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Egymásba rohant két villamos Budán

Milliós botránnyá dagadt 
a balatoni szállodaépítés 

valutabiiniigye: vasárnap 
őrizetbevettek őt embert

A budapesti valutaGgyészségen negyven- 
nyolc óra óla nagyarányú, többszázezer 
pengős bűnügyben folyik a nyomozás. A 
valutaügyészség llpótköruti helyiségének 
ablakai vasárnapra virradó éjszaka világo
sak voltak: egész éjjel folyt a nyomozás 
munkája, folytak a kihallgatások, hogy a

Szállodaépítés és kötvénytranzakciá
Hónapokkal ezelőtt Fenyő Zoltán az 

abbaziai Atlantica szálloda magyar tulajdo
nosa elhatározta, hogy

a Balaton mellett nagyobb luxushotelt 
épít.

Balalonföldvárt szemelte ki a szállodaépítés 
céljaira. A magyar vállalkozó rövidesen ér
tékesítette abbaziai szállodáját, aztán enge
délyt kért a Nemzeti Banktól, hogy

egy kötvénytranzakció kapcsán épít
hesse fel balatoni szállodáját.

Miután az engedélyt megkapta, a tranzak
ciót le is bonyolította: külföldön magyar 
kötvényeket vásárolt, azokat Budapestre 
hozta, itt értékesitette és a kötvényekért 
kapott többszázezer pengővel hozzákezdett 
a földvári szálloda megépítéséhez.

A földvári szálloda már telő alá került s 
az eddigi tervek szerint karácsonyra akar
ták megnyitni. Közben azonban a hatósá
gok tudomására jutott, hogy nz abbaziai 
magyar szállodai vállalkozó

jóval nagyobb összegekben vásárolt ma
gyar kötvényeket külföldön és adott el 
Budapesten, mint amekkora összegre 

engedélyt kapott.
Az illetékes hatóságoknak ezekután az volt 
a gvanuja, hogy nagyarányú kötvénysibolás 
történt a szállodaépitkezési tranzakció lebo
nyolításával.

Fenyő Zoltán tagadja, hogy bármiféle 
kötvényslbolást követett volna el 

és hogy a szállodaépítési tranzakciót tör
vénybe ütköző illegitim üzlettel kapcsolta 
volna össze. Kijelentette, hogv hatósági en
gedéllyel bonyolította le nz egész tranzak
ciót és ezt igazolni is fogja.

U]abb gyanúsítottakat 
hoznak a detektívek...
A vnliitaögyésrségre cgymásulán több 

előállító, történt. ,,
Azokat nz üzletembereket állítottak cl». 

akiket azzal gyanúsítanak, hogy a kötvény
manipulációt finanszírozták s a szállodatu
lajdonosnak segítségére voltak abban, hogy 
külföldön kötvényeket vásároljon és azokat 
itt Pesten értékesítse*

nagyarányú valufabtinügyet tisztázzák.
Vasárnapra kiderült ennek a bűnügynek 

minden részlete s a Hétfői Napló munka*  
társa

tőzsdei körökből pontos Információkat 
szerzett

az eddig történt eseményekről:

Két, tőzsdei körökben ismert pesti üz
letembert állítottak elő először a detek

tívek
s miután kihallgatták őket, a valutaügyész
ségen maradtak. Mindketten tagadták a köt- 
vénysibolást, a detektívek nyomozó mun
kája pedig tovább folyt s vasárnapra meg
történtek az ujabb előállítások.

Három ujabb előállítás történt vasár
nap: három tőzsdei üzletembert kísér
tek a detektívek a valutaügyészségre, 

aztán részletesen kihallgatták őket. Vasár
napra már kiderült nz is, hogy milyen ha
talmas összegű kötvénysibolással vádolják 
az ügy szereplőit.

Kllcncszázezer pengőre rúg az az ösz- 
szeg, amelyet — az eddigi gyanú sze
rint — Illegitim kölvénynianlpulációra 

használtak fel.
Vasárnap este a milliós valutaügyben előál
lított öt ember a valutaügyészség őrizetében

Bombazáport zúdítottak
Madrid repülőterére

Pária, okióber 25. A «panyolorsiá«l pol
gárháború lejlrmónyrlröl a vasárnapi nap 
folyamán aicnráclóa hlradáaak írkertrk a 
francia fővárosba. A legnagyobb feltllnrót a 
Malin hendaycl távirata kellclte, amely
ben a lap tudósítója beszámol arról, hogy 

szombaton a barcelonai klklllőbe 70 
nagjllpuau azovjeloroaa repülOgfp ér

kezett.

Ezeket a repülőgépeket a moazkvul kor
mány klll.le a madridi kormány számára. 
A arovjelkormány fcti.it bevállalta fenyege
tését és most mór nyíltan támogatja n mad
ridi népfrontot. Francia politikai körökben 
hangsúlyozzák, hogy

a felkelők
ha ez a hir valónak bizonyul, ugy a 
szovjetkormáuy lépésének beláthatatlan 

következményei lesznek.
A Malin egy másik híradása szerint szom

baton este
80 nemzeti repülőgép jelent meg a spa

nyol főváros fölött 
és a repülőgépekről rengeteg röpcédulát 
szórtak le, amelyeken a bnrgosl kormány 
bejelentette, hogy a nemzeti csapatok már 
a főváros kapuinál vannak és 

Madrid elfoglalása közvetlen küszö
bön áll.

A bnrgosl kormány a röpcédulákon felszó
lította a lakosságot, hogy

van. Az éjszakát a Markó-utcai fogházban 
töltik s a hét elején határoznak: letartóztat
ják, vagy szabailonboesátjók őket.

A bünügy további fejleményeiről s n 
nyomozás eddigi megállapításairól megkér
deztük

dr. Kotsls Miklós ügyészségi nlelnököt, 
a valutaügyszség vezetőjét,

aki a következőket mondotta:
— A nyomozás folyik és olyan stádium

ban van, hogy a vizsgálat eddigi eredmé
nyéről a nyilvánossággal még nem közöl
hetek semmit. Az ügy szereplőinek sorsá
ról kedden reggel történik intézkedés. A 
királyi ügyészség ekkor fogja tájékoztatni 
a nyilvánosságot.

Balatoni luxushotelt 
hétszázezer pengő

A szállodásiparban Fenyő Zoltánt esz
tendők óta ismerik. Ugy az olasz, mint a 
magyar szállodások régi, ismert szakember
nek tartják. Fenyő Zoltán öt esztendővel 
ezelőtt nyitotta meg Abbáziában a most el
adott hoteljét: az Atlantica szállodát, ezt 
megelőzően Velencében volt nagyobb szál
lodája s mikor velencei vállalatát likvi
dálta, vette meg az abbaziai hotelt.

A balatonfőldvárí uj szálló, amely körül 
a valutabünügy kipattant, hatalmasméretii 
luxushotel,

hetven szobája ven ■ szállodának, 3 

gőzfűtéssel, hideg-me.legvizzel berendezve*  
ugy hogy télen is használható. Érdekes 
hogy pár nappal ezelőtt, mielőtt a valuta*  
bünügy kipattant, az illetékes idegenfor*  
galmi tényezők leutaztak Balaton földvárra*  
olt megtekintették az uj szállodát, amely 

hétszázezerpengős költséggel

épült fel.

Még egy va!utabUnUgy 
pattant hl vasárnap!

A Hétfői Napló munkatársa megtudta 
vasárnap azt is, hogy az abbaziai magyar 
szállodatulajdonos ügyein kivül

egy ujabb nagyarányú vahitabilnügy- 
ben Is nyomozás kezdődött.

Vasárnapra virradó éjszaka kezdtek' 
munkához ez ügvben a detektívek. Egye
lőre csak azt lehetett megállapítani, bőgj*  
a külföldre nyalnak nz uj valutabünügy 
szálai s

a gyanúsítottak külföldi Üzletkötéseivel 
kapcsolatban indult meg a vizsgálat.

Ebben az ügyben is több előállítás és ki
hallgatás történik. A hét elején kezdődnek 
a kihallgatások az újabban kipattant va
lutabünügy ben.

pilótái
minden ellenállás nélkül adja meg ma
gút és kerüljék a felesleges vérontást.

A nemzetlek léglrajal a főváros felöl 
visszatérőben

bombázták a Madrid melletti Gelafe- 
repülőteret es Carlagena légikikötőjét.

A két légikikötőt árért bombázták, hogy it 
repülőterekre érkezett szovjetorosz repülő
gépeket megsemmisítsék.

A felkelők Mgi raja

éppen abban a pillanatban jelent meg 
Madrid fölött, amikor a mlliclacsapalok 

diszfehonulást rendeztek,

fcti.it
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Orvoia Is ajánlani fogja I

Vasárnap befejeződött 
Hitler és Clano tanácskozása
A békét és az u láépitést hangsúlyozza a tárgya
lásokról szélé hivatalos lementés

München, október 25.
Clano gróf olasz külügyminiszter német

országi látogatása n vasárnapi nappal véget 
ért. Aa olasz ktllügymlnlazter Bercit les*  
gadcnhől Münchenbe érkezett, nhol az 
á.iami, várnai éa párthatóaágok vezetői fo
gadták őt. Clano gróf

látogatást tett a híres Barna Házban, 
ahol a oemzell arodallMapűrt müncheni ve
zetősége ünnepélyek fogadtatásban rckzesi- 
tclte. A Könlgsplatzon a nemzeti szocialista 
védrvsztagok négy százada dlszfclvonnlást 
rendezett Clano gróf tiszteletére.

Vasárnap reggelre a bajor főváros 
zászlódiszbcn pompázott. A várost feldíszí
tenék ís feüojogózlák ar. olasz vendégek 
tiszteletére'

Vasárnap délután a német—-olasz meg
beszélésekről a kővetkező hivatalos Jelen
tést adták ki:

— Clano gróf olasz külügyminiszter 
Hitler vezér és birodalmi kancellárnál lett 
látogatása alkalmából, valamint ároknak n 
megbeszéléseknek a során, amelyeket Clano 
miniszter Németország vezető politikusai
val folytatott,

A belga rexisták vezérét 
vasárnap letartóztatták
Brüsszel, október Í5.

A nagy aggodalommal várt vasárnap 
szenzációja a rexhta vezérek letartóztatása 
volt. A brüsszeli rendőrség vötsáxnap délben 

letartóztatta León Degrclle-t, u rcxls- 
lák vezérét.

A letartóztatás a „La Paysrc'el" cimü lap. n 
rexlsták hivatalos lapjának szerkesztőségé
ben történt.

A rendőrségen a letartóztatást azzal In
dokolták, hogy León Dcgrello a rendőri ti-, 
lalom ellenére a fővárosba rendelte híveit 
és

a rexlsták tömeggylllésén fel akart szó
lalni.

Miutón Dcgrclle erről a szándékáról nem 
akart lemondani, n rendőrség kénytelen 
volt őt letartóztatásba helyezni. I.eon De- 
grcllö letartózta tű la elölt újságírók elölt ki
jelentette, hogy a hatóságoknak nincs sem
miféle alkotmányos Joguk ellene eljárni 
muri ő nem gondol nyilvános tüntetésre. 
Miután betiltották a gyűlést, ugy intézke

Miniszteri rendelettel kellett rendet 
teremteni a Londonba exportált 

magyar blúzok körül
Budnpcu külföldi vendégel nagv*  Őrömmel 

é» gyönyörűséggel vásárolják u magyar házi
ipari cikkeket, n magyar motivuntu térítőket, 
függönyöket, blúzokat. A vendégek népszerű
sítették otthon Is ereket a holmikat és ma már 
hz a helyzet, hogv n magyar hózllpnri cikkek 
nagyszerű piacra lóidnak a külföldi világváro
sokban. Több háziipari vállalat foglalkozik 
ezeknek n cikkeknek előállításával, Összegyűj
tésivel és exportálásával. Az egyik legnagyobb 
forgalmat lebonyolító piacon.

Ion dón bari bonyodalmak keletkeztek ■ 
mtig>nr holmik körül

é» a bonyodalom rendezésére miniszteri rende
letre volt szükség.

Az utóbbi időben ismételten panaszok me
lóitok hl. hogy n legfontosabb exportcikknek. 
» hímzett blúzoknak exportárát egyel háziipari 
' .dlalnlok n londoni piacon a többi vállalat 
által elfogadott

minimálta ár aló sinrltottAk. 
fíorntmhta Héra Iparíigvi mlnlsrtrr, hogy 
ziie(/oArií/d|/o:ia a további örrombolúst, mód 
•zlgoru előírásokkal újra írahálvorla a feltéte
leket, amelyek mellett n hárilpnrilag készült 
blúzok ciporti.edvcnnéiiyl kaphatnak A mi 
niszler megállapította az egves kategóriák mi 
mm'lh árait, máscésit pedig

kötelerte • vállalatokat, hogy JobbmlnöMgű 
blúzok klsrálBtásávnl egy bizonyos átlagol 

elérjenek
miniszteri rendelkezésVgvnnrkkor azonban a

EALŐTTÜK KmMÜRft 
koeieruk, csokrok ft lcf!<.|. sóbb ötbau 
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megvizsgálták a legfontosabb politikai, 
gazdasági és társadalmi kérdéseket, 

elsősorban azokat, amelyek közvetlenül 
érintik Németországot és Olaszországot. A 
megbeszélések a szívélyes barátság jegyé
ben folytak és a tárgyaló felek nagy őröm
mel á.’lupltolták meg, hogy

a két kormány felfogása és szándékai 
teljesen megegyeznek atekintetben, 
hogy a két országnak együtt kell mű- 
küdnlc uz általános béke és az újjáépí

tés megvalósítása érdekében.
A két kormány elhatározta, hogy ezeknek a 
céloknak a megvalósítása érdekében to
vábbra is fenntartja egymással kapcsolatait.

Clano gróf érdekes nyilatkozatot tett 
vasárnap délután Münchenben az újság
írók előtt. Hangoztatta, hogy ugy az olasz 
mint a német kormány hajlandó együtt- 
működni az európai biztonság megszerve
zésének munkájában. A spanyol kérdésben 

ugy Németország, mint Itália továbbra 
is fenlarlju a benemavatkozós elvét 

és egyetértőén állapítja meg, hogy Franco 
tábornok nemzeti kormánya a spanyol nép 
szilárd akaratának kifejezője.

dett, hogy
magánjellegű és zártkörű gyűlést tart, 

amelyen csak belépőjegyekkel lehet részi
venni.

León Degrelle letartóztatásával egyidőben 
a rendőrség letartóztatta a rexlsták 
egyik alverérét la, I)e Gmnne bárót, 

akinek brüsszclkörnyéki birtokán gyüle
keztek a rexlsták tömegei, hogy bevonulja
nak Brüsszelbe s a Marcin su Brüsszel 
megrendelésével eltávolítsák a jelenlegi 
kormányt.

Megbukott
a Marcia su Brüsszel!

A rexistúk vasárnapra tervezeti hatalmns 
felvonulása: u Marcia su Brüsszel nem va
lósult meg. A rexlsták a városban heves 
tüntetéseket rendeztek, amikor a fronthar
cosok a király elé vonullak. A rendőrség 
erélyesen végetvctcll a tüntetéseknek s a 
icndet csakhamar helyreállították.

figyelme kiterjedt a munkások szempontjára ia 
Minimális munkabéreket állapított meg éa 
háromtagú bizottságra bízta ennek aa ellen, 

őrzését.
A bizottság egyik Ingja a háziipari felügyelő- 
ség. n másik a vállalatok érdekeltségének, a 
harmadik pedig az IparmOoésrett Társulat de. 
legállja. A miniszter igy rendet tcrelhtett és a 
lövőben a no ny fontossá jtii magyar háziipari 
holmik exportját — Amely egyúttal kitűnő ido- 
gcntorgalmi propaganda is — semmi sem fogja 
zavarni.

Helyreigazítás
Nem foki tnef n ▼■lólógnak, hogy ín há

rom féri ívni bármikor, bármilyen mulatóba 
bcóílllotlam és ott pezsgös mulatság ulán ki 
jelenlétiem volna, hogy társnsáootn minden 
fogynsslAsát fitelem. Valótlan as in, hogy én 
valamikor is Bénit Budolfnó lellem volna, n 
mulatók vilúrában gyakran megfordultam és 
n közleményben említett alkalommal a főpin
cér számlámat felírta volna.

Ebböt kifolyólag lermészelrsen valótlan az 
Is. hogy a pár nap múlva nálam Jelentkezett 
Inkassriinurnk a fllelésl megtagadtam, majd ót 
moupofoztam ú lakásomból kidobtam volna.

Valótlan végül az Is, hogy a mulató íő- 
plneéro a köllsfgek megfizetése Iránt ellenem 
pert indított volna, én n perben a bíróság 
elölt megjelentem és védekeztem volna s ml-

¥ I IL I. A I.< A KÁS
legKrebb fekvéuli, Nürnherg-uie*  IX 4 szoba hulló*  kondor-. 
tva iiki-s köipuatl IUtí» awlegvit-, kerthasnálattal kiadó,1 

kor a bíróság marasztaló ítéletét kihirdette, 
azt toporzékolva és hangosan sirva vettem 
volna tudomásul;. — ellenben a tiszta valóság 
az, hogy én tényleg Hcincmann Sándorné 
szül. Gl’asar Irena, a közismert karmester és 
gangszerző fejesébe vagyok, de sohasem vol
tam Bonts Rudolf felesége és hogv nekem a 
szóbanforgó hírlapi közleményben leirt perhez 
é| annak előzményeihez egyáltalán a leytávo’ 
labbröl sincs semmi kötöm. Tisztelettel Heine- 
mann Sándorné. fílater Irena.

Ma érkezik Buda- 
pestreSchmidtGuido 

osztrák külügyi 
államtitkár

Ma, hétfőn érkezik Budapestre Schmidt 
Guido osztrák külügyi államtitkár. Az 
osztrák külügyi államtitkár Budapestre ér
kezésének nz a célja, hogy megbeszélje 
Darányi Kálmán miniszterelnökkel és Ká
nya Kálmán külügyirtlnlsztcrrel

• római húrmaspuktiiin szellemében 
Bécsben tartandó értekezlet anyagát.

Schmidt Guido hétfőn délben tizenkét 
órakor repülőgépen érkezik n mátyásföldi 
repülőtérre, dr. Lénk Albin követség! titkár 
kíséretében. Az osztrák külügyi óllamlit- 
kárt a magyar kormány nevében Kánya 
Kálmán külügyminiszter és báró Apor 
Gábor rendkívüli meghatalmazott minisz
ter, a külügyminiszter állandó helyettese 
fogadják. Megérkezése után nz osztrák kül
ügyi államtitkár a Dunapalotában részére 
rezervált szállására hajlat és Utána nyom
ban feliratkozik kihallgatásra a kormány
zónál, majd tisztelgő látogatást tesz József 
királyi hercegnél, Albrecht királyi herceg
nél és József Ferenc királyi hercegnél.

Délután két órakor az osztrák követ de- 
zsönét ad a tiszteletére. Délután öt órakor 
jelenik meg Darányi Kálmán miniszterel
nöknél, majd utána felkeresi Kánya Kai-

ősei divatkövetőinkből mérték után térti*  S5E® .
öltönyt vagy tétlkabétot 2 próbával készítünk HT^-ért
Meggyőződésünk, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk marad. 
VERSENYSZABÓSAG, Vll, Thököly-ut 6.1. em.

Mi a röviílhuilámu 
rádiózás lényege?

Ha egy sima víztükörre egy követ dobunk, 
ugy attól a ponttól, ahol a kő a viz tükrét 
érte, köralakban hullámok indulnak szét. 
Ugyanez, a jelenség Játszódik le a rádiózásnál 
is. Az adóantenna, mely ugyanazt a szerepel 
tölti bo. mint az előző példában a kődarab, 
az éterben hullámokat kell s ezek a hullá
mok szétterjednek a világ minden részébe, 
ahol h a vevőantennákba ütközve, a rádió
vevőkészülékek segítségével hallható hon

gokká alakíttatnak At. Természetesen a rádió
hullámok Jóval sebesebben terjednek, mint 
a fenti példában említett víztükör hullá
mai. Terjedési sebességük másodpercenként 
300.000 km. Ez hét és félszer akkora távol
ság, mint a föld kerülete.

Aszerint, hogy a leadóantenna hány ilyen 
hullámot (rezgést) kelt egy másodperc alatt, 
beszélünk a leadóállomás rezgésszámáról. 
Az állomás rezgésszámát kiloherz-ben jelöl 
jiik. Egy kiloherz egyenlő 1000 rezgéssel egy 
másodperc alatt.

A hullámhossz azt jelenti, hogy egy hul
lámnak, egy rezgésnek mekkora a távolsága. 
Ha például azt mondjuk, hogy Budapest I. 
hullámhossza 550.6 méter, ez azt jelenti, 
hogy az adóállomás ilyen nagyságú hullá
mokat sugároz ki az éterbe. Ez, tekintve a 
már említett másodpercenkénti 300.000 kilo
méteres terjedési sebességet, 646.000 rezgés
nek, 545 kiloherznek felel meg másodper
cenként.

Mint mondottuk, az adóantenna a kelteti 
rezgéseket minden irányban szélsugározza. 
A hullámok egv része a föld felületével pár

AövidhuUáffi,?

RÁDIÓK
KÜLÖNLEGESSÉGE

KAPHATOK MINDEN ORION RADIOKERESKEDÖNÉL

az ideális
® fűtőanyag ®

mán külügyminisztert. Este a Nemzeti Ka
szinóban a külügyminiszter dinét ad 
Schmidt Guido külügjí államtitkár tiszte
letére.

Kedden, a kora délelőtt a város neveze
tességeit tekinti meg az osztrák külügyi 
államtitkár. Egy órakor

kihallgatáson jelenik meg a kormány
tónál.

Délután valószínűleg megbeszélések lesz
nek és este a miniszterelnök páholyából 
meghallgatja az Operaházban n Rajna kin
cse előadását. Az előadás után a miniszter
elnök vacsorán látja vendégül nz osztrák 
külügyi államtitkárt, aki szerdán reggel a 
rendes bécsi vonattal utazik vissza.

huzamosan halad tovább: ezek a felületi hul
lámok. Másik részük kisebb-nagyobb szög 
alatt fölfelé haladva, kijutnak a világűrbe. 
Ezek a hullámok azonban beleütköznek a

■* — tfüllÁM’JCiSZ f
í

földet buraszerüen többszáx kilométer ma
gasságban körülvevő úgynevezett Heaviside- 
réteglie. Ez a rádióhullámokkal ugyanúgy 
viselkedik, mint a fénnyel a tükör: a beesést 
szögnek megfelelő nagyságú szögben vissza
veri őket Az igy a föld felületére visszaér
kező hullámokat nevezzük térhullámoknak.

A térhullámok a föld felületét elhagyva, 
hatalmas távolságok áthidalása ulán verőd
nek oda ismét vissza. Közben útjukat jófor
mán semmi sem zavarja, nem ugy mint a 
föld felületén haladó és ezer akadályba üt

köző felületi hullámok útját. Igv a térhullá
mok szinte ugyanúgy érkeznek többezer kilo
méter elhagyása után vissza a földre, mint 
ahogy azt elhagyták. Nagy távolságok áthida
lására csak ezek a térhullámok alkalmasak.

A rádióhullámoknak az a sajátossága, 
hogy minél rövidebb a hullámhosszuk, annál 
több energia jut térhullámok utján és annál 
kevesebb felületi hullámok utján tovább, 
így válik érthetővé, hogy hatalmas távolsá
gok, világrészek egyinásközti áthidalására 
csak az úgynevezett rövidhullámok (melyek
nek hullámhossza körülbelül 50 méter alatt 
van) alkalmasak. Innen a rövidhullámok 
óriási jelentősége és a rövidhullámú rádiózás 
népszerűségének rohamos térhódítása.
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Eckhardt éles támadása 
a belügyminiszter ellen

Kozma és karton versenytársak voltak, k5 csinálta meg 
a parancsuralmat, — mondotta bátaszéki beszédében

Vasárnap Dalin Jenő, a szekszárdi kerü 
let képviselője Bálaszéken beszámológyülést 
tarlóit, amelyen Eckhardt Tibor közel egy 
órás beszédben foglalkozott a politikai 
helyzettel.

Kijelentette, minden áldozatot hajlandók 
meghozni, hogy végre a népnek érdekét 
becsülettel kielégítő tisztességes választójogi 
rendszert tudjanak az országnak adni. A mi
niszterelnök programbeszédéből főleg azt 
tartotta fontosnak, hogy

a legerősebb eszközökkel gondoskodni 
fog a társadalom békéjének és rendjé

nek megóvásáról.
Szerinte a rend és a társadalmi béke össze
függ egymással, mert rendet csak olyan 
országban lehet fenntartani, ahol a társa da 
lom békéje biztosítva van, a társadalmi hó
két pedig más, mint pártatlan, igazságos 
kormányzás és a becsületes munkának be
csületes elismerése nem biztosíthatja. Be
szélt ezután a NÉP szervezési módszerei
ről, majd ennek kapcsán a következő érdé 
kés kijelentéseket tette:

— Nekünk beszélnünk kell arról a hely
zetről is, amely főleg a belügyminiszter ur 
személyével kapcsolatban alakult ki, aki
nek személyében nem történt változás, aki
nek működésében azonban — remélem — 
lényeges változás fog bekövetkezni. Hiszen 
nekünk nemcsak a NÉP szervezkedésével 
szemben voltak kifogásaink.

Nekünk nagyon komoly, nagyon alapos 
kifogásaink voltak — komoly tárgyi 
kifogások — a belügyminiszter ur sze
mélyével szemben. Ha a belügyminisz
ter ur a múltban szemben állott a Mar- 
ton-Iéle pártszervczéssel, ez nem azért 
történt, mintha elvileg kifogásolta volna 
a totalitást és a parancsuralmat. Ök 
tulajdonképp!! versenytársak voltak 
abban, hogy ki csinálja meg a parancs
uralmat, Marton-e vagy Kozma Miklós.

Azt akarjuk, hogy egyik se csinálja meg. 
Az a körülmény, hogy a belügyminiszter ur 
szemben állott Marton Bélával, még nem 
jelenti, hogy mi, akik mind a kettővel 
szemben állottunk, bizzunk valamelyikben.

Mi azokban bízunk, akik nem a parancs
uralmat, hanem a társadalmi békét 

hirdetik.
Éppen ezért, a miniszterelnök kijelentései 
megfelelnek felfogásunknak,

a belügyminiszter ur eddigi működése 
azonban szöges ellentétben áll felfogá

sunkkal
éppen ugy, mini ahogy a NÉP pártszerve
zését sem tudtuk sohasem összeegyeztetni 
a mi törvénytisztelő felfogásunkkal. A bel
ügyminiszter ur állandóan küzdött, hol 
nyíltan, hol burkoltan, hol bevallottan, hol 
titokban a Marton-féle pártszervczkedésscl 
azért,

mert azt tartotta, hogy Martonék ügyet
lenül csinálják n pnrancsuralmat. de íi 

ügyesebben tudná megcsinálni.
Eckhardt Tibor ezután részletesen ismer

tette a Független Kisgazdapárt munkáját 
nz általános választások óta.

— Igyekeztünk szolgálni a felekezeti bé
két — mondotta —, mert nem engedhető 
meg, hogy

bármilyen jogos felekezeti kérdés miatt 
Is a politika békéje megbontassák.

Vigyáztunk arra, hogy a falu és város kö
zölt ne éleztessék ki semmiféle ellentét.

Beszélt ezután a német kisebbség helyze
téről.

— Két gondolatot kell itt összeegyeztetni 
■— mondotta —, az egyik gondolat az 

A%- egyetlen Vigjáfakíiker:

A R A NY H A L
MŰVÉSZ SZÍNHÁZ

államhüseg, a másik a népiségnek az 
upolása. A becsületes magyar politika 
semmi körülmények között sem jelentheti 
n népi érdekek és népiség elnyomását. Az 
allamhüség mindenkitől, magyartól, német 
tői, szerbtől, mindenkitől egyformán meg
követeli azt,

hogy külföldi Irányítást semmiféle 
vonatkozásban a magunk dolgaiban ne 
engedjünk érvényesülni és ml nem Is 
engedünk érvényesülni semmiféle kül

földi irányítást.
Magyarországon csak magyar oldalról ér
kező belföldi politikai irányoknak lehet 
létjogosultságuk és külföldi anyagi eszkö
zökkel Magyarországon politikát csinálnia 
senkinek sincsen joga.

Végül német nyelven fejezte be Eckhardt 
Tibor nagyhatású beszédét.

— Én azt hiszem — mondotta — a 
nemzeti szociulizmiis mint népi gondo
lat a kisgazdapártban száz százalékig 
képviselve van. Nekünk a nemzeti szo
cializmusra mint népi pártra ebben az 

országban nincs szükségünk.
Amire pedig főként nincs szükségünk: az 
a pártdiktatura, amit a nemzeti szocializ
musnak Németországban csak a bolscviz- 
mussal szemben kellett felhasználnia.

A nemzeti szocializmus rendszere Ma
gyarországon a szalndsáelognak csök

kentését jelentené,

Nem kell megoperálni
Uimánczy Nándort:

Bakay professzor nyilatkozata a Hétfői Naplónak
Ermdnczg Nándort, aki csütörtökön a 

parlament folyosóján öngyilkosságot köve
tett el, a CoA'ay/-klinikán ápolják. Az a hir 
terjedt el, hogy az öngyilkos képviselőt, 
amennyiben túl lesz nz életveszélyen, meg 
kell operálni. A Hétfői Napló munkatársa 
felkereste Bakay Lajos egvclemi profesz- 
szórt, a beteg kezelőorvosát és érdeklődött 
állapota iránt:

— Urmánczy állapota változatlanul sú
lyos és életveszélyes, bár

Menekülése közben elütötte 
az autó a gázoló kerékpárost

el akart menekülni a baleset színhelyé
től.

A legnagyobb erővel hajtotta gépét s köz
ben nem vette észre, hogy az egyik mellék
utcából kifordul a BA 004. számú személy
autó. örült rohanásában

neklha^totta gépét a személyautónak, 
pillanattal később összetört tagokkal, 

véresen zuhant le kerékpárjáról.
Időközben Csányi Magda magához tért s 

jajgatni, sikoltozni kezdett fájdalmában, 
úgyhogy az arra haladó emberek össze
futottak. A leány sírva mondotta cl, hogy 
mi történt vele, mire

a tömeg üldözőbe vette
Kefér Gyulát, aki közben összeütközött az 
autóval.

Az örszemes rendőr kihívta a mentőket, 
akik ugy n kislányt, mint Kefér Gyulát, uz 
utóbbit súlyos és életveszélyes állapotban, a 
Rókus-kórházba szállították. A rendőrség a 
kettős szerencsétlenség ügyében vizsgálatot 
inditott.

Vasárnap a kora reggeli órákban nagy 
népcsődület verődött össze a Szent Gcllért- 
téren. A népcsődület oka cgv gázolás, majd 
később egy összeütközés volt, amelynek 
során egy

tizenhatéves leány és egy kerékpáros 

maradtak az utca kövezetén vértől boritol*  
tan.

A kora reggeli órákban igyekezett kerék
párján a Szent Gcllért-tértől a Horthy Mik- 
lós-ut felé Kefér Gyula 24 éves kifutó. A 
kerékpáros nagy sebességgel haladt át a 
Gellért-téren, ahol ugyanebben az irányban 
igyekezett a túlsó oldalra Csányi Magda 
Ifi éves középiskolai tanuló. A leányka nem 
vette észre a kerékpárost, igy történi, hogy 
ez őt

elütötte.

A kisleány olyan súlyos sérüléseket szenve
dett, hogy ájulton maradt az utca köveze
tén.

Kefér a gázolás után újra fölpattant ke
rékpárjára s

z*:

Evéssel ü beéri

•gy fiatol, szerelmei házazpór. Ha jó a reggeli, 
ítV’Ic'.V'Z mór jókedvüek.

Egy csézze Ftanck kávópótlókkal fűzzorezetl 
rr-TÁC finom Kneipp malótakóvóra pádig a leg-

tzegónyebbnek i» telik, mert az a tojjál é» 
cukorral együtt czak 3 fi"4r,

tehát

!

Csak nem feszi főnkre szemét az 
ilyen világítással? Takarékoskodik? 
Használjon TUNGSRAM dupla- 
spirállámpát — 2O7o-ig ferjedő 
fényt öbbletef biztosit, mégsem 
fogyaszt több áramot.

TUNGSRAM 
duplaspirállámpa

óvja szemét!

a kisebbség jogait pedig csak szabad or
szágban tudja érvényesíteni és csak akkor 
gyakorolhatja szabadon, ha az országban 
nincsen diktatúra s nem érvényesülnek dik
tatórikus törekvések.

Eckhardt Tibort beszéde befejezésekor 
lelkesen ünnepeltek az ülésen jelenvolt ma- 
gyár és német közönség.

♦
Délután Czirják Antal kerületében Szász

várolt beszélt Eckhardt Tibor és kijeién 
tette, hogy amennyiben a Darányi-kormány 
megcsinálja a titkos választójogot, az eset
ben nem verekszenek vele szemben.

vasárnap némi javulás állott be.
Eszméletét még nem nyerte vissza. Nagyon 
nehéz előre jósolni, do remény van felépü
lésére. Operálni az ilyen esetekben nem 
szokás s igy

l'rmánczyt sem vetjük alá műtétnek.
Urmánczy megoperálásáról szóló hírek te
hát

tévedésen alapulnak,
mert jelenleg nem a golyó, hanem a golyó
okozta sérülés a veszélyes.

Hajóégésa Dunán
Vasárnap hajnalban liajótüzet jelenteitek 

a tűzoltóságnak. I’él négy tájban
a Bayerfachcr Lloyd 1053-as számú 

uszályán keletkezett tűz.
Az uszály a Rudolf rakparton, az Árpád- 
utca irányában állomásozik. Vegyes árut 
szállítottak rajta Bajorországból Budapest 
re. A tüzet a Rudulf-rakparton tartózkodó 
rendőr vette észre, aki fellármázta a hajó 
alvó legénységéi. Az uszály személyzete 
nem tudta eloltani a tüzet, mire értesítették 
nz V. kerületi tíizőrségct. Az oltás nehezen 
ment, meri

a tüzelőanyagra is átcsapott a tűz és 
nagy lánggal égett.

Két óra hosszat dolgoztak a tűzoltók és hat 
órára járt már nz idő. nmikor elvonultak a 
Dunapartról. A kár összege még ismeretlen.

VizsgálatFey őrnagy 
ellen a Dollfuss- 
gyilkossággal 
kapcsolatban

Katonai becsületbírósál dönt e 
héten Starhemberg herceg és a 
volt alkancellár lovagias ügyében

Bécs, október 25.
M II él fői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

A feloszlatott osztrák Hcimwehr volt vezé
rei, Slarhembcrg herceg és Fey őrnagy kö
zölt felmerüli lovagias ügy az osztrák ka
tonai becsülctbiróság elölt legközelebb be
fejezést nyer.

Megírtuk, hogy Fey volt nlknnccllár 
nemrég, segédei utján, elégtételt kért Sta- 
rhemberg hercegtől, mert az a h'cinuochr 
utolsó országos választmányi ülésén azt n 
kijelentést tette, hogy

a volt alkancellár szerepe a Dollfu.ss- 
mcrénylettcl kapcsolatban még tisztá

zatlan.
Slarhembcrg n felelősségrevonás elől az

zal tért ki, hogv tudtával nem sértette meg 
Fey-t és igy nincs módjában elégtételt adni. 
Fey segédei ezt u kijelentést’ jegyzőkönyv
bevették, amelyet a katonai becsülctbiróság 
elé terjesztettek.

A magasrangu osztrák tisztekből álló be- 
csülethiróság c hét közepén tárgyalja az 
ügyel és egyúttal

lefolytatja azt a vizsgálatot is, amit 
Fey kért maga ellen n Dollfuss-gyil- 

kossúggal kapcsolatban.
Az egész osztrák közvélemény nagy ér

deklődéssel várja az ügy további fejlemé
nyeit.
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I,
Előkelő tiszti társaság gyűlt össze ba~ 

Táti vacsorára tegnap az egyik belvárosi ét
teremben. Egykori Ludovlkás brrjtársai ün
nepelték Rummerthl Rapalch Richárd lo
vassági tábornokot, akit a minap nevezlek 
ki a honvédség helyettes főparancsnokává.

II.
Szombat un előkelő vadásztársaság indult 

Budapesttől messzi Afrikába. Köztük van 
Horthy Jenő, legnagyobb érdekessége pe
dig az, hogy a né) vérbeli sportlady szá
mára is nagy fáradalmakat jelentő yadász- 
cxpcdlcióbun résztvesz egy magyar arisz
tokrata hölgy: gráf W'cnckluim József né.

III.
l’rilcány színésznők jegyében zajlik mos- 

(an 'ban a színházi világ. Csak úgy „kapás 
bál" soroljuk lel, hogy Perezel Zita apj< 
tábornok, Muráti Lilié ezredes, Hulla Elműt 
láblabiró, Ottrubay Melindáé törvény széki 
tanácselnök és most került a színházi ul 
tágba egy aktív államtitkár és egy minis: 
féri tanácsos leánya Is. A Klsnapló ezennel 
friss névvel gyarapítja az urileány-szinész 
nők galériáját. Kormos Tivadar egyetemi 
tanár, állami geológus tizenkilencéves ra
gyogóan szép, angolos-profilú leánya, Márti 
szlniakadémiai növendék, aki most nővcii- 
(léksorbót egyszerre élrekerült: egy nagy 
magyar jilm főszerepét bízták rá. Az aka
démiai növendék számára tilos a filmezés. 
Kormos Mártának azonban képességei és 
tehetsége elismeréséül kivételesen megen 
gedték, hogy filmen szerepeljen.

IV.
flotnapra várják egy danaparti szállób< 

Tlü'o Kadamatsu japán hercegnőt héttagú 
ki é:ötével. Egyenesen Tokióból Irányította 
Budapestre a Sun idegenforgalmi iroda.

V.
Fényes esküvő volt tegnap a Várkápol

nában. W i nf erűit z Arnold professzor fia. 
Winlcrnitz Sándor dr. sebészorvos, vezette 
oltárhoz Horváth Edlth Máriát, Horváth 
Jenő egyetemi tanár, a Ferenc József- 
nevelöinlézet kormányzójának leányát. Ba
kai) Lajos és Gróh Gyula professzorok vol
tak a tanuk, az esketési szertartást Mészáros 
János címzetes püspök végezte, a násznép 
soraiban pedig a többi kiválóság között 
Bornemisza Géza minisztert és feleségét is 
láttuk.

VL
Vidám, elegáns és pezsgő uj élet költözött 

a Nciuyork-Mrhn. Éjszakáról éjszakára re 
mek hangulatban, remek publikum szórako
zik nz intim, finom kis lokálban. A helyiség 
bűbájosán szép és diszkrét, n muzsika pom
pás, az idén megint sikk a K'cwyork-bár.'

VII.
József Ferenc királyt hcrce.gék rózsa

dombi kastélyukban tegnap bucsuvucsorát 
rendeztek Asztrid svéd trónörökösné tiszte
letére. A fejedelmi vendég vasárnap három 
láda magyar népművészeti holmival utazott 
el Budapestről.

Vili.
Tnbler János országgyűlési képviselő ét 

felesége csütörtökön ilnncplik ezüstlakodal
mukat.

IX.
Gróf ÍJiehy Domonkosáé pest! háztulaj

donos lett, bérházat vásárait a Desscmffg 
utcában, félmillió pengőt fizetett érte.

X.
Kráüss Sírni hónapokig dolgozott as em

lékiratain. Most fejezte be. A: érdekes em
lékirat rövidesen megjelenik a könyvpiacon.

Odcscalvhi Fájáról, a tehetséges és nép
szerű politikus-hercegnőről mesélik ezt a; 
édes történetet. A minap hölgykőzőnséy 
előtt politikai előadást tartott. Nagy hévvel 
tárgyalt mélycnszámtó politikai és szociális 
problémákat. Előadását igy fejezte be:

— Kedves hallgatóim, szeretném, ha 
hozzászólnának az előadáshoz és kérdése
ket adnának fel, szívesen válaszolok.

Pillanatnyi csend, azután az első torban 
felállt egy hölgy, aki mindvégig láthatóan 
nagy érdeklődéssel, szinte megkövülve fi
gyelte az előadást és megszólalt ekként:

— Méltóztassék mondani, hol tetszett vá
sárolni ezt a sikkes kis tokkot ? ...

BAKTER: Aggyistcn Lepcses szomszéd, 
fogadok c‘ liter lábszár fogyasztó tokaji 
borba, hogy megen csuk Pestiül gvünnek.

ÖRZSI: Onnaj bizony.
BAKTER: Úgy szaladgálnak maguk hun 

fői, hun le, akár a zsákba kötött sóhajtás.
ÖRZSI:- Ncin vakarja más, ahun nekünk 

viszket.
BAKTER: No. Tán valami baj van?
LEPCSES: Igen el vagyunk anyátla- 

nodvii, hájjá.
RAKTÉR: Oszt mi végett?
LEPCSES: Szegény Martony Béla sorsán 

.öprödünk. Hogy most mán mi lesz övele? 
Az órszágos főtitkárságbul mindenáron ki 
akarják piszkálni. Pedig de fájnul tutta ke
zelni az országos főütkokat.

ÖRZSI: Annyi az ellensége, mint rostán 
a lik.

BAKTER: Aztat óvásiam, hogy mikor le
mondott a pártvezetöség, a Martony Béla 
igen húzódozol a lemondásiul.

LEPCSES: Igaza is vót. Mer az ű helzele 
ippen ollan, mint Cscndítlö Pillák Istványé, 
aki szegény ott ült a siralomházba, az 
akasztás reggelin. Persze illenkor mán jól 
bánnak az emberrel, teliátlan hozattak néki 
igen rendes früstököt, kohászt, rumos tejját, 
miegymást. Hál Cscndítlö nekilátott a koszt
nak, oszt szép nyugodtan falatozott. A fő
foglár ecceire r-szólt, aszongya: — „Egyék 
gyorsabban bájjá, mer a hóhér mán vár 
odaki." — „Ü csak addig vár, míg kivisznek 
hozzá” — monta Istvány, —- „de meddig kő 
nekem várni, míg megen reggelizhetek?!"

ÖRJSI: Biz a főtámadásig, szegénynek.
BAKTER: De akkor meg annyi ember 

tgrlk talpra, hogy kérdés, jut-e mindenki
nek kóbászos, rumostejjás reggeli? — Oszt 
mi újság Pesten, Lepcses szomszéd?

LEPCSES: Nagy újság van nz újságokkal. 
ÖRZSI: Az ám. Ezentúl nem szabad a 

trafikba potyán óvasnl az újságot. Hanem 
csakis ha megvasalják.

LEPCSES: Eccer vót egv illen eset a vo
nalon. Az a Kalákás Műm ott Pál ült a 
kópéba, oszt mellette e.gv úriember újságot 
óvasott. Valami nagy gyilkosság vót a lapba, 
''ogy egv bizonyos illető bágyoghordóba 
forrasztotta a nőszemélleket, akar a kon- 
’ervgyárosok a szardéniját. No, Kalákás 
Mumuttnak majd a szeme kidiilt, annyira 
óvasta a hírt, még hümmögfttt is hozzá. 
Mikor az úriember észrevette a dógot, rá- 
hurrintott a potyázó szomszédra, aszongya: 
— „Hejnye mán, mit gyugja bele az orrát 
az én lapomba, nincs ez nékem ingyen, Hz

K-SZEN VAGY 
MÉRTÉK U1ÁN BŐRKABÁT
BECK EMIL bőrruházat! üzeme. RAkóczl-ut 65, I. emelet

NAGYSZERŰ
A KÖTÖTT-SZÖVÖTT

A ma asszonya inkább hajlik mn 
már a praktikusság felé, mint a haj
dani. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint a mostani kötöttruha, pullover,- 
inellény-, kosztüm-, sál-, sapka-, kez- 
tyüdivat. A kötött ruhánál nincs ked
vesebb, kellemesebb és jobb viselet. 
Azonnal számbavcsszilk (kivételesen 
férjeink is idefigyelhetnek) mennyi 
előnye van: 1. Budapesttől Kalkuttáig 
is utazhatunk benne egyfolytában, 
elhatunk benne, kényelmesen magunk 
alá húzhatjuk lábainkat, mégis, ha 
foláilunk, kicsit losimitjuk, ismét tel
jesen „kivasalta!)’’ állhatunk a szem

fillért fizettem érte." — „Biz ölég pez az” — 
monta Kalákás — „de istenuccse megéri!"

BAKTER: Hát abbul ml igaz, hogy a né
metek meg az olaszok összcszövetkeztek?

ÖRZSI: Pedig ugyancsak van okuk hara
gunni egymásra az anslucc miatt.

LEPCSES; Nézte csak, annak a cseplészi 
Gádor házaspárnak sokat köszönhet a 
hazai lábas és fazékipar, mivelhogy az egy
más felé hagyigált edények töredezése föl
tűn igen szépen föllendült a gyártás. Eccer 
a na^vliszteletü űr mekkérdezle Gádort;
— „Mongya, atyámfia, régi házasok maguk, 
nyóc gyerekük van, mér nem élnek békes
ségbe?" — , Sz4 ez az"4 — felelte Gádor — 
„hogy nyóc gyerekünk van igy is, mi lenne 
itt, ha békességbe vónánk?"

ÖRZSI: Igaza is vót.
BAKTER: Nono hát hiszen. *-  Arrul mit 

hallottak, hogy nz a Mabi uj rendeletét 
adott ki?

ÖRZSI: Igen. Hogy a tagokat egy beteg
séggel csak egy évig kezelik.

RAKTÉR: Oszt mi a Mabinak a szándéka 
evvel?

LEPCSES: Tán hogy a betegség egy és 
alatt szűnnyön meg.

ÖRZSI: Rendelettel nem lehet betegsége! 
gyógyítani.

LEPCSES: Nézd csak lelkem, Samu Már- 
tony felesége minden áldott hajnalba ollan 
rívást csapott, mintha elevenyen nyúzták 
vóna háta végiről a búrt. Hogy’ fgy’ fáj a 
gyomra, meg úgy fáj. De avvót a furcsa 
hogy reggel háromnegyed hatkor mindi- 
abba háttá a pájjogást. Egy nap osztón mek- 
kérdezte liille a szomszédasszony, hogy mér 
ptmktossan háromnegyed hatig zokog. — 
„Hát azér" — vallotta Samuné „mer
akkor elmén az uram a munkába, tohátlan 
minek ríjjak, ha úgyse hájjá?!”

ÖRZSI: A fene ájjon a könnyzacskójába!
— Oszt mehetnénk is, aptya.

BAKTER: Várjon még egy minútát! — 
Ahhó mit szól, Lepcses szomszéd, hogy a 
hamburgi hivatalos nemzcli-cucilista újsáf 
igen mérgessen írt a népekről, amér nem 
rühellik zsidó orvossal kúráltatni magukat'.

LEPCSES: Nézze hájjá, tavai az a nyilas- 
kördsztös Gatyaiengetö Balog Döme igen 
rá tárnáit özvegy Lényeges Akom János
áéra, hogy odaföl Pesten állandóján e*  zsidó: 
orvoshoz jár kezelésre. — „Ne izéijen mán*
— haragudott özvegy Lényegesné — „hun 
naj a cifra fenéből tuttam vóna, hogy zsidó 
hásze ü vizsgált engemet, nem én ötét!" — 
Na, Istennek ajállom.

LEGOLCSÓBB 
A SPEClAl.IS 
KÉSZÍTŐNÉL

lélő előtt; 2. Meleg és puha ; 3. úgy 
simul alakunkhoz, mint anya a gyer
mekéhez ; 4. Árai igen elérhetőek és
5. ha jót veszünk — amíg apró darab
kái vannak — állandóan alakíthatjuk 
kötött ruhánkat.

Bridge- vagy römiösszcjövetelre, 
kávéházba vagy moziba remekül visel
hető a kötött ruba vagy pullover. 
Alpár Gitta is most rendelt egy gyönyörű 
halványlila angora puJlovcrt barna zip- 
sárral.

A szövetruhák divatjával együtt 
természetesen változik a kötöttruha is. 
De csakis angolos megoldásokban.

IGAZGATÓ ÚRI 
CÉGVEZETŐ ÚRI 
laUtkedjík, hsp ■isdcaaasl póatá|áaah •láiráaáaál kánéi lejyee « magyar

>THEBRIS< 
MÁSOLÓ (TINTA) ÍRÓN 

Gyártja: SCHULER JÓZSEF R.-T.

Például nagyszerű egy jó kötött 
kosztüm egészen férfias, betartott hát
tal, ugyanolyan ujjatlan mellénnyel, 
négy gombbal és sima blúzzal, vagy 
pullovcrrel. Ez azután viselhető télen, 
nyáron, ősszel és tavasszal, szóval 
mindig!

Remek kötött siholmikat is láttam : 
élénk színes csíkos pullovert, amelyen 
a csíkok mellnél elől spiccesen voltak 
beállítva, úgy, hogy ez a legkövérebb 
nőt is karcsúvá varázsolja át. Nagyon 
tetszettek a sima összeállítások is, 
elénk széles csíkos vissz hajtott ga lér*  
ral és széles manzsettával, tornyos 
egyszínű kötött kalappal, élénkszinü 
hosszú tollal.

Olyan lehetőségek kínálkoznak, 
olyan gyönyörű összeállítások vannak 
idén kötött holmikban, mint még egy 
évben sem.

Éppen ezért azt tanácsolom Höl*  
gyeim, vásároljanak kötött holmikat, 
mert ennél jobb, célszerűbb darabjuk 
nem lesz az életben soha.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

*

Bent jártam Zemplénvinél (Teréz-körut 51 és 
uemem-szám elállt attól, amit ott láttam. A 
’iölgyközönség csak köszönettel adózhatik 
Teinlcnyiéknek. Zemplényiné egyedül állítja 
össze a Jegcsodásabb Ízléssel modelljeit. A leg
régibb pullovereket újjá varázsolja. Hölgyeim, 
egy jó tanács: saját érdekükben nézzék meg 
Temlényiék kollekcióját.

Felavatták a svábhegyi 
isk olaszanatór iumot, 
száz beteg gyermek iskoláját

A Magyar Iskolaszanatórium Egyesület va
sárnap, ünnepély keretében, megnyitotta és 
átadta rendeltetésének legújabb intézményét: 
a Budapest-suábhegyi iskolaszanatóriumot. 
Páratlanul értékes intézménnyel gazdagodott 
ezzel a magyar főváros, amelyben a 

szanatóriummal kapcsolatosan elemi- él 
középiskola nyílt meg, ahol száz beteg 

gyermeket gyógykezelhetnek 
anélkül, hogy n gyermekeknek tanulmányait 
félbe kellene szakítani.

A Svábhegy tetején hatalmas parkban aa 
átalakított Dreher-vllláhan rendezték be az 
iskolaszanatóriumot, amelyet vasárnap _ dél
előtt avattak fel díszes és előkelő közönség 
jelenlétében. A kétemeletes épület helységeit 
zsúfolásig töltötték meg az avatóünnepség 
résztvevői. A nagy ebédíőterem tömött szék
sorai előtt

gróf Zichy Jánoa mondotta az avató
beszédet.

Ismertette az egyesület múltját. Beszélt a 
szengotthárdi iskolaszanatóriumról, ahol * 
gyengetiidejü gyermekek százait nevelték fel 
é» az uj iskolaszanatóriumról, amely elsősor
ban Drchcr Jenő jótékonyságának köszönheti 
létét.

Zichy János gróf előadását nagy figyelem
mel hallgatta a közönség, amelynek sorában 
ott ült Horthy Miklós kormányzó felesége, 
Auguszta főhercegnő, gróf Károlyi Gyuláné. 
Rovass László református püspök és még so
kan mások. A következő szónok Szily Kálmán 
államtitkár volt, végül Felkay János tanács
nok mondott beszédet. Azután a közönség vé
gignézte a teljesen modern intézmény helyi
ségeit. _ _____

DORGELÉSt

Radec professzor 
széruma

Roland Dorgelés a mai francia elbeszélők 
legelső sorába tartozik. Keserű kiábrándultsá
gát finom iróniával tudja kifejezni. Ha Pcfl|8 
nagyon keserű az, amit mondani, akar, akkor 
kacagtató formába öltözteti. Ezt cselekedte eb
ben a ngényélien. Dorgelés minden regénye — 
ez is — lényegében arról szól, hogyan lc«i 
lónkra a tömeg-lélek aljassága a legszentebb 
eszmét is, hogyan használja rosszra a legud- 
vösobb találmányt is. A bűn bacillusának ét 
szérumának feltalálása, amiről u regény 
elméletben a paradicsomot hozhatná vissza • 
földre. Dorgelés bohózat! alakok felstrakozta- 
tálával és mulatságosnál mulatságosabb szati
rikus jelenetekkel bizonyltja be azt a 
igazságot, hogy az emberek még ezt a la'1** 
mányi is rvsszül használnák fel s elrontana*  
vele a maguk éa embertársaik életéi. Mulat- 
lató és egyben meggondolkoztntó regény 
kétségtelenül legjobb és legnagyobb sikerű 
n»űvc a nagy francia (rónak. Megjelent Dai.te 
kiadásban.
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Az ügyvédség lesújtó véleménye, 
felháborodása és tiltakozása 

az ügyvédtörvény-javaslat miatt 
Három érdekes kritika

Vasárnap az egész magyar ügyvédlársa- 
dalom az uj rendtartás javaslatával foglal
kozott, amelyet holnap, kedden délelőtt tiz 
arakor kezd tárgyalni a képviselőház igaz
ságügyi bizottsága. A bizottsági tárgyaláson 
már ott lesz a Budapesti Ügyvédi Kamara 
harmincnyolcoldalas felterjesztése, amelyet 

vasárnap juttattak el az igazságügy
miniszterhez

és amely élesen állást foglal a javaslat sé
relmes intézkedései és sértő indokolása el
len. Vasárnap az egész nap folyamán több 
megbeszélés folyt a fővárosi ügyvédpártok
ban és akció indult, hogy sürgősen pártközi 
konferenciát hívjanak össze, amely tiltako
zik az indokolásnak állítása ellen, hogy a 
kamarai elnökök egyetértenek a javaslattal.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
a budapesti ügyvédség három vezére nyilat
kozatot adott a nagyjelentőségű törvényja
vaslatról.

DR. GRÜN’HUT ÁRMIN, a kamara 
ügyésze

ezeket mondta:
— A rendtartás javaslatának módosított 

alakja is távol van attól, hogy a kart kielégít
hesse. Elsősorban a numerus claususra vonat
kozó rendelkezés sérelmes. A kamarákra bízza 
a kérdést, mégis — végeredményben bevezeti a 
zárt számot és ezért a szabadságjogokkal össze 
nem férő intézményért a kamarákra akarja 
hárítani az ódiumot. Ha egy-két kamara beve
zeti a numerus clausust, önvédelemből kény
telen lesz erre a többi is. Nem őszinte állás
pont ez. Mondják ki a törvényben nyíltan, 
hogy akarjók-e a zárt számot, vagy nem. A 
kar többsége szerint homlokegyenest ellentét
ben áll az ügyvédség szabadságával ez az in
tézmény, amely sehol sincs bevezetve. Rendkí
vül sérelinés, hogy a javaslat nem biztosítja az 
autonómiát ugy, mint a régi törvény. Nem any- 
nvira az ügyvédség, mint a jogkereső közön
ség érdekeit sértik azzal, hogy

nem biztosítják a szólásszabadságot 
Ebből a javaslatból és a polgári perrendtartás 
novellatervezetéből is kiderül, hogy az ügy
védséget általában korlátozni akarják. Ez ellen 
a Icgerélycscbben tiltakozik a kar

DR. KADOSA MARCELL, a Kamara 
fegyelmi tanácsúnak elnöke, 

még lesujtóbb bírálatot mond:

•— Elsősorban ar háborította fel az ügyvéd
séget hogy a javaslat beterjesztése előtt nem 
adtak elég időt a kamaráknak arra, hogy véle
ményt nyilvánítsanak. Az ügyvédek élet-halál 
kérdéseiről intézkedő törvényjavaslatát beter
jesztette az igazságügyminiszter, mielőtt annak 
intézkedéséit az ügyvédség megismerhette 
volna. Tetézi a sérelmet, hogy az. indokolás sze
rint a kamarák elnökei ismerték és akceptál- 
lak a rendelkezéseket, holott

ez az állítás — legalább Ls — tévedés.
A javaslat intézkedései egyébként elemen

táris erejű elkeseredést keltettek az ügyvédtár- 
sadalomban. Tekintve, hogy az igazságügymi
niszter, akiben, mint ügyvédben bíztak, nem 
szívlelte meg a frappánsul megindokolt ellen
vetéseket, valóságos

pánik lett úrrá a karban.
Fokozza a felháborodást, hogy a rendelkezés 
olyan sértő feltevéseket tartalmaz az ügyvédség 
erkölcse ellen, mintha valami közveszély ellen 
kellene fegyelmi eljárás utján a társadalmat 
megvédeni. Mint a fegyelmi tanács elnöke, 
állíthatom, hogy bámulatra méltó az a hősi 
becsületesség, amellyel a nyomorba jutott kar 
az ügyvédi tisztességet őrzi.

— A numerus clausus kérdésében olyan ál
láspontot foglal el a javaslat, amely egysze
rűen

kibúvás a kormányférfiol felelősség alól. 
Óriási veszedelmet lát az ügyvédség abban 
hogy huszonkét esetben rendeleti utón intéz
kedhetik a miniszter. Nem más ez, mint az al
kotmányos megvitatás elöl való menekülés. Az 
ügyvédség egyre erősebb agitációt folytat, 
hogy a törvényerőre emelkedést megakadá
lyozza és reméli, hogy a parlament honorálni 
fogja érveit.

DR. OPPLER EMIL, az ügyvédi nyug- 
dijegyesület helyettes elnöke

és az Országos ügyvéd Szövetség társel
nöke igy nyilatkozott:

— Budapest és a vidék ügyvédsége annakide
jén a tervezettel szemben mintegy százhúsz 
szakszerű kifogásnak adott hangot. N<-m tel
jesítették az ügyvédeknek azt a kérését, hogy 
küldjenek ki jogászokból álló előkészítő bizott
ságot. örvendetes, hogy a faji paragrafust meg
változtatták és hogy az országos bizottság tel
jes autonómiát kap, de túlnyomó részben nem 
reformálták meg a súlyos sérelmeket. Elsősor
ban hibás a numerus clausus intézkedés. A

NOVEMBER

i E héten még megtekintheti „ÍZLÉS, SZÉPSÉG A LAKÁSBAN*  
bemutatónkat az V. emeleten

DIVAiyVÁSn’OK
RÁKÓCZI-UT 72-74

fegyelmi eljárás reformját látszik, hogy olyan 
ember csinálta, akinek semmi gyakorlati ta
pasztalata nincs és aki nemcsak hogy még soha 
egyetlen ügyvédi fegyelmi eljárás tárgyalásán 
részt nem vett, de meg sem hallgatta n hozzá
értőket.

Teljesen lehetetlen az ügyvédek számára 
előirt úgynevezett jóslás! paragrafus.

Rendkívül bántó az ügyvédségre nézve a javas
lat indokolása, az utókor ebből és a perrendi 
nóvcllatervezétböl' ugy fogja látni a mai ügy
védséget, mintha a mai társadalmat egyszerűen 
néhány házasságtőrési drámával és deteklivfilm- 
mel demonstrálnák. Remélem azonban,ismerve 
nz igazságügyminiszter lojalitását és tudva azt, 
hogy ő is az ügyvédségből nőtt ki, hogy az

Veszedelmes tűz 
a Józsefvárosi pályaudvaron

Vasárnapra virradó éjszaka két óra táj 
bán megszólalt a központi tűzoltóság tele 
fonja.

•— It a józsefvárosi pályaudvar főnöksége 
beszél — mondotta a hívó fél — jöjjenek 
azonnal a tűzoltók a pályaudvarra, mert

kigyulladt a II. számú nagy raktár- 
épület,

ahol értékes bútorok és egyéb tárgyak van
nak elraktározva.

A következő pillanatban egymásután 
kapták a riasztó jelzést a IV., n VII. és X. 
kerületi őrségek és percek múlva tűzoltó
autók vésztjclzö szirénabugásófól volt han
gos a Fiumei ut. A nagyszabásúnak ígér
kező tűzhöz Tcasdale Oltó tüzoltófö- 
parancsnok, Wunderllch és Kirchmann tűz
oltó főtisztek vezetésével vonult ki n köz
pont és három kerületi őrség a Niagara- 
fecskendővel. A tűz a pályaudvar közepén, 
egy

nyolcvan méter hosszú és mintegy hnsz 
méter széles földszintes raktárépület

ben keletkezett.

Ebben a helyiségben tranzito butoráruknl 
helyeznek cl, olyan szállítmányokat, ame
lyek vámvizsgálaton esnek keresztül és tu
lajdonosaiknak igazolniuk kell, hogy n be
hozatali engedélyük rendben van. A tüzet 
az egyik vasúti pályaőr fedezte fel. aki 
észrevette, hogy a raktár kitört ablakain 
keresztül füst gomolyog ki az épületből.

A tűzoltók felfeszitették n lángban ólló 
raktár ajtajút és minden igyekezetük 
arra Irányult, hogy megmentsék, ami még 
menthető. Három sugárral fogtak hozzá az 
oltási munkálatokhoz és

egyórai megfeszített munka után sike
rült a tüzet lokalizálni,

<ie az oltási munkaiatok csak négy órára 
fejeződtek be.

JÓI
zie

meg:
uj otthonát itiésesen és

2 «
ha , 

o'csón akarja berendelni, fel
tétlenül jöjjön el áruházunkba, ahol 

a szőnyegosztályon:
torontáli é» magyar perzsák, futók, összekötök, 
ágyelók, popionok, takarók, át ve (ők, vioszos- 
vásznak, linóleumok;

a függönyosztályon: 
csípkeszövetek, tiillök, gitter-fűggönyszővetek, 
ssine*  indanthren függőnyanyagok;

a kisbutorosztályon:
rádió*  és xsurasztalok, modem székek, praktikus 
zsurkocsik;

a csillárosztályon:
ampolnók, éjjeli szekrénylámpák, csillárok, rádiók; 

lakberendezési tárgyak 
sty!- és diszórák, modem kerámiák, vázák, 
dohányzócikkek, kézimunkateritők, vitrinkendók 

hatalmas választéka várja! 
Szakképzett eladóink egyéni kiszolgálással és 
minden kérdésben hasznos tanáccsal állanak 
rendelkezésére áruházunkban, ahol 

mindent egyhelyen megtalál!

utolsó pillanatban eliminálja a sértő rendelke*  
zéseket.

Nemcsak az ügyvédek, de
az ügyvédjelöltek is memorandumot 

intéztek

a javaslat sérelmes, bántó és sértő intézke
déseiről mindazokhoz, akik az ország ügyeit 
intézik. Az Ügyvédjelöltek Országos Szö
vetsége demonstratív nagygyűlést is akart 
tartani ebben az ügyben, ezt azonban a gyü- 
léslilalmi rendelet lehetetlenné telte. Ezért 
nagygyűlés helyett csütörtökön este hét 
órakor a Kamara dísztermében rendkívüli 
közgyűlésen tiltakoznak a törvényjavaslat 
őket is sújtó paragrafusai ellen.

A raktárhelyiség fclcrészébcn felhalmoi 
zott áruk kevés kitétellel

a tűz martalékai lettek.
A raktár másik felében lévő buforárukat 
azonban sikerült megmenteni.

A hajnali tűznek csakhamar Ilire terjedt 
n városban és az éjszakai mulatóhelyek kö
zönségének egy része autókon igyekezett i 
józsefvárosi pályaudvarhoz, hogy végig
nézzek a tűzoltók munkáját. A pályaudvar 
belső területére senkit sem bocsátottak le, 
rendőrök állták el nz. njtókat és igy a ki
váncsi embereknek le kellett mond uniók a 
hajnali látványosságról.

A tűz a raktárhelyiség belsejében kelet
kezett, de hogy mi okozhatta, azt eddig még 
nem tudták megállapítani A raktárhelyiség 
ben ugyanis szigorúan tiltva van gyufát 
gyújtani vagy cigarettázni és ha tíz mégis 
megtörtént — mert ez a legnagyobb való
színűség — akkor

valamelyik munkás gondatlansága Idéz
hette elő a tüzel.

Hétfőn délben lesz n füzvizsgálat, akkor 
fogják megái lapítani a tűz keletkezésének 
pontos okát és akkorra derül ki, hogy mi
lyen értékű áruk estek a tűz martalékául.

E mellett maradunk!

20 fillér 

Vadászíölténygyár
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A Hétfői Napló kitünően rendezett nem- 
vetköxl páros előieraexiye páratlan sikert 
aratott.

A Hétfői Napló ezzel a versenykiírással 
a versenyektől távolmaradó brldgezők nagy 
tömegéi ültette a versenyaMlal mellé, hogy 
ex ■ nagy tömeg la az előuyosztáaok révén 
is kedvet kapjon a versenyzéshez éa ezúton 
rgy uj, lüktető éld kezdődjön a bridge- 
sportban, ami annál is fontosabb, mert hi
szen ez as év a magyar bridge fordulópont
ját kell hogy jelentse: ml rendezzük ugyanis 
az első világbajnokságot!

A versenynek, amelyen nyolcvanegy pár 
startolt, végeredménye t 1. Freund László 
dr.—Singer Pál (7 pont előny). 2. Kennel Ká
roly és ne|e MTK (6 pont előny) 3. Galgöczi 
István—Héber György (7 pont előny). 4. Peri 
Jenő dr.—Keres István MTK (5 pont előny), 
ti. Gerlcy Ferenc—Hollay Sándor (7 pont előny), 
ft. Székelv László dr.—Varga Aladár (6 pont 
előny) 7. Alpár Imréné—lloger Tiborné Bridge 
Club (5 pont előny). Mint legjobb eredményi 
elért külföldi pár (12 hely) dijat nvert: Paul 
Schleslnger és neje Wien (8 pont előny). Mint 
legjobb vidéki pór (42. hely): Burján Miklós 
dr.--Szilágyi László dr. Monor (6 pont előny), 
mint a helyezettek utáni legjobb női pár: dr. 
Petőcz Ákosné—Tcodomvíls Tódorné BEAC 

pont előny), mint legjobb vegyespár: Díósy 
Miklós és neje (S pont előny). A legjobban sze
repelt egyesület számára kitűzött kupát nz 
MTK nyerte 6 ponttal.

A fényesen sikerült verseny végeztével 
nyomban kiosztották az értékesebbnél érté
kesebb nyereményeket, vigaszdijakat és 
ajándékokat a nyertesek és résztvevők kö
zött: az első helyen végzett győztes párnak 
a két személyre szóló 8—8 napos teljes ellá
tást nyújtó utalványt Kékesre, rendkívül ér
dekes bronz, porcellán, ezüst műtárgyakat, 
stb., stb.

Külön ki ken emelnünk Alpárné— Rogerné 
női páros kitűnő szereplését, akik végig ve
rettek a versenyen és ha állóképességük 
Jobb, biztosan nz elsők között végeztek 
volna. Dfcséretreméltó az MTK brldzagárddjn 
ia, amely tizenöt párt küldött el a Hétfői 
tapló versenyére éa több kiváló eredménnyel 
gaadagltotta egyesülete győtclemllxláját,

♦
A vartexry egyik legszebb partiját mutatjuk 

Itt be, ahol a felvevő játékos, Mlchel Pál, mes
tert, brilllána technikájáról Irtt tanúságot, ugy 
hogy repreaentativ játékosaink bármelyikének 
te áUaére váll volna es a felvevő játék.

4 10,3 2
9 K. 10,6
0 A, B
4. A, B, fi, 4,3

4 B, 9, 7
9 2
0 D, 9, 8,7, 6
+ 10, 9, 8, 7

♦ K.D
V D, B, 5, 4,3 
0 10, 4, 3
4 D. 6, 2

4 A 8,6,5. 4
V A, 9, 8, 7 
0 K, 5, 2
4 K

Dél négy kört játszik. Nyugat Indulása kis 
treff. Felvevő beüt treff királlyal, körimpasz, 
még agyaaer kőrhlvás. Asztalról hívott plckct 
kézben plck áaual üli, plckcl kiadja Nyugatnak 
az ölési. Nyugat káró hívását kézben ült, káró 
áMtral asztalra megy. Trcfflopás. Kárólopás. 
Aszta# treff öitn ledob egy plckct és treff- 
lopással ajra kézbejttn. Ea Igy teljesített! (Ha 
Nyugat piekllléae után adut hív, felvevő kettőt 
bakik.)

■*

Dklóber 2i4-dn este rt órakor, határozatkép
telenség esetén november 4-ón tartja idei köz
gyűlését, amelyen két fontos kérdés dói el. 
.41 első; lesz-e bajnokság ebben az évben? At 
elnökség a világbajnokság előkészületei, rende
zési munkálatai és a szükséges tréningek le- 
helfivtlélele végett szeretni a bajnokságot a 
budapesti bridge-világtalálkoző-utánrn halasz
tani. üzen a közgyűlésen választ jók nlelnökké 
Lettner Ferencet, a szövetség lemondó főtitká
rát is igy merül fel a második kérdés: ki le
gyen az uj főtitkár, aki rátermettségével is 
munkájánál kellőképpen részvehessen a világ
bajnokság előkészítésében.

♦
Jövő szombaton és hétfőn — mint ezt a 

Hétfői Napló már megírta — nagy nemzetközi 
intrközóít tart a cschatlovák szövetség. A ma
gyar szövetség (tikáréiért önkéntesen jelent- 
kelő versenyzőkből a következő együttes ala
kult: Klór. Ferenc:!, dr. Kopárt, gróf Zichy. 
A csapatot dr. Péterg szövetségi kapitány ve
zeti. A magyar szövetséget dr. Szigeti Pál kép
viseli. akit a verseny zsűrijébe is beválást*  
tollak.

üKS s SOK MM Bumm
DAYKA MARSIT, SZŰCS LÁSZLÓ

Budapesten megkerült Erzsébet 
királyné Újvidéken eltűnt portréja 
A Szépművészeti Múzeumban megvizsgáltatta és az Erzsébet 
Leányiskolának kínálta megvételre egy tekintélyes részvény
társasági igazgató, aki jóhiszeműen szerezte meg a képet

A budapesti művészek és műkereskedők 
nagy érdeklődéssel tárgyalják a hirt, hogy 
jugoszláv rendőrtisztviselők érkeztek, ukik 
egy eltűnt festmény ügyében érdeklődnek. 
Vastagh György festőművész alkotásáról, 
Erzsébet királyné portré. írói van szó, mely 
valamilyen utón-módon eltűnt az újvidéki 
városházról. Az újvidéki rendőrtisztek a fő
kapitányság segítségével érdeklődnek a kép 
után és ez az érdeklődés alighanem ered
ménnyel is jár majd, mert a Hétfői Napló 
művészi körökben hitelesen informált hely
ről nagyon érdekes adatokat szerzett, ame
lyekből kiderül, hogy

az Erzsébet királyné-portré valóban 
megfordult Budapesten!

Néhány hónappal ezelőtt egy tekintélyes 
újvidéki részvénytársasági igazgató megje
lent Aczél György Ismert budapesti képres- 
laurátornál. Összegöngyölt vászon volt nála: 
Vastagh György Erzsébet királyné-portréja. 
A kép a mártirkirálynőt álló helyzetben, 
ivoire uszályos selyemruhában ábrázolja, 
keze aranyozott barokkasztalkán pihen, a 
háttér pirosbrokát drapéria és baldachin. 
A részvénytársasági igazgató elmondotta, 
hogy kegyeletei érzés vezette, amikor meg
szerezte a képet cs most tovább akarja 
adni. Szállítás közben

az Összegöngyölt kép erősen megron
gálódott,

a festékpikkelyek több helyen fölpattogtak 
és az egész alapos restaurálásra szorul.

Az. igazgató elmondotta Aczél Györgynek, 
hogy’ kétezer pengőnek megfelelő jugoszláv 
valutáért vette a festményt. Aczél György 
megvizsgálta a képet és nyomban közölte 
nz igazgatóval, hogy alighanem csalódás 
fogja érni az eladásnál. A kép valóban szép 
és művészi értékű, azonban

nem ■ királyné állt modellt hozzá, ha
nem fényképről készült

és annakidején több más város is megfest- 
lette, a kép tehát nem különleges darab.

Alpár Gitta háza
és más érdekességek a Közmunkatanács előtt

A Közmunkatanács ülései többnyire csak a 
szakembereket, építészeket, mérnököket szokták 
érdekelni, hétfőn azonban olyan akták szere
pelnek a Közmunkatanács ülésének napirend
jén, amelyek a nagyközönség érdeklődőéire is 
számot tarthatnak.

Egyik akta a várbeli h egye su szarni ás ügyé
vel van kapcsolatban. Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter a Looas-ut 20. számú villában 
lakott. A csuszainlás idején a villa megrongá- 
lódolt, a miniszternek sürgősen ki is kellett 
költözködni. Ennek a villának Kellermann 
László műépítész a tulajdonosa. Nemrégiben a 
kerületi elöljáróság elrendelte at épület lebon
tását. At építész fellebbezett és a Közmunkata
nács most dönti el:

amnesztiát kap-e a villa, vagy le kell 
bontani.

A másik elintézésre váró aktán Alpár Gitta

Petíciónál 
az ellenpárt

Izgatott hangulatban rendkívül nagy ér-' 
deklődés mellett vasárnap délelőtt tartot
ták meg a budapesti mészáros ipartestület 
közgyűlését, amelynek tárgysorozatán egyet
len programpont szerepelt:

difatés a henteslpartestülettel való fú
zióról.

Több mint ezer főnyi hallgatóság elült Kol
lár Gábor ipartestületi elnök nyitotta meg 
n gyűlést. Felszólította az ipartestül*!  tag
jait, hogy titkos szavazással döntsenek arról, 

klvánják-e ■ fúziót vagy sem.
Ezután nyomban elkezdődött a szavazás, 
amely délelőtt fél tizenegytől délután kettőig 
tartott. Egyenként járultak a szavazók az 
urnához. Közben

tumultuózus jeleuelek játszódlak le.
A szavazó helyiség előtti folyosón ember 
ember hátán szorongott, sokan meg sem 
várták mig a sor rájuk kerül, hanem türel

Döntött a mészáros ipartestület:
nem fuzionálnak
a hentesekkel

Az igazgató meghallgatta .4czfl György vé
leményét, azután megszállt a fíoyal-szüUő- 
bán. A kép később

ellenőrző szakvélemény céljából a Szép
művészeti Múzeumba került, 

ahol Rózsafalvy Dezső igazgató vizsgálta 
meg, de ő is hasonló szakvéleményt adott, 

a kép értéke mindössze néhányszáz 
pengő.

Az újvidéki ur ezután összeköttetésbe ke
rült az Erzsébet Leánynevelő Intézettel. En
nek ar iskolának értékes Erzsébet-gyüjte- 
mény*  van. Az Igazgató

felajánlotta a képei megvételre aa isko
lának, ötezer pengőt kért érte.

A portrét az iskolába szállitották és fel
akasztották az igazgatói szobában. A tanári 
kar elragadtatással szemlélte a mesteri 
portrét, el is határozták, hogy megvásárol
ják, ha a Szépművészeti Múzeum ajánlja. 
A múzeumhoz fordultak, itt azonban termé
szetesen ők Is ugyanazt a választ kapták, 
amit ar újvidéki ur,

a vásárt tehát nem ütöttek nyélbe.
Az igazgató végül ismét felkereste Acréf 

Györgyöt és a beszélgetés során megemlí
tette, hogy

ha Budapesten nem tudja eladni a ké
pei, ükkor Bécsbe viszi.

Aczél György azóta nem hallott a fest
ményről és többé nem jelentkezett nála az 
újvidéki ur, aki minden kétséget kizáróan 
jóhiszeműen, szabályosan szerezte meg a 
képet, amely körül most bonyodalmak tá
madtak.

A festmény bonyodalmait kutató hatósági 
személyek tehát

kétségtelenül megbízható nyomokat sze
rezhetnek, ha Aexél Györgyhöz fordul

nak,
mert neki rendelkezésére áll az újvidéki ut 
neve.

neve szerepel. Alpár Gitta telket vásárolt a 
Murf7i/-rakparton ötemeletes bérpalotát akar 
építeni rajta. Az építkezési tervek a kerületi 
mérnöki hivatalhoz kerültek, onnan pedig a 
Közmunkatanácshoz, amely most dönt arról,

megfelelnek-e a tervek a hivatalos előírá
soknak.

Több más ügy között végül a Horthy Miklós- 
bástya sétány rendezésének kérdése is foglal
koztatja a Közmunkatanácsot.

Sasai aseaekre legthkélet eeebb a
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ARLAPOT kfild HÉBER kftlyhsffyír
Vilmos császár-nt 89. (Hsjós-ntca zárok)

müket vesztve hazamentek.
Az utcán nagy autósor várakozott. Az 

ipartestület két pártra szakadt a fúziós 
partra és a fuziócllenesek pártjára. Mindkét 
tábor autót küldött a szavazókért. Olyan 
nagy volt a torlódás, hogy*

több autó összeütközött, 
szerencsére azonban komolyabb baj nem 
történt.

Délután három órára végeztek a szava
zással, ekkor hirdették ki az erelménj’t. 
Leadtak 719 szavazatot ebből a fúzió mel
lett volt 445, ellene 274. Ezek szerint nem 
fuzionál

a két húsipari szakma.
Mert n fúzió kimondásához a szavazatok 
abszolút többsége kell és 35 szavazat hiány
zott az abszolút többséghez.

Az eredmény nagy konsternádót idézett 
elő. A fúziós párt elhatározta, hogy petíciót 
nyújt be a szavazás ellen.

Rosszul néz ki?
Ideges? idd előtt megöregedett?

Tűieroitetott. elcsigázott?
Akkor szedjen háromszor naponta dr. Ha- 

brrmann prof, eljárása szerint készült ideg, 
tápanyagot, Biocitint A Biocitin összetételében 
tartalmazza mindazokat ez anyagokat, amelyek 
kimerült idegeknél elhasználódlak, igy első, 
sorban a Lccilhint. Ezenkívül megvannak a 
Biocilinben koncentráltan azok a tápláló és 
újjáépítő anyagok is, amelyek ?z emberi test 
felfrissítéséhez szükségesek.

Aki helyesen táplál, helyesen gyógyít, 
mondta professzor v. Leyden, a hírneves kli- 
nikus. Itt is erről van szó: az idegeknek is meg 
kell adni mindazokat a tápanyagokat, ame
lyekre megerősítésükhöz és felfrissülésükhöz 
szükségük van.

A BiOCiTiN
■ladea gy^yszertárbaa kapható!

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
Ma hétfőn kezdik meg az olasz—magyar 

kliringtárgyalúsokat. Nagy érdeklődéssel vár
ják, különösen a textiliparban, a vegyes bízott' 
ság döntését. — A magyar—jugoszláv kereske
delmi tárgyalások szintén ezen a héten kezdőd
nek Belgrádban.

Az építőanyagok árát, a fuvardijak drágu*  
Iája miatt, felemelték. Erről az emelésről a 
Magyarországi Épitőanyagkereskedők Szövet
sége értesítette tagjait, hangsúlyozva, hogy ar 
amúgy is igen alacsony kereskedői haszonnal 
kalkulált építőanyagárak a fuvarozási díjnak 
nagymérvű emelését nem bírják elviselni.

♦

.4 svájci óraggárak 43 százalékkal emeltéi: 
a: aranyórák árát. A jelentékeny áremelést 
azzal indokalják, hogy Svájcban az arany ár
folyama nem a devalválás arányában, 30 szá
zalékkal, hanem 43 százalékkal emelkedett.

★

Azokban az államokban, amelyekben a: 
arany forgalmát korlátozták, nagy érdeklődés 
mutatkozik nycrsgyémánlok iránt; Soájcban, 
Franciaországban és Hollandiában igen sokan 
nyersgyémántot vásároltak a leértékelés elleni 
védekezésül.

*
A posta azzal a tervvel foglalkozik, hogy Imm 

vezeti a négyes Ikertelefont, olyanok számára, 
akiknél nem túlságosan sok és sürü beszélge
tés céljából van szükség a telefonra.

♦
A Salgó-Tarjáni Kószénbánya Réstvénylirsrn 

lat hosszabb időn át tartó tárgyalások után a 
Handlovai Kőszénbánya Részvénytársaságnál 
bírt részvényállományát, azaz 116.720 darab 
részvényt, mely ezen vállalat részvényeinek 
00 százalékát jelenti, — eladta a Véréin für 
chemische und metallurgische Produktion 
prágai részvénytársaságnak. Ax eladásnál ar 
elért vételár, mely folytatólagos részletekben 
fog a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvény
társulathoz befolyni, körülbelül 15 millió 
pengő értéket képvisel. A Salgó-Tarjáni Kőszén
bánya Rt. ax igy nyerendő összegeket megtevő 
vállalatainak további kifejlesztése, ipari tevé
kenységének kiszélesítése utján a magyar gar
dasági élet szolgálatúba fogja állítani.

♦
A Magyar Műszaki Szövetség által rendezeti 

hegesztő előadásokra szombaton és hétfőn 
délután 5—7 óra között lehet beiratkozni ax 
ügyvezetőségnél, V., Kádár-utca 5. Az előadá
sok 27-én délután 6 órakor kezdődnek.

♦

A ,.Falura". a Magyar Szövetkezeti Közpon- 
tok Áruforgalmi Részvénytársasága folyó évi 
október 20-án tartotta Ipolyi-Keller Gyula ny. 
államtitkár elnöklet© alatt XVII. évi rendes 
közgyűlését. Az igazgatóság által a részvénye
sek eló terjesztett évi jelentésből ax Intézet 
további örvendetes fejlődése állapítható meg. 
A „Futura" igen nagyarányú üzleti tevékeny
sége mellett is kiemelendő az a közérdekű mű
ködése, mellyel a kormány részéről immár 
harmadik évben életbeléptetett minimális busa
árrendszernek gyakorlati megvalósításáról ki
terjedt bevásárló hálózata révén gondoskodik. 
Az 1935. évi termésű gabonakivitelben a Futá
rának jelentékeny szerepe volt A Fulura az 
egész gazdasági év folyamán ellenőrizte, hogy 
a Juhtartó gazdák gyapjueladásaiknál « 
megállapított árt megkapták-*.  Sikeresen bo
nyolította le ebben ax évben is a gyapjuárve- 
rést. A közgyűlésen Darányi Béla vezérigaz
gató részletesen tájékoztatta a részvényeseket 
az Intézet elmúlt évi közérdekű működéséről 
és ismertette azokat a kiemelkedő eredménye
ket, amelyeket a Fulura az elmúlt üzleti évben 
tevékenységével elért. A közgyűlés nz igazgató
ság javaslata alapján a mérleg szerint mutat
kozó 829.324.95 pengő tiszta nyereségből a 
részvényeseknek az 1935—36. üzleti évre az 
előző évh-'z hasonlóan 3 százalék osztalékul
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E héten jön Egymásbarohant két 
villamos az Olasz-fasorban

18 utas megsebesült

a legjolib maoyar nini

Sziklay Szeréna, 
P. Márkus Emília, 
Berky Lili, 
Rajnay Gábor, 
LÁZÁR MÁRIA, 
Juhász József, 
Bállá Lici, 
KABOS GYULA, 
Rózsahegyi Kálmán

Díszbemutató csütörtökön

ROYAL ftPOLLO

Köd, eső
.4 Meteorológiai Inté

zet jelenti: Budapesten 
vasárnap délben a hő
mérséklet 7 Celsius-fok, 
a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 769 mil
liméter, mérsékelten 
sülyedő.

Várható időjárás a kő
vetkező 24 órára:

Déli szél. Változó felhőzet. Több he
lyen, főleg a nyugati megyékben, köd. 
Hétfőn délnyugaton már kisebb cső is 
tehetséges. A hőmérséklet nem változik 

lényegesem

Vasárnap este mentőautók és tűzoltó
kocsik szirénabugása verte fel az Olasz
inkor környékét: súlyos villarnoskarambol 
történt!

Ar Olasz-fasor és a Nyúl-utca sarkánál 
lévő megállónál cgv pótkocsis, jórészt a 
budai hegyekből jövő kirándulókkal zsúfolt 
44-.es villamoskocsi állt. Pest felé igyekezett 
a kocsi. A pótkocsi kalauza

Jelzést adott a motoroskocsi vezetőjének 
ar indulásra, 

de ez nem történhetett meg, mert ar első 
kocsin o kisszakaszos részben még ujabb 
utasok szálltak fel a kocsira. Közvetlenül a 
44-es villamos mögött haladt egy zsúfolt 
l-es kocsi. A 4-es vezetője, amikor látta, 
hogy a 4 4-es kocsit lecsöngették,

elindította a villamost és az beleszaladt 
az előtte álló 44-esbe.

Kétségbeesett segélykiáltás, jajveszékelés, 
üvegcsörömpölés hallatszott, az összeütkö
zés következtében több utas az úttestre 
zuhant és véresen terült el a kövezeten.

Az alarmirozoft mentők öt kocsival vo
nultak ki.

— Dohánykisárusok tisztújító közgyűlése. | 
Vasárnap délután tartotta közgyűlését a 
Dohánykisárusok Országos Szövetsége. A 
székházban összegyűlt többszázfőnyi tömeg 
nagy lelkesedéssel s egyhangúan fogadta el 
a tavalyi évről szóló beszámolókat. Majd 
páratlan lelkesedéssel ismét elnökke válasz
tották meg Usetty Béla országgyűlési kép
viselőt, aki lelkes együttműködésre buzdí
totta a trafikosságot. Ügyvezető elnökké fíc- 
methey Fülöpp Dezsőt, alclnöknek Czettkó 
Bélát, Szentgály Anlalnét és özvegy dr. Márffg 
Gusztávnét választották meg.

— A Bányászati Egyesület közgyűlése. Az 
Országot Magyar Kohászati és Bányászati 
Egyesület rendes évi közgyűlést fartőt! Róth 
Flórig bányaügyi főtanácsos elnökletével. A 
lisztujilás sorón az egyesület alelnökivé vá- 
lasztolták Aliguander Ödön miniszteri osztály
tanácsost. A közgyűlésen dr. Vargha Kálmán 
az amerikai hengerművekről lartott előadást.

— Gycrmektombola-nyeremén.vek, apró, olcsó 
meglepetések, társasjátékok nagy választékban: 
Minerva Papiráruház, Budapest, Kossuth La- 
jcs-utca 20.

Addigra ezrekre menő tömeg verődött ösz- 
sze, végül két szakasz rendőrt kellett riadó
autón kivinni a helyszínre, hogy utat nyis
sanak a mentőknek és rendet tartsanak.

Kilenc utas súlyosan megsérült,
Altay Nándort, a Tatai Kőszénbánya igaz
gatóját és feleségét,- Kalitka Károly hivatal
nokot, Kticzik Ilona postaellenőrnöt, Hor
váth Mihály kőművest és ötéves kislányát, 
Vargha János HÉV-alkalmazott feleségét, 
Kohn Márkus szabómester feleségét és 
Geisberger Aranka hivntalnoknöt ar Uj 
Szent Jdnos-kórházba vitték, további tiz

könnyebb sebesültet pedig ■ Beszkárt- 
állomáson rögtönzött segélyhelyen kö

töztek be.
Mig a mentők a sebesültekkel foglalatos

kodtak, a tűzoltók nagynehezen szétszedték 
az egymásba fúródott villamosokat, amelye
ket azután a Beszkárt segélykocsija clvon- 
tatott, közben a forgalom háromnegyed 
óráig szünetelt.

Megindult a vizsgálat, hogy tisztázzák, 
ki felelős a balesetért.

I —>
— SIR ROBER GOOWER BUDAPESTEN. 

A magyarbarát angol képviselő Sir Róbert 
Gooiver ma hétfőn Budapestre érkezik és 
tnég a délelőtt folyamán kihallgatáson jele
nik meg Darányi Kálmán miniszterelnöknél.

— Megalakult Egerben az antibolsevlsta 
blokk. Vasárnap az egri kulturházban a 
jogakadémiai ifjúság, a közigazagtási tan
folyam hallgatósága, valamint a földmives 
és iparos fiatalság részvételével nagyszalMi.su 
gyűlés volt, amelyen megalakították a bolse- 
vistaellenes ifjúsági frontot. A többezer főre 
menő ifjúság zenés tüntető felvonulást ren
dezett a városban. Rendzavarás sehol nem 
történt.

— Jegyzőkönyvvel intézték el a szek
szárdi polgármester lovagias ügyét. A vitéz 
Vendel szekszárdi polgármester és vitéz 
Makrai Ferenc szekszárdi városatya közöli 
támadt lovagias ügy most fejeződött be. A 
lovagias ügy jegyzőkönyv vétellel intéződött 
el.

'<Z K&ZjzJ fö'Ha.
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Kosztolányi Dezsőt
ismét megoperálták

Hónapok óta fekszik súlyos betegen az 
Uj Szent János kórház sebészeti osztályán 
Kosztolányi Dezső, a nagy magyar iró é 
költő. Az utóbbi napokban állapota isnu 
rendkívül aggasztóra fordult és kezelő 
orvosa, dr. Hauber László

váratlanul ujabb műtétre határozta el 
magát.

Különösen az tette sürgőssé az oper.i 
dót, hogy úgynevezett ..szájzár” lépett fel 
és nem lehetett az irót táplálni.

Szombaton este végezte el dr. Hauber a 
műtétet. Kilisztitotta a légcsövet, ujabb gó 
cokal emelt ki. A szájzárt sikerült is me; 
szüntetni és a nagybeteg állapotában vú 
sárnapra némi javulás állott be.

Berniemért színház
Telefon: 13-67-73

Légitámadás
nUntö sikert aratott:

NEW-YGRK BÁR
MINDEN ESTE V A S A R N A R

OÖRL-BAL 5 ÓRAI TEA, TÁNC

ALPÁR GITTA
— Gróf Hugonnay Vilma emlékének adóz

tak a magyar orvosnők. A Magyar Orootnk 
Nemzeti Egyesületének orvosnői csoportja va
sárnap a rákoskeresztúri temetőben kegyeletei 
ünnepséggel adózott az első magyar orvosnő, 
gróf Hugonnay Vilma emlékének. A sírnál Kir- 
schner Lajosnc Szeile Viktória orvosnő mon
dott beszédet.

— A Margitszigeten örvendetes ujitást 
léptettek életbe: október 15-től március 
ló ig eltörölték az autók belépődíját, to
vábbá a Palatínus-szálloda most az utó
szezonban igen mérsékelt sveekend-árakat 
vezetett be.

— A Biocilin ideális erőláplálék mindenki 
számára, akinek crőbcli állapota támogatásra 
szorul. Szellemileg és testileg földolgozott, be
tegség és más okok által leromlott egyének, 
gyenge, szellemileg vagy testileg visszamaradt 
gyermekek, szoptató anyák, valamennyien ki
váló hatékonyságú erősitöszert találnak a Bio- 
Glinben. LegelsŐsorhan azonban az idegesek 
nagy serege az, akiknek a Biocilin erősítést és 
az egész idegrendszeY felfrissülését biztosítja.

— Nagybaracskáii elfogták az asszonyok 
vásári tolvajbandájáf. Nagy feltűnést kelteti 
Baján, hogy a vasárnapi korzón hat asszonyt 
kísértek végig n szuronyos csendőrök. Nagy- 
borocskán tartóztatták lé ezt a hat nőt, a köz
ségben ugyanis az asszonyok veszedelmes va
sári tolvajbandát szerveztek.

— Házasság. Seiler Mancika és Albérlő 
Rcllermann folyó hó 25-én házasságot kötöttek.

— A Korín ítélete na Jbost fllmcsoda perben. 
Az Ibusz ellen indított érdekes kfirtéritéal per
ben hozott most ítéletet a Kúria. A pert a Ma-
8.var  Film Iroda indította azon az alapon, hogy 
<f.v általa vásárolt fllmkopirozógép érkezett a 
Magyar Film Iroda részére Oslóból az Ibusz 
Filmszállitási osztálya utján és ezt a gépet Gom 
bős Hugó, az Ibusz volt cégvezetője, lemásolás 
céljából kiadta egy kinotechnikusnak, aki a

fö
t elkészítette és forgalomba hozta. A Film 
s 80.000 pengő kár erejéig indított pert az 
Ibusz és Gombos Hugó ellen. A Kúria a koré- 
Jetet az Ibusz-al szemben elutasította és csak 
Gombos Hágót Ítélte el. mert a kór alapjául 
szolgáló cselekmény kizárólag az ő egyéni ak- 
'tója volt

~ Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánkutaló irodája- • 
“0í. Jöttél-körút 65, telefon 1-345-66.

első világfilmje

TITOK
A 20. század legizgalmasabb kémhis- 
tóriája filmen. — A férfifőszerepben 
JEAN GALLAND, az „Örvény fősze
replője

a zenei részben:
Gounod: A ve Mária 
Verdi: Travlata
Brodszky: Tangó

„ Angol keringő 
„ Csárdás

Ma 
premier!

DÉCSI - KAMARA

Végszámra lopta 
a selymet 
a Goldberger-gyár 

háziszarkája
A Goldberger Sóm. és Fial textilgyár fel 

jelentést tett a rendőrségen, hogy a cét: 
Arany János-ulcai raktárát hónapok ót: 
állandóan dézsmálja valaki,

végszámra tűnik el a selyem és más 
drága portéka.

A főkapitányság két detektivjc a gyáriga/ 
gatóság tudtával mint segéd beállt dolgoz).; 
a raktárba. Szorgalmasan dolgoztak,

csak az igazgatók tudták róluk, hogy 
rendőrségi emberek.

A detektívek éles szemmel figyelték a rak 
tár alkalmazottait. Tegnap feltűnt nekik, 
hogy Bekényl István tisztviselő üzlelzárás 
kor gyanúsan sűrög-forog és táskával a ke 
/ében akar elmenni. Útját állták, elvették 
tőle a bőröndöt: egy vég drága selyem ke
rült elő. Bekényi nem is tagadhatott, a de 
tektivek azonnal a főkapitányságra kiséi 
(ék, ahol mindent bevallott. Beismerte, hogv 

hónapok óta dézsmálta a raktárt,
a lopott holmit egy kereskedőnek adta el 
de megállapították, hogy ez a kereskedő tel 
jesen jóhiszeműen vásárolta meg a porté
kát és ártatlan az ügyben. A megtévedi 
tisztviselőt letartóztatta a rendőrség.

— 1'nnepl év kezdődött vasárnap Mohácson 
A mohácsi városházán, diszkörgyülés kereté 
ben ünnepelték a tőrök uralom alól való fel 
szabadulás kétszázöfvenedik évfordulóját. Ti
hanyi János ünnepi beszéde után Margittá^ 
Lajos polgármesler Indítványára kimondottál, 
hogy ünnepi évet tartanak, amely a Jövő 
augusztus 22 lg, a mohácsi vész évfordulójáig 
tart.

Tudor Accumulator-gyár
R. T.

márkás árucikke 
a mindenütt kapható

PEKTBIX 
ZSEBELEM * ANÖO 

SZÁRAZELEM-gyárt Hiányok

nagyszalMi.su
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SZÍNHÁZ-MOZI

hogy a hél legérdekesebb műsora a
ZIEGFELD-FILM

roll a Scafaban. Eltekintve nttól. hogy maga ez 
nz amerikai élettörténet, amelynek során egy 
vásári kikiáltóból a legmesésebb nők királyává 
lesz Zie.gfeld, tnnga is kész film, n káprázatos 
reviijeleneiek hosszú sorában gyönyörködhe
tünk. — Búrom egyfclvonásost ügyesen fűz 
egybe n

SZENZÁCIÓ,
fiái Ernő legújabb produkciója. Mulatságos 
tilinuulpurybnn a kitűnő színészek egész serege 
kap helyet. Igy Knbos Gyula. Maklúry és Pethes, 
Agny Irén, Rózsahegyi Kálmán, Gárdonyi, Vere
bes Ernő említésre méltók Vadnay László jó 
Mzinésznek bizonyult A filmet Székein István 
és Vajda László rendezték. Egyetlen kifogásunk: 
H film első harmadának hangfelvétele nem a 
legszerencsésebb. Mikor tanulnak meg már 
hangot is fényképezni a Filmirodában?! — Az

ESŐS DÉLUTÁN,
az United Artislsnek ez a produkciója, amely 
Mijeiben, szellemben Európa felé kacsint. Bű
bájos párisi történetet mesél el a film egy esős 
délutánról, amikor egy tilosban járó urlasszony 
szinészudvarlójával egy moziba siet. A nő disz
kréten előremegy, de n férfi fitt os jelzésű je
gyét 00-esnek olvassa a jegyszedő, így a lovag 
más helyre kerül Szerelmes filmet játszanak, 
a fiú a félhomályban átöleli a mellette lévő 
hölgyet, elcsattan a csók s utána egy pofon. 
Így kezdődik a film, amelynek minden kockája 
humor, derű s uz a könnyed vidámság, amely 
a francia filmeket jellemezte. A szereplők majd 
nem kivétel nélkül európaiak, Francia Lederer 
Németországból, Ida Lupino, a bűbájos kis 
szőke tündér Olaszországból került Amerikába, 
ahol ugv látszik csak a pénzt adták a filmhez, 
mégpedig sokat A magyar előadás nagyszerű 
plusza az Ízléses, szellemes, jókedvű és frap
páns feliratok tömege egy remekül fordított 
sláger, Serényi Erzsébet filmfcliról debüjét di
cséri. — Végre minden fenntartás nélkül, őszin
tén dicsérhetünk egy német filméi is,

AZ UTOLSÓ AKKORD.
a német filmgyártás legszebb idejére emlékez
tet, amelynek keretében a berlini filharmonikus 
zenekar és az Opera énekkara Reelhoticn IX. 
sümlóniáját adja elő. Egy nagv karmester és 
rsnpodár szépasszony feleségének élete találko
zik egv Amerikába szökött német sikkasztó 
feleségének és kisgyermekének sorsával. Az 
egyik asszony a vad szerelmet, a veszélyeket 
hajszolja, mig hazug élete méregpohárba nem 
fullad, a másik gyerekét szeretné visszakapni, 
akit Amerikába való szökésükkor Németország
ban hagylak. Csodálatos a rendezésnek nz a 
finomsága és Ötktcssége, nmelv a IX szimfónia 
szárnyún összehozza a nagy karmestert New- 
york perifériájának egyik kopott szobájában 
lázában felrengő fiatalasszonnyal. Szjvbemar 
kólóm) drámai ez a film, amelyben uj rendező 
Dcllef Sierck mutatkozik be. Őszinte örömmel 
tapsolhattunk Tasnády Máriának, az egykori 
magyar szépségkirálynőnek, aki csak néha bi
zonytalan a filmen, de sugárzóan szép és finom 
és a nagyszerű Willy Birgelnek.

Knbos Gyula játékmozdonya. Knbos Gyula 
aki betegségéből felépült, kedves történetet me
sélt cl Mig betegen feküdt odahaza. cgV cső 
magot kézbrsitetlek számára. Lcgnagvobb meg
lepetésére hatalmas, modern, villannyal hajt 
ható játékmozdony keridt elő s az egyik játék
gyár udvarias levele. A levélből kiderült, hogv 
Kabns Gyula, amikor a „A'dsziit /Móron" cimil 
uj filmjét forgalt; k. Székein Istvánnal, a ren
dezővel l.i'ogaíást tett a játékgyárban és maszk
jában leutánozta a játékgyár’ igazgatóját. Ezt 
köszönte meg a gyár az érdekes ajándékkal.

Kitűnő darab, 
közepes 
előadás

7, Vészfék, riadalom, vonaté Idézés 
az Opera bayreuthi utjának eDÜógusában

Ai Operaház kétszázötven tagja bizo
nyára már kipihente a bayreuthi vendég
szereplés fáradalmait és kikurálták magu
kat abból az enyhe gyomorrontdsból, 
nmely a banketten való étkezés következ
ménye szokott lenni. Nem mondható cl 
ugyanez arról a két egészen fiatal balett
kisasszonyról, akik miatt ebben a pillanat
ban fegyelmi eljárás folyik az Operaház 
hivatalos fórumain. Az történt ugyanis, 
hogy amikor a visszautazás alkalmával a 
pályaudvaron az Operaház különvonatába 
már mindenki beszállt, elhangzott a síp
jelzés s a vonat is elindult a pályaudvar
ról, az Operaháznak az a felügyelőnője, 
akinek a balettkar rendbentartása és el
látása a feladata, rémülten vette észre, 
hogy két tizenöté vés b a I e 11 k i s - 
asszony nincs a helyén. Hamar 
a vészfékhez nyúlt, a vonat megállt, a fel
ügyelőnő izgatottan ugrott le a vonatról,

2. Z? megöregedett Pát-uccai fiuktól 
a megfiatalodott kabaréig

Több álmatlan éjszakát és álmos dél
előttöt szerzett nekünk a váratlanul teljes 
erejével berobbant októbert főszezon pre
mierzápora. Álmatlan éjszakákon hányko
lódtunk és tervezgettük, vájjon mit kell 
holnap megnézni, de reggelre mindig min
den számításunkat felrúgta az a rendszer
telen kapkodás, amely sajnos, színházain
kat jellemzi. Egyik napról a másikra tolo
gatták a főpróbákat és premiereket, ame
lyeknek tömege amugyis egészségtelenül 
feküdte meg a hét szinházbajáró közönsé
gét. Kevesebb sokkal több lelt volna!

Rangban az első a 
Molnár—Hevesi pre-

A drága mier, amellyel a Vip-1
gyerekek színház legfrissebb 

színháza, a Royal 
nyitott. Eleinte fra- 

pirozott, mnjd kissé untatott, később azon
ban meghatott a darab. El is sírtuk ma
gunkat, amikor fiatal korunk legendás 
hőse, az örök közlegény, Nemecsek a ha
lálba sóhajtja minden fájdalmát. Sajnos, 
a maga nemében érdekes, nagyvonalú, 
művészi átdolgozó munka, a rendezés, a 
díszlet együttesen nem adja azt az élményt, 
amit a Pál-utcai fiuk regény formájában 
mindnyájunknak jelentett. Megöregedtek 
ezek a drága gyerekek, mire a dramaturg 
kezén eljutottak a színpadig. Dán Etelka 
ragyogó művésziét emeljük ki a többé- 
kevésbé jó és rossz felnőtt és gyereksze
re plök tömegéből. Az a tanácsunk: tessék 
minden délutánra műsorra tűzni u darabot 
és estére valamit a felnőtteknek is bemu
tatni.

Dr. Kerekes Mária elő
adása a hét legjobban 

Bulla sikerűit produkciója. A
és László /íatot tanárnőt, egy 

kis hiba miatt felkap
ja és elsodorja az élet 

irgalmatlan forgószele, amely megtorpan 
egy fiúiskola igazgatói szobája elölt, ahova 
berepitl dr. Kerekes Máriát, a züllött utca
lányt, hogy kikönyörögje és kiharcolja egy 
nyolcadikos fiú exisztcnciájának megmen
tését. A komoly háromfelvonásosra való 
témát bőkezűen hosszabb cgufelvonásossá 
sűríti László Miklós, ez a kiváló szinész- 
iró, akinek lírája halk és érzelmes, monda

taxiba vágta magát és a volt szál
lásra hajtatott. Kiderült, hogy a két fiatal 
hölgyet ottfelejtették. .4 két leány 
fáradtan az igazak álmát aludta, amikor a 
felügyelőn") felverte őket.

A bayreuthi különvonat természetesen 
megindult, a felügyelőnö pedig a két sze- 
pegő kisleánnyal a portás tanácsára 
autóba ült és a vonat üldözésére indult. 
Hosszú órákig tartott ez az izgalmas, dc- 
tckllvregénybe illő hajsza, amikor közel az 
osztrák határhoz, az egyik állomáson, 
utolérték a vonatot. Ez azonban né g y- 
száz pengő túl ki adásába került 
az Operának, tőfl-ct kellett fizetni a vész
fék megrántásáért és 250-ct mutatott a 
taxaóra!

Igaz, hogy ezért a pénzért szalonkocsit 
válthattak volna maguknak a nagyreményű, 
de kissé álmos kisasszonyok.

nivalói pedig dübörgőén drámiiak. Nagy
szerű találkozása ez a Terézköruti Szín
padon az írónak Bulla Limával, aki a pa
rányi színpad keretein belül szuggesztiv 
erővel, filigrán lényének ellenállhatatlan 
varázsával hipnotizálja a nézőteret. Pedig 
csak mit csinált? Levette a Nagymező-ut
cában Porttá vörös parókáját, renaissance- 
csipkés köntöseit és a közeli Teréz-körutnn 
beöltözött egy nyeszlett kosztümbe és ócska 
kis rókát kerített a nyaka köré. Ki tudná 
ezt utánacsinálni? László Miklóst, mint 
színészt is nugyon megdicsérjük, de remek 
volt Peti Sándor, Gárdonyi Lajos éi 
a szerényre lehalkult ö é k á s s y István, 
M i h á I y t és Fenyő, Tarnay rende
zése ismét nyert!

Meglátszik 
Góth Sándor 
keze

hígon István irta a 
Nemzeti Színház új
donságát, Góth Sán
dor rendezte, Tőkés 
Anna, Jávor Pál
játszották a főszere

peket — igazi vígszínházt előadás volt. 
Góth Sándor formázó, alkotó rendezői keze 
érzik meg a könnyű és hanglatos vígjáték 
tempóján, Ízléses fordulatain és a semmit 
vagy igen keveset mondó életbölcsességek 
színpadi feltálalásán Egy sereg kitűnő fi
gurával gazdagította a színpadot a szerző. 
Ezek közül minden elismerésünk a finom 
és nemes Láncig Margité, V i z vá r y 
Mariskáé, Szörényi Éváé. A szinlapon 
azt olvassuk R ub i ny i Tibor neve mel
lett, hogy s. sz. Segédszinész? Nem, igen 
jó színész.

.4 színpadon Szűcs 
e. « . , László. a legújabb
SZUC8 László pesti direktor tizper-
minden oldalról cenként énekli Fényes

Szabolcs kitűnő, fül
bemászó slágereit, a 

lehető legkülönbözőbb ruhákban és szituá
ciókban Dayka Margit kócos bak fisfej jel 
tombolja végig egy aranyos csitri szerepét. 
Ihász Lajos elsőrendű ripacsalakitást 
nyújt és Erdélyi Edith jól táncol. A 
többi nem fontos, bár Aszlányi Ká
roly története az operettmértéket tekintve, 
igyekszik az eredetiségre. Az uj direktor, 
ha hangjával nem is, de az operett kiállí
tásával takarékoskodott. Ennek ellenére 

reméljük, hogy sok hűhó lesz Pesten Em- 
myért!

Shervood „Légitáma
dás" cimü darabja, u 
Bethlen-téri Színház 
újdonsága, megérde
melt sikert aratott. ,t 
darab kitűnő, a: elő

tt o n t Ferenc a rendel-

— a legtöbbet nyújtotta. 
Anna szimpatikus,

adás közepes, bár
kezésére álló szinészanyaggal, — érezzük 

“ _ Tarnóczay
Bo d ó Ica jó.

— ez a Pódium, amely 
. a ii fin László !),■.
A megfiatalított zetésével szombattól

kabaré Uj színnel gazdagí
totta Budapest szín
házi életét Az, bogi, 

nemcsak nézni és hallgatni lehet, hanem 
fogyasztani is a nézőtéren, visszaadja u 
régi kabaré jellegét ugyanúgy, mint a szín
padon elhangzott ezernyi móka, öllel, 
amely valósággal tüzijálékszerüen szipor
kázik. A legkitűnőbb szereplők közül Kiss 
Manyit, Kondor Ibolyát, Simon Har
csát, egy kedves fiatal hölgyet, Somogyi 
Évát, Tatár Máriát, Keleti Lászlót di
csérjük. Sajnos, helyünk nincs ismertetni 
a kabaré műsorának széles skáláját, de 
jobb is, ha azt személyesen ismeri meg a 
közönség.

3. Színházi hét
LESZÁLLT A LÓRÓL Muráti Lili, vala

mint az a nyolcszáztagu statisztéria, amelyet 
a P o g á n y o k cimü uj magyar film fog
lalkoztat. Herczeg Ferenc regénye film
változatának külső felvételei befejeződtek, 
elmúltak a bcssenyőhnboruk, várostromok, 
most a főszereplők bevonultak a műte
rembe, ahol M ái rt o n f f y Emil rendező 
vezetésével forgatják le az érdekes, érzel
mes és izgalmas jeleneteket. A film többi 
főszereplői: Egry Mária, Kiss Ferenc, Sza
kács Zoltán, Pethes Sándor és a magyar 
filmgyártás elit-gárdája.

Érdekes zárlati pert indított Bá
lint Lajos, a Magyar Színház kitűnő dra
maturgja az „Én voltam" című film gyár
tója elten. Bálint Lajos fordította annak
idején Meller Rózsi „Vallomás" cimü da
rabjai, amelyből ez a film készült. Miután 
a film forgatókönyvének írója azonos mon
datok tömegét vette át a színdarabból 
anélkül, hogy errevonatkozóan Bálinttal 
megegyezett volna, az iró perelte a filme
seket, Balogh biró pedig elrendelte a bi
zonyítást.

NÉHÁNY HIR: Bárdos Arlhur Becs
ben tárgyal Bokor Margittal, mert kará
csonyi produkcióul a Joscphine császár
nőt akarja előadni a kiváló operaénekesre- 
vei a főszerepben. Szó van azonban arról 
hogy Török Rezső -Ábrahám operett kerül 
színre Rökk Marikával a főszerepben. — 
Az állástalan diplomások november 13-ra 
tervezett díszelőadása nov. 28-ra marad 
— A Nemzeti Színház első premier- 
banketjét pénteken este tartotta meg 
a Neuryorkban. — S á s d y Alice, az érde
kes és kitűnő sanzonénekesnő, aki máso
dik foglalkozásaképpen egy virágzó virág
üzlet tulajdonosa is, kitalálta, hogy a síro
kat Mindszentek napján különleges módon 
kell díszíteni. Sugár Károly gyönyörű pál
maágat kap, Góthné finom lila virágkoszo- 
rut, egy magasrangu katonatiszt sírját pe
dig virágokból kirakott címer fogja díszig 
feni. Az ötletet sürgősen copyrlghtolni kell-

— A következők megértésére tudnunk 
kell, hogy ha egy színházban sok szabad
jegyet osztanak ki, akkor ezt vatlázásnak 
hívják. A rossznyelvüek azt mondják, hogy 
az a Hornay Melinda kis szininövendrk. 
aki az egyik színház páholyából kiesett, 
azért nem ütötte meg magát, mert — vat
tára esett.
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— Ax Actlo Cathollca OrszAgos Elnlik- 

levele a HíUöl Naplóhoz. Mélyen tisz
teli Fiszerkeszlö Vrl A XXVII. Országos 
Katolikus Nagygyűlés mindenben Igazolva 
a hozzáfűzött reményeket a legnagyobb si
kerrel véget ért. Az Actio Cathollca Orszá- 
gos Elnöksége nevében kötelességünknek 
tartjuk, hogy az országos nagygyűlés ered
ményekben gazdag munkájának befejezése 
után őszinte köszönetünket nyilvánítsuk. 
Hálásan gondolunk mindazokra, ukik hat
hatós támogatásukkal a nagygyűlés sikerét 
előmozdították. Különösen áll ez Főszerkesz- 
tőséged bölcs vezetése alatt álló lapra, 
amely a magyar katolikusok ezidei nagy
gyűlését propagáló cikkek és hírek leadá
sával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen 
szép eredménnyel végződött az idei katolikus 
láborbaszállás. Amikor újból köszönetünket 
nyilvánítjuk az Actio Catholica Országos 
Elnöksége nevében, enged je meg, hogy ezzel 
kapcsolatban kérjük Föszerkesztőségedet, 
hogy lapjával továbbra is támogassa mun
kánkat, amelyet az idén a magyar falu lelki, 
erkölcsi és szociális megsegítése érdekében 
kifejteni óhajtunk. Fogadja Főszerkesztő 
t r kiváló tiszteletünk őszinte nyilvánítását.

— Beiktatták Pestozenlerzsébet uj plé
bánosát. Kettős egyházi ünnepsége volt va
sárnap Pestszenterzsébet kalholikus hívői
nek. Délelőtt Hanaucr A. István váci mc- 
gyéspüspök ünnepélyes keretek között ik
tatta be dr. Décsey Gézát az Árpádházi Szent 
Erzsébet plébánia élére. Az uj plébános 
meghatott szavakban köszönte meg a hívők 
támogatását és buzgó hitéletre hívta fel 
őket. Délután Petter Géza prépostot, Pest- 
szenterzsebet közszeretetben álló, évtizede
ken át volt plébánosát búcsúztatták a vá
ros előkelőségei és testületéi, méltatva her
vadhatatlan érdemeit.

— Vasárnap folyt le az osztrák mezőgaz
dasági rend megválasztása. Pécsből jelentik: 
Vasárnap folyt le a rendi állammá átalakul 
Ausztriában a mező- és erdőgazdasági ren< 
képviselőiének megválasztása. Közel félmil
lió ember szavazott. A választáson egy lista 
indult, de a választók a meg nem felelő ne
vek helyett másokét Írhatták be. Az első 
eredmény Ausztriából érkezett, ahol Reitcr 
alsóausztriai tartományfőnököt az erdő 
gazdasági rend képviselőjévé választották

— Házassági hir Kálmán Mihály, Kál 
mán Henrik, az Augol-Magyar Bayk Rt 
vezérigazgató-helyettesének és nejének . fin 
október 25-én tartotta esküvőjét Ostor 
reicher Juliannával, özv. Bleyer Sándor:),' 
leányával.

— Megdrágították a kenyeret Miskolcot 
Is. A miskolci fogyasztóközönséget vasárnap 
kellemetlen meglepetés érte. A pékek várat
lanul minden indokolás nélkül két fillérrel 
felemelték a kenyérárakat. Az áremelés 
nagy elkeseredést keltett a közönség köré
ben, mert a vidéki városok között eddi., is 
Miskolcon volt a legdrágább a kenyér ára.

B E UGRATÓ 
tréfás JUX tárgyak nagy választókban 
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— Rossz álom miatt árokba fordult egy 
teherautó. Különös autóbaleset történt a bol
dogkőváralja—miskolci országúton vasárnapra 
virradó éjszakén. Weisz miskolci fuvarozó
vállalat egyik teherkocsija bútorral megrakva 
Boldogköváraljáról igyekezett vissza Miskolcra. 
A kocsit Vékony Lajos sofőr vezette és mel 
lelte n rakodómunkás. Huszdrik Lajos ült. 
Huszdrik útközben elaludt, majd rossz alma 
miatt felriadt és ki akart ugrani a kocsiból. 
A megijesztett sofőr elengedte n volánt és el 
kapta Huszdrikot, aki dulakodni kezdett vele 
és Igy a verekedés közben a volánt elcsavar
ták. Az autó az ulmenti fának szaladt és az 
árokba zuhant. A kocsi maga alá temette uta 
sajt. Csak vasárnap reggel találtak rá az 
autóra, amikorra már Huszdrik Lajos meg
halt, a sofőrt pedig beszállították a miskolci 
kórházba.

— SlrkŐavatás. A dévai főreáliskola volt 
növendékei vasárnap avulták fel a farkasréti 
temetőben Téglás Gábor egykori iskolaigaz
gató síremlékét. Az avatóbeszédet Söpkéz Sán
dor országgyűlési képviselő mondotta.

— Pénz- és Időmeglnknritás ablak és tükör 
tisztításánál. Ha ablakait és tükreit vízzel ke 
vert Sidollal bekeni és azután makulatúra új
ságpapírral letörli, percek alatt ragyogó tisz 
iák lesznek. Az ilyen módon tisztított ablakok 
és tükrök nem homályosodnak be is mindig 
napsugár van a lakásban.

METROPOLE
minden szerűin w»n« 
dija’ nyert, réme’r, érdél I hári 
űisznoiomvacsoi^!,!

Farkas Béla Fzlvhezwóló 
ciginymuzsikAja kisóretóben.

Flekkem, Vargahélos, Csöfcanzüll hal

Diventagu betörőbandát 
fogott a bécsi rendőrség 
Kétszázezer schillinget loplak és külön raktárban 
őrizték a zsákmányt

Bécs, október 25.
M Hétfői Napló tudósítójától.) Szenzá

ciója van a bécsi rendőrségnek, ötvenhárom 
lagu lakásfosztogató bűnszövetkezetet fog
tak fülön, A rendőrség megtudta, hogy a 
Vll. körűidben, a Kandlgassc 29. számú 
házban rejtélyes emberek pinceraktárt bé
reltek ki.

Ládákban, batyukban, csomagokban 
bundákat, szőnyegeket, képeket és 
különféle értéktárgyakat helyeztek el n 

raktárban,
ahol állandóan nagy volt a forgalom, gya
nús emberek jött ok-mén tek.

A detektívek figyelni kezdtek és csakha
mar rájöttek, hogy a Kandlgassci raktár 
tulajdonkeppen betörőtanya. Tizenöt rovolt- 
multu hírhedt betörő közkereseti társaságot 
alapított,

kcttcsével-hármasúval őrjáratokban clr-

.. ................. *

kálink a bécsi utcákon,
figyelték a házakat, kinyomozták a lakáso
kat, ahonnan a bérlők kirándultak, vagy 
vendégség!*  mentek, ha alkalmas lakásra 
bukkantak, rögtön betörlek, minden moz
gatható holmit elvittek és zsákmányukat n 
Kandlgassci raktárban gyűjtötték össze 
Idejártak azután aa orgazdák, számszerint 
harmincnyolcán.

Az ötvenhárom betörő éa orgazda nagy 
üzleteket bonyolított le,

a betöréseken szerzett holmik értéke több 
mint kétszázezer schilling, mikor rajtuk- 
ütöttek, ötvenezer schilling ára portékát ta
láltak a raktárban.

A rendőrség sorra összefogdosta a be
törd „nagyüzem" tagjait

és vasárnapra már mind az ötvenhármán 
lakat alatt ültek.

— Súlyos szerencsétlenség az autóverseny 
startjánál. Vasárqap reggel nz autóverseny 
indításához igyekezett Br. 835. rendszámú 
motorkerékpárján Zeigovics Gyula 29 éves 
szücssegéd. A Szépvölgyi-uton az egyik for
dulónál szembetalálta magát BX. 060. rend
számú autóbusszal. A sziies már nem tudta 
megállítani motorkerékpárját és belerohant 
az autóba. Szerencsére az autóbusz soíTörje 
idejében fékezett. Zeigovicsot a mentők sú
lyos törésekkel és zuzódásokkal szállitották 
a Margit-kórházba.
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— VISSZAVONJÁK A GYÜLÉSTILALMI 

RENDELETET. A kormány e héten minisz-
erlanácsot tart, mint rendesen és értesülé- 
fink szerint ezen a minisztertanácson már 

sorra kerül Kozma Miklós belügyminiszter 
előterjesztése is arra vonatkozólag, hogy a 
'Judoit gyüléstilalmi rendeletet visszavon 
:ák.

— A váci ipartestülct félszázados jublldrls 
’izgy illése. A vád Ipartestület ötvenéves jubilá- 
‘s közgyűlését vasárnap délelőtt tartotta meg 
•iniegy nyolcszor főnyi iparos jelenlétében, 

'gyjdejülcg avatták fel a Qtrcll Rudolf iparos- 
ítiioíit. Az otthon alapításának történetét dr. 
rmár János városi tanácsnok ismertette, mig

íz ünnepi bestédet Komit Gyula, a képviselő-, 
láz alelnöke tartotta.

— Gaal Gaszton emlékünnep Balatonbog- 
láron. Gaal Gaszton halálának negyedik év
fordulóján a független kisgazdapárt Balaton 
bogláron az elhunyt kisgazdavezér sírjánál 
emlékünnepet tartott, melyen Rakovszky 
Tibor országgyűlési képviselő emlékbeszéd 
kíséretében elhelyezte a part koszorúját. 
Az emlékünnepet követő ebéden Dinnyés 
Lajos országgyűlési képviselő méltatta nagy
hatású beszédben Gaal Gaszton emlékezetét.

Claudette Colbert a legsikeresebb filmsztár. 
A nagy filmgyárak, amelyek állandóan figyelik 
a közönség ízlését, kimutatást készítenek a 
sikeres filmsztárokról. Kimutathatóan Claudette 
Colbert, a 20th Century Fői sztárja a legsike 
resebb filmsztárok egyike, mert ő képviseli a 
mai női ideált. Finom franciás egyénisége troli 

lkát sugároz, a könnyed, szórakoztató, szenve
délyes. de önfeláldozó is tud lenni A Hahilbri- 

| gátiban, amely legközelebb bemutatásra kerül, 
ő játssza a női főszerénél, a Madame Cigarettát.

— Felavatták Kandó Kálmán síremlékét. 
Impozáns gyászünnepség keretében leplezték 
te vasárnap a Kerepesi temetőben Kandó Kál
mánnak síremlékét. A hatalmas gránitkőből 
kifaragott síremlékét Verebéig László müegye 
tömi tanár beszédéyel avatták fel.

— A soproni evangélikusok emlékünnepe. 
Vasárnap á soproni evangélikus egyházközség 
és a dunántúli evangélikus küldöttségek meg
koszorúzták Kolbenheier Mór soproni véli 
evangélikus lelkész emléktábláját. Az ünnepi ■ 
beszédet Kapy Béla püspök mondotta.

KI A
LIL DAGOVER 
WILLY BIRGEL
THEODORLOOS 

csacLagyeruue/z, PETEK BŐSSÉ 
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JJ film, zenéje:
^'"BEETHOVEN IX.SZIMFÓNIÁJA 

CSAJKOVSZKY DIÓTÖRŐ SZVITJE 
HÁNDEl JUDÁS ORATÓRIUMA 

,a berlini, filharmonikusok. zenekarával 
es a berlini magánénekesek énekkarával Ára kiirt V

EGÉSZSÉGÉVEL
m u n k «k é pessegévak 
idegeivel kényelmével. 
Végre győződjön fr.eg 
ön Is, hogy a PALMA 

kaucauksarok nélkd- 
lözhetetlen. Sajnálni 

fogja, hogy mér évek
kel ezelőtt nem csat

lakozott a PALMA

kaucsuksarkon Járók

sokmilliós táborához.

Csak
a PALMA védjegy Jelent PALMA mlnőaéget.,

GYÁRTJA A MAGYAR R U 0 G YA N TA A R U 0 YAR.

Önként jelentkezett 
az OMTK 
sikkasztója

Vasárnap reggel megviscltkülsejü férfi 
’clentkezett a főkapitányságon:

— Sikkasztó vagyak, tartóztassanak le —• 
mondotta.

Az Önként jelentkező sikkasztót. Szabó 
Gusztávot, nz Országos Magyar Tejszövet-*  
kezeli Központ nyíregyházai fiókjának ve
zetőjét

már napok óta keresték.
Az OMTK budapesti központjából a ml- 

nap ellenőrt küldtek Nyíregyházára. As 
ellenőr felülvizsgálta a fiók üzletvezeté
sét és

húszezer pengő hiányt állapított meg.
Értesítette a központot, mire Szabót el

számolásra szólították. Szabó Gusztáv meg 
íznap eltűnt Nyíregyházáról és levelet kül
dött a központba, levelében csak annyit 
•rt, hogy utban van Budapest felé, jelent
kezni fog. Vasárnap reggel be is váltotta 
•gérelct, rendőrkézre adta magát. Kihallga- 
'ásn során bevallotta, hogy ő sikkasztotta 
el a 20.000 pengőt és azt mondotta, azért 
sikkasztott, mert gondtalanul, jól akart 
élni. Szabót letartóztatták.

1H áz i ur és lakó 
-bon mogeiiyezlk, hogy 
DITRICHSTE1N ciánozzon!

— Fiabig kalap IV., Kossuth Lojos-u 1.
— Nagy szabású katolikus ünnep Szege

den. A török hódoltság megszűnésének 250. 
évfordulója alkalmából öt különvonaltal éJ 
negyvenkét zarándokcsapattal érkeztek Sze
gedre a katolikus hívek. Reggel a huszár
laktanyában szentmise volt, melyen Glaltfel*  
dér Gyula püspök funkcionált, majd utána 
díszközgyűlést tartott a város, végül ünne
pélyes keretek között a török harcokban 
elesett fercncrendi barátok emlékezetére az 
alsóvárosban emléktáblát lepleztek le, ame
lyet Pálffy József polgármester veit át be
széd kíséretében.

— Gyenge fény — gyenge munka. Ha a rövi
déiül napok idején a természetes napfényt nem 
lótoljuk idejekorán megfelelő világítással, ugy 

teljesítményünk és idegeink egyaránt megsiny- 
,ik szemünk megerőltetését. Csak kifogástalan 
megvilágítású munkahelyen végezhetünk meg- 
fizható munkát — és csak jói világított szó- 

bákban olvashatunk, dolgozhatunk ugy, hogy 
szemünk el ne fáradjon, idő elölt el ne romol
jon. Kifogástalan világításról tehát idejekorán 
kell gondoskodnunk. A megbízható Tungsrant 
Duplaspirállámpa jó fényével óvja a szemét, 
gazdaságos áramfogyasztásával pedig csökkenti 
a világítási és háztartási költségeket.

Kacaqtatóan szellemes szatíra a 
bűnről és az emberi ostobaságról



10 HÉTFŐI NAPLÓ Dudapest, 1036 október 26.

Oda a százszázalékos bajnokság reménye:

A Ferencváros pontot vesztett 
Szegeden, a Hungária és az Újpest 

gőldömpingre rendezkedett be
A Nemzetiben nem csalódott a 
sportközönség, csak a — Kispest

A vasárnapi forduló legnagyobb eseménye a Fradi pontvesztesége volt, de e ponlvcsztcség ellenére is biztosan tartja vczetőpozicióját. l'eltiinést keltett a Hungária és az Újpest nagygólarímyu győzelme a Soroksár. illetve a Szombathely fölött. Meglepetésként bal az erősen feljavult Hl. Kerület pontszerző délutánja és a Nemzeti mindenkép megérdemelt, stílusos győzelme a joképes- ségii Kispest ellen. A törekvő Elektromos saját otthonában veszélyes ellenfelet győzött le a Mocskai csapatában.
OwC-m A Hungária megerősítette 
aÍAv ™ IV a Soroksár pozícióját a lista alján

Ill’N’GÁRIA—SOROKSÁR 10:0 (5:0)

A lista alján kullogó Soroksárra nem sok 
jó várt a Hungária-uion. Nem azért, mintha 
túlságosan nagy távolság választaná el a 
J ékfehi rcktöl, de ma hosszú szünet után 
Turay is munkába állt, ezenfelül periig 
r.eh Matyi fogadás alapján cl akarta hó
dítani a gólrekorder címét Nemestől. Ez u 
kettős körülmény már eleve kilátástalanná 
fellé a soroksári csapat győzelmét. Érde
kes, hogy amikor pályára állnak a felek, 

összesen két soroksári van jelen a hu
szonkét játékos közölt s ez a kettő Is a 
Hungáriáján játszik: Szabó és Zlnionyl.

’A játék megkezdődik és Cseh rögtön a kapu 
torkában terem, a labda azonban bárom 
lépésről is fölé megy. Egyetlen soroksári 
támadás után már a Hungária lendül előre, 
Kardos labdáját Titkos középre küldi, ahol

Cseh öt-hat méteres offszájdról indulva, 
a bal kapufára s onnan a hálóba lövi a 

labdát. líO.
'A formánkiviil lévő Antalics biró megkezdi 
sorozatos tévedéseit. De folytatja legújabb 
eldusát a Hungária is, amire Ürüli elnök a 
csütörtöki mérkőzés után epésen csak any- 
nvil mondott: még egy ilyen győzelem és a 
szanatóriumba kerülök. Van ma is alkalom

len fütyülés miatt a játék egy percre meg
áll. A közben megsebesült Major elhagyja a 
pálvát és a Soroksár tíz emberrel kínlódik 
tovább. Játék nincs a pályán, kedélyes „tea
délután" folyik a zöld gyepen. Laky kitűnő, 
szinte egyedül tartja a Hungária-csatáro
kat. Három egymásutáni Ilunpária-korner 
sem hoz ujabb eredményt. Cseh messziről 
remekbe szabott offszájdgólt lő, ami ter
mészetesen érvénytelen. Hosszabb ideig 
nincs eredmény, végre Titkos töri meg a

jegel. Remekül viharzik le Dudás pasztával 
és éles, lapos lövése a túlsó kapufáról a 
gólba pattan. 7:0. Ezután a Hungária való
ságosan kabarézik a gyenge ellenfelével. 
Cseh sarokkal kiteszi Kardost, akinek lö
vése zsinórszerücn akad meg n balsarokban. 
8:0. Közben a Soroksár is támad és Szabó
nak Fodor magas beadását csak üggyel 
bajjal sikerül a sarokból kibokszolnia. A 
kitűnő formában lévő Titkos lerohanása 
közben ujabb komért hoz. A kornerrugás 
nagymestere maga irányítja a labdát a kapu 
elé és a fal sós labdái Kovács kapusnak Se
ressel egyesülve sikerül is a hálóba nyomni, 
öngól. 0.0. A Hungária-csatárok felélénkül
nek és szemmellátbntóan ambicionálják a 
dupla számjegyű győzelmet. Ezt a boldog
ságot sikerül is az utolsó percben elérniük. 
Müller a jobbszélen lekigyózik és minta
szerű beadását Cseh Matyi remek doplerrel 
közvetlen közelről a léc alá vágja. 10:0. 
Újrakezdésre már nincsen idő és Matyi még 
nem gólrekorder.

Nemzeti—Hungária, Soroksár—Budafok, in. 
kerület—Újpest, Phöbus—Elektromos, Bocs
kai—Szeged, Ferencváros—Kispest.

j Iáiéi Gól Pont

FERENCVÁROS 8 27:8 15
2 PHÖBUS 8 17:5 12
3 1JPEST 8 31:11 11
4 NEMZETI 8 20:14 11
5 HUNGÁRIA 8 35:11 10• SZEGED 8 17:11
7 KISPEST 8 32:23 98 BOCSKAI 8 18:15 89 BUDAFOK 8 20:27 8

19 SZOMBATHELY 19 20:34 8
fi ELEKTROMOS 8 18:20 712 Bt’DAI II 9 14:27 5
13 SOROKSÁR 8 9:38 I14 III. KER FC 9 5:3 G 1

(Az előlállók a pályaválasztók.)

Az „újpesti gurigások"
bombazápora

ÚJPEST—SZOMBATHELY 7:t (4:0) 

szombathelyi játékosoknak az első per 
cekbcn mutatott játéka alaposan meglepte 
nz újpestieket: minden labdán rajta voltak, 
sokkal gyorsabban sokai frissebben mozog
lak. mint a lila-fehérek. Ezeknek a moz
gása lassú cammogás solt az amatőrökéhez

képest. A „lassan jársz, tovább érsz" elv 
azonban érvényesült, mert Zsengcllérnek 
sikerül egy vérszegény lövéssel megszereznie 
a vezetést s ezzel lelohasztania a vasutasok 
lelkesedését 1:0. Most egy szempillantás 
aiatt változik a helyzet:

az újpesti gurigások

— rajzriportokban
Sgstem Horváth.)

bőven a bossznnkodasra. Müller sorozatos 
rossz passzai, Kardos kihagyott nagy gól
helyzete és enervált játéka egyre-másrn ke
seríti a drukkerhadat.

Feltűnő, hogy n kékfehérek egyáltalá
ban nem tudják megtalálni az orvos
szert a Soroksár offszájdniállító takti- 
kaja ellen, ami a közelgő Hungária— 
Fcrcncváros-mérkőzés előtt aggasztó 

tünet.
Határozottan unalmas és bosszantó játék 
folyi, mig végül is nagy csodálkozásra 
Dudás labdájával Kardos a félpályáról 
megindul és hiába zavarja Seres, egészen a 
tizenhatosig bukdácsol s onnan lapos gólt 
ló. 2.-0. Ezzel megtörik a Soroksár és iskola
játékot produkál a Hungária — egyelőre 
elcmeiiskolát. A 30. percben Müller kereszt
beadott labdáját Titkos remekül tálalja kö
zépre s nz agilis Cseh fejéről surran a 
hálóba. 3:0. A Soroksár szakadatlanul cse
rélgeti az embereit, de ez sem segít rajta, 
úgyhogy a pompás formában lévő Sas egy 
lámndásn védheletlen, Cseh lábára veszi a 
labdát és onnan a: kapásból durran a jobb
sarokba. 4 0. A Hungária fölényesen és ké
nyelmesen folytatja munkáját, sok ambíciót 
nem mutat a góllövésben, de helyette dol
gozik a soroksári védelem. Közvetlenül a 
lefújás előtt ismét Sas vezet egy erőteljes 
sturmoi és ezt Kardos két lépésről bepöc
cinti. 5:0.

Szünet után n Hungária csapata mór per
cekig a pályán álldogál és hiába várja 
ellenfelét.

— Ezek fúziós tárgyalásokat bonyolíta
nak le az öltözőben! — mondják o rossz
májunk, de nincsen Igazuk, mert néhány 
perc múlva megjelenik ii sárga Ichér ao- 
ioksári együttes is. Titkos vihnrscbesen le
fut, beadását Cseh ii hálóba lövi, de a biró 
netn ítél gólt, mert a labda beadás előtt 
túlfutott a knpuvonnlon. Sas ügvesen húz 
el Müller kiadásával, de mellé ló. Bosszún 
tóan indolensek a Hungária csitárii, hol 
önzők, hol nevetségesen önzetlenek.

Suttyó unja meg végre u pepecselést éa 
harminc méterről lapos lövést ereszt 
meg, amely Kovára lába között nagy 
derültség közepette a hálóban köt ki H0.

Sast gáncsolják a IG-os vonalon belül, de a 
biró nem lát büntet ndö cselekményt. Éktc-

A vasárnap érdekes góljai
(Copyright by Hétfőt Naplő. —

Kállai Vincze

sétálgatnak újra, meg újra a szombathelyi 
kapu felé s alig van előttük akadály. 
A tetszetős lapos játék tetszik a közönség
nek, de azért gólt is akar látni, ez pedig 
nehezen születik meg. A kényelmes játék 
kevés izgalmat ad, mire a nagy néptörvény 
szék kikezd a „másodrendű" vádlottal: 
a böröshaju taccsbiróval. Percekig nem ül 
cl a zaj. mig

Kocsisnak a kornervonalról hátragurl- 
tott labdáját Zsengellér be nem rúgja. 

2:0.
Kocsisnak, ugylátszik, alaposan mégpapri- 
kázhatlák az ebédjét, mert egyik fergeteges 
lerohanása a másikat követi s szinte feltar- 
tózhatatlan. Az egyik leviharzását Krasznat 
csak ugy tudja megakadályozni, hogy meg
fogja a szélső kezét, araiért 11 es jár még 
Újpesten is. A büntetőt a megbántott szélső 
bombázza kapura. ■ de bősz haragjában 
a kapusba durrant ja a labdái. A kapus nem 
várta a kedves meglepetést, kiüti a labdát t 
már rá is véli magát, de a mérges kis szélső 
előbb ott van, elszedi előle és — az üres 
kapu mellé küldi. A régi jó időkben látott 
gurigázás lassan, de biztosan meghozza az 
eredményt:

Tóth sarokrúgását Kállai a hatoson álló 
Vince elé adja, akt a lábára szálló lab
dát a kapunak háttal állva, a meglepe
téstől száját táló kapus mellett a kapuba 

emeli. 3:0.

Kocsis megharagszik, hogy a gólt nélküle 
érték el, mire ugy ad egy pompás csavart 
beadást Kállai fejére, hogy az csak bámul, 
mikor a fejéről a felső sarokba pattan a 
labda. 4:0. Támadás támadást, mellélövés 
fölélövést követ, nem egyszer kap a szép 
játék nviltszini tapsot, de hiányzanak a gó
lok, melyek a félidőben bizony alaposan 
esedékesek voltak.

Szünet után megint csak rendkívül fris
sek a szombathelyiek. Most azonban nem 
esnek össze, már csak azért sem, mert most 
uiár nem kapnak gólt, sőt ők adnak: Mátc 
szökteti Szabót, akire, ugylátszik, ragadt 
valami a Kocsis tudományából, a jeles 
szélső egy-kettőre a kapu felé kanyarodik, 
llóri szerencsétlenül elhagyja a kapuját s a 
szélső mellette a túlsó sarokba guritja a 
labdát. 4:1. llóii egv ideig a földön fekve 
marad, de azután meggondolja a dolgot ii 
újra munkához lát. Kell is ám! A szombat
helyiek vérszemet kapnak s most már ugy 
kell védekezniük az újpestieknek, mintha 
csak ők lennének az amatőrök. Az >ijj esti 
csatárokon erőt vett az álomkór, semm 
sem sikerül nekik Egyszeregyszer csak e * 
látogatnak n kapuhoz, de ott olyan jó a ka
pus, hogy alig mernek még lőni is kocsis 
a legéberebb valamennyi közt. Meg is tor 
a varázst:

lefut, csavart beadására kiflit a kapus, 
de Zsengellér egy picii bclepöcclnt 
a fejével s a labda n kapus melleit « 

kapuba kerül. 5:1.

Egy perc múlva Vince egy szabadrúgást ugy 
küld a sarokba, hogy alig lehetett észre
venni. ti 1. K szombathelyi kapus önmagul 
múlja felül nz ezután kitört hómba zápor
ban. Kállai, Tóth hatalmas bombáit fölé
nyesen fogja, majd Zsengellér hat méterre 
küldőit gránát lát ury fogja hogv talán m -g 
ti szikrákul is lehet látni a keze nyomán. 
Az utolsó percekben Zsengellér par idét 
szóló játékot mutat be: a védők közt párat
lan eleganciával ugy cikázik át. hogy min
denki bámulja, még a kapus is, aki hiába 
veti magát a lába elé, cl kígyózik mellette 
és besétál a labdával a kapuba. 7:1.
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Alapítva lb35 évben

Ökölharc
az Elektromos-pályán

ELEKTROMOS—BOCSKAI 3il (1:0)
Szánalmasan gyenge játék, helyenként fut- 

ball-antipiopoganda jellemezte Budapest ama- 
lőrbajnoka és Debrecen reprezentánsainak 
összecsapását. Az Elektromosok pályáján több 
mint ezerfönyi közönség gyűlt össze, de ennek 
az elég tekintélyes szánni publikumnak az 
egyebekben megérdemelt győzelem feletti 
örömmámoron kívül nem sok élvezet jutott. 
Jgnz, hogy nz Elektromos-csapat jobb volt és a 
mérkőzés nagyrészében többet is támadott, de 
ezt inkább a lelkesedésnek, mint a nagyobb 
tudásának köszönhette. A Bocikat lélek nélkül 
játszott és csak itt-ott kapcsolt rá néhány 
percre. A vezelögólt a pesti amatőrök érik el 
a ti. porcben, amikor is n Vdf/ő faultja miatt 
megítélt szabadrúgást Szendrödi huszonöt mé- 
térről élesen a léc alá küldi. 1.-0.

Szünet után már nz első percben kornert ér 
el az Elektromos: Orczifalvi iveit sarokrúgását 
(}. Tóth rég látott Orih-szcrü, levegőben elnyúlt 
fejessel küldi a sarokba. 2:0.

Feltűnést kelt Kolozsvárit nagyszerű csatár
játéka és tapsot csal ki a közönség tenyeréből 
SzendrŐdinek egv hátrafelé húzott lövése. Most 
itt olt a Bocskai is szóhoz jut, de nincs szeren
cséje, mert Takács alig öt lépésről az üres 
kapu mellé helyezi a labdát. A 15. percnél tart 
a játék, amikor a debreceniek pillanatnyi fel
lángolását és igyekezetét siker koronázza: 
Teleki— Takács—Hajdú a labda útja s a bal- 
szélső éles lövéssel szerzi meg a beesületgólt. 
2:1. Most Kocsis, oz Elektromosok hátvédje 
hindiiét vél. a debreceniék tizenegyest rekla
málnak. de Simonyi biró nem látta. Durva jele
netek következnek. Az az érzésünk, hogv nem 
is a labda volt a fontos. Egymást kaszálták, 
gyúrták, bokszolták a játékosok. Egy ilyen 
közelharc G. Tóthot

Adám-kosztümre
vetkőzte!!. Az utolsó percben csúnya jelenet 
játszódik |e. ami csaknem par-ázs botrányban 
tör ki, ugyanis Gyulai és Kolozsvári össze
csapása után az utóbbi a földre kerül. Ggtitat 
visszamegy n fekvő játékoshoz és teljes erővel 
arconbokstolja. összefutnak a játékosok, lök- 
dösik, rugdossák egymást, de Simonyi biró 
érzéketlen az ilyen kis „semmiségek" Iránt és 
senkit sem állít ki.

Óbuda megszerezte 
az e*sS  pontot

FII. kerület FC-Bodafok 2:2 (2»0)
A forduló legnagyobb meglepetése a buda

foki agyagban termett meg, ahol az utolsó he
lyen kullogó és pont nélküli Kerület első baj 
nők! pontját szerezte. Az erősen feljavult és 
Tamásyvai megerősített kerület az első félidő- 
ben már kétgóínyi előnyre telt szert és ugv kit
árolt, hogy mindkét bajnoki pontot hazaviszi 
a budafoki oroszlánbarlangból. Az első gólt a 
20. percben Kármán révén szabadrúgásból 
szerzi meg az óbudai csapat. 1d). Változatos 
játék után a 41. percben szinte kővédermed a 
soviniszta budafoki közönség, amikor a 41. 
percben Kármán a második gólt lövi a buda
foki hálóba. 2 0. Szünetben a vezetőség at öl
tözőben lelkesíti a helyi csapatot és ennek a 
lelkesítésnek meg is van nz eredménye, mart 
•szünet után már a 8. percbon Kapta szép lövés
sel szépít az eredményen. 2J. A közönség ékte
len biztatása melléit a Budafok erős rohamo
kat vezet n kerületi kapu ellen, de a csatárok 
mellé odaszegődik n balszerencse, amelyet 
hosszú ideig nem tud leküzdeni A lelkes játé
kot az utolsó percben síkor koronázza, muri 
Igládinak sikerül az egyik pontot megnmn- 
lenia. 2.-2. A Kerület mai Játékával , minden 
dicséretet megérdemel és ha a csapat összeforr, 
játéktudásával nehezebb ellenfeleknek is szó- 
molniok kell.

50 fizető néző előtt zajlott le 
a csapat és stafétabajnokság

A JMSz vasárnap délután rendezte csapat- 
és stafétábajnokl versenyét. 50 fizető néző előtt 
zajlott le a bajnoki torna a szövetségtől nem 
v»rt rendelésben másfél óra alatt-

4X200 m-cs stafétabajnokság: 1 MAC 1 P- 
20 mp. Gyenes I. 22 mp-es futásával legyőzte 
•ávján Kovácsot — TáooIugrás ötös csapatba)- 
nokság; 1 MAC rt m. M .2 cm. átlag. — 3000 
m-es ifjú ötös csapatba f nők sági 1. UTE 43 
pont. — Diszkosz ötös csapat baj nők tág: 1. 
•VÁC .30 m. Ort.ft cm es átlag. - MM m-cs ötös 
csapatbajnokság: flESzKABT 15 p- 15.4 mp. — 
4X4OO m-es ifj. stafétobajroktág. 1. MAC 3 P- 
ő31 mp. _ 4X400 srnior stafétabajnokság:
1- BBTE 3 p. 20.4 mp.

MEGLEPETÉSEK A PROFILIGÁBAN
Vasas—Csepel 2:2 (1:1). Erzsébet—ARAK !»»3 

Í3tl). Lódén—Vác 2:1 (!:•). SBTC-N.jry-
“■lény 3:0 (1:0). Szürkelaxb-DrogdistúK 0:0 
(2:0).

KfaUaMw El.klromu- Müvek—VÁC 9:7 (0-0-

A Ferencváros örülhet 
a szegedi egy pontnak

FERENCVÁROS—SZEGED 1:1 (1:1)
Szögöd, október 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelenléte.) Rekordközönség elölt, néha 
néha kicsillanó télies napsütésben küzdötte 
végig nehéz meccsét vasárnap Szegeden a 
Ferencváros és a helybeli csapat. Szép, Iz
galmas, helyenként harcos mérkőzés volt, 
amelynek eredményeként n Ferencváros
nak Ugyanúgy, mint sorstársainak, nz előtte 
Szegeden járt Újpestnek és Hungáriának 
pontot kellett vidéken hagynia, L'gylátszik, 
a Szegednek „jól fekszenek" a nagycsapa
tok és

ha az első és második félidő kezdő 
negyedóráiban a szegedi csatárok hatá
rozottabban játszottak volna, a Ferenc
város mind a két pontot Szegeden 

hagyhatta volna.
.1 Ferencváros nem mutatott meggyőző for
mát, helyenként teljesen erőtlen, kapkodó 
volt.

A mérkőzés Szeged-támadásokkal kezdő
dött, amelyeket nz ötezer főnyi közönség 
nagy lelkesedéssel kisért. Az első öt percben 
egymásután lezajló rohamok eredménye 
három korner volt a Ferencváros-kapu előtt. 
Korányt II., aki nz egész mérkőzés során 
izgalmas és bátor „testvérharcot" vívott a 
Ferencvárosban játszó bátyjával, kétszer 
játszotta tisztára magát:

a harmadik percben éles lövését Kutast 
komerra tolja s ugyanez Ismétlődik 

az 5. percben is.
Egész a 13. percig ismétlődnek a Szegői! 
támadások, amikor a Ferencváros lassan 
feljavul és itt-ott feltűnik egy-egy szépen 
helyezett, okosan szálló Sárosi-labda Is. 
De a fellendülés nem hoz eredményt. Az 
egyes támadások sikertelenül omlanak 
össze. Farkassal könnyen elbánik Gyurcsó, 
csak Toldi küzd, de magára maradva, zsák
mánya lesz a szegedi védelemnek.

A 34. perc meghozza a szegedi vezetést.
Izgalmas, szép akcióból Somogyi előre 
adott labdáját Víg VI. oxforddal továb
bítja a kis Korányinak, aki tisztázza 
magát és a tizenhatosról ritkán élvez
hető félmagas bombagólt kiild a sa

rokba. 0:1.
A gól lelkesítő hatása alatt a Szeged

A Nemzeti a Középeuröpai Kupával 
kacérkodik...

NEMZETI—KISPEST 4:2 (3:0)
Úgy Indult a mérkőzés, hogy a veszélyes 

Kispesti csatársor gólokkal nyeri a meccset, 
mert negyedórán keresztül Déri vezetésével he
ves ostrom alá fogta a Nemzett kapuját. 
Szabó II. ágyús szabadrúgása a 6ortalról Kele
men elé pattan, de a szélső mellé durrant. 
Majd tizenegyesszerü hendsz után Nemes lö
vése a felső kapulécről jön vissza. Negyedórás 
ostromgyürüből végro kiszabadul a Nemzeti, 
de Kisalagi az előre elvetődő kapus sarkiba 
lalAI. Szalui 40 méteres csavart lövése és zsi- 
nórsrerO szabadrúgása nagy tapsot arat. A .90. 
percben kezd kialakulni a készülődő meglepe
tés.

Szalay remekül vágja a rohanó Horváth 
elé • labdát, aki laposan Kisalagi elé csúsz
tat. A horlhorgas center villámgyors mo:- 
(falattal a hálóba pöccenll a vezető gólt. 1:0!

Gól utón a Kispest térned és egy 16-oson be
lüli egyszerű szabadrúgás körül nagy zűrzavar 
támad. A biró a játékosoknak, a játékosok 
egymásnak magyaráznak, végül Is szabálytala
nul rúgják el a büntetőt, de a bíró örül, hogy 
túl van rajta. Olajkár ismét lassúnak bizonyul 
egy baloldali Nemzeti támadással szemben.

— 0 — lajhdrl — mondja egy kispesti méla- 
husan. A bánatos $óh»J idejében tört elő n 
kispesti kebelből, mert Molnár Kisalagi passiót 
n kapus kezét érintőé a bel felső sarokba lövi. 
2.01 Rövid mezőnyjáték után beszáll a barma-

Dietz kapitány
Franciaországba megy!

A londoni magyar-angol mérkőzés jelen
tősége egyre nagyobb arányokban bontako
zik ki. Fclbecsülhetellenül fontos lapja lesz 
a december 2-a a magyar fulbilltörlénctnak; 
először áll pályára Angliában a magyar vá
logatott. Érthető, ha a nagy csőméuy a ko- 
moy és felelős sportvezúrekot már most 
élénken foglalkoztatja. Az előkészülemk 
máris megkezdődlek. Sajnos, a válogatott 
csapatunk ai utóbbi időben nem a legmeg- 

tovább támad, de Berták egy összefutásnál 
megsérül, kiviszik a pályáról és

a vidéki csapatnak tíz játékossal
kell felvennie a küzdelmet. Azt a pár per
cet, amig Berták ismét játékba állhatott, a 
Ferencváros eredményesen használta ki. 
A Szegednél senki sem húzódik hátra a 
sebesült játékos helyére és

Lázár labdát küld a kapu elé. Jász
berényi lő —- Pálinkás kiöklöz!, a labda 
visszapattan a csomóba, vad kavarodás 
keletkezik és a 30. percben Toldi a 

kapuvonalról gólba fejeli. 1:1.
A félidő utolsó perceiben a Bcrtókka! is

mét kiegészülő Szeged újból feljön.
Óriási helyzetek alakulnak ki a Ferenc

város kapuja előtt,
de semmi sem sikerül. A 42. percben isméi 
Korányi támad, Ördögit kapja a labdát, 
amely már repül is a kapu felé, de Polgár 
az. utolsó pillanatban közbeveti magát. Min
denki öngólt lát, a szegedi közönség izga
tottan várja a gólt jelző bírói füttyöt, mi
kor Kutasi rcl'lexszerüen, bravúrosan véd.

A második félidő is Szeged-támadásokkal 
indul. A Ferencváros bizonytalanul kezdi a 
játékot és a Szegednek kétszer is módjában 
lenne megszerezni a vezetést. Elsőnek Nagy 
küld boinlmlabdát n kapu mellé, majd Bé
rce: rúg az üres kapu fölé. Negyedóráig 
tart a sikertelen szegedi támadássorozat, 
mire a Ferencváros kissé magáratalál. Hu
szonöt percig tart a Ferencváros-széria, de 
eredmény nincs. Legtöbbször a közvetlen 
szegedi védelem állítja meg az újra meg 
újra nekilendülő ferencvárosi csatárokat, 
vagy pedig Pálinkás mutatja meg, mit tud. 
Egymásután produkálja védési bravúrjait 
a szegedi kapus: Toldi saroklövését menti, 
azután Táncos labdáját hozza le, pár perc
eid később Jászberényi lábára veti magát 
és úgy szerzi meg n labdát. A félidő vége 
megint szegedi fölényt hoz. A szegediek 
még egyszer reménykedve buzdítják ro
hamra csapatukat — hátha sikerül meg
adásra kényszeríteni a bajnok jelöltet. Az 
utolsó percek kél szegedi kornert hoznak, 
aztán megint a Ferencváros kergeti a lab
dát a szegedi kapu felé, de a vidéki együt
tes most már az eldöntetlen eredményt 
akarja tartani.

«Jjk gól Is a Kispest hálójába. Molnár, Pénzes 
helycseréből küldött beadását Gergő hasa alatt 
küldi a kapuba. 3:0!

Szünet után a Kispest élénkebben küzd. Déri 
erős lövést küld kapura és a lapos bomba 
Angyalról Nemes elé pattan. A gólggdros nem 
hibáz. 3:1. Még örülni sincs Ideje a Kispestnek, 
mert egy perc múlva Fenyvesi nehéz szögből a 
léc alá küldött bombával véget vet at éledő 
kispesti reménységeknek. 4:11 A biró tévíscn 
(uj le egy offszájdot, de

férfiason belátja a tévedését,
ami nagyon tetszik a közönségnek. A 29. perc
ben Kelemen szélvészként száguld le a jobb'té
len, lapos beadását Nemes n hálóba vágja. 4:2! 
A Nemzeti-hívők derűs arcára az izgalom ke
mény vonása üt ki, mert a Kispest tovább tá
mad a víhszomő Nemzeti ellen A behúzódott 
Serényi hatalmas lövése a léc mellett húg el 
vészes suhogással. Egyre erősödik a kispesti 
nyomás, de a Ne/nzeH-védelem elszántan hárít 
cl minden támadást. Az utolsó percben Feny
vesi baloldali karrieréből Molnár fejesét kézzel 
üli ki a kapuból Havas. A megítélt 11 est Feny
vesi mellé lövi. A lövés előtt Gergő elmozdult 
ugyan a helyéről, de nz értékes két pont birto
kában a Nemzeti reklamálás nélkül boldogan 
fut le az öltözőbe.

Úgy látszik, a Nemzeti részt akar vonni n 
KK küzdelmeiben. Ami — a liga idei különös 
formáját tekintve — nem Is reménytelen..,

nyugtalóbb formáról tett tanúságot s külö
nösen a csapat hátsó formációi keltettek 
vegyes érzelmeket.

— Erősíteni! — ez n jelszó London elSll
— Hogyan) Kikkel? •— repllkáznak 

nyomban a szakértők.
Szerencsén1 bő váhvték áll rendelkezésre 
ha mindjárt nem is itthon.

Elsőnek vetette f'l a Hétfői Napló az 
Alléiéit küldjék ki Dietz kapitányt ■ 

REVOLUX

külföldre szakadt kontinentális hlrö 
magyar játékosok megfigyeléséve.

Felvetett ötletünk szakkörökben feltűnően 
nagy tetszéssel találkozott. Bizalmas infor
mációink arról győztek meg. hogy az illeté
kesek Dietz kapilúnif kiküldetését nemcsak 
megvalósíthatónak, hanem egyenesen paran
csoló szükségességnek ítélik. Franciaország*  
bán fulhallozik óriási sikerrel

Kalmár, Sternberg, Berkessy, Szabó TV-» 
Simonyi

és még néhány világklasszis. A nemzetközi 
szabályok szerint joga van a kapitánynak 
őket is szerepeltetni. Fiihoz azonban a szak
értő helyszíni szemléje szükséges. Értesülé
sünk szerint

a kiküldetés megtörténik
márcsak azért is, mert a szövetség nem uh 
selhcli a külföldi magyar játékosok mellől 
zéséért a felelősséget — látatlanban.

Harcban a KISOK 
és a nőt atlétika

Kényes és fontos kérdése as atlétikának 
a KISOK-probléma, mert egyelőre az a hely
zet, hogy a KISOK-ból nem sok haszna van 
a magyar atlétikának. Férfiatlétákat csak 
néhány egyesületnek ad ki nagyon korláto
zott sz.ámban, női atlétát pedig egyáltalában 
nem hajlandó kiadni. Hogy ennek mi a 
titka, arra felel

I). Lukács Éva,
az Olimpia vezetője.

— Először is köszönetét mondok a Hétfői 
Naplónak u nőt atlétika támogatásáért. Ezzel 
a problémával érdemes foglalkozni, mert 
rövid idő múlva, ha biztosítják n fejlődést, 
sok dicsőséget szereznek még atlétanőink. A 
KISOK-kérdésscl kapcsolatban csak azt 
mondhatom, hogy az Atlétikai Szövetség női 
bizottságának, illetve egyes tagjainak köszön
hetjük, hogy nem kaphatunk középiskolás 
leányt a KISOK-tól. Ez a helyzet nem vál
tozhat addig, amig a bizottsági tagok nagy 
részét le nem váltják. Ugyanis

a helyzet elég groteszk, mert a nőt bizott
ság egyes tagjai jóformán az általuk kép
viselt egyeslUef egyetlen verMinyzői Is.

Elképzelhető tehát, hogy ha saját egyesüle
tüket nem tudják fejleszteni, mit várhat tő
lük az összesség. Hiba az la, hogy a női 
sportbizottságba csak hölgyeket választat
tak. (Az elnök kivételével, aki a legritkább 
esetben látható.) Nem tudom megérteni, hogy 
ebbe a bizottságba miért ne kerülhetne be 
két-három szakértő férfi is. Mindezek elle
nére híznunk kell a szövetségben, hogy a 
bajokon rövidesen segít és végre dolgozni is 
fog ez a társaság. Lehetetlen állapot ugyanis, 
hogy fontos javaslatok egyszerűen elvessze
nek. ami megtörtént az ón bajnoki sorrendre 
vonatkozó javaslatommal is. A KISOK-kér- 
déxt pedig sürgősen napirendre kell tűzni, 
mert ha nem kapunk utánpótlást, akkor 
semmi reménye nem lehet a hölgyatlétikának.

SVÁJC NEM BÍRT AZ OLASZOKKAL
Milánóból jelenik: Olaszország—Svájc 4:2 

(2:1). At Európa-Kupa-mérkőzést harmincezer 
főnyi közönség előtt tartották meg.

Lábtörés
az UTE—Postás mérkőzésen
Az amatőröknél máris nagy a küzdelem. 

Tegnap három játékos került a pályáról a 
műtőasztalra: Bódogh és Kovács a Postás-, ás 
Csányi nz LTE játékosa.

Biró csoport:
UTE—POSTÁS 0:3 (2:1). Bódogh, a Postás 

játékosa Némcth-lel, az UTE kapusával össze- 
Csa|K>tt s eközben szúrknpocstörés érte. Ezután 
a Postás összeroppant. Góllövő: Ungvári (2), 
Balázs (2). Róna II. és Salamon, ill. Héthelyi 
é» Bcne III. kér. TVE-URAK 10:0 (3:0). Szü
net után az URAK teljesen összeroppant. Gól- 
lövők: Kiéin (3), Babrónyi (3), Bauer II. (2), 
Schiller és Tóth (11-esből). — BSzKIIT—TURUL 
3:0 (1:0). A bírót csak a rendezőség erélyes 
fellépése mentette meg nz inzultustól. Goldber
ger—Testvériség 3:0 (ItO). GóUövő: Szabó. Bo
ros és Mezei. B. Vn.suta.s-Zugló ‘-"O (1:0). A 
mececs sorsút Stahl két gólja döntötte cl. Iler- 
nitaamezö—BLK 1:1 (1:0). Góllövő: Csutorái, 
ill, Jcrabek IV,

Pártos csoport.
Törekvés—Wckerletelcp fi:0 (0:0). GóIIövŐ: 

Gere (3', Dóri, Regős II. és Nemes. MTK— 
SzI'C 3:1 (3:1|. Góllövö: Mérei (2) és Pintér, 
Hl. Sárközi. Botrányos mérkőzés. A biró há
rom SiFC-játékost kiíllitott. Az egyik játékos 
nem akarta elhagyni a pályát, a rendőröknek 
is ellenszegüli. MÁVAG—FTC 1:1 (1:0). Gól
lövő: Pintér, ill. Fűzi SzAC— BMTE 2:1 (1:0). 
A szentlőrinci együttes lelkes játékával nyert.

a lökBleios gumis
fRrfl-tsrdharisnva
MindeD párért garantálunk!
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A hét legkedvesebb sportpikaniétiája:
Szendy, a sportember Szenay, a polkái mester ellen

A BKE néhány nap múlva megnyitja kapuit 
ezzel megindul a nagyszabású jégszezon. A 

sportprogram kitűnő, de annál kevésbé kedvező 
a mérleg anyagi oldala. A BKE szerződése 
ugyanis az Elektromosmüvekkel nagyon hátrá
nyos a inűjég számára s ettől minden igyeke
zet ellenére sem tudott eddig szabadulni. A mű
jéghez szükséges elektromos áramot az Elektro
mosmüvek szállítják, de nem adják meg a sze
zonfogyasztók számára érvényben lévő kedvez
ményes tarifát. Tiltja a szabály. Csak nyárin 
adhatnak kedvezményt, a BKE szezonja viszont 
— érthetően — télen oan. A hadakozás már 
régen tart a két álláspont között és most érte 
el a drámai feszültség csúcspontját. A BKE 
nagyválasztmányába egvhungu örömmel meg
választották Szendy polgármestert, akinek a

magyar sport nagyon sokat köszönhet. A BKE 
közgyűlése, amelyen Szendy polgármester meg- 
választása történt, aligha gondolt arra, hogy 
milyen

pikáns helyzet elé állítja akaratlanul Ls a 
polgármestert.

Szendy jelenlétében fogja ugyanis letárgyalni 
•i választmány a kényes kérdést: gazdasági le
hetetlenülés címén bíróság elé vigyék-e a BKE 
és a főváros közölt fennálló terhes szerződést, 
vagy más utón igyekezzenek rendezni az ügyet. 
Szendy, a sportember, ezen az ülésen tehát 
Szendyvel, a polgármesterrel kerül szembe, ami 
kétségtelenül érdekes fejleményeket ígér. Re
méljük, hogy Szendy közismert ügyességével és 
tapintatával könnyedén meg fogja oldani ezt 
a nclié: kérdést.

Csődbe jutottak a „rabszolgatartók"

Szenzációs javaslat 
a profifutball azonnali 
megszüntetésére

A svájci Ruesch 6 mp.-el javította 
meg a Caracciola és Rosemeyer 
magyar hegyi rekordját

Óriási érdeklődés előzte meg a KMAC őszi 
hegyiversenyét, amelyen a legjobb magyar 
versenyzőkön kivül Németország, Ausztria és 
Svájc számos márkósnevü kiválósága volt 
részt. Már a korareggel) órákban sűrű rajok
ban helyezkedett cl a 25.000 főnyi közönség 
az útvonal mentén. A rendet Bánsági Károly 
rendőrfőfcliigyelö és dr. Jakab Lajos rendőr
tanácsot vezetésével százfőnyi rendőrlegénység 
tartotta fenn n 3828 méter hosszúságú ver 
ncnyvonalon.

A start a cscppkőbarlang közelében, a cél 
pedig a Hármnshatárhcgyen lévő íurlsla- 

menedékháznál volt.
A KMAC rutinos rendezőgárdójn. élén Illés 

Istvánnal, tökéletes munkát végzett. Az útvo
nalat telefonhálózattal szerelték fel és Illés 
mikrofonon keresztül állandóan tájékoztatta a 
közönséget a verseny különböző fázisairól.

A nap legjobb Idejét, mint abszolút győz
tes, a svájci Hans Ruesch /rtc el

5000 köbcentiméteres kategóriába tartozó Alfa 
A’omco-gépen s teljes hat másodperced javí
totta meg Caracdolának 2 perc 4-1.59, vala
mint Bosemayernck 2 p 44.58 mp-es kategória- 
és pályarekordjait.

Rucach uj rekordja 2 perc 38.15 mp! 
Érdekes, hogy a kiváló német versenyző 
Nuvolarinak a kocsiján Indult, azon a 
géptltánon, amellyel az olasz versenyfeno- 
mén az első magyar Grand Prix győz

tese lelt.
Utána a szintén német Müller 2 perc 44.42 

mp-es teljesítménye következik, amelyet DKV- 
tjpusu 500 kbc-katcgóriáha tartozó motorján 
ért ti. Azonkívül a német Schumann, a ma
gyarok közül pedig Delmár Walter. gróf Feste
tlek Miklós és Ernő rekordtcljcsitményei ér
demelnek dicséretéi.

összesen tiz rekord született a versenyen.

amelyet déli egy órakor sikerült befejezni. A 
közönség megelégedetten, egy izgalmas, küz
delmekben gazdag initing emlékeivel távozha
tott a verseny színhelyéről. A részletes ered
mények a következők:

Motorkerékpárok. 150 kem: Martinék István 
6 p 06 mp; 250 kem: Wilfried Winkler, Né
metország 2 p 56 mp, rekord. Lukavcez Ferenc 
3 p 01 mp; Alidéra Érlel) 3 p 22 mp; Hraba- 
nek István 3 p 45 mp. 350 kem: Kari Basel), 
Ausztria 2 p 57 mp; Zamecsnik Tivadar 2 p 
58 mp; Czulyba Mihály 3 p 15 mp. 500 kem: 
Müller, Németország 2 p 44.42 mp. rekord, 
mellyel Rosemeycrnck 1934-ben felállított 2 p 
44.54 mp-es idejét megdöntötte; Mlinkó Zsig
mond 2 p 57 mp; Kozma Endre 2 p 58 mp; 
Martinék István 3 p 06 mp; Hans Ilahn 3 p 
17 mp; Bauer József 3 p 43 mp; Gódv László
3 p 58 mp. 750 kem: Kozma Endre 3 p 14 mp. 
Oldalkocsis motorkerékpárok. 600 kem: Hans 
Schumann, Németország 3 p 01 mp, rekord; 
Bauer József 3 p 38 mp; Pathó Gyula 4 p 
08 mp: Giréth Károly 4 p 32 mp. 1000 kem: 
Abt István 3 p 20 mp; Pathó Gyula 3 p 21 mp; 
Hans Schumann a második kanyaródénál le
állt. Turaautomobilok. 110 kem: Jakab László
4 p 10 mp; Bossányi Péter 4 p 18 mp; Nemes 
László 4 p 51 mp. 1500 kem: Willhcim Sán
dor 3 p 51 mp. rekord. 3000 kem: Singer Imre 
3 p 42 mp, rekord; Kovács Kálmán 3 p 39 
mp. Sportautók. 1100 kom: Singer Imre 3 p 42 
mp. 2000 kem: Herberl Bérc, Németország 
3 p 00.86 mp. kategória-rekord; gróf Festetics 
Ernő 3 p 13 mp: gróf Orssich Péter 3 p 15 mp; 
gróf Festetics Miklós 3 p 16 mp. Valamennyien 
a régi rekordon belül (3 p 16 mp) abszolvál
ták a távol. Hess Ervin 3 p 22 mp. Verseny- 
autók 750 kem: Walter Bauiner, Németország 
2 p 49 mp, rekord 1500 kem*  Hartmann László 
2 p 45 mp; gróf Festetics Ernő 3 p 10 mp. 
5000 kem: Hans Ruesch. Németország 2 p 
38.15 mp, kategória- és pályarekord, a nap 
abszolút legjobb ideje.

Bizonyos körökben alaptalanul bár, de szíve
sen használják a profifutballisták kenyéradóira 
ezt a jelzőt: rabszolgatartók. Ezen persze n 
legjobban éppen a „rabszolgák", a futballisták 
derülnek, mert a legtöbbjük a profifntballal 
tekintélyes pénzt, sok esetben egész polgári 
vagyont keresett.

A Hétfői Napié, hónapokkal előbb már figyel- 
moztelte az illetékeseket és a közvéleményt 
arra, hogv a rabszolga-rendszerrel nagy ba
jok vannak: csőd fenyegeti a munkaadókat s 
vele az egész, felsőbb nyomásra kikényszeritett. 
helytelen felépítésű magyar futball-intézményt

Itt van előttünk súlyos bizonyítékként, amely 
bizonyára a szenzáció erejével fog hatni, az 
egyik, nz elmúlt hét

hat bajnoki mérkőzésének megdöbbentő el
számolása.

A A’entzcfi—Szeged mérkőzés bruttó bevétele 
250 pengő, az Újpest-—Budafok mérkőzésé 403 
pengő, a Soroksár—Kispesté 350. a Bocskai- 
Budaié 470 és végül a Hungária—111. kerület és 
a Ferencváros— Elektromos egyesített kettős 
meccsé 2400 pengő S'olt.

Még a rendezési költségek sem térültek
meg,

a hetifizetések, prémiumok és egyéb terhek 
fedezetéről pedig már eleve lemondtak az egy
letek. Igv megy ez qz egész szezonban s u hát
ralévő hónapok eredménye még ennél Is söté 
tebb gondokkal fenyeget.

Nem csoda, ha a teljes csőd kétségbeesett 
hangulatot teremt s ezzel együtt szélsőséges el
határozások felé kergeti az egyesületeket. A
iii)iini)iiii)iniiiiiifiiiinniuiiiiniiiiiii(iiiiiiiinnifiniiiiiiininiiinmniiiiiiiiinimniniiiiiiiiiiinininHn(nniiiinu!iiiiininn(i!iiiniiiiiii)ni)iiiii

' özépegvletek sorában nagyjelentőségű akció 
dúlt meg:
a profifutball azonnali megszüntetését kö

vetelik.
\z amatőrök és profik széjjelválasztása nevet, 
séges kudarcba fulladt. Adatokkal tudják iga
zolni, hogy amíg vannak leszerződött, de fize. 
tés nélkül dolgozó profik, addig vannak dusan 
jutalmazott „amatőrök", állásért futballozó nem 
profijátékosok. Hangozlalják, hogy Európában 
az egyetlen állam vagyunk, ahol ez az áldatlan, 
felemás irányzat fennáll még. Azt kivinják 
ezért, hogy a teljes összeomlás megakadályozá- 
s’ra töröljék cl a profizmust és

bízzák az egyesületekre, hogy melyik Játé
kosnak mikor, mennyit fizethet.

lővcdelcm nélkül, de hetenként megismétlőlő 
izetcsi kötelezettséggel képtelenek tovább kar
olni s ha nem teljesitik a kívánságukat, beje- 

lentik a csődöt.
Sajnos, elég kfaön határozták el ezt az éré- 

yen fellépést. Egy évvel ezelőtt ugyanis a bár mi 
nagy egyesület kivételével klubközi meg'dlapo*  
dás formájában akarták megszüntetni a fize
téses rendszert. Akkor Rzonhan a Kispest, a 
Budai és a Nemzeti ellenállásán megbukott a 
terv. Most pedig már aligha üthető nyélbe. Az 
•j rendszert ugyanis csak a jövő bajnoki évbsn 

léptethetnék életbe, viszont addig . az itiő el
végzi a maga hóhérmunkáját és széles rendel 
vág a Hgacsapatok között.

Érdekes lenne nz OTT véleményét kikérni a 
legnagyobb magyar sportág bukásának előesté
jén.

Bonnétable nyerte a honvédelmi miniszter diját
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járt F. m.: Kislány (5) Keszthelyi, Gellért 13) 
Horák, Klári*  (6) Esch T.. Sorclle (6) Csömöri, 
Robinson (5) Horváth I.. Guasimodo (3) Mányi, 

hossz. % hossz. 10.24, 15, 23, 41. Befutók: 
10.84 és 10:235.

V. Gróf Batthyány Elemér emlékverseny. 1. 
Signorina (l’/z) gróf Pejacsevich. 2. Napfelkelte 
(Uí) Fodor fh. 3. Üstökös (6) Papp fh. F. m.: 
Pici (6) Galánth hd.. Sylva (6) gr. Béleli. Bak- 
ler (3) Muhr fh., Magcllan (10) Jeney I. fh., 
Prunclle (6) Koltai fh., Regulus (4) Ehrcnber- 
ger. Cserebere (4) Gede I. alh.. Carmen (101 
Pakuts hd. 1 hossz. % hossz. 10:21, 14, 17, 32. 
Befutók: 10:43 és 204.

VI. Kétévesek handlcapje. 1. Szél (12) Szabó 
J. 2. Rummy (1Müller. 3. Padisah (6) Félix. 
F. m.: Samaritanus (10) Rózsa, Babvirág (12) 
Zsíros, Bonne miit (6) Felting A., Ciráda (4i 
Szentgyörgyi, Mérges (6) Vrábel, Pitypalaty 
(2!4) Keszthelyi, Csodás (12) Kovács L.. Fék 
(8) Bihari. Fóth (5) Esch T., Botor (6) Pillán 
Paolova (10) Csömöri, Gaffe (5) Csuta, Gyergyó 
II. (5) Klimscha II., Mese (10) Esch Gy. II.. 
Hédié (6) Mányi. % hossz, nyakh. 10:153, 180, 
23, 47. Mindkét befutó. 2:1110.60.

VII. Rákospalotai handicap. 1. Pennán# (6)
Szabó .1. 2. Pártfogó (1*4)  Szentgyörgyi. 3. In- 
diana (4) Vrábel. F. m.: Búbos Í2>$) Müller. 
Magrllan (12) Keszthelyi, Siva (12) ~
Herlha (10) Csömöri, Bomba (6) 
Csókos Julis (3) Csuta. Charles 
Fekete rigó (14) Kajári. Fejhossz, 2 
10:81, 20, 15, 16. Befutó: 114, 354.

A 8000 pengővel dotált m. kir. honvédelmi 
miniszter diját a hadsereg) istálló kiküldöttei 
intézték el egymás között, mivel a már nyerő
nek látszó Lurkó az utolsó fordulóban elbukott, 
Soubrette pedig végig az utolsó helyet őrizte. 
A három hadseregi ló: Bonnétable, Csirkefogó 
és Losonc közül egész utón Bonnétable ment 
legkönnyebben s végül fölényesen nyerte a ver
senyt.

A nap legtöbb versenye reális eredménnyel 
zárult, csak a kétévesek handicapja hozott, 
meglepetést, melyet a fogadásokban elhanyagolt 
Szél nyert meg.

Részletes eredmények:
I. Hadscregl sikverseny handicap. 1. Craíae- 

geus (4) Galánth hd. 2. Limanova (5) Elirenb. 
fh. 3. Allcgra (l’/i) Vásárhelyi. F. m.: Nem baj 
(6) Muhr fh.. Gyöngyvér íi %) Pakuts hd., 
Girelba I6) Koltai fh. Nyakhossz, 15» hossz. 
10:17, 36, 17. Befutó: 10:213.

II. Herceg Taxis Miksa Egon emlékverseny. 
1. Boszorkány (pari) Stecák. 2. Kiskun (2) 
Berta. 3. Bátor (6) Szele. F. m.: Bánom is én 
(3) Tóth A., Csók (4) Stankovics, Rodostó (4) 
Müller, Csicsóka II. (10) Kovács L., 2 hossz, 
ötnegyed hossz. 10:19, 12, 13, 17. Befutó: 10:46.

III. M. kir. honvédelmi miniszter ur dija. 1. 
Bonnétable (2) Stecák. 2. Csirkefogó (pari) 
Hauser. 3. Losonc, (12) Homolya. F. m.: Lurkó 
(1)4) Horák. Soubrette (3) Hujber. 3)4 hossz, 
1)4 hossz. 10:37, 13, 12. Befutó: 10:68.

IV. Eladók handlcapje. 1. Gyöngykaláris. 2. 
Lulu (6) Esch Gv. II. 3. Martinsberg (10) Ka-

n

üperaénekcsnö
33. Turf- 

Házi- 
isteni

'írejivent/Q
VÍZSZINTES:

1. Ilyen n csilliigta- 
holdnélkilli 

19. Nem 
el. 11. Beteg 
nyelven. 13. S» 
áhítozik. 14. 
nemű 16 Harisnya
márka. 17. Fulball- 
mílszó. 18. A lóver
seny egv cgv szórna.
29. Talál. 21.’ Fcrenczi 
Sári névjele 
Szeglet, rúg. 25. \ 
26. Importcikk. 
Kétarcú római
30. Aktuális ód 
32.
(Gabriella), 
rövidítés. 34. 
állat. 30. Az 
filmsztár. 38. Ellenté
tes kölösíó. 39. Ipari 
növény. 41. Oregon 
'VSA) állam fővárosa. 
42. Zúz, darabol. 43. 
Díszes. 45. Főzelékféle. 
46. Tőrökkel rokon 
nép. 47. Hires francia 
tragika keresztneve.
49. Ilyen a nyílt seb.
50. Charcot és társai
val elsüllyedt sark
kutató hajó (g&rt he
tük: Q. O).

FÜGGŐLEGES:
1. Kelendő. 2. Orosz

3. Kerék — más nvelxcn. 4. 
Okkult fogalom. 5. Kiránduló
hely Párizs mellett (zárt be
tűk: O, A). 6. Azonos belük. 
7. Az energia egysége 8. KI- 
nai )'4n» és sulyinérték. 9. l

pasa, Schnitzlcr Eduárd 
utazó másik neve. 10. Hosszú 
időn át tartó vizsgálat. 12. 
Országúton látható. 14. Kiasz- 
szlkus jog. 15. Elhunyt ma
gvar költő 10. Világhírű fran
cia festő. 22. Reszket. 24. Er- 
lékpnplrszclxény. 26. Az ARC 
egymást előző betűi. 27.

Hegység F.szak-AfrikAban. 
A nap igéje. 31. Ellátja a 
jftt. 35. Hirtelen elnyel.
Olaj - németül. 38. Kefe van 
ilyen. 40. Római császár. 42. 
Helység Pestmegyében. 44. A 
Száva német név. 46. Szakit. 
48. I'jság mássalhangzói. 49. 
Római 6. ,

29. 
ha-
37.

()t nemzet telivérlenyésztése mérkőzött ma 
Bécsben a szezon legnagyobb múltú kísérleti 
versenyében. A gyilkos irnmu rekordidő alatt 
lefutott versenyt a magyar reprezentáns Duce 
nyerte könnyen a cseh Podcbrad, a német Dar- 
dános és a lengyel Napasc ellen, melyeket egy- 
cgy fejhossz választott cl egymástól a célban.

Részletes eredmények:
I. Bon omie Rennen. 1. Greco (4:10) Grabsch. 

2. Szimat (3) Szabó L. II. F. m. Medardus, Bői 
de Romé, Medina, N’abok. 10:13. 11. 11.

II. Allé handicap. 1. Tclehlssl (3) Teltschik. 
2. Vindobona (4) Bosko. 3 Ivánná (3) Gutái. 
F. m.: Mulass, Csák chick, Sticfclknecht, Garas. 
10:42, II, 17, 13.

III. Intrygant handicap. 1. Amadeo (2ÍÍI 
Gutát. 2. Fundus (5) Müller. 3. Bona filia (2Jí) 
Vasas. F. m.: Prímás, Gránát, Xantha, Bíbor. 
10:25, 12, 15, 12.

IV. Toklo Rennen. 1. Parse (3) Vasas 2. 
Wait a bit. (1%) Alt. F. m.: Derűs, Ultimo. 
10:35, 25, 21.

V. Austria Prels. 1. Duce (pari) Csapiár.. 2. 
Podebrnd (3) Teltschik. 3. Dardanos (1%) 
Grabsch. F. m.: Napasc. Napokon, Boss Köny 
nyen, ötnegyed hossz, fejhossz. 10:20, 15, 23.

VI. Siker handicap. 1. Pandúr (1 Telt
schik. 2. Hitvány (4) Vasas. 3. Mister Chum (4) 
Heiling. F. m. Adna, Harras, Pyhlmft, Poscur. 
10:19, 11, 14, 12.
t.'l1, fr*,ír hMnd,e«P- 1 («) Szabó L.
H. 2. Napnyugta (3:10) Gutái. F- m.: Kaiscr- 
jáger, Souvenir, Pazmanitcrln. 10:68, 19, 15.

VIII. Welter handicap. 1. Welderaeher. (4) 
Dnsai 2 Amny’ón Valentin. 3. Rrine Hero 
<hni (1) AU. F m.: Grev hope. Perhaps. Atti).

MUMllon . GLOBV*  MflSILZEl H l. KOHI llBGOGt I KIN. Hl IWIMTr'vu .IIAI1I UH J T

Esch T.. 
Gosztonyi, 

(5) Mányi, 
hossz.

Snntorb, Valentin, Cascade, Mágnás, Pass.sbcl, 
Salantbo. 10:50, 17, 16, 21.

Hirek
K Megyeri nagy akadályverseny (T. dij és 

6000 pengő. 4800 m.) a vasárnapi versenynap 
főszáma. A jobb steeplerek közül Lurkó, Hon
véd, Tammusz, Bonnétable, Csirkefogó. Gaval
lér és Soubretto indulhatnak a versenyben.

A Henekel-memorlalt futják vasárnap Bécs
ben. Az alagi kétévesek közül Curragh, Caruso, 
Cigánybáró és Cimbora indulnak a versenyben.

Kedden és szombaton van ügelőverseny * 
héten.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik)

Dr. ELEI HUGÓ fis MANN HUGÓ
Feletáa eierkeiztd «*  kiadói 

Dr. ELEK HUGÓ
SzerkesitáUg 4s kiadóhivatal:

Budapest V1J. ker„ Eriaébet-körul 28. alfa*  
iHítkömap <a taaSrnap déli Q órálC 

Telefon: 1-308-96.
Vaurnap délután J órától) 

ker.. Aradi-utca 8. az. (Globue-nyomda).
Telefon: 1-100-43 éa 1-246-01.

Vasárnap dálotán tói S érától ketdve lapxártátr
Telefoni 1-100-42 1-100 43, 1106-44 éa 1-245-81.

AZ ELŐFIZETÉS ARAi
E»» evre ft peniió. E«yea a»ám ára Magyarorati*  10 fillér. Ausztriában 20 Gn>aehen. Francla<tra:4F ben ) frank. Jugoszláviában 3.J0 dinóa. NémetoWÓf bán 15 PL. Olavorazóaban 1 líra, Romániában I 

Carhvlnvóklóban 1 20 ék
N1OMDAIGAZGA lói HAVAS M.


