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Nűrablú angyalföldi jasszok 
éjszakai vad tomeguérengzése

Vasárnapra virradó éjszaka két órakor 
megszólalt a telefon a mentők Markó-utcai 
palotájában: az Angyalföldről, a Béke-térről 
jelentkezett egy rendőrőrszem:

— Azonnal jöjjenek az urak, nagy vé
rengzés van, a Lehel-utca és Béke-tér sar
kán szurkálás volt, több sebesült fekszik a 
földön.

A telefoninspekciós mentőorvos azonnal 
jelentette a dolgot az ügyeletes őrsvezető
nek, aki alarmirozta a mentőkészűltséget 
és egy perc múlva szorosan egymás melleit 

három mentőautó bugott-szlnérázott 
végig a Váci-utón, 

a Lehel-utcán át az Angyalföld felé.
Néhány perc múlva a Béke-téren stoppol-

Pénzt vagy nőtl
Az éjszakai tömeg-vérengzés akaratlan két 

főszereplője Skorka József huszonhatéves 
műszerész és a menyasszonya. Skorka a 
fiatal leánnyal együtt egy családnál volt va
csorán. Késő éjszakáig tartott a vendéges
kedés, két óra tájban indultak el és Skorka 
haza akarta kisérni a menyasszonyát.

Békésen beszélgetve haladtak az ilyenkor 
már néptelen Lehel-utcán. Mikor a Béke
tér sarkára értek,

hirtelen két férfi toppant eléjük, 

útjukat állták és az egyik rákiáltott a mű
szerészre:

— Egy lépést se további Pénzt — vagy 
életet!

A műszerész nem látott a közelben rend- 
őrt, járókelőt se, akinek a segítségére szá- 
mithatott volna, ezért

nem is mert kikötni as utonállókkal, 

hanem igyekezett békésen megszabadulni 
tőlük.

— Engedjenek utómra, nekem nincsen
pénzem. , ,

— Azt mindenki mondhatja! — hangzott 
a gúnyos feleld.

Skorka minél előbb szeretett volna át
esni a vszedelmes éjszakai kalandon, meg- 
adóan széttárta két kezét s igy szólt:

— Ila nem hiszik, hogy nincs pénzem, 
kutassák át a zsebemet... . _ ,

Az utonállók füllyenletlck, mire a közel- 
böl hirtelen

fölbukkant még húrom fiatalember, 

a társaik voltak, most már ötre szaP°f0<’®? 
a támadók szúrna. Az utonállók körű fogtak 
a jegyespárt. Az egyik útkutatta Skorka z 
beit, tényleg nem talált benne pénzt, m re 
a banda főnöke kimondotta a határozatot:
- Ha nincs pénz, akkor itt marad a no.

Háború a Béke-téren
Skorka menyasszonya rémülten sikolto

zott, a műszerész, mikor már látta, >’ogj 
nemcsak pénzről van szó, hanem a leány 
biztonságáról is, nem hagyta annyiban a 
dolgot és szétütött a támadók közolt. A 
jasszok közül hárman nekiestek Skorkának, 

bicskák villanlak a kezükben 

és Skorkát elöntötte a vér.
A másik két jasszlegény
a rémülten jajveszékelö. sikoltozó 
leányra vetette magát, megragadták éa 

magukkal akarták hurcolni, 

a leány persze kézzel-lábbnl védekezett, rú
gott, karmolt és egyre hangosabban kiabált 
regitségért, mialatt a vőlegénye puszta kéz
zel védekezett a bicskás jasszok ellen.

Percekig tartott a véres dulakodás, mig 
*égül a segitségkiabálásokat meghallották 
•gy közeli kocsmában mulatozó vendégek. 

tak a vöröszászlós mentőautók. A téren ha
talmas tömeg feketéllett, gumibotos rend
őrök sflrögtek-forogtak, intézkedtek,

as embergyürü közepén pedig az ntea 
kövén vérében feküdt hat ember,

szúrt, zúzott sebek borították a testüket.
A mentöorvosok leugráltak a kocsikból, 

előkerültek a kétszeres táskák és egymás
után részesítették első segítségben a sebe
sülteket, közben pedig az intézkedő rend
őrök sorra hallgatták ki a tanukat és sebe
sülteket, akiknek a vallomásából

egy véres angyalföldi éjszaka zűrzava
ros története

bontakozott ki.

Ezek kiszaladtak as utcám, eleinte 

nem tudták, miről van szó, ők te teera- 
vlssza kiabáltak, 

a lármájuk fölverte a környéket, más ven
déglőkből is az utcára tódultak az emberek 
és végül közel háromszáz főnyi tömeg fe- 
ketéllett a Béke-téren.

A sötét éjszakában, az angyalföldi gyér 
világítás mellett senki se ismerte ki magát 
pontosan, csak annyit láttak, hogy bicskás 
emberek szorongatnak egy férfit és egy nőt.

Ivády Béla marad
a NÉP országos elnöke
A miniszterelnök minden szavát aláírom 
— mondotta Eckhardt Nagybaracskán

Kedden megkezdi uj Ülésszakát az ország
gyűlés, uj kormánnyal és a nyár óta lényege
sen megváltozott politikai szituációval. Da
rányi Kálmán miniszterelnök és a kormány 
immár teljesen felkészült a parlamenti mun
kára és bár a keddi képviselőházi ülés első
sorban Gömböt Gyula emlékének adózik, Sztra- 
nyavszky Sándor emlékbeszédének elhangzása 
után következő tízperces gyászszünet szerepel 
az ülés napirendjén, — utána nyomban meg-

Megszűnik a főtitkári állás
A képviselőház munkájának megkezdését 

azonban megelőzi még a Nemzeti Egység Párt
jának hétfői mozgalmas napja, amikor a kor
mány a párt elé terjeszti n törvényhozás elé 
kerülő törvényjavaslatok első csoportját és pe
dig

as ügyvédi rendtartásról szóló törvényja
vaslatot, a gyógyszerészeti, valamint a vá
rosrendezésről és a német-magyar knltur- 

egyezményről szóló törvényjavaslatokat. 
Mindezeket előbb letárgyalja a NfrP pártveze 
tősége és utána a párt plénuma.

A pártvezetőség még mindig a régi összeté
telében áll fenn, előreláthatólag azonban a 
hétfői pártértekezletcn már megválasztják az 
uj vezetőséget is, amely

as eddigi kilenc tag helyett harminc tag
ból fog állanl.

Ezt a pártvezetőséget a NÉP különböző árnya
lati csoportjaiból állít iák össze s tulajdonkép
pen ez a pártvezetőség fogja egymás között 
felosztani a pórt ügyosztályainak vezetését. 
Egyidejűleg

megszűnik az orsságos főtitkári állás s Igy 
megszűnik Marton Béla kizárólagos intéz

kedési Joga a párUzervesés Hereiben,

A tömegből agypáran beavatkoitak a vére
aakartak SJrorJrdnoi,

megkfllflnbflatetnl aa 
la segíteni akartak,

kedésbe, segíteni 
többiek azonban

nem tudták őket 
utonállóktól, ők 
ütötték as utonállókat, de ütötték a se- 
SHőket la, egyre többen avatkoztak a 

ologba és végül aa egésa tömeg ordí
tozó, kiabáló, bottal, késsel hadonászó 

gomolyaggá keveredett,

mindenki mindenkit ütött, általános, véres, 
vad dulakodás kezdődött.

Percekig tartott a véres éjszakai tömeg
verekedés, amelyben

mindenki mindenki elen folytatott 
közelharcot,

amíg végre rendőrök érkeztek, de az fi szá
mukra Is nehéz volt a rendcsinálás, mert 
nem tudták megkülönböztetni az igazi tá
madókat a megtámadottaktól és azoktól, 
akik segítségre érkeztek. Nagynehezen 
mégis csak sikerült elérni a rendőröknek, 
hogy a verekedés abbamaradt,

addigra azonban hat ember feküdt 
vérében as utcák övön,

ezekhez hívták a mentőket.

hogy megválasztják a képviselőház 
valamint a különböző bizottságok

délelőtt Ismerteti Darányi Kálmán 
nz uj kormány programját, amely-

kezdődik a rendes parlamenti munka elsősor
ban azzal, 
tisztikarát, 
tagjait.

Szerdán
részletesen ... ........... „ .
hez kétségtelenül hozzászólnak — ha nem is 
házszabúlyszerüen, de a kifejlődött parlamenti 
szokás alapján — a pártok vezérei is.

bár előreláthatólag a harminctagn pártvezető
ségben helyet fog foglalni a volt országos fő
titkár is. Most már bizonyos, hogy »z elnök 
személyében nem lesz változás,

■ NÉP élén továbbra Is Ivády Béla marad 
a párt országom elnöke.

Az Állam titkárságok 
kérdése

Sok szó esik politikai körökben a politikai 
államtitkári tisztségek betöltéséről, valamint a 
főispánok kicseréléséről. A kormány — érte
sülésünk szerint — még a jövő héten sem fog
lalkozik ezekkel a kérdésekkel, legfeljebb 
annyi fog történni ezen a téren, hogy

a legrövidebb Idő alatt betöltik a kereske
delmi és közlekedésügyi minisztérium ál

lamtitkári állását.
A kereskedelmi államtitkárságra politikai kö

rökben két jelöltet emlegetnek és pedig Szent- 
pály László és vitéz Martsekényi Imre ország
gyűlési képviselőket. Szentpály László mérnök, 
a reformnemzedéknek egyik szimpatikus ve
zető tagja, aki nem tartozik a bangoskodók

A mentők elsőnek Skorka Jóssef sebeN 
kötözték be. A fiatalemberrel alaposan el
bántak a támadók, fejbeverték, úgyhogy

as orrceontja betörött s azonkívül bics
kával fölhasltották mind a két arcát.

A többi sebesült mind véletlenül keveredett 
az éjszakai vérengzésbe, segíteni akartak 
Skorkának és közben kapták a sebeiket, 
Dzubnár Ignác kocsisnak

valamelyik dühöngő verekedő tőből le
harapta a bal mutatóujját, 

a leharapott ujj a nagy verekedésben 
hol elkeveredett, nem is találták meg. 
Harangi Jenő autószerelő öt szúrt 
kapott, kettőt a combjába, hármat a vál
lába, mig Horváth Gáspár szerelőt az ágyé*  
kán és két combján azurkálták össze.

Aaasony Is volt a sebesültek között, 

Dokros Mihály kocsis felesége, őt a hátán 
és a nyakán szurkálták meg.

A hat sebesültet a mentők bekőtözés után 
a Rőkus-kőrházba vitték, a rendőrség pedig 
keresi a nőrabló, útonálló angyalföldi jass*  
szokat, akik

mialatt a tömegverekedés miattuk zaj
lott és folyt a vér, — ügyesen meg

ugrottak
a Béke-téri csatatérről.

vala- 
Vitét 
sebet

köré és néhány felszólalásával s képviselőhás- 
komoly felkészültségről tett tanúságot.

A BArczay-Marton 
affér

kormány alakulása közben a NÉP ben ki-

bán

A , ...........    _ ................. _
robbant belső ellentétek, Darányi Kálmán mi
niszterelnök erélyes fellépése után, megszűntek 
és a Kozma Miklós beliigyminisztersége ellen 
vezetett ellenakciónak utolsó hullámait is,

a Bárczay János és Marton Béla között 
felmerült súlyos ellentéteket most próbál

ják elsimítani.
Bárczaynak az a feltétele Martonék békitésf 
akciójára, hogy

Marton Béla éa megfogyatkozott személyes 
hívei minden feltétel nélkül tegyenek bi
zalmi nyilatkozatot Kozma Miklós bclügy 

miniszterrel szemben.
Ha ezt a feltételt elsősorban Marton Béla tel
jesiti, nz esetben elsimulnak a közöttük ma 
fennálló politikai, de a személyi ellentétek is.

Friedrich bizalmatlan 
Eckhardt bizik,

Vasárnap Mojzes János kerületében, 
N'agybaracskán Eckhardt Tibor beszédet 
mondott, amelyben foglalkozóit Darányi 
Kálmán miniszterelnök programjával. A 
gyűlésen előbb Mojzes János mondotta el 
beszámolóbeszédét, majd utána

ECKHARDT TIBOR
azzal kezdte, hogy tájékoztatót akar adni a 
mostani politikai helyzetről.

— Kétségtelen — mondotta —, hogy ai 
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ország uj helyzet elé került, nemeink azért 
mert Gömbös Gyula meghall, hanem a rend 
azervAltozás megszületését kiváltotta a dík 
talurás törekvések nyilvánvaló csődbejulása. 
Őszinte örömmel olvastam azt a program
beszédet, amelyet a miniszterelnök ur ‘el
mondott saját pártjában és

kijelenthetem, hogy annak minden sza
vát aláírom,

‘Kijelentem, hogy mi

ennek a politikának megvalóaltásdhaa 
segíteni akarjuk a miniszterelnök urat, 

a jóra Irányuló szándékában segíteni Is fog- 
jnk, mini ahogy segítettük a Gömbös-kor
mányt éveken át,

míg egy erőszakos választás, a választó
jogi ígéret önkényes és erőszakos meg

szegése ulán el kellett tőle válni.
Ha tehát nem kérünk részt a hatalomból, ne 
vegye tőlünk rossznéven senki. Mi nz ellen
zéki padsorokból akarjuk a jóra irányuló 
.szándékaiban a miniszterelnök urat támo
gatni. Hogy miért, azt is megmondom: 
azért,

mert es a párt soha többé hitelbe nem 
fog senkit se segíti ni. Először lássuk az 

eredményeket i
Beszélt azután arról hogy a támogatásnak 

a másik feltétele az, hogy n közigazgatás a , 
választások menetére ne lehessen befolyás- , 
síd. i

A képviselőt ne a közigazgatás nevezze I

• ki, hanrui a nép válassza.
Ezért kell a titkos választó Jog, amellyel 
összekapcsolódik a kormányzói jogkör ki
terjesztése és a felsőház reformja is. A ma 
gyár alkotmány nagyszabású reformjáról

• van szó. A magyar alkotmányt modernné 
kell tenni és kiszélesíteni, hogy szabadon 
tudjon ellenállni

épp Ugy « felniről JÖVŐ forradalmak éa 
diktatúrák, mint aa alulról JÖvf forra

dalmak ellen.
Azzal fejezte be helyeslésekkel éa éljen

zéssel sűrűn megszakított beszédét, az el
következő hónapok el fogják dönteni, hogv 
ez a nemzet a Duna-Tisza völgyében fenn 
tudja-e magát tartani.

Czirják Antal, Dinnyét Lajos és Horváth 
Zoltán beszéltek még, majd Friedrich Ist
ván mondott rövid beszédet. Azt hangoz
tatta, hogy

az nj kormánnyal szemben a*  a véle- 
móuye, hogy nem fog megváltom! 

semmi.

Nem lesz Itt változás addig, amíg alulról 
jövő társadalmi nyomásra vissza nem állít
ják a becsületes nemzeti önkormányzatot és 
a keresztény demokráciái,

A nagybaracskai gyűlés után C adta!ja és 
Gara községekben volt gyűlés, melyeken 
Friedrich István és Eckhardt Tibor német
nyelvű beszédeket mondtak az ottani sváb 
Inkósság előtt.

A menet élén ■ mankókercMteo zászlók vi
vői haladtak. A adszlórivők ■ Schmcken 
épllet hatalmas mankóé kereaat-oaaiop tö
vében sorakoztak fel. A különböző kerüle
tekből felvonuló csoportok tizenegy órakor 
érkeztek a Sehmelzre.

A Schmelzeu felsorakozott csoportok 
előtt

Bah—mlgg dr. szövetségi kancellár 
beszédet mondott, 

amelyben azt hangoztatta, hogy a hazafiul 
nrcvonalnak ezen a gyűlésezésén ezúttal 
elsősorban a munkásság kérdéseivel foglal
koztak. A munkássághoz Intézte szavait és 
kijelentek, hogy az osztályharcnak Auszt
riában egyszersmindenkorra vége van, 
mégis nyugodtak lehetnek a munkások, 
mert

a hazafiul arcvonal megvédclmczi az
osztrák munkásság Jogait

A kormány folytatja a küzdelmet a mun
kanélküliség ellen és az élelmiszerek árá
nak csökkentéséért száll síkra. A kancellár 
beszédét nagy lelkesedéssel fogadták.

Vasárnap délután a szövetségi kancellár
jelenlétében

ünnepélyes külsőségek között megtör
tént a Dollfuss-emlékmU alapkőleté

tele.
Schönbrunnban, a Glorlette mögött épül ez 
a második Dollfuss-emlékmü, a hletzingl 
temető közelében, ott, ahol először helyez

Jól slkertlit renoválás után 

etetjánt a 

BALÁZS
Z

sarok
KÁVÉ
Andrássy-ut én Ltot

lék őrük nyugalomra a tragikus végű Dőli- 
üss kancellárt.

Délután és este a bécsi színházakban és 
mozikban

ingyenes előadások votlak

a hazafiul front vidékről feljött körzet ve- 
zetöi és tagjai számára.

A fővárosba érkezet nagy tömegek haza, 
szállítása már vasárnap, az éjjeli órákban 
megkezdődött, noha a gyiilésezés csak hét
főn ér majd véget, amikor

mintegy tízezer bécsi és bécskömyékl 
újonc leteszi az esküt

ni kiás elnök, Schiissnigg dr. kancellár és 
Zcbuer tábornok Jelenlétében a schmelzl 
gyakorlatozótéren. Ezek az újoncok októ. 
berben vonultak be. Az általános véderő- 
kötelezettség bevezetése óta ezek az első 
bevonult újoncok.

Százezer ember vonult fel 
Becs utcám a hazafiul 
arcvonal monstre ünnepén 
Schuschnigg a munkássághoz nagy beszédet intézett

k nemzeti csapatok vasárnap 
bevonultak Oviedoba
Súlyos Incidens a spanyol-francia határon

Béca, október 18.

(A nétfől Napló tudósítójának telefon
jelentése.) őszt verőfénycs nap kedvezett a 
hazafiul arcvonal nagy seregszemléjének, 
amelyet az osztrák főváros régi gyakorla
tozó terén, a S c h ni c I z e n tartottak meg. 
Vasárnap az osztrák főváros zászlődlszben 
pompázott s a lakosság lelkesen ünnepelte 
a főbb útvonalakon nagy tömegekben fel
vonuló csoportokat.

A hazafiul arcvonal második évi gyülé- 
érzésének alkalmából

HERCZEG FERENC. Vadnay Lász'ó, K. Halész Gyula 
és Kristóf Károly kéziratából készült a

Szenzáció
AGAY IRÉN KISS FERENC, RÓZSAHEGYI, KABOS 
GYULA, VEREBES ERNŐ, TIMAr JÓZSEF, 
Somogyi Nusl, Gárdonyt, Pethes, Szakáié 
főszereplésével Itt a

Szenzáció
SZÉKELY ISTVÁN és VAJDA LÁSZLÓ rendezése, 
PüLGAR TIBOR zenéje a 

Szenzáció
Csütörtökön a

CASINO, cn OMIÍIA
tllniszlnlirtznkbnn kerül színre a legérdekesebb magyar film a

Szenzáció

több mint százezer ember gyűlt össze 
Pécsből és Alsó-Ausztriából, továbbá a 
többi tartományból a fővárosban. Hajnal
ban négy órakor futottak be az első külön
vonatok s ugyanakkor érkeztek az autó- 
busz-menctoszlopok Is a főváros határába.

Az érkezők először az egyes kerületi 
gyűjtőhelyeken gyülekeztek éa ai előre ki
dolgozott felvonulási tervnek megfelelően 

reggel hét órakor Indultok meg a me- 
netoszlnpok hatos sorokban a Sehmela 

felé.
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Párizs, október 18.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) A spanyol polgárháború vasárnap 
érkezett a negyedik hónapfordulóhoz. A ne
gyedik hónap első napjának legkiemelke
dőbb mozzanata

a nemzeti felkelőcsapatok ünnepélyes 
bevonulása Oviedo városába.

Mola tábornok elővédje, egy ldegenleglonlsta 
’iadcrő, szombaton ért a város keleti részé
hez « aa ünnepélyes bevonulás vasárnap 
délelőtt történt meg.

Oviedo elfoglalása után

a harcok súlypontja most már teljesen 
Madrid elfoglalására helyeződik.

A tcnerlffal rádió jelentése szerinte Madrid 

körül harcoló nemzeti felkelőcsapatok leg
főbb parancsnokává Mola tábornokot nevez
ték ki.

A Madrid ostromgyürttjében lefolyt utolsó 
hadmozdulatok közül a nevezetesebbek a 
következők:

A toledol arcvonalon az ostromló csapa
tok erőltetett menetben

elérték és megszállották Illescas váro
sát,

•mely 32 kilométernyire fekszik a főváros
tól. Á vörös milícia alig tanúsított ellenállást.

Súlyos vádak a szekszárdi
vizsgálóbizottság előtt

Szekszárd, október 18.
(A Hét föl Napló tudósítójának telefonjelen- 

téte.) A szekszárdi városházán hónapok óta 
folyó vizsgálat mind újabb és újabb megdöb
bentő részleteket tár fel a város ügykezelésé
ről. Vitéz dr. Turánszky László főispán kije 
lentette ■ Hétfői Napló munkatársa előtt, hogy 
saját személyében szorgalmazta a legerőtelje
sebben a vizsgálat megindítását és szigorú le
folytatását. Közlte azt ia, hogy felkérte dr. Du- 
fin Jenő képviselőt és vitéz Makrag Ferenc ny. 
postaigargatót, a szekszárdi ellenzék vezéreit.

Írják össze a városban szállongó mende
mondákat és gyanúsításokat

éa terjesszék a fegyelmi bizottság elé.
A főispán közbelépésének hatása alatt P«í- 

pay Károly és Vőglein Jánoa szekszárdi földmi- 
vcsek, akiknek vádjai megindították a vizsgá
latot,

újabb hrivankétoldalas beadványt ferjesi- 
tettek

n fegyelmi bizottság elé, amely a legnagyobb 
titoktartás mellett, teljes erővel folytatja mun 
káját. Eddig még az átvizsgálandó anyag felé 
vei sem végeztek, de időközben több kisebb 
tisztviselő ellen indítottak már vizsgálatot, mert 
kiderölt, hogy a rájuk bjzott pénzösszegekkel 
nem tudnak elszámolni.

Szekszárdon nz utóbbi napokban mind élén 
kebb ellenzéki hangulat alakult ki és remélik, 
hogy a vizsgálatok eredméryeként a város ve
zetése és vagyonkezelése olyan emberek kezé
be kerül, akik teljesen szem előtt tartják n 
város polgárságának érdekelt és nero tesznjk 
lehetővé olyan eseteket, hogy

Töltőtoll javítások

MINEÜUA mm?WrBHB Kwsutli Lsjoi-u. íu 

Ugyanakkor a nemzeti haderő Jobbszárnya 
elfoglalta az Illescas városától délnyugatra 
fekvő Anovcr községet, amely a Tajo-folyó 
mentén fekszik és 14 km-nyire van Arán*  
juez városától. Illescas elfoglalásával síké*  
rlilt helyreállítani az összeköttetést a Tőled*  
felől eiönyoniuló ostromló csapatok és a 
Navalcarncro felé menetelő felkelő csapatok 
között.

Az esti lapok haditudósítói as ovidról 
frontszakaszrői jelentik, hogy Gi.’on kikötő- 
városban a vörös miiieisták arra a hírre, 
hogy Oviedo éleseit,

számos túszt kivégeztek.
A kivégzett túszok között főleg papok és 
apácák vannak.

A Malin egy súlyos Incidensről számol be, 
amely a spanyol-francia határon a Behobla 
batárvárosba vezető nemzetközi hídon folyt 
le. Az Ir.tn elfoglalása után francia területre 
menekült spanyol vörös miiieisták egyik 
csoportja a hidra vonult s onnan szidalmaz
ták a hid spanyol hídfőjét őrző nemzeÜ ka
tonákat és vámőröket.

Előkerültek a revolverek is s több lö
vést adtak le a nemzetiekre, akik viszo

nozták a lövéseket.
Rövid tűzharc keletkezett, amelynek során 
mintegy száz lövés dördült eh

egy családból négy városi tisztviselő kerül
hessen ki

és hogy egy tönkrement hentesmester egyik 
napról a másikra városi tisztviselő lehessen. 
Sorozatos nyugdíjazásokat várnak egyébként 
a város vezetőségének sorából.

•A
Egy Ijth.t.tl.n 
finyfotri, , a fia. 
t.liág üde, fénye 
r.gyog ajkain a 

rivoíre
lack rúzsokban (roug. tt.rn.ü 

it .,y«ni színében, fényhatást- 
bán, tartós ligában utánoih.uii.nok 
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dr.Holezer ill.tiz.rUfiban, T.íSr-krt 8
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Megölte testvére gyerme
két egy gaidalegény 
Meglopottá, azufán kutbsdobta 
a kíienchónapos te&nykát

v

Kegyetlen gyilkosság tartja izgalomban 
az Esztergom közelében fekvő Tarján köz
ség lakosságát. Ifj. Hartmann Antal 19 éves 
gazdalegény

megfojtotta éa a kútba dobta 

nővérének 9 hónapos leánygyermekét. A 
bestiális bűntényt napokon keresztül tartó 
nyomozás után szombaton délután leplezte 
le a csendörség.

Tarján község egyik legmódosabb gazdál
kodója a 60 esztendős Hartmann Antal. 
Az öreg gazda feleségével, fiával és leányá
val lakja a családi házat. Leányának kilenc 
hónappal ezelőtt

leánygyermeke született.
Törvénytelen volt a gyerek és emiatt so

kat kellett szenvednie a leányasszonynak 
szüleitől. Napirenden voltak a veszekedé
sek és nem egyszer ki is akarták utasítani 
a szerencsétlen nőt. Később azután, ahogy 
a kis csecsemő fejlődni kezdett, lassan el
múlott a szülők haragja, akik megszeret
ték a gyermeket. Különösen az idős apa 
naphosszat eljátszadozott a pirospozsgás 
arcú, mosolygós kis Mancikával. Annyire 
megszerette a gyermeket az öreg Hartmann, 
hogy még éjszakára is maga mellé fektette 
az ágyba. Egy ember haragudott csak 

változatlan gyűlölettel a gyerekre 

és nővérére, a fiatal Hartmann.
A házsártos természetű, iszákos fiatalem

ber sokszor bántalmazta is a védtelen gyer
meket és mindent elkövetett, hogy nővéré
nek megkeserítse az életét.

Október 14-én nagy izgalom keletkezett 
jHartinannéknál. Délelőtt 11 óra tájban a 
yerandáról

eltűnt a kis gyermek.

Egy cigány jósnő járt előzőleg a háznál 
Arra gondoltak, hogy az rabolhatta el a 
kis babát. A gyermek anyja kétségbeesve a 
csendőrségre rohant és ott bejelentette a 
rejtélyes eltűnést. Ifj. Hartmann Antalt lát
szólag nem izgatta a dolog, sőt ha szóba- 
került az eltűnés, dühösen kiáltott fel:

— Mi a csodának keresitek azt a köly- 
köt. Jól tették, hogy elvitték, bár sohase 
kerülne elő. Akkor legalább nem kellene 
szégyenkeznünk.

A csendörség tudomást szerzett a fiatal 
gazda legény különös kijelentéseiről és a 
gyermekkel szemben tanúsított magatartá
sáról. Szombaton faggatni kezdték, hogy 
nincs-e tudomása a gyermek sorsáról? Elő
ször semmiről sem akart tudni, később 
megtört és elmondotta, hogy

ő meggyilkolta a gyermeket

Október 14-én kendővel
megfojtotta, azután bedobta a kertben 

lévő mély kútba.
A csendőrök kivitték az elvetemült em

bert a helyszínre, ahol egy tűzoltó leszállt 
a kútba és annak fenekén

megtalálta az eltűnt gyermek holttestét.
A bestiális gyilkosság olyan felháborodást 
keltett a községben, hogy amikor Hart- 
mannt összeláncolva a fogdába kísérték, 
többen rá akartak rohanni, hogy

mcglincseljék.
A csendőrök mentették meg Hartmannt a 
nép dühétől.

A gyermekgyilkos gazdalegény egyébként 
a fogságban zavarosan viselkedik és való
színűleg meg fogják vizsgáltatni elmeálla
potát.

vs

jellemzi az 193ó/37-es ORION rá*  diósorozatot, mert szelektivitásuk, hangminőségük és halótávolságuk teljesen kiegyensúlyozott. Ar ORION rádiók különlegessége a 
rövidhullámú- 
vétel. A szab. bej. ORION megnagyobbított légrésű forgókondenzátor, o szerkezet gumi-ágyazása és egyéb specialitások teszik lehetővé, hogy a nagy távolságokról jövő rövidhullámú adásokat nappal is nagy hangerővel vehetjük. A 4 csöves 44-es világvevő super 44/u jelzéssel univerzális kivitelben is kaphatá

ilOlíMDIOM
MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉl KAPHATÓ.

Ifa fáradjon

pűjuk ki ea fenti kéazti tkot klrmaA- 
f4n UUaAnls ailveaea Bem itatjuk. Morvái rádió 3S£«

Kozma Miklós bejelentefte 
a frontharcos-találkozón, hogy 
a parlament elé terjeszti 

a frontharcos törvényt
A frontharcos tömegek tízezrei zarándo

koltak el vasárnap délelőtt a Hősök terére, 
•z Ismeretlen Katona sírjához, ahol a nyol
cadik országos frontharcos találkozó díszes 
ünnepélyét rendezték meg. Az emlék körül 
ezüst kandeláberek égtek kora reggeltől 
kezdve. Tiz óra tájban a milleniumi emlék 
előtt felállították a frontharcos diszőrséget 
és ezzel kezdetét vette a nagyszabású ün
nepség. Az angolparki táborból zeneszó 
mellett, zászlók alatt vonultak fel a front
harcos ezredek a Hősök terére, majd ami

kor az megtelt,
az Andrássy utón végig, majdnem ■ 
Körűndig tömött sorokban álltak fel o 

rohamsisakos frontharcosok.
Közben egymásután érkeztek az előkelősé
gek, a külföldi frontharcos egyesületek ki
küldöttei, olaszok, németek, osztrákok és 
bolgárok. Tizenegy óra tájban szinpompás 
kép bontakozott ki a téren.

Háromszáz frontharcos alakulat zászlós 
százada és a koszoruvlvők tömege ér

kezett az ezredéves emlékmű elé.

egy királyi szerelem drámai története:

a legktökéleiescbb filmregény

Stccniflémnrt
l’lerre Bonoit legnagyobb könyv 
sikere:

a francia filmgyártás uj, diadalmas 
büszkesége:

Tizenegy órakor kürtszó harsant, megérke
zett Kozma Miklós belügyminiszter. Né
hány pillanat múlva a Himnuszt játszotta 
a zenekar, megjött a kormányzó képvisele
tében vitéz Sóny/ Hugó gyalogsági tábor
nok, a honvédség főparancsnoka s ezzel 
kezdetét vette az ünnepség, amelyet a 
frontharcosok országos tábori főpapja, 
vitéz Mándoky József vezetett be, majd 
gróf Talcách-Tolvaj József ny. altábornagy 
országos elnök mondott megnyitó beszédet, 
üdvözölte a külföldi frontharcos alakula
tokat, utána

a kormány képviseletében vitéz Ieveldl 
Kozma Miklós belügyminiszter tartott 

beszédet
az egybesereglett frontharcosoknak, akik
nek a száma meghaladta a harmincezret.

— Büszke vagyok rá — mondotta —, 
hogy engem ért a kitüntetés, hogy itt be
szélhetek. A magyar frontharcos tábor le
gyen bizalommal a kormány iránt, mert 
nem egy, hanem

háromnál Is több olyan miniszter la 
van a kabinetben, akik az első tűz- 
vonalban

A frontharcos szellem a háború vér- 
ziviitarulban alakult ki és egy életre 

szól.

A front katonáiban lélekben közösség ala
kult ki, de nemcsak az egyik oldalon har
coló bajtársak között, hanem az egymás
sal szemben álló felek között is. Nem el
lenséget, hanem ellenfelet látott a fronthar
cos a szemben állóban. Es

■ volt ellenfelek Is puskák ropogásá
ban és ágyudürgés közben tanulták meg 

egymást megbecsülni.

Ez az oka annak, hogy Európa békéje érde
kében ápolni kell a frontharcos gondolatot, 
de ápolni kell a jobb magyar jövő érdeké
ben is, amelyet minden magyar keres.

Dél volt már, milior a miniszter beszé
dében idáig ért. Megkondultak a közeli 
templomok harangjai. Kozma Miklós egy 
pillanatra megállt a beszédben, azután igy 
folytatta:

— Meg kell most emlékezni arról, aki 
legjobban szerette a magyar frontharcoso
kat, Gömbös Gyuláról.

Néma csend támadt. Feszes „vigyázz" 
állásba merevedett egy percre a 

sokaság,

azután a belügyminiszter ismét bejelen
tette, hogy a frontharcos törvényt a parla
ment elé terjesztik. A feltörő lelkesedés 
zúgása közben azután befejezte a beszédét.

Goglia táborszernagy az osztrók, Toff- 
kalom Vladimír tábornok a bolgár, Tentori 
Hannibala altábornagy az olasz, végül 
Obcrlind a német hadviselt alakulatok ne-. 
vében üdvözölte a magyar frontharcosokat. 
Miközben a külföldi delegációk vezetői 
beszéltek, letették az Ismeretlen Katona 
emlékművére az osztrák, bolgár, olasz és 
német frontharcosok koszorúit, majd vitéz 
dr. Tóth András országos alelnök mondott 
beszédet, amely után

a frontharcos alakulatok koszoriiinak 
százait borítottak rá az emlékműre.

Katonai vezényszavak pattogtak, felzen-

dűlt a zenekar és megkezdődött a levonu
lás. Huszonötezer frontharcos diszlépésb 
döngölt az aszfalton. A menet élén zászlók, 
köztük elől az osztrák, olasz, német <’• 
bolgár lobogó.

Vitéz Sónyi Hugó, a kormányzó képvise
lője, a Köröndön foglalt állást, körülötte a 
nagy frontharcos találkozón résztvevő elő
kelőségek álltak: végig vonultak előttük a 
frontharcos ezredek, amelyek az Andrássy- 
utón, Rákóczi-ulon keresztül visszatértek 
az Angol Parkba, amelyet vasárnapra

„Frontharcos Táborhelyeivé alakítot
tak át.

A táborhelyen láborparancsnokság, tábori 
segélyhely, tábori postahivatal működött, 
ahonnan rózsaszínű tábori levelezőlapokat 
küldtek n frontharcosok.

Az Országot E ront harcos Takaródat va
sárnap délután négy órakor ünnepélyesen 
lefúj Iák.

♦

A Fronlharrot Szövetség ■ Vili. Országot 
Frontharcos Találkozó keretében rendezte meg 
vasárnap ötödizben n Hősük Csillagturájdt, 
amelyre 272 autós és motoros nevezett be. A 
túra résztvevői vasárnap reggel félnvolc és fél- 
kilenc között futottak be a Hősök-tcrén felállí
tott célvonalhoz,

mindegyik befutó koszorút hozott magával, 
amelyet letett a Hősök emlékkövére.

Első lett n Frontharcos Szövetség motorsport
osztálya, de versenyen kivül indult. Az első 
dijat a TTG kapta (a Cordntic gyár ezüst ser
legét), a Fiath-pvár serlegét a tara második 
helyezettje, n Győri Autó és Motor Club. a 
harmadik befutó a Balatonvidéki Autós Club, 
a Frontharcos Szövetség ezüst serlegét kapta, 
« negyedik lett n Kőzépinngvarországi Autó 
Club. ötödik a FTC, mindkettő a Weiss Man- 
frvd-gyárlól kapott egy egv ezüst serleget. A 
legtávolabbról, j.inzliől érkezett a csillagturára 
Kovács Béla. A Frontharcos Szövetség autó- és 
motorsport osztályának résztvevői meleg ün
neplésben részesítették dr. Vbliczky Szabó Zol
tánt, aki a legtöbb kilométert tette meg a klub 
tagjai közül. Dr. I.égrádv Oltó tisztelctdiiával 
tüntették ki.

a legszebbel? beszé'ö francia film:

^ocnitlSmart 
ez e'ső nagykiftlIHAfiU pazar 
pompájú Jr.tncia film:

A főszerepben: FLISSA LANDI 

Bemutat’a a radius 
Premier cfiUítfrfHIcHra Fco nitn_

■ I politikai kérdéaen.

’*.!*  az első lűz- 
küzdötte végig a világ

háborút.
frontharcos gondolatokat, 
frontharcosnak 
naponta életet

a
az,

Megértjük
Tudjuk, mi 
éven keresztül 
és életet feláldozni a hazáért.

— A magyar kormánynak 
vannak n frontharcos táborral

lenni. Négy 
kockáztatni

kötelességei 
vaimon « ..........___  — szemben és
a kormány kötelességét teljesíteni is fogja.

Nem marad ígéret, amit a kormány
elnök nyilatkozatában bejelentett, rö
videsen megjelenik a frontharcos Iftr- 
vfnv és nem lesz párt a parlamentben, 
amely a törvényt ne szavazná meg. 

hiszen mindenki át van hatva e gondolattal 
n nemzetnek le kell róni kötelességét a há
ború hőseivel szemben. A frontharcos gon
dolatnak felül kell emelkedni minden napi

FÜSTSZŰRÖS
SZIVARKAHÜVELY

40 Fillér!
JANINA SZÍ VARKAPA P I R 12 FILLÉR

KÉRJE MINDENÜTT I
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I.
Londonból írják a Klsnqplónak: Chrlstte 

hírét aukciót termében ékizerárverést hir
detlek. Az ékezetek tulajdonosa ezen a né
ven szerepeli: Mr. X. Gmk annyit árultak 
el, hogy a holmik királyi kincseskamrából 
származnak. Tízezer l°nt ára drágaság kelt 
el az árverésen. Egész London tudja, hogy 
Mr. X. nem mát, mint a négut,

II.
Tarján kivonult Pestről, de Pest nem hagyja 

wiugól utánamegy. Es igaza van. A Lukács
fürdő 7'gr/dn-bárjában meg kell hallgatni 
Hál kai Mártát.

III.
Mát a tzlu ét más a politika... Grá/ 

Festetics Sándor ét őrgróf Pallavlclni 
György igazán kél politikai ellenpólus. Vi
szont: a nyilasgróf Idősebbik fia, Festetics 
Miklőt a jővő hónapban tartja esküvőjét 
Pallnvícini őrgróf lányával, Thyrávat.

IV.
A Dunaparf szenzációja a Duharrg-kávé- 

ház uj kékterme. M a kalapot előtte és ide
genforgalmi érdemrendet a gomblyukába 
amjíik, akinek whe és ülése van ilyesmit 
berendezni I

V.
Szombat éjszakai pillanatfelvétel at Ari- 

rónából. A parkett hangulatvilágításban 
fürdik, finom tangó andalító muzsikája le
beg a páholyok körül. Két elegáns ur egy 
páholyban halkan fütyüli a zenekar után a 
remek Rozsnyal-melódlát. Hopp, nini, mi 
est Jelvény van mindkettőnek a gomblyu
kában. Fogaskerekes-buzakalászos díszíti at 
egyiket, a másikban villogó, pici ezüstefákr 
Iga. No igen, változnak ax ldök,tl

VL
Halmag Imre, as Atetler-bkr tehetséges 

Szórakoztatója «z öngyilkossági krónikában 
szerepelt ezen a héten: szerelmi bánatában 
mérget Ivott. Szerencsére már felgyógyult 
és tovább mulattatja a tisztelt publikumot. 
A szerelmi bánat azonban ugylátszik sze
relmi hosszt idézett elő a Halmay-piacon: 
estóről-estére izzóhangu szerelmeslevelck 
érkeznek a elmére. Pld, a bár kitűnő veze
tője végűi kénytelen volt kiadni a párán 
csőt, hogy ezentúl előadás alatt tilos sze
relmeslevelet kézbesíteni Hal magnak,

VII.
Harangozó Gyula, ax Operaháx kiváló 

Szólótáncosa megnyerte ax Operabarátok 
Egyesijeiének ösztöndíját. A pénzen Lon
donba utazott tanulmányútra. Itt megismer
kedett Missiannal, a cári ballet hires meste
rével. Az orosz mester az igazi, népies ma
gyar táncokról érdeklődött és mikor Ha
rangozó Gyula befejezte londoni tanulmá
nyait, vele együtt Magyarországra jött. He
teken át járták kettesben a falvakat, Kalo
csától Egerig a gyöngyősbokrélás tájukat, 
kit falusi kocsmák ivászobáiban, lakodal
makon, népünnepeken lesték, figyelték, ta
nulták az igqzi magyar táncot. Az orosz 
mester bőröndre való följegyzésekkel uta
lót! el. Harangozó Gyula tanulmányútja pé
tiig azzal az eredménnyel járt, hogy a kor
mányzó nevenapján az Operában színre- 
kerülő Hubay-szcrzeményben, a Csárda je
lenetekben hamisítatlan, a maga ősilégében 
lenyűgözően szép magyar táncokat mutat 
he a bálidkor,

VIII.
Három lovagias ügy elintézésire párnak 

a vívótermek. Két lovagias ilgy keletkezeti 
a vitából, amely azt követte, hogy báró 
Podmanlezky Al titánét nem vették fel a 
Park Clubba. A harmadik ügy szereplői 
Groedel Dóra bárónő férje, Korhűig Lfijos 
és Horváth István dr. ügyvéd. A Ounapar- 
ton affér zajlott le köztük és most lovagias 
útra terelték az ügyet.

IX.
A mAsfélhónapos kényszerszünet néma

ságra ítélte a Capri nagy attrakcióját, n 
< sdÁi’dry-duót b’em tudták, mi lesz, velük, 
elfogadlak cgv londoni szerződést. Szomba
ton piár a pályaudvaron voltak, mikor sok 
bonyodalom után megérkezett a nyitási en
gedély. A Capri tulajdonosa taxin robogott 
utánuk és az utolsó percben érte ytó| őket. 
Csákváryék széttépték a londoni szeredéit 
és szombaton éjszaka már boldogan hall
gatták a publikum tapsát az uj Capriban.

X.
Lokálok, vigyázat! Az uj bortörvény el

rendelte, hogy ezentúl tilos a „konyak" el
nevezés. a borpárlatot csak brandy vagy 
borpárlat néven szabad kiszolgálni.

BAKTER: Csinálom a csinálóját Lepcses 
szomszéd, a füle hegyirül látom, hogy má 
meg Pesten vótak.

ÖRZSI: De még miilen nagy sorbal 
BAKTER: Süsse ki hamar, mi dologba 

jártak?
ÖRZSI: A kormányválság végett,
BAKTER: No fene, no fene!
LEPCSES; Igen, mer az uj miniszterel

nök urnái senkise jelentkezett, hogy be- 
Iöccse a lemondott államtitkárok helit. Mon
dok a kegyelmes úrpak: ne tessen má zo- 
kolni a zavargásoméi de odahaza Rába- 
bogyocskán vóna egy ember, aztat igen 
njállapáp). A?zpngya: ki vóna az? Mondok: 
Sutyovúny Antal, kősségl kanász. Hejnye, 
uszoncva, oszt jdÍHcd állásba? Mondok: 
disznóügyi állat-titkárnak.

BAKTER; A jzenvedésit neki! S a kegyel
mes úr mit felelt?

LEPCSES: Hát asrongya ű aztat a Sutyo- 
ványt nem ösineri, de engem elhelezne egy 
jó állásba az elmegyógyintézetnél. Mondok: 
mjnt igazgatót? Nem, aszongya, mint ápol- 
t3t. Mondok; köjtöpöm, ápoji otthun is le- 
hetek.

BAKTER; Iga?a is vót. — Hát ml újság 
Pesten, Lepcses szomszéd?

ÖRZSI: Azt mesélik, hogy a bíróság Új
pest mellett a Megyeri csárdába tartott tár- 
gyallást.

BAKTER: Az igen láttya! E*  liter Jó ka
darka mellett a bíró se ítél keményen, meg 
a vádlott is víg abban f öli ebhez.

LEPCSES: Eccer nálunk is kiszállt a bí
róság a Háromszemű Órenstájn kocsmájá
ba, Ahogy ippen a tanukat vizslatta az el
nök úr, begyütt as a Borcsókuló Gngyela 
Mártppy, osz| félre csapatván a kalapját 
’gen bicskgnyilogató hangon dallo/ta, hogy: 
„Sárga a liba Rögye, nincsen aki megegye." 
Az egyik ügyvéd persze ráhurrinlott, hogy 
vegye le a kalapját s hallgasson, mer tár- 
jyallás van. — „Eh a gatya ránc nélkül" 
— mondta Gúgyeln, — „amíg a bíróságon nem 
rúghatok be zeneszó mellett, addig a kocs
mába se fogok törvényszéki föllépést tanú
síttatni.'*

BAKTER: No no, hát hiszen. —- Arrul 
mit hallottak, hogy egy újságíró körüljárja a 
lödet?

ÖRZSI: De még hozzá húsz nap alatt 
BAKTER: Oszt mér siet annyira?
LEPCSES: Biztos meg van rá az oka. 

Mikorába Mándics Pál másoccor házasodott 
s azt a bögyös kis Pattogató Zsuzsit döccen- 
tette főkötő alá, ippen szüret fele járt az 
idő. Persze igencsak otthun akaródzott ta
nyászni a menyecske mellett, de meg a
iiiiiiiiiiiiffiiniiniiitiiiiuiiujiiniiiiiiiiiuiiiiiujuiiiiiiiiiiíiiiiiiiiininiiiiiiiniuínuntmHfiniiniiiHiiiHuiHiHiiiinMiiimuiHHiiiiiiiiiiMiHiiiHnn

„kuka adja vissza
a selyemruhákat !..
kuka nam akarta visszaadni, mlra véresre 
verte a gavatlér/a

Érdekes büntető per került moit • törvény
szék elé. A vádlottak padján Kemenctts Lajos 
egy budapesti vállalat negyven esztendős tiszt
viselője ült.

Zsarolás ■ vád ellene.
Aa ügyészi Vádirat igy mondja el a zsarolás tör
ténetét |

r- XrnMnexéi Lajos augusztus 4-én megjelent 
Kovács Ibolya Príter-utcfi lakásán és őt azzal 
fenyegette wg, hogyha a rísgére vásárolt selyem- 
ruhAkat nem adja át neki,

szőllejit is féltette, tehátlan föfogatta csősz
nek pztat a Kandcráber Csoszó Jánost. No, 
pár nap múlva Mandics korholta a csősszit, 
hogy igen lassan járja körű a fődet. Aszon
gya: — „Mozogjak sebesebben kend, pier ha 
én este hétkor elindúnék, körűmennék ki
lencre s negyed tízkor mán a feleségemmel 
cicáznék a kemence mellett.**  — „Dejszen" 
— monta a vén Kanderáber, — „ha engem 
várna a maga felesége ekkis cícázati kemen- 
cézet céljábul, én má kilencre ott vónék.**

ÖRZSI: Ajj, az öreg kecsketöinlőt
BAKTER: Vén darázs is meg dong ja a 

mézet, ha nem is tesz benne kárt. — Hát a 
Darányi miniszterelnök miijen pogrombe- 
szédet mondott?

LEPCSES: Áztat monta, hogy ott akarja 
foltatni, ahun szegény Gömbös apánk aH>g- 
hatta.

BAKTER: Osrt Jó lesz azt

LEPCSES: Nézze bájjá, pár esztendő 
előtt Cseplészen vót egy Komondi nevű kös- 
ségi bíró. Nagyon fájn, becsületes ember 
létire csak egy hibája vót, hogy annak az 
ótvaros Bárcza Jánosnak a feleségivei köz
jogi viszonylatot tartott fönt s amint a férj 
kitette a húzbul a lábát, ü odament az asz- 
szonyhoz és tejjes totalitást gyakorút fö
lötte. Eccer esak szegény Komondi váratla
nul meghótt. Az uj bíró a pogrembeszégy- 
gyiben kijelentette, hogy ű is aztat akarja 
csinálni, mint az előggye: —- „De a rosseb 
egye meg'*  — kajátot közbe ótvaros Bárcza 
János, — „most mán ölég yót, haggyák a 
feleségemet dógo?ni.* ‘

ÖRZSI: Igaza is vót. Totalitásból nem le
het megélni, — Oszt gyerünk aptya.

BAKTER: Megájjon. Még csak aztat mon- 
gya meg Lepcses szomszéd: micsoda félre
értés vót mostaniba a Kozma Miklós bel
ügyi miniszter, meg a Krüger Aladárék kö
zött?

LEPCSES: HaJja, higgy a, eccer Borocs
kára gyütt látogatóba egy jókiállású pasko- 
nyi legény, aki igen teceedett errefelé a já- 
nyoknak s emiatt a mi fiataljaink el akar
ták tanácsún! a falubul. Hát az a hetven- 
ketjő Domiszjó Pista vájlajta, hogy majd 
ü elintézi a dógot. Oda is ment a paskopyi 
legényhöz, szájajni kezdett vele, de nagy- 
hörtelen kapott füle egy ollan istentelen 
marha nagy pofont, hogy még a világnézete 
is megrendül bejé, Mikor osztán estefelé 
faggatták ütet, hogy mi vót, csöndesen 
aszonta: „Félreértés vót." — „Micsoda fél
reértés?'*  — kérdezték a cimborát. — „Hát" 
—r aszongya Domiszió — „fi azt hitte, hogy 
én verekenni akarok, én meg azt hittem, 
hogy rt nem akar verekenni.*  — No Isten 
álgya,

véresre veri, feljelenti, tönkretenL 
Kcmtncsés éa a lány között szóváltás támadt 
" ennek során • férfi súlyosan insultdlta Kovács 
Ibolyái.

Tbbsakr areulüttítte, hasbarugta
a igy kényszeritette, hogy a salyemruháUt adja 
át neki.

Miután Ismertették « vádiratot, Komencsés 
Lajos ezeket mondotta a bíróságnak :

— Nem vagyok bűnös, nem követtem el Maró
jáét, hii?CB

• magam holmijait követeltem viaasa 
őnagyaágátől, de ő nem akarta visaMadoL

— As is elkövethet Maróidat, alti saját holmtfab 
követeli elássa ilyen esskötökkel — szólt közbe aa 
elnök, majd a vádlott tisztviselő igy vallott:

— Egy barátom társaságában tavaly ismerkedő 
tem meg Kovács Ibolyával. A» ismeretség első 
percétől ajándékokkal kedveskedtem neki, de 
nemsokára rá kellett jönnöm, hogy a leflrv rutul 
visszaél figyelmességemmel, azzal a vonzalommal, 
amellyel én viseltettem vele.

Tessék, itt rím egy névtelen hvéj, 
amely elmondja, milyen moagalmas életet folytatott 
a hölgy, mialatt én udvaroltam neki!

—- Es nem tartozik ide. Arról beszéljen, mi tör
tént a selyemruhák körül? — mondotta as elnök

— A selyemruhákkal as történt, hogy én ezeket 
visszaköveteltem tőle. Mielőtt szakítottunk,

három drága nehéz selyemruhára való anyagot 
vásároltam neki.

Aztán felmenteni hozzá, kértem, adja vissza, ő 
rendőrrel fenyegetőzött, as ajtó felé lökdösött, 
inzuJtált. Én védekeztem, de aa nem iggz. hogy 
megvertem vagy megfenyegettem volna! Csak 
aynyit mondtam:

lenka, adja viaasa a selyemruhákat!
A csinos szőke, 24 éves Kovács Ibolya tette 

ezután vallomását;
— Ksmenczés Lajos megjelent a lakásomon, 

durván szidalmazni kezdett engem, valami név
telen levelet mutogatott, majd

kékre-zöldre vert, lehetetlen dolgokkal ftaye*  
getett, 

követelte, hogy adjam vissza neki a selyemruhát, 
amelyet ajándékba adott...

A Jeány sírva fakadt és igy folytatta t
— Brutálisan rám támadt, hasbarugoU, vérűre 

karmolt. Felkutatta szekrényeimet, ÖMzetépte ruhái*  
mát, végül rátalált a selyemruhákra, amelyeket 
magával vitt.

Néhány tanú kihallgatása után elhangzottak 
a perbeszédek, majd ítéletet hirdetett a törvény*  
szék: Kemenczés Lajost zsarolás vétségében 
bűnösnek mondotta ki, ezért

egyheti fogházra ftélta. 
Aa elitéit tisztviselő fellebbezett.

A Szövetség a Hétfői Napló utján ködj 
az egyesületekkel, hogy a Ugaréiul vetőre 
október 1-től kezdődőié# az uj Írásmód kö*  
telező.

♦
A legutóbbi válogatott tréningen, mint ki? 

egészítő pár lierger AHce és Cohen Rafael nő 
ifi részt vett. Nagy meglepetésre a hölgy pár e 
férfisztárok előtt a saját vonalán első helyen 
végzett.

♦
A Csehszlovák Szövetség október 3bén éá 

november bén, szombat és vasárnap Prágá
ban nagy nemzetközi mérkőzést rendes, 
amelyre a magyar élcsapatokat is pieghivr 
lük. A csehszlovák vasút 50%-os kedvcp 
Bi'-nyt biztosított a magyar versenyzők szá’ 
ipára és a Csehszlovák Szövetség négy W 
gyár játékost vendégpl hivott. A Magyar 
Szövetség csapatkapitánya a vezető csapa*  
tok intézőivel érintkezésbe lépett, hogy kik 
képviseljék a magyar színeket Prágában. Az 
éijájékosok hivatali elfoglaltsága mjaR “ 
magyarok valószínűleg távol maradnak • 
prágai nemzetközi versenytől,

Az Unió LáVn Tennie Club országos fiwpab 
versenyét november 26—27-én tartja.

*
NEMZETKÖZI PAROSVERSENYt'NKZM 

KÜLÖN UKKUEN SZÁMOLUNK BE.
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Vasárnap önként jelent
kezett az ügyészségen 
Kreiner Imre,
Bíider Ügyvéd gyilkosa, akit pénz- 
nam isi tusért az egész országban köröztek O. ?2&IU£.

Vasárnap délelőtt a királyi ügyészség épü- 
létében egy középtermetű,' borostás arcú, 
sovány férfi jelentkezett. Előbb a soros 
ügyészt kereste, majd felment Dühíts Jenő 
dr. vizsgálóbíróhoz és itt izgalomtól elfúló 
hangon ezeket mondotta:

— Krelner Imre vagyok... Most tud
tam meg, hogy rádiókörözést adtak Id 
ellenem pénzhamisítás gyanúja miatt... 
Tessék kihallgatni, el akarom mondani, 

hogyan történt ez az egész dolog ...
Így jelentkezett önként az ügyészségen 

Kreiner Imre, akit valóban az egész ország
ban kerestek és pár nap előtt rádiókörözést 
adtak ki ellene.

Krelner Imre nevét nem ez a pénzhaml- .... hanem nx a 
amely an- 

az egész vá-

sitási bünügy tette ismertté, 
megdöbbentő revolveres dráma, 
nakidején izgalomban tartotta 
rost.

Krelner n Teréz-körvton a 
forgatagában agyonlőtte dr.

járókelők
_ _ „ Bá er Jó

zsef ismert pesti ügyvédet.
Néhány héttel később elmeorvossznkérlők 
vizsgálták meg az ügyvéd gyilkosát és meg
állapították, hogy Kreiner Imre ön- és köz
veszélyes elmebeteg.

Kreinert elmegyógyintézetbe szállították 
és az eljárást megszüntették vele szem

ben.
Mindez 1932-ben történt. Krelner Imre az 
angyalföldi elmegyógyintézetbe került és 
két esztendeig volt itt.

1934-ben elbocsátották a tébolydából 
és azóta különböző alkalmi üzletekből tar-

Megoldották Erdész M hályné 
tragédiájának titkát: 
gonosz pletyka 
kergette halálba a nagy
marosi főerdőőr feleségét

titka vasárnapra

határában, 
mentén, a 
szombaton

A törvényszéki orvostani Intézet Szvete- 
nay-ulcai halottasházában fekszik szombat 
reggel óta Erdész Mihály nagymarosi fő- 
erdöőr feleségének holtteste, öngyilkos lett 
Erdészné és 
megoldódott.

Angyalföld 
iparvágányok 
tan találták 
sztrichninnel ölte meg magát. Kézitáskájá
ban búcsúlevél nem volt,

csak néhány fénykép 
került elő belőle. Turistatársaságot ábrázolt 
az egyik fénykép, Erdészné is látható a 
képen, amelynek a hátlapjára kusza írással 
csak ennyit jegyzett: „Ezek a képek a meg- 
rontóim, Isten veletek!..

Mindössze ennyi adat állt a rendőrség 
rendelkezésére, mikor hozzáfogott a nyomo
záshoz, hogy megoldja az öngyilkosság tit
kát. A főkapitányság értesítette Erdészné

a Csáklyauüxú 
földön fekve, hol- 
reggcl Erdésznét,

Barla-Szabó József 
vezetésével külön egyesületbe 
tömörül az OTI 2300 orvosa 
Az ország legnagyobb orvosi szervezete az uj egyesület

Most, hogy a közeledő orvcskamarai vá
lasztások éles háborúságba kevertek az 
EPOL és a J/O.VE kötelékébe tartozó orvo
sokat, minden választási küzdelemtől füg
getlenül is nagy érdeklődést keltő esemény 
történt:

az OTI orvosai uj orvosegycsüktet 
alakítottak.

Az OTI körül szombat, n három érdekes 
esemény történt, kellőről beszámollak a 
vasárnap reggeli lapok, a harmadikról 

tóttá fenn magát, legutóbb papirügynök 
volt.

Néhány héttel ezelőtt a rendőrség tudo
mására jutott, hogy

Kispesten valóságos pénzhamisító gyá
rat rendezett be két ember: Illés Béla 

és Sciben Sándor.
Közel száz darab hamis kétpengős gyártá
sával kezdte meg működését a pénzhamisító 
gyár, amelyet a rendőrség leleplezett. Di
cset és Seibent letartóztatták s a nyomozás 
szálai Kreiner Imréhez is elvezettek. De őt 
sehol sem találták meg,

ndre rádiókörözést adtak ki ellene.

Kreiner ezt most tudta meg, nyomban 
felkereste ügyvédjét, dr. Seifert Gézát és 
megkérte, jöjjön el vele az ügyészségre, 
mert önként nkar jelentkezni. Az ügyvéd 
Kreinert elkísérte az ügyészségre, majd a 
vizsgálóbíróhoz. Kreiner itt elmondotta, 
hogy nem vett részt a pénzhamisításban,, 
hanem llics és Seiben mindenáron azt akar
lak, hogy

ő hozza forgalomba a hamis kétpen- 
gősöket, mert neki nem történhet baja, 

hiszen elmebeteg.
Krelner azonban erre nem vállalkozott, — 
valotta a vizsgálóbíró előtt.

Bubits Jenő dr. vizsgálóbíró Kreinert le- 
kisértette a fogházba, dr. Seifert Géza védő 
pedig nyomban kérte a vizsgálóbírót:

elmeorvos-szakértővel vizsgáltassa meg 
védencét, 

mert elmebeteg. A vizsgálóbíró ma, hétfőn 
dönt Kreiner Imre sorsáról.

tragédiájáról a nagymarosi csendőr irsöt, 
amelynek emberei

vasárnap kihallgatták Erdész Mihály 
főerdőőrt.

Erdész, aki kétségbeesve hallotta, hogy 
mi történi a feleségével, elmondotta, hogy 
az asszony pénteken reggel azzal ment el 
hazulról, Budapestre utazik rokonlátoga- 
lóba. Kijelentette a férj, hogy

semmi oka sem volt az öngyilkosságra, 
teljesen érthetetlenül áll a tragédiával 
szemben. Erdészné ismerősei viszont ugy 
tudják, hogy a szerencsétlen asszony túlsá
gosan érzékeny leikül volt és szerintük

rosszindulatu, alaptalan pletyka ker
gette a halálba.

Erdészné holttestét hétfőn felboncolják 
és a férj gondoskodik majd a taragikus 
«orsu asszony temetéséről.

azonban csak most szerezhet értesülést a 
nagyközönség és nz orvostársadalom. Az 
első az volt, hogy délelölt megtartották az 
OTI központi orvosi tanácsának szokásos 
ülését, a második pedig az, hogy este ban
ketten ünnepelték Horváth Istvánt, a Tár
sadalombiztosító uj vezérigazgatóját. A har
madik, legfontosabb eseményről, az uj or
vosi egyesület megalapításáról pedig csak 
most értesülhet a nagyközönség és az or
vostársadalom.

Miéri is dolgozik rossz világifásnál I 
Takarékoskodik? Akkor vegyen 
Tung sram duplaspirállámpáf: 
csekély az áramfogyasztása, mégis 
jobb a fénye.

Az 077-orvosok körében már hónapok
kal ezelőtt felvetették az ötletet, hogy

az OTI szerződéses és tisztviselő-orvo
sait az orvospolitikai szervezkedésektől 
függetlenül, külön egyesületbe kellene 

tömöríteni, 
hogy ez az egyesület megvédje az OTI-or- 
vosok szociális és gazdasági érdekeit. Barla- 
Szabó József dr. egészségügyi főtanácsos, 
a Társadalombiztosító igazgató-főorvosa, 
aki szivén viseli az 077-orvosok sorsát, 
maga is behatóan kezdet foglalkozni ezek
kel a tervezgetésekkel.

Most, hogy szombaton, a központi orvosi 
tanács ülésén összegyűltek nemcsak a bu
dapesti, hanem a vidéki kiküldöttek is,

megint szóbahozták egymás között az 
orvosok

az uj egyesület alapításának tervét.
Ezek a magánbeszélgetések odavezettek, 

hogy szombaton délután
a flumel-till székház tanácstermében 
összegyűlt kétszáz budapesti és vidéki 

küldött,
hogy megtárgyalja az alapítással kapcsola 
tos terveket.

Megjelent a gyűlésen Barla-Szabó József 
dr is. Az orvoskiildötlek felkérték az Igaz 
gató-főorvost hogy miután maga is foglal
kozott a tervezett egyesület problémáival, 
ismertesse előttük n kérdést. Barla-Szabó 
József dr. teljesítette is a kérést és részle
tesen fejtegette a megszervezendő egyesület 
terveit és céljait. Mikor befejezte előadó 
sát,

kijelentet? azonban, hogy egyelőre még 
nem tartja helyesnek, hogy az egye

sület megalakuljon.
Az igazgató-főorvos véleményének az volt 
a lényege, hogy ha most, az orvoskamarai 
választásokat megelőző napokban uj orvos
egyesület alakul,

esetleg félreértésekre adhat alkalmat, 
mert azt hiszik, hogy az egyesület alakító 
sónak valami célja van a választásokkal 
kapcsolatban, már pedig ennek még a lát 
szálát is kerülni akarja, mert az uj egyesű 
let célja csak az 077-orvosok gazdasági és 
szociális érdekeinek megvédése lenne. Vég 
eredményben tehát

azt Indítványozta, mondja ki a gyűlés, 
hogy az egyesület megalakítását elha

lasztja.
Ekkor azonban, nngy meglepetésre, egymás 
után álltak fel a szónokok, akik métlányol 
Iák ugyan dr. Barla-Szabó Józsefnek a ka
marai választásokkal kapcsolatban elfoglalt 
korekt álláspontját, azonban azzal érvellek, 
hogy a választási harcok miatt nem kell cl 
halasztani a dolgokat, hanem azonnal meg 
kell alakítani az. uj egyesületet.

Az igazgató-főorvos válasza az volt, hogv 
a legalkotmányosabh álláspontra he
lyezkedett és szavazásra tette fel a sa

ját Indítványát.
A kétszáz kiüldöt orvos, két-három kivéte
lével, arra adta szavazatát, hogy azonnal 
alakítsák meg nz egyesületet. A szavazás 
ulán

nyomban ki Is mondották, hogy meg
alakult az OTI Orvosainak Országos 

Egyesülete.

ftCttL CJd^nL

óvja szeméit

hogy ezek egy- 
uj egyesületbe.

Általános, lelkesedéssel dr. Barid*
Szabó Józsefet választották meg elnöknek, 
az ügyek vezetésére pedig öttagú elnöki ta
nácsot és barminctugu intézőbizottságot vá
lasztottak Elhatározták azt is, hogy al 
egyesület már kidolgozott alapszabályait 

sürgősen a belügyminiszter elé 
terjesztik

és a törvényben előirt határidőn belül as 
egyesület megkezdi működését.

Az orvostársadalom szempontjából pél
dátlanul nagyjelentőségű esemény az uj 
egyesület megalakulása / 
ugyanis nem kevesebb, 
tartozik, már pedig

kétségtelennek látszik, 
től-egylg belépnek az _ „
amely igy az ország legnagyobb orvosi 

szervezete lesz.
A Barta-Szabó József dr. vezetése alatt ala
kult egyesületnek kimondottan és határo
zottan csak gazdasági és szociális cél jut 
vannak, de egészen bizonyos, hogy ez a 
legújabb orvosi tömörülés önkéntelenül is 
éreztetni fogja hatását az orvospolitikábau.

Serédi hercegprímás 
vasárnap felszen
telte a Haller-téri 
uj templomot

Lélekemelő ünnepség keretében szentelte fel 
vasárnap délelőtt Serédi Jusztinián bíboros her
cegprímás a középső-ferencvárosi egyházközség 
uj templom t a Gró/ W«//er-téren. Az olasz stí
lusban épült templom valósággal építési lóivá- 
nyo.sságszámba megy.

Magyarországon ez az első templom, nmel.v 
mellé Idillin liaranglorony, cainpanilc épült.
A fővárost, mint főkegyurat a beteg Szendy 

Károly polgái mester megbízásából Scliuller 
Dezső tanácsnok képviselte. Az előkelőségek 
soraiban ott voltak dorogi Farkas Ákos, A’é- 
niethy Károly, Bádii László és Salamon tanács
nokok, Madarász János érseki helynök, a kul
tuszminiszter képviseletében, Zscmberg István 
az Actió Catholica elnöke, Illpka Ferenc, Usetty 
Béla a kerület képviselője és sokan mások a 
közéleti előkelőségek közül.

Pontban nyolc órakor harang- és orgona- 
zugÓN között érkezeti meg Seredt .Iiisztinián 

hercegprímás fényes papi segédlettel.
Először kívülről áldotta meg a templomot utána 
a belsejét szentelte meg. Az. oltárszentelés után 
megáldotta a hercegprímás az egyházi zászló
kat és ereklyéket. Féllizcnkeltokor kezdődött 
Serédi Jusztinján főpapi nagymiséje majd 
szenlbeszédi t mondott a hercegprímás.

— Háláiéit szívvel köszönöm meg a főváros 
és a kerület lakósságúnak nagv áldozatkészsé
gét — mondotta —, amely lehetővé tette, hogy 
uj hajlékot emeljünk Istennel;. Ennek a kerü
letnek szegény lakóssóga

ereién felül áldozott
és ezzel hitet tett buzgó vallásossága mellett. 
Most egy feladata van a hívőknek, hogy

a lelkűkben is építsék fel nz Ur templomát, 
legyenek vallásosak, szeressék hazájukat és 
éljenek békében minden felebarátukkal, akkor 
nem fog elmaradni az Egek Urának 
munkájukon.

MBSNY.LTA
ÖlJiIARRY KÁVÉHÁZ 

RAGYOGÓ UJ KÉK TERME 
Zene: D A RV AS ZSUZSA - NÁD AS BÉLA 

(lé után n zongorán0.’ Balázs L.

ez a Tépi közmondás u| változata. 
A PALMA kaucsu kcipösarok 

Csak a PALMA védjegy Jelent PALMA minőséget rugalmassága megkímél a fáradt-
Fástól, tirlóss-íga lényegesen 

üvartja a magyar r u q 0 y an i a a r u o y ar csökkenti a sarkaidé kiadásait
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Országúti telefonvonalat 
kap a Béca-budapesti, 

a Budapest-szegedi 
és a Budapest-balatoni országú!

Közel öt esztendő óta vajúdó tervet való
sit meg a ni. kir. postaigazgatóság a legkö
zelebbi jövőben. Arról van szó ugyanis, 
hogy a jövő tavasszal, amikor újra fellen
dül az országul! aulósforgaloin, üzem be
helyezik a Bécs—Budapest—Szeged között 
Llúpitetl országainak, a transzkontinentá
lis útnak a telefonvonalát éa ezzel egy idő
tlen forgalomba helyezik a Budapest—Ba
laton között épített autóul melletti telefon
vonalat Is.

Az újítás érthető örömet fog kelteni nem
csak a hazai autóstársadalomban, hanem a 
külföldi autósok között is, akik csodál
kozva tapasztalták ittjártuk sorún, hogyha 
este utszéli defekt érte őket,

másnap reggel nyolcig kellett várniuk, 
mig n legközelebbi városból segítséget kér
hetlek.

A terv szerint bizonyos távolságokra 
háromnyelvű figyelmeztető táblákat 

fognak felállítani, 
amelyek arról adnak útbaigazítást, hogy 
hány kilométernyire — legfeljebb 3 kilomé
terről lehet szó! — fekszik a legközelebbi 
telefonállomás, ahol

■ nap éa éjszaka bármelyik órájában 
lehet telefonösszeköttetést kapni

a szomszédos várossal, ahol autószerelő és 
mentőállomás van.

Ezek az autótelefonok a községekben, 
vagy a csendőrőrsökön lesznek, vagy a 
benzinkutaknál és állandóan kapcsolva 
tartják nzoknt a megfelelő város telefonjá
val, ahol természetesen ugyancsak perma
nens szolgálat lesz. Az autótelefonok autó 
malák lesznek. Úgy tervezik, hogy egy-egy 
3 perces beszélgetés dija két pengő lesz.

Az eszmét egy városatya „adta kölcsön" 
n postavezérigazgatóságnak. I’gy tudjuk, 
hogy az eszme tetszetős voltánál fogva már 
a legközelebbi Időben kalkuláció alá kerül 
Az érdekelt autóklubok és minisztériumok 
Is hozzájárulnak és nagy örömmel várják 
ezt a modem és külföldön már régóta be
vezetett nutólelcfonállomásokat, amelyek 
segítségével még jobban fokozzák a kid 
földi autóstársadalom magyarországi hét
végi kirándulását.

100 000 lakosra
136 rendőr

9 detektív 
vigyáz Kispesten

Kispest legutóbb, városi közgyűlésén Ismét 
felvetődött ennek a pestkörnyéki fejlődő város
nak égetően fontos problémája: a közbiztonság 
rendezésének kérdése.

I)r. Molnár József polgármester és az ősz- 
•zcs pártok képviselői kivétel nélkül egyetér
tenek abban, hogy valamit tenni kell a rendőr
legénység és detcktlvlestillet létszámának eme
lése érdekében, mert különben nincs biztosítva 
n lakosság szeméig- és vagyonbiztonsága

Kispest városa már többször fordult Eerenczy 
Tibor dr. főkapitányhoz, de minden egyes 
esetben

elutasításra talált kérésével.
Most elhatározta n város vezetősége, hogy kül
döttségben keresik fel Kozma Miklós belügy
minisztert, feltárják előtte a helyzetet és

a rendőrség legfőbb urától kérnek orvos
lást bajaikra.

A mostani helyzetről egy beavatott városi ve
zetőember a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Rendőri szempontból Pestszcntlőrlnc Is n 
kispesti kapitányság hatáskörébe tartozik.

Százezernél több ember azcmély- éa va
gyonbiztonsága felett őrködik

tehát a kispesti rendőrség. Több, mint ötezer 
kalnsztrólis hold felett koll őrködnie a rendőr 
legénységnek. Verséi halárától a peslszenler- 
zsébeti bntórerdőig húzódik ez a terület, mint
egy Hz kilométeres vonalban. Ezen a hatalmas 
területen

13fl főnyi őrszemelyret és legjobb esetben
» detektív

látja el a felelősségteljes, nehéz szolgálatot.
— A betörések, lopások egyre sűrűbben for

dulnak elő. A dcteklivtestüh-t tngjai megfeszí
tett munkával sem tudnak megfelelő ered
ményt elemi, mert

naponta 30—40 akta esik egy detektlvre, 
ide oz óriási területen sok helyre el sein tud 
villamoson jutni, mert uz állomástól sokszor 
félórákra kell gyalogolnia. Ha közben nagyobb 
bűncselekmény fordul elő, még jobban meg
szaporodnak nz akták és hogyan tud például 
n munkától holtfárndl dchkiiv éjszakai figve ( 
léseket végezni? A rendőrök munkája sem' 
irigylésrrmélló. A rendes szolgálaton kivül elő-! 
vezetéseket, lej, bor és egyéb ellenőrzéseket és 
munkákat kell végezniük.

— A rendőrlegénység és delelitMestölet csak 
ugv tudná nni.'vobi> mcgterhcltetés nélkül el
látni nehéz szolgálatát,

ha PcaUsrntlOrlnc kilón kapitányságot 
kapna

megfelelő személyzettel, vagy ha a kispesti ka 
pltánysÁg létszámút k gaiúbb 33- -40 tövei 
emelnék.

A DOLGOZÓ NO RUHÁJA
M«, amikor a nők nyolcvan száza

léka dolgozik, igen fontos kérdés, 
milyen ruhákban járjanak munka
helyeiken. Mert bármily komoly, dol
gon a nő, bármennyire rohan a pénz 
után mint a férfiak, annyira mégis 
asszony marad, hogy nem vonhatja 
ki magát teljesen a „RUIIA” va
rázsa alól. S tényleg megállapíthatjuk, 
hogy egy jó iroda-ruha, amiben egész 
nap emberek között mutatkozunk, 
legalább is olyan fontos, mint — 
mondjuk—egy cocktail-toih tte. Meg 
azután egy dolgozó nő ruhaproblé
mája azért is fontos, mert nem csinál
tathat nyakra-főre ruhákat, hanem 
minden darabja körültekintést igényel.

A „dolgozó” ruhánál tekintettel kell 
lennünk elsősorban annak színére. 
Fontos, hogy jó „piszokfo/’ó" színe 
legyen, nehogy minden folt meg
lássák rajta. Azután a fazonra is sokat 
kell adnunk. Kényelmesnek kell lennie 
és lehetőleg mellőzni kell rajta a fehér 
díszeket, amiket minden pillanatban 
mosnunk kell.

Általában óvakodjunk az egyszínű 
ruháktól, mert ez az irodában gyorsan 
kap foltot. És óvakodjunk a sötétkék 
s fekete színektől is. Ezekre elég ha 
ránéznek, máris piszkos.

Legcélszerűbb egy szürke, fekete 
csikós, vastag szövetruhát csináltat
nunk most téli szezon küszöbén. Ennél 
a ruhánál sok disz sem kell, mert erre 
a célra a csíkok variálható beállítását 
használjuk fel. Egy kis bubigallér, 
visszahajtott manzsettaés’fekete lakk, 
vagy piros bőröv stilszcrü ehhez a 
kélzsebes munkaruhához.

Nagyon csinos a spriccelt, barna
alapú szövetruha is, kis gömbölyű ki
vágással, a nyakba begyürt piros, 
vagy zöld sállal, keskeny Övvel és a 
szoknyába bevágott zsebben egy a 
sállal egyszínű zsebkendővel.

rágalmazásért feljelentette 
Varga József mérnök

Karay-Krakker Kálmán. Pest vármegye fő
ispánja szombaton délben vádlottként szere- 
■ dl n budapesti büntetőjárásbirőság elölt. 
Varga József mérnök

rágalmazás vétsége elmén Jelentette fel ■ 
főispánt

és panaszában ezeket adta elő:
— Annakidején Keszthely városa meghízott 

vízvezetéki és csatornázási munkálatok el
végzésével. E megbízatásból

per keletkezett,
amely a nagykanizsai törvényszék elé került, 
itt Keszthely városa azt adta elő, hogy velem 
azért szakította meg az összeköttetést, mert 

kedv űzötten Információkat kapott rólam.
Bizonyos kútfúrási munkálatok során adtuk 
rólam olyan információt, hogy valótlanságokat 

llitottam és nem végeztem el megfelelően a 
tervezési munkálatokat. Megtudtam, hogy

ezt az Információt Pest megye főispánja 
adta

és ezért jolcntctlem fel Karay-Krakker Kál
mánt rágalmazásért.

Végül Varya feljelentésében előadja, hogy

A „Ludláb királynő" betörőjét 
cigarettacsempészésen érte és 
letartóztatta a határrendőrség
Budapestre hozták a román katonaszökevény-betörőt

szeptember elején eltűnt és távozása titán 
két nappal betörés történt a Ludláb király
nőben. A tolvaj azonban otthagyta kalan-' 
iát s ebből megállapították, hogy Emil Jó
zsef,

nz eltűnt pincér fosztotta ki a vendég
lőt.

Azóln kereste a rendőrség, do nem tudott 
nyomára akadni. Pénteken a Sopron köze
lében lévő osztrák magvar haláron egy háti
zsákos férfi igyekezett Ay«'lrin felé, akit 
a szolgálatot teljesítő pénzügyőrök Igazo i 
lAsra szólítottak fel. Átvizsgálták holmiját,

Vasárnap reggel egy erősen megbilincselt 
embert szállítottak be a budapesti főkapi
tányságra — Sopronból. A megbilincselt 
embert augusztus óla keresi a rendőrség, 
amikor betört a „Litdlíb királynő" vendég-

Ilibe és onnan körülbelül ezer pengő érlúkil 
i evőeszközt, whanemüt és dohányárut vitt 
el.

Az Irányi-utca 17. szám alatt van gróf 
Csáky Arinaudné Ludláb királynő ven
déglője A vendéglőben még augusztusban 

j '•Ikalmazásban állott Emil József pincér. 
Egy hónapig becsületesen dolgozott, majd

Jó megoldásnak találom a szoknya- 
blu«, vagy pullover lehetőséget is. 
Vegyünk egy jóvonalu szoknyát 
és ehhez csináltassunk ugyanolyan 
anyagú ujjatlan mellényt. Alája pedig 

*’ akár még a nyári blúzainkat is elnord- 
hatjúk. Vagy mellény nélkül is visel
hetünk a szoknyához (sajátkezüleg 
elkészített) pullovereket. Ez az össze
állítás soha nem válhatik unalmassá, 
mert a blúzokat gyakran cserélhetjük. 
Nagyon szép például egy barna, vagy 
zöld bolyhos szoknya terakott blúzzal, 
vagy pulloverrel.

Tehát járjunk hölgyeim munka
helyeinkre gondosan felöltözve. Nincs 
megnyugtatóbb valami, mint egy jól 
öltözött dolgozó nő. Még a vásárló 
vagy kliens is szívesebben fordul 
hozzá. Bizony uraim! Hiába ágálnak 
ellene. A ruha munkaközben is „rette
netesen” fontos...

(Dr. Dívainé Erdős Böske.)

*

Nagy örömhírt közlök hölgyolvasóimmal: 
megnyílt a Judit h nőiruhaszalon, Teréz-körut 
33. szám alatt. Nagy Öröm ez pedig azért, mert 
végre megtaláltuk a Körúton azt az Ízlést, fi
nomságot, sikket, amit eddig csak a Belváros
ban láttunk. íme itt van mindjárt egy ciré 
cocktail ruha. Gyönyörű. De ez se utolsó, ez a 
halványkék angora délutáni frész övvel. Ka
bátjai, téli kosztümjei pedig egyenesen mesébe 
illőck. Egészen párisi nivó Es van egy hallat
lanul nagy előnye: belvárosi Izlós párosul a 
körúti árakkal.

♦

E héten bárinspekciót tartottunk az Arizoná
ban. Soha még ilyen felejthetetlen esténk nem 
volt. Amit ott láttunk, igazán a mese határán 
volt. Arizona a lelke mindennek. Van egv fe
kete fodros taft ruhája, amibe Írd és olvasd: 
400 méler anyag van. 300 estélyi ruhája van. 
amelyeket mind, a revü kosztümjeit is egyedül 
tervezi. Minden révül egyedül rendez és min
denhez férje írja a zenét. Hölgyeim, sürgősen 
az Arizonába!

ő 44 esztendeje folytat mérnöki praxist és a 
főispán információja súlyos kárt okozott neki.

Vincié Gyula dr. bünlctöjárásbiró a feljelen
tés ismertetése után kihallgatta Karay-Krakker 
Kálmán főispánt, aki Igy védekezett:

— Nem érzem bűnösnek n. gam,
semmiféle rágalmazást nem követtem el.

En nem is információt adtam Varga József 
mérnökről. Egy hivatalos felhívásra

hivatalos értesítést adott Pest megye és én 
ezt kötelességszcrUcn aláírtam.

mint a megye főispánja. Hivatali kötelessége
met toljesitcttem és engem ezért nem lehet rá
galmazásért a biróság elé állítani.

A főispán vallomása után ugv Karay-Krakker 
Kálmán, mint Varga József több tanú kihall
gatását kérte és különböző iratok beszerzését 
indítványozta, hogy a per előzményeire rávilá
gíthassanak.

A Járásbíróság elrendelte ■ tanúkihallgatá
sokat, az iratok beszerzését

és ezután fog ítéletet hirdetni az érdeket rá- 
galmazási perben.

s megállapították, hogy
ötszáz darab magyar cigaretta van nála.

A pénzügyőrök rövid utón intézkedtek! 
elkobozták n cigarettákat, a hátizsákos fér
fit pedig átadlák a magyar határőrségnek. 
Itt azonnal megállapították, hogy Emil Jó
zsef került kézre, akit a budapesti rendőr
ség köröz és ezért az első vonattal Buda
pestre hozták.

Budapesten kihallgatása során azt adta 
elő, hogy Emil Józsefnek hívják és Hétszer 
Adolf nevű társával együtt Nagytétényben 
egy szíjgyártótól mintegy ötszáz pengő ér
tékű bőrt lopott el,

dr. Patay Tivadar orvos lakásába Is be
tört,

ahonnan ötezer pengő értékű Ingókat vitt él.
A bűnügyi nyilvántartó és a daktiloszkó

piai hivatal segítségével megállapították, 
hogy az elzüllött pincér

valódi neve Simon Elek,
27 éves volt urasági inas. Kiderült, hogy 
betörések miatt

hét ízben volt már büntetve, 

de kiderült az is, hogy Budapestről örökre 
ki van tiltva és hogy román területről jött 
át a határon, mint katonaszökevény. A 
A nagymultu urasági inast letartóztatták.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A tisztességtelen verseny ellen alakult Nem

zetközi Liga ma, hétfőn kezdi meg kongresz- 
szusút az Újvárosháza dísztermében. A kon
gresszust Éber Antal nyitja meg, aki üdvözli 
a korgresszuson megjelenő dr. Lázár Andor 
JgazságUgymlnlsztert és Bornemisza Géza Ipar- 
ligyl és kereskedelemügyi minisztert. Szendy 
Károly és Flclssig Sándor Üdvözlik a kongrc.sz- 
<zust, amelyen 14 nagy ál’am küldöttségének 
172 tagja vesz részt. Dr. Inuckcrstorff Kurlz 
elnök előadása után a „Liga**  nagy aranyérmé
nek kitüntetését átadják Á. van Cailile állam- 
lilkárnak, dr. Kuncz Ödön egyetemi tanárnak, 
LaurI J., az Elclmtszerkercskcdők Nemzetközi 
Szövetsége elnökének, dr. Schuster Rudolf .kú
riai tanácselnöknek és Székács Artal felsőházi 
tagnak, a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara a’elnökének. Majd dr. Bányász Jenő ka
marai titkár előadásával zárul az első nap 
programja. A második és harmadik napon 
rendkívül gazdag és közérdekű anyag szerepel 
a kongresszus napirendjén, amelyből külűrös 
érdeklődésre tarthat számot KlopST tanár elő
adása az újsághirdetésekről, mint az Ipari ha- 
’adás fontos tényezőiről.

*
A Nyugdíjas Magánalkalmazottak Országos 

Szövetsége e hó 14-én választmányt ülést tar
tott. Az ülésen elhatározták, hogy Darányi 
Kálmán miniszterelnökhöz memorandumot ter
jesztenek fel. amelyben az OTI és MAB1 nyug
díjrendszerének átformálását kérik.

*
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Vá

sár rendezöblzottsága vasárnap ülést tart itt 
Jeszenszky Pál udvari tanácsos vezetésével. Az 
ülésen elhatározták, hogy a jövő vásár és ki
állítás időpontja március 17—22-ig.

★

A Rimamitrány-Salgőlarjáni Vasmű Részvény- 
lársaság igazgatósága pénteken megtartott ülé
sén nz eléje terjesztett 1935—36. özletévi zár
számadásokat megvizsgálta és jóváhagyta. A 
vállalat üzleti forgalma 56.2 millió pengőt tett 
ki és a mérleg 1,980.818.54 P tiszta nyereség
gel zárult. Az igazgatóság a folyó évi október
hó 30-ára egybehívandó rendes közgyűlésnek 
részvér yenként 4 pengő osztalék kifizetését 
fogja javasolni.

„miért foisnftii
HOÜSSZSl?**

elmen kiírt kokszlelmondaf pályáz'it 
a kokszío.jyaszíók lege úle. ebb tété 
gélnek érdeklődését ke to.to lel. 
A minden várakozást telülmuló ha
talmas tömeg, cn beérkezett pálya
munkák teldolgozása hetekig tartó 
munkát igényét

Beerhszen összesen 
7807 paiyamu.

A bi"Aió-b'7ottség elnöke: Herczeg 
Fe;e >c, tagjai: Karinthy Fr gyes, Lá
zár Jen >, Magyar Miklós, dr. Mo vav 
Endre, dr. Nagy László, Papp .»enŐ, 
dr. reohorl Gyula, dr. Véssoi Ede.
A liata'mns anya" elbírálása folya
matban van. A bírálat eredményét, 
a nyertes jelmondatok szövegéi, 

t jelige ó. és 87or?ólrek revét és címé, 
ö lapban logiuk közölni. A nyerte- 
sok posta utján külön értesítést is 
kapnak.
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Robbanás és pánik 
a miskolci vonaton

» Miskolc, október 18.
M Hétfői Napló tudósit ójának telefon- 

jelentése.) Nagy pánik keletkezett vasárnap 
délután Miskolc és Sajókazinc között a ro
bogó vonaton. A kora délutáni órákban egy 

zsúfolásig megtelt személyvonat indult 
ki a miskolci pályaudvarról.

Különösen a harmadikoszlúlyu kupék voltak 
zsúfolva. Vásárosok utaztak Sajókazincra, 
ahol hétfőn kezdődik a vásár. Mindegyik 
kereskedő magával vitte csomagjait is. 
amelyek egyrészét az ülések fölött helyezték 
el, mig a ládákat az ülés alá. Az egyik vá
sári árus

ládában robbanóport szállított,

ami most különösen divalbajött és minden
felé nagy keletje van. Beszélgetés közben 
valaki elhajította az égő cigarettavéget. Et
től

Három nővér hat válása,
kilenc férjhezmenetele
Válóperek költsége: 180.000 pengő

Ilona, Juliska és Vilma 
a három nővér, akikkel 
az alábbi csodálatosan 
egyforma három történet 
megesett. Így élnek ■ Hu 
dapesten. Mindhárman 
gazdagok, sőt dúsgazda
gok és semmi más bajuk 
kerek e világon nincs, 
mint az, hogy hiába ke 

rcsik kutatják a boldogságot, hiába szerelme 
sek, hiába esküsznek örök hűséget több ízben 
is: az igazi boldogságot eddig még nem sikerült 
egyiküknek sem maradandóan megtalálni...

*

Ilona a legfiatalabb Halálos szerelem kötötte 
egy mérnökhöz, még a háború idején. A mér
nök orosz fogságba esett. Hiába kérték meg a 
rsinos és gazdag Ilona kezét: nemet mondott és 
kitartóan várta a vőlegényjelöltjét, amit hat év 
előtt megérkezett. Három hónap múlva már S. 
mérnökné lett Ilonából.

És két hónappal az esküvő ulán már
külön éltek.

,.EIhidegülés" következtében, mint a válóperi 
iratok bizonyítják. Nyolc hónap alatt a tör 
vényszék el is választotta az ifjú párt és nyom 
bán a válópör befejezése után — Ilona

ismét jegygyűrűt húzott ujjacskájáras

r r

Női télikabát «i- 90 _
gallérral...................................................... <,JMxk

Női ruha
model .. ................. .. ...............................

Női ruha Ö'Ő'.S
Szoknya kd"ől'..ő"'-ÜS
Fomuola HRfflSSS' .'™-K 
Pongg-la E&......  ™.k
Női kelme
Mosott gyolcs Jó strapa-minőség csak 

Pizsama nRgy(,zerU nanolból............. csak
Ággnemii-damaszt

Képes árieíyzéhiinket 
kívánatra megküldjük!

nem gyürődő, . , , , ~ ,. _
ősz.l kelméből, divatos színek, fess IQ < 
........................................... csuk * *

9.80
7.80
9.80
5.80
2.90 

-.98
7.50

Ággnemii-damaszt 1-95

Vidék e utánvéttel.
Mag nem falelőt baose élünk.

vi, r:iraiv u. 52 o vii.r&köczíú130 o 

a láda meggyulladt és egyszer csak ha
talmas detonáció zaja verte fel az egész 
vonatot. Az ablakok betörtek és az uta

sok ijedten ugráltak fel helyeikről.
Arra gondoltak, hogy valaki talán bombát 
helyezett el a sínekre és attól tartottak, 
hogy megismétlődik a biatorbágyi kataszt
rófa.

Egymást taposva rohantak az emberek 
u ki tárat felé, többen i jedtségükben le
ugráltak a robogó vonatról, mig mások 

a vészféket húzták incg.
A vonat rövidesen megállt és megállapítot
ták. hogy szerencsére komolyabb baj nem 
történt: öt ember szenvedett jelentéktelenebb 
sérüléseket.

A robbanópor tulajdonosa ellen — miu
tán robbanó árukat különleges csomagolás
ban és csak podgyászkocsiban lehet csak 
szállítani —, megindult az eljárás.

ezúttal egy Beszkárt főtisztviselő finoman cizel
lált gyűrűjét. F.-né lett belőle, de csak három 
hónapig, mert ez év első hónapjának utolsó 
vasárnapján már ismét az anyakönyvvezető 
előtt állott — uj fér j jelölt jé vei —

S. mérnökkel, az elsű férjjel.
Ardfo — egyelőre — máig semmi újabb vá

lási hir nem kering felőlük.

Juliska története még romantikusabb. Vasúti 
tisztviselőt szemelt ki szerelme tárgyául, de 
gondos szülei, sőt a fiú szülei is ellene volt ik 
a fiatalok házassági tervének, még pedig azon
egyszerű oknai fogva, hogy Juliska még nem 
múlt el tizenhét, az ifjú vasutas pedig liusz 
esztendős. Juliska azonban nem törődött a szü
lői óvatossággal és — mondjuk ki kereken — 

megszöktette magát.
.4 szülök kényszerhelyzetbe kerültek és miután 
már úgyis mindegynek, sőt jobbnak látszott, ha 
beleegyeznek a fiatalok házasságába: Juliska 
férjhez ment szive választottjához, akivel

két hosszú héten át példás és irigylendő 
boldogságban éllek.

Azután külön külön lakott az ifjú pár. A férj 
is visszament legénylakásába és a feleség is 
hazatért hófehér leányszobájába, addig, amig... 
amíg szerelmes nem lett volt férje hivatali fő
nökébe.

Az újabb házasságot két hónap alatt ütötték 
nyélbe a szülők és hogy milyen jó volt sietni, 
mutatja az is, hogy két és félhónapi ujabbi 
„boldog második" házasság után

Juliska megjelent első boldogítója legény
lakásán

és ma is ott él, mint volt első és jelenleg har 
madik férjének igaz és „örökre" hűséges hit.- 
vese.

♦
Ezekután csupán a történeti hűség kedvéért 

kell megörökíteni a legidősebb leánynak, Vil
mának, vagy mint bccézgctve nevezik, Ilmának 
a történetét is.

Ilma a legidősebb a három grácia fcfirfll. 0 
egy orvosnak nyújtotta kezét elsői: ben. Megle 
hetős regényes körülmények között, amely erő
sen bizonyítja, hogy a női szív nem született 
irra, hogy feltétlen hűségre kényszerilsen. Tudni 
kell ugyanis, hogy

Ilma őnagysdga legeslegelső szerelme bank
gyakornok

volt, aki azonban, amikor a hölgy kijelentette 
előtte sürgős esküvési szándékát: kijelentette, 
hogy kinevezése és véglegesítése előtt nem nő 
sülhet, mert elveszti állását.

Erre Ilma asp'rlnt vacsorázott és a Rókus he
lyett a gazdag szülők előkelő szanatóriumba 
vitették, de bár ne tették volna, mert

Ilma gyorsan sletelt beleszeretni kezelő-, 
orvosába,

aki kérésére az első adandó alkalommal meg 
szöktette és tekintettel a hölgy megfelelő va
gyoni körülményeire, csak négy nap után irta 
meg leendő apósának, hogy

három éjszakát töltöttek együtt Ilmával a 
vidéki szállodában.

Mire természetesen expressz-levélben járult 
hozzá Ilma édesatyja a gyors házasságkötés- 
hét. amely azonban, sajnos, szintén nem vál 
tolta be a hozzáfűzött reményeket és

Vilma ia. mint másik két testvére, féleszten
dei Igaz boldogság után egyedül tért vissza 

szülei házához.
Az orvos azonban csak bizonyos ellenszolgál 

tatás fejében mulatott hajlandóságot a válásra 
és igy történt, hogy ezúttal

a papa húszezer pengővel volt kénytelen 
kártalanítani a legéynaégét alraló, derék 

doktort.
Még szerencse, hogy ezen a farsangon uj párt 

talált magának a már elvirulóban lévő Ilma asz 
szony Az uj férj ebben a pillanatban már vő 
legénynek tekinti magát. Azt hiszi, hogy feltűnő 
szép menyasszony jelölt jének őrök hűséget eskü- 
.■:il; és r: valójában örökre ..holtomiglan holla 
diglan" tartja együtt össze kettejüket.

Szegény emberi Nem is sejti, hogy részére a

Kedvesem, ha Schmollt használsz, 
Mindig uj cipőben jársz!

csillagokban az Íratott meg: vegye cl feleségül 
a szép Ilmát, aki rövid második házasclele után 
vissza fog térni első férjéhez.

Mint édes testvérei. Mert a vér nem válik so
hasem vízzé: mint a bölcs példaszó mondja. 
Nyugodtan állapíthatjuk tehát meg: három lány

Operáció elölt a nifílöasztalon féleMea 
szivbéMlást Kapóit és meghalt ejy uriiány

Miskolc, október 18.
(.4 Hétfői Napló tudósit ójának telefon

jelentése.) Tragikus haláleset foglalkoztatja 
a város orvosi köreit és az úri társaságokat. 
Vnsárnap reg"cl Levitték az Erzsébet-kór- 
házba Félik Olga huszonhatéves diósgyőri 
mileányt. egy vasgyári fötiszlviselö leányát. 
A leány már napok óta betegeskedett és az 
orvosi megállapítás szerint

mandulamütétnek kellett volna alávet
nie magát.

Bevitték a műtőbe és ráfektették az operá
ciós asztalra. Az orvosok

már beöltöztek nz operációhoz,
a műszereket fertőtlenítették és meg nkar-

VI., Nagymező utca 1.0. Telefon : l-24S-?b

THE HARLEM KIDB1ES 
a párizsi Ambassador néger zenekara 

EVELYNE DOVE 
mr.latt énekesnő

HALMAY IMRE
és a

6 Plccadllíy LadlesLcndorból
Minden vardrnao d. u. 5 éra! tea 

a tehes esti műsorral

hat válópere és kilenc házassága.
A perköltségek az ügyvéd főkönyve szerint 

pontosan száznyolcvanezer pengőre rúgnak. Ed
dig. De lehet, hogy egy ujahb válási sorozat 
esetén... Mert az előzmények ulán semmi sem 
lehetetlen.

ták kezdeni az operációt, amikor észrevet
ték, hogy a fiatal urileány leste hideg és 
egészen meg van merevedve. A szerencsétlen 
leány

Nzivbónulás következtéken meghalt, mi
előtt az orvosok hozzákez Tieitek volna 

a mandiilaopcrűclóhoz.
Félik Olga nnnvira megijedt az operációtól, 
hogy belehalt félelmébe. Az orvosok felhon- 
collák a holttestét és megállapították, hogy 
az clhall Ihymus-mirigyc, amelv a gyermek
kor után vissza szokott fejlődni, nem fej
lődött vissza és ez a mirigy csak fokozta a 
félelemérzelet.

Elegáns zsebtoívajnők 
a parádés esküvőn

A zsehmetszési ügyek nyomozásával foglal
kozó deleklivcsoport emberei megtudtál hocv 
kél híres, elegáns zsel.tolvajnöt: Sebők Katalint 
és Paczek Maliktól mostanában sokszor látni 
templomok környékén, esküvők idején. Az. volt 
a gyanú, hogy

a násznépet fosztogatják.
Kél detektív napok óta sorrajárta a tcmnlnnm- 
kai, elment minden parádés esküvőre és figyelte, 
nem hukkunnak-c fel a zsebtoívajnők.

Vnsárnan a Deák-téri evangélikus templom
ban figyeltek a detektívek, amikor egyszerre 
csak

egy fényes esküvő után a násznép közé el
vegyülve észrevették Sebők Katalint és Pa

czek .Mnllldot.

A dclklivek nem akarták megzavarni a temp
lomi hangulatot, kerülték a leltünést, odalép- 
tek a két nőhöz s halkan rájnkszóltak, jöjje
nek velük. Pár perc múlva már a főkapitány
ságon voltak. Megmotozták őket, de semmiféle 
lopott holmit nem találtak náluk.

Friss zsebtolvajlást tehát nem lehetett rájuk- 
bizonsitnni. ••-.'rt csak Ivz gnrgatési utón jár
nak el ellpnük é.s mind a ke.tőt átvitték a lo- 
loncházba.
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Szeles, hűvösebb 
idő

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban átmene
tileg gyengült a lég
áramlás és délnyugati
déli irányba fordult. A 
felhőtlen égbolt az el
múlt éjjelen aránying

erői lehűlésre szolgáltatott alkalmat: a fa
la jincnti rétegekben számos helyen volt is
mét fagy.

Budapesten vasárnap délhen a hőmér
séklet 15 Celsius fok, a légnyomás 761 
milliméter mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható Időjárás a kővetkező 24 órára:
Éjjel és hétfőn ismét élénk, helyenként 
viharos északnyugati szél. Egyes helye*  
ken, főkép északon kisebb záporesők. 
Az éjjeli lehűlés átmenetileg gyengül, 
a nappali hőmérséklet kissé alacso

nyabb lesz.

r — Dr. Traeger Ernő ünneplése Klspes 
len. A Kispesti Gyorsírók Egyesülete vasár
nap délelőtt a kispesti városházán meleg 
ünneplésben részesítette dr. Traeger Ernő 
miniszteri tanácsost abból nz alkalomból, 
hogy tiz éve áll kormánybiztosként a 
gyorsírást ügyek élén és nagy érdemeket 
szerzett a magyar gyorsírás egységesítésé
ben. Győri Otmár elnöki megnyitója során 
elparcntólta Gömbös Gyulát, majd elhatá
rozták, hogy hódoló táviratot küldenek n 
kormányzónak. Kovács Rózsa szavalt, majd 
dr. Ilairtz Ernőné mondta az ünnepi üd 
vőziőbeszédct Dr. Molnár József polgár 
mester dr. Traeger Ei nőről elnevezett 
gyorsíróvándordijat ajánlott fel. Dr. Ncs: 
Gyula, dr. Rédey János, Kiss József, Báliul 
Antal és Téglás Géza beszéde után dr 
Traeger Ernő meghatott hangon válaszolt 
az üdvözlésekre és megköszönte az ünnep
lést

— Elmaradt a dohányklsdruaok nagygyű
lése Vasárnan délután J44 re nagygyűlést hir
detett a Dohánykisárusok Országos Központja. 
A gvülést azonban a kevésszámú megjelentekre 
való tekintettel elhalasztották.

— A lakrtaadónő hamis ékszerre cserélte ki 
albérlője brllllánsbutontnll. Az egyik bácsi kór 
házban meghalt egy Idősebb hölgy, Chnrlotte 
Erese A kórház) ógv mellett hagyta egyetlen 
nagy értéktárgyát, egy pár nngyértékfl bril
iáns fülbevalót. Menye magához vette az ék 
szert és első pillanatban látta, hogy a becses 
Villonokat valaki értéktelen hamisllvámiokra 
cserélte ki. X rendőri nyomozás megállapította, 
hogy ar ékszert, mielőtt nz uriasszonyt kór 
házba szállították. Inkásadónőjc, Emma Hal- 
phen cserélte ki. A nőt, valamint az ékszerészt, 
akinek eladta n bulonokat, őrizetbe vették.

— A márlnrcmctcl tcmplomfoszfogatrtk nyo
móban van a csendőrség. A márlarcmclcl kegy
templomban csütörtökön fosztogató banda járt, 
értékes kegyszereket vittek el. A csendőrök 
vasárnap elfogtak egy rovotlmultu fiatal kol 
dusasszonyl, mert nz a gyanú, hogy szerepe 
van a templom kifosztásában. A nyomozás to
vább folyik és remélik, hogy rövidesen csend 
őrkézen lesz az egész társaság.

— Magyarország nagy sikere nz nntomobll- 
» bibék nemzetközi szövetsége ülésein. Paris
ban befejeződtek nz „Elismert Automobil Clu
bok Nemzetközi Szövetségének" ülései. Az ülé
seken Magyarország nagy sikereket ért cl: 
felvoltók a sportbizottság tagjai közé és kép
viselőjét az igazgatósági tanácsba.

—- Kogutowicz professzor könyve. Dr. Kog.t 
Irudcz Károly egyet, nv. r. tanár, a szegedi 
egyetem földrajzi Intézetének kiadásában egy 
miivel adott ki n Dunántúl problémáiról. A 
legégetőbb német kisebbségi kérdéseket tár 
gvalja a könvv.

Állami ellenőrzés alatt álló telepünkről 

szoifioiiuányoli 
ntpArta PorlAlta alanyon As hazat Ilma Aa 
gytfkrrrs vrMzOk.lilpArla 1‘ortulls éa >ler- 
lundtrri alma 6a gyökrres alanyok rend

kívüli leszállított árban kaphatók.

Emödi Szölötelepitö Rt.
Rndapest, Oh Tisza lstvrtn-n. S—10. IV. cm. Tel. 1-M9-43

— A Royal szálló éttermeiben újra megkez
dődött az őszi szezon. A kitűnő Alex Heine- 
mann jazz zenekaru vendégszerepel. Délután és 
este tánc.

— Budapest Székesfőváros Elektromos Művel 
figyelmezteti a novemberi negyedben lakóstv.M- 
toztntó fogyasztóit, hogy a költözések nagy tö 
megér# való tekintettel n folytatólagos áram 
arolgóltalást csak az esetben tudja biztosítani, 
ha a fogyasztók a költözködést legalább két 
héttel előbb személyesen jelentik be nz Elek
tromos Müvek bejelentési osztályánál’ V. lton 
vért uccu 2? «:dm alatt. A beivel adatok kön?' 
nvebb megszerzése végett célszerű, lm u fo 
gyasztó az utolsó havi ármnszámIM egyikét 
magával hozza Ha n fogyasztó a bejelentések 
♦ívégzésére meghízottját küldi el. n megbízott 
fiák Írásbeli felhatalmazást kell felmutatni.

4 Reeves-család drámája
Meghall a tragikus sorsú Reeves Connie édesapja 
a híres angol trener

Az alagi temetőben még frissen dombo
rodik a tragikus sorsú Reeves Connie sir- 
bantja és már ujabb tragikus esemény tör
tént a családban:

meghall az apa, Reeves Herbert, a hí
res angol trénert

Reeves Connie, a hires urlovasnő Hulme 
György zsokéhoz ment feleségül. Angliá
ban telepedtek meg, ahol Hulme hirtelen 
meghalt. Reeves Connie ekkor hazajött, 
versenyistállót alapított és azóta Alagon 
élt. Néhány héttel ezelőtt az országúton ha
lálos autószerencsétlenség érte.

Az édesapja, aki rajongásig szerette, 
azóta napró\napra kijárt az alagi teme

tőbe, a sírjához.

A hatvanhatéves Reeves Berbert néhány 
nappal ezelőtt torokbajban megbetegedett, 

csütörtökön rosszul lett és a Pajor
szanatóriumba kellett szá ntani, ahol 

mcgoperálták.
Hiábavaló volt azonban az orvosok minden 
igyekezete, nem tudták megmenteni és a 
hires angol tréner

— Tiltott műtét következtében meghalt 
egy gyarlnmnkás felesége. Vasárnap reg
gel a Szent István-kórház nőgyógyászati 
osztályán vérmérgezésben meghalt Klepecs 
Mihályné, egy gyárimunkás 30 éves fele
sége. A halálesetet a kórházban gyanúsnak 
találták és ezért értesítették a rendőrséget, 
ihol a dél. órákban előállították Nagy La- 
jnsné 31 éves napszámosnőt. Kiderült 
igyanis, hogy a múlt héten Nagy Lajosné 

végzett tiltott miilélet Klepecs Mihálynén. 
Kiderült az is, hogy Nagyné már három
szor volt büntetve. Letartóztatták, miután 
izonban súlyos beteg, a rendőrség a rab
kórházba szállíttatta.

FA-TÜZELÉS 
térén vézet a közkedvelt 

ze?hir“ folyonögö kályha 
ÁRI,A PÓT küld HÉBER kAlvbngylr 
VllmoH esáRZAr ut 39. (Hajós-utca sarok)

Filléres és szüreti 
gyorsvonatok

Az államvasutak igazgatósága közli, hogy ok
tóber 25-én, vasárnap a kővetkező filléres és 
szüreti gyorsvonatokat indítja, ha azokra vona
lonként ötszáz utas Jelentkezik:

Filléres gyorsvonatok: 1. Budapestről Salgá 
turjánba. Budapest keleti p. u.-ról indul 5.-10 
kor, Salgótarjánba érkezik 8.27-kor. Vissza in
dul 19.05-kor, Budapest keleti p. u.-ra érkezik 
21.42-kor. A menettérti jegy ára 2.90 pengő. — 
2. Budapestről Orosházára (Szentesen ál). Buda 
pest nyugati p. u.-ról indul 6 órakor. Szentesre 
’rkezik 9.41 kor, Orosházára érkezik 10 58-kor, 
Orosházáról vissza indul 19.10-kor. Szentesről 
indul 20.28-kor, Budapest nyugati p. u.-ra érke
zik 0.17-kor. A menettérti jegy ára Szentesre 
3.60 pengő, Orosházára 4.30 pengő. — 3. Buda
pestről Szobra. Budapest nyugati p. u.-ról indul 
6 tO-kor, Szobra érkezik 7.31-kor. Vissza indul 
18 50-kor, Budapest nyugati p. u.-ra érkezik 
20.12-kor. A menettérti jegy ára 1.60 pengő. 
Ebhez a vonathoz csak a Vigadóban lévő me
netjegy iroda árusít jegyeket. — 4. Debrecenből 
Egerbe (Hortobágyon át). A menettérti Jegy ára 
2 90 pengő. — Szüreti gyorsvonatok: 5. Buda- 
pestről Tokajba. Budapest keleti p. u.-ról Indul 
5.10 kor, Tokajba érkezik 0.57-kor. Vissza Indu' 
18.05-kor, Budapest keleti p. u.-ra érkezik 23,01 
órakor. A menettérti jegy ára 5 pengő. (E vo
nalnál sem Miskolcon, sem más útközben! álló 
máson a leszállás nincsen megengedve.) —- 6 
Debrecenből Tokajba. A mcncltérli jegy ára 
Debrecenből 2 pengő, Nyíregyházáról 90 fillér. 
—7. Ózdról és Miskolcról Tokajba. A menettérti 
'egv ára Ózdról 2 60 pengő, Miskolcról 1.30 
pengő. —- 8. Ceglédről Tokajba A menetiért! 
jegy ára Ceglédről 4.90 pengő, Tőrökszcnlmlk- 
lósról 4.30 pengő, Püspökladányból 2.90 pengő. 
A fenti 5—8. alatti vonaloknál a 80 filléres ágy
nevezett sziireti-jegy megváltása kötelező. A 
fenti összes 1—8. alatti vonaloknál c<akls a 
kedvezményes menettérti jegyek érvényesek. 
Minden egyéb menetjegy, vagy kedvezmény ér 
vénvlelen. A jegyeket at utazás megkezdése 
elölt tintával vagy tlntalrónnal alá kell írni. A 
Budapestről kora reggel induló és oda késő éj
jel visszaérkező vonatokhoz a főbb vonalakon 
a BSZKRT szükség esetén külön csatlakozó- 
járatokat Indít

— Itt • 12-ík óra. Ne várjon a téli áruk be
szerzésével az utolsó percig, vásároljon most, 
nmig te’jcs a választék. At árak úgyis olyan 
olcsók, hogy szinte mesébe illők. A fid/yu-*ru-  
házakhnn az olcsóságok tárháza várja önt. 
olcsó árukkal, Jó minőségekkel és szolid egyéni 
kiszolgálással, csak ugy, mint 42 évvel ezelőtt.

— Kérelem ■ novemberbe*  költöző közön 
sérhex. Budapest Székcsfővóros Gótmüvci fel
kéri a közönséget, hogv költözés esetén ne 
feledkezzék meg gázmérője ás gázberendezése 
felől Idejében intézkedni, mert a munkák el 
intézése a bejelentések sorrendjében történik. 
Gázkészülékek beszerzését, illetve fölszerelését 
a Gázmüvek rendkívül előnyös fel tételekkel 
teszi lehetővé, azok takarékos használatát pc 
dig minden kedden és pénteken délután 5 óra
kor tartott előadásokon ismerteti a VI., Vilmos 
császár út 3. sz. 1. emeleti előadótermeiben.

szombaton késő este meghalt.

A család már intézkedett a végtisztcsség- 
ről, kedden délután félnégykor temetik Ala
gon. Reeves Berbert másik leánya, Reeves 
Mary nemrégiben tartotta eljegyzéséi M ta
vik Pál trénerrel,

mostanában akarták megtartani az es
küvőt, de a kétszeres gyász miatt egye

lőre elhalasztották.

Reeves Connie tragédiájának emléke kü
lönben vasárnap megelevenedett:

a pesti pályán elárverezték alagi istál
lóinak paripáit.

A hires Curragh kikiáltási ára nyolcezer 
pengő volt, de erre nem jött ajánlat. A többi 
paripa a következő árakért keltei: Pm Cais
sot—Recontra 4760 pengő (vevő: Elsn- 
mann), Szm. Bocskay—Aga 1300 (Borbé- 
nyi), Stpk. Nubier—Slop 3700 (Bárdi), 
Pm. Franklin—L. Macbeth 1000 (Borbé- 
nyl), Mert ha 2600 (Cscrnovics), Argument 
3400 (Bárdi), Parázna 1100 (Dobozi), Sem- 
pro 700 Palotai).

■S0QC*
I — Brlnzey Aurél sírkőavntása. Október 

20-án lesz egy esztendeje, hogy meghalt 
I Brlnzey Aurél balatonfüredi fürdőigazgató, aki 

évek hosszú során áj lelkes odaadássul szol 
gélfa a gyógyfürdő fejlesztésének ügyét. Ha 
lála évfordulóján, október 20-án, kedden dél 
után fél 3 kor a halatonnráesl temetőben 
síremléket állítanak Brinzvy Aurél sírja fölé 
barátai, akik kegyelettel őrzik emlékét. A sír- 
emlékavató-beszédet dr Schmidt Ferenc egész 
ségügyl főtanácsos, egyete ni magántanár tartja

— ÖTVENEZER PENGŐT SIKKASZ
TOTT A HŰTLEN TISZTVISELŐ EGY 
ELŐKELŐ GYARMATÁRU CÉGNÉL. Va
sárnap délelőtt előállították a főkapitány
ságra a főváros egyik legrégibb és legelő
kelőbb gyarmatáru nagykereskedésének 
egyik főtisztviselőjét A főtisztviselőt a cég 
azért jelentette föl, mert megállapították, 
hogy évek hosszú sorát át mintegy ötven 
ezer pengővel kárositola meg a vállalatot. 
A sikaszlást ugy követe cl, hogy a kiadási 
tételek közé olyan tételeket Is irt be, ame
lyek nem léteztek s az ezekről szóló ősz 
szegeket elsikkasztotta. A tisztviselő kihall
gatása során bizonyos vádakat emelt a cég 
ellen Egyelőre őrizetbe vették és hétfőn 
döntenek a rendkívül bonyolult ügyben 
szereplő tisztviselő további sorsa fölött.

Vasárnap haínalban 
'ö’drengés volt Velencében

Velence, október 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon 

elöntése.) Vasárnap hajnalban Velence la
kossága talpon volt. Az emberek riadtan 
újságolták egymásnak, hogy

földrengés rázta meg az évszázados ve
lencei palotákat.

Pillanatokig tartott csak az erős földlökés, 
komolyabb kárt nem okozott sehol, de u 
velenceiek még vasárnap is erről beszéltek.

Vasárnap kiderült, hogy
hajnali 4 óra 15 perckor történt a föld
rengés, amely tiz másodpercig tartott. 

Emberéletben nem esett kár. Épületekben 
sem okoztak károkat a földlökések. De 
azt megállapították, hogy

ilyen erősen érezhető földrengés

Velencében még nem volt tapasztalható.
A budapesti földrengést obszervatórium 

közli, hogy október 18-án négy óra tizen
két perckor az intézet műszerei

400 kilométeres távolságból rengést 
Jeleztek.

A műszer legnagyobb kitérése 23 milliméter 
volt.

= A volt besztercei 81 gyalogezred tiszti 
kara a világháborúban hősi halált halt bajlár 
,ak emlékére október 24 én, délelőtt 10 órakor 

a Ludovika Akadémia kápolnájában islentisz 
teletel tart, melyre az ezred volt tisztjeit, al 
lisztjeit, legénységét és az elesettek hozzátar 
totóit, valamint az ezred besztercei barátait 
meghívja. Utána kOldöltségileg megkoszorúzza 
nz ezred hősi emléktóhlájál a Hadlmuzeumban 
Ugyanaz nap este 8 órakor társasvacsora a 
Parlamenti pince éttermének különhclyiségri 
ben. (Bejárat az Országhóz dunaparti részén 1 
Felvilágosítással szolgál Boér Zoltán, V., Fáik 
Miksa utca I.

— Délelőtti és délutánt bemutató előadások 
az elektromos kiállításon Az Elektromos Mű 
vek V.. Honvéd ucea 22 szám alatti kiállításé 
bán folyó hónapban minden szerdán délután 
'"ifi ómkor nz előadóiéi cinben főzőbemutntó 
előadást, hétfőn, csütörtökön és pénteken dél 
elölt HI0 órai kezdettel a villamos gyakorló 
konyhóhnn főzőgyukorlnlokal tartanak. ’ Külön 
féle hús- és lésztancmüek készítése. Az elő 
adósokon a különböző háztartási készülékeket 
is bemutatják Felvilágosítást adnak az új I 
háztartási árszabásra vonatkozólag Delépés. ru I 
halár díjtalan. [ 

— HETVENNÉGYEZER SCHILLINGES 
ÉS 180 PENGŐT RABOLTAK EGY BÉCSI 
BANKHÁZBÓL A KASSZAFURÓK. Az el*  
múlt éjszaka ismeretlen tettesek behatollak 
egy Ismert és előkelő bécsi magánbankház, 
a Kdnitz testvérek pénzintézetének helyisé*  
gébé. Megfúrták a kasszát és az ott talált 
74.000 ezer schlllinget és 130 pengőt elvit*  
ték. Valószínűleg nemzetközi nagy kassza
fúró banda tagjai követték el a betörést. A 
rendőrség nagy eréllyel nyomoz.

— Megölték a törvénytelen gyermeket. 
Rdbabogyoszlón a csendőrség letartóztatta 
Böröndy Ferenc gazdálkodót és mostoha, 
lányát, Pécsi Irént, mert törvénytelen gyer
meküket meggyilkolták.

— A MEGBOKROSODOTT LÓ ELRAGA
DOTT EGY KOCSIT. Rákospalotán, a Tcmp- 
fom-utca és Kőzfemető-utca sarkán dr. Csányi 
Barna orvos egylovas kocsijának lova megbok
rosodott és elragadta a fogatot. Az orvosnak 
semmi baja nem történt, de a kocsis, Szécsényl 
János leesett a bakról és összetörte magát. Sú
lyos állapotban vitték a mentők a gróf Ká
rolyi-kórházba.

— Kifosztotta a lakást a Jósoló cigány leány. 
A Bókai-iúca 13. számú húz egyik laki’sf.lan 
vasárnap megjelent egy 20 év körüli cigánv- 
Icánv azzal, hogy megmondja a jövendőt. Járó 
Lívia kőmiivesleánynak bekötötte a szemét 
mert azt mondta, csak ugy tud jósolni. Mialatt 
a leánynak be volt kötve a szeme, a cigánvnő 
kifosztotta a lakást és elillant. A rendőrség 
keresi.

— Az Országos Közegészség! Egyesület elő
adása. Az Országos Közegészségi Egyesület X. 
hó 20 ón népszerű előadást rendez. Lieber- 
mann Leó dr. egyet, rk. tanár tart felolvasást 
a szemet fenyegető ártalmak elmen.

— Lezuhant a motorkerékpárról egy kőmű
ves. Az Alkotás utcában Balog István kőműves 
leesett n H. E. 082. szánni motorkerékpárjáról 
és összetörte mag.'t. Az Uj Szent János kór- 
húzba szállitullák a mentők.

IHLIALAHdtS “S
fülén-, melegvíz-, kertliasznfllattnl kiadó. Nürnberg-n.43

Balnville:

Diktátorok
A mai világpolitika legaktuálisabb, legizga*  

több kérdésével foglalkozik a nemtég elhunyt 
nagy francia történetíró utolsó könyve. Világo
san, népszerűén, röviden és tárgyilagosan fog
lalja össze a diktatúrák történetét a régi gö
rögöktől Hitlerig és Mussoliniig. Könyve a fran
ciáknak szól, de egész Európa érthet belőle. 
Nem támadja a diktátorokat, elismeri, akiben 
egyéni nagyságot talál, de olyan rossznak te
kinti a diktatúra intézményét, amit csak bizo
nyos körülmények léptethetnek elő „szükséges 
rosszá” s honfitársaiknak azt a tanácsot adja: 
Igyekezzenek olyan politikai viszonyokat te
remteni, hogy ez a szükségesség föl se merül
hessen. Mert hiszen természetes, hogy minden 
diktatúra kénytelen fennmaradása érdekében a 
szellemi szabadságot megnyirbálni, vagy egé
szen megszüntetni — s ez sem Franciaország, 
sem más országok szempontjából nem lehet 
kívánatos állapot.

H3L0nni EHMFŰ 
kon sorú le, oaokrolt n legolcsóbb i*rban  R ■ V I E H A ólővtrágüzlet, Eszlerházy-utca 2.

A meatőK riasztó központjának 
próbája

A nemrégiben lefolyt kompszerencsétlen
ség mentési munkálalainál szerzett tapasz
talatok bebizonyították, hogy szükséges 
lenne minden vízből való mentéssel foglal
kozó szervet egy központban nyilvántar
tani. A riasztó-központot egyelőre a Buda
pesti önkén les Mentőegyesületben állították 
fel és az úgynevezett „próbariasztás**  októ
ber 20-án, kedden este félkilenckor fog 
megtörténni.

A próbariasztás elgondolása a következő: 
A margithid! jelzőszolgálat helytelen műkö
dése következtében két hajó összeütközik és 
megsérül, ttlána pedig süllyedni kezd. Az 
összeütközés következtében a fedélzeten lűz 
keletkezik. Kivonul a legközelebbi rendőr- 
mótorőrség, majd a révkapitányság, a tűz
oltóság, mentők és a honvédség. Közben 
szalmabábukat dobnak a vízbe <■» ezekkel 
szemléltetik a hajóról menekülőket. A 
próba lezajlása után szerzett tapasztalatokat 
József Ferenc királyi herceg foglalja össze,

—» Jobb világítás — jobb látás — jebb 
munka. A Világítástechnikai Állomás október 
18-án, délután Zipernovszky Ferenc műszaki 
igazgató elnöklete nlnlt plenáris ülést tartott, 
amelyen n hazai villamosúramszolgóltató mü
vek, a világítási ipar és kereskedelem, továbbá 
n Viliamfelszerelő és Látszerész Iparteslület 
képviselői nagy számban vetlek részt. A meg
jelent teslületek és érdekeltségek egyhangúlag 
elhatározták egy széles alapon megszervezett 
akció megindítását, melynek célja a dolgozó 
testi és szellemi munkások látásának a meg- 
■avitása. szemeinek a kímélése. Ma minden 
munka szemmunkn és ezért a jelenkori vilá- 
gilásleehnika legfőbb célkitűzése a Jó. gyors 
és könnyű látás eszközeit megalkotni, a töké
letes munkohrlyvili'giiás és szükséghez mérten 
megfelelő szemüveg használatának jelentőségét 
közismertté tenni, amit találóan fejez ki a 
megindítandó akció egyik lelmondnta: „Jó vi
lági lát -f- jó szemüveg == jobb látás." I
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Áívágotínyaku halottat fogtak ki 
a Dunából Rablógyii!:osság történt. Ismeretlen 

lórii az áldozat
Győr, október 18.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Kegyetlen rablógyilkosságot fe 
deztek fel vasárnap délelőtt Győr közelé
ben, Győrzsámoly község határában a 
Dunaparton. A Duna egy hatvan év körüli, 
úri külsejű férfi holttestét vetette ki. A 
holttesten borzalmas seb tátongott:

a nyaka át vol vágva.
Értesítették a hatóságokat, Győrből vasár
nap délelőtt vizsgálóbíró szállt ki és felhőn- 
coltatta a holttestet. Megállapították, hogy 
az Ismeretlen férfit

állati kegyetlenséggel gyilkolták meg, 

— Tóth Tamás szolnoki polgármester a 
fegyelmi biztos előtt. Borbély Károly dr. 
csongrádi főjegyző, a szolnoki városházi 
fegyelmi ügyek biztosa vasárnap megérke
zett Szolnokra. Hétfőn megkezdi a felfüg
gesztett tisztviselők kihallgatását. Elsőnek 
dr. Tóth Tamás felfüggesztett polgármes
tert fogja kihallgatni. , Érdekes, hogy hol
nap lesz az első éves évfordulója annak, 
hogy a városházi panamák kipattantak és 
Goór László Javadalmi igazgató öngyilkos 
lett.

Agyonszurtak 
vasárnap este 

Szekszárdon 
egy kis fiút

Szekszárdi október 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap késő este a szekszárdi 
sétakertben a járókelők egv eszméletlenül 
fekvő 14—15 éves kisfiút találtak, akinek 
melléből patakzott a vér. Beszállították a 
kórházba, ahol megállapították, hogy

valaki hegyes késsel mélyen beleszart 
a gyermek mellébe.

A késő esti órákban a fiú meghalt. Személy
azonosságát nem sikerült megállapítani. 
Azonnal megindult az erélyes nyomozás, 
hogy megállapítsák, hogy ki az áldozat és 
ki a gyilkos.

— A Demokrata Kör társasvnesorája. 
Vasárnap tartotta a Központi Demokrata 
Köt évadnyitó társasvacsoráját, amelyen u 
kör elnöke, dr. Vázsonyi János országgyü 
lési képviselő mondott nagyobb beszédet az 
aktuális politikai kérdésekről és azt han
goztatta, hogv ha Darányi miniszterelnök 
a múlt értékeit akarja átmenteni, akkor a 
magyar alkotmányosság, szabadság, sajtó
szabadság és a nemzet igaz nagyjainak cél
kitűzéseit mentse át. Vázsonyi János be
széde után dr Baracs Maicellné szólalt fel.

— Nőegyleti teadélután. A Budapesti Vili, 
és IX. kér. Izr. Nőegylet (IX., Páva u. 30) folyó 
hó 20-án, kedden délután ^6 órakor a Br'Stol- 
srálló összes termeiben Sólyom Janka fellép
tével. divatbemutatóval egybekötött uzsonna
délutánt rendez, amelyre ezúton is tisztelettel 
meghívja a nőegylet tagjait és jóbarútait.

— Lezuhant a szélmalom vitorlájáról. Har
matos Illés tiszasasi gazdálkodó Csépán mula 
tott vasárnap. A mulatozás után felmászott a 
szélmalom vitorlájára, de elvestzetle az egyen 
sulvt, lezuhant és halálos sérüléseket szenve 
dett. Mire kórházba szállították, meghalt.

— Bozgonyinál 3 kablnetkép 8 P. Kálvin tér 5.
— Leleplezték a sárvári hősök emlékművét. 

Vasárnap Sárváron Ferenc és Lajos bajor k - 
rályi hercegek jelenlétében leleplezték a hősök 
emlékművét. Huszár Mihály országgyűlési kép
viselő mondta az ünnepi beszedet

— Kacséra Félix nem tagja a Mérnöki Ka
marának. Lanunk október hó 5-i számúban 
megjelent .Kacséra Félix mérnök feleségét 
megölte a cselédlánya" című tudósításunkban 
megemlített állítólagos mérnökre
illetékes helyről közük, hogy az illető a Mér
nöki Kamarának nem tagja s a Kamara Állni, 
törvény rendelkezése folytán minden Magyar
országon lakó mérnökről vezetett mérnök
nyilvántartásban sem szerepel.

Bulla Eima 
ellő vendégjátéka n 

TerfizKOruti Színpadon
LAaaló Miklós

Dr. KarfiKss maria
elmü darab lében.

c'ásaareplák: BAkAaay latrán. Gárdonyi Lajos, 
Peti, LAssló. Mihályi. Fenyő.

Rendezi: Tarnay Ern ••
Est megelőzi anatr knbaré mjlsor: Bálámon, Rajna 

Altér, Herendi Manci ée ■ nagy társula 
felléptével.

Rendezi: KővAry Gyula.
<*remler  pónteken este D.kor. Tel.: 1-ÍOH-M. 

előbb leütötték, azután pedig nagy késsel 
átvágták a nyakát. A kés a csigolyákat is 
átmetszette.

A szerencsétlen emberről lehúzták a ka
bátot, mellényt, zsebeiből kivettek mindent 
és homokkal töltötték meg. A férfin fehér
fekete csikós ing volt, barna kockás nadrág, 
fekete füzőscipő, a lábán levő harisnya
kötőn Bnta felírás olvasható. Ebből arra 
következtetnek, hogy

■ meggyilkolt ember csehszlovákiai 
lakos.

Értesítették a csehszlovák hatóságokat és 
olt is megindították a nyomozást.

— LEBRUN ÉS BLUM NAGY BESZÉ
DET MONDOTT VASÁRNAP. Vasárnap 
Strassburgban felavatták a hősi emlékmű
vet. Az ünnepélyen Lebrun fruncia köztár
sasági elnök hosszúbb beszédet mondott, 
amelyben hangoztatta, hogy egy nagy ál
lam csak akkor lehet befolyással a mai 
helyzet megjavítására, ha példát ad hig
gadtságról, rendről, bizalomról. Blum mi
niszterelnök Orleansban, a radikális szövet- 
vcstég ebédjén tartott nagy beszédet, 
amelyben a demokratikus intézmények 
megvédésének szükségességét hangoztatta.

— Jclky András szobrának leleplezése. 
Jelkv András bajai szabólegény százharminc 
évvel ezelőtt nekivágott a nagyvilágnak és 
végül Holland-Indiában kormányzó lett 
Baja város a volt szabólegény emlékére 
szobrot állított, amit vasárnap délelőtt lep
leztek le ünnepélyes keretek között. Feltű
nést keltett, hogy az ünnepi beszédet nem 
a polgármester, hanem egy közigazgatási 
"yakornok mondotta, aki mindössze pár hó
napja áll a város szolgálatában.

— Lelöktek egy kisfiút a templomtorony
ból. A jáizfcnvszarui templomtoronyba 
akart felmászni Kiss Imre gazdálkodó hét
éves fia. A toronyból egy másik gyerek le
lökte, de n kijfiu haza vánszorgott. Szülei 
eszméletlenül találtak rá, mikor a szüretről 
hazajöttek. Haldokolva szállították kór
házba. ______

Debrecen nyerte 
József királyi herceg diját 

A főiskolai sportegyesületek vasárnap dél 
előtt és délután a BEAC-pályán rendezték Ma 
gynrorszóg 1936—37. évi főiskolai staféta- és 
csapatbajnoki versenyeit. A József királyi her
ceg vándordíjáért folyó pontversenyben erős 
harc volt, amelyből végeredményben a Debre
ceni EAC csapata került ki győztesként 25 
ponttal. Második TFSC 21 pont. 3. Pécsi EAC 
20 pont, 4. BEAC 10 pont. A főiskolás csapat
bajnoki verseny után meghívásos gerelyvetö- 
versenyt tartottak, amelynek során Várszegi 
rekordjavítást kísérelt meg. A rekordkísérlet 
nem sikerült és Várszegi 62.80 méterrel nyerte 
a versenyt.

— BELGIUM FENNTARTJA CSELEK
VÉSI SZABADSÁGÁT. A francia külügy
minisztériumban Dclbor külügyminiszter 
hosszasan tárgyalt Kerchoue gróf párisi 
belga nagykövettel. IIk szerint a nagykövet 
kijelentette, hogy Belgium teljesíti eddig 
uállalt kötelezettségeit, de fenntartja cselek
vési szabadságit mindazokban a kérdések
ben, amelyekben nem tisztán belga érde
kek forognak kockán.

— Elégelt egy pesti kereskedő autója 
Székesfehérvárott. Vasárnap este a 6zékes- 
fehérvárl Pn/ofaf-u teában kigyulladt Gábor 
Imre budapesti kereskedő gépkocsija. A 
gépkocsi pillanatok alatt lángbaborull. Gá
bor Imrének és vezetőjének még idejében 
sikerült kiugrania a kocsiból, amely telje
sen elpusztult.

— Kizuhant a vonatból egy MÁV Intéző. 
nyár közelében a Szombathely felöl érkező vo
naltól kizuhant Rosenfeller István szombat
helyi MÁV intéző. Súlyos sérüléseket szenve
dett. A győri kórházba szállították.

— Fejberugta a ló a futballistát. A Soproni 
Vasutas Sportklub jobbszélsője, Tóth József 
MÁV tisztviselőt vasárnap Győrben egy lo 
fejberugta. Súlyos sérülésekkel kórházba 
vitték.

— A Szabadság legújabb száma változatos és 
érdekes tartalommal Jelent meg. Bajcsy-Zsihn- 
szky Endre vezércikkben méltatja Darányi 
Kálmán bemutatkozó politikai progromnijúi. 
Rudolf Óidon, a nagy feltűnést keltett Hitler - 
élctrajz szerzője nyilatkozik a német külpoli
tika és a hitleriz.mus céljairól. Cikk számol be 
a főváros beruházó és üzemi politikája körű/ 
kifejlődött vitákról és harcokról. Dohnánvi 
Ernő nyilatkozik a magvar zeneművészet ke 
nvérproblémá Iának kérdéséről. A lap további 
részéi Serényi Gusztáv és Veres Péter cikkei 
teszik élénkké.

— Szentté avatják a miskolci minoriták első 
rendfőnökéi. A miskolci minorita rend főnök 
ségc lépéseket tett n rend első háxfőnökének. 
'‘átér Kelemen Didóknak a szenttéavatása ér
iekében. Rövidesen a Vatikán elé kerül a 

szenttéavatást kérelem.

fiz „M. D. Cs. Lucifer" iskoíacipö 
kivitele ée minősége o'.yan kiváló, hogy 

minden párnál

ra garanciát váljunk
1. A Cipő felsőrészének tartósságáért,
2. A cipő kruponbörtalpának tartósságáért,
3. A cipő egyéb alkatrészeiért is a termé

szetes sarokkoptatást kivéve.

Fiuknak uaov leányoknak 27—30__ sí—35_36—4o_
barna vagy fekete boxbőrbffl , . . 11-30 1S-ÍÍ0 13-60 
barna vagy fekete boxból, dupla talppal 12-83 HS-BO 16'60 
dullbőrből végig bőrbéléssel, dupla talppal • « WS0 16'80 
fl cipő vásárlása bizalom kérdése

15 pengőn felüli postai rendeléseket portómentesen szállítunk.

RÁKÓCZI ÜT72-74

— Nagy sikerrel zárult a tiszántúli gaz
dák kiállítása. A tiszántúli gazdák országos 
kiállítást rendeztek Püspökladányban. A 
kiállítás legnagyobb sikerét a buzakiállitás 
'elentette, ahol olyan fajsúlyú búzát állí
tottak ki a gazdák, amelyre tiz év óta nem 
volt példa. Marschalt Ferenc dr. államtitkár 
a kormány nevében méltatta a vásár sike
rét és különösen kiemelte Becsey Zoltán, 
hajdúnánási gazdasági főfelügyelő és 
Vargha István, a debreceni vegykisérleti ál
lomás igazgatójának, mint a verseny ren
dezőinek érdemeit.

— öngyilkos lett felesége utáni bánatá
ban. Egry Ferenc hctvenkélévcs nyugalma
zott dohánygyári alkalmazott Hajdúszo
boszlón eltemette feleségét. A temelési szer
tartás befejezése után Egry hazament és 
"yászruhájában felakasztotta magát. Hátra
hagyott búcsúlevelében öngyilkosságának 
□kául felesége halálát jelölte meg.

— Habig kalap IV, Kossuth Lajos u. t.

hogy a külföldi ám jobb mint a magyar. A

TÚRÓN
írón a legfinomabb grafitból gyártott leg
jobb magyar írón. Ezt kérje mindenütt!

Gyártja: SCHULER JÓZSEF K.-T.

Amerikai szerződéssel 
kináliák meg 
Erdélyi Midi 

Az RKO Pestről viszi az 
európai Gingers Rogerset

Néhány nap óta Pesten tartózkodik az 
amerikai RKO filmgyár női dramaturgja, 
Miss Fragly, aki többek között a Top-Hal 
film dramaturgja volt. Egy európai Ginger, 
Rogers-t keres. Többek közölt tárgyalt egy 
fiatal drámai színésznővel is, de amikor egy 
filmen meglátta Erdélyi Miéit, Ráday Imre, 
a kiváló színész feleségét, azonnal érintke
zést keresett a fiatal filmszinésznővel, aki
ről holnap

próbafelvételt csináltat

s akinek képeit már
sürgős csomagban Amerikába küldette.

Reméli, hogy a tárgyalásnak szerződés lesz 
a vége és a kitünően táncoló Erdélyi Micít 
amerikai filmekben látjuk majd viszont.

— A Pesti Szentegylet választása. A Pesti 
Szentegylet vasárnap tartotta meg képviselő
testületi választását. A választást reggel kilenc 
órakor nyitotta meg Wertlieimer Adolf elnök 
és hét óra után hirdette ki az eredményét: az 
összes szavazatok a hivatalos listán szereplő 
jelöltekre jutottak. A választó közönség lelkes 
ovációban részesítette Kramct Miksa elnököt, 
Lunter Pál elnökhelyettesi, Bánó Dezső, Beck 
Jenő és Eisernann Gyula «lőljárókat, valamint 
dr. Endrei S. Henrik ign/gntó-főtitkárt.

— A madridi kormány itatzehivatja a 
Népszövetség. Tanácsot. Párisi lap jelentés 
szerint, a madridi népfrontkorniány elhatá
rozta, hogy 11 Népszövetségi Tanácsot rend
kívüli ülésre hivatja össze, hogy napirendre 
tűzzék a nemzetközi semlegesség! egyez 
mennyel kapcsolatban a szovjet részéről 
emelt panaszokat. A madridi kormány azt 
akarja elérni, hogy a Népszövetségi Tanács 
változtassa meg eddigi álláspontját a semle 
gcsségl kérdésben.

Expressz- 
szélhámosság 
a taxigépirónővel

Vass Imre dr., nkl a Kmetty-ulca 17. sz. 
házban lakik, albérlőt keresett. Szombaton 
jelentkezett nála egy Jólöltözött férfi. A jö
vevény dr. Mogyoróig Jenő mérnök néven 
mutatkozott be. Azonnal kibérelte az albér
leti szobát, öt pengő előleget adott, azt 
mondotta, a holmijai csak este érkeznek 
meg, de kérte, hogy máris ottmaradliassnn 
a lakásban.

—- Fontos írásbeli munkám van — mon
dotta —, majd gépirónőt rendelek, akinek 
lediktálom a dolgot.

Vass dr. beleegyezett. Az uj albérlő lement 
az utcára és telefonon felhívta a Mach-fde 
Wessclényi-utcni gépíró-irodát. Ez az iroda 
úgynevezett taxi-gépirónökkel dolgozik, a 
gépirókisasszonyok óradijért házhozmennek 
elvégezni a munkát és írógépet is visznek 
magukkal. Az állítólagos Mogyorósig dr« 
ilyen

taxlgéplrónőt rendelt
Az Irodából Takács Ilona géplrónő azon

nal a A'mcf/y-utcúba ment. A „mérnök" gyű- 
mölcskivitclről szóló cikkel kezdett diktálni, 
de a kéziratpapir rövidesen elfogyott.

— Kedves kisasszony — mondotta a gép- 
irónönck —, fuj a lábam, nem tudok ki
menni a lakásból, kérem, Jegyen szives vá
sároljon nekem papirt.

Takács Ilona teljesíteni akarta a kérést 
a szobában hagyta nz írógépet, sőt a pénz
tárcáját is és elsietett, hogy a közelben pa
pirt vásároljon.

Tiz perc múlva érkezett vissza, de addigra 
a „mérnök urnák**  hült helye volt, ma
gával vitte az Írógépet és a pénztárcát is.

Többé természetesen nem is tért vissza a 
A'/ncHy-utcába, veszni hagyta ötpengős fog
lalóját, amelynek segítségével ezzel nz uj 
trükkel Írógépet és pénztárcát szerzett.

A rendőrség keresi a szélhámos álmérnö
köt.

— összeesett az ntcán és meghalt egy 
öreg kereskedő. Az Andrássy-\ü és Szinnyel 
Mersc-vlca sark n vasárnap délután össze
esett és meghalt Pólya Kálmán 81 éves ke
reskedő.

— Az utcaseprő é» mcatoliafla bnllás vere
kedése. A Pestyán utca 39 számú házban Pár
kányi Péter utcaseprő és mostohnfia, Szeren
csés Sándor baltával összeverekedett. Mindket
ten súlyosan megsérültek és a mentők a Hor
thy AfíHós-kórházba vitték őket.

Danit kiadás. Ara kötve 5.50,
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SZÍNHÁZ-MOZI
Az Opera 

kétszázötven tanjával 
és hat utassal elindult 
a bayreuthi különvonat

Vasárnap reggel útra kelt a budapesti Opera- 
hóznak 250 főnyi csoportja Bayreulhba, hogy 
Wagner nichard és Liszt Ferenc városában 
Li'zt Fenne halálának 50 éves és születésének 
125 éves jubileumi évében a nagy magyar ze
neszerző hazáját művészetükkel képviseljék 
A magyar Operaháznak bayreuthi meghívása 
kétségkívül jelentős elismerése a hivatalos 
Németországnak, de mint a hivatalos rende
zéseknek általában, megvan nz a hiánya, hogy 
nem kiséri a nagyközönség megfelelő érdek 
lődése. Igy például hiába hirdették nz utazási 
Irodák nz olcsó bayreuthi társasutazást, 

összesen hat utas kapaszkodott fel az 
Operaházi k ütőn vonatára.

A Keleti pályaudvaron már reggel fél hét 
kor nagy volt az élénkség. Egymásután érkéz 
tek az ismert énekesek és ballerinák, akiknek 
bizony nehezükre ételt n szokatlanul korai 
felkelés. Az operlslák Kecskemét város aján
dékát — egy nngy tétel jóféle barackpálinkát 
— nemcsak ajándékba vittek a németeknek, 
magukat Is kellően felszerelték az álomüző 
Itókávni.

Egynegyed nyolckor azután vidám zseb 
kcndőloboglntás közepette kigördült

a kilenc kocsiból álló külön vonat, 
amely csütörtök reggel érkezik vissza 'Buda 
pestie Márkin László igazgató már szombaton 
előre utazott Bécsire és olt szállt fel a vo 
Hatra. Aimnl I’assnuból siirgönyözik,

■ német baliírvárosban ünnepélye*  
fegadlátásban részesítették 

délután 3 órakor az Operaház együttesét. A 
különvonat este JílO órakor szerencsésen 
megérkezett Bayreulhba, nhol a magyar mü 
vészeket szintén ünnepélyesen fogadták. 
Több kormány berlini követével képviselteti 
magát. Feltűnt, hogy a magyar Operaházit 
külföldi vcndégszcrcplésro

nem ki-érték el a magyar sajtó képviselői. 
Ennek azonban az nz oka, hogy n német rcn 
rlczöbizottság csupán három magyar újságírói 
hívott meg. Miután nz egyik lapjától nem tu 
d<.ti szabadságot kapni, igy csak ketten kép 
viselték a vonaton a magyar sajtót.

nagy várakozással ültünk be n Fórum-szín- 
ház nézőterére, mert francia filmet hirde
tett a plakát. Tourjansky rendezésében egy 
Stefan Zweig regényt, amelynek

A FÉLELEM

a címe. Az örvény óla minden francia fii 
inét szerelünk. íriszen a franciák egészen 
különleges művészettel gazdagították a Ülni 
vásznát. Valljuk be azonban, kissé sok 
már az örvény-1 . le másolatból. Tourjan- 
skynak ez a Hímje is Imik és bágyadt után- 
érzése annak az örvénynek, amely uj 
utakra indította a francia filmgyártást. A 
történet maga kissé valószínűtlen és naiv 
Egy asszonyról szól, akinek egy kis áriát 
lan flört a bűne, mégis zsarolók kezébe, a 
kát lyaharlangok alvilágába, majd kétségbe
esésében egy autó alá kerül, csak azért, 
mert férje a bűntudat félelmének experi
mentumát végzi rajta. Kissé már utáltuk a 
végén ezt az úriembert és a pesti nők is el
néző mosollyal térlek napirendre a Félelem 
hősnője, a különben igen tehetséges Gahy 
Morlay felett, ök ügyesebben csinálják! 
Még csak annyit, hogy szemet rontó szürke 
kópián láttuk’ vetíteni a filmet. Reméljük, 
hogv azóta már kicserélték.

Rengeteget neveltünk a Kamarában és a 
Di’csibén szinrekerült

SZTRÁJKOL A SZERELMEM

cimü Eddie Canlor vígjátékon, amelyet 
ezer ötlet tarkít és ezer mókás, vidám je
lenet lesz mulatságossá. A Rádiusban vi
szont a már kissé elfelejtett Emil Jannings 
brillíroz az

ARANYPÁVÁBAN,

amelyet méltán lehet a Kék angyal testvér
filmjének nevezni. A nagy német színész 
érdekes történet keretén belül csillogtatja 
utolérhetetlen emberábrázoló művészetét. A 
City és az Oinnia amerikai filmet mutatott 
be, Kay Francia

FEHÉR ANGYAL

clnnl attrakcióját. Szép és érdekes a film, 
kissé terjengős és hosszadalmas. Egy kis 
olló nem ártana, a súgással tcmpósnhbá és 
hatásosabbá lehelne tenni a filmet, amely 
azonban tetszett. 

Bethlemeri színház 
LMtlradás 
Irts . NH’ ltVV(IUi>

Bemutató szerdán.október 21 én. Tel! 13-67-73

1. Minden külön értesítés helyett...
VASÁRNAP REGGEL a Bayreuthba ké

szülő operai tagok egyikét, egy nyúlánk, 
szőke kisasszonyt egy őszülő, de igen fia
talos, negyvenévkőrüti úriember kísérte ki 
a Keleti pályaudvarra. Az Opera balett
karának nagyreményű tagjai diszkréten el
húzódtak a bucsuzkodóktól. Vőlegény, 
menyasszonyi Mosolyogva, ábrándos sze
mekkel és mégis némi elégtétellel nézlek a 
pár felé, mintha ezt mondanák: „A Pöly- 
lyinek sikerült. Mennyire örülünk, ha egy 
szegény leány ilyen szerencsét csinál, pláne 
mert a Pötty! aranyos, kedves kisleány, 
jólclkü, derék kolléganő, afféle jó gyerek, 
akit mindenki szeretett az Operaház tájé
kán.” Pöttyi, azaz Fábry Erzsébet, az Ope
raház fiatal ballerinája Bayreuthban búcsú
zik ugyanis a színpadtól, onnan pedig egye
nesen Zürichbe megy egy leány ne
velőintézetbe hathónapi készülődés
re — az uj életre.

A bécsi biedermeier-filmek még mindig 
ott tartanak, hogy az Operaház kis balleri- 
náját a rangjáról lemondott főherceg ki
séri az oltár elé. Bár azóta kiment a di
vatból a színházi vasajtót nyitó aranykul

2. történelmet ugyan nem tanulhatunk...
Jesset mester, aki

Darvas Lili 
naqu 
produkciója

állítólag kitűnő orvos, 
mint a patológiának 
különleges esetét ke
zeli a nagy angliai 
Erzsébetnek, az elér

hetetlen asszonynak mindvégig szűzi éle
tét. Közben azonban elfelejtette forgatni a 
történelem lapjait és a harmincnégyéves 
Esse.r-szal ma'dnem szerelmi erőszakot kö
vetett el a színpadon ugyan viruló szép, 
de a valóságban hatvaanyolcéves Erzsébe
ten. A XVI. század eme nagy gigolójál a 
szerelmében ki nem clégült férfiúnak 
játssza ki és a már hetvenéves királynővel' 
beszélteti cl azt a bestiális nemi erőszakot,
amelynek következményét a tudomány szék- 
szuális traumának jelölne. Bár efölött az 
orvosok is csóválják a fejüket, hiszen 
szerintük legföljebb hat-nyolcéves kislány
ban okozhat hasonló merénylet hasonló, 
idegmegrázkódlatást, mig Erzsébetet tizen
ötéves korában teperle le az admirális me
rénylete, amely miatt állítólag egyetlen egy 
férfi sem közelíthette meg Anglia legna
gyobb királynőjét. Tehát se történelem, 
se orvosi igazság, se darab, inkább egy 
nagy szerep, inkább a rendezői tudomány 
művészete az a produkció, amelyet a Víg
színház nyújt Darvas Lili hatalmas művé
szi hitele tudja megértetni velünk a betel
jesületlen szerelmében elvirágzó asszony
alakot, aki olt a színen valóban Vili. Hen
rik és a tragikus sorsú Boleyn Anna leá
nyává változik akkor, amikor uralkodni 
akar. Mint a lobogó tűz az egyik pillanat
ban é« mint a La Manche-csatornát körül
ölelő ködtengerben magasra csapó hullám- 
fergeteg a másikban. Következetlen, sze
szélyes, asszonyi és megközelíthetetlen, ki
ismerhetetlen és fenséges, szóval a költő 
álma. A másik főszereplő a mindenütt je
lenlévő Tarnay Ernő rendező, aki néhány 
nagyszerű színészen kívül, mint Góth Sán
dor, Ajlay Andor, Köpeczy-Boócz, jófor
mán semmivel sem rendelkezett, de mégis 
a Vígszínház zsőllyéjében ülve, egy pará
dés est fényét, levegőjét érezhettük.

★

Az angol történelem 
másik aranylapia a 
Magyar Színház szín
padán tárult a publi
kum elé. Disraeli, a 
nagy iró, Victoria ki-

Törzs Jenő 
megszerzi 
a szuezi*  
csatornát

rálynő
miniszterelnökének 
szinlapra. 
nulhalunk, de nem

egykor rendezetlen vallásu, nagy 
nevét nyomatták a 

Történelmet azonban itt se ta- 
is ismerhetjük meg eb

ROYAL SZÍNHÁZ
VII., Erzsébot-körut 31. (A Vígszínház vezetése alatt)

Megnyitó előadás

Molnár Ferenc regényéből színpadra átírta Hevesi Sándor
Jogyrondelós telefonon: 1-427-28

csos romantika, a főhercegek is más világ
ban kereskednek, az Operaház és a szín
házak tájékán néha-néha mégis megjele
nik nyolchengeres luxuskocsiján az uj idők 
álomhercege, a részvénytársasági vezér
igazgató. Fábry Erzsébetért is eljöt az uj 
idők hercege. Egy legmagasabbrarigu nyu 
galmázott magyar bírónak a fia, egyben 
pedig az egyik nagy gyárvállalat kormány
főtanácsos milliomos vezére kérte meg a 
múlt hétcy I'ábry Erzsébet kezét.

Nagy tanácskozás indult az Operaház és 
a kis táncosnő között, mert szigorú para
grafusok szabják meg a férjhez menetel 
mikéntjét és azt a pönálét, amelyet a szc 
zonban eltávozó tagok kötelesek a színház
nak megfizetni. Á dolgot azonban áthi
dalták. Fábry Erzsébet egyéves fizetésnél
küli szabadságot kapott a kultuszminisz
tériumtól és ezután már nem tér többel 
vissza az Operaház színpadára. Fábry Er
zsébet a kis F.ötvös-utcat albérleti szobá
ból a budai villába költözik és az Opera
ház 19 éves táncoslábu kis balleriná iából, 
ha a jelek nem csalnak, boldog méltóságos 
asszony lesz ...

ből a nagy Dlsraelit, azt, aki Anglia kirá
lyait India valóságos császáraivá tette. Igé
nyes cim, a darabeim mögött valóban egy 
rendkívül izgalmas, bár kissé naiv kém-' 
történetet kapunk, a Szuezi-esatorna meg
szerzésének meséjét, amely azonban min
den részében szinpadszerü. Ismét egy nagy 
szinész nagy produkcióját élvezhetjük, 
Törzs Jenőét, aki már nem a Sasfiók, 
hanem a magasan röpülő sas szárnyalásá
val ért fel most is a színjátszás legmagasabb 
csúcsaira. A szónak nagyszerű dcbatlerc, 
az alakításnak utolérhetetlen mestere olyan 
színész, akiért Louis Napóleon Parker új
ból megírná a Disraelit. A' Magyar Színház 
szerencsés szereposztásban segítette H e- 
v e s i Sándor rendezői munkáját. A szín
pad tündérszép párduca, Lázár Mária 
a legideálisabb kémnő-figurája lehetne bár
mily amerikai filmnek is, az angol leve- 
lezö’apszerü S e n p.y, e y Vera. a., finom és 
nemes .Pécsi Blanka, a kitűnő Cs. Aczél 
Ilona, majd Bársony Erzsi Szakács Zol
tán és Szigeti az, akinek nevét örömmel je
gyezzük le.- 11 por Tibor díszletei külön ta
nulmányt érdemelnének.

★

A gazdag láng 
és a 
szegény ifjú

A Müvészszinház 
adta vissza hitünket 
e héten, abban, hogy 
magyar írók is írnak 
darabot. Tamás Ist
ván kitűnő fiatal író 

szólal meg ebben az epikus, szélességű és 
filmszerűen képekre tagolt történetben, 
amelyben röviden arról van szó, hogy a 
bunyevúc gazdag leány hogy megy férjhez 
apja ellenére egy szegény magyar, ifjú or
voshoz. A darab fordulatos cselekménye 
megkövetelte volna a forgószinpadot, de 
ezt Siklóssy rendezése érthetetlen módon 
mellőzte, úgyhogy a hosszú szünetek ala
posan megviselik a közönség érdeklődését. 
Egy-két képet azonban nem ártott volna 
kihagyni és igy a rővidebbre fogott darab
ban hatásosabban érvényesülne az író mon
danivalója. Mert Tamás István kétség
telenül iró és kétségtelenül tud a színpa
don keresztül is beszélni a publikumához. 
Rózsahegyi Ká'mán egészen nagyvo
nala bácskai nábobja, a kis E g r y Mária 
még tétova, de nagyon finom lénye, D a j- 
b u k á t Ilona jóízű alakja, Nagy 
György halk tónusa, Bökássy István 
kitűnő jellemábrázolása, Soltész Annié 
tűzről pattant rácasszonya részesedhet a 
kritika teljes elismerésében. Szerény véle
ményünk szerint Tamás Istvánnal sokat 
foglalkozik még a színházi rovat.

Darvas Lili
Erzsébet,

az elérhetetlen asszony
A legragyogóbb színházi esti

Vígszínház
3. Színházi hét

KÉT RENDŐR JELENT MEG vasárnap 
délelőtt u Városi Színházban, ahol a tö
meg valósággal megostromolta a pénztárt. 
Pedig amint halljuk, Alpár Gitta pesti fel
léptének meghosszabbítása nagy nehézsé
gekbe fog ütközni, a Magyar Színház is
mét törököt fogott, megismétlődik a Néma 
levente esete, amikor százszázalékos há
zak mellett voltak kénytelenek levenni a 
müsordarabot. Az igaz, hogy soha rosz- 
szabb törököt ne fogjanak. — Rökk Ma
rikánál állandóan felolvasó délutánok 
vannak, több iró jelent meg a művésznő 
villájában azzal, hogy darabjaikat bemu
tassák Ugy tudjuk, a Müvészszinházban 
fog játszani egy operettben. — Molnár 
Ferenc Pestre jön s résztvesz a Pálu'cai 
fiuk csütörtöki premierjén, bár Bécsben 
uj darabján dolgozik és a munkát nem 
szívesen hagyja félbe. — A kitűnő 
Oszink, Dénes Oszkár, mindnyájunk hő 
kívánságára, végre szerepet vállal Pesten 
is és Bársony Rózsival egyetemben a Víg- 
színházzal tárgyal. Szilágyi, Kcllér—Har
matit—Ábrahám Pál operett az előtérben. 
A héten Bulla premierünk is 
lesz: a Tcrézköruti Színpad pénteken dél
előtt nyilvános főpróbát tart a Kerekes 
Máriából, László Miklós darabjából, mely
nek Bulla a főszereplője s Tarhay a ren
dezőié A László-darabot egyébként Bécs 
számára már a premier előtt megveték. -■ 
A Városi Színházban díszelőadás 
lesz az állástalan diplomások javára no
vember 13-án este nyolcórai kezdettel, 
amikor Farkas Imre Királynő rózsája 
cimü operettje kerül színre. — A Beth- 
len-téri Színházban is bemutató 

lesz szerdán, amikor Shervood Légitáma
dás elmű színművét játszók. Szín
ház a v a t ó r a mehetünk szombaton 
a Gresham Palotába, ahol a P o d i it nt, 
Békeffy László uj kabaréja, nyílik meg. 
— Szombat este viszont régi fényében fc’- 
támadt a N e tv-Y o r k b á r j a, amely nem 
kétséges, hogy az irók és művészek talál
kozó helye lesz ismét.

FODOR LÁSZLÓ Pestre érkezett, a 
Társasjáték cimü darabja próbáira. A 
Vígszínház azonban részint az Erzsébet- 
darab nagy sikere miatt fölöslegesnek 
tartja a próbákat, részint pedig Darvas 
Lili fáradtságára való tekintettel, nem vál
lalja még egyelőre a délelőtti munkát, 
így hát Fodor tétlenül élvezi a 
pesti őszt és legfeljebb azon a tréfán mu
lat, amelyet az ő bőrére csinállak a Fé
szekben. Ezek szerint amikor Rölbeling- 
nek, a Burgtheatcr igazgatójának odaad
ták az Ember tragédiáját, a direktor óva- 
tosan és kétkedve fogta a kezébe a kézira
tot és a különböző álneveken dolgozó 
Fodorra célozva megjegyezte:

— A bér auf Ehremwort, nicht 
von F o do rí

* A legszebb budapesti Zlcgfeld-görlök. A 
héten kerül a magyar közönség elé a Ziegfcld, 
a nők királya cimü nagyszabású és pazar ki- 
állitásu regényes életrajz, a Metró Gála-szezon
jának büszkesége. A Metró Filmpalota szerda 
este fél 9 órakor tartandó bemutató díszelő
adásán megjelennek azok a budapesti hölgyek 
is, akik a legszebb budapesti Zicgfcld-R,:rl 
címéért a múlt hetekben lefolyt verseny győz
tesei leltek.

Ipoöiüm
■ IRÓX KABaRÉJfl^^

Budapest, V. Mérleg-utca S. (Gresham-palota)
Telefon: l-soo-76, 3-866-75 ?

MEGNYITÓ ELŐADÁS 
SZOMBATON. 24-ÉN, ESTE B OKAKOR. 

BtKEFFI LÁSZLÓ 
KONFERÁL.

A m Rsort írták: Nairv Endre, Nőtt Karoly, Békém 
László, Vádnál László, Borosa EÍomér, Hamis h 
Imre, Török Rezső, Lovátizy Karoly, Jörlnca Mik
lós, Faragó Dezső György, Pálmai Jenő, Csöndes 
Géza, Ágoston Ernő, Sebestyén János

A mOsort játsszák: Békém László, Kondor 
Ibolya, H’rczeg J«nő, Kiss Manyi. Komlós Vilmos, 
Simon Marosa, Pethes Sándor, Keresztesy Márts. 
Szenes Ernő. Götz Erzsi, Knlntl László, MáW 
Vali, Bálint György. Talár Mim, Koltaf Jóxt>M. 
Boldog Ibi, Döniö'i Ilona, Somogyi Éva, Salamon 
Erzsi, Szakács Árpád |



Budapest, 1938 október 19. HÉTFŐI NAPLÓ 11

A be!ügvm’nisz!er 
ma dönt a 12 
budapesti klub 
és Bucs’nszky 
sorsáról

’A kártyavilágban nagy Izgalommal tekin 
lenek a mai nap elő. Ma, hétfőn délben 
ugyanis döntést hoz Kozma Miklós beíügy- 
ntinÍMter a? ősszel kJubügyekben.

Hétfőn dói al, hogy

• vtautóhl alatt álló U klub közttj be- 
zár.fáfcre valamelyiket, milyen feltételek' 
kai engedélyezik a jövőben működésű
ket, milyen sors vér a gombamódra el
szaporodott r .ieitharlangokra és f elold- 
j«k-« Psmifwky La.l®*  rendőri felügye

let alá helyezését.

A belügyminisztériumban Boór Aladár dr 
miniszteri tanácsos napokon keresztül vizs 
gálta át a kártyaklubok működéséről beszá
moló rendőrségi iratokat, a Buesinszky-üw 
aktáit é« a városháza illetékes osztályának 
•lőtarjeaztett adatait. A miniszteri tanácsos 
részletes referátumot készített és

hétfőn délben less Jelentést a belllgy- 
mlnisrternck.

A miniszter döntéséről htvatatoa jelentéiben 
tájékoztatják a nyilvánosságot.

Egymillió pengőt vitteK el 
a budapesti háziuraktól 
a potyaparlálok

Annyit szidják a budapesp háztulajdonoso
kat, hogy egyszer már írni kell róluk akkor is. 
mikor nekik van okuk panaszkodni. Az egyik 
háztulajdonosi érdekképviselet meglepően érdé 
kés statisztikát állított össze arról, hogy meny 
nyH -verteit X egy esztendő alatt a 
dánosok patuapuriájokon és nejnfizetö lakok 
körül kclelkmli perköltségeken.

A statisztika szerint
aa adóhivatalok IM4 be« kéteaáwm !*•**  
faáibéradó! írtak te a budapesti háztulaj

donosok számlájáról
azon g cjjuen, hogv körülbelül nyolcszázezer 
pengő Jakásbérveszteségük volt. Kimutatjuk, 
hogy tavaly 10.200 felmondási per érkezeit a 
bíróság elé. A felmondási pereket túlnyomó 
részt azon a címen indították a háztulajdono
sok, hogy a lukók nem fizettek bért. Tizezerrc 
becsülik azoknak a lakóknak a számát, akik 
itélei nélkül, egyezség alapján hagyták el a la
kást és ezek közii|

ayalMzsruél nem Is hajthatták be • luk
bért.

Ezek aa elmaradt lakbérek és a fölmondósi 
eliárósok be nem hajtható költségei összesen 
félmillió pengőre rúgnak. Végeredményben lg) 

a budapesti Itáalulajdonosuk lakhévveaate- 
•ég é« perUftttKÍg fejében ÍJIBOXM pangj- 
ve| károsodlak, ebből külduféla adótórté- 
aeb folytán Mromszáaeaar peogd megtéruu,

• veszteség tehát k«rek egymillió pengő.___

...H!ába
mégis csak a 

IVIEI'RGPOLE *»« « 
aalaüh tíaczane 
Vlr*nyja?i  N -így M*rl«  énekel 

* ViTES s^rszihen
Farkas Bála uMik I

Flekken Vargabéltl CiőbensáN hol

Gyilkossággal végződött
a fegyvernek! 
szüreti mulatság

dpoinok, október 11.
(A Hétfő! Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Halálos szüreti mulatság volt 
vasárnap Fegyverneken. A nagyvendéglő
ben mulatozott három testvér: Juhász Imre, 
Sándor és József gazdálkodók, összeszólal
koztak a szomszéd asztalnál mulatozó tár
asággal. Fízuttek, azután elmentek. A kocs
mától nem messze

a kerítés mögött lesben álltak 

és várták a asomszéd asztalnál mulatozó 
társaság tagjait. Szerencsétlenségre véletle
nül arra járt Miller Márton fegyverneki

Hatalmas sikerrel folyt le 
a Hétfői Napló nemzetközi páros 

handicep bridzsversenye
RetardnevezéMel, elAkelő látogatókkal és 

kiváló technikai lebonyolítással kezdődött el 
•somhatou a Hétfői Napló második bridzs
versenye. a nemzetköti páros kandiét pver se ny. 
A versenyt azzal a céllal rendezte meg a ren
dező gárda, hogy ennek révén sikerül majd 
uj tömeget bekapcsolni a szellemi sport — a 
bridzs életébe, Igy érthető, hogy a szombati 
ünnepélyes megnyitáson az Vnlo Lawn Ten
nie Club helyiségeiben, a brldzséletben eddig 
páratlan nagy tömeg gyűlt össze, a külföldi 
párokon kívül, a kezdőknek előnyt adó éljá- 
lékca gárda, a kezdők nagy tömege és a leg
előkelőbb nézőközönség.

Színes forgatag, impozáns dijak és a helyü
ket kereső, izgatot. gyönyörű délutáni toalettes 
hölgyek az első benyomás, ami a belépőt 
érj A falakon függő irányító táblák segitsé- 
géyel elheiyarkednek a párok és kialakul az 
egyöntetű kén, a rplinirozpit és kfzdő játéko
sok és az őkel körülvevő giblc-screg.

A küzdelemben
nyolcvannégy pár Bit a starthoz

Kari Schnelder-rCtiPt, Poílack (Wien), Kari 
Aufleger—Lulse Fiscftcr (München), Jtdesh— 
Teller (Briinn), Paul Schlexinger és neje (Wien), 
Cohen Rafael—Kiár László, Dóé ti László—Somo- 
'7(/t István, Hudovernig László dr.—Szalag Lajos. 
Pftery Jenő dr.—Kovács György c|r.» Robicsek 
Rudolfné—Berger Alice, Plán Imre dr.—Réti 
István, Kováéi Jenő dr.—Zichy Ede gróf, 
Sehreiner Kálmán dr--Szentkirályi Elemér 
dr., Köves Fprcne—dr, Gábgr Imrédé, Widder 
Lajos dr.r-Reich Gyula dr., Fórból Imre-rja- 
hab József, Hennel Károly és neje, Hajós 
Imre dr. és neje, Schqff Zoltán—Tóth Béla, 
Vdzifongt István dr. — Tárkony! László. 
Birsek Pál dr.— Witz Pál dr., Szigeti Pál dr — 
Cohen Rnfadné, vitéz Sima Gúbor—Szeleczkii 
Ferenc, Ormos Gvuláné—Berger Sári, Gqlgóczy 
József—f/ófter György, Kotzián Imre dr.— 
Tóth Kálmán, Siókéig László ár.—Varga Aln- 
dér, Antal Pál dr.—Grósz Gyula, Konold De 
zső—Góth Gábor dr., Balta Imre dr.—A’otoícs 
Miklós. Gál György—Somló Ernő. Korody 
Keresztély—Sa//oí László. Wilhefm László 
—Weszely István, 
Dömötör Mihályné, 
Komor Szilárd dr

László—dr. 
Lajos

Tihanyi
Görög .... , 
Simon Endre

dr.— 
IXUlltm Oíuniu •••., —. il'.'*
puvár) — Blatt Jenő, Báron Gyula dr.—Teodó
rától Tódor, Alpár Imréné—Royer Tlborné. 
Bánó Marcettné—Szomjas György dr„ Tihanyi 
I4lsz|óné—Hudns Istvánná, Freud László dr.— 
Singer Pál, Gulyás Sándor—Belli Imre, Palló 
~.rná—Sándor Ernő, Fiilöp Sándor és neje, 
Pataky KfiVIAa Ihrtrh*
'cr 
és 
dr.,

Ferenc—Surányl Miklós, Hirsch-
Frigyes—/ieiner Ottó. Szenes László 

neje, Holczer János dr.,—Varga Gyula 
Krémet Oszkár ár.—Rémi István,

Vasárnap újból megindul a verseny
A HillSI Napló bridgeversenyín a vasár

nap délutáni fordulóban Klóikor üllek le 
az asztalokhoz izgatottan a játékosok. 
Megjelentek azonban ai OKISz lielyisógí- 
l.en azok Is, akik már a szombati forduló 
során kirílak a további kűzdelembfil is igy 
most csak a drukker szerepét tölthettük be. 
Meglátogatta a versenyt

valamraayl iwres grldgechamplonunk

Is. A délutáni órákban már az asztalok 
közlőt ott kibicelt a budapesti brldgelársa- 
dalgm színe-java.

Rendkivilli izgalommal folyt a verseny, 
smely nem saükölkSdMl meglepetésekben, 
Vasárnap este nyolc órára

kivétel hűikül valamennyi ehamplon 
kiesett.

Ar élgárda, ar előny nélkül Indulók fölött, 
jelentős győzelmekül aratlak aa outsiderek, 
akiknek negyréste remekül kihasználta 
előnyéi,

Ugv átllek ar aarlalnk körüt a perli 
brldgetborellkusok Is. akik a Hétiül Napló 
ujrendszerü versenyén tanulmányozták, 
hogy milyen nz uj elónyvericpyealrztéma. 
Egyhangúlag állapitollák meg. hogy

• módszer remekUlt bevált

én valószínű, hogy n közeljövőben soroza
tosan fogják megrendezni a versenyeket a 
llit/vi h'ftpló minlájára. A nngy siker ré

szlkvizgyáros- A lesben álló Juhász-fivérek 
nem ismerték meg, azt hitték, hogy a kocs
mából jön és annak a társaságnak a tagja, 
amelyikre ők várnak, rátámadtak a szeren
csétlen emberre,

egyikük kést rántott és szlvcnszurta 
Miillcrt, aki nyomban meghalt.

A három garázda embert bekísérték n 
csendőrségre. Megkezdték kihallgatásukat, 
de eddig még nem sikerült megállapítani, 
hogy hármuk közül melyik szúrta agyon 
Müller Mártont.

Babuslk Ferenc—Gotdberger dr.,
Oszkár dr.—Setncr Imre, 
-^-Hordóiig Antal,

Glasner 
...... . László 

■^-rroraossy Aiuai, Selmcczy Ernő dr.—Tóth 
Károly, Burján Béla ár.—Szilágyi dr. (Monor), 
Ilorvát—Mihálylll (Monor), Gundelfingen 
Elemérné és György, Polnauer Károly—Sr/- 
mcczl Pál, Frisch Andor—Steiner Artúr, 
Szerviczky György dr.—Gundelfingen Ödön, 
László 
—Weisz 
—Koromzay 
r-Vjházy László

Müller 
Ottlik 
Miklós

Imre — Michel Pál, 
Imre (Szeged), 

Dénes. Kádár 
dr.

Béla. Földi Marcell—dr. Géza 
dr. Benedek László—dr. Lisszer Emil.

ünnepélyes megnyitásra, amikor dr. 
■- ••• - ”• j vendégeket 

tábornokot, a 
elnökét, hogy

nz

Imre 
Géza 
dr.— 

r—vjiiazy i/aszio up. Reichard László—Wa/il 
Pál, Valér Sándor—Schubert Lajos, dr. Kondor 
Gézúné—Sváb Erzsébet, l'elöcz Ákos dr.— 
Szomjas György dr., Balogh László—Nádiét 
Pubiné, Peri Jer ő dr—llerz, Erdélyi Imre— 
Csathó Sándor, Gárdái István--Kun Miklós dr-, 
HujImann pál—Glascrné. Weisz Tibor—Éried- 
mann Arnold, Delicat—Vajda Pál, Preisz Sieg- 
fried dr.—Lukács Pál, Földi Marcell—Géza Pál 
dr., Franki Imre dr.— Wolf Dezső, Dlósi Sún 
dór és neje, Gálfíy Gábor és neje. Hajós Endre 
—Lányi Imre, Fehér József—Rom/idnj/í Jenő. 
Gerley Gedeon — HoJlqy Sándor, Korcs 
maros László — Róna Pál, Szegő Tibor— 
Szász Miklós, Dési Frigyes—dr. Faragó László, 
dr. Nemes Dezsöné—dr. Hudorvernig Lászlóné, 
dr. Petőcz Akosné — Teodorouics Tódorné, 
Klucsik Dezső dr.—Pásztor J>tván. Fiola Isi 
ván—Szabó
Pál, dr. bfllVUVIt UUSfl'r— u. . .,.00. ■ . a—.....

A késő délutáni órákban kerülhetett csak
sor ... .
Elek Hugó szerkesztő üdvözölte a 
és fölkérte Dormándg Géza 
Bridzs Szövetség ügyvezető 
nyissa meg a versenyt.

Megindul a játékl Elhalkul a terem, halk 
licitek, cgy-egy kártyalap koppanása hallatszik 
a teremben csak, miközben az agilis rendezők 
a kővetkező fordulót igyekeznek összehozni.

Zavartalanul, simán peregnek n fordulók, 
mindenki dicséri n technikai rendezést, amely
nek első eredménye, hogy a szkecsről indult 
játékosok adott előnyeiket nem tudják be
hozni s n középgárda kerül nz élre.

A külföldi híres párok háttérbe szorultak 
A világbajnok Jelűnek—Polldk pár is elvérzik 
nz. első nap küzdelmében. A világbajnok pár 
elismeréssel állapította meg hogy a magyar 
bridzsélct

középjátékoaclnnk nívója minden nemze
ténél magasnbb.

A szombati forduló eredményeként 
harminchat pár kibukott a küzdelemből 

és igy a vasárnapi versengésbe negyven- 
nyolc pár jutott.

szesei a főrendezők: Sátori Géza, Ladányi 
Lóránt és <Ir. Darvas Hóhért.

Vasárnap a késő esti órákban eldőlt már, 
hogy ki a legjobb külföldi pár az Indulók 
közül.

A bécsi Paul Schleslpger és felesége 

hódították el ezt a szép elmet. .4 vidéki pá 
rnk versenyén holtversenyben lett első két 
monori pár: dr. Szilágyi Atlklós—Hurlán 
Béla és Horváth Pál—Mihály fi László.

Vasárnap éjszaka érkezett jelentés szerint 
a nagy bridgeversenyen nyolc mcccspont 
előnnyel

vezet a Gundelfinger György—Gundel- 
flngcr László-pór.

Közvetlenül követi őket, úgyhogy komoly 
esélyük van a győzelemre: Alpárné—fíoger- 
né, dr. Plohn—Réti, dr. Várkonyi--Váry és 
dr. Pfrl—Herz. Éjszaka kezdődött meg az 
izgatott finis, amely eldönti az elsőbbség 
sorsát.

A vacsora előtti játék késő estig elhúzó
dott é« csak félllz után jutott idő arra, hogy 
vacsoraszünetet tartsonak. Ekkor még SG 
pár vett részt a küzdetembon.

A szünet kihirdetésekor senkisem sietett 
vacsorázni, hanem mindenki nz eredmény
jelző tábla körül csoportosult, hogy onnan 
megtudja, hogy ki vezet, kik vehetnek részt 
a további küzdelemben és melyik az a 
tizenkét pár, amelyik bmcl kiesett.

HÓVAL SZÁLLODA
éttermeiben megindult a teli szezon

A zene nélfcflll

ZÖLDTEREM 
a legkellemesebb ebéd- és vacaorAzóhely 

ATÉLIKERTBEN 
minden délután és este tánc 

ALEX HEINEMANN 
Európa legjobb jazz-zenekara Játszik 

POLGÁRI ÁRAK! 
Zenetányér nlnosl

Lázas sebességgel dolgozott a rendőr- 
bizollság és a zsűri. Féltiz után végre meg
jelent az eredményhirdető táblán a vezető 
pár neve.

Két kiváló hölgyjátékos tőrt el őrei
Alpárné és Rogerné állnak a vacsora- 

szünet idején a lista élén.
Megjelent az eredményhirdető táblán 

a tizenkét kiesett ét a döntőben résztvevő 
huszonnégy pár névsora is.

Mondanunk sem kell, hogy a vacsoraszfi- 
nelt alatt a játékosok közül kevés törődött 
a pihenéssel és n táplálkozással. Mindenki 
drukkolt, mindenki izgatottan tárgyalta a 
sanszokat.

Este tizenegy óra előtt kezdődött meg 
huszonnégy pár részvételével a döntő, 

amely lapzártakor még tart és végeredmény, 
csak hétfő hajnalra várható.

Vasárnap eret vág
tak Críger Miklóson, 

aki váratlanul 
megbetegedett

Vasárnap délelőtt riasztó hir terjedt el 
Budapesten: Griger Miklósról, a Nemzeti 
Legitimista Néppárt köztiszteletben álló ve
zéréről. A hir ugy szólt, hogy

Griger Miklós váratlanul súlyosan meg
betegedett.

A IIét fői Napló munkatársa azonnal érdek
lődött Griger barátai, ismerősei körében éa 
ezt a felvilágosítást kapta:

— Az apátplébános ur valóban beteg. Pár 
nappal ezelőtt Ilock János eltemetése után 

rosszul lett, mire orvosa nyomban Bics
kére szállíttatta

és a bicskei plébánián vették ápolás alá. 
Vasárnap azt a hirt kaptuk, hogy kezelő
orvosa

érvágást végzett Griger Miklóson. Ai ér
vágás után megkönnyebbült a jobban 

érezte magát.
A délutáni órákban a Hétfői Napló mun« 

kntársa felhívta telefonon a bicskei plébft*  
niát, ahol

magával, Griger Miklóssal beszélL
Griger ezeket mondotta:

— Szívbajom okozta ujabb megbetegedé
semet, Néhány nap óta itthon vagyok a plé
bánián, s

Itt igyekszem meggyógyulni, kipihenni 
betegségemet*  

az én hűséges, régi jó orvosom parancsai 
szerint. Vasárnap többen érdeklődtek felő
lem. Megnyugtattam mindenkit, akit érde
kelt, aggasztott a sorsom. Közöltem velükf 
renu'dem, mielőbb kiheverem a betegségemet.

AZ ILLATOK REVUJERE-.
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Győzelmes
futbaliparő^ia Budapesten 

elképesztően gyenge prágai csapatnak 
minden csatárunk Bit egsf-egy gólt
Budapest"Prága 5:1 (1:0)

A második garnitúrák küzdelme mind-1 kapu elől a labdát. Szökteti P. Szabót, aki 
ő sze hétezer nézőt vonzott a Ihingária-uti I nagy rössel tör kapura, de a lövésre len
pályára s igy nem váll be az MI.Sz rádió- 
közvetítést elodázó politikája. A magyar 
csapat cseresznyepiros ingben és fehér 
nadrágban fiit a pályára. A prágaiakon fe
hér trikó és fekete nadrág feszül. Rövid 
fényképezés után a két kapitány, P. Szabó 
és Szedlacsek kaput választanak és farkas 
szemel néznek egymással a csapatok.

Budapest: Hórl — Wéber, Bíró — Há
mori, Sárost dr.. Dudás — Kocsis, IVn- 
ez.c. Jászberényi, Zsengellér, P. Szabó. 
Prága: Tlchy — Dauclk, Smejkal — 
Sedhicck, Kolskv, Ludl — Cancinov, 

Cech, Braine, Jiinck, Vytlacll.
Az első támadást a prágai csapat vezeti és 
Jnncl; erős lapos lövését Hórl a keblére 
öleli. Majd P. Szabó fut cl, de n beadása az 
ellenfél lábára kerül. Továbbra is támad a 
magyar csapat. Zsengellér a kapu torkából 
Kocsis magas beadását bosszantóan a kapu 
fölé fejeli. A magyar csapat akciói a cseh
szlovák tériéiben vajúdnak. Sedlacek öles 
faulttal akasztja meg /*.  Szabó rohamát, de 
a szabadrúgást Dauclk visszaküldi a me
zőnybe. Kocsis — Vlncze akcióból Vinczc 
magasan fölé lő Dudás labdájával Jászbe
rényi kitör és a johbösszckötö helyéről fut
tában remek lövést küld a kapura, de Tichy 
jó érzékkel véd.

A magyar csapat állandóan támad.
Sárosi egyelőre nincs sehol, de Braine, 
a másik világcsoda is eltűnik ■ me

zőnyben.
Vinczc Sárosi szöktetését messziről a kapu 
mellé lövi.

— A kitűnő jobbösszekötő le van törve, 
mint egy magános vlzililioinl —— állapítják 
meg a közönség soraiban. A magyar csatá
rok állandóan az ellenfél kapuja előtt ta
nyáznak. de a döntő pillanatban lövés he
lyett fölösleges és észszcrüllen húzások kö
vetkeznek. Egy szépen induló csehszlovák 
támadást Cech ofszájdja akaszt meg. A kö
zönség ásító unalommal szemléli az iram
mik üli. minden izgalmai nélkülöző ide-oda 
fulkosást. Mintegv negyedóra múlva ékte
len Huj! Huj! Hajrá! kiáltásban tör ki a 
közönség, nyilván azért, hogy felébressze 
nz aludni készülő csapatokat. Cancinov fut 
el, beadását Jlinck tiz. lépésről a kifutó 
j/.iri leje fölött magasan ellövi. Óriási hely
set volt! Végre Vinczc is megembereli ma
gát és huszonöt méterről szép lövést küld 
» kapura, de a bombát 1 icliy elfogja. 
Kocsis vad ember módjára rolnin Ludl ar
cába, aki percekig fogja fájó arcát. Hámori 
gvenge, mint egy galutnblcves, a veszélyes 
Vyltacil úgy fut el mellette, ahogy akar. A 
3(1. percben végre megszületik a régen le
vegőben lógó eredmény.

elülő lábat a keresztbe futó Smejkal elka
szálja.

Tiszta, nem vitatható 11-es. Az clka
szált szélső nyomban elégtételt vesz 
magának, a szabadrúgás ürömére fel
ugrik és „s::játlúbt:lug“ a jobb sarokba 

pofozza a labdát. 3:0.

Egy perc múlva ismét P. Szabó törtet nagy 
rössel a prágai kapura, most is buktatják, 
de a ravasz öreg szélső ezúttal nem esik el 
és igy a 11-es elmarad Ilóri a közönség 
szórakoztatására elegáns pózzal kiejt egy 
negyvenöt méteres lövést. Most csehszlovák 
támadás alakul ki, Cancinov ügyes szíikle- 
lésével Cecil ofszájdra fut és a labdái a 
magyar kapu jobb sarkába lövi. A biró. 
aki észrevette a nyilvánvaló lesállást, a gólt 
természetesen nem adja meg.

A háromgólos vezetés ellenére sem szű
nik a közönség unalma és igy, hogy szó
rakozzék valamivel, ismét a jó öreg kapus*  
huzó Irükkhöz folyamodik: amikor kirúgja 
a labdát, nagy, nyújtott Ho-ó-rukk! ütemes, 
kiabálásával kelt derültséget. Nem igy P., 
Szabó, aki három lépésről egy ragyogó; 
helyzetet küld a kapu mellé. Nem vitás:

támadásban van a magyar csapat, 
de azért sok a csetlés-botlás 
inényt csupán az ide küldött 

parodlsztiknsan gyenge 
magyarázza.

Kocsis fürgén ledolgozza magát és a 
szagu beadást Tichy a levegőben úszva ka
parintja meg. Tapsot kap. Bíró nagy hibája 
miatt most a vendégek rohamoznak, de 
Cancinov, ez a mongol szélső, a tiszta hely
zetben 
Vinczc

és az ered- 
cllenfé! 
játéka

sói-

sem tudja értékesíteni a labdát, 
egymásután kudarcot vall akciónál

és hibás minden látható nagy igyekezete, 
a pech nem tágít mellőle ;

és nem kiséri szerencse egyetlen mozdula
tát sem. Obiigát mellélövéseit biztatáskép
pen a közönség megtapsolja, aztán újból és 
újból hangzik a kedélyes hn-ó-ruk! A szel
lemes kapus azonban egyszer alaposan 
megtréfálja a közönséget és mikor elhang
zik a bömbölő rukk, a szokott lövés helyeit 
egészen gyenge passzol továbbítja a lab
dát. Hogy némi izgalom is adódjék a mér
kőzésen, egy biztos gólt véd ki Hórl kor- 
nerre, amit az agilis Cech szívesen látott 
volna a hálóban. A kapusbravúrt meg- 
irigyli Wéber is, aki í mezőnyben pompás 
labdafogással állít le egy veszélyes táma
dást. Az agilis P. Szabó jó gólhelyzetet dob 
ki az ablakon: ellen ilIhatatlan áttörése 
közben lövés helyett bead. Nyomban követi 
ezt Hórl újabb bravúrja, amikor hosszabb 
csúszva a füvön kaparint meg egy labdái.

Sárosit itt-ott tapsolják. Feljövőben 
van, de egyelőre egészen arányban áll 
a sok jó húzás a rosszabbakkal is.

Nincs is szükség rá, hogy jobban erőltesse 
magát, mert az ide küldött prágai csatár 
sor abszolút mértékkel mérve meg sem kö
zelíti az első liga nívóját. Nem csoda, hogy 
ezt a rosszul sikerült futballparódiát teljes 
részvéllenséggel szemléli az igényes magyar 
közönség. A 38. percben újabb gól s7 Ölelik, 
Sárosi passzával P. Szabó elhus Sedla- 

eek mellett és aztán Dauclk elől kö
zépre ad, ahol Vlncze már várja és éles 

fejessel küldi a kapuba a labdát. 4:0.
l’gylátszik, mégis csak volt haszna Vincié 
beállításának. Most egymásután több ma
gyar helyzet születik, de az egyiket P. Szabó 
fejeli mellé, a másikat Jászberényi hagyja 
ki. A 43. percben

50.000 pengő
December 21 A harminc esztendős 

magyar futball legszebb dátuma ez a nap, 
amikor n százados angol fut balt vendégül 
tótja a meggypiros dresszü magyar legény
séget Loudonban. Revúnsra állunk ki a 
ködtől csúszós londoni gyepen, de olyan 
számlát viszünk oda, amelynek egyenlege 
passzív — csoda, hegy így van! — az an
golok számára. Legutóbb Budapesten ver
tük meg a legerősebb angol válogatottat. 
Most London akar törleszteni. Slkerill-r? 
Ez a jövő titka, de a Londonban járt spa
nyolok, olaszok, osztrákok, németek vert 
serege után egyedül a magyarnak vannak 
jogos győzelmi sánszal.

Az angol futballista mindent tud, amit 
meg lehet tanulni. Gyors, pontos, passzol, 
fejel, lő, mégis sablont játszik. A magyar 
futballista trükkjei, futball-ötlctei, szelle
mes és váratlan húzásai mindezt gólokkal 
felülmúlhatja. Szerencse dolga. Mint ahogy 
szerencse az Is, hogy a londoni meccs egy
szeriben szanálja a nyomorban sínylődő, 
súlyos adóterhek alatt roskadozó magyar 
labdarúgást.

A sajtóban elterjedt hírekkel ellentétben 
elsőnek sikerült a Hétfői Naplónak meg
szerezni a londoni nagy nap anyagi mérle
gét. Nem felel meg a valóságnak, hogy a 
meccsért fix 1000 fontot kapunk. Ezzel 
szemben az a helyzet, hogy a mérkőzés jö
vedelmének 40 százaléka Illeti meg a ma 
gyár szövetséget.

A gazdasági ügyekben Járatos szövetségi 
vezérek szerint ez mintegy 50 ezer pengős 
bevételt jelent ■ számunkra.

Egyetlen meccsért 60 ezer pengő valóban 
fejedelmi honorárium. Ehhez még egy ma
gyar győzelem... ■ akkor talán még a
sportliatóságok Is gratulálni fognak a ma
gára hagyott futball életrevalóságához.

Sárost hosszú labdával szökteti Kocsist, 
tiki pontosan centerei. A beadást Tichy 
vetődve fogni akarja, <le a szemfüles 
Zsengellér elpöccinti a labdái mellette, 
majd átlépi a fekvő kapust és n labdát 
közvetlen közelről a jobb surokba 

emeli. 1:0.
A magyar csapat továbbra is fölényben 
marad, de a tudásbeli különbséget nem 
tudja gólokra felváltani.

Szünet után ismét a magyar csapat roha
moz és Kocsis váratlanul remek helyzetbe 
kerül, de kissé éles szögből taccsra lő. Ko
csis tisztátalan játéka ismét szabadrúgást 
hoz ellenünk.

— I'.z ugy kezel, mint rgy gyakorló or
vos! — mondja egv szakértő.

A gúnyos kritika azonban torkán akad, 
mert a következő pillanatban nz agilis 
szélső beadást küld a középre és a váratlan 
labda Daucik lábáról kornerrn pattan.

Kocsis szépen Íveli n korncrl középre 
és Tlchy cmik klboksz.olnl tudja n ka
pura csavarodó labdát. A kibokszult 
labda pontosan Jászberényt lábára esik, 
ukl vad erővel, kapásból a balsarokba 

vágja. 2:0.
Biztató magyar támadást Jászberényi mn< 
aasnn felnyúlva hendsszcl akaszt meg 
Most remek jelenet következik Dudás, a 
görbelábu szőke hali, többszörös kigyósce- 
rücn remek testcsellcl hozza fel ■ magyar

Cech kiugrik, lövését flór! kiüti, de 
másodszorra már tehetetlen a tisztelet

góllal szemben, 4:1.

Nyomban a gól után ugyancsak Cech ve
szélyezteti góllal a kaput, de most Hóri • 
lábáról szedi le a labdát. Közvetlenül a le
fújás elölt jó labdát kap a fürge

P. Szabó, huszáros rohammal viszi to
vább, beadása élesen süvít a középre 
és n berobogó Kocsis belsővel a 6-osról 
küldi a hálóba állítás nélkül az utolsó 

gólt. 5:1.

Ezzel azután vége is a mérkőzésnek: min
den budapesti csatár lőtt egy gólt... De 
még ez sem tudja a közönség nagy letar
giáját eloszlatni, amikor híre jár a prágai 
sötét kudarcnak. Titkos lábtöréséről beszél
nek s a szomorú hir csüggedt hangulatot 
teremt. Most már kilátástalannak látják a 
londoni kirándulás jövőjét.

Rajzriporlok a budapesti 5:1-ről
(Copyright by Hét fői Napló — system Horváth.)

Az első gól rajzriportja. Zsengellér macskaügyességgcl pöcköli el Tlchy keze elöl ■ labdát és 
■ kapust átlépve exlracleganclával lövi a gólt. 1:0.

Sáros! dr

A negyedik gól rajzriportja. Sárosi passzával F. Szabó lemotaroz és a sokat szidott Vlncze 
pompás gólt fejel. 4:0.

Aa Ötödik gól rajxrlportja. Iluazároa roham után Korait kapásból szerzi meg a befejező 
gólt 0:L

PROGRAMI
A női atlétikai évad befejeződött. Elég 

szép sikerrel. A siker oroszlán/észese Csák 
Ibolya, akinek a világbajnoksága sokat len
dített ezen a szép, de elhanyagolt sporton, 
de dicséret illeti azt az egy-két atlétikai ve
zetőt is, akik fáradtságot nem ismerő mun
kássággal készítettek elő ujabb és újabb 
versenyeket és tették lehetővé, hogy höl
gyeink sportolhassanak. Nem akarunk azok 
közé beállni, akik nem a legszebb szavakkal 
illetik az atlétikai szövetség női bizottságát, 
de meg kell állapítanunk. hogy a női bizott
ság a jól sikerült évad ellenére is — csúnyán 
megbukott. Reméljük, hogy az atlétikai szö
vetség is be fogja látni, hogy a mai bizott
sági tagok nem alkalmasak arra, hogy a női 
atlétikát 1937-ben vezethessék, hisz jövőre 
nagyon komoly programot kell összeállítani. 
Legelőször fel kell venni az összes külföld, 
országokkal a kapcsolatot, nem törődve av
val, hogy kikapunk. Minél több országai;- 
közötti versenyt rendezni, egy pár neves kül
földi női atlétát Pestre hozatni s lehetőid 
tenni azt, hogy a mi lányaink külföldön is 
versenyezhessenek. Minden eszközzel mc<l 
kell ragadni a vidéki propaganda lehetőségit 
is, de legclsősorban módot kell adni arra, 
hogy minden héten legyen női verseny. 
Itt csak egész röviden vázoltuk azt a nagy 
programot, amit jövőre a női bizottságnak 
adni kell. Nem fér kétség viszont ahhoz, 
hogy a mai női bizottság ennek a programi
nak még az egy századrészét is nehezen tudna 
adni. Véleményünk szerint a női bizottság
ban a mai vezető női egyesületeknek (Olim
pia, GFU, MTE, KAOE) vezetői volnának a 
legmegfelelőbbek, mert ezeknek munkakész
sége és a sportért való lelkesedése közismert 
dolog Reméljük, hogy az atlétikai szöoets/g 
is be fogja látni azt, hogy a női atlétikával 
komolyan kell foglalkozni, mert a közönsé
gét is érdekli, hiszen épp az elmúlt vasár 
nap láthattuk, hogy egy csekély jelentőségű 
kizárásos nőt versenyre ötszáz ember, mig 
a Szabó—Maxiért találkozásra mindössze 
csak ezer ember volt kiváncsi.

Takács IsM*
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A prágai wOroszlánköiykök* 5
Kloc ragy°gő játékával, bírái lé«SSf* elcl<e! érden,te-enöl nagy vereséget mértek 

a szivétvesztett magyar csapatra 
Csehszlovákia-Magyarország 5:2 (2:2)

Vészes gyorsasággal száguldott vasárnap délután a sötét hir a főváros utcáin: Titkos a prágai nagy futballcsa- tán a lábát törte. Hogy honnan indult ulnak ez a hir, az kideríthetetlen, de a 2:5-ös vereség mögött egészen elfogadható magyarázatként rajzolódott ki a szerencsétlenség képe a közönség előtt. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy egyetlen szó nem igaz Titkos lábtöréséből s igy a legjobb magyar balszélsö testi épségének teljében áll utrakészen Londonba.
Titkos ép, de a magyar futball te
kintélye alapos csorbát szenvedett

A győzelem sánszaival, a győzelemhez szokott közönség szinte követelő reménykedésével indultak útnak Prága felé a magyar fiuk, hogy ott, a hires és megfiatalított csehszlovák csapattal, az „oroszlánkölykökkel" vívják meg a nagy harcot A futballban nincsenek normák és megbukik mindenki, aki előre könyvel. A magyar sportközönség legnagyobb része ezúttal is fájó szívvel ismeri be a bukást. Nem sikerült!...
Feltűnően kevés közönség

Prága, október 18.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Egész vasárnap délelőtt borús 
idő gomolygott Prága felett, úgyhogy éppen 
a kellemetlen időjárás miatt

mindössze húszezer főnyi közönség 

jelent meg a Sparta-pályán, hogy szem
tanúja legyen a 21. magyar-csehszlovák vá
logatott futballmérkőzésnek.

LcuHngton angol biró középre tereli a 
kit csapatot, a választás a cseheknek ked
vez és a magyar csapat kapja a széllel 
szemben lévő kaput. A két csapatkapitány 
virágcsokorral kedveskedik egymásnak, el
hangzik a háromszoros éljen. A himnuszok 
ezúttal elmaradlak. A közönség lélegzet- 
fojtva várja a meccs kezdetének pillanatát, 
már szembenáll a két nagy ellenség.

Csehszlovákia: Klenovec — Fiala, Cty- 
roky — Bouskn, Boucek, Truhlar — 
Horak, Kloc, Mclka, Kopecky, Rulc.

Magyarország: Pálinkás — Polgár, Fe
kete — Seres, Szűcs, Lázár — Sas, 

Cseh, Kállai, Toldi, Titkos.
Kállai indítja el a labdát és Toldi rosszá

val Titkos azonnal rohamoz s szép, éles 
lövését Klenovec mellre fogja. Majd Kállai 
ugratja ki Titkost, aki azonban sokat drib- 
líz, végül elszedik tőle a labdát. Most bon
takozik ki az első cseh támadás, Kloc oíT- 
szájdról indul, a biró hiába fütyül, besza
lad a labdával a hálóba. Természetesen ér
vénytelen. Ismét Kloc ugrik ki, de lövései 
Pálinkás vetődve fogja.

A 7. percnél tart a játék, amikor a szürke 
ólomMMk mögül klbuvik a nap. ügyiül- 
szik, a magyar csapatnak sütött kt. mert

ebben a plllanatbnn küldi Kállai Kosz- 
szu szükletéssel Tilkost rohamra, A 
balszélsö elkkeakkban viharzik lova, 
magáravonja Halát és Bonskát, Bou- 
eck pr 'lg kiszalad a jobboldalra, azl 
hiszi, hogv Titkos szorongatott helyze
téből átjátssza a jobbszélre a labdát, 
azonban Titkos egy Mgysw'h 
lel taképníl hagyja udvarias klsérögár- 
dáJAt, néhány lépési fut még a labdá
val és remekül plaszlrozza a balsa

rokba. 0:1.
A magyar csapol nagy kedvvel játszik 

még néhány percen keresztül, de a meg
újuló és mind erőteljesebb prágai rohamok 
egymásután termek meg a parázs nelyze e- 
kel. Melka bombáját Pábnkós kioklozi, 
majd Horak hiiszméteres szabadrúgását a 
levegőben úszva fogja ki. Két kornert e 
clbárileimnk és bizony a cselisrloudk- (o- 
lény eayre nyomasztóbb lesi. Most ism • 
Melka küld egy irtózatos lövést, amelv Pa- 
liskásn.ik nagv gondol okoz Kissé felsza
badulunk Sas jó lefutásával. A beadás K 
használható, Kállaii azonban elnyomják M 
igv a lövés Fiola lábáról komorra perdíti. 
Mos! Srdcs Indítja el Titkost, de a bíró ott- 
wájd címén leállítja.

Rulc é» Kloc, n csehszlovák csatársor 
két tigrise, fellíirtóztulhulutiuniil roha
moz, össz játékuk szemfényvesztő. Kloc 
kapja i labdát, átjátszik Szűcsön es 
Feketén és nilg egy lépésről belövi a 

kiegyenlítő gólt. 1:1.

Rövid Idő múlva — mindössze n 21. perc
nél tart a játék — Kloc a középvonalnál 
ffígja cl a labdát, végig kigyőzik a magyar 
half soron, a két bekkilnk ollóba Igyekszik 
fogni, de —

Kloc bukdácsolva Is keresztül vergő
dik, Pálinkás a balsarokba várja a lö
vést, odahelyezkedik, a Kiadna sztárja 
azonban mintegy tizenöt méterről re
mek, helyezett góllal szerzi meg csa

patának a vezetést. 2:1.
Most mi támadunk nagy vehemenciával. 

Toldi a tizenhatosról szabadrúgást küld, de 
a nagyerejü bomba a sorfalról visszapattan 
n. “al>y»r tank elé, akiuck második éles 
lövése most már a kapu fölé kerül. Kissé 
erőteljesen játszik a csehszlovák csapat. 
Most liouska miatt jutunk szabadrúgáshoz, 
ezt viszont Cseh bombázza el közvetlen 
közelről. A 31. percben

Lázár Indítja el Titkost, aki Toldival 
remekül megérteti magút. Van négy-öt 
huzásiik, amelyhez az ellenfél oda sem 
szagolhat, úgyhogy a tizenhatos tájé
kán ismét Toldi kapja a labdát és re
mek lapos lövéssel megszerzi a magyar 
csapatnak a kiegyenlítés örömét. 2:2. 

Ez volt talán az utolsó fellángolásunk és

Szünet után olyan erős cseh támadások 
indulnak, hogy előrcvetődik a katasztrófa 
árnyéka. Már az első másodpercekben Ho
rak összeütközik Feketével, aki sérülten te
rül el a pázsiton, feltápászkodik, bicegve 
megy a helyére és összeszorilott fogakkal 
továbbküzd. Most működésbe lépnek a cseh
szlovák határbirák és sorra eleresztik az off- 
szájdról induló Horákot, Rulcot és Klocot. 
A magyar védelem fejvesztetten kapkod és 
csak kornerek árán tudja elhárítani a gól
veszélyt. Most Truhlar harminc méterről 
küld egy hatalmas bombát, amelyet Pálinkás 
stílusosan fog. A’loc ismét lesállásról indul. 
Melka lövése a kapufa mellet süvít cl. Ez
után néhánvperccs mezőnyjáték alakul ki, 
majd ......... . .

■ csehszlovák szélsők ismételten égbe
kiáltó offszájdról Indulnak,

úgyhogy a játék telje*'  átterelődik a ma
gyar térfélre. Most, .a szerencsénk lenne, 
megszerezhetnénk a vezető gólt, ugyanis 
Titkosnak van egy remekbe szabott sarok
rúgása, Cseh fejeli is, de a labda ahelyett, 
hogy a hálóba zuhogna, a felső kapufára 
pattan, amikor is Klenovec zsákmánya lesz. 
Ezután Kállai—Toldi—Titkos a labda útja 
é.s ismét korner árún képes menteni a cseh 
védelem. Ezután Rulc rohamoz, Polgár őt 
is csak kornerre tudja szerelni.

Rugékony W-formáciőban játszik a 
csehszlovák csapat — „kámtormáciá- 

ban“ a magyar fedezeSsor

A prágai ffutballtragédia titka
A magyar csapat az első félidőben tudá

sának a magaslatára emelkedett és egészen 
csodálatosan szép és technikás játékával 
feltétlenül kiérdemelte volna a vezetést. 
Szélsőinket, különösen Titkost hárpm-négy 
nagvszerü helyzetben Igazságtalanul fújta 
le az angol biró, aki az Ítélkezéseinek 09 
százalékát a csehszlovák határbirók inté
seire bízta.

Szünet után már fokozatosan vissza
esett a magyar halfsor, különösen Sztics, 

aki valósággal eltűnt n mezőnyből.

Sem a védelemben nem volt a helyén, 
sem pedig a támadósort egyetlen jó labdá
val sein segítette előre. Seres végig szürkén 
játszott, de a második félidő elején ő is 
hasznavehetetlenné vált és egymásután en-; 
gedte szabadon a kitűnő cseh jobbszárnyat,; 
amely valóságos macska-egérharcot vivőit 
vele szemben, Egyedül Lázár volt az, nki 
nagy technikáját a nehéz percekben is ka- 
matoztatni tudta és számos gólhelyzetben 
ő volt az, aki hidegvérrel hárította el a ve
szélyt. Sokat kellett ezúttal elkalandoznia 
a pálya belseje felé is, mert Szűcs helyeit 
Is vállalni kellett a munkából.

A magyar csapat legjobbjai az öt gól 
ellenére Is Pálinkás és Polgár voltak.

Fekete az első félidőben alig egy két hibát 
vétett, szünet után azonban a fedezetsor 
csődjének bekövetkezése után képtelen volt 
a meg-megujuló öldöklő rohamokat feltar
tóztatni.

Toldi és Titkos egészen elsőrendűéi 
voltak,

Kállai is fiatal hévvel és nagy akarással di
rigálta a csatársort, mig a jobbszárny a csa
pat két leggyengébb tagja volt. Sas ílzikumn

győzelmi esélyünk. Itt kellet volna a ma
gyar csapatnak rákapcsolni, mert ilt for
dult meg a játék képe. A cseh offenziva ke
gyetlenül erőteljes, Pálinkásnak néha ngy 
kell a labdák után ugrálnia, mintha legye
ket fogna. Az utolsó percekben Kloc Pol
gárral összecsap és megsérülve kiáll. Azon
ban még a félidő befejezése előtt visszatér 
a pályára s a közönség nagy óváriéval fo
gadja a góltitánt. Tilkost ismételten téves 
lesálláson állítja meg a biró, Toldit pedig 
ok nélkül figyelmezteti.

Ugylátszik. Toldit nagyon beajánlot
ták Lewington biró kegyeibe a cseh
szlovákok, mert abszolút semmi sza
bálytalanságot nein követett el idáig, 
de a bíró már legalább három esetben 
az orra előtt gesztikulálva, előadást 

tartott a fai*  játék elemeiről.
Természetesen Toldit ez a körülmény telje
sen lehangolta és nem mert egyetlen táma
dásba sem bocsátkozni. Szerencsére vége a 
félidőnek.

Fiola durván beleboxol Lázárba, aki visz- 
szaadja, a biró nem néz oda s

valóságos ökölharc játszódik le közöt
tük.

A csehszlovák nyomás három egymásutáni 
kornert eredményez. A harmadikat a 84. 
percben rúgja Horak.

Kloc stoppolja a labdát és közelről 
megszerzi ismét a vezetést 3:2.

A magyar fedezetsor ezután teljesen össze
roppan, úgyhogy csatáraink nem is jutnak 
több támadáshoz. A 38. percben

Melka llibbniétercs offszájdról índu L 
Lefut, majd Kloc elé tálalja a labdát, 
akinek éles lövése n kapulécről perdül 

a hátóba. 4:2.
A magyar csapat most teljesen elveszti a 

fejét, zűrzavaros kapkodás következik, 
melynek során a 43. percben

Rulcnak van egy szédületes lefutása, 
nagyszerű beadását Kopecky kapásból 

küldi a magyar bálóba. 6:2.
Közvetlenül a befejezés előtt egy csúnya 

jelenet játszódik le a csehszlovák kapu kö
zelében: Toldi rohamozna, de Bouska 
hasbarugja, Toldi utánarug, mire á cseh 
játékosok megrohamozzák Toldit és össze
vissza rugdalják. Durva jelenetek közt ért 
véget a mérkőzés.

gyengének bizonyult és az erőteljes, sokszor 
erőszakos romboló liátvédmunkával szem
ben nyulfélénkséggel meghátrált.

Cseh pedig nemcsak önző volt, de rövid 
körömpasszai hasznavehetetlenek vol
tak és minden támadásunk az ő lendü
letének a hiánya miatt szenvedett hajó

törést.
Finom technikázásai, egyéni kigyózásai ez
úttal nem vezethettek sikerre, mert itt ti
zenegy oroszlánnal állt szemben a magyar 
csapat, akik minden labdát mejátszotlak, 
minden labdáért körömszakadtáig harcoltak 
és ez ellen a fegyverzet ellen csak lapos, 
egymást megértő, önzetlen passzjátékkal 
lehetett volna sikeresen szerepelni.

A csehszlovák csapat minden tagja kon
dícióban, gyorsaságban és energiában 
legalább egyenlőnek mutatkozott a 
mieinkkel szemben, lövőkészségben el
lenben feltétlenül felülmúlták a ml 

csatárainkat.
Kloc, a Kiadna fiatal jobbösszekőtője volt 
a mérkőzés hőse, aki egymaga négy gólt lőtt 
Pálinkás hálójába. Ez a remek góllövö titán 
llorakunk köszönheti nagyszerű szereplését, 
tiki folyton és folyton támadásra tudta vinni 
a csatárláncot, amiben kétségtelenül nagy 
segítségére volt Fekete gyengébb teljesít
ménye. A cseh fedezetsor véglghirta az 
iramot és

egy klasszissal volt jobb a mieinknél.
Különösen Boucek és a fiatal Truhlar emel
kedett ki a mezőnyből. A közvetlen védelem 
élén n nagyszerű és szerencséskezű Klcno 
vcccel biztosan állt n lábán és a széteső ma
gyar csatársort aránylag könnyedén tudta 
elintézni.

Vallanak a gyczSk 
és a legyoxütiek

D1ETZ KAROLT OR. 
SZÖVETSÉGI KAPITÁNYI

— Nagy hiba volt Lewlugton bírót kérni 
erre a mérkőzésre, akivel már a Itnrmadlk 
meccsünket veszítjük el. A legnagyobb hibája 
az volt, hogy a cselnaloúk hatúrbirúkra Mzta 
magát. Két offszájdgólt ítélt meg ellealtadU 
Egyebekben el kell Ismernem, hogy a eseb- 
szlovákok gyönyörűen játszottak, a magyar 
csapat ellenben váratlanul gyenge napot fo
gott ki.

PETRÜ, A CSEHSZLOVÁK SZÖVETSÉG 
FŐTITKÁRA:

— Ez a győzelem nekünk sokkal jobban kel
lett, mint a magyaroknak. Remélem, hogy a 
pechsorozatunknak ezzel vége lesz, örülök, 
hogy a fiatalok, különösen Kloc, Ily nagysze
rűen beváltak.

VALUSEK, A SLAVIA ELNÖKE:
— Az első félidőben nagyon szép Játék volt, 

egyenlő erejű csapatokkal. A második félidő
ben a csehszlovák iramerősítő tendenciája el
került és ekkor a magyar fedezetsor vissza
esett. A magyar csapatot igy Is technikásabb- 
nak tartom. A cseh csapatban a fiatalok na
gyon igyekeztek. Pompásan is játszottak éa e« 
a győzelmünk titka.

PELIKÁN,
A CSEHSZLOVÁK SZÖVETSÉG ELNÖKE:
— Nagyon értékesnek tartom a magyarok' 

feletti győzelmet, amely, ha nem is Ilyen 
arányban, de megérdemelt. A második félidő 
kUzcpélg a magyarok egyenrangúak voltak éa 
ekkor még nem lehetett (mini, hogy melyik 
csapat szerzi meg a győzelem pálmáját. Ért
hetetlen előttem, hogy a magyar fedezetek 
egyik pillanatról a másikra miért roppantak 
annyira össze. Ettől kezdve semmi ellenállóé*  
nem tanualtottak. Nagyon megfigyeltem a ma
gyar csapat minden tagját. Szerintem a ma
gyar Sztics középfedezet nagyon-nagyoa gyenge 
Játékának tulajdonítom. Csodálkozom, hogy 
Magyarország Szűcsnél és a szintén nagyon 
gyenge Seresnél ne tudna jobb játékost po
rondra állítani A magyar közvetlen védelemre 
Inl nehéz feladat hárult az ő nagy visszaesé
sükkel és a csatársor sem tudott labdához 
jutni. A támadósorban Titkos és Toldi hiába 
(átszőtt olyan kiválóan, a többiek, különösen 
Cseh, semmi hajlamot nem mutattak az ösez- 
Játékra.

Berlini Olimpiai Játékok
„Olymplsche Spicle in Bild und Tón**  cím

mel október 27-én Jíü-kor a Zeneakadémiában
Rolf Verniche

az olimpiai Játékok nemzetközi rádlószplkere 
előadást tart 88 vetített képpel és eredeti fel
vételű hanglemezekkel illusztrálva. Jegyek szer
dától Koncertnél, Váci-Utca 23.

CSEPEL AZ ÉLEN
A profiliga élén a Csepel éa a Szürkéiéit AH 

pontveszteség nélkül. Az ARAK 2, az SBTC 1. 
Vác 0 pontot vesztett.

Csepel—Vác 2:0 (0:0). Mindkét gólt Hegyet 
rúgta, egyiket 1 l-csből. Nehéz győzelem. —• 
SBTC—Lódén 1:1 (Hl). A snlgótarj&ni csatár
sor átaludta a meccset. — Vasas—Nagytétény 
3:2 (1:1). A Vasas első idei győzelmét aratta.

BUDAFOK VERESÉGGEL JÖN HAZA 
ÉRSEKÚJVÁRRÓL

Érsekújvárról Jelentik: Budafok csapata 
nagyszámti közönség előtt Érsekújvár váloga
tott csapatától 4:3 arányban váratlanul veresé
get szenvedett. A félidő 3:2 volt A budafokiak 
szépen és lelkesen játszottak.

TISZTES VERESÉGGEL SZEREPELT AZ 
MHC BÉCSBEN

Pécsből Jelentik: A Magyar Hockey Club 2:1 
(2:1) arányú vereséget szenvedett a WAC-tól. 
Az MHC gólját Torbágyl, a bécsiekét Horch 
és Oberlánder ütötte.

Az újonc Goldberger S. E. 
legyőzte a Beszkártl

Bíró-csoport.
URAK—UTE 4:3 (3:0. Nagy meglepetés. Gól

lövők: Nagy, Varga (2) és Vajda H. (2), 111.
Salamon, Balázs és Hóna II. BLK—Testvériség 
3:0 (2:0). Góllövök: Bavlinka, Jerabek IV. és 
Viola. Zuglói SE—Hl. kér. TVE 1:1 (1:1). Gól- 
lövők: Gábor, ill. Lencsés. Hcrminamező—■ 
B. Vasutas 4:2 (1:2). Góllövők: Csutorái (3), 
Ceglédi, II). Markó és Zubály, Csutorós újra 
rat’von jó! Goldberger SE—BSzKRt 5:3 (1:1). 
Góllövők: Szalui (2), Boros, Mezei és Forgács, 
III. Szallrr, Berecz és Szalay. Pamutlpor—Tu
rul 8:1 (3:1). A Turul védelme csődöt inán- 
dőlt.

Pártos-csoport.
MAFC—Wekerletelep 2:1 (1:0). öldöklő

küzdelemben győztek a műegyetemisták. 
EMIK B’IX', 5:0 (0:0). Góllövők: Kemény, 
Matlag, Kovács, Oszlínszky és Zlmmermann. 
.MÁVAG— Kispesti AC 4:1 (2:1). A MÁVAG 
-sntárai jó napot fogtak ki MTK—Szén tlőrfncf 
AC 1:0 (1:0). A mérkőzést Bihari gólja dön. 
lőtte el. FTC—-SzFC 2:1 (1:0). A zöld-fehérek 
kínosan verekedjék ki n győzelmet.

a tételes

Minden párért garantálunk!
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Szabó Miklós megjavította 
az 1000 méteres rekordot

Vasárnap tartotta az MTK a BBTE-pA- 
fyán szokásos őszi atlétikai versenyét, mely
nek kiemelkedő eredménye

Szabó Mlklóo uj 1000 méteres orszá
gos rekordja volt.

Az eredmények n kővetkezők: 100 m.: 1. 
Gyenes MAC 10 6 mp, 400 m hendikep: 1. 
Ivobóry BEAC 49.6 mp. Az elönytadó Minav 
fit).3 mp alatt ötödiknek érkezett célba. Ma- 
f/íisugráx 1- Rovó l’TE 180 cm. 1000 m-es 
sikfulás. 1. Szabó Miklós MAC 2 p 25.8 mp 
országos rekord. Szabó végig vezetett, 800 
méteren I p 57.2 mp-el futott át a vonalon, 
majd könnyed finissel érte cl uj rekordját. 
A régi rekord 2 p 29.2 mp. Sulydobás hen
dikep: 1. Pap MAC 1106 cm (150 cm előny). 
110 m-es gátfutás: 1. Gillv FTC 18.6 mp. 
íJiszkoszvctés: 1. Reinecz 18 m 05 cm. Tő- 
vnltigrás: 1. Somló MAC, 712 cm. 400 m-es 
ifjúsági gátfutás: 1. Pálfv MTK 60.8 mp. 
4'\1ÓU m-cs staféta: 1. MAC (Gyenes, Nagy,

Minay, Somló) 43.1 mp. 3000 zn síkfutás:
I. Szabó Miklós MAC 8 p 404) mp. Szabó 
az 1000 m-es futással a lábában nem ment 
rekordra.

AZ UTE NYERTE A CSURGAY VÁNDOR
DÍJÁT

Vasárnap délelőtt tartóttá a MAC Csűr- 
gay-vándordijas versenyét*  melynek győz
tesei a következők: 100 m.: Sándor l’TE
II. 2 mp, 110 m-es gát: Púifi MTK 17.6 mp, 
1500 m.: Híres l’TE 4 p 24 mp. 4~yt,1OO m. 
staféta: UTE 44.8 mp. 800 m.: Hines UTE 2 
p 01.8 inp. Magasugrás: Barcza 176 cm. 
Sulydobás- Ábrahám BEAC 1248 cm, disz- 
koszvetés: Biacsi Kisok 3247 cm. 400 m.: 
Trócsányi MAC 53 mp, távolugrás: Simonyi 
655 cm,- rúdugrás: Jákó Budafok 310 cm. 
Gerelyvetés: Szatbmáry BEAC 5422 cm. .4 
Csurgay-oándordijas versenyt az UTE nyerte 
24 ponttal.

Grandiózus finis ufón győzőit Simplon 
a Lovaregyleti díjban

Viharzik az uszó-béke
Hetekkel ezelőtt elsőnek ismertette a Hétfűi 

Napló a lila-fehér úszó Gróf esetét a MAC-cal. 
Megírtuk, hogy már aláírta az igazoló lapját, 
<ie utóbb, jelentést téve régi klubjának, jgye 
kezelt visszacsinálni a klubcserét Ez nem slke- 
iiilt. Gróf igazolását a MAC benyújtotta. Nagy 
konsternáclót keltett ez az ügy sportkörökben, 
elsősorban is azért, mert az érdekes „szipkó 
zás" pontosan arra az időre esik, amikor u 
griffmadarasok a Szigeti-ügyet a legnagyobb 
nvihánosság előtt alaposan kiteregeték. Lila
fehér körökben úgy Ítélik, hogy

némi összeférhetetlenség
van ebben, mert arnig Szigeti, aki két év óta 
állás nélkül volt, a klubcserével kapcsolatban, 
ettől azonban függetlenül álláshoz jutott, addig

Gróf esetében az történt, hogy egy verseny
zőt jó állásból vittek el egy másikba.

Különösnek Ítélik másrészről a kínos ügyet 
azért is, mert a nagy csapatok között az utóbbi 
időben egy gentleman agremeent volt érvény
ben. Ez arról szólt, hogy egymás előzetes bele
egyezése nélkül nem igazolnak játékosokat 
Ezt a megállapodást a MAC képviselője a sző 
vétségben is bejelentette, utóbb azonban a sa
ját elnöksége hatálytalanította. Erről azonban 
mindmáig nem értesítették at UTE-t, amely 
ennélfogva joggal hihette, hogy a gentleman 
agremeent érvényben van.

Tévedett! Valószínűleg lest még több Ilyen 
tévedés íz. Ugylátszik: a gentleman agremeent 
lényege az, hogy az egyik fél mindig családik.

SZOMBATHELY SEGÍTSÉGET KÉR!
A legendás Habarta „elhunyta" után ebben 

az évben őszinte örömmel üdvözölte a sport
közönség Szombathely uj csapatát, a vasutas 
Haladás együttesét a liga nagyszabású küzdel
meiben. A Hétfői Napló már az első mérkőzése 
után megírta, hogy a derék vasutasokkal szá
molni ke||, mert tekintélyes játékerőt képvisel
nek. Átmeneti „gyengélkedés" után a Haladás 
mindenben igazolta előlegezett jóvélemé-nyün- 
kel és sorozatos bravúrok után ma tekintélyes 
távolságban hagyta maga mögött a bajnok 
Hungáriát Is. Érdekes, hogy a sorozatos bra
vúrokat saját erejükből hajtották végre a 
szombathelyi vasutasok. Tudott dolog, hogy a 
vasutas futballisták kiterjedt országos szerve
zetében többezer játékos szerepel. Vannak egé
szen kimagasló értékek közöttük, de más-más 
vasutas klub szineiben rúgják a labdát. Kézen
fekvő gondolat, hogv ezeket a jó játékosokat 
éppen a vasutas sport hírneve érdekében arra

a frontra kellene dobni, ahol momentán a leg
több dicsőséget szerezhetik. Ahogy a béke
világban a Törekvés szineiben szerepelt a vas
utasok szine-virága és nemcsak országos, de 
világhírnevet szerzett, úgy most az egyetlen 
ligakiizdelemben résztvevő csapatba, a Hala
dásba kellene tömöríteni a legjobbakat. Ezt 
egyetlen szolgálati rendelettel elintézhetné a 
vasutas-liga.

A kitünően axereplS Haladás ■ Hétfői 
Napló nagy nylIvánoMágán át kért, hogy 
ezt a aportbcll segítséget adják meg a csa

patnak,
amely már megmutatta, hogy érdemes a biza
lomra. Néhány vasutasjátékossal kiegészítve, 
gond nélkül végezhetnék el a bajnoki feladatot.

Ezt kívánja a magyar sport, ax ésszerűség 
és a vasutasok egybehangzó érdeke.

A pesti szexonzárónsp föversenye nem várt 
szenzációkkal szolgált A start utáni forduló- 
bán Botos felbukott s a mögött*  galoppozó Ad 
hoc átesett rajta. A lovasok közül Csapiár 
csakhamar felállt, mig KUmschát a mentők 
szállították a Pajor-szanatóriumba. Ad hoc a 
karambolnál lábát törte s kegyelemgolyó vál
totta meg szenvedésétől. A mezőny ilyen kö
rülmények között pillanatok alatt széthúzó
dott. Simplon hosrfakkal járt Naplóm és az 
c mögött libasorban haladó mezőny előtt. 
A célegyenesben Naplóm ostor alatt beéri 
Simplon), majd cl is hagyja, de az utolsó tiz 
méteren annyira elkészül, hogv az egytempót 
menő Simplon a célban még meg tudja verni. 
Simplon ezzel a győzelmével végleg megpecsé
telte magas klasszisát.

A nap többi eseménye méltó keretéül szol
gált a szenzációkban bővelkedő főversenynek. 
Botsa klasszis fölénnyel nyerte a Szobi-handi- 
capet; Borúra derű sem tér nyeretlenül téli pi
henőre. Pomádéban javult ló tette le malden- 
ségét.

Részletes eredmények:
I. Caüiuürl díj. 1. Borúra derű (3 reá) Keszt

helyi. 2. Domino (4) Gutái. 3. Carthago (6) 
Esch. F. n>.: Vulkán (2J4) Teltschik, Amou- 
rétté (33) Vrábel, Bitang (6) Klimscha. 1 hossz, 
5/4 hossz. 10:11, 100, 13. Befutó: 10:20.

II. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. Pornódé 
(2J4) Gutái. 2. Honvágy (10) Esch. 3. Rüdiger 
(4) Balog. F. m.: Censor (1M) Klimscha, Cipó 
(6) Szentgyörgyi, Skytha (lVc) Csapiár. Luck 
(6) Teltschik. 5/4 hossz, nyakhossz. 10:48, 17, 
33, 21. Befutó: 10:1075.

III. Lovaregyleti díj. 1. Simplon (pari) Ba
log. 2. Naplóm (1J£) Rózsa. 3. Sokrates (20) 
Keszthelyi. F. m.: Gamma (8) Esch, Lincoln 
GO) Gutái, Ad hoc (2Kl Csapiár, Situtunga (5) 
Teltschik, Botos (14) Klimscha, Mayerling (20) 
Félix. Nvakhossz, 2 hossz. 10:21, 13, 13, 45. 
Befutó: 10:26 és 10:303.

IV. Szobi handicap. 1. Bőm (l’Á) Gutal. 
2. Adamas (6) Szentgyörgyi. 33. Hozomány IL 
(0) Csuta. F. m.: Pénz (12) Rózsa, Alsó (8) Ba- 
'og. Rózsám II. (6) Teltschik, Napfelkelte 
f2>í) Keszthelyi, Búbos (4) Simics, Bájos (4) 
Alt, Sylva (10) Klimscha IL, Sok (3) Bihari. 
I hossz, 5/4 hossz. 10:27, 17, 44, 43. Befutóé: 
10:312 és 10:201.

V. Nyeretlen kétévesek versenye. 1. GafTe 
(6) Klimscha II. 2. Baka (4) Esch I. 3. Argu- 
ment (2) Kupái K. F. m.: Naso (2) Alt, Cso
dás (10) Horák, Fék (3) Bihari, Cudar (5) Si- 
inics, Gyergyó II. (6) Goszlonyi, Mese (8) Bi
hari, Hédié (6) Mányi, Ganymedes (8) Csö
möri. 1 hossz, V/i hossz. 10:121, 31, 20, 25. Be
futó: 10:458 és 10:661.

VL Vlgasz-handlcap. 1. Honvéd (5) Csuta. 
2. Prímás (3) Esch. 3. Amanda (5) Vrábel. 
F. ni.: Aderno (ljí) Balog, Crataegus (5) 
Keszthelyi, Mumus (2) Gutái, Gellért (10) Hor
váth K. II., Kislány (6) Csömöri, Csókos Julis 
(6) Esch. % hossz, % hossz. 10:68, 22, 32, 54. 
Befutó: 10:106 és 10:458.

Bécsi eredmények
A Kahlenbergi dijat futották vasárnap Bécs

ben, melyet a nagy favorit Gavallér nyert meg. 
A győztest Mauser lovagolta.

L Preh von Praterstren. 1. Caák-chlck (2)

Hagelin. 2. Norma (5) Jersey fh. F. m.t Tinóé, 
bon*,  Mágnás, Tündét 10:24, 22, 21.

IL I-avendel IL handicap. 1. Fityula (5) Vt. 
sas. 2. Lúdus (IS) Celer. F. m.: Mulass, Ama- 
deo, Fundus, Gránát 10:69, 22, 16.

in. Gunnerabury-Rennen. 1. Tomado (3) 
Merta. 2. Podebrad (6:10) Vasas. F. m.: Mar
ra s, Maréchal Soult, Szimat, Medardus. 10:62, 
19, 13.

IV. Prels vöm Kahlenberg. !. Gavallér (4:10) 
Mauser. 2. La Séguédille (3) Dósai. F. m.; 
Good night, Tribus. 10-13, 11, 11.

V. Cadet-handlcap. 1. Hitvány (4) Garten- 
mayer. 2. Pandúr (2) Vasas. 3. Mister Chum 
(2) Heiling. F. m.: Adua, Vreneli, Pyhámá, 
Mandarin, Poseur. 10:36, 13, 12, II.

VI. Mindlg-handicap. 1. KaLserjíiger (1*4)  
Heiling. 2. Tclehissi (3) Kotzor. F. m.: Ivánná, 
Pippa. 10:24, 15, 10.

VIL Wejtcr-handlcap. 1. Reine nerodinl (4) 
Tóth. 2. Wiedersehen (8) Szokolai. 3. Grey 
hope (3) Heiling. F. m.: Atta Santorb, Valen
tin, Pazmaniterin, Salambo. 100:28, 14, 15, 13.

Hírek
Klimscha Albertét a Lovaregyleti díjban tör

tént, kritikusnak látszó bukása után a Pajor
szanatóriumba szállították, ahol HüllI profesz- 
szor vizsgálta meg. Az orvosi vizsgálat agyráz
kódást és könnyebb zuzódásokat állapított meft

Aa Ausztria-dljat futják vasárnap Bécsben. 
A nagymultu osztrák kísérleti versenyben ezút
tal is erősen vagyunk képviselve Duce, Rhoda 
és Try Well révén, melyek alighanem egymás
közt intézik el a verseny sorsát. A verseny ér
dekességét emeli a németek legjobb hároméves 
fivérének, Dardanos-nnk résztvétele. Starthoz 
állnak:

3é Napóleon
3é Boss
2é Podebrad
3é Try Well
3é Dardanos
4é Duce
4é Rhoda

58J4 Gutal
61 Klimscha
51 Szabó L. II.
62 H Balog
61 Grab.’ch
62*4  Csapiár
62 S Esch

HÉTFŐI NAPLÓ
Sserkesitlki

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Palelfta saerkeattt «• kiadti 

Dr. ELEK HUGÓ
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Budapest, VIL kér, Erzsébet-kOrut 28. szfan
Ulítköznsp éa vasárnap déli U éráin
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Lehullt a lepel a drámai színjátékról: 
döntő többség áll 
a„futballalkotmány“ mellett
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inrozatos nemzetközi sikerei még 
is meggyőzték és érthető bi- 

á a színfalak mögött. Éppen 
II jelentősége lelt a szövetség köz- 
ítmelv bosszú évekre eldönti a vc- 
t azzal, hogy megfelelő embereket 

megfelelő helyre.
Ibnll imgv eseményeit rendkívül érdekes 

előzték meg. A BLASz vezérei 
jártak az MLSz elnökénél, l'setty 
I az akciótól nem lehet megln- 

sikertelen jelzőt. Zsarnóczay János 
lelték a gazdasági ügyek teljhn- 

mig Nádas í)dön számára nz 
Mindkét követelést 
elnök s ezzel fór-

nárius, akinek kicseréléséről még tréfaképpen 
sem esett szó. A BLASz-nak e hatástalan tor
pedója volt egyébként a döntő momentum ab
ban is, hogy a többség a jelenlegi MLSz-rezsim 
mellé állott. Megértették, hogy nem uj rend
szer kiépítése a cél, hanem egyedül és kizá
róan n — hatalom.

N viharosnak Ígérkezett közgyűlés ezekután 
a futball nagv szerencséjére •>— csendben és 

„kormánypárti" győzelemmel ér véget.

Miéré viaszlemez,
s miéré nem élőszó?

apnrlhábnru
A Hétfői Napló nak sikerült a 
in megszerezni a háborús felek 
féltett aktáit. Ebből kiderül, hogy 

katasztrofális vereség fenyegeti 
ülésen a BLASz akcióját. A vidéki al- 
R--k közül ugyanis mindössze a keleti 
t sikerült megszereznie haftársul. ez 

pedig lényegesen kisebb hadsereg, mint nz al- 
l.olinány védelmében felvonuló futhall egyéb 
csapatai. Az elkerülhetetlen bukás árnyéka 
• gyébként nem teszi kizárttá, hogy a hűséget 
fogadott Kelet saját jólfrlfogolj érdekei miatt 
esetleg csatlakozik n többséghez és egyedül 
hagyja n RLASz-diktalura exponenseit.

Nagv feltűnést kelleti, hogv Zsarnócr.nyék n 
gazdasági ügyvitel vezetését n maguk számára 
követelik, amikor öt esztendő óta megingnlha 
tiil'.uh bizalommal közmegelégedésre vezette 
e.-t ar. i gykört Mnrcel, n szövetség tehet
•éget gazdasági minisztere. Esetty elnök sze 

bén kivül ■■ v..!t talán nz egsclleii funkció-
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lését a rádió ....... .........
szemben nem a kitűzött időben élőszóval, ha
nem jóval később viaszlemezről közvetitette. 
l-.z a szokatlan futbaUközvetités érdekes esemé
nyek után alakult igy. Eredetileg az MLS: egy
általában nem akarta megengedni a mérkőzés 
közvetítését. Rossz néven vették ugyanis a rádió 
sportszpikerének legutóbbi tevékenységét, ami
kor a magyar román mérkőzés, lármás és ar 
OTT kudarcával végződóit előjátékában és nyi
latkozat-háborújában — a szövetségi vezérek 
megítélése szerint — nem a futball oldalán fog
lalt állást. Ezt a sportszplker nem tehette meg. 
mert — függő helyzetben imn az OlT-val szem
ben. lévén a hivatalos lap szerkesztője és a fut- 
ball-ügyck előadója a-, OTT-ban és a főisko
lán. Retorzióképpen akarták leállítani a közve
títést. de utóbb leteltek erről és a budapesti 
mérkőzés l'.togn tdlságára való tekintettel csu
pán későbbi közvetdésl kértek.

.1 futball és a szpíker közötti hadiállapot te
hát szünőben van.

nagy futballcsata helyszíni közveti- 
az előzetes műsor jelentésével

Vízszintes:
1. Alakot ölt. 

Idéz. 11. Tiizhány 
Eltulajdonít, lop. 
Ajánlott röv. lf 
mondával rokon. 
Lalin tagadószó. 
Ilyen a hegycsúcs. 
Biztatószó. 21. Név
telen adakozó. 23. Gaz
dasági cseléd. 25. Né
met kettős mássalhang
zó. 20. Címzés rövidí
tés. 28. Na, itt van! 30. 
Súlyos sérülés. 32. 
Hajlithatatlan. 33. Ra- 
dirmárka. 34. Monté 
Christo börtöne. 36. 
Nemesi cim. 38. Idő- 
határozó. 39. Léghuznt.
41. Kioltja az életét.
42. Tudomány, isme.
43. Sarj, leszármazott. 
45. Az egyik Chaplin 
keresztneve. 40. Dél- 
nmerikni állam. 47. A 
kakas büszkesége. 49. 
Híres országgyűlés 
helye. 50. Túlzásokra 
nem hajlamos.

Fügőleges:
1. ókori görög szob

rász. 2. Angol egyete
mi város. 3. Légnemű 
anyag. 4. Telekv Lász
ló névjclc. 5. Dal n 
János" c. operából. 6. Val- 
lásrövldités. 7. Árpáié, 8. 
Hirt küld. 9. Város n Bánát
ban. 10. VSA-állain (zárt be- 
lük: E. T.) 12. Római császái.
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14. Fogoly. 15. Japán félszi
get. 19. Az osztrák csoda
csapat egyik játékosa. 22. 
Füvet eszik. 24. Ilyen év :> 
van 20. Sófajta. 27. Égési 
termék. 29. Magyarul: kor- 
sznk. 31. Apcriliv. 35. A U>-

verseny egy-egy száma. 37. 
Nyaralóhely Vác szomszédsá
gában. 38. Erdélyi folyó. 40. 
Kunyhó, viskó. 42. Golyó. 44. 
Gsapndék. 46. Köret. 48. J- *•  
49. Helyhatározó rag.


