alpár Gittát Jött meglátogatni Fölke
restük egy dunaparli hotel halijában Cocíi- 
ran tiltilnStn hnsonhl C„íth S/tndorhor 
közlékeny, vidám, franciás szellemű nri- 
ember.

— Londonban, VITT. Edward koronáztat 
ünnepélyén hozom színre ■ magyar 

operettet
A. P*  Herbert és Noal Covart átdolgozásá
ban. Alpár Gittái most hosszú időre elra
bolom Budapestről. Nem engedhetem el 
többé a „a világ legszebb hangját". Tavaly 
Berlinben, majd Zürichben láttam Alpárt a 
a Dubarry főszerepében, szerződtetnem ak
kor még nem sikerült. Nem nyugodtam 
azonban. Csqp-ba esne nevemen, ha nem 
én mutatnám be Londonnak ezt n tünemé
nyes hangot.

hogy fnlnden hiába.
CHAPLIN

győzött a film mostani nagyhetén. Chaplin, 
nJ örök komédiás, akin talán nevetni sem 
Áeli már többé. De lehet egy kicsit moso
lyogni, lehet egy kicsit könnyezni, egy kicsit 
'befelénézni és elcsodálkozni azon, hogy 
ime, van mégis egy színész, aki kilép a 
mozivászon egysíkú dimenziójából és művé
szetének szinte személyes varázsával nyű
gözi le a nézőt. Hogy néma a film? Nem 
igazi Megszólalt tehát Chaplin, eki egy 
francia halandzsadalt énekel és a legszédi- 
lőbb arlistabravurt is túlszárnyalva táncol. 
Ez a produkció, amelyet lehet, hogy Chaplin 
csak azok kedvéért illesztett filmjébe, akik 
a komoly gondolatok piruláját szeretik 
csokoládéba futtatva, vagy ostyában beven
ni, varázslatos hatást gyakorolt a nézőtérre. 
A Modern idők, amelynek tendenciája a 
mindent uniformizáló technokrácia ellen 
kétségtelen, amely film a lélek és az egyén 
szabadságát hirdeti bátor szóval és grima- 
■szos fintorral, szókimondó vádirat is egyút
tal, amelyet ki lángoló arccal, ki könnyező 
szemmel, ki mosolyogva, ki pedig kacagva 
néz végig. Éppen ez a siker titka. A Royal 
A^ollo nagy filmjeinek koronája a Modern 
Idők.

Nagy és kellemes meglepetés volt szá
munkra Bárdos Artúr első hangosfilmrende 
zése, Bulla Elma első magyarnyelvű hangos
filmje, at

ÉN VOLTAM.

Nem tulzunk, ha azt állítjuk, hogy a ko
moly színházi esték levegője csapja meg a 
nézőt a film előadásán. Bulla nagy szerepé
ből, a Vallomásból készült ez a Ilim és mi
után egy bűnügyi történet a cselekmény 
középpontja, a film alaposan kihasználta 
minden lehetőségét. Amikor Bárdos Arthur- 
nak örömmel gratulálunk, akinek franciá
san művelt, előkelő és artlsztikus szelleme 
tükröződik vissza a film minden kockájáról, 
a szereplők játékáról, ugyanakkor meg
dicsérjük Giirlicr Viktort a kitűnő technikai 
megoldásokért és ötletekért. Bulla Elma 
művészetének minden varázsával szolgaija 
a filmet, Törzs kiválóan jó, őszinte, termé
szetes. Pompás Kiss Ferenc rendőrtaná
csosa, Csortos elmeszakértője, egy karakter
figurában elsőrangú Szigeti és kedvesen 
finom Erdélyi Miéi.

A LEÁNYINTÉZET
is Pesten kés/űlt, de németnyelvű hangos
film. 1 ingmar hercegnőről van benne szó. 
aki unja az otthoni szigorú életrendet, de 
egy leányintézet falain belül felszabadul 
benne a fiatal leány s megérik benne az első 
szerelem. Bolváry Géza, aki mestere volt a 
romantikus filmeknek, ezúttal is remeket 
alkotott a maga nemébön. Angele Sdlocker 
finom jelenség és tehetséges színésznő, aki
nek drámai kitörései megkapnak. Nagyon 
kedves Iliidé Kralt nevű bécsi hölgy, kiváló 
Itaoul Aslan Attila Hörbigcr és Leopoldino 
Konstantin. Kiben István valóban gyönyörű 
fotográfiákkal gazdagított! a filmet.

Félelem. Egy asszony a kísértések 
bán - erről szól Stefiin ’ .J".
amelyből V. Totirjansky, " frnwia 
orosz saármnrásu nagymestere remekművel 
alkotott Egy asszonyról van szó, .
élet .mindent megadott. Szépséget, fia g . 
gondtalan családi életet, két gyönyörű 
raekel. gárdáit és csinos férjet, aki áronba 
nyaralás körben kisírlósbo kerül Eratl ►«- 
dóriik n film, nmely bonyolult l<;IM 
adja n nÖrek, a szerelmes férfinak M cg. 
••kos férjnek, aki egyúttal nagy pszichiáter h. 
\ főszerepeket Gaby Norlay, Charles 
Goofgés Rignud. a francia filmgyárig em- 
üli arcos ai Jűtsszák.

7. Alpár (5Itta
az operett szekszepi!-királynője
ABBAN AZ ÓRÁBAN, amikor meg

indulnak a Hétfői Napló hatalmas rotáció
sai, a pesti utca izgatottan várja az uj 
kormánylistát és Darányi miniszterelnök 
első rövid expozéját arról, vájjon merre- 
felé fordul sorsunk szekerének rúd ja, egy 
tüneményes magyar asszony áll ki hosszú 
idő után először a pesti rivalda elé, hogy 
elénekelje, elbűgja, elsóhajtsa a dalt: Rám 
gondolj, sohase másra.. Nem 
kétséges, hogy a „Szerelmes királynő" va
sárnapi premierje után ez a dal lesz az 
induló minden szerelmi csatában, akár a 
felső tízezrek, akár az alsó milliók köré
ben. Ez a dal lesz az, amelyet a házibál 
piknikjén kissé kacéran és polgári szeksz- 
epiljét villogtatva ad elő a délelőtt írógépe 
mellett, este a zongoránál kopogtató házi
kisasszony, ez a dal az, amellyel kissé ha
zug ámítással szédíti magát kölcsön estélyt 
ruhájában az éjjeli lokál páholyában al
kalmi udvarlőja mellett először pezsgőző 
színházi górt, ez az a dal, amellyel a cse
lédszobák Mariskái nyitják ki a gázcsapot, 
szóval ez a dal: a siker.

EZÉRT A DALÉRT néztük végig a Vá
rosi Színház operettjét, amelyet Földes 
Imre ötletéből osztrák sterzők írtak, majd 
Zágon István visszafordította magyarra és 
történése hézagait Harmatit Imre csengő
bongó versikékkel töltötte ki. A Magyar 
Színház és a Városi Színház közös vállal
kozásában azonban olyan egészen különle
gesen nagyméretű, gazdag, luxuriozus pro
dukciót látunk (Szabolcs Ernő legyen a 
talpán, aki többet, okosabban és Ízlése
sebben tud költeni ruhákra, díszletekre, 
görlökre, boyokra s az operett minden 
egyéb külsőségeire) szóval: olyan pompás 
produkciót láttunk, hogy semmi kétségünk 
nincs aziránt, hogy a Tisza Kálmán-tér 
elsötétült bokrait és vidékét mától kezdve 
a luxusautók tömegeinek reflektorai vilá
gítják meg. Hogy ez a közönség, amely egy 
különlegesen szép színházi produkció ked
véért a világ végére is elmegy, természetesen 
nem várva meglepetést az operettmese for
dulataitól, hanem igen jól mulat a soha 
jobb formában nem volt Verebes Er
nőn és az elragadó, minden bájjal meg
kent Fejes Teri mókáin, elmélá^ik a 
régi nagyoperettek emlékén, amikor R á t- 
k a i Mártont kuplézni hallja és őszinte 
örömmel fedez fel egy uj bonvivánt: 
II a j m ás s y Miklóst. (Kár, hogy az im
pozáns megjelenésű Ilajmássyn minden 
ruha szűk és kicsi, bármilyen nagyra szabta 
is a szabó.) írjuk ide még gyorsan Fodor 
Artúr, Pártos, Verő Erzsi, Révész Vilma 
nevét. A jó Cochran mester, akit a világ 
mint a molett nők apostolát hirdeti, ugyan
csak elcsodálkozik majd azokon a tünemé
nyesen karcsú és yrncióz alkatú görlőkön, 
akik Bobby Gray drillje alatt táncos fenő- 
ménekké nevelődtek és megtapsolja azt 
a boterószámot, amelyet Alpár Gitta 
(milyen szép tud lenni ez az asszony) lejt 
cl Trojanoff mester útmutatása mellett a 
legszédületesebb szinorgiáju Eric-figurinck- 
ben és Berkovits-kreációkban. Upor Tibor 
díszletei, több mint szenzációsak! Mind
ezek után kikértük véleményét egy kiváló 
fiatal zeneesztétának, G á c h Marlannenek, 
aki A Ipar hangjáról és Brodszky 
muzsikájáról ezeket írja:

PLATINASZŐKÉN ÉS BRONZVÖRÖ
SEN, karcsún kígyózva, csipkés meztelen
ségben énekel Alpár Gitta. Közben folyton 
arra gondolunk, hogy ez az úgynevezett 
Istenáldotta hang tulajdonképpen miért 
nem szólaltatja meg — barnán, félkövéren 
és állig begombolkozva — Mozartot a 
Mctropolltainben. Mert Alpár Gitta ezüst- 
csengésű koloralitrája egészen rendkívüli 
és izgalmas énektudása olyan magasfokn, 
hogy nem is tudásnak, hanem veleszületett 
adománynak érezzük és halljuk. Trillái, 
pián ói, középhangjai, fejhangjai, édes 
buja portamenlői olyan természetesek ét 
maguktól érlelődök, hogy felvillan ben
nünk a gyanú: amikor megszületett, nyom
ban ezen a hangon sirt-nevetett, azóta is 
minden reggel ezzel a koloraturával kéri 
a szacharinos teát, Alpár Gitta Mozart he
lyet azonban a szekszepilt vá
lasz tót la. Ez is valami. Uj szerepé
ben — csak Budapesten uj, Bécsben nagy 
sikert aratott már ettél — mindenféle for
mában, helyzetben, színben csillogtathatja 
hangját, mert Brodszky Miklós, ez a rend
kívül tehetséges és ötletes zeneszerző a 
hangjára szabta minden egyes számát. 
Gazdag ritmikája, érzelmes és szenvedélyei 
muzsika, messze túlszárnyalja az átlagter
mést, melódiáinak fantáziája és kultúrája 
non. Mulatságosak, furcsák és egyéniek! 
Amerikai zamatu I.ompozicióba magyaros 
molivumokdt csempész be. amivel nagy 
sikere van «ia, « barackpálinka, gulyás, 

puszta és a cigányzene divatjáért rajongó 
külföldön is.

Tehát Alpár Gitta hangja és Brodszky 
zenéje igen szerencsés coktail.

IDE TARTOZIK MÉG, hogy premie
ren a fővárosi tanács páholyában clőkrfő 
külföldi vendégek foglaltak helyet. Göring 
porosz miniszterelnök kíséretéből állt ez 
a magasrangu katonatiszti társaság. Mii cli 
altábornagy és Generál von Stumpf, a né
met légügyi haderők parancsnokának ve
zetésével négy német vezérkari ezredes és 
három német Őrnagy tapsolt a dicsőség 
mámorában Alpár Gittának. A páholyban 
a külföldi magasrangu katonai méltóságo
kat Szendy polgármester fogadta és üdvö
zölte,

2. Színház! hét 
KOMÉDIÁS a elme Tőrök Sándor 

színműiének, amelyet e héteh mutatott be 
a Nemzeti Színház. írói munka, csak ép
pen az a baj, hogy a költő nem min
dig nin padszerüen álmodik. 
Egtf újkori Peer Gynt, vagy garabonciás 
diák kerül el egy lieayi faluba, ahol már 
elefeljtették az élet legszebb adományát, 
a nótát, a mesét. Ez a rejtélyes idegen, ez 
a komédiás, akit Rajnai Gábor a küllőével 
kongenialis ihlettel személyesít és mintáz 
meg élő alakká, visszahozza a faluba a 
lelket, a nótát, a muzsikát, a mesét, amely 
annyira megszépít mindent és amely annyi 
mindent elfeledtet. A szép darabot érdek
lődéssel fogadta a közönség.

HÁROM NAGYSZABÁSÚ ÚJDONSÁGOT 
láthatunk e héten. A Müvés-színház első 
eredeti bemutatójáról, Tamás István 
„Aranyhal" cimü színművéről már irtunk. 
A hét másik két nagy premierjéről azon
ban beszéljenek a főszereplők. Halljuk 
először Darvas Lilit:

— Bár történelmi hősnőket már sok
szor játszottam, ez a huszonnégy éves Er
zsébet királynő komoly és igen nehéz fel
adat elé állít. Páratlanul komplikált lelkű 
az uralkodónő. Csupa habozás, csupa ha
tározatlanság, csupa gyors és váratlan 
változás, azonkívül pedig fékeveszett tem
peramentum. Óriási az érzelmi skálája, a 
kislányos naivságtól a legsötétebb démo- 
niságig. Az iró Erzsébet királynő lelki tit
kát akarta megfejteni, az előadásnak az 
a célja, hogy ezt meg is fejtse.

Törte Jenő igy beszél a Disraellről:
— Úgy tudom, hogy George Arliss, a 

nagy amerikai színész hat évig jálssolta 
szünet nélkül a nagy államférfin alakját. 
Arra gondoltam, hogy milyen rettenetes 
munka lehet szünet nélkül, sokszor dél
után és este ugyanazt mondani. Azóta, 
hogy sokszor elolvastam ezt a sterepet, 
megváltozott a véleményem, mert minden 

olvasáskor uj gondolatok jutottak eszembe.
NÉHÁNY KIS HÍR: Rökk Marika 

hétfőn érkezik. Nyol-tlz napig akar Pes
ten maradni és ez alatt színházi fellépé
sekről óhajt tárgyalni. Egyelőre arról van 
szó, hogy nem Budapesten, hanem Berlin
ben az Admlral Palástban lép fel a szín
padon egy revfíopercttben. — A Dl s*  
r a e I l-ből szerdán este nyilvános főpró
bát tart a Magyar Színház. Az újjá
éledt Kamaraszínházban erősen folynak a 
próbák a „Sok hűhó E m mi é r t" cí
mű Aszlányt—Fényes Szabolcs operettből. 
A főszerepet Dayka Margit játssza. — A 
szegedi színház november 0-ikán mutatja 
be első eredeti idei bemutatóját, Rejtő*  
Hullnia dr. Figaro grófját. — Feltámadt 
az Ábraháin Pál—I hír inat h Imre operett 
társascég. E héten Bécsbe utaznak, hogy 
megnyerjék Molnár Ferenc beleegyezé
sét a „Doktor ur" operettesllésére vonat
kozóan. — A Pódium, Békcffg László ka
baréjának első bemutató előadását elha
lasztották s az uj bemutató dátumát iS-ra 
tűzték ki. Végül egy himenhir: Márkus 
Alfréd, a kiváló zeneszerző leánya, Márkus 
Mód, e héten férjhezment,

3. XI magyar Hollywood
A BRAZOVICS llAl fpau tel e Mén a 

Hunniában, ahol néhány napja forgatják 
at Aranyember belső felvételeit, miután a 
Háros-szigeten hosszú hetek munkájával 
elkészültek a külső felvételek fotográfiái. 
A híres Braznvics-hát, amelyet ifjúságiink 
fantáziája annyiszor bebarangolt, tehát 
feltámadt és molt Kiss Ferenc és Csór*  
t o s Gyula mérik össze benne drámai ere
jüket. A; Aranyember, amely Falus István 
produkciójában. Gál Béla rendezésében, I 
Hirsch és Tsuk cég vállalkozásában ke-1 
szült, elsőrendű szereposztásban kerül o|

lUBnisenieoliaiái,miiin0niKtóö:
A saAkltés éa a tartés hullámosttA# A’taláaoa ak> 
kfoyA vált. A loglöhö nő haja ez«< folytán tla-á- 
radt, toiedező, RlUkuit •» fénytelen lett A haj 
elvesztette természetes HnomsáitAt és rugalmas á- 
gát, Kzeken a ba.oiton gjAken*aen  »e«ft az utóbbi 
évek legnngvobh slkoril kozmetikai Készítményé, 
zseniális hull ind v gjészek találmánya: a

17/ fisjápolófirém
A Fhysa' hafApol6*!<rAm  a dnnerolAa- 
■al, ondolAIANS-il va*<.t  fen'Aasel elrontott 
halat r iíy olyant, uniclvnek vége ha« 
■ndt, rövid kevcle-a után ragyogó 
ayUvA, selymessé C-t egés-ségesse teszi. 
A IcgulrOntoltahi. hajat is tiltnlninssa teszi dauerv- 
lásra. Használnia egészen e-tyszorü.
'J < bi> kezelésre eiégaégea tégely ara 8.— peegá. 
Utánvéttel sz .llilla a

Ittehoiit müvek mngvarorazAgl vezér
képviselete, VI, Andróssy-nl flí.

fllmszalagra. Tímár .Mihályt Kiss Ferenc, 
Bratovicsot Csortos, Brazovicsnét Szil.lay 
Szeréna, Atáliát Mezey Mária, Noémit Egri 
Mária, Tímeát Kormos Márta játssza, 
Uray Tivadar, Rózsahegyi Kálmán és 
Básthy Lajos kapott még megfelelő szert*  
pet.

BAJOR GIZI MÉGIS FILMEZIK. Hét*  
főn délelőtt készítik róla a próbafelvételt. 
Berlinből hozattak egy Európaszcrte hí
res sminkétől, Noach mestert, aki annak
idején Gaál Franci iiü embere volt, ö ké
szíti ki a filmre Bajor Gizit (remétjük 
úgy annyi sikerrel). A felvételt Kurtzma- 
ycr forgatja le. Nem kétséges, hogy re
mek lesz és Bajor Gizi művészetét filmen 
is csodálhatjuk Pásztor Béla jóvoltá
ból,

0 
fiatalság 

fllmle

Csupa dér 
napsütés a

ú, mosoly, 
mii

Bolváry Géza mester
müvét három színház 
játssza

óriási sikerrel

KAMARA
Hunnia- Styria—Stilua-Blni



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1038 október 11,

Nem számit a helyezés a derbinél:

Gyilkos küzdelemben robbant ki 
az Újpestből a visszafojtott 

keserűség - ragyogó győzelmet 
aratott a Hungária felett
A viharos, birőbotránnyal tarksto&ft derbin 
a lilafehérek győztek és - meggyőztek

í nemzeti bajnokság mai fordulójának legkellemesebb meglepetése a Ferenc
város első „meggyőző' győzelme volt. Sárosi dr. szint és lendületet vitt bele a 
csapatba és játékával biztosan halad a bajnokság dicsősége felé. A derbimérkőzést

az Újpest csapata megérdemelten nyerte,

Igaz, hogy a változatos küzdelemben egy kis szerencsével a Hungária legalább az 
egyik pontot megmenthette volna, de az eredmény igy is igazságos és megfelel az erő
viszonyoknak.

A legvaskosabb meglepetést a Szombathely tálalta fel,

azzal, hogy az élcsapatok között álló Duda fokot saját fészkében kényszeritette kapitu- 
lálásra. A Nemzeti nagy szerencsével vitte haza az értékes két pontot a Latorca
utcából. A Kispest nem tudott mégsem misitő vereséget mérni az utolsó helyen 
kullogó Hl. kerületre, annál kiadósabb volt a Szeged győzelme, a kiesési zó
nába került és reménytelen helyzetű Soroksár ellen.

A csatársor győzött
- a védelem vesztett

ÚJPEST—HUNGÁRIA 4:3 (3:1)

Szomorú hangulatban kezdődött meg a 
Bzezón egyik legérdekesebb bajnoki mécs
ese a llungária-uton: a derbi. A rosszmá
junk ugyan eleve ugy vélekedtek, hogy ez 
a derbi csak a második és harmadik hely 
kérdését fogja eldönteni, mert hiszen a 
Ferencváros ma a szónak szoros értelmé
ben páholyból nézte a kemény csatát — 
négy pontnyi előnyével. Ehhez kellett még 
csatlakozni azoknak a pontoknak, amelye
ket n mai derbi két hőse szerzett a — 
zöld fehéreknek. A rossz idő és n még rosz- 
szabb előérzet sok hungárislát tartott tá
vol és igy lezajlott a nagy meccs

nyolcczeregynéhány fizető néző Jelen
létében ...

A csapatok mindkét oldalon gyengéb
ben álltak fel annál, amilyen nz ..istálló
ból" egyébként kitellett volna. A Hungária 
még mindig nélkülözni volt kénytelen Tu
ray t, mig az Újpest Tóth-\a\ a jobbszélen 
jött a pályára. Külön fejezetet érdemel a 
derbi történetében a pálya. A füvet és a 
talajt angol mintára teljesen átáztatta az 
cső s ezen ugy csúszkáltak a játékosok, 
mint a jégpálya akrobatái. Hanem nzért az 
iram pokoli volt. Iváncsics sípjelére nyom
ban az újpestiek veszik át a drukkerek 
számára oly kedves agresszív szerepet és 
a tűz, ami kilobog játékukból, az valóság
gal kánikulai forróságot gvujt a nézők erei
ben. Botiam roham után megállás és törés 
nélkül a pazar csata első drámai jeleneté
nek bevezetője. A nagy jelenetre már a 3. 
percben Ügyel fel álinélkodva és örömmel 
nz újpesti közönség.

Kállai lő, de ■ kapura tartó labdát 
Sztancsik, a szükség-hali pompásan 
atoppolja le — az újpestiek részére. A 
stop messze ugrik hátrafelé Zsengellér 
elé, Szabó már érzi n nagy bajt, de az 
üt méterre álló feljavult egykori ama
tőr csillag pompás mozdulata ellen 
nincs orvosság, a labda zizegve reb

benti meg a hálót. 1:0.

Hál ez huszáros és gyors akció volt. A 
Hungária ellentámadást kísérel meg, Kar
dos viszi a labdát s amilyen agyafúrt játé
kos ez nz ifjú Kardos, még sajátmagával 
is driblizik, nem tud belenyugodni abba, 
hogy ezúttal nincs előtte ellenfél. A táma
dás megy előre és Csehnck kitűnő helyzet
ben csúszik le a hibáról kapu mellé a 
labda. Ujabb és ujabb rohamok. A 8. 
percre billen az óra mutatója, amikor

Seres szőktctésével Zsengellér húzódik 
be a szélre, véglgvágtat s a száguldás 
után mintaszerűen küldi keresztbe a 
labdát. Az uj lilafehér balszélső. a 
tehetséges Tóth szinte a kapu elé rob
ban éa villámszerű gyorsasággal zú

dítja a bombát a hálóba. 2:0.

Ennek már a fele sem tréfa, különösen, ha 
meggondoljuk, hogy ez a vezetés elsőrangú 
játékból következett. Titkos negyven mé

terről próbál bombát küldeni, persze fölc- 
megy s aztán jön egy Cseh-jelcnct.

Müller okos húzással Sast küldi ro
hamra, nki válogatott stílusban robog 
le, beadását Hóri fogja, de képtelen a 
síkos labdát tartani. Kipattan Cseh 
elé, aki pokoli nyugalommal és szé
dítő eleganciával a legnehezebb szög
ből is a hálóba továbbítja a labdát. 

2:1.

Cseh egyébként nagyon akar, legalább az 
elején. Agilis, fejelni próbál, fürge és az el
indított akciói kódexszerűen futnak az új
pesti kapu felé. Az ellentámadásokban 
azonban megvan az, ami a Hungáriából 
hiányzik: a lendület, az erő. Egy ilyen élet
tel teli rohamból Szabó csak szerencsével 
menekül. Aztán egy kis durvaság vegyül a 
játékba, a szövegét szerzetté Balogh, a fáj
dalom dalát éneki Sas. Közben némaságba 
borul a játéktér:

feszes vigyázzban búcsúzik a futball 
Gömbös Gyulától.

Az egyperces szünet a hungaristáknak tesz 
jót, mert olyan parázs ostromba kezdenek, 
amiből csak llóri bámulatos tudománya 
tudja őket kimenteni. Amikor ezt megúsz
ták. a 22. percben Zsengellér ügyesen ug
ratja ki Kállait. Egyesek offszájdot reklamál
nak, de erről most nincs szó.

Sebes gáncsolni akarja a kitűnő újpesti 
csatárt, ez azonban nem sikerül. Már 
csak ketten vannak egymással szem
ben: Káliul és Szabó. A lövés a tizen
egyesről eiőrelendüi a hatoson álló 
Szabó azonban még ki bokszolj a. A lö
vés lendületétől Kállai hanyattvágódik, 
de még fekve Is van annyi csatárrutin 
benne, hogy a visszapattanó labdát 
talppal magas ívben Szabó fölött a 

hálóba küldje. 3:1.

Szédületes technikájú gól volt ez. de volt 
benne szerencsés momentum is. Aligha is
métlődik meg mégegyszer. Ezzel azután 
bebizonyosodott az, hogy a Hungária fede
zi tsora és védelme hajítófát sem ér ezen a 
meccsen. Nem lenne szükség az újpesti fö
lény közben arra, hogy kíméletlen játékot 
keverjenek a küzdelembe. Balogh és Ko
csis azonban túlzottan kemény, amiért bí
rói figyelmeztetést is kapnak.

A 35. percben remek, tizhuzásos Hungá- 
ria-akció indul meg, Cseh egyedül törtet 
már n kapu felé, még a vetődő llóri is túl
jut labdástól együtt, de közben Futó lába 
megakasztja, elesik és oda u nagy’ helyzet. 
,4 tizenegyes elmarad. Hiába reklamálnak 
a kék fehérek magukon kivül s csak nz a 
csoda, hogv kiállítás nélkül usszák meg 
ezt a túlzottan érzelmes Jelenetet. Nyom
ban utána fokozódik n botrány, mert Biró 
fautolja Kocsist. Az eset tizenhatoson kivül 
történt. Iváncsics azonban szerencsétlenül 
a tizenegyes pontra mutat. Bíró tnjtékozva 
tiltakozik nz Ítélet ellen, mint később ki
derül, ok nélkül, mert Iváncsics végül is a 
tizenhatoson kivülrö’ rugatja a labdát. Fej

vesztetten kapkod a Hungária s valljuk be, 
hogy

a védelem és a Sztancslk-formáció 
megbukott.

Jellemző, hogy Dudásnak kell átmennie a 
jobboldalra segíteni. Forró jelenet zajlik le 
az újpesti kapu előtt is, ahol

Ilórit Futó ugy teríti le, hogy alig tud
ják kikaparni a földből.

Csehet tartják bűnösnek, de ő messze állt

Későn kaptak észbe a kék-fehérek
A félidei szünet után pályára lépő Iván- 

csicsot ismét zajos tüntetéssel „köszönti" a 
közönség. A Hungária már „rendekbe sora
kozva" góléhesen helyén van, amikor még 
késik az Újpest, de még ezután is csak egy 
pere múlva jön ki Hóri, akit alaposan be
pólyáztak és bcfásliztak. Labdainditás után 
azonnal a Hungária lendül támadásba, szé
pen cikkáznak a passzok, a támadás végül 
is Cseh éles lapos lövésével ér véget, ame
lyet Hóri csak elvetéssel tud ártalmatlanná 
tenni. Úgynevezett komisz lövés volt! Lab- 
dakirugás után

Szűcs Müller elől Baloghoz tolja a lab
dát, aki viszont Tóthot küldi frontba, a 
fiatal balszélső szépen lefut, be is ka
nyarodik, beadását Kiss nem éri el, 
Szabó viszont későn eszmél fel és rövi
den bokszol Zsengellér elé, aki átlépi a 
labdát s igy az Kocsishoz perdül, a ve
hemens jobbszélső nagy rössel érkezik, 
rettentő erejű éles lövése Biró alsó láb
száráról irányt változtat és a háló bal

oldalába csapódik. 4:1.

Hihetetlen az öröm a lila-fehérek családjá
ban s ugyanilyen lehangoltság a kék-fehé
rek táborában. Most Sas próbálkozik egy’ 
erőteljes lefutással, ami sikerül is neki s 
már-már veszélyes helyzetet teremt, amikor 
a nagy tumultusban négyen-öten is össze
futnak, bukdácsolnak, elvágódnak, majd 
hemperegnek a 16-oson belül, de végül is 
Futónak sikerül egy hatalmas felszabadító 
rágással elhárítani a veszélyt.

örült Iram

száguld végig mindkét térfélen, közben 
Titkos stopplija végighúzódik Seres térdén, 
aki összeesik, kitámogatják, de rövid két 
perc múlva visszatér. Most Kocsis száguld 
végig nagy erővel és Kiss csak korner árán 
képes menteni. Nagy riadalmat okoz az uj- 

' pestieknél Baloghnak egy hazaadása, majd
nem elcsípik llóri elől a labdát. Tombol, 
biztat, lelkesít az újpesti tábor, a hungáris
ták mintha a hangjukat vesztették volna. 
Nagy eleganciával és meggyőző fölénnyel 
ostromol most negyedórán keresztül az Új
pest, a ragyogóan játszó fedezetsor pompá
san húzza szét u mezőnyt, lábról-Iábra röp
pennek a remek passzok és a lövések terén 
sincs szünetelés. Kocsisnak egy rettentő 
bombáját Szabó nagy hidegvérrel bokszolja 
ki a felső sarokból. Az újpesti nehézüteg 
bombázása nem jár sikerrel, pedig Kocsis
nak újra van egy nagy helyzete. Szabó 
sincs a kapujában és a lövés Biró lábáról 
vágódik vissza a mezőnybe. De most jön a 
Hungária lélegzethez jutása, Csehnck kitű
nő kiszökési alkalom kínálkozna, cröltetel- 
ten üget is egy darabig, de enerváltan, ön
magába roskad ez a csekély akarat, mert a 
kapujából harmincöt méterre kifutó Hón 
is előbb éri el a lalxlál, mint a válogatott 
középcsatár.

Még mindig igen nagy az Újpest-nyomás 
és a Hungária fejvesztetten kapkod és ugy 
látszik, hogy már-már teljesen feladja a 
meddőnek látszó harcot. A kék-fehérek játé
kában nz életnek a legkisebb szikráját sem 
lehet felfedezni, nincs egy parányi harci 
kedv bennük Kardos is hátra megy, szinte 
negyedik bekket játszik, és ebben a minő

Iáié' Gól Pont

1 FERENCVÁROS 8 23:8 12
2 PHÖBUS 6 14:4 8
8 SZEGED 6 13:7 8
4 NEMZETI 6 13:9 8
6 SZOMBATHELY 8 19:26 86 ÚJPEST 0 14:11 77 KISPEST 6 24:18 7
8 BUDAFOK 6 16:15 7
9 HUNGÁRIA 6 21:11 0

10 BOCSKAI 6 14:12 6
11 ELEKTROMOS 6 15:16 5
'2 BUDAI ti 7 12:22 5
13 SOROKSÁR 6 8:22 1
14 III. KER FC 7 8:30 0

még akkor. Végül is földobják a labdát. 
Ebből aztán parázs csata keletkezik, Tit
kos rúgást kap Serestöl, majd a szabad
rúgást a kapura íveli, ahol Hórit formáli
san lefogják. A labda ugyan a hálóba ke
rül, de Iváncsics nem hajlandó a gólt érvé
nyesíteni, bár a felháborodott hungáristák 
„kézzelfoghatóan" igyekszenek valószerü- 
siteni az igazukat. Ez a jelenet zárja le a 
viharos félidőt ugy, hogy Iváncsics a szit
kok özönében térhet csak az öltözőbe.

ségben valóban magára vonja ■ figyelmei. 
Ugyanis van neki egy „hazaadása", egy 
olyan jófajta középerős lövés — az egész 
meccs folyamán kétségtelenül a legszebb 
lövése volt — a Szabónak ugyan minden 
tudására szükség van, hogy az öngóltól men
tesítse a Hungária kapuját.

Az Újpest egy pillanat megállás nélkül, 
oroszlán módra küzd, minden labdáért 
emberfeletti harcot vív, példás akarás, 
küzdenitudás ■ lila-fehérek fölényének ~ 

■ titka.

Éizony, a kék-fehérek Is elismerhetik, 
hogy a játéknak ebben a nehéz periódusá
ban Kocsis öt-hatszor teljesen tisztára ját
szotta magát s ha a lila csatárok Önzetle
nebből játszanak és messziről nem lövik el 
a vaktöltésü töltényeiket, ugy bizony ujabb 
gólokkal „gazdagodott" volna a Hungária 
kapuja. így azonban Szabó ezeket a messzi
ről jött lövéseket könnyű szerrel tette ártal
matlanná. Végül az ostromgyürüből Sas 
szabadítja ki a Hungáriát egy’ lefutásával 
Majd Futó combját fáslizzák a kapu mö
gött, ez alatt Joós húzza az időt, nem rúgja 
ki a labdát, amiért a közönség egy kis 
mennydörgést rendez. Most Titkosnak van 
egy 25 méterről küldött remek szabadrúgása, 
Hóri elnézi, azt hiszi, hogy kapu mellett 
süvít el a labda, pedig felső lécet ér. Kardos 
végigdriblizi az újpesti védőket, de, érthetet
lenül nehéz szögre fut, lövését Hóri kiejti 
és Balogh csak nehezen ment a gólvonalról.

A következő Hnngória-támadásrál Balogh 
ököllel csapja maga elé a labdát, a közön
ség unisono tizenegyest reklamál, de Ivan- 
csics nem látta. Már-már puskaporos han
gulat varázsolódna a nézőtérre, amikor Kar
dosnak egy villám-átadását

Titkos mennydörgésszerűén, kapásból, 
rettentő erejű lövéssel küldi a háló bal 

sarkúba. 4:2.

Most már a Hungária diktálja az iramot és 
Titkosnak egy nagy lövése foglalkoztatja 
Hórit. A túloldalon viszont Zsengellér ko- 
pufát talál. Sztancsik helyet cserél Műllerrcl 
és ez a változás szemmcláthatóan javára 
válik a kék-fehér támadó sornak. Turay 
nem bírja idegekkel és lassan clsomfordál a 
nagy tribün előtt. Cseh művészien elugrik 
egv Sas-beadás elől, de ez az átengedés cgv 
góltól ütötte el a Hungáriát. A negyvenedik 
percnél tart a játék, amikor

Sztancsik szökfetésével Sas lefut, lövése
Ilóriról Cseh elé perdül, aki alig két 

lépésről kapuba gurítja. 4:3.

Az Újpest a saját maga által diktált iram
nak lelt az áldozata. Teljesen visszaesik és 
a Hungária az utolsó öt percben valósággal 
a kapjához szegzi. Idegölő jelenetek követ
keznek, tetőfokra hág az izgalom,

rettentő erővel rohamoz a Hungária 

és levegőben lóg a kiegyenlítés. De nincs 
szerencséje a Hungáriának, illetve az utolsó 
másodpercekben mégis van, mert Zsengellér 
átcikázik, nagy lövést küld, amely n vetődő 
Szabó basa alatt n kapufának vágódik. Ez
zel vége a nagy derbinek. Az Ujpcst-hi'ők 
ölclgctik-csókolgatják a győztes csapat hő
seit. A Hungária viszont gazdagabb lett egy. 
kellemetlen élményü vereséggel.
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földre ke
. Buzássy teljesen

méterről Angyal kezébe 
büntetőterületei*  

de a biró

Huszperces rövidzárlatba 
került az Elektromos
NEMZETI—ELEKTROMOS 2:1 (0:1).

A kiadós őszi eső csak a középvonalra vará
zsolt enyhe vizenyőt. inig a pálya lobbi része 
kifogástalanul birla az „ivásl". Mindkét kapu 
torka fiirészporral felhintve, komfortos védést 
nyújt a kapusoknak. A Neonéit a beteg Kővágó 
helyén Tompával startol, az Elektromosban 
Kiss hiányzik. Már az első percekben Pénzes 
irgalmatlan bombát küld a kapura, de Sima ne k 
bravúrosan véd. A játék szép és gyors és a 
Nemzeti játssza a kulturáltabb futballt. Az 
Elektromost az amatőr lelkesedés fiiti és több 
meleg helyzetet teremi, de G. Tóth kitűnő gól
helyzetben két ízben is hibáz. Egy vehemens 
Elektromos-támadásnál Túli földre kerül és 
erditó gólhelyzet nyílik Szendtödi előtt, de a 
meglepett csatár elhamarkodja a „földön-Tuli" 
helyzetet. Az Elektromos nagy fölénybe kerül 
és Pázmándi remek szabadrúgása a kapufa 
belső éléről száll vissza a mezőnybe. A sok tá
madásnak a 38. percben gól a vége. Srendrődi 
okos szöklelését Trliz előbb a kapusba, majd 
a hálóba lövi. 0:11

Szünet után kiderül a nagy titok: a Nemzeti
nek is van csatársora. Bükk félmagas lövést 
küld kapura, de n lövést a kapus fogja. A 6. 
percben Szendrődi ritkán látott éles felsösar- 
kos bombát irányit kapum, de Angyal nevé
hez méltóan véd. Az aprótermetü Melicharlk, 
akit „Kisalaki**  néven becéz a publikum re
mekül játszik, Fenyvesi rém képes elmenni 
mellette. A Nemzeti támad perceken keresztül. 
Kocsis a támadások pergőtüzében ‘ 
ríil, de csakhamar taipraáll. 
egyedül állva hat " 
emeli a labdát. G. Tóthot a 
belül buktatja a Nemzeti-védelem, 
„rálőtt buktatásnak*'  minősíti az esetet és nem 
itél büntetőt. G. Tóth fejese Angyal feje fölött 
feltartózhatatlanul száll a hálóba. Szendrődi 
befut és a kapuba tartó labdát besegíti. A túl
buzgóság megbosszulja magút, mert a biró 
offszájd címén nem adja meg a góltl A 34. 
percben a Nemzeti kiegyenlit. Molnár lapos 
szöktetését Fenyvesi a jobbsarokba vágja. 1:11 
Közben Fűzi hátulról csúnyán belerúg Kisala 
giba, amiért a kiró kiállítja. Az Elektrontól 
10 emberrel teljesen visszaesik és leadja a 
másik pontját is. Szalay 20 méterről rúg sza 
badr gást. A labda mintha zsinóron húznák, a 
bal iclsösarokba vágódik. 2:11

Az óbudaiak ntu’íjóban 
nincs öröm, de fövő’ükben 

van remény
KISPEST—UL KÉR. FC «:1 (2:1)

Ez az a meccs a derbi előtt, amire a sport
rókák fegyintve csak azon vitáznak, hogy 
hány góllal győz a Kispest. A gyászkarszalag- 
gal játszó csapatok húsz percig gyúrják egy
mást. A 20. p-ben korner esik Óbuda kapuja 
elölt — közben azonban Gömbös Gyula ha
lála miatt elrendelt kegyeleti perc állítja fe
szes vigyázba és némaságba a tribünök népét. 
A gyászszünct után Steiner Íveli a komért és 
Déri kapásból a hálóba küldi. 1.O. Alig múlik 
el a gól mámora, amikor Nemes kap labdát. 
Esés közbén emeli át at ellenfélen és fel
ugorva, kapásból remek mozdulattal lövi a 
hálóba. 2.0. Pompás, vérbeli futballista moz
dulat volt. Nem ok nélkül tapsolják. Enyhe 
unalom lesz arra a pályán, amit csak egy ta
vast bemondás derűje enyhít. Az egyik Játék
vezetőről folyik a szó. Valaki dicséri:

— Rendes emberi
~ Nem lavórból issza a reggelijét! — vágja 

rá az ellenzék nagy hahota közben.
Ez persze nem zavarja az óbudai amatőrö

ket, legkevésbé a fürge Druckert, aki bomba
góllal hívja fel magára a figyelmet. 2:1.

A szünet után mintha dresszt cseréitek 
volna: a budaiok hallatlan energiával feksze
nek a Játékba. Ha ehhez még tudás is páro
sulna, okkor a kerület lenne a bajnok. így is 
meghódítják a közönség romantikus részét — 
joggal, hiszen túlérybe kerülnek. Még kor
nerre is telik. Csak gólra nem A 25. p-ben 
ellenben a kispestiek valorizálják a rutint és 
egy kavarodásból Nemes révén bebiztosítják 
n győzelmüket. 9:1. Aztán ennyiben is marad
nak.

Bravó, Szombathelyi 
SZOMBATHELY—BUDAFOK »:» fí:2) 

A kitűnő (ormira (eltiltott „•mbalhelyl 
‘‘‘apai cAinúIta meg . forduló leR»«(tyol>h 
meglepetését. A tabella előkelő harmadik 
h.Jyén álló Budafokot saját otthonában 
szép és leikos játékkal, megérdemelten le- 
győzte. A mérkőzés mindvégig 

izgalmas és emberremenő volt
A szombathelyi csatársor lelkes támadásai 
'ezelik be a mérkőzést é.s már n 10. perc
ben Gazdag egvéni Játékkal vezetéshez jut
tatja csapatát. 1:0. Gól ulán felélénkül a 
Budafok és támadásba csap át. A negyed
órás attaknak meg is van az eredménye és

Hétfői napló

Komáromi

Tátrai
Farkat

A vasárnap legszebb góljai rajzriportokban
REMEKBESZABOTT FBADI-GÖL

'Jászberényi

Sárost dr.
A n. félidő 23. percében született meg as újjáéledt Frad! 

WorvdtAJ
—---■—n&uirtvu **><«  AB H

boL 6:1. (Copyright by Hétfőt Napló — System
pompás gólja Tátra! TBvésé-

re

Serei

KERESZTPASSZ GÓL!

Már az L félidő 8. percében belővf a mtfso. 
dlk gólt a derbigyőztes Újpest újonc Tólbja. 
(Copyright by Hétfát Napló — System Horváth)

a 81. percben Kovács kiegyenlit. 1:1. A vi
déki csapat nem adja meg magát. Hosszan 
előreadott labdákkal közelíti meg a buda
foki kaput és a 35. percben .Máté révén is
mét magához ragadja a vezetést. 2 L Még 
három perc sem telik el, amikor Kovács 
ismét kiegyenliti a gólelőnyt. 2:2. Szünet
ben nagy az Izgalom a budafoki tribünön, 
a drukkerek a változatos és izgalmas mér
kőzés esélyeit latolgatják.

Szünet után változatos és helyenként

Sárosi Gyurka ismét a régi!

VI

FERENCVÁROS—BUDAI „U**  7:1 (5x1)

Kellemes, langyos légáramlat csalogatta 
asárnap délelőtt a közönség nagy töme

geit az Üllői-uti pályára. A derbi konkur
enciája elől való kitérés egészen jó üzlet
nek bizonyult, több mint 5000-es publi
kumtól feketélleltek a hatalmas tribünök.

A főslágert természetesen Sárosi Gyur
ka bajnoki reprize szolgáltatta, 

amely teljes mértékben sikerült. Gyurka 
Ismét a régi nagyvonalú játékos, mintha 
ngugodtabb is lenne, szinte sakkozik a pá
lyán, minden passza, minden megmozdu
lása egy élmény.

Sárosi talán sohasem volt Ilyen Jó 
kondícióban, mint most, 

ami a közelgő angol válogatott találkozás 
szempontjából örvendetesen javítja a jó 
szereplésünk esélyeit.

Széli László biró sípjelére indul el a já
ték. A közönség háromszoros „Gyurka" és 
„tempó Fradi" biztatás-zsivaja még el sem 
csitul, amikor bent van az Viső gól:

Toldi szabadrúgása sorfalról Tátrai 
elé perdül, aki nem sokat tétováz: 1:0.
De a 3. percben beröpül a második is:
Toldi—Jászberényi—-Toldi a labda utja 
• a „tank“ ugy lő, mint egy vihar

ágy u. 2:0.
A Budai csapat itt-ott próbálkozik, de___ . R
Polgár—Korányi bekkpár ma minden kez
deményezést csirájában elfojt. Sárosi esze 
’>edig szint, elevenséget visz a Fradi csa
társorába, amelynek rohamai túlontúl nagy 
feladatot rónak a budaiak közvetlen védel
mére. Nem is lehet sokáig bírni ezt az 
olemántáris rohamzuhatagot. Most

Farkas fut te játszi könnyedséggel, be
adását Jászberényi leverőbe ugorva 

kapásból küldi a hálóba. 8:0,

Pazar Iskolajáték következik. A 17. percet 
Gömbös Gyula miniszterelnök iránti ke
gyeletnek szenteli a gyászkarszalagos vi
gyáz z állásban állá két csapat és a közönség 
egyaránt. Ezután Toldi erőtől buzgó táma
dásai és lövései csiholnak tapsot a köjön- 
ség tenyeréből. Táncos is mesteri módon 
rohamoz néhányszor, a lövésekkel ellenben 
nincs szerencséje. Majd megered az eső és

Az eső 
nem ugy 
később

Ksengeltér

durva a mérkőzés és hosszú Ideig csak 
mezőnyjátékban élik ki magukat a csapa
tok. A 28. percben eldől a mérkőzés sorsa 
és a Budafok mindkét pontját kénytelen 
átengedni lelkesebb ellenfelének.

A bíró fault miatt tizenegyest ítélt és a 
megítélt büntetőt Gazdag védbetetle- 

nlil helyezi a hálóba. 3:2.

A közönség kiábrándultán éa lehangoltan 
hagyta el a pályát.

egészen tekintélyes záporrá erősödik. Az 
állóhelyen lévők számára • pályaigazgató
ság készséggel enged bebocsátást a fedett 
tribünökre. Percek alatt zsúfolttá varázso- 
lódnak a tribünök: A szemkápráztató 
Fradi-kaciók teljesen kapujához szorítják 
a Budait, amelynek minden gondja a zárt 
sorokban való védekezés. Mégis a 42. perc
ben

Itökknek sikerül kiszabadulni az <Mt- 
romgyürüből, iveit beadását Kutasi te 
akarja húzni, de a csúszós labda ki
perdül a kezéből, Kutasi utána veti 
magát, újra elcsípi, azonban a labda, 
mint a higany slknmlik tovább Ver
meshez, aki az üres kapuba guritja. 

3:1.

Fradi azonnal dühös és csattanói vá-A
Liszt ad:

Sáros! szöktet. Táncos bead, Jász
berényi befejcll. (44. perc. 4:1.) 

Szép gól volt, tombol örömében a közön
ség. Ismét

Táncos fut meg, loholnak utána a bu
daiak, de a kapu torkáig Jut, lőhetne, 
ám önzetlenül Jászberényihez passzol 

i 5:1 a félidő eredménye.

Szünet után a zöld-fehérek nem erőlte
tik a góllövést, ellenben annál többet nyúj
tanak a technika és a taktika tudományá
ból. A budaiak egészen szórványos próbál
kozásai n legritkább esetben 
16-osig. Táncos téveszt nagy 
korrigálni szerelne, de lövése 
szálnyira kerüli el a kaput.

Óriásivá nő a Fradl-fölény, 
tosan szép húzások, csupaész elgondo

lások.
A kedélyeket azonban lecsillapítja a 23. 

perc eseménye. Ismét
Gyurkától indul el a támadás, a labda 
Farkason, Toldin és Jászberényül ke- 
resztül mérnöki pontossággal 
lábról-lábra, végül Tátrai kapja 
zubog le a gól a hálóba, ahogy 

ball ARC előírja. 0:1.
most csaknem teljesen 
a Fradi-ostrom, amely

jutn ik el a 
helyzetben, 

ismét baj-

kápráza-

szál
• «'cy
• fut-

eláll, de 
röviddel

g> rvapjö felső, a. bárány bélég, 
valódi oppoaum gallérral

Öltöny, ulster, téllkabáU 4a 
bundnkülünlegeaaégek dós 
laaztékboa készen éa mértéi 

után. >

Elsőrangú úriszabóság

LICHTM6N ruhaáruliáz
IV., Károly király-út 28.

„CITY" rufiaárutáz
Vili., RAkCczI-út 11

Farkas—Toldi—Jászberényi akciójával 
Iámét sakk-mattá teszi a Budai védel

met. 7:1.
Toldi felsőlécei talál, Táncos és Jász

berényi pedig közelről elpuskázzák a leva» 
göben lógó nyolcadikat, amelyet a taccsra 
védekező fekete-fehér csapatnak sikerül el
kerülni.

Gyurka gólokkal Javította fel a csapa
tot s a bajnokság most már nem egy 

álom, haucm komoly esély.
Vasárnap délben a Ferencvárosban nem- 

az eső — és a gól —, de az ebéd is 
esett".
Kár volt Szegedre 

menni...
SZEGED—SOROKSÁR 4, (1:,)

Szeged, október 11.
Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Zuhogó esőben játszották le az újszegedi 
pályán a mérkőzést, amelyben a Soroktól 
utolsóelőtti helyen kullogó csapata megérde
melt nagy gólarányu vereséget szenvedett. Már 
a 10. percben gólhoz jut a Szeged. Ordőgh lö 
vése a balsarokban köt ki. 1:0. Szünetig jól 
tartja magát a soroksári védelem és mindjob
ban belemelegedve, remekül parírozzák a hát 
védek a szegedi csatárok gyakori támadásait. 
A félidő végéig nem esik több gól.

Szünet utón már változik a helyzet, 
roksári csapat Kovács kapus gyenge 
folytán lelkileg teljesen összetörik és a Sze 
ged tetszés szerint éri el góljait. A 25. percben 
ugyanis Víg VI. harminc méterről küld a ka 
pira egy Ívelt labdát és a jól védhető lövést 
általános megrökönyödésre Kovács kapus a 
hólóba eiti. 2:0. Ezután a Soroksár feladja • 
reménytelen küzdelmet. A 35. percben éri el a 
Szeged a harmndik gólját Ordőgh révén. Az 
utolsó percekben Nagy fut le és hatalmas 
bombagólt ragaszt a soroksári hálóba. 4.-0. A 
mezőny legjobb embere Gyurcsó és Nagy volt.

A 90 
védést

Az UTE újabb vereséget 
szenvedett

A forduló meglepetése a két éven At eső*  
portgyőztes UTE újabb veresége.

Pártos-csoport.
Törekvés—BTC 7:0 (3i0). A Törekvés raatá. 

rai jó lövőirénlnget lartottk. A MAFC—MÁVAO 
mérkőzés elmaradt, mert a pálya hasznáihatat- 
lan volt. FTC—SsAC 4:2 (2:1). A szcnllörin- 
elek nehezen adták meg magukat. BMTE— 
EMTK 4:1 (2:0. Az átázott talajon az EMTK, 
nem tudott játszani.

Bir&csoport.
BLK—BSzKRT 1:1 (1:0). A BSzKRT WIÍ- 

nyeskedett s a végén örülhetett nz egy pont
nak is. 111. kér. TVE—IIAC 3:1 (1:0). A HAC 
fiataljai egyelőre néni állták meg a helyüket. 
A Goldbcrger SE—Pamutlpar SC mérkőzés el- 
maradt, mert a pálya használhatatlannak bizo
nyult. Zuglói SE—ÜTI-: 2:1 (1:0). A ZSE lel
kesedése csodál müveit. Postás—URAK 7:2 
•(5:0). A Postás csatárai jó napot fogtak ki.

tétény 8:2 
Vác—Vác

ITIrcs ujahb rekordja. Az UTE Ifjúsági at
létikai versenyén Híres, az UTE versenyzője 
503 méteren uj rekordot állított (el 1:0ö.7 
másodperccel.

Profiliga eredmények: Szürkelaxl—Nagv- 
................. ... (4:1). ARAK—Zugló 4.1 (2.Ő). 
.5:1 (2:1). Csepel—Droguisták 6:2
(3:1) Erzsébet—Lódén 3:3 (2:1).

Kézilabda-derbi. Elektromos Müvek—UTC 
7:6 (5:4).

Megindul a bölgyvtvó atánpólláa tréningbe. 
Hétfőn délután 3 órakor kezdődik a BEAQ 
vívótermében a Vivószövetség által kezdemé
nyezett hölgye ivó utánpótlás első tréningje. A 
szövetség egy kerclcl állított öi«j a fiatal, 
lehetséges vivő hölgyekből, akik Tary Gizeda 
és más jeles vIvóoktatóK keze alatt készülnek 
a jövő versenyeire.

a tökéletes gumis 
törfl-tördharlsnya 
Minden párért garantálunk!
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Reinhardt sem rendezhette
volna jobban .
készül a magyar futball a

A Hétfői Napló kitűnő hírszolgálatának bl- 
tonyitéka, hogy elsőnek jelenlétté mull vasár
nap a londoni futball-kulisszák nagy esemé
nyét: az angol futball váratlan ülését a ma
gyar-ügyben Szinle villámként hasított a 
sportéletünkbe a szenzációs döntés — London 
mndégül látja a magyar csapatot. A futball- 
diplomáciánk nagy sikere érthető örömet, de 
egyúttal természetes izgalmat is kellett, mert 
hiszen a meghívás a fűti all Őshazájába óriási 
felelősséget hárít ti sport vezetőire.

I.ózns izgalom lelt úrrá a futball legbelső 
műhelyében. Még nem alakult ki a végső hadi
terv s igy éppen ezért megszólaltattunk n szak
értők köréből néhányat, hogy hozzájáruljunk' 
a nézetek tisztázásához.

MEISL HUGÓ,

nz osztrák futballhndvczér, nki már járt Ang
liában a csapatával, a következőket mondotta:

— Csuk semmi izgulom és kupkodás. 
Az angol profikul meg lehet verni, de csuk 
kombinációs játékkal. Nincs szükség kü
lönös előkészületekre, nvukatekert uta
zási éa étkezési tervekre. I.ondonbun 
mindent megkaphatunk a magyarok. Egy
től óva Intem a vezérkari: nehogy W-for- 
mációs buditerveket vigyenek Londonba! 
Ehhez az ungolok jobhun értenek. A si
kert csuk a középeurópui Iskola hozhntja 
meg.

MARIÁSSY LAJOS DR.,
aki csaknem egy évtizedig volt szövetségi ka
pitány, a következőket mondotta:

— .4 nagy csatára három különleges 
szempontból kell felkészülni. Ez a három 
vezérmotivum: a kondíció, a kiima és' a 
talaj. Kondícióban bírni kell a versenyt a 
kilcnyésztcll angol profikkal, akiknek 
egyetlen foglalkozásuk a labdarúgás. Ki
lencven percre vannak beállítva s addig 
gépszerü pontossággal dolgoznak is. Ila 
nem tőrünk össze a gépdiktálla iramtól, 
akkor a szellemesebb játékunk sikerre vi
het. .4 kiima szokatlan ugyan, de nem is
meretlen. Marad még a talaj. Ez a folyto
nos köd miatt egészen különleges gyepben 
fog megnyilvánulni. Csúszós, süppedő*  és 
mély pályára kerülnek itt a mieink. Jó 
lesz ezt valahogy heidegzenl. Hogy nem 
legyőzhetett enek az angolok, azt a 3:2-cs 
olasz és a 4:3-as osztrák eredmény is bi
zonyítja. Igaz, hogy akkor még más volt 
mindkét ország csapata.,,

LANGFELDER FERENC,
az ismert újpesti snortvezér véleménye már 
csak azért 1s sulival esik n latba, mert hiszen 
a válogatott csapat jó része az újpestiekből 
kerül ki.

—• .Semmiféle cécrtra nincs szükség. Ne 
rendezzenek trióinkat, ne zavarják a klu
bok szakszerű előkészítő munkáját, hlgy- 
jék cl, hogy valamennyien tudjuk a kö
telességünket és u legjobb formában 
Igyekszünk átadni a játékosainkat. A szö
vetségi kapitány kísérje fokozott figyelem
mel az anyagot és nagyon örülnénk, ha 
nemcsak meccsek alkuiméiul, de n tré
ningeken is üdvözölhetnénk. Egyébként a 
londoni meccs szempontjából

. . Lázas izgalommal 
londoni kilencven percre

Reinhardt sem rendezhette volna jobban 
a bajnoki küzdelmeket. November 22-én 
van az Újpest—Ferencváros éa u Phöbus 
- Hungária derbi. Alig vitás, hogy e négy 
egyletből kerül ki a válogatott. November 
22-én már mindent tudhat a kapitány . . . 
tizenkét nappal London előtt! Van tehát 
idő bőven. Sportszempontból nagyon he
lyes lenne a november 22-lki programot 
egy pályán megrendezni. Ez lenne a nagy 
seregszemle a. korszakos jelentőségű an
gol ut előtt. Talán sikerül — nem az Új
pesten múlik c sportszerű terv megvaló
sulása.

Végül u középcsapatok elismert szakértője,
FARAGÓ LAJOS

mondott érdekes véleményt a csapatról.
— Győzhetünk Londonban, de nem a 

mostani csatársorral. A center és a jobb
összekötő ellen van kifogásom. De nagy 
bajok lehetnek a szélső hal/ok miatt is. 
Az angol szélsőket egy pillanatra sem 
szabad magukrahagyni, különben már az 
első félóra alatt „kikészítenek". Meg kell 
találni az orvosságot a kitűnő angol véde
kezési szisztéma ellen is. Anyag és idő 
bőven, tehát nem reménytelen a „szigeti 
betörés" remekbeszabott álma.

Gyászos szarén atieiika
Esős időben, kevés néző előtt, rossz rende

zéssel tartották meg vasárnap a BEAC-pályán 
a Budapest-kcrületi atlétikai, bajnokságot. Fel
tűnő volt, hogy az egyes számokban alig két- 
három induló volt, apiinek minden valószínű
ség szerint az volt az oka, hogy a bajnoksá
got a legrosszabb atéltikai időben; októberben 
rendezték.

Kovács József szintén távolmaradt ■ ver
senytől — rándulására hivatkozott.

A bajnokság eredményei a következők: Rúd
ugrás. 1. Király, MAC 3.60 méter. Zsuffka nem 
indult. Sulydobás. 1. Dr. Darányi, MAC 14.56, 
2. Csányi, MAC 14.47. 800 m. sikfutás. 1. Szabó. 
MAC 1 p 65.2 mp. Iglói bátyja halála miatt 
nem indult Szabó végig vezetve, könnyen 
nyert. 100 m-es sikfutás. 1. Gyenes, MAC 10.8 
mp. 2. Nagy, MAC 10.9 mp. Távolugrás. 1. 
Dombóvári, MAC 697 cm. 2. Holló, TFSC 665 
cm. Diszkoszvetés. 1. Donogán, MAC 46.65 ni. 
2. Madarász, Beszkár 45 12 m. Gerelyvetés. 1. 
Várszeghy TFSC 66.40 ni. 2. Csányi, Beszkárt 
57.87. Várszeghynek nem jött ki a rohama 
5000 m-cs sikfutás. 1. Simon, Beszkárt 15 p. 
12.8 mp 2. Szilágyi, UTE 15 p. 14.8 mp. 4000 
méternél 150 méterrel leszakadva, Kelen fel
adta. Nagyon szoros verseny volt, amely csak 
50 méterrel a cél előtt dőlt el. Hármasugrás. 1 
Somló, MAC 14.28 m. 2. Dusnoky, MAC 14.03 
m. Somló ötször belépett 200 m-es gátfutás. 1. 
Dr. Héjjas, Beszkárt 26.7 mp.

KOMJADI KUPA.
A fedett uszodában vasárnap bonyolították le 

a Konijádi kupáért folytatott vizipóló mérkőzé
seket. Részletes eredmények: MAC—FTC 7:2 
(3:1), UTE—BSE 9:1 (5:1).
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Nemes felett kibontotta 
a gall kakas a szárnyait

A gall kakas árnyéka már több Ízben sötét 
felhőt terített a magyar futball fölé. A fran
ciák nagyon szívesen szerzik be magyar föld
ről a jó futballista anyagot. így történt leg
utóbb is, amikor Markos és Moóri mondott 
búcsút az országnak.

Most ujabb vérveszteség vár a futballra, 
mert az egyik vezető francia klub elhatározta, 
hogy

megszerzi Nemest,

a Kispest nagvképességü játékosát és centerét 
Nemes vezeti a gójlövő listát és már több aj. 
kálómmal szóbajött a válogatott csapat ten
gelyében is. Cicoma nélkül, gyors és határo. 
zott gólgyáros Nemes és igy nem csoda, hogy 
megakadt rajta a szeme a francia különít
ménynek.

Prága is derbivel készült 
a jövő vasárnapi nagy

Huszonhétezer néző elölt tartották meg a 
Slavia—Sparta derbit, amely a Slavia 2.7 ará
nyú győzelmét hozta. A félidőben még 1:1 
döntetlen volt az eredmény. Mindkét csapat 
remek formát játszott ki, ami még nagyobb 
mértékben fokozza a jövő vasárnapi Magyar
ország—Csehszlovákia, illetve a Budapest— 
Prága mérkőzések érdekességét. Egyebekben 
a csehszlovák szövetségi kapitány már össze
állította mindkét csapatot, Prágában Magyar- 
ország ellen inkább a fiatalok jutnak szóhoz, 
mig Budapesten Prága színeiben az öregebbek 
mutathatják meg oroszlánkörmeiket. Buda
pesten Plnnicska fog védeni és Brafre, a világ
hírű belga csatár fogja a támadást irányítani. 
A magyar csapatot valószínűleg csak szerdán 
állítja össze Dietz szövetségi kapitány. Egyéb 
csehszlovák eredmények: Prostejov—Bratis-

csatára
lava 4:0, Zidenice—Kladno 4:3, Viktória Pihen 
—Nahod 1:1, SK Pilsen—Moravska Slavia 6:0, 
Viktória Ziskov—Ungvár 5:0.

ÓRIÁSI MEGLEPETÉSEK BÉCSBEN.
Bécsböl jelentik: A llgabajiíokl meccsek 

során a felázott és sáron pályák miatt több 
meglepetés történt. Az eredmények: Austria— 
Admlra 4:2 (1:2), Floridsdorf—Rapid 2:1 (0:1), 
Libertás—Wien 5:2 (1:2), Favoritén—Pont 2:1 
(0:1), Wucker—Hakoah 5:1 (2:0), Vicnna—
Sport Club 2:0 (2:0).

Magyarország galmnblövö bajnokságát 
huszonnyolc induló közül Halasy Gyula dr. 
nyerte dr. Sándor és Dóra Pál előtt. A 
Honvédtisztek bajnoka Józsa Géza száza
dos lett.
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A Bnüapesll dil befuíó’a: 
I. Rianás, II. Napnyugta, in. Duce

Vízszintes: 1. Az 
egyik nposlol 12. Ne
mesfém. 13. Az „Az- 
ra" c. opera női fö- 
nlnkja. 14. Huros 
hangszer. 15. Tagadó 
szó. 16. Gyászos em
lékezetű puszta tör
ténelmünkben 18. 
Melyhatározószó. 19. 
Oklat, tanít. 21. Nóta. 
22. Személyes név
más. 23. Lakóhely az 
arcvonalban. 25. Pa- 
pirmérlék. 26. Növény 
lesz belőle. 27. Bor
sát származású világ
hírű magyar elektro
technikus. 20. Erős 
szándék. 31. Fclsza- 
kit. 32. Pesti főútvo
nal. 34. Szeszes ital. 
35. Rövidítés számok 
előtt. 36. Elliágyasz.t, 
ollnnkaszt. 39. lianils. 
40, Tiszlitószer-már- 
ka. 42. Állami üzem.
43. Török férfinév.
44. Fővárosunk bal
parti része. 46. Tiltó
szó. 47. Helyim tározó. 
48. Drágakő. 59. Sep
rő készül belőle. 51. 
Scbnltzler egyfclvoná- 
sós vigjáléka.

Függőleges. 1. őszi kato
likus ünnep. 2. A törők 
szultáni rendelet neve volt. 
S. Tó Abesszíniában. 4. Né
met fosztóképző. 5. Mással
hangzó. 0. Elénk, mozgékony. 
7. Kalnpnnyng. 8. Személyes 
névmás. 11. Alpesi legelő. 10.

Angol nöl név. 11. Jóféle 
pnpramorgó. 15. Latin ellen
tétei. kötőszó. 17... . Szclasz- 
szié. 19. Nemleges. 20. Alkot, 
teremt. 23. Egyiptomi nlki- 
lálv. 24. Világláj. 26. A sav 
tulajdonsága 28. l't német 
rönlitésc. 39. Gyümölcs. 33.

Szomorúság, bánat. 37. Ro
mán vezető politikus. 38. Sze
szes ital. 39. Képmutató, ra
vasz. 41. Nemes ital. 43. Légi 
egyesület. 45. Temesvári Atlé
tikai Club. 47. Keresztiéi 
emeli hang. 40. Betű fon. 50. 
Egyforma mássalhangzók.

Régen volt olyan jó kétévese a magyar pá-1 
lyuknak, mint a szeries-nyerő Rianás, mely | 
idei utolsó feladatát is imponáló stílusban ól-1 
dotta meg a legjobb öreg flyerekkel szemben. I 
Starttól a célig nem volt vitás, hogy a kis Ga- ’ 
nelon-mcnt ezuttal sem tudják megszorítani, 
olyan fölénnyel kenterezett egész utón a me
zőny előtt. A második helyért nagy küzdelmet 
vívott Napnyugta és Duce, de az utóbbit az 
utolsó kétszáz méteren a nehéz pálya és az 
abnormisan magas teher (66 kg.) egyesült erő
vel elnyomta. A többieknek momentuma sem 
volt. A további sorrend: 4 Credo, 5 Formás, 
6 Boss, 7 Tramp.

A Lágymányosi-dijban a nemrég köhögésen 
átment Situtungát megvette Nordland. A Pe- 
hclv-dij nagyszerű küzdelmet hozott Rih és a 
kétéves Dalilia II. között. Győzött a sárban 
jobban hazaálló öreg ló. Érdekes, hogy a ver
seny után mindkettő uj gazdára talált. Rih-t 
a llortby-istálló vette meg, mig Dahlia II.-öt a 
Mepdel-islálló claimelte cl. A kétévesek októ
beri nagy hendikepjét az erősen fogadott Jf>- 
náthán fölényesen nyerte. Dánia is megnyerte 
végre versenyét, mig a Hendikepben Hozomány 
II. verte meg finis után Búbost.

Részletes eredmények:
I. Lágymányost dij. 1. Nordland (2) Gutái,

2. Silutunga (6:10) Csapiár, 3, Derűs (3) Klim
scha. F. in.: Tammuz (6) Balog, Carthago (10) 
Esch, Bohó (5) Vrábel. 2% hossz, nyakhossz. 
10:29, 11, 10. Befutó: 10:63.

II. Pehely díj. 1. Rlh (l>/«) Gutái, 2. Dáhlia 
II. (2%) Bihari, 3. Lenka (3 Teltschik. F. in.: 
Albus (8) Gosztonyi, Csókos Julis (12) Klim
scha. Hopeless (5) Csuta, Crataegus (5) Balog, 
Gellórt (6) Weissbach, Saturnus (6) Félix, Mou- 
lin Rouge (6) Ilatscher. Fejhossz, tiz hossz. 
10:31, 16, 16, 16. Befutó: 10:82 és 51.

HL Budapesti dij. 1. Rianás (5:10) Esch, 2. 
Napnyugta (6) Gutái, 3. Duce (1%) Csapiár. 
F. m.: Formás (10) Klimscha, Tramp (12) Ba
log, Credo (5) Vrábel, Boss (10) Takács. Égj 
hossz, 2 hossz. 10:14, 10. 12, 11. Befutó. 10:86.

IV. Kétévesek októberi nagy bandlcapje. . 1. 
Jonathan (2) Rózsa, 2. Cimbora (8) Klimscha.
3. Sárkány (10) Klimscha II. F. m.: Resista (5) 
Gutái, Ereszd cl (6) Vrábel, Clarion (10) Csuta, 
Mák (6) Alt, Rüdiger (4) Keszthelyi, Kópia 
(2%) Gosztonyi, Runiiny (4) Bihari, Vaklárma 
(6) Esch T. 1% hossz, 2% hossz. 10:34, 19, 60, 
48. Befutók: 10:317 és 474.

V. Eladók handlcapje. 1. Dánia (pari) Bi
hari, 2. Kiskun (4) Felting A., 3. Robinson (6) 
Esch T. F. m.: Gyöngykaláris (10) Berta, 
Bomba (4) Simics, Kislány (5) Alt, Lulu (6) 
Klimscha II., Qusaimodo (4) Gosztonyi. Fej- 
boss, 5 hossz. 10:20, 11, 19, 13. Befutói 10:165

VI. Handleap. 1. Hozomány II. (6) Csuta, 2. 
Búbos (3) Klimscha, 3. Dénes (4) Horváth K 
II. F m.: Ráró II. (12) Gutái, Adamas (8) Vró- 
bel, Bájos (2%) Teltschik, Sylva (8) Alt, Sok

Bihari, Alvajáró (10) Szentgyörgyi, 
Kundrv (5) Mányi. Rcgulus (6) Gosztonyi, 
Széltoló (6) Esch T. % hossz, % hossz. 10:02, 
50, 19, 22. Befutók; 10:426 és 489.

Hírek
Bensőn Vilmost, a MLE titkárát, negyven

éves szolgálati Jubileuma alkalmából vezértit
kárrá léptették elő.

A Korváth-lstólló sokat pertraktált ügye 
égre nyugvópontra jutott. A mindenütt nép

szerű sportsman nem oszlatja fel istállóját, hs< 
nem lovai a szezon végén visszamennek volt 
idomárjához: Hitch Róberthez.

A Lovaregyletl dij a szezonzáró budapesti 
versenynap főszáma. A 2800 méter távolsága 
versenyben a legjobb öreg stayer: Simplon 
búcsúzik a versenypályáktól, a kitűnő Sans- 
krit-ménnek ugyanis ez az utolsó nyilvános 
szereplése. Ellene a talpon lévő legjobb öreg 
lovakon kivül néhány jó képességű hároméves 
— köztük a St. Legcr másodikja Naplóm —« 
is starthoz áll. Indulnak a versenyben: ,

A Szent Gellért-dljat futják csütörtökön az 
iigetőn. A kétévesek legjelentősebb versenyé
nek Nyénye a legkomolyabb aspiránsa.

Naplóm 52 Rótsa
Vulkán 58% ? :
Simplon 65 'A Balog
Derűs 59% Klimscha
Figaró 54% Gutái
Ad hoc 57% Csapiár
Situtunga 58 Teltschik
Botos 56 Szentgyörgyi
Honira derű 50 Keszthelyi
Mayerling 52 Félix

Try Well, az idén veretlen Weissdom-mén
starthoz áll az Ausztria-dijban. A Magyar
Derby-győztesének Rhoda és a németek lég-
jobb flycre Dordanos lesznek a legkomolyabb
ellenfelei.

a njaiiar ioiaregyiei vers'ewe
A Hatvani-dij a szombati budapesti verseny

nap főszáma. Az 1600 méter távolságú verseny
ben a jobb klasszisu kétévesek közül: Cigány 
báró. Jonathan, Caballero. Caruso és Credo 
állhatnak starthoz.

A multheti bukások sebesultjei már vala
mennyien jobban vannak. Weckermann már 
elhagyta a kórházat, Schejbal kartörése sem 
mutatkozik súlyosnak.

Welssdorn jövőre az ászári ménesben fedez. 
Teltschik és Csilla a téli hónapokban Görög

országban lovagolnak.
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A2 ELŐFIZETÉS ARA:
Eg> évre 5 penaő. . Egyez arám árt MaB.venirazá*  
gon l(i fillér. Ausztriában 20 Groachen. Franciaország 
bsn l frank. Jugoszláviában 2.50 dinár. NémHország- 
bán 15 PL, Olawzorszáehan 1 líra. Romániában • l«*  

Cár hsrlovák iában 1 20 ők
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