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Revolveres rablógyilkosság Pesterzsébeten

Diákvezérek véres kardpárbaja

Mussolini
vasárnap vllágraszólú szózatban
igazságot Követelt MagyarországnaK
Milánó, november 1.

| és a wilsoni ideológia itthagyott illúzióiról | tulajdonságai,

katonai erényei, bátorsága és

(A Hétfői Napló tudósitójának telefőn kell lemondanunk. Ilyen illúzió a leszerelés I áldozatkészsége miatt és
j a közeljövőben ezek az érzelmek ünne
jelentése.) Nagy napja volt vasárnap Milánó problémája. Teljes
pélyes megnyilatkozást nyernek nyilvá
nak és egész Olaszországnak: Mussolini
lehetetlenség az, hogy minden állam
rendkívüli jelentőségű külpolitikai beszéd
ben, mintegy

nos és nagyszerű módon.

egyszerre szereljen le.

Mindenki Genf felé figyel és ott megszü
negyedmillió tömeg
előtt
*
fejtette
ki
letik egy nevetséges egérke. Illúzió az együt
Olaszország eddigi
és
jövőbeni kül
tes biztonság elve is, mert együttes bizton
politikájának alapelveit.
ság sosem volt és soha nem is lesz.
Az egész világ nagy érdeklődéssel várta az
Ilyen közhely az oszthatatlan béke is.
olasz kormányfő óriási jelentőségű megnyi
A Népszövetség vagy megujhodik, vagy
latkozását. Elküldte a nagy felsőolaszországi
eltűnik. Tekintve, hogy megújhodása
metropolisba tudósítóját és fotóriporterét a
rendkívül nehéz, tőlünk, azt hiszem,
világ valamennyi nagy lapja és rádión köz
nyugodtan elveszhet.
vetítette a szónoklatot többek közt Argen
Ördögi pontossággal figyeltek nz olaszok
tína, Ausztria, Brazília, Németország, Anglia,
elleni
őst
romzárra
és megkísérelték kiéhez
Bszak-Amerika, Svájc és Magyarország rá
tetni az olasz népet, amelynek azonban
diója is.
nagy
erején
meghiúsult
ez. Az olasz nép
Zászló- és transzparenstengerben úszott
kész az áldozatra,
az egész Dóm-tér. Már
szombaton főpróbát

tartottak

és vasárnap már délután bárom óra előtt
gyülekezni kezd a tömeg. Félnégykor már
fekctéllik a híres templom körül a nép,
négy óra tájban pedig zsúfoltak a környék
beli utcák is. hozzávetőleges számítás sze
rint mintegy

Számit Mussolini az olasz népre, különö
sen Milánó népére, abban, hogy közremű
ködik, hogy megvalósuljon a császárság jó
léte és dicsősége. Végül bejelenti a korporativ rendszer fejlesztését és

■ fegyverkezéseknek a béke jegyében
Jugoszláviáról megállapítja, hogy Olasz
való folytatását.
ország ma is hajlandó együttműködni vele
és a barátságra még jobban meg van adva
Amikor Mussolini befejezi a beszédet,
a lehetőség mint régebben. Leszögezi, hogy felzug ismét a taps és éljenzés, ami már a
Németország töhbizben kifejezte barátságát szónoklat során is többször megszakította,
a kormányfő szavait. Negyedórát tart ar
a fasiszta Olaszország iránt.
extatikus tombolás. Ezután eltávozik a
A berlini találkozáson
sikerült fontos
Dóm-térről Mussolini és kísérete, de még
problémákra nézve megegyezni.
órákat vesz igénybe a forgalom újból való
helyreállítása és a negyedmillió., tömeg
Fegyverkezés a béke
szétosztása.
jegyében

A tömegben közben sokan elájultak

Angliáról beszél ezután a Duce és figyel és a mentők sorozatosan részesítették első
mezteti az angolokat, hogy Olaszország nem segélyben az embereket.
tűri, hogy a FöMZrözí-tengerbe belefojtsák és
Milánó nagy napja mégis pompásan si
megköveteli, hogy a Földközi-tengeren
került. mindenki rendkívüli érdeklődéssel
kész a harcra, akár ötvenkét ország
való életérdekeit és jogait tiszteletben
várta Mussolini nagy szónoklatát és a be
ellen is.
tartsák.
széd, amely sok lényeges álláspontot é»
A békcpolilikához, nem kell a Népszövet
Felemelt hangon jelenti ki ezután, hogy irányvonalat szögezett 1c, nemcsak hogy
ség.
Olaszország programja:
kielégítette a reményeket,
Ünnepélyes Ígéret
béke mindenkivel.
de túl is szárnyalta azokat

Magyarországnak

A francia-olasz egyezménynek uj korsza
hogy lássa Mussolinit és meghallgassa nagy kot kellett volna nyitnia, de a megtorlások
következtében
*
fontosságú szónoklatát.
negyedmillió ember van együtt,

bekövetkezett n két nép között az el-

A népszövetség
vagy megujtiodik
vagy megszűnik!
Négy óra előtt egy perccel

ugylátszik,
mintha
megmozdulna az
egész tömeg, felzug nz éljenzés, a nép
kórusban kiáltja: „Duce!“ és feltűnik
Mussolini.

Katonás léptekkel megy fel a diszemelvényre. Mögötte Clano külügyminiszter,
Alfteri propagan^iaminiszter és Starace párt
titkár. Már az emelvény közepén áll a Ducc,
amikor még mindig zug a nép, ugy, hogy
Olaszország kormányfője csak
négy óra után három perccel

jut szóhoz. Ekkor azonban néma csend bo
rul az óriási térségre, mindenki az emel
vény felé mered és feszült figyelemmel hall
gatja a nagy szónoklatot.
Azzrl kezdi beszédét Mussolini, hogy le
akarja szögezni, milyen álláspontot foglal
el a fasiszta Olaszország a többi európai
néppel sz mben, a mai zavaros viszonyok
közepette. Ha tisztán akarjuk látni az euró
pai helyzetet — mondja —, mindenekelőtt

tabui, rasát keU csinálnunk

Megállapítja, hogy a négus császársága
ma már több mint halott. Amig Francia
ország kormánya várakozó állásponton van,
Olaszország is erre az álláspontra helyezke
dik. Svájc Olaszország számára mindig
egyike lesz a legbarátságosabb államoknak.
Ausztria sorsa Olaszország tudtával és
beleegyezésével a jobb jövő felé fordult

a julius 11-1 egyezménnyel. Leszögezte Mus
korábban tudott
ennek az egyezménynek tervéről, pontosan
ismerte azt és helyeselte Ausztria helyzeté
nek megerősítését.

solini, hogy ö már jóval

Ezután

Magyarországról

szól

rendkívül

meleg szavakkal és kijelenti, hogy
amig Magyarországnak Igazságot nem
szolgáltatnak, addig nem lehet végleges
rendezés a Duna-mcdencében.

Véres légitámadás
Madrid ellen
A felkelők bombazápora közben felolvasták
Sztálin Üzenetét: „orosz munkások, siessetek
a spanyol testvérek segítségére"
Madrid, november 1.

A nemzeti csapatok
megkezdték a spanyol főváros légi
bombázását.

Kétszer jelentek mrg a nemzeti repülőrajok
Madrid fölött s most már nemcsak a kato
nai épületeket bombázták, hanem
bombazáport zúdítottak a belső város
részekre

Is. A kettős bombázásnak
Abszurdum, ho?y négymillió magyar az or
125 halottja
szág határain kívül éljen. Magyarország va
ás több, mint 200 súlyos scbesültje volt.
lóban a nagy rokkunt, amely áldozatéi esett
Az első ellenséges léglraj délután
há
annak, hogy javítani akartak nagyon is el
főváros
vont Igazságtalanságokat é.s ezáltal
sokkal romnegyedöt órakor jelent meg a
'ölött
s
oly
magasan
repült,
hogy
a
légvé

nagyobb tényleges
Igazságtalanságokat kö
vettek cl.
Olaszország mindig csodálattal delmi őrállomások csak akkor vették észre
a
támadást,
umlkor
már
robbanni
kezdtek
viseltetik a magyar nép Iránt, annak kiváló

a bombák. Azonnal megszólaltak a szirénák'
és elrendelték a légvédelmi riadót, de akkor
már késő volt. Az ellenséges repülőgépek
főleg
a
fontosabb
középületeket vették
célba.

Telitalálat érte többek között a spanyol
szakszervezeti szövetség központi székházát Is. Az épület teljesen rombadőlt
s harmincegy ember veszítette életét
Kilcncveocn súlyosan megsebesültek. Három
órával később, este félnyolc tájban újból
megjelentek az ellenséges repülőgépek és

másodszor Is bombazáport zúdítottak a
fővárosra.
A légitámadás nagy
pánikot keltett
a lakosság körében a az emberek riadtan
menekültek a pincékbe.
Éppen délutánra
népgyülfat hívtak össze a Calderon-srinháa>
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Repülőt Amadás az orosz
segitöhajók ellen

Nincs
nap kávé nélkül!

Madrid bombázásával egyidejűleg ■ nem
zeti haderők repülőgépei

A kávé feléleszt!
szellemi képes
ségünket, fiz agy
élénken, tisztán
és minden meg
erőltetés nélkül
termel uj és ui
gondol atokát.
Régi íirab köz
mondás mondja:
„Hideg kávé
széppé tesz.
A forrótól bölcs
!s lesz"
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főbb más vörös város ellen Is légi
támadást Intéztek.
Barcelona felelt három repülőgépraj jelent
meg •

A Magyar Nemzeti B^nk ,főtanácsa
........ .. dr.
Baranyai Lipót Ügyvezető-Igazgatót vezér
igazgatóvá ét Quandt fíicliard főfelügyelőt
igazgatóhelyettessé nevezte ki és a bankosz
fél órán keresztül bombázta a fegyver
tály vezetésével bízta meg. A Nemzeti Bank
gyárakat és a kikötőt, ahol éppen több
nál történt két kinevezést nagy őrömmel
orosz hajóról
élelmiszereket és hadi
fogadta a magyar közgazdasági élet ét ezt
anyagot szállítottak partra.
fokozta még az az elvitdíhatatlan és köztu
Az egyik hajót telitalálat érte, ngyhogy a domású tény is, hogy ugy Baranyai dr.,
mint Quant fíichard fiatalon elért nagy kar
gőzös súlyoson megrongálódott.
rierjüket kizárólag tudásuknak, tehetségük
Két másik hajó kigyulladt.
nek
és eredményes munkásságuknak kö
Malagát ugyanekkor négy nemzeti repülő
szönhetik.
gép bombázta. Ezek a gépek főleg a Malaga

*
körül húzódó védelmi állásokul vették célba.
A Magyar Kereskedelmi Csarnok Nagy
A maiagai kikötőben liorgonyzó „Jalme 1
*
kereskedők
Országos
Szövetségének elnök
cirkáló körül szintén állandóan csapkodtak
sége megjelent Bornemisza Géza ipari, ke
a bombák, de nem találták cl a hajót.
reskedelmi
és
közlekedésügyi
miniszternél,
A bombázás alatt Malugáhan tartózkodott
egy ismert angol emberbarát, Hutchinson hogy őt a nagykereskedelem problémája fe
kávébehozatall rl. is, nki azzal a szándékkal jött a városba, lől tájékoztassa.
Báró
Madarassy-Beck
hogy kivált néhány túszt a vörösök fogságá Gyula dr. elnök hangoztatta a nagykereske
ból. A malaga! hatóságok azzal vádolták delem szerepének fontosságát a gazdasági
életben, ismertette az időszerű nagykeres
meg, hogy

Meinl Gyula

bn, amelyen tüntetni akartak a vörös Spa
nyolország barátai,
Srovjetoroszország és
Mexikó mellett. Ugy látszik, hogy a nemzeti
haderők főparancsnoksága Is tudott erről a
uépgyülésről, mert
több bomba a Cnlderon-szlnhál közvet
len közelében csapott le.
'A gyűlést mégis megtartották. A Caballerokormány valamennyi lagju eljött és meg
jelent a szovjet kormány madridi nagykö
vete, Rosenberg Is. Az elhangzott beszédeket

ő adott jelt a nacionalista gépeknek a
légitámadásra
s még a bombázás ideje alatt letartóztatták
A nap legfontosabb katonai
eseménye
egyébként az volt, hogy a nemzeti haderők
három hadihajója
csapatokat szállított partra Spanyol
ország északkeleti partvidékén,
a francia-katalán határ mentén.
Portbou
spanyol hat ár városkától néhány kilométerre
délre, a rosasl öbölben egészen váratlanul
horgonyt vetett három nemzeti hadihajó és
megkezdte a csapatok kirakását. A madridi
kormány egyik hadihajóját, amely meg
akarta akadályozni a csapatok partraszállifását,
elsüllyesztették,
A nemzeti csapatok ezzel a sikeres hadmUveletlel

kedelmi kérdéseket, amelyeknek megoldását
az uj kereskedelmi miniszter kiváló gazda
ságpolitikai Ítélőképességétől várja. Bor
nemisza Géza ipari, kereskedelmi és közle
kedésügyi miniszter válaszában főbb gazda
sági irányelveiről tájékoztatta a küldöttsé
get, rámutatott a kereskedelem - és ipar
együttműködésének fontosságára és han
goztatta, hogy a nemzetközi kereskedelmi
politika és az adott helyzet által nyújtott le
hetőségek keretében mindenkor törekedni
fog n nagykereskedelemnek a lehető legna
gyobb mozgási szabadságot biztosítani.

Kiskereskedők és Kisiparosok Hitelnyilván
tartó Egyesületének ügyével foglalkozik.

Három esztendővel ezelőtt alakult az egye
sület, amelynek az volt a célja, hogy nyil
vántartsa és behajtsa a kiskereskedők és
kisiparosok követeléseit. A következő esz
tendőben zavarok keletkeztek az egyesület
működése körül s ez odavezetett, hogy fel

függesztették

a:

egyesület

autonómiáját,

majd csődeljárás indult ellene. A csődügy
fenyeget a győzelmes iraki katonai puccs később megszűnt, az egyesület azonban
utóbb már nem dolgozott a régi tempóban.
Bagdad, november 1.
első intézkedése
Ugylátszik nem fizetődön ki a dolog és a
Hitelnyilvántartó ügyével ismét foglalkozott
a parlament feloszlatása volt,
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Az iraki
az illetékes hatóság. Ilyen előzmények után
katonai puccs vasárnapra teljes győzelmet amelyhez a király hozzájárult.
történi, hogy a kereskedelmi miniszter a
aratott. A puccs a pftnarab mozgalom győtelinél jelenti és
,4 francia selyemárubehozatal ügyében az polgármesterhez leiratot intézett, amelyben
közölte,
hogy feloszlatja és felszámoltatja :i
OMKE most ufabb tárgyalásokat kezdett a ke
beláth.'itullan következményekkel
fenyeget.

Irak államban eddig angol barát kormóny
volt uralmon, mig most pánarab nacionalis
ták kezébe került a hat.dóm. A katonai for
radalom nyilván a palesztinai események
közvetlen következménye.
A puccs még csiilöriökön tört ki. Irak
állam fővárosa: Bagdad 24 órán át rl volt
zárva a világtól. Most derült ki, hogy mi
történt Bagdadban. Jafiir pasa hadügymi
nisztert, aki n puccsistákkal egyezkedő tár
gyalást akart folytatni, a város határában
elfogták én agyonlőnék.
'Az agyonlövetési parancsot a puccsisták ve
iére, Bckr Sidky tábornok, nz iraki hadse
reg vezérkari főnöke adta ki.
Az agyonlflvetés hlrr óriási pánikot keltett
oz egész országban Jazim pasa miniszter
elnök Ghazi királyhoz sietett s benyújtotta
a kormány lemondását. A fellázadt katona
ság ekkor már Bagdad kapui alá ért. A ki
rály beláltn, hogv minden ellcnlállás hiába
való s elfogadta a puccsisták követelését.
Bckr Sidky tábornok clébclclte az uj kor
mánylistát, amelyet
a király szó nélkül aláirt.
[Az uj miniszterelnök Hikmet Szutejmán
eddigi belügyminiszter, aki azonban már
régóta ellenezte a kormány angolbarát po
litikáját.
Aa uj kormányból Az angolbarát Irány
zat híveit eltávolították.

Vasárnapra Bagdadban helyreállott a rend
és a nyugalom, a középületeket azonban
inég katonai csapatok őrzik. Az uj kormány

HU Jgyeit Jelszava:
Ideába bevásárlási helyünk

KLEIN ANTAL
divatnagyáruháza
KlrAly-utvn 49. (A Teréztemplomnáll

ár

Horovitz György dr.-nak, a Magyar-Fiat
vezérigazgatójának az olasz király az olasz
koronarend tiszti keresztjét adományozta,
igy fejezvén ki elismerését Horovitz György
működése felett, mit a kiváló szakember
a világhírű olasz autómárkának, a Fiat nak
Magyarországon való népszerűsítése körül
kifejtett. Horovitz György évtizedek óta a
magyar autógyártás, kereskedelem és sport
vezető egyénisége.

♦
★
A Budapesten folyó évi október hó 1-én
As 500 vágón ausztriai faanyag behozatali
megindult magyar-finn kereskedelempoliti
engedélyét n napokban osztották ki éa ezen
kai tárgyalások eredményeként folyó
évi
kívül még ezen a héten újabb 500 vágón ausz
október hó 31-én báró altorjai Apor Gá triai faragott fa kerül feloszlásra. Ezt a tételt
bor rendkívüli követ és meghatalmazott az 1300 vágón ausztriai pótkontingenxből en
miniszter, a külügyminiszter állandó
he gedélyezték. Egyébként ezen a héten ül Össze
lyettese és Onni Talas finn követ a magyar a Mafab az árkérdés megtárgyalása
végett,
királyi külügyminisztériumban az 1025. évi mert az osztrák termelők fel akarják emelni
május hó 20-én kötött magyar-finn keres az árakat.
★
kedelmi és hajózási szerződést módosító
pótjegyzökönyvet Írtak alá.
Élénk mozgalom Indult meg Mór nagyközség

a rádió is közvetítette Moszkva
számára.
'A megnyitóbeszédet Bel Vayo killögymlnlszter mondotta és orosz nyelven mondott kö
szönetét az orosz népnek azért a hathatós
elváglak Kataloniút a francia határtól
támogatásért, amelyben a spanyol munkás
ságot részesíti.
Utána Rosenberg szovjet és megszakították az összeköttetést Perplnagykövet beszélt ** a spanyol és orosz de gnan francia határváros és Barcelona kö
mokrácia között fennálló barátságot han zött. A katalán vörös hadsereg parancsnok
goztatta. Végül felolvnsta Sztálin üzenetét, sága
általános riadót
amelyet a vörös diktátor az orosz néphez
★
Intézett és
amelyben
— ------„----rendelt el s a határvidék egész férfilakossáA kereskedelmi minisztertől tegnapelőtt
felszólllotta nz orosz munkásságot, hogy I gát felszólította, hogy induljon harcba a
a polgármesterhez leirat érkezett, amely a
siessen ■ spanyol testvérek segítségére. I partraszáilitoit nemzeti csapatok ellen.

Forradalmi győzelem
Irakban Beláthatatlan kVvetkezmín,.kkel

énzével adott alkalmakkor, — pl. kará^^y,
or, továbbá a nyár folyamán vagy pedig egyéb
előre nem látott alkalommal — mutatkozó
pénzsztlkségletelről előre gondoskodhussék. Es
akció hivatva van a tanoncok lelkűidét, gundoikozásmódját kedvezően befolyásolni es a
tanoncok takarékossági hajlamát, — saját Jól
felfogott érdekükben — fejleszteni. A Budapesti
Kisipari Hitelintézet Rl. részéről a nála tanonetakarékbetéttel rendelkező, itt. rendelkezett Iparostanoncok, későbbi önállósításuk Ideje alatt,
— a lanonclnknrékbetét során mutatott eredmé
nyek alapulvételével — hiteligényeik kielégíté
sére elsősorban és fokozottabb mértékben szá
míthatnak. A Budapesti Kisipari Hitelintézet
R.-T. többek közölt azzal igyekszik a propa
ganda-akció sikerét előmozdítani, hogy minden
tanoncbetcvőnek már az első betétnél 1 pengő
ajándékbetétet ad és hogy a már önálló kis
iparos és kiskereskedő betevőket takarékbetét
jük vagy folyószámlakövetcléslik összegének
erejéig minden díjfizetés nélkül baleset ellen
biztosítja. E takarékossági propaganda munká
jában igen jelentős és felelős munka jut a milbelytulajdonosoknak, Ipari oktatóknak és a
szülőknek, nemcsak az iparosifjuság jövőjének
egyengetése érdekében, hauem általános nem
zeti szempontból is.

Í

reskedelmi minisztériummal, amely eredmény Kiskereskedők és Kisiparosok Hitelnyitvánnyel járt, mert ebben a hónapban már megfe tartó Egyesületét.
lelő fisszeget fog a minisztérium a francia se
★
lyembehozatal céljaira rendelkezésre bocsát
A Budapesti Kisipari Hitelintézet R.-T. a
hatni és a tárgyalások arra irányulnak, hogy a
Budapesten és Budapest közvetlen körit j ékén
behozatal később is biztosítható legyen.
telephellyel bíró kisiparosok és kiskereskedők
hiteligényének kielégítésén kívül már 1927 óta
Már februárban elkészül ai I. G. Farbenin- takarékossági propaganda akciót folytat n ktsdustrle uj míiroMgyárn, amelyben kétféle mód ijtarosság és főleg a tanoncok körében, — évről
szer ,,
szerint szándékoznak
blikkfát feldolgozni.
,
....................
—------ évre eredményesebben. A takarékbetéttel renA salétromsava
*
eljárásnál különleges nemes delkcző Iparostanoncnak megadatik es akció
mürOKtut állítanának elő.
|révén annak lehetősége, hogy megtakarított

szőlőbirtokosai között egy borértékesitö szövet
kezet létesítésére. A mozgalom mind erőtelje
sebb tesz, a sikert az o körülmény biztositja,
hogy a község bortermelőinek legjobbjai álla
nak a szövetkezeti mozgalom szolgálatában, az
előkészítés munkálatail Abele József szőlőbirto
kos vezetésével Krár János, vitéz Farkas József,
ifj. Mergl Ferenc és Frey József gazdák végzik,
a megalakulás esetére a szövetkezet kereske
delmi vezetésére sikerült egy hosszú évtize
dekre menő tapasztalattal rendelkező borkeres
kedelmi szakembert megnyerni.

♦
November 1.: a hazai fonógyárak fontos dá
tuma, mert ettől a naptól kezdve kizáróan
floccóvat kevert fonalakat szabad forgalombahozniok. Kevert, vagy tiszta floccofonalakat
a fonolfeldolgozógyárak csakis pamutfonalbehozatall kontingenseik keretében és ezek ter
hére importálhatnak.
A paplrfázls előkészítő munkálatai befejezés
elölt állanak és az idevágó rendelet január
1-ón feltétlenül megjelenik. A szesz és szeszes
italok, konzerv, pótkávé stb. forgalmiadó rend
szerének átépítése legkorábban csak a jövő ív
közepén következik be.

★

30 üzlethelyiséget és 30 irodát engedélyeznek
az Orczy-ház kilakoltatott bérlőinek az uj üz
letházban, amely rövidesen felépül. Az üzletház
felépítése 6 hétig fog tartani.

★
A Rlmamurány-Salgótarfánl Vasmű Részvény
társaság október 90-án tartotta Biró Pál elnök
leté alatt 56. rendes évi közgyűlését, mely as
1935—36. üzletév zárszámadásait, valamint ti
ezzel Összefüggő összes javaslatokat egyhangú
lag elfogadta és ugy az igazgatóság, mint a
feliigyelöbizottság részére a felmentvényt meg
adta. A részvényenkénti 4 pengős osztalék no
vember 2-ától kezdve kerül kifizetésre.

♦

2
fillér
egy kerek próbadoboz Hezolite-Rapid
arcápoló gyorsborotvakrém, mellyel víz,
szappan és ecset nélkül egy perc
alatt borotválkozhatik . Ne habozzon I
Próbálja ki, ön is híve lesz.
Kapható minden szaküzletben
és dr. Holczer illatszer
tárában, VI., Budapest,
Teréz-körut 8

Az Unión des Usines rt des Exploltatlons
Forestierí de Nnslc, Génévé, október hó 29 én
Genfben tartotta meg évi rendes közgyűlését.
A mérleg 142.246.26 ív. frank nyereséget mu
tatott ki, ami uj számlára vitetett AL

Dr. Here Mórné szül. Strnusr Nelly.
Dr. Herz György és Dr. Herz Gvörgyné
szül. Elisaboth Goldschniidt a fájdalom
ló! megtörve tudatják mindazokká!,
akik szerették és tisztelték, hogy imá
dott, eszményi jósógu férje, a rajon
gásig szeretett apa és após

Dr. HERZ MÓR
ügyvéd
n budapesti ügyvédi Kamara 44 éven
át tagja, 71 éves korában, 19?6. év ok
tóber hó 29 én rövid szenvedés után
hirtelen elhunyt.
Drága mindcnsógflnket nemet, sze
rény egyénisége szellemében a legna
gyobb csendben helyeztük vasárnap,
november 1-én örök nyugovóra.
Szeretetünk őrködik álma felett
Budapest, 1036. ív november havában.
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neuolueres rabiúggiikos
megölte es kifosztotta Bakos
János műegyetemi hallgatót

ÉRs.lDÖ
x

fogalma hatalmas átalakulást mutat,
mióta rövidhullámú rádió-vétel van.
Például On korareggel hallgathatja
a tegnap esti newgorki hangversenyt
és ugyanakkor a ma déli tokiói köz
vetítést. A Föld 24 óra alatt egyszer
fordul, a rádióhullám egy másod
perc alatt nyolcszor futja körül a
Fő det! A négycsöves ORION 44 es
világvevösuper-rádió nappal is nagy
hangerővel hozza a távoli adókat

Rádiós hajtővadászat az elmenekült vórósbiciklls
gyilkos után, aki embert ólt 17 pengőért és egy
karkötőóráérl!
s
Tegnap délután megszólalt a telefon a fő
A pincefal mellett nagy hordónál, gug
kapitányságon. A pestszenterzsébeti kapi goló helyzetben Bakos Jánost látta. Azt
tányság dr Szrubián Dezső rendőrtanácsost, hitte, éppen bort ereszt és nem hallotta a
a gyilkossági ügyek nyomozásának irányító szavát, hát újra odaszólt:
ját kereste:
— Fiatalúr! Három deci bort kérek!
Bakos még erre sem mozdult meg. A vevő
rablógyikosság történt, az erzsébeti ka
most
már nem tudta, mire vélni a dolgot,
pitányságtól alig százötven lépésnyire,
közelebb lépett és rémülten hőkölt vissza:
megölték ég kirabolták Bakos János
műegyetemi hallgatót!

A főkapitányságon alarmirozták a gyil
kossági ügyekben nyomozó detektivesoport
embereit, nyomban robogott a rendőrség
riadóautója, rendőrtisztekkel, detektivckkel
megrakodva, dakliloszkópust és bűnügyi fo
tográfust is vittek magukkal és alig negyed
óra múlva már nagy apparátussal indult
meg a nyomozás, hogy világosságot derítsen
a vakmerő rablógyilkosság titkára.
Két esztendővel ezelőtt Verpclétről Pestszenterzsébetre költözött egy szorgalmas,
dolgos özvegyasszony, Kovács Péterné. A
Jrínoa-utca 74. számú házban bérelt lakást,
itt lakott két felnőtt fiával és nevelt flávul,
Bakot János műegyetemi hallgatóval, aki
most 28 esztendős volt. Az özvegyasszony
nak Verpeléten kis szőlője van, ebből akart
megélni. A pestszenterzsébeti Szent Imre
hcrceg-ut 31. számú házban, alig százötven
lépésnyire a kapitányság épületétől, kibérelt
egy pincét, termelői bormérést nyitott benne,
saját termelésű borait árulta. Kovácsné és
két fia végzett minden munkát a bormérés
ben, reggeltől késő estig szorgalmasan dol
goztak. A két /foudcs-fiu tavaly beállt kato
nának,
Kovácsné magára maradt volna, ha
nincs mellette a nevelt fia.

a hordó csapja nyitva volt, folyt belőle
a bor, Bakos János pedig guggoló hely
zetben, merev testtel támaszkodott a
hordónak, a fejéből vér patakzott,

az első pillantásra már lehetett látni, hogy
mi történt, agyonlőtték és megmerevedett
teste ott maradt a hordó melleit.
Weidl rémülten kirohant a pincéből, fel
lármázta a rendőrséget és a mentőket. A
mentők csak annyit állapíthattak meg, hogy
nincs segítség, Bakos János már halott, re
volverrel lőtték agyon, hátul, a nyakszirtjén
hatolt be a gyilkos golyó.
A pestszenterzsébeti rendőrség jelentésére
azután megjöttek a főkapitányság emberei
és megkezdődött a nyomozás.
Elsősorban is leszögezték, hogy a gyilkos
ság délután öt és negyedhat között történt.
Szimleszki Györgyi öt órakor még beszélt
Bakos Jánossal, Weidl pedig negyedhatkor
már holtan találta. Alapos helyszíni szemlét
tartottak és rekonstruálták, hogyan történ
hetett a gyilkosság.

Egy emberélet ára:
17 pengő...
A

környékbeliek szerint kora délután

üzletben a nevelőanyjának.

hátulról 7.65-ös Frommer-plsztolyt szo
rított a nyakára és belelőtt.

fiatalember, aki a középiskolát szinjeles
A golyó a nyakszirlen hatolt be és a bal
eredménnyel végezte, műegyetemi hallgató
volt, igyekvő, törekvő diák, sokat és szíve szemen jött ki. Bakos abban a pillanatban
sen tanult Ugv osztották be a dolgot, hogy szörnyethalt,
teste nem zuhant le, megtámasztotta a
reggel héttől délután háromig Kovácsné volt
hordó,
az üzletben, Bakos János
az üveg, amit a gyilkos hozott magával, a
délelőtt bejárt az egyetemre, délután
földre esett és a csapból ömlő bor összepedig leváltotta a nevelőanyját és há
keveredett a szerencsétlen fin vérével...
rom órától este kilencig ő szolgált ki,
A gyilkosság után a lettes hozzáfogott a
de mindig magával vitte a könyveit és ha
zsákmányoláshoz, előbb kifosztotta a pult
egy kis ideje akadt, közben tanulgatott.
fiókban lévő bádog pénztartót,

Halott
a boroshordó mellett
Szombaton is a szokott rendben történt a
leváltás. Bakos János három órakor, köny
vekkel a hóna alatt, megérkezett a borpin
cébe, a nevelőanyja pedig hazament a la
kásba.
Délután ötkor egy Szimteszki Györgyi
nevű leány két deci bort vásárolt és elment.
Negyedóra múlva újabb vevő jött, U cidl
Jenő vasesztergályos. Weidl egy közeli ház
ban dolgozott, megszomjazott és pohár bort
akart inni.
— Három deci bort kérek —• mondotta,
mikor belépett a homályos pincehelyiségbe.
Nem kapott választ. Körülnézett.

Kapható minden

ORION-rádlókeraskadőnél

„Rádiót venni, bizalom dolga"

Készségesen oemutatia: - ^Taníize^0’”

AmImmAUIm M

VII., Rákóczi-ut 60.

Főüzlet: IX, RAday-u. lt.
Telefon: l-Wj-óti, l-MÜ'U
Fióküzlet: Vili..iózHef-krt.11
Telefon : 1-417-79
■■■■■■■■■■ Csereüzlet
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Bemutató-, háztól-bAztg service éa nagy képes katalógus
díjtalanul

akit

a

bormérés körül láttak ácsorogni:

27—28 év körüli lehet, 167—168 centi
méter magas, szúrós fekete szeme van,

Sternberg
Aa orszAp ieenaevohn Aa elitebb rAdlótermef

Ivott belőle, ezt az üveget találták meg
összetörve az áldozat mellett
A vörös biciklire mindenki emlékszik,

négy órakor látták a biciklistát Kovácsék
tömött barna bajusza, sötétszürke sportsap pincéje előtt, arra azonban egyik tanú sem
kát, térdig érő szürke kabátot és világos tud visszaemlékezni, mikor látták elhajtani
a titokzatos embert.
szürke nadrágot visel.
A rendőrség a tanuk vallomása alapján
Vörösre zománcozott blclkln érkezett,
összeállított személyleirást
a kerékpárt az üzlet ajtajához közel, a fal
rádión szétröpitette az égési országba
hoz támasztotta, ő pedig fel és alá járkált, és megindult az országos hajtóvadászat Bu
azt is látták, hogy közben egyszer megállt, dapesten, a környéken és vidéken, a pest
a zsebéből fehér üveget húzott ki és
szenterzsébeti gyilkos után.

egy gyanús fiatalember ácsorgott Ko
vácsék borkimérése körül,

‘Bakos János mint házitanitó került Ko valószínűleg ez a tettes. Ugylátszik, ekkor
vácséihoz, hűséges, ragaszkodó természete tartotta a terepszemlét
miatt megszerették és Kovácsné végül
A gyilkos nyilvánvalóan alighogy SzimÖrökbefogadta az apátlan-anyótlan
leszki Györgyi elment, belépett a boltba és
fiatalembert.
bort kért. Üveget is hozott magával, Bakos
Most, mikor a Koudcs-fiuk elkerültek ha János átvette tőle az üveget és leguggolt a
hordóhoz, hogy bort eresszen. Ebben a pil
zulról. Bakos János
lanatban odaugrott hozzá,
önként vállalkozott, hogy majd segít az
A

W rövidhullámon!

egy darab Uzpengőst és hat darab egypengőst vitt el,

4 kormány koszorút helyezett
Gömbös sírjára
Százezrek zarándoklása a temetőbe
Mindszentek napján virágdíszbe öltöztek
a fővárosi temetők, melyeket száz és száz
ezer ember keresett fel, hogy lerója a sí
rok előtt a kegyelet adóját. A rossz idő el
lenére is kora reggeltől késő estig tömött
villamosok, autók vitték a temetők láto
gatóit.
A kegyeletei ünnepségek egész sora zaj
lott 1c vasárnap a Kerepesi temetőben.
A kormány Budapesten időző tagjai n
halottak ünnepe
alkalmával. Darányi
Kálmán miniszterelnök vezetésével fel
keresték Gömbös Gyula sírját és azon
koszorút helyeztek cl.

kormány nevében.
A kormány tagjai ezután néhány percig
áhitatos csendben állottak Gömbös Gyula
koszorúkkal borított sírja előtt. A kegyeletcs aktust nz eső ellenére is sokan nézték
végig a temető látogatói közül.
Lázár Andor Iguzságüffymlntezter Deák
Ferenc mauzóleumát kereste fel

és mint Deák Ferenc ezidöszerint! utóda az
igazságügyminisztériumi székben, a haza
bölcsének sírján koszorút helyezett el.
Az egyetemi
Ifjúság Is
nagyszabású
ünnepségeket rendezett a halottak ün
nepén.

A kormány tagjai a miniszterelnökségről
még kétpengőnyi aprópénz is volt a pénz
tárban, azt otthagyta. A zsákmány meglehe együtt indultak ki a temetőbe, fekete ru Az Egyetem-téren vasárnap kora reggel volt
tősen kevés volt, nem is elégedett meg vele, hában, cilinderrel a kézben állták körül a ünnepély, amelynek diszszónoka Porga La
sirt, amelyre Darányi Kálmán miniszter jos, az Egyetemi Kör alclnöke volt. Az
kifosztotta áldozatát is:
elnök a következő szavakkal tette le a egyetemi ifjúság szónokai Kossuth Lajos,
lekapcsolta a halott karkötő-óráját,
Bakó
Bakos János zsebében egy pengő nyolcvan nemzctiszinil szalagos, hatalmas zöld ko Batthyány Lajos, Deák Ferenc,
László, Jókai Mór, n Pe/ó/l-család, a vér
fillérnyi aprópénz volt, azt nem vitte el. szorút.
— Tisztelettel, szeretettel és kegyelettel tanuk, Forintjuk Géza és Voroniczky Mici*
Mikor a gyilkossággal és a zsákmányolás
tesszük le ezt a koszorút a magyar királyi szláv sírját koszoruzlák meg.
sal igy végzett, elmenekült.

A vörös biciklista
A környékbeliek, akiket a rendőri bizott
ság kihallgatott, nagyon érdekes, pontos
személyleirást adtak arról a fiatalemberről,

Tavasz az őszben
‘ mOULIN ROUGE
«/ HARMATH-revüje:

Szerelmes
udapest
Óriási siker!
Mindtn Határnap és ünnepnap

Mórát műsoros, táncos tea
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„Kerüld azt az embert,
aki a vallást ékül keresi
ember és ember közé"

A Hétfői Napló nagysikerű Páros Nemzetközi
Versenyének egyik remek partiját mutatjuk itt
be, mely a népszerű és közismeretnek örvendő
főorvos, — dr. Plósz Imre — precíz Hetijét és
Fel búgott az orgona és felcsendült a zsoltár. brillións technikáját dicséri:

A reformáció ünnepe
Ar orvág protestáns közösségei október liú
31.ón ünnepelték országszerte Luther Márton
reformátor! fellépésének 423. évfordulótját. A
reformáció föünncpénck évfordulóján a Vi
gadó összes termeiben nagyszabású emlékün
nepei rendellek, amelyre felvonult a reformá
tus hitélet összes egyházi i's világi előkelősége.
A református egyház püspökei, esperesei, a
protestáns miniszterek ott üllek a hallgatóság
soraiban, mikor felrúgott a Te benned bírunk
eleitől fogva kezdetű zsoltár. Azután
TASNÁDY NAGY ANDRÁS

vallás- és közoktatásügyi államtitkár, a Beth
len Gábor Szövetség elnöke megnyitotta nz ün
nepélyt. Köszöntötte a megjelent előkelősége
ket. Darányi Kálmán miniszterelnököt, aki
egyházmegyei főgondnok, Lázár Andor Igaz■ágügyminisztert, Rovati László püspököt,
Puky Endrét, * közigazgatási bíróság elnökét,
Szentig Károly polgármestert, Sztranyavszky
Sándort, a Ház elnökét és a megjelent többi
előkelőséget.
RAFFAY SÁNDOR PÜSPÖK

mondott ezután ünnepi beszédek
A reformáció és nz evangélium világtörté
nelmi jelentőségéről beszélt, elmondotta, hogy
törétnelmi szükségszerűség hívta életre a re
formációt, amelv olyan mint a nap, süt min
denkire. Sokféleképpen lehet megítélni, de ha
tárát vitatni ncin lehet
Az Igaz vallásosságról beszélt ezután.
— Vétenek n vallás ellen — mondotta —,
akik nem áldássá, kanéin átokká teszik.

.Erőt vár a mi intenünk". A zsoltár után Ep
riig Lajos költeményeit adta elő, majd Arknsi
Gönczi Samu, az ifjúság szónoka beszélt, zugó
taps között jelentette ki, hogy az öntudatos
protestáns és az öntudatos katolikus megértik
egymást és a diákszövetségek ezért már felvet
ték eggymással a kapcsolatot. Végül Enyedy
Andor református egyházkerületi főjegyző ♦ 2
zárószavaival végeiért az ünnepély.
9 K, B, 8, 7, 6
A budai protestáns hívők a Szilágyi Dezső-térl templomban ünnepelték a refor
máció emlékünnepét.

budai református lelkész mondott ünnepi be
szédet „A reformáció korunk mérlegén" elmen.
Tartalmas előadásában rámutatott a reformá
ció jelentőségére a huszadik században. Idő
állónak, kultiiraátalnkilónak mondotta és kü
lönösen nagy jelentősége van az egyéniségeket
kialakító erejének. A reformáció az a nagv éb
redés, amely a Jövőre nézve is irányt jelent
egyháznak, családnak, nemzetnek egyaránt, sőt
biztosítja az egész emberiség jobb jövőjét is.
A protestáns gyülekezet minden egyes ta.gja,
ha áldozatba kerül is, dolgozzon a reformáció
jövőjo érdekében és
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Kemény Lajos evangélikus esperes bevezető
Imája után Akom Lajos orgonaszólója követ
kezett, majd Koréh Endre, az Operaház mű
vészének vezetésével az énekkar ünnepi zsol
tárokat adott elő. Ceglédy István segédlelkész
gordonkaszáma után,
HAYPÁL BÉLA
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Ellenfelek végig passzolnak! Indulás káró bubi,
felvevő üt kézben a királlyal, lejátssza a treff
királyt; pikkel asztalra megy és treff ászra le
dob egy kört. I.ehívja az adu királyt, utána
káró ász, káró dámára ledob még egy kört;
treff lopással kézbe jön és háromszor adut hív,
a harmadik aduhlvds után Nyugat a kör király
bubival és a treff dámával kényszerdobásba
Kerüld azt nz embert, aki • vallást ékül
kerül és Így a felvevő megérdemelten nagy
keresi ember és ember kiizé,
legyen mindenki a huszadik század Jézus
szlemmet teljesít! A másik asztalon az ellenfél
szellemében felhatalmazott reformátora.
mert az Ilyen a hitetlenek táborát növeli.
csak hatot mondott be és hatot csinált! Ered
— A mai egyensúlyát vesztett korban hat
A vigadói és a budai ünnepségeken kívül mény 10 meccspont és ebben a fordulóban a
ványozott jelentőség© van az evangéliumnak még több helyen volt egyházi ünnepség. Este vonalelcőség! Bravó, Doktor or!
és az igaz vallásosságnak, amikor uf r°flány hét órai kezdettel
a Deák-téri evangélikus
A

tággal csúfolják meg az htent. Hiába igye templomban vitéz Sréter Ferenc egyhúzkerükeznek nomzeti köntösbe burkolt pogányság leli missziói lelkész méltatta a reformáció nagy
gal, nincs más vezető ut, mint az evangélium. jelentőséget, ünnepi beszéde után Peschko Zol
Ml nem vitatjuk, hogy ki az első éa a
tán tanár zsoltárokat adott elő orgonán.
másodosztályú polgára a nemzetnek,
Este félhét órakor a Rákos-utca 3. szám
de azt keressük és hangoztatjuk, ki él crköl alatti unitárius imaházban Ferenc József és
esős életet sz egyház és haza szerelőiében és Pető István lelkészek tartottak ünnepi beszé
• zt állítjuk, hogy az evangélium »épe négv- deket. Az angyalföldi Luther Szövetség és Lu
száz éve n nemzet legjobbjaival egy sorban áll. ther Márton Kör november elsején, vasárnap
Majd végül igy fejezte be nagyhatású beszé- délután öt órakor a Váci-ut 61 szám alatti
iskola tornatermében rendezett reformáció-ün
dél:
nepélyt, amelyen llimels K. dr., lipcsei egye
—- Miénk a jövő, mert miénk az evangé
temi tanár, missziói igazgató tartott előadást.
lium.

Vili UÍ aiiy OWlOZÍlS a pénzcS|evé|.f0SZfo*»aíás
miatt letartóztatott Nagy Ödön
gostasegédilszt bűnügyében

A Hétfői Naplő közli először a váloga
tott keret első fordulójának várva-várt
eredményeit, amelyeket dr. Pétery szövet
ségi kapitány prágai elutazása elölt bocsá
tott rendelkezésünkre.
Fix vonalon: 1. Alpár, Cohen, Décsi 299,
2. Darvas—Vándor 304, 3. Holczer—Reich
—dr. Widder 314, 4. Gallé—dr. Szomjas
322 ponttal.
Mozgó vonalon: 1. Keleti—Klór 313, 2.
dr. Kóczián—dr. Tóth 319, 3. dr. Hudovernig—Szalay 332, 4. Ferenczy—Leitner—
dr. Szerviczky 334 ponttal.
Az eredmények teljesen reálisak, az
igazi, jó, komoly és állóképes párok elől
vannak, igy a rendszer kitünően bevált.
Ugyanezzel a rendszerrel óhajtja a szövet
ségi kapitány a hölgy-válogatottesapatot is
előkészíteni a világbajnokságra. A hölgy
tréning november 13-án délután 6 órakor
kezdődik a Bridge Clubban^

★

' Vasárnapra érdekes fordulatot vett a letéldéxsinálás
miatt' letartóztatott Nagy
Ödön poslasegédtiszt bűnügye. .Vngy Ödön
n 72-es postahivatalban teljesített szolgá
latot, az átmenő levelek szortírozásával
volt megbízva. A hivatni tisztviselői pénte
ken észrevették, hogy Nagy Ödön levele
ket süllyesztett a zsebébe és kiment a
mellékhelyiségbe. Utánamentek és teltenkapták, amint éppen egy borilék kinyitá
sával foglalatoskodott. Azonnal a főkapi
tányságra kisérték, nhol a rcndőrlisztviselök kihallgatták. Nagy Ödön bevallotta,
hogy

Jelentkeznek.

Vasárnapra végleg eldőlt, mikor tartják
meg a budapesti nagy világ bridgetalálkozőt: a világbajnokságot junius 13 és SO-a
között tartják meg.

Mindenesetre péntektől egészen vasárnapig
folyt a nyomozás ebben az irányban és
ennek során következett be az érdekes for
dulat. Nagy Ödön ugyanis bevallotta, hogy
•k
külföldről érkező pénzesleveleket is kinyi
A Bridge Club telefonvonala szombat óta ál
tolt, rendszerint olyan leveleket, amelyek
landóan
foglalt
és
a
készülék
előtt sorbaállnak
ben amerlkás magyarok dollárbankjegyea klub hölgylagjal, hogy minél előbb gyors ja
ket küldtek budapesti hozzjfitartozóinak.

vulást kívánhassanak Keleti Andornak, a re
prezentatív csapat többszörös tagjának. Mi
történt? Keleti Andor, a nők kedvence, a Park
Ez a vallomás odavezetett, hogy a levél- szanatóriumban súlyos, másfélórás operáción
fosztogatási bűnügyből egyúttal valuta- esett keresztül és a súlyos rnütét után jóked
vűen fogadja hódolóit. A bridgelő hölgyek csa
bünügy is lett. Most tisztázni akarják,
patostól látogatják a bridgebajnokot, sőt leg
már évek óta űzte manipulációit.
kik vásárollak a rugforgalomban
va
utóbb felmerült a terv: külön telefonvonalat
Megtapogatta a borítékokat és ba ugy sej
lutát a megtévedt posztatlsztvlselőtől,
kellene felállítani a Bridge Club és Keleti sza
tette, hogy pénz van bennük, kinyitotta és mert ezek ellen egyrészt orgazdaság, más natóriumi szobája között.
Az amerikai levelekből kiszedett
dőllárokat a zugforgalomban eladta.

részt valutabüncselckmény

miatt

eljárás

FOTÓALBUM spirálkötésben I indul.
A jogi álláspont az, hogy a dollárlevelek
IYIBNFRUA
PAPÍRÁRUHOZ feladói éa címzettjei ellen nem indul bűn
IBIÍÍíKjÍIwM Kossuth Lajos-utca 2t’ vádi eljáiás valutaszabálytalanság miatt,

BEVERLEY NICHOLS:

Kertem

MEDICI
KATALIN
A renaissance legérdekesebb
asszonyának élete és kora
IRTA

FRANCIS WATSON

Most jelent meg magyarul !

Ara 5 pengő, kötve 7 pengő
Megtekintheti
minden könyvesboltban

SINGER ÉS WOLFNER
IRODALMI INTÉZET KIADÁSA

pénzen múlik minden, hanem azon a szerete
tett, amellyel az ember a legyegyszeriibb virá
got Is testvéréül tudja fogadni. — Megjelent
Dante-kiadásban.

Fényes ígéretek
sokkal több bajt és szomorúsá
got, mint örömet és áldást szerei
tek minden időben egyeseknek és
társadalmaknak. A fényes Ígéret
*
amit beváltani nem tudnak, csaló
dást,
l e li a n g o 11 s á g o t,
kétségbe
esést kelt a lelkekben, amelyek a
könnyelmű
Ígéretek nélkül re
ménységgel és kitartással várták
volna az Isten segítségét, a dolgok
jobbrafordulúsát. Nem fényes Ígé
retekre,
fényes
cselekedetekre
van szüksége a világnak! Határo
zottan fényes cselekedet, ha nem
is a
legnagyobb cselekedet, egy
pár cipőt Scbmoll-Pastával tisz
títani. Az a ragyogás, az a gyönyörű
fény, amely a Schmoll baesnálata
után as ember cipőjét bevonja,
örömet és valami kis büszkeséget
szeres annak, akinek a cipő a lá

mert a valuta Magyarországra való kül
bán van és kellemes és üde pilla
Fordította: Benedek Marcell.
pénzt zsebrcvágla. A bűnös utón szerzett dése nem tilos, a címzettekről pedig felte
natot mindenkinek, aki csak rá
hető, hogy nein zugforgalomban akarták
pénzt clitta, szenvedélyes alkoholista.
Ha netalán elkopott már a „bűbájos
*
1 szó pillant arra ■ Schmollos cipőre.
— Naponként kct-liárom liter bor kel- eladni, hanem beszolgáltatták volna a Nem akkor nincs más hátra: ki kell fényesíteni
Beverley Nichols könyve számára, mert jobb
leli, mást is ittam — mondotta — akár zeti Banknak. így tehát
n

milyen uton-módon, de elő kellett terem
tenem az Halra a pénzt.

bátran

jelentkezhetnek,
sok,

mint panaszo

Megkérdezték tőle, mennyi volt a zsák
mánya, mire vállát vonogalva válaszolta,
hogy nem tudja,
képtelen visszaemlékezni arra, hány
cselben dézsmált meg pénzeslevelcket,
különben sincsenek rendben az idegei, al
koholizmus miatt már kétszer is ápolták
kórházban.
A rendőrség nehéz feladat előtt állt,
amikor azt kellett kutatnia, mennyi a kár
és kik a károsultak. Közönséges levélben
ugyanis tilos pénzt küldeni és

viszont ez megkönnyítené a nyomozást és
könnyebben jutna a hatóság a valutaüzé
rek nyomára.
Az újabb fordulat miatt Nagy Ödönt
egyelőre még nem is adták át az ügyész
ségnek, előreláthatóan csak hétfőn kerül
sor arra, hogy átkisérjék a Aforkó-utcai
fogházba, ugyanakkor pedig

ha nz ilyen szabálytalan módon
kül
dött pénzek elvesznek, a feladók nem

hogy kézrekeritsék mindazokat, akik a zug
forgalomban valutát vettek Nagy Ödöntől.

a rendőrség érintkezésbe lép az ügyész
ség valutakirendeltségével és a valutadcteklivck veszi át a további nyomo
zást,

szót erre a könyvre találni nem lehet. Ahogy
az iró végigvezet bennünket a kertjén, meg
kell szeretnünk őt magát s ennek a kertnek
minden ösvényét, minden ágyasát, minden
virágát.
Társai, testvérei vagyunk tréfás
és komoly küzdelmeiben, nmclyeket a kezdő
kertész tapasztalatlanságával és mohóságával
vív meg,
természeti
törvények, éghajlat,
élösdi növények és kellemetlen szomszédok
ellen — mig végre megteremti magának azt,
amire mindnyájan vágyódunk lelkünk mé
lyén: az igazi otthont, a szépség és nyugalom
birodalmát. El kell olvasnia ezt a könyvet
mindenkinek, aki maga is átesett az otthon
alapítás édes izgalmain: sok fejezetében mo
solyogva fog magúra ismerni. Es el kell ol
vasnia annak, aki még csak álmaiban mer
ogy falusi kis kert „fényűzésére” gondolni —
megtanulja ebből a könyvből, hogy nem a

—- Délelőtti és délutáni bemutató előadások'
az elektromos kiállításon. Az Elektromos Mü

vek, V., Honvéd-u. 22 sz. alatti kiállításában
november hónapban minden szerdán délután
fél 6 órakor az előadóteremben főzőbemu
tató előadást, hétfőn, csütörtökön és pénteken
délelőtt fél 10 órai kezdettel a villamos gya
korló konyhában fözőgyakorlalokat tartanak.
Különféle hús- és tésztanemüek készítése. Az
előadásokon a különböző háztartási készülé
keket Is bemutatják. Felvilágosítást adnak az
uj háztartási árszabásra vonatkozólag. Belé
pés, ruhatár díjtalan.
— Érdekes újítást vezetett be a Hungáriaffirdö (Vll., Dohány-utca 44), az eddigi álta
lános szokástól eltérően alkalmazottainak fix
fizetést ad és a borravaló elfogadását eltil
totta. A változatlanáru Jegy árán kívül a ven
déget egyéb költség nem terheli.

wuv
A merika revii-kulturója Ázsia egzotikuma
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Kotsis ügyészségi alelnök
vasárnap Balaíoniöldváron nyomo
zott a milliós valutabünügyben
F Érdekes fordulat történt vasárnap a Ba
laton földvári
szállodaépítkezésből támadt
milliós valutabünügyben. Kotsis Miklós dr.
ügyészségi alelnök, a valutaügyészség veze
tője szombaton a késő esti órákig va
lamennyi gyanúsított kihallgatását befe
jezte s ezután úgy határozott, hogy leuta

zárlatot rendelt el a letartóztatott Fenyő
Zoltán, Forbáth Imre és Vidor Jenő min
den feltalálható vagyonára. Vasárnap kide
rült, hogy Fenyő Zoltán tavaly Balatonlellén egy budapesti belvárosi kereskedőtől
nagyobb penziót bérelt, amelybe többezer
pengő értékű vendéglői és kávéházi beren
ltk Balatonföldvárra s megszemléli Fenyő dezést fektetett be.

holtán szállodáját.
Kotsis ügyészségi alelnök

vasárnap elutazott Balatonföldvárra és
Itt megtekintette a szállodát.

A
valutaügjészség
lefoglalta
Fenyő
Zoltán Balatonlellén
bérelt penziójá
nak
egész berendezését és felszerelé
sét is.

6

takozni ■ monstre-gyülés. Súlyos panaszuk
az ügyvédeknek, hogy alkotmányjogi szem
pontból is számos korlátozást tartalmaz s
javaslat.
Rendkívüli a felzúdulás a 43. paragra
fus ellen,

amely módot ad az Igazságügyminiszternek,
hogy kormánybiztost küldjön abba a kama
rába, fihol nem teljes a tagok közt az egyet
értés. Ez beláthatatlan következményekkel,

az autonómia teljes megszüntetésével járhat,
mert minden testületben vannak különböző
felfogások és enélkül elképzelhetetlen is az
alkotmányos fejlődés.
Az egyik szónok ki fogja fejteni, hogy az,
hogy a felvételt egyénileg bírálják el,
a legtágabb teret nyújtja
nizmusnak.

a

protekcio

A zárt szám kérdésében lesz a leghango
sabb vita. Az ügyvédség többségének állás
pontja,
hogy az ügyvédek nem olyan önzők,
Dr. Halász Lajos és Kádár *Miklós
védők
felfolyamodást jelentettek be a bűnügyi hogy el akarnák zárni a pályától a fiatalsá
got.
Több
felszólaló fogja leszögezni, hogy
zárlat foganatosítása ellen, mert szerintük
Fenyőék hatvanezer svájci frankot szolgál a javaslat törvényerőre emelkedése teljes
függőségi
viszonyt
teremtene és rendkívül
tattak be a Nemzeti Banknak s voltakép
pen cselekményükkel senkit sem károsítot alkalmas lenne politikai célok felhasználá
a
helyszínen
győződött
meg
arról,
sára.
A
nagy
értekezlet
előreláthatólag ki
tak meg, ha pedig nincs kár, a bűnügyi zár
hogy a letartóztatott gyanúsítottak val
egészíti a kamarának az ügyvédreform tár
latot foganatosítani nem lehet.
lomásai, a lefoglalt üzleti könyvek és
A büntetőtörvényszék valutatanácsa rö gyában készített emlékiratát.
iratok Igazat mondanak-e.
A nagygyűlés befejezése után a Budapesti
videsen végképpen dönt a bűnügyi zárlat
A késő délutáni órákig tartózkodott Kot kérdésében. A nagyszabású valutabünügy ügyvédi Kamara elnöksége
sis Miklós dr. Balatonföldváron s az órá nyomozása pedig folyik tovább. Kotsis
rendkívüli képviseleti közgyűlést hív
kig tartó helyszíni szemle után visszauta ügyészségi alelnök balatonföldvári hely
össze.
zott Budapestre.
színi szemléje után újabb érdekes kihallga
Erre
előreláthatólag november 10-én ke
A valutaügyészség tudvalévőén bűnügyi tások lesznek a nagy valutabünügyben.
rül sor. A képviseleti közgyűlés fogja vég
érvényesen elfogadni a memorandumot és
eljuttatja azt a miniszterekhez, továbbá az
országgyűlés két háza tagjaihoz. Ettől az
utolsó erőteljes akciótól várja az ügyvédség
a sikert: kenyere és jogai érdekében a ja
vaslat jelentékeny módosítását. Az elmúlt
héten egyébként az ügyvédjelöltek is elkese
redetten tiltakoztak a javaslat ellen.
hetvenszobás luxushotel építkezése csak
nem teljesen befejeződött már. Az ügyész
ségi alelnök magával vitte Balatonföld
várra azokat az iratokat, amelyek a szál
loda felépítéséről, berendezéséről szólnak
sitt
A

A vizsgálóbíró szabadlábra
helyezte a névtelemsccai
————e
erkölcsbotrány
Verebély Tibor
„méltóságos asszonyát
*
nyilatkozata
Az ügyészség feliolyamodására fogságban maradt
nemes Rudolf Aranka, hétfőn dönt sorsáról a vádtanács
a fogtechnikus
De ott vannak a vizsgálóbíró előtt azokról
Szombaton délelőtt egy középkorú, jól
kérdésben
öltözött nőt kisért egy fogházőr a törvény a hölgyekről szóló pontos feljegyzések is,
szék harmadik emeletén, ahol a vizsgáló akik a NAvtelen-ulcai lakásban megfordul
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bírók szobái vannak. Aztán Antalffy Manó tak.
A déli órákban ért véget a kihallgatás és
dr. vizsgálóbíró előszobájába tért be a nő a
fogházőrrel, ott várakozott néhány percig, a vizsgálóbíró nyomban közölte végzését:
majd beszólitotta a vizsgálóbíró és közel
elrendelte nemes Rudolf Aranka sza
badlábra helyezését.
egy órán keresztül kihallgatta.
Nemes Rudolf Arankát, a Névtelen-utcai
A szabadlábrahelyező végzés megokolása
erkölcsbotrány
szereplőjét
kísérték
szerint nemes Rudolf Arankával szemben
szombaton délelőtt ■ vizsgálóbíró elé.
kerítés vétségének bűncselekménye látszik
Az egész városban feltűnést keltett ez az fennforogni, melynek maximális büntetése
erkölcsbolrány, amelynek újabb részletei három évi börtön, mig a kerítés büntette,
mely címen eredetileg letartóztatták, tiz esz
tárultak fel a vizsgálóbíró előtt.
Nemes Rudolf Aranka izgatott, szenvedé tendei fegyházzal büntetendő. A letartózta
lyes hangon tiltakozott a vizsgálóbíró előtt tott asszonynak bejelentett lakása is van.
a kerítés bűncselekményének vádja ellen, a Mindez nem teszi megokolná a további fogvizsgálóbíró pedig elébetárta a nyomozás vatartását, ha a kerítés vétségének gyanúja
megokolt is vele szemben.
újabb adatait.
Miután a vizsgálóbíró szabadlábrahelyező
Antalffy Manó dr. íróasztalán már ott fe
végzését
kihirdette, Rudolf Arankát vissza
küdt az a kis kékfedelü könyv Is, amelybe
a Névtelen-utcai erkölcsbotrány letartózta kísérték a fogházba, ahol Izgatottan várta,
mikor
helyezik
szabadlábra. Erre azonban
tott „méltóságos asszonya”
nem került sor, mert
feljegyezte a lakásán megfordult urak
neveit Is.

Meglepő neveket tartalmai el •l kis
könyv. Egész sereg előkelő társadalmi állású
ur neve és pontos lakáscíme van feljegyezve
benne.
Ismert bankigazgatók, gyárosok, vállalkozák, nagykereskedők. Ügyvédek, mér
nökök pontos nevét és elmét tártulmázzá a könyv.

az ügyészség nyomban felfolyamodást
jelentett be a szabadlábrahelyezés ellen
és igy az erkölcsbotrány szereplője to
vábbra is fogságban maradt.
A déli órákban Rudolf Arankát felkereste
védője, dr. Krausz Gábor és közölte vele:

— Hétfőn tárgyalja a vádtanács az ügyet.
Ekkor dől el végkép, hogy szabadlábra ke
rül vagy letartóztatásban marad.

Összehívták
a budapesti ügyvédséget!
elmúlt héten általánosságban elfogadta
a képviselőház bizottsága az uj ügyvédi
rendtartásra vonatkozó törvényjavaslatot, a
magyar ügyvédség azonban mégsem nyugo
dott bele annak sérelmes intézkedéseibe és

’

Az

példátlanul nagyszabású demonstrációra

összehívták az egész fővárosi ügyvédséget.
Rendkívül nagyjelentőségű ez az összejöve
tel, különösen azért, mert amióta képviseleti
közgyűlése van a kamarának, az ügyeket
nem az egész plénum előtt tárgyalják. Ezt
a kérdést azonban olyan sorsdöntő fontos

ságúnak látja a kamara tisztikara, hogy
készül:
szükségesnek tartotta meghallgatni az egész
november 4-e, szerda délután őt órára a kar véleményét, annál is inkább, mert az
Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermébe ügyvédség sorsáról, jogairól, kötelességeiről

50-75. előadás
a cTíwnn sikere!

és autonómiájáról dönt az uj ügyvédtör
vény. Ezért hívta össze dr. Kövess Béla, a
kamara elnöke, a nagygyűlést. Szónokok
hosszú sora fogja ismertetni a kar elkesere
dését, panaszait és kifogásait, úgy, hogy
több napig fog tartani a budapesti ügy
védek monstrc-gyülésc.

Az ügyvédség legjobb szónokai fogják ki
fejteni, hogy a jogfejlődés szempontjából

semmi előnyt nem jelent az uj javaslat,

(TiaHay mar?lt. Muráti Üli.
RMay Imre. Berejl Oszkár

amely a szabadságjogokat is csorbítja. Eddig
minden jogszolgáltatási és Igazságügyi kér
déshez, továbbá minden korszerű reformhoz
hozzászólhatott az ügyvédség, az uj törvény

PESTI SZÍNHÁZ értelmében < sak igazságügyi

A

kérdésekben

VJíszinhiz kann-sszinMzá lesz szava. Ez ellen különös créllyel fog til
i £)Tfndülí« 1-154-38

Az október hó 31-ikén megjelent hírlapi
közlemények téves szöveggel és értelmezés
sel jelentették meg e kérdésben tett nyilat
kozatomat, mert nem állítottam azt, hogy
„a fogtechnikusok a jövőben is elvégezhe
tik a foglalkozási körükbe tartozó munká
jukat a szájban, protéziseket a szájba he
lyezhetnek, csupán sebet ejteniük nem
szabad".
Kijelentésem akként hangzott, hogy az
orvoskamarai törvény semmiféle jogfosz
tást nem tartalmaz a fogtechnikus Iparo
sok eddigi jogaival szemben, hanem csak
törvényesíti azt az állapotot, melynek értel
mében a szájban bármely orvosi működést
kizárólag csak orvosok, illetve fogszak
orvosok végezhetnek. A fogtechnikus Ipa
rosok pedig csakis a fogmüveknek műhe
lyt elkészítésével foglalkozhatnak, mint
amelyben az ipartörvény értelmében ki
képzi tűket nyerték.
A vizsgázott fogászmesterek eddigi jogait
az orvoskamarai törvény nem érinti.
Dr. Verebély Tibor sk.

Vészcsengő-riadalom
a főkapitányságon

szó fellármázta az egész épületet Az első
emeleten éppúgy, mint a másodikon, de a
legkisebb zugában Is az épületnek hallható
volt a csengő vésztjósló hangja, ami érthető
riadalmat keltett. A kapuörségck
osonnál lezárták az összes kapukat,

az őrszoba legénysége és a tartalék futó
lépésben igyekezett a lépcsőkhöz, hogy
megszállják azokat és idejében elcsípjék a
menekülő rabot, vagy más bűnözőt, aki
miatt megszólalt a vészcsengő. A rendőr
tisztek és detektívek is kifutottak a folyo
sókra és a főkapitányság főtisztviselői is
kíváncsian érdeklődtek, hogy mi történt,
öt percig tartott a nagy izgalom a főka
pitányságon, mire kiderült, hogy
véletlenül szólalt meg a vészcsengő.

Takarítják az épületet, az egyik takarítónő
Szombaton délben öt perccel 12 előtt véletlenül elrontotta a csengő központi ké
megszólallak a főkapitányság összes kapui szülékét és állandóan szólt, amig meg nem
nál a vészcsengök. Az éles, erős csengetyü- javították.

Legerősebben szűr a

ur

kettős füstszűrővei!
EZÜSTSZÍNŰ dobozban ára-------- 46 fillér.
Senator „RAPID" cigarettapapír, hosszában hajto
gatva, egyenkint kihúzható lapokkal

gummirozott széllel ..................................... 14 fillér
ugyanaz, nem gummirozott........................ 13 fillér
Senator 60-lapos cigarettapapír ................12 fillér
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MÉRNÖK UR!
Jobbat nem kívánhat munkájához, mint a

„TÚRÁN”

/.

Jász-Nagykim-fizolnok vármegyei agairónt A legfinomabb grafitból gyártott
kiváló magyar liőn.
rászegycsűlet tiszteletbeli dlsttagjává válasz
totta Horthy Miklós kormányzót. A lövi
Gyúrtjas 8CHUI ER JÓZSEF R.-T.
héten csütörtökön országos agarászverseny
lesz Szolnokon.
lehet, hogy csak Istenhez akart köze
II.
lebb lenni...
Nagyon érdekes kétnapos golf mérkőzés
lesz szombaton és vasárnap a Svábhegyen.
S ezzel már körülbelül el is mondtam,
BAKTER: A macska rúgja oldalba Lep
ÖRZSI: Akik a telefonkönyvbe beíratták
.4 budapesti angol követség ural, akik ki cses szomszéd, csak nem Pestről gyünnek a nevük mellé hogy mérnök
hogy mi a divat. Vannak természetesen
vétel nélkül szenvedélyes golfjátékosok, kö megen?!
enyhébb
formájú „kiadások” is, persze
BAKTER: Jogukban áll, ha megvan a
zös csapatot alakítottak az amerikai követ
ÖRZSI: Dchonnem. ölég kár vót a va pakszus.
csak elvétve. De ez nem is volna baj.
ség golfkedvelő tagjaival és kihívták ver súti kűccségér, mer hiába jártunk. A Kiss
A baj csak ott kezdődik, hogy nagyon
ÖRZSI: A’ nem ölég. A kamarába is bent
senyre külföldi kollégáikat, a bécsi, párisi Lajost nevezték ki tüzojtó-főparancsnok- kő lenni.
sok hölgy nem törődik azzal, vájjon
és londoni angol, valamint amerikai követ nak.
előnyösen áll-e neki, vagy sem az uj
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint az a
BAKTER:
No
fene,
no
fene!
Tán
maguk
ség tagjait. 3 külföldi urak már csütörtö
forma. Hej pedig, ha akadna egyszer
cipész, akinek Doktor Mártony vót a neve.
kön Budapestre érkeznek, tréninget tarta is pálláztak?
Eccer a Rózumberg, a helbéli orvos, sze
valaki, aki megmondaná, hogy a szoli
ÖRZSI: Persze hogy pálláztunk.
, mére vetette néki, hogy e’ tulajdonképpen
nak, azután következik a kétnapos nagy
dabb kalap mennyivel előnyösebb..,
BAKTER: De eztet nem tudom főfogni csalás, mer nem is járt egyetemet, oszt
mérkőzés.
(Biztosan örök harag lenne belőle).
Lepcses szomszéd: ért maga a tüzojtúshoz? mégis kiírja hogy doktor. — „így osztán
Hl.
Megjegyzem, tulajdonképen h.álás
sokan azt beszélik magárul, hogy orvos."
LEPCSES: Hál a Kiss Lajos ért?
A nyíregyházai Hadik-huszárok kedden
nak kellene lennünk az uj kalapdivat
BAKTER: De magának gyakorlata sincs. — zokolódott Rózumberg. — „Akkor kvitt,"
Jlubcrtusz-vadászlovaglást rendeznek. Reg
nak,
amely groteszkségével sokszor mu— monta rá az öreg cslrizes, — „mer ma
LEPCSES: Hát a Kiss Lajosnak van?
gel lesz az indulás a királytelekpusztai Dcslattatóan hat. Én mindig jóizüt ne
gárul még sokan azt beszélik, hogy susz
scioffy-kastélytól, hallal! délután a lovassági
BAKTER: Ne izéljen mái A Kiss Lajos ter!"
vetek, ha egy 60—70 éves matrónát
kiképzett tüzojtóliszt,
gyakorlótéren.
látok, aki unokáját vezeti kézen és
BAKTER: Hinnye a szenvedésül Jól odaIV.
LEPCSES: Hát osztán? Mit szólna maga lapított neki! — Hát aíTelül mi hír, hogy
fején egy hetyke, felhőbe magasló toll
Tanulságos történet arról, hogy ha valaki ahhoz, ha a katonaságnál egy tiszti-iskolát a panyol kórmány-csapatok ellentámadásba
díszeleg. Vagy érdekes megfigyelni,
párbajozik, fizesse meg a költségeket . . . végzett karpaszomántos önkéntest kinevez mentek?
ha ez a tolióriás nem felfelé, hanem
nének a honvédség főparancsnokának??
ÖRZSI: Úgy Írják az újságok.
I'-gy társasági fiatalember párbajt vívott.
vízszintes irányban van a kalapba
BAKTER: Na jó, na jó, dehát akkor mér
BAKTER: Oszt mér csak most Jutott
'Meg is vágta az ellenfelét. Ezzel a lovagias
tűzve, á Iá régi kalaptű, a hölgy gaval
nevezték ki a Kiss Lajost?
eszükbe?'
ság szabályai szerint befejeződött volna az
lérja pedig a kellemetlen akadály
LEPCSES: Nézze, hájjá, mikor CsepléLEPCSES: Nézze csak, egy vasárnap dél
ügy, de egy kis bonyodalom támadt. A fiatal
miatt akár akarja, akár nem, kény
szen vót a tűzojtófőparancsnokválasztás, a
ur ugyanis nem fizette meg a vlvómester jedző mindenáron aztat az ötvaros Csa- után, a Ciccelvájsz kocsmájába, Csomócska
telen betartani a „drei Schritt vöm
költségét, mire a maestro beperelte. A járás- mangó Gyulát szerette vóna behozni. Aszon Pali odalépett Savanya Lukácshoz, oszt e’
Leib” előírást.
jókora
furkóssal
akkorát
rottyintott
néki
a
biró-elutasította a keresetet és a törvény gya a biró: —„No de ótvaros Csamangó
A tokk-kalapok is formában köszön
lejebúbjára, hogy még az ablakok Is csö
nyelvén kimondotta, hogy „alperes a vivő soliase látott még lüzet!" — „A földmű römpölni
tik az Őszt. Elől mindegyiknél saját
keztek. Savanya csak ült, nézett.
termet olyan bűncselekmény céljaira bérelte velési miniszter se kapált soha, a pézügy- De Csomócska nem nézett, hanem megen
anyagából kivágott nagyarányú virág
ki, amit a törvény üldöz, a bíróság pedig az miniszter se vert még pézt," — monta a csak fölemelte a csontandalíttó furkóst s
ékeskedik rozetta, pipacs, vagy kétilyen kereseti Igény érvényesítéséhez jog jedző. „De mit fog csinálni ótvaros főpa még nagyobbat billentett a Savanya nyakabárom
krizantém alakjában.
segélyt nem nyújthat". 3 járásbttó ugyan rancsnok, ha kitör a tűz? — kérdezte a gombóccára. Mikor mán a hatodikai súj
A nagy kalapszalónokban azonban
biró. — „Hát kiaggya a főparancsot, hogy totta a Pali, az öreg Ciccelvájsz mérgessen
akkor az ügy iratait áttette az ügyészséghez, el
köll ót tani!" — vágta rá a jedző és Csa- szólt Savanyához: — „Mér haggya magát
már alig készítenek téli kalapokat,
hogy tiltott párviadal miatt eljárás indul mangót meg is választották.
itt már lázasan készülnek a selyemkalap
verni, mér nem vág vissza??" — „Mingyán
hasson. Az ügy vége tehát alighanem az lesz,
BAKTER: Hájsze van benne valami. Aki visszavágok" — felelte az illető, — „csak
szezónra. Még hat hót és a fagyos
hogy a lovaglás ügy pörős hőse megfizethei nek az Úristen hivatalt ad, ad hozzá észt
téllel egyidejűleg meg fognak érkezni
előbb erőt gyűjtök."
bűntetéspénz ben azt as összeget, amivel is. — Oszt azontúl mi újság Pesten Lep
a vékony selycmkalapok is.
ÖRZSI: Oszt mehetnénk is haza.
adósa maradt a vivőmesternek.
cses szomszéd?
4

ÖRZSI: Igen nagy főzándorodás van a
** '
V.
fogteknikusok között. Mer az uj törvény
Csupa Ifjúság és tavasz a Moulln Rouge nem engedi meg, hogy az emberek szájába
uj Harmath-revüje, a Szerelmes Budapest. nyúlhassanak.
A márkázott Flascliner-ghrde produkciója
BAKTER: Igaz is. Azér van a fogorvos.
verhetetlen!
LEPCSES: Ne beszéjjen, néha nem tunni
VI.
ki mire jó! Putsai Karol is fogteknikushoz
vitte
az anyóstól. Mikor osztán az öreg
’Az elvált bárónő, akinek Erzsébet a ke
resztneve, állandó napi látogatója a Hangii asszony igen rettentő beteg lett, mivel elförmett a beletöri gyűkér, a doktor kemé
nak. Most, a történelmi színdarabok divat nyen rátámatt Putsaira, hogy mér nem fog
jának Idején el is keresztelték igy: Hangliai orvoshoz vitte a napát. — „Hát azér" —
Erzsébet.
monta Putsai, — „mer a fogteknikusnak
VII.
is köll élni, anyósnak pedig nem muszáj."
A budapesti képzőművészek nagy érdek
ÖRZSI: A korela tlsztelkeggyen az ollan
lődéssel várják a müteremlátogatásokat, vőnéll
BAKTER: Hát abbul ml Igaz, hogy a
amelyeket az idei ezezónban nemsokára
megkezd Bajof Gizi. 4 kiváló művésznő is mérnököket is kezdik piszkálni?

mer! mü barátok bevonásával pikniket ren
dez festők és szobrászok műtermében. A müteremlátogatások során egy-egy műtárgyat
kisorsolnak a vendégek között és baráti
összejövetelekkel igyekeznek egy kissé fölpezsdltení a művészetek Iránti barátságot és
vásárlási kedvet.
Vili.
Az elegáns Budapest mámorosán tapsolta
végig az éjszaka a Parislen Grill premierjét.
A sztárok sztárja: Chyo, valódi japán her
cegnő, izgatóan erotikus, mégis finom.

SS

bőrruházati üzeme,

X.

Wells fantáziája kismiska ezekhez
a kalapkölteményekhez képest. Az
egyik tornyos, de nem csúcsosodik ki,
hanem behorpad fenn az „ormon”,
de mivel viselője mégis valami égbe
kiáltót akar magán viselni, megtoldja
kalapjának hirtelen megtorpant ma
gasságát egy félméteres tollal.

XI.

LEGOLCSÓBB
A SPECIÁLIS
készítőnél

RAkóczi-ut 65, I. emelet

„intakt" harisnya igen fontos ruhadarab.
Minden sikkes asszony tehát tartson legalább
két pár hcrnyósslyem harisnyát. A többi lehet
müselyem Is, amelyet már oly tökéletesen
készítenek, hogy álig lehet a valóditól meg
különböztetni. Igaz, hogy a hernyósclyem
lágyságát és simulékonyságát nem tudja pó
tolni semmiféle más harisnya.
(Dr. D.-né).

KALAPCSODA:
Hernyóselyem
CSODA HOGY KALAP harisnyák
Nem is tudom, hogyan kezdjem leg
újabb kalapbeszámolómat. Az ember
nyugodtan, mitsem sejtve, maga elé
nézve megy az utcán és egyszerre csak
elsötétül előtte a világ, szeme meg
akad egy hatalmas süvegen, vagy a
pisai toronyhoz hasonló ferdeségen és
csak hosszú percek múlva eszmél rá,
hogy a divatos női kalap magasba szö
kell ő méretei takarták el szemünk elől
az őszi napfényt.

Szónok-iskolát nyitott a Belvárosban Bod
nár Elek, egy kitűnő fiatal színész. Art be
szélik, jövendőbeli honatyák melegen ér
deklődnek a: iskola iránt, amely ebben a
műfajban az első Budapesten.

Pár szó
a női harisnyáról

BŐRKABÁT

BECK EMIL

IX.
Öröm vár a síelőkre! Meghosszabbítják a
mátrai nagy lesiklót. Két évvel ezelőtt kezd
ték épitenii de csak a fele kétsült el. Most
valóságos munkáshadsereg dolgozik a foly
tatásán, rövidesen kész lesz. A Kékes leg
magasabb pontján, tOfb méternyi ma
gasságban kezdődik és a Somhegy alján,
410 méteren végződik, közel a parádl
országuHio . ahonnan egy-kettőre lehet
vlssrautózni a kiindulóponthoz.

József Ferenc királyi hcrccgék rózsa.dptnbi kastélyának vendége van. Anna kirá
lyi htreégasrony nővére, Mária Alice szász
hercegnő érkezeit néhány napra tát ogat óba.

BAKTER: Mcgájjon csak. Még arrul nem
(Dr. Dévainé Erdős Böske),.
szólt Lepcses szomszéd, hogyan van ftr,
hogy a Darányi miniszterelnököt az ellen
♦
zék is dicséri, csak a saját pártyába van
Kalapra sirass clips 1.50, gyönyörű brocha
nak ellenségei?
5.-— P. Jolié, Kigyó-u. 4—6.
LEPCSES: Haj ja tuggya, eccer Csaboda
Gyula a vonat ablakábul néz ki, oszt láttya,
hogy a felesége a tőttés mellett haliadván
átugrik e' tócsát a közbe úgy felkapja a
szoknyáját, hogy fele sunkája kiládzik. Egy
idegen úriember is olt áll az ablaknál s ví
gan ódalbalöki Csabodát. — „Ez oszt a
Nincs csúnyább dolog, mintha egy elegáns
asszonynak régi, kimosott vagy „agyoustopfájn menyecske!" — mongya az úriember.
polt’’ a harisnyája. Éppen ezért sokszor csodál
— „Nono!" — morogja Csaboda. — „Mi,
kozva állapíthatjuk meg, hogy vannak höl
tán magának nem teccik?" — kérdi az úr.
gyek, akik azzal a meggyőződéssel, hogy úgy
— „Nekem a’ nem teccik" — monta mér
sem látszik ki a hosszú ruha alól —, ugy estélyi
gessen Csaboda, —- „hogy a feleségem ollan
ruhájukhoz végig felvarrottszemü harisnyát
pikáncsul emelgeti a szoknyáját, hogy a’
vesznek fel. Hölgyeim, ez nem helyes. Tes&ék
magának teccik!" — No Istennek ajállom.
tudomásul venni, hogy a százszázalékosan

A tollviselet általában hatalmas arányolcat öltött és ezt tessék ■ szó leg
szorosabb értelmében venni. Az Alpárpremieren láttunk pl. egy fekete „csú
csot” tenyérnyi széles és legalább 25

Modern

függöny és anyag...
CMpkMiövet fQpRöny, ISo x 2.50-m
méret, 10 cm-es műselyomrojttal P
CsIpkOMÖvet duplaágytedtó,
színes hímzett moUwal.................

n Kft
U.wU
l*w
vU

Lipótvárosi Fonal Itt.
__________
Lipót.kórul FéiZk
cm

magas fekete tollbetűzéssel. A
hölgy kicsi volt, s ép ezért még száz
szorta feltűnőbben nézett ki. Ugy lát
szik azt gondolta, hogy magasabb
nak látszik a gavallérja előtt. De az is

Kiváló márkák

rso
400-as, Utyolvékony henyótalyem .. U

PAMPA N/1J
800-aa, harnyóselyemból..........................

3

50

V

Hajszálvékony hamyóselyem .............. W

Fenti flnommlnőségü harisnyák
alig észrevehető gyári h.bával
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BHdzstragédia
a Lipótvárosban:
megmérgexte magát egy miniszteri
tanácsos bridzsrajongó felesége,
mert az ura válni akart tőle
Szombaton hajnalban megszólalt a telefon
Markó-utcal mentőpalotában:
— Sürgősen Jöjjenek a Vajkay-utca 2. szá
ma házba, egy elegáns dáma fekszik eszmélet
lenül a kapualjban.
A mentőkészültség hamarosan kiszállt a
házba és első segélyben részesítette a kapu
alatt fekvő hölgyet.
Mérgezési tüneteket
vettek észre és sürgősen a Rőkus-kórházba
szállították, ahol gyomormosást alkalmaztak.
Csak ekkor került sor a hölgy kilétének megállapítására.
Átkutatták retiküljét, amelyben
három búcsúlevelet találtak. Az egyik levél
Hódmezővásárhelyre szólt, dr. M. ö.-nek, aki
az öngyilkos nő sógora, a másik levél a fér
jének, dr. B. L. miniszteri tanácsos nevére volt
megcímezve. A harmadik búcsúlevélben a fő
kapitányságnak jelenti be öngyilkosságának
okát:
— Férjem előtt megrágalmaztak rosszaka

róim, de én őt halálosan szeretem éa nem
tudok nélküle élnL
A Hétfői Napló munkatársa felkereste va
sárnap délután a miniszteri tanácsost, aki fel
fedte a rejtélyes öngyilkosság okát.
— Feleségem, akitől tizenhét hónapja kü
lönváltan élek,

h

szenvedélyes brldzsjátékos és minden Ide
jét a bridzsszalónokban töltötte, ezért Is
váltunk külön.
Sógora közvetítésére vissza akartam térni hoz
zá, de megtudtam, hogy ő továbbra is hódol
szenvedélyének,
felkértem tehát, adja be • válópert, pén
teken este beszéltem vele erről telefonon,
a történteket pedig csak ma tudtam meg, nem
kaptam még meg a levelét. Most pedig sietek
a kórházba meglátogatni őt... — fejezte be
a beszélgetést a férj.

Kétévi és kéthónapi (egyházat
kapott Hanics Albert ószeres,
a Lehel-patika telefonos rablója
Nagy feltűnést keltett nemrég az a vakmerő
lopás, amely a Váci-uti Lehel-patikában tör
tént. Hanies Albert őszeres több bűntársával
együtt megismételte a Lehel-patikában a Váci
utcai ékszerrablást. Hanics beállított a pati
kába, átadott egy receptet s amig a gyógysze
rész azt elkészítette, megszólalt a telefon: vi
téz Székely urat kérték a telefonhoz. Hanics
odasietett a telefonhoz, azzal, hogy őt kérik a
készülékhez. A telefon a gyógyszertár egyik
mellékszobájában volt. Itt feküdt a patika
kézipéntlára, amelyben többszáz pengő volt.
nanlcs pár percig beszélt a telefonon •
eközben magáhozvette a kézikauzát, majd
elsietett a gyógyszertárból.
A rendőrség rövidesen letartóztatta Hanics
'Albertét. Ekkor derült ki, hogy Hanicsot nem
csak a Váci-utcai ékszerrablás inspirálta a
vakmerő tolvajlásra, hanem az, hogy néhány
hónappal ezelőtt Molnár Gyula bádogosmester

éij Jandura Gyula vásári árus már megkisé
relték, hogy
ugyanilyen módon ellopják a kézikasszát,
de az ő bűncselekményük nem sikerült.
Amikor ezt Hanics bevallotta a rendőrségen,
megindult a nyomozás Molnár és Jandura
kézrekeritésére is. Rövidesen elfogták őket s
bűntársaikkal együtt letartóztatták.
A büntetőtörvényszék Ottrubay-tanácsa szom
balon
Hanics Albertét kétévi és kéthónapi fegyházra Ítélte.
Molnár Gyula és Jandura Gyula hét-hét hó
napi börtönbüntetést kaptak. Bűntársaik kö
zül Diósi József vasesztergályost tizhónapi,
Molnár Lajos gyógyszertári laboránst pedig
hathóhapi börtönre ítélték. Tóth-Halász Sán
dor szobafestő héthónapi börtönt, özv. Marosi
Béláné varrónő pedig háromhónapi fogházat
kapott orgazdaság cimén.
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TÁNCOSNŐK,
HA FÉRJHEZ MENNEK...
Kártérítést kapott egy pesti táncosná, mert férjhez ment
a partnernő/e
Ei • film a legpikánsabb
filmcsemege: minden métere
1000 ötlet, minden felvonása
millió móka. Woronoff iri
gyen nézte végig, mert ez az
a film, amely mindenkit meg
fiatalít, felderit és megrészegít.

Irta: WILLY

FORST
KEDD ESTE

KAMARA

RENATE

ADOLF

MÜLLER WOHLBRÜCK
JENNY

JUGO

KEDD ESTE

DÉCSI
Rendezte: WILLY

FORST

HElNZ

RÜHMANN

Allotria! Ez a szó annyit je
lent, hogy bolondság, bohó
ság, móka, zenebona — egy
szóval nem akar mást, csak
felvidítani, megcsiklandozni...
Aki ezt a pezsgő filmet meg
nézi, mámorosán gondol viszsza erre az estére ...

— Amikor már meguntam a külföldön való
Furcsa kártérítési perben Ítélkezett most a
budapesti járásbíróság. Kit pesti táncosnő kötött bolyongást és mindazt, amit külföldi működésűnk
alatt mindkettőnknek végig kellett élni, elhatá
keletkezett es a különös pereskedés.
Benke Ilona táncosnő indította a pert Nagy roztam, hogy
visszatérek, mert vőlegényem várt rám itthon
Magda egykori partnernője ellen. Keresetében
s ha nem térek haza, végérvényesen szakított
arra kérte • bíróságot, hogy
volna velem,
5000 pengőt ítéljen meg kolleganőjével
férjhez menni nem tudtam volna. Azóta férjhez
szemben
mentem hozzá és boldogan élek vele. Ez a való
és keresetét igy okolta meg a tárgyaláson:
tényállás és ennek alapján kérem a bíróságot,
— Esztendőkkel ezelőtt megállapodtam Nagy Benke Honát alaptalan kártérítési perével utasítsa el.
Magdával, hogy táncduót tanulunk be. Aztán egy
A járásbíróság a két táncosnő indítvány ára
artistaügynök révén a legelőkelőbb külföldi varieték' bizonyítást rendelt el, majd ítéletet hirdetett:
ben Flóra Sisters néven fel is léptünk. Hogy milyen
1500 pengő kártérítés megfizetésére kötelezte
sikerünk volt, azt szerződéseink bizonyítják, ame
Nagy Magdát,
lyeket • bíróság előtt be fogok mutatni.
miután megállapította, hogy nem szóbeli ad bon
Volt háromszáz dolláros szerződésünk Is.
megállapodás,
hanem
jogérvényes, részletekre is
— Megállapodásunk szerint még két esztendeig
kiterjedő megállapodás volt közöttük. Benke
kellett volna táncolnunk. Nagy Magda azonban
Ilonának a megállapodás megszegése következtében
mcgokolatlanul megszegte a megállapodást, haza
kimutatható kára volt s ezt as 5000 pengőben meg
utazott Pestre. Ezt az elhatározását csak akkor
határozott kárát megfizetni köteles.
közölte velem, amikor én hosszabb idő múltán
így végződött két fiatal táncosnő váratlanul
újabb táncszámokat tanultam be vele, jelentős össze
megszakadt külföldi szereplése a budapesti járásseket fordítottam asokra a ruhákra, tánckosztümökre,
bíróság előtt.
amelyekben együtt kellett fellépnünk. Később tudtam
meg, hogy

partnernőmnek még Pesten udvarolni kezdett
egy banktisztviselő, azzal hitegette, hogy felesé
gül veszi. Ezért hagyott ott engem.
Nagy Magda, a beperelt táncosnő, a következő
meglepő védekezést terjesztette a biróság elé :
— Senkit sem lehet kötelezni arra, hogy akarata
ellenére olyan munkát végezzen, ami akár erkölcsi,
akár anyagi hátrányt jelent számára. Benke Ilonával
semmiféle írásbeli jogérvényes megállapodásom
nem volt, hanem

csupán szóbelileg határoztuk el, hogy együtt
fogunk fellépni.
Ez a szóbeli közös elhatározás nem volt időhöz
kötve, akkor hagyhattam ott a partnernőmet,
amikor akartam.
I

A KÖLTÖZKÖDŐ
KÖZÖNSÉGHEZ!
Mleiltt ti ••lllárlalt

beszereraé, látatjaisa

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
CSILLARGYÁRA
fóvlrosi lerakatan
VII., Erisabet-kinti 18.
V. Vörűamarty-ter 1
VIL Rákerri-nf 42.
vagy bármely vlasontPlMMakaN
• ftvámbaa vagy vldttaa.
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MILYEN A JÓ FELESÉG?
A mint
feleség
*
legyen
zön Jó|, tartsa rendben
azonban óvja, ápolja
Ha családjában valaki
A Meteorológiai Inté akkor gondoljon arra,

Esős, ködös idő

zet jelenti: Budapesten
vasárnap délben a hő
mérséklet 7 Celsius fok,
a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 759
mm., gyengén sülyedő
Irányzatú.
Várható Időjárás a
kővetkező huszonnégy órára:
Borult, esős, ködös Idő. Mérsékelt szél.
lényege
sen.

A hőmérséklet nem változik

— Felavatták

Móra Ferenc síremlékét.

Szegeden, a belvárosi temetőben, Tömörkény István sírjának szomszédságában va

sárnap nagy ünneplő tömeg jelenlétében
avatták fr| Móra Ferenc, az elhunyt nagy
magyar iró síremlékét. Dr. Szulay József
ny. rendőrkapitány, a Dugonics Társaság
elnöke mondott nagyhatású emlékbeszédet.
— Nagy szocialista fegyverraktárt leplez
tek le Ausztriában. A felsőmisztriai Amstetténben titkos fegyverraktárt fedeztek fel,
amelyben géppuskákat, puskákat, gránáto
kat és lőszert talállak nagy mennyiségbenMegállapít'>tták, hogy a titkos raktárt n
volt szocialista védöszövetség tartotta fenn.
Harminc embert letartóztattak.
— Beszakadt az. úttest és több ház Uszsseonilotl Konyhádon. fíonyhád egyik utcá
ján a napokig tartó esőzés következtében

vidám, mosolygó, főz
n házalóját, főképpen
a családja egészségét.
elrontotta a gyomrát,
hogy van egy forrás- I

DÉNES JÓZSEF
Jóraet-lUJriit 4.

Gyönyörűen átalakítva.

Vadflszszoba különtermünk látványossáu
— Felörtrk a csepeli Általános Fogyasztási
Szövetkerethe. Vasárnap h.i Inatlan falhont'
*betörők jártak Csepelen a V.’eíet Manfrédutca tt. számú házban levő Általános Fogyasz
tási Szövetkezetben. A betörők minden elvi
hető holmit elvittek. A kár nagyságát még
nem lehetett megállapítani.
— Héthónapl börtönre ítélték n tétlenért
betörőket. Wulncr Júnosnó magAntisztviselőnő
József utcai lakását an kél betörőt ért telten
Rendőrt hívott, aki a betörőket. Tóth Ferenc
szerelői és Kiéin József fodrásr.segédet a rend
őrségre vitte. A bíinletőtftrvényszék Mártontanácsa szombaton Tótól és Kiríni fejenként
héthónapi börtönre ítélte, tekintve, hogy már
büntetve voltak. Az ítélet Jogerős.

„Wlmpaaalng1* hócalxma »B*i'»éKhit>A».. 6.90
*
MA/ka
hóotpő ................................. 5.00
Nöl tóllkabat ■sörm »ga.ldr<
*l
.............. 24.50
Míg n készlet tart!

Király-utcai filléres olcsó eladás
*lv-utea
Mlr

,
*
H

\ urt>enmriy.utca sarok

— Andrússy Gyula gróf emlékezete. A
polgárdi Bntthyány-kuslélvbnn elhelyezett
ideiglenes kriptában pihen Andrússy Gyula
gróf, aho| Mindenszentek napjón a gróf
Andrússy Gyula Emlékbizottság kegyeletei
gyászünnepélyt rendezett. Ar cmlékbcszédet Sulyok Dezső dr. országgyűlési képvi
selő mondott
*,
majd Körmcndy-fikes La
jos, vé-gttl. fírankot'tes látván dr. a Deák
Ferenc Társaság nevében rótta le a kegye
let adójút Andrússy Gyula gróf emlékének.
— Pattunásos arcbőr, csalánkiütés, bánástbetegség és más hasonló betegségek c«-u ben
töbh napon At t—2 pohár Mini l.cscrüvil
fváaa a legjobb hatással jár

Kirabolta a vándorcirkuszt
a megszökött artista

viz, amelynek nem kellemetlen az Ize, olcsó
az ára, amely rendbehozza a gyomrot, meg
szünteti oz emésztési zavarokat és gyorsan, de
Különös lopás ügyében indított nyomozást
enyhén, görcsmentcscn hajt. Ez a forrásvíz
a rendőrség: Minarics István artistát keresik,
az alföldi .Mir
*
keterüviz.
aki
egy vándorcirkuszt fosztott ki

Minden külön
értesítés helyott:

Jan Kiepura és Eggerth Márta
végre mégis megesküdtek!
Kattowltz, november 1.
(A Hétfőt Na pl6 tudósitó jótól.) Tegnap dél
előtt féltizenegy órakor a kattowltzi városhá
zán végre mégis csak házasságot kötötl Jan
Kiepuru és Eggerth Márta. Az esküvőt, amelyet
tulajdonképpen mór hetekkel ezelőtt meg kel
lett volna tartani,
a legnagyobb titokban akarták lebonyo
lítani,
de mire a fiatal pár reggel félnyolckor a bécsi
gyorsvonattal megérkezett, a pályaudvaron már
hatalmas tömeg várakozott. Azonnal a Hotel
Monopolba hajtattak, ahol átöltöztek és ncgyedtizenegykor autón elindultak a városháza
felé. Az útvonalon felsorakozott kíváncsisko

dók tömege többször megállította az autót:
— Jan, énekelj! Az esküvő rém araiad cl!
— kiabálták nz énekes felé, aki azonban azzal
mentette ki magát, hogy megfázott.
Eggerth Márta fehér csipkeruhában, fantázia
gallérral, barna nyestkeppben, fehér, mágus,
modern, félfálvolos kalapban, Jan Kiepura pe
dig fekete utcai ruhában, amelyhez feltűnő mó
don fehér sportinget viselt és szürke sportka
bátban, puha szürke kalapban ment az eskü
vőre. Az esküvői szertartást dr. Kucor, Kaltowjlz polgármestere végezte.
Az esküvő után a fiatal pár a szállodában
megreggelizett, majd Jan Kiepura szülővárosá
ba, Sosnoiviczebe ment.

Sátoraljaújhelyen és zsákmányával a főváros
felé menekült.
Minarics valamikor pék volt, iparát azonban
felcserélte az artislameslerséggel. A Zoo ván
dorcirkuszhoz szerződött le. A társulat leg
utóbb Sátoraljaújhelyen játszott. A pékből lett
artista egyik éjszaka kilopózolt a terméskőcslból,
összepakolta a társulat értékesebb felszere
lési tárgyait
*
a cirkuszalkalmazottak ruháit és a lopott hol
mikkal megszökött. A lopást csak reggel fe
dezték fel. Jelentést teltek az esetről a rend
őrségen. ahol megállapították, hogv
a tolvaj Budapest felé szökött.
A sátoraljaújhelyi rendőrség átirt n budapesti
főkapitányságnak és kérte, hogy indítson nyo
mozást Minarics kézrekeritésére.
Ba tén ké nt a

PROLONGÁLVA a

Az elégedetlen frontharcosok
ismét uj pártot alakítottak

at liftest beomlott és két ház utcai homlok
A nyilaskeresztben már Budaváry is csalódott...
tata összedőlt. Több ház alatt a talaj a be
Emlékezetesek azok a heves izgalmak, ame
az egykori kurzus-vezér, Budaváry László,
szivárgó víztől meglazult és a házakat őszlyek tavasszal a Frontharcos Szövetség körül
lapjával együtt csatlakozott az uj alaku
szédüléssel fenyegeti.
a parlamentben és a parlamenten kivül lezaj
lathoz.
lottak. Kozma Miklós belügyminiszter annak
idején a leghatározottabban kijelentette. hogy Budaváry László és lapja: a Nemzeti Elet cimü
antiszemita
sajtótermék
a legutóbbi időkben
nem engedélyezi uj frontharcos szövetség ala
kilósát. Erre az elégedetlenek uj szövetség he szoros összeköttetést tartott fenn a dunántúli
lyett politikai pórban, a Függőién Kisgazdapárt nyilaskcreszles frakciókkal és lapja is kizáró
frontharcos szervezeteként működő úgyneve lag ezeknek szervezkedési érdekeit szolgálta.
Budaváry László lapjának ma, november 1-ér.
zett „Tűz vonal Szövctség"-ben tömörültek.
megjelent számúban meglepő bejelentést tesz:
Most
— LOSONCZY ISTVÁN GÖMBÖS GYEközli, hogy
megalakult a harmadik frontharcos szer
fa kerületének képviselője. Göm
vezet, Ismét politikai párt formájában,
csalódott a nyllaskeresztesekben
bé* Gyűl* elárvult abádszalókl kerületében
Frontharcos és Keresztény Magyar Szocialista és ezért megszakítja velük a kapcsolatot. Sze
• krddrr kitűzött választáson Losonczy Ist
Párt néven. Ennek a mindkét eddigi fronthar rinte annak, hogy a mozgalomnak nincs ereje
vánt, a NÉP jelöltjét egybangulag megvá cos alakulattal, ugv a szövetséggel, mint a
és jövője, az. az oka, hogv hiányzik egy „velasztott képviselőjének fogják kijelenteni. kisgazdapárttal, elégedetlen volt frontharcosok :ér“ és erre a pozícióra alkalmas embert nem
Ellcnjelilllje Mtbkó Zoltán ugyanis a hiány az alapitól. A Berlini-tér 2. számú házban van sikerült találniok.
ró 3511 ajánlást nem tudta pótolni, Igy te az. uj frontharcos politikai pártnak az Ideig
A lapnak ugyanez a száma közli, hogy Bulenes helyisége. A tagok túlnyomó része XI. danáryék
hát a választáson nem Is Indulhat.
csatlakoztak az. uj frontharcos ala
kerületi frontharcosokból áll, akik
kulathoz, a Frontharcos Keresztény Magyar
— Ujahb gyilkosság Palesztinában.
A
bizonyos ellentétek miatt kiléptek a FrontSzocialista Párthoz — nemzeti szocialista meg
Palesztinái Jcninbcn ismeretlen tettesek
harcins Szövetségből.
győződésük fenntartása mellett. Most már csak
agyonlőttek egy gépkocsijában arra haladé.'
Az uj frontharcos szervezet világnézete és az a kérdés, hogv a legfiatalabb frontharcos
rendőrtisztvisclűt. Két kísérője megsebesült. célkitűzései nem egészen világosak, de min párt vállalja-e a volt kurzusvezér nemzeti szo
cialista elveit...
— Két hirtelen halál nz utcán. A Teréz- leneseire feltűnő, hogy
körút II. számú ház. előtt összeesett és meg
3
halt egy hatvan hatvanöt év körüli kolduskülsejű férfi. — A Baross-tér 4. számú ház.
előtt at utcán összeesett Nagy Lajosné 70 év;#,
—- Kommunistaellenes világfront meg
magánzónő és megholt. A két holttestet a alakításáról tárgyal Pacelli bíboros Ame
honclanl Intézetbe szállitottúk.
rikában. Pacelli bíboros-államtitkár hetek
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óin Amerikában
tartózkodik. Legutóbb
tárgyalásokat folytatott az amerikai kor
mánnyal a kommunistaelicnes világfront
megalakításáról. Pacelli bizakodó jelentést
küldött a Szentszéknek.
— HIRTELEN HALÁL A TEMETŐBEN.
Boros Jenöné. miskolci urlasszony virágokat
vitt ki a temetőbe hozzátartozói sírjára. Hir
telen rosszul lett és holtan esett a sírra. Ha
lálát uls'bénulás okozta.
— Rozgonyinál 3 kablnetkép R P. KálvIn-térS.

JAN KIEPURA világfilmje

Szerelmes
város
hétfőn, kedden és szerdán kizárólag a
SIMPLONBAN
— Álomszerűén szép és ezeregyéjszakái ragyogósu uj Arlzona-produkclók szerepelnek a
népszerű csodabár novemberi műsorában. Ezen
kívül Nanini el Joscho, a világ legszebb táncos
járja, Mtrtle Watkins, a fekete csalogány, a
üres Zenty-sistersek és a többi nagy attrakció
teszi nagyszabásúvá a művészi gonddal és Il
léssel összeállított uj programot. Minden szám
egy értékes gyöngyszem az ékszerdobozszerü
Arizonában.
— Wells Időgépe jut eszünkbe, amikor a
térnek és ux időnek arra a különös játékára
gondolunk, amellyel ma már mindennap ta
lálkozik a rádióhallgató u rövidhullómu állo
mások vételénél. Ugyanis a föld forgása kö
vetkeztében nz az érdekes helyzet All elő, hogy
pl. távolkelclen már dél van, amikor Buda
pesten reggeli álmukból ébrednek nz embe
rek, vagy amikor F.szak-Amerikában meg n
tegnap esti hangversenyt hallgatják. A rövid
hullám másodpercenként 300 000 kilométer
sebességgel futja he a földet. Ennek a nagy
sebességnek természetszerű következménye a
fenti érdekes jelenség. Külföldön mór igen
kedvelt a rádiózásnak ez m uj területe, de
nálunk Is hamar népszerű lett. Az 193(1 -37 évi
Orion rádiósoroznt minden egyes típusa kü
lönleges róviejhull; mtl résszel készfiit. Kiváló
közép- és hosszuhullámvétel mellett, a nap
bármely szakában helyindó erősséggel hozzák
a legtávolabbi ndóólíomnsoknt is
*
Részlete
feh il.igosiliis'iil minden Orion rádiókén skedö
készséggel szolgál, _

GyiEKOs robbanás
a tataíévárosi
moziban

WESTENP kávéházban
flaenmann zenekara
— Híres sportember
erkűlcsbotránya
Szombathelyen. A szombathelyi rendőrség

letartóztatta Ozohj István negyvenéves ma
gántisztviselőt, a híres sportembert és futballbirót, aki ismert alakja volt a város
legelőkelőbb köreinek is. Kiderüli, hogy
Ozoly fiatalkorú diákokat, inusgyerekeket
csalt fel lakására és velük erkölcstelen bot
rányokat rendezett. Kihallgatása közben
zavarosan viselkedett, ezért cl fogják ren
delni elmeállapotának megvizsgálását.
— Benes szeretné megjavítani a magyar-

cseh viszonyt A krakói lllustrovanny Ku
rier Codzicnrty bécsi magánjelentése szerint
Benes elnök szerelné Csehország viszonyát

Magyarországgal szemben is megjavítani.
A Magyarországhoz
való
közeledésnek
ugyanaz az óra, mint a Lengyelországénak:
a kisebbségek üldözésének megszüntetése —

irja a lap.
— Sztrójkbaléptek nz amerikai kikötő
munkások. Az amerikai kikötőmunkások

általános sztrájkbaléptck. A sztrájk a Csen

des-óceán egész hajóforgalmát megbénítot
ta. Netvyorkban is leállt minden hajófor
galom, de a ncwyorkiak sztrájkja valószí
nűié# csak hétfő reggelig tart.
— Felakasztotta magát a fogházban Ilindenburg volt ellenjelöl tje. Gustav Wintcr,

aki 1925-ben a birodalmi elnökválasztáson
Hindenburg ellenjelöltje volt, vasárnap vir
radó éjszaka a hallei bizrósági fogházban
fölakasztotta magát és meghalt. Pór nappal
ezelőtt a haliéi bíróság elült per indult el
lene pártjának, a Winter-mozgalomnak n
betiltás utáni működése miatt. A per kedve
zőtlenül alakult a volt elnökjelölttel szem
Tatatóváros, november 1.
ben,
súlyos ítéletet várt és ezért követte el
(A Hétfői Napló tudósilójától.) A tata
tóvárosi Est-mozgóban
vasárnap délután öngyilkosságát.
robbanás türtént, amelynek halálos áldozata
van. Előadás alatt a vetílőknmráhan kigyul
ladt a film. A következő pillanatban felrobbant az egész vetitőknmra s Edelkrant
Géza negyvenéves niozlgépész súlyos égési
sebektől horltottan holtan terült c| a felrob
bant kamrában.
A tűz és a robbanás nagy riadalmat kel
teit n moziban. Az előadást félbeszakították
s a közönség kitódult a mozi helyiségéből.

— Földbirlokoalány merénylete n házvezető
nő ellen. Denhoffer Jánosáé házvezetőnőt, aki
Fuchs János szepctnekl földbirtokosnál van
alkalmazva, a földbirtokos leúnva bosszúból
lugkŐvel leöntötte. A maró folyadék a szeren
csétlen nő mindkét szemevllógát veszélyezteli.
Az ügyben a nyomozás megindult.

— Megbokrosodott lovrJc gázoltak az Olaszfasor járdáján. Az Olasz-fasor 37. számú ház
előtt állott kétfogatu kocsijával Bürger Mi
hály. Az utón haladt egy gözhenger, amelynek
pöfékelésétől Dilrger lovai megijedtek, elra
gadták a kocsit, fölszaladtak a járdára és
— Megszűnt az árvlzokozta akadály a kapos elgázolták Mnnz József napszámost. Életve
vári vonalon. Az Államvasutak kaposvár—-szi szélyes állapotban vitték az Uj Szent Jánosgetvári vonalán Almamellék és Szigetvár kö kórházba.__________
zölt az áradás okozta forgalmi akadály szom
baton megszűnt és a forgalmat ismét felvették.
— A hét eseménye a Heillg-harlsrvaház (Rákóczi-ut 2ö) szenzációs ajánlata. Kiváló már
szőnyegalap, ezőnyogfonalak legolcsóbban
kájú hernyóselyem-harisnyákat alig észrevehető
gyári hibával igen olcsó áron árusit.
SZEKERES, tóüzlet: RákóczI-ut 63
— Jó világítás — jobb látás — jobb munka.
A csillárkerc-skedők és optikusok múlt hó 28-án
— Mit kívánunk a modern teljesítményű
n Világítástechnikai Állomáson (VI., Eötvös- rádiótól? A modern nagy készülékek kizáró
utca 11.) C.hmura László elnökeit
*
alatt tag lagosan szuperkapcsolásuak. Ezen kapcsolás
gyűlést tartottak, melynek keretében PillUt De nak jellegzetes tulajdonsága, hogy egyrészt
zsö felhívta n flgveimet arra a fontos tényre, nagy érzékenységénél fogva sok állomást hoz
hogv a n jó szemüveg csuk jó világítás mel be, másrészt, hogy nagyon szelektív, ami azt
leit teljcsithetö feladatút, ezért ugv a csilár- lelenll, hogy a szomszédos állomások egyál
kereskedők, mint az optikusok fontos érdeke, talán nem zavarják egymást Fentiekből már
hogy a nagyközönséget a jó világítás és a jó adódik a két legelső követelmény: a magas
szemüveg tulajdonságaival megismertessék. A fokú érzékenység és tökéletes szelekció Telemegjelentek egyhangú helyesléssel fogadták a funken-nek ezenkívül sikerült megoldást ta
fölvetett gondolatot éa elhatározták, hogy ki lálnia, amely kitűnő szelektivitás mellett *
rakataikat a „jó világítás
ló szemüveg = jő legmesszebbmenő kívánságokat kiclégl|ö hangmunka1' jelmondat szolgálatába állítják s ezen színezetet biztosit Ez a megoldás különösen
cél érdekében minden optikus éa minden csil- az uj Telefonkén 347 es szupervevőben kitü
lArkercskcdő a Világítástechnikai Állomás által nően érvényesül, melynek kapcsolása, elektro
rendelkezésére bocsátandó plakátot kiteszi üz mos felépítése és navimembrúnos dinamikus
lethelyiségében éj kirakataiban.
hangszórója együtt eredményezi azt az ideá
— Amint értesülünk, ■ Pannoni
*
Szálló ez- lis hangvisszaadást. melyről a Telefunken ké
Idén csak társnsvacsnrák és kisebb estélyek szülékek mindig ismeretesek voltak. A készü
rendezését vállalja, mert télikertjét, ahol Bura lék ugv rövid-, mint közép- és hosszúhullá
Sándor és cigányzenekara muzsikál, kizárólag mon a legnagyobb vételi lehetőséget bizlovacsorázó közönsége részére tartja lenn.
kilja.
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Pengőkíajánlás
miatt köröző
levelet adtak ki
Grosz Nándor
bankár ellen
r ’A budapesti ügyészség körözőtevelet bo
*
esátott ki Grosz Nándor ismert fővárosi ban
kár ellen, akit valutavisszaélésekkel gyanú
sítanak.
Grosz Nándor a kőrözvény szerint alapo
san gyanúsítható fizetési eszközökkel elkö
vetett visszaélés bűntettével A bankár, aki
több nagy külföldi tranzakciót bonyolított
le a gabona- és az értéktőzsdén,
állatexportőrökkel
Is
állott

Összeköttetésben

és ezekből az üzletekből kifolyólag került
összeköttetésbe a hatósággal.
Grosz 1932-től kezdve, amint a 6715. sz.
kőrözvény hivatalosan közli,
« Kiviteli Szindikátusba tömörült ma
gyarországi
állatcxportőrűk
külföldi
fizetési eszközeit
a
Nemzeti Bankhoz
való beszolgál tatás alól elvonta,

szokat a zugforgalomban értékesítette, to
vábbá pengő ellenében külföldi fizetési esz
közöket vásárolt, hogy külföldre pengői
ajánljon ki.
A kőrözvény Grosz Nándor személylelráiát is közli, Nagykanizsán született, 62 éves,
170 cm. magas, köpcös, szemüveget visel,
arca telt, haja őszes-szőke.
A bankárt most
A bankárt most
az egész ország

valamennyi hatósága
keresi,

azonkívül a külföldi rendőrségeknek is meg
küldték a körözést.
— Adományok Horthy Mlklősné nyomor
enyhítő mozgalmára. Vitéz nagybányai Horthy

Véres kardpárbal Lendvay
Béla és Kémeri Nagy Imre
Turul-vezérek között

királyné

Tegnap este a Nddudvary-vivóteremben
karddal a kezében Alit egymással szemben
két ismert diákvezér, dr. Lendvay Béla, a
Turul Szövetség tb. vezére és Kémeri Nagy
Imre, a szövetség egykori mozgalmainak ve
zetője.
A párviadal előzménye a Turul-várban
zajlott le. Kémeri Nagy Imre annak idején
meghívást kapott a Turul Szövetség vezér
tanácsi táborára, hogy ott a szövetség két
képviselővezérére, dr. Végváry Józsefre és
vitóz Bánsághy Györgyre tett sértő kijelenté
seit az ülésen megismételje. Kémeri Nagy
Imre a meghívásnak eleget tett, de éppen a
szereplő személyekre való tekintettel a félreértések elkerülése végett — megfelelő
nyilvánosságról is gondoskodott. Mintegy |
70—80 vele megegyező elveket valló bajtársi
csoport élén, megjelent a Turul-várban tar
lóit fövezérségi táboron, tudatva a fövezérséggel, hogy kijelentéseit csak a nyilvános
ság előtt hajlandó megismételni. Mivel a
nagytermet bezárták, a vezérség terme pe
dig sziik volt a tömeg befogadására. Kémeri
Nagy Imre a helyszínen,

kommunista

diákok

bfinügye

•

tábla előtt. A» Ítélőtábla Leilner-tanóesa
szombaton tárgyalta azt a kommunista bűn
*
pört, amelynek vádlottjai között diákok is
^Itak. A vád szerint Szigeti Péter 10 éves
főiskolai hallgató és bűntársai fiatalkorú
diákok között kommunista propagandát inállottak. Szigetit » iBrvínywék egyévi bor>8nre ilílie, biinUrsni kőiül Schivar: Sín
tor ügynök kélhónapl. LM Imre siabS•egM 15 napi fogháíbflnletísl kapóit. A
falaikon, dlAkvildlottnk közül la többeket
•liléitek. A tábla Sxigell büntetésit helybenMvta, Schmrt ti ÍJIuH büntetését azonban
btgv négyhónapi
fogházra súlyosbította.
Ugyancsak súlyosbították néhány fiatalkorú
vádlott büntetését ta.
, - A Nemzett Demokrata Párt nyltatkoMta.

* Nemzeti Demokrata Párt annak küileMl
kért, hogy a hazárdjáték miatt feloszlatott és
•, Vitái Aladár törrínyhatóságl bízott,égi U«
dnaklete alatt állott Józsefvárosi Nemzeti
Demokrata
Polgárok körével semmi köröz
“«< olnaza.

mindkét fél Igen hevesen csapott össze.

Először Lendvay volt a támadó, de három
sikertelen vágása után Kémeri erőteljes riposztja véget vetett a párviadalnak:
Lendvay dr. a fején éa homlokán kapott
elég súlyos, 4—5 cm-es vágásokat, se
beit a helyszínen nem is lehetett meg
felelően kezelés alá venni, úgyhogy
azonnal a Szent István kórházba szállí
tották.

imrén, n Batthyány-utca 99. számú házban
Siska Lajosné 53 éves kádár felesége családi
perpatvar miatt aszpirinnal rnegmérgezte ma
gát A Rókus-kórházban ápolják őket. — Pest
újhelyen, az Andrássy-ut 5. számú házban
nyomora miatt felakasztotta magát Tóth Púi
57 éves kárpitosmester. Mire ráakadtak, meg
halt..

Gary Cooper

Hivatalosan jelentik: Mary királyné könynyebb meghűlésben szenved. Elővigyázat
hói nem mozdul ki szobájából.

— A

meg szombaton este negyed 10 órakor a sú
lyos feltételekkel megvívott párbaj Nádudvary József Vilmos császár-uti vívóter
mében.
Lendvay Béla dr. segédei dr. Létay Fe
renc és dr. Listák György, Kémeri Nagy Kétféle embert érdekel ez a bübáloa
Imre segédei pedig Gyulai Molnár Ferenc és könyv; azt, aki kertes házban lakik —
dr. Korányi Endre voltak. Maga a párbaj e azt, aki szeretne kertes házban lakni
egy menetből állt, melyben
Kötve 5.50 P.

Dante kiadás.

Schratt Katalin
haldoklik

M Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
Értesüléseink szerint Schratt Katalin, Fe
renc József császár legendáshírű barátnője,
influenzából támadt súlyos tüdőgyulladást
A felek a párbaj ulán nem békültck ki.
kapott és magas lázzal fekszik a hietzingi
Maximgassén álló villájában. Tekintettel
— Hétfőn temetik Balló Edét. Balló Ede magas korára — az öreg hölgy nyolcvan
festőművész temetése hétfő délelőtt 11 óra egy esztendős — állapotát
kor lesz az Országos Magyar Szépművészeti
orvosai életveszélyesnek tartják.
a
Turnl-vár folyosóján felállt egy
Múzeumból. A temetés napján a muzeum
Kiss bárónő, Schratt Katalin az utolsó
székre éa kijelentéseit megismételve,
összes gyűjteményei zárva maradnak.
évtizedekben
teljes visszavonultságban él a
bosszú beszédben ecsetelte az Ifjuság
— Széntolvajok boMznból megölték a bánya hietzingi villában, amely még Ferenc Jó
kétségbeejtő helyzetét
lelep őrét. Az Ormospatak partján összezúzott zsef ajándéka és azt csak nagyritkán hagy
és követelte, hogy a Turul szakadjon ki fejjel holtan találták vitéz Csabay Ferencet ta el olyan esetekben, ha rövid sétát telt
mostani politikájából és a pártoktól füg a mucsonyi bányatelep éjjeli őrét. Az éjjeli őrt a schönbiunni parkban. Egyik ilyen
getlenítve magát, a legnagyobb eréllyel sür valószínűleg széntolvajok ölték meg bosszú
j.olsó sétája alkalmával fázott meg
gesse ki az ifjuság kérdéseinek megoldását. hói. A csendőrség nagy eréllyel keresi a tette
annyira, hogy ágynak esett.
A fővezérség ülésén a vezérek közül csak seket.
Á régi császárváros egykor híres szép
— öngyilkosok. Az Affífti-utca 31. szánni
dr. Végváry József volt jelen, aki a szom
szédos teremből hallgatta Kémeri Nagy házban hipermnngánnaj megmérgezte magát asszonya, aki az udvar kulisszatitkaiból
Imre beszédét. A vezérség sokáig tehetetle Takács Mária 22 éves mindenes. Tettének oka nyilván többet ismer, mint bárki más —
szerelmi bánat. — Csepelen, az Erzsébet-utcn
nül állt a rendbontókkal szemben, mig vé 2. szánni házban levő lakásán lugkövet ivott arról nevezetes, hogy
soha újságírót nem fogadott s emléke
gül Lendvay Béla dr., a Turul Szövetség tb. Németh József 31 éves gyárimunkás. .Szerelmi
zéseit soha nem volt hujiandó értéke
vezére
bánata miatt akart meghalni. — Pestszent-\

megbetegedett.

— „Légoltalmi1** mentőelőadások. A Buda
pesti önkéntes Menlőegyesület f. évi novem
ber hóban megkezdi a légoltalmi mentőcsa •
patok kiképzését. Az I. ilyen tanfolyam no
vember 0-én (hétfőn), a II. tanfolyam novem
ber 16-án (hétfőn) kezdődik. A tanfolyamok
mindig délután 6^—8 óráig tartatnak a BÖME
székházában (V., Markó-u. 22. I. em.) és tel
jesen díjtalanok. A tanfolyamokon a légol
talmi mentőcsapatok működésére vonatkozó
tudnivalókat adják elő elméletileg és gyakor
latilag.
— Vaszarl János felhívása. Müvésztársam,
Tihanyi János Lajos által leleplezett képhamlsitús ügyében az érdekelt művészek a kö
zönséget óvatosságra Intő nyilatkozatot küld
tek a lapoknak. Amennyiben vidéken tartóz
kodván a közösen leadott nyilatkozathoz csat
lakozni nem állott módomban, mint szintén
érdekelt kénytelen vagyok külön felkérni a
közönséget, hogy ügynökök által felajánlt és
nevemmel szignált képek megvétele előtt a kép
valódiságát akár legális műkereskedővel akár
velem telefonon vagy levél utján megállapíttolni szíveskedjék. Soraim közléséért köszö
netét mondva vagvok Főszerkesztő urnák kész
híve: Vaszari János sk. I., Attlla-körut 2. Te
lefon: 1-564-99.

NICHOLS

Lendvay Bélát súlyos fejsebekkel körházba
vitték a vívóteremből

Miklósné nyomorenyhilö mozgalmára október
30-án a következő nagyobb adományok érkez
tek: Országos Szeszértékesitö rL 1000 P, Mo
diano Szivarkapapirgyár rt, Soproni Selyem
ipar rt., Pannónia Báránybőrnemesitő és ke
odament a szónokié Kémeri Nagy Im
reskedelmi rt., Báró Madarassy-Beck Marcel,
Helnrich A. és fiai rt., Munkásotthon Dorog
réhez, megragadta karját és lerántotta
503—500 P, Schwarcz Lajos 357.71 P, dr. Éber
a székről,
Antal, Bún József 300—300 P. Jendrassik
Györgyné és Schmahl Selysette együtt, Finály mire Kémeri őt tettleg inzultálta.
Lendvay
Bcla
dr.
a beszéd végeztével még
Ernő, Habért Slgmund acél- és fémárugyár,
Kisgyóni-Bakonyvidéki Köszénbánya rt, dr. ott a helyszínen provokáltatta Kémeri Nagy
Frigyessy József és felesége együtt Magyar Imrét és ennek eredményeképpen történt
Dunántúli Villamossági rt., Phylaxia szérum
termelő rt 200—200 P. Irgalmasrend Központi
perjele 150 P. Rényi Oszkár, Stadler Mihály
vasgyár rt, özvegy Jendrassik Ernöné, Fuchs
Vilmos, Janina Cigarettapapír rt., dr. Heinrich
Antal, Alfa Separator rt, Majláth M., dr. Holitscher Pál, Rein Sándorné, Rötgers Guidó,
dr. Wilhelm Károly 100—100 P. Ezenkívül
számos kisebb adomány érkezett
— Mary angol
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József császárról nem kell említést tennie
a memoirokban. Az angol cég erre termé
szetesen visszalépett.
— Lenkey

uj világfilmje

i

ARANY

— BORZALMAS ROBBANÁS F.GY GÖ
RÖG HAJÓN — 17 HALÓIT. A hollandiai

Schiedamban horgonyzó Petrarkisz No mi
kost nevű görög köolajszálliló gözösön
szombaton délelőtt robbanás történt, mely
nek eddig tizenhét halálos és tizenöt súlyos
scbesűltje van.
— Halálos autógárolásért kétszáx pengő
pénzbüntetés. Gálái Gábor vegyészmérnök or
Cllől-ut és Orety-ul sarkán haladt autójával
és elütötte özvegy Pethfí Józsefnél, nki sérü
léseibe belehalt. A bünletölörvényszék Mártontanácsa szombaton Gálái Gábort gondatlan
ságból okozott emberölés vétsége címén két
száz pengő pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélet
nem jogerős.
— Adócsaláséri súlyos pénzbüntetést kapott
egy
textllkereskedő. A biiritctötörvényszék
Fonyódy-tanácsa szombaton hirdetett Ítéletet
Mandelkorn Jenő Laudon utcai
textilnagykereskedő adócsalási bűnügyében. A vád sze
rint Mandelkorn három év alatt másfélmillió
értékű textilárui vásárolt, de csak félmillió
után rótta le az adót A törvényszék a textil
nagykereskedőt 2M pengő főbüntetésre és
10.062 pengő 92 fillér mellékbüntetésre Ítélte.
Az elitéit kereskedő fellebbezett.

Lüktetőbb, mint a

SHANGHAIEXPRESS
Izgalmasabb mint a

HINDU LÁNDZSÁS
Művészibb mint a

VÁGY
A női főszerepben:

MADELEINE CARROLL

a

vauiul luniui
Csütörtöktől

óhajtó kfizőnséget rétrl, meleg hanjrolattvtü várja as utcai

(

CXÜ"

PANNÓNIA SZÁLLÓ

SÖRÖZŐJE he’yén
a zene nélkül vacsorázni

CITY-OM NI A
(FARA MOUNT-FILM)

Gusztáv arcképének leleple

zése. A Magyar Hírlapírók Országos Nyug
díjintézete november 2-án, hétfőn délután 4
órakor a képviselőház delegációs termében
tartandó gyászülés keretében leplezi le el
hunyt elnöke, Lenkey Gusztáv arcképét,
amelyet Szenes Fülöp festőművész-tanár
festett. Az emlékbeszédei Harsányt Zsolt iró
mondja. Az intézet a gyászülésre ezúton
hívja meg tagjait, valamint a megboldogult
barátait és tisztelőit.

KÍNAI

Uai loau

síteni.

holott fantasztikus összegeket kínáltak
már fel neki ezért. Bécsi könyvkiadó kö
rökben még ma is mint a legnagyobb ho
noráriumra emlékeznek arra nz ajánlatra,
amelyet pár esztendővel ezelőtt egy lon
doni cég tett Schraltnak — 100.000 schil
linget kínálva emlékirataiért. Schratt erre
azt válaszolta, hogy szívesen elfogadja at
ajánlatot és megírja emlékiratait, a hono
ráriumról lemond a bécsi állatvédő egye
sület javára, feltétele azonban, hogv Ferenc

Rgyelmes MnoltráU*. KstnnU a Un friss
Egyóni rendelések gondos kivitelére ■ It
részletekig solyt helyisünk I
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SZINHÁZ-MOZI
Megmondjuk őszintén,
hogy ni Uj főldesur óta nem láttunk Ilyen
hibátlanul jó magyar filmet, mint

A hórom sárkány

1. fiz altruista tenorista

Igen, ez a film nemcsak magyarul be
szél, de magyar levegő árad minden film
kockájából, az a hamisítatlan Írói atmosz
féra, amely a magyar színdarabot már
szerte a világon ismertté és elismertté tette,
író irta a Három sárkány meséjét, igazi
iró. Hunyadi] Sándor, akinek művészi
ereje hus-vé.r embereket
formált a celluioidszalag igen sokszor talmi figuráiból. A
film nagyszerű művésze, Nóti Károly, segí
tette az irót akkor, amikor a művészi nyel
vétől oly távolcső területen, mint a film
kalandozott. Zseniális fiatal rendező, Vajda
úszló
I.
fogta össze a történések szálait és
ragyogó ötletekkel termékenyítette meg a
magyar film világát. Mindezek után fedez
*
lük fel a magyar film tündöklő csillagát,
Lázár Máriát, akinél pompásaid), dekora
tívabb és jobb színésznőt még nem láttunk
a magyar film vásznán. Tatár Annát, a hi>es nagy színésznő figuráját játssza — de
Lázár Mária mennyivel nagyobb, szebb, elragadóbb, mint az, akit megmintáznia kel
lett.
És csodálatos, a magyar hangosfilm
majdnem négy éven át nem váltotta pen

MUZSIKUS KÖRÖKBEN élénk feltű
nést keltett a bécsi operaház magyar szár
mazású tenoristájának, G o d i n Imrének
esete a budapesti Operaházzal. Amint is
meretes, Go din Imre néhány nappal
ezelőtt mutatkozott be a pesti Operában
és már első fellépésével is igen szép sikert
aratott. Mindenki azt várta, hogy a sike
res bemutatkozás után a tenoristahiányban szenvedő pesti Opera sűrűbben fogja
szerepeltetni a magyar származású éne
kest, a „közbejött akadályok" miatt azon
ban erről egyelőre le kellett mondani.
G o d i n Imre első fellépését a pesti
Operában maga menedzselte. Ötszáz pengő
honoráriumot kért és kijelentette, hogy
az útiköltségeinek és szállóköltségcinck
levonása után fennmaradó összeget az
Operaház nyugdíjintézetének adja. Az
Operaház — függetlenül attól, hogy Godin
milyen célra ígérte honoráriumának egu
részét — lekötötte a művészt, mert az öt
százpengős honorárium megfelelt annak
a kulcsnak, amelynek alapján hasonló
gőkre Lázár Mária művészetének nemes kaliberű énekest szerződtetni szoktak.
aranyfedezetéti A Három sárkány rendkí
Alaposan megváltozott azonban a mű
vül bájos, meglepő és frappáns meséje ke
vész igénye az első fellépés után. Igaz,
retében Rajnay Gábornak, aki az idős Csahogy ezúttal már nem ő tárgyalt az Opera
holy figuráját játssza, F. Sziklay Szeréná
igazgatóságával, hanem egy ismert bécsi
nak, aki az egyiket a három sárkány közül
imprcszárló, aki kijelentette, hogy Godin
alakítja, nz elragadó Gózonnak, n kitűnő
szerződéseiről
egyedül neki van joga tár
Jlalla Ideinek és Pethesnck van nagy szín
házi sikere. Szolgáltassunk itt teljes elégté gyalni — kettőjük között megállapodásuk
értelmében
még
magának Godinnak sem!
telt a Magyar Filmirodának, amelynek mű
terme úgy látszik már technikailag is a leg — ő pedig fellépésenként 2000, ird és mondd
kettőezer
pengőn
alul nem haj
ragyogóbb lehetőséget jelenti a magyar
filmnek és Pulváry Károlynak, aki nagy landó a művészt egy estére „átengedni".
Az Operaházban udvariasan megköszön
szerű hangfelvételével a legkényesebb igé
ték a bécsi impreszárió felvilágosítását
nyeket is kielégíti. A Gál Ernő produkálta
és lemondtak G o d i n Imre további sze
filmnek óriási sikere van a Royalban.
repeltetéséről.
♦
Nászúi főáron
Gazdag és szép film! A Müvészfllm Lux-filmprodukciója valóban nem sajnálta a költséget
és fáradságot. Le kell írnunk, hogy magyar
filmen még ilyen csodálatosan szép külső fel
vételeket, mint ill. nem láttunk. Olaszország
legcsodálatosabb vidékét, Rómát, Nápolyi, Sorrentót, Poinpci tájait csodálhatjuk és elábrúndozhatunk Gyöngy Pál fülbemászó melódiáin.
A „Madonna drága" és „Kár, hogy úgy félsz"
cimü dalai szépek. Jó zenei vicc, amikor
muzsikával intonálja az Idegenvezető hadará
sát. Mindennap nyiltszinl tapsot kap érte. A
filmet, amelyet kitünően rendezett Székely Ist
ván, Ágay írén. Jávor Pál, Erdélyi Mici, Kabot Gyula és Dénes György ismert és bevált
művészete viszi sikerre.
*
Ha nem Is a magyar film, magyar a fősze
replője annak a franci
*
produkciónak, ami
ket

A titok
címen mutatott be és Játszik nagy sikerrel a
Bécsi és a Kamara. Alpár Gitta nemcsak mint
csodálatosan széphangu énekesnő, hanem mint
nagyszerű drámai színésznő is bemutatkozik.

Hirdetmény
Január 16-án éjjel
meggyilkolták Ncw-Yorkban Faulknert, az is
mert milliomos bankárt és vállalkozót
Szombaton, november 7 én este 8 órakor és azt
követöleg a többi napokon

eskOdiszóki lötargyaias
kezdődik a

ROYAL SZÍNHÁZBAN
(VUn Erzaébet-ldlrut 81).

’A főtárgyalás esküdtszéke fogja eldönteni, hogy
n szenzációs amerikai bűnügy vádlottja bű
nös e vagy ártatlan.

A tárgyaláson mindenki rés® vehet

A vádat képviseli GÓTH SÁNDOR
SOMLÓ ISTVÁN
A védő
MÁRKUS MARGIT
A vádlott
KAROS GYULA
A detektív
A bíróság elnöke BÁRDI ÖDÖN
A koronatanú FEDÁK SÁRI
SULYOK MÁRIA
Az özvegy
LENGYEL GIZI
A táncosnő
VERTES LAJOS
Az apa
Tanuk:
BIIIARY JÓZSEF,
I.F.ÖVF.Y I.EÓ.
ZÁTONY KÁLMÁN. DÓZSA ISTVÁN,
SOI.l IIY GYÖRGY, GREGVSS ZOLTÁN

A12 esküdtet a közönséa köréhöl leldllk ki
A döntés az esküdtek kezében van.

Az essOdtsztk taglal szemíivenkínt
W pengő letemeti tlszteietdllat kapnak
A Jegyváltásnál mindenkitől ryllntkozatnt ké

2. Z? harmincéves
Andrássy-uti Szinház

NAGY CSENDBEN jelentős jubileumához
érkezett az Andrássy-uti Szinház, amely
november hetedikén kezdi meg szezonját.
Az Andrássy-ut kis ékszerskatulyája har
mincéves lett. Három évtizeddel ezelőtt,
pontosan ezidőtájbon alapította Molnár
Ferenc, H el t ai Jenő és F al u d i Sán
dor. Akkor kabaré volt, amely a Terézkörutl Nagy Endre-kabaréval vette fel a
versenyt. Sokáig a legkiválóbb irók, a leg
kitűnőbb szinészek találkozóhelye volt. Né
hány év óta azonban a párisi vaudevillcok
mintájára szinház lett kilencórai kezdet
tel, az idén azonban már nyolcórai kez
detű pesti színházzá lépett elő. Az And
rássy-uti Színház jubileumát Fodor
László „Eső után köpönyeg" cimü vígjáté
kéval kezdi. A vígjátékot Békeffy István
és Szécsén Mihály dolgozta át zenés mű
fajjá, a muzsikát Krasznai Krausz Mihály,
a Sárga liliom és annyi sok operettsiker
szerzője irta. Ebben a darabban mutatko
zik be mint az Andrássy-uti Szinház uj
tagja, Honthy Hanna Úgy értesülünk,
hogy a színházi jubileumot illő fénnyel
fogják megünnepelni.

3. Még egyszer a Pódium
AZ ELMÚLT HÉTEN a premierek özö
nében csak néhány sort szentelhettünk a
Podimnak, amely azonban sokkal töb
bet érdemel. Békeffy Lászlónak ez a
kis mérlegutcai — pódiuma szimboli
kusan emelkedik ki abból a műfaj
ból, amely állítólag jó néhány éve
elvesztette már varázsát a publikumra.
A kabaréról mondták, hogy túlélte ön
magát. Nem igazi Esténkint hosszú ko
csisor áll a Pódium előtt, estélyiruhás höl
gyek és urak szinte libasorban vonulnak
le a Pódium szűk lépcsőin az intim kis
nézőtérre.
Divat
lett ismét a
k a ba r é, de. az a kabaré, amelyet most
Békeffy csinál. Ami ötlet, szellem, humor,
szatíra akad még ebben a városban, amit
még lehet a humor gombostűjével, vagy
ahogy Békeffy mondta, horogolótüjével
megszurkálni, azt itt megteszik. Már maga
az, ahogy Békeffy szárazon és ridegen elő
adja a kabaréalakitás kálváriáját, amig el
ér odáig, hogy a pódimról beszélhet a

közönséghez, a legfulmlnánsabb szatírája
a bürokráciának. Ezután minden egyes
szám csattog, pattog és üt. „Az emberkert"
(Faragó Dezső és Pálmai] Jenő tréfája),
majd a „Velencei kalmár kft." paródiája
olyan, amely a kabaré nagy múltjának leg
fényesebb gyöngyszemeihez méltóan illesz
kedik. Még csak annyit, hogy Kiss Manyi
a legbravurosabb színésznő, igen nagy kar
rier vár rá és Komlói Vilmos, Szenes
Ernő azok a színészek, akikre Békeffy
nyugodtan építheti a kabarét. Még csak
annyit, amikor megkérdeztük Békcffyt,
hogy miért nem csinálta ezt eddig, a vá
lasz rövid volt és kissé érthetetlen:
—- Mert nem engedtek ...

4. Színházi hét
PÉNZT A SZÍNHÁZJEGY MELLÉ nem
igen adott eddig pesti szinház. Képzeljük
el, milyen sikere lesz a Royal Színháznak,
amely ezt az üdvös és dicsérendő szokást
meghonosítja. Arról van szó ugyanis, hogy
a november hetedikén szinrekerülö újdon
ság egy esküdtszéki tárgyaláson játszódik
le. Az esküdtszék tagjait a közönség sorá
ból akarja kisorsolni a szinház. Ezt tech
nikailag úgy oldják meg, hogy a jegy
vásárlótól a pénztár megkérdezi, a k a r-e
esküdt lenni, vagy sem. Bele
egyező válasz esetén fölirják a nevét és
ezek közül sorsolják ki minden este a ti
zenkét esküdtet, akik a színpadon felállí
tott emelvényről nézik végig az előadást,
illetve közreműködnek ebben Az esküdt
szék minden tagja az előadás végén tizpengős csekket kap a színháztól
„fáradtsága jutalmául". Nem kétséges, to
longani fognak az esküdtek. Reméljük, a
közönség is.
A SOMLAY-AFFÉR ebben a pillanatban
holtponton van. A kultuszminiszter fölbontatja-c a szerződését vagy sem, ezt még
senki sem tudja. Maga Somlay a kérdésre
a következőket válaszolja:
— Miután az ügy folyamatban van, erről
a legnagyobb sajnálatomra nem nyilatkozhatom.
Úgy tudjuk, hogy Somlay élénk telefon
beszélgetéseket folytat Béccsel, ahova a
Volkstheater hi v j a, de az is igaz,
hogy majdnem minden pesti szinház igyek
szik a kitűnő művésszel megállapodni arra
az esetre, ha a Nemzeti Színháztól meg
válik.
NÉHÁNY HIR: Perc tel Zita nagy-

Budapest, 1936 november »

beteg. Szabadságot kért a Vígszínháztól
amely a szabadságot meg is adta és Perczrl
Zita egy németországi szanatóriumba uta.
zott, ahol gyomorkurát tart. A (latul
szimpátikus színésznő a túlhajtott
fogyókúra betege. — Rökk Marii Q
hétfőn hazajön. A Művész Színháznál várja
készen a szerződés. Még választanak két
darab között, vagy Benatzky—Ernőd ope
rettje, vagy Török Rezső .Kati kisasszony"
cimü vigjátékában fog fellépni — S zőn y i Lenke, akit „a legszebb pesti dizőz"
néven hirdetnek, megválik a pesti kávéházi
pódiumtól. A bécsi Feminához szerződött
december 1-től kezdve. — A Magyar Szín
ház már lekötötte karácsonyi újdonságát,
amely zenés vigjáték lesz. Szántó Armand
—Szécsén
Mihály
Írták,
Honthy
Hanna játssza a főszerepet s a címe: „Á
romantikus asszon y". — A Budai
Színkör jövőévi bérlete ügyében fellebbezés
készül a vidéki színházak nevében. A fel
lebbezés a Horváth-féle alapítólevélre hi
vatkozik, amely szerint a Budai Színkört
minden alkalommal a legkitűnőbb
vidéki színháznak kell adni.
Ebben a reményben a szegedi és a miskolci
szinház pályázik a jövőévi bérletre. _ A
Fórum Filmszínház igazgatóinak nézet
eltérésük volt V i n c z e Lászlóval, n
a „Nászút féláron" nagyszerű producerével.
Az igazgatók egyszerűen kihagyták „vorspann"-ból V i ne z e László nevét. Egy
ügyvédi felszólítás azonban helyrehozta az
önkényt, másnapra gyorsan visszaragasztották a producer nevét a filmszalagra. —
A Magyar Színház erősen készül a
„Bikflc tanár ur" cimü darabra, amelyet
Balázs Árpád irt, aki szintén tanár. Ba
lázs tanár ur mindennap, miután végzett
az egyik középiskolában a tanítással, eljön
a próbára, leül a sötét nézőtérre, előve
szi noteszét és szorgalmasan jegyez.
A rossznyelvek szerint osztályzatot
kapnak a színészek. Erre a no
teszre kiváncsi most a szinház aprajanagyja----A színházi világ osztatlan örömé
re Gábor Dezsőt, a Vígszínház eddigi tit
kárát, a népszerű „Gabit", főtitkárrá lép
tették elő. Az ő hatáskörébe tartozik ezen
túl nemcsak a Vígszínház, hanem a Pesti
Szinház és a Royal Szinház ügyeinek in
tézése is. A kiváló és érdemes színházi
szakember előléptetéséhez őszintén gratu
lálunk.
★

A fiatal és nagyreményű színésznőt ék
telenül szidja a mamája.
— Nem szégyelled magad, ilyen semmi
házihoz akarsz feleségül menni. Hisz an
nak egy fillérje sincs.
— Dehát anyukám — szepeg az ifjú
hölgy —, te is igy mentél férjhez a pa
pámhoz.
— Ennek Is t e vagy az oka —
vágja rá gyorsan a mama és elhallgat.

Mlle Cigareite
lepipálta a halál
légiós filmeket
Az első novemberi nap hideg, esős, ködős, borongó
*.
Az emberek fázósan húzzák össze magukon a télikabá
tot az ernyők alatt. Tipikus mozinap. A Kossuth Lajosutcában egy nagy társaság igyekszik a Rákóczi-ut felé.
Szemben a másik oldalon két ur jön Hangosan üdvöz
lik a társaságot, megindul a társalgás a robogó villa
mosokon. autókon, autóbuszokon keresztül, csak hang
*
foszlányokat hallani, de ez is elég.

— Igen, menjünk a Halálbrigádhoz, art haj- szerint tényleg élt és aki markotányoslány volt
valahol az algíri sivatag mélyén. Hogy miként
lőttük, hogy ez a legjohb film!
tette hősnővé ezt a markotányosnől a szere
Hál igen, ez a siker titka! Pedig hát a lem, azt mondja el ez a dübörgőén érdekes
Halálbrigád romantikus afrikai témáját az Is film, amelynek néhány jelenetét a kinematog
ten háta mögötti kis arab végvár légionárius ráfia múzeumába kellene tenni, olyan szép.
kocsmájával, ennek démoni vagy jótevő tün Claudette Colhert és partnerei: Rónáid Coldérével, n lezüllött vagy kalandokat kereső mán. Vidor MacLaglen és egy tűndéri fiatal
angol lorddal, a szadista hajlamú ezredessel színésznő, Rosalinda Russel, a legragyogóbb
bán. A Szahara forró sivatagját már Marlene színészi négyes.
Dietrich is taposta, a legnagyobb amerikai
sztárok vére öntözte (természetesen csak fil
men), de túl minden idegborzongató erősza
kon, véres kegyetlenségeken, emberfeletti fáj
dalmakon, nem ragyogott még a homoksivatag
felelt olyan szempár, mint Claudette Colbertté,
akinek édesbus, varázslatos mosolya meny
nyi művészettel törik meg körryei prizmá
ján. A 20 Century Fór. csinált nemzeti hősnőt
Mlle Cigarctteből, aki a franciák feljegyzése

Szombaton nyit az Andrássy-uti Színház
Szombaton, november 7-én este 8 órakor előszörs

HONTHY HANNA

felléptével

ESŐ UTÁN KÖPÖNYEG

rünk, hogy esküdtnek salrt kljelöléaét vállalja-e? Zenés vígjáték Fodor László vígjátékéból irta BékcíTi István. Zenéjét Szécsén Mihály verseire
Krasznay Krausz Mihálv szerzetté. Főszereplők: Honthy Hanna, Ijdabár Kállaiin, Ddly Fe
A tárgyalás megnyitására (szombat, november
renc. Botosa Géza. Szász Lili, László Lola, Fönay Márta.
<1 u h kö»étkező napokra ajánlatos a helyek
Rendező. Vaszary J ánoe. Dúzkllenvzö; lyur Tilur. A zenekart Losönczy Dezső vezényli.
rő) előre gondoskodni. (Telefon: 1—427—23.)
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Revolveres falbontó
betörők éjszaka tévedés
ből lyukat fúrtak Richter
Richárd közjegyző háló
szobájának mennyezetén
Szombatra virradó éjszaka kellemetlen meg
lepetésben volt része dr. Richter lUchárd köz
jegyzőnek, aki a Károly körút 1, számú egy
emeletes ház emeletén lakik. A közjegyző va
csora után aludni tért és éjfél leié járhatott
már az idő, amikor különös zajra riadt fel ál
mából.
Kalapdcsolást hallott és közvetlenül utána
kőtörmelékek hullottak le ágya közelében.
Felgyújtotta a villanyt és amint jobban körül
nézett, észrevette, hogy a mennyezet a hálótzoba közepén jó darabon ki van bontva és
faltörmelékek, tégladarabok hullottak a szo
bába. A zajra a szomszéd szobában alvó csa
ládja is felriadt és valamennyien izgatottan
siettek hálóöltözékben a családfő szobájába,
megnézni, hogy tulajdonképpen mi is történt?
Nem kellett sokat gondolkozniok, azonnal meg
állapíthatták, hogy
felettük ■ padláson betörők járnak,
akik falbontás utján Igyekeznek folytatni út
jukat. A padláson tartózkodó betörők, amikor
észrevették, hogy odalent felgyújtották a vil
lanyt és felfedezték őket, abbahagyták munká
jukat. A közjegyző azonnal rendőrért küldött.
A Kossuth Lajos-utca és Muzeuni-körut sarkán
kosztoló rendőr volt a közelben, öt hívta a ház
felügyelő, de időközben
kél kerékpáros rendőr is haladt arra, azok
Is csatlakoztak az éjszakai betörőüldözéa
*
hét
'A három rendőr körül az egyik a kapu alá állt,
számítva arra az eshetőségre, hogy a betörök
Időközben lejöttek a padlásról és erőszakkal
Igyekeznek majd kiszabadulni a házból.

A másik két rendőr és a házfelügyelő felsiet
tek a padlásra. A rendörök mentek elől
revolverrel a kezükben, minden eshető
ségre felkészülve.
Zseblámpák fényével világították be a padlást,
legkisebb zugát is átkutatták, mig végül
az egyik sarokban kosarak müge bújva,
három férfit találtak.
A három betörőt összekötözték, azután megmo
tozták zsebeiket. A legmodernebb betörőszer
számokon kívül védőeszközökkel is fel voltak
szerelve.
Kettőnél revolver volt, a harmadiknál va
dásztőr, azonkívül bokszerek kerültek elő
a zsebeikből.
Mint később elmondták, annyira megijedtek,
hogv ijedtségükben nem merték használni a
náluk lévő gyilkos szerszámokat.
A vakmerő falbontó betörök Katiik Lajos 39
éves napszámos, fivére, Karlik István 37 éves
kömüvessegéd és Plósz János 30 éves kovács
ai géd voltak. A Karfik-testvérek régi ismerősei
a rendőrségnek, négyszer voltak már büntetve
Kiderült, hogy tragikomikus tévedés „áldo
zatai" a betörök. Azért rejtőztek el a padlá
són, hogy kibontsák a mennyezetét és bejus
sanak a házban lévő Gliíck-féle illatszertárba,
de
eltévedtek, az illatszcrtár helyett a köz
jegyző lakásának mennyezetébe fúrtak
lyukat
és ez juttatta őket rendőrkézre.
A rendőrség letartóztatta a társaságot és
hétfőn kisérik át őket az ügyészség fogházába.

_ A NÉP KOSZORÚJA KOSSUTH LA
JOS, GÖMBÖS GYULA ÉS RUBINEK GYU

— Otthagyják a kommunisták a francia
népfrontot? A francia kommunista párt vá

A NÉP küldöttsége vasárnap
délelőtt ünnepélyes keretek között koszorút
helyezett Kossuth Lajos, Gömbös Gyula és
Rubinek Gyula sírjára. A gyengélkedő Ivády
Béla elnök helyett Tahy László miniszterel
nökségi államtitkár vezette a küldöttséget.
A Kossuth-mauzoleumnál vitéz Tóth András
mondott beszédet, majd onnan a képviselők
Gömbös Gyula sírjához vonultak, ahol Mar
ton Béla méltatta Gömbös emlékezetéti
Utána Rubinek Gyula sírjánál Baross Endre
tette le emlékbcszéd kíséretében a NÉP ko
szorúját.

ratlan oflenzivába kezdeét a Blum-kormány
ellen. Thorez képviselő, a kommunista párt
főtitkára egy munkásgyülésen rendkívül
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— Meggyilkoltak egy osztrák postames
ternőt.
Freytag Annát, a gross-pertholzi

éles kirohanást intézett a népfront kormá
nya ellen és azzal fenyegetödzűtt, hogy a
kommunisták otthagyják a népfrontot. Be
jelentette, hogy a kommunista párt minden
erejével szorgalmazni fogja a spanyol vö
rös kormány támogatását.

Ökrösfogat vitte
a mentők elakadt
kocsiját
az öngyilkoshoz

postahivatal 26 éves vezetőjét ismeretlen
tettes megtámadta, a közeli erdőbe hurcol
ta és meggyilkolta. A gyilkost, aki nyilván
a postahivatl kulcsát akarta megszerezni
Szombaton délután az újpesti mentőket
Freytag Annától, még nem tudták kinyo
a megyeri akácosba hívták. Az erdőben az
mozni.
egyik fa ágán függve élettelen férfit talál
— Újabb összeesküvés Sztálin ellen. A
tak. A jelentés vétele után a mentők nyom
Valin moszkvai tudósítója jelenti, hogy ban elindultak, útközben azonban kelle
egy újabb összeesküvést fedezlek fel Moszk metlen helyzetbe kerültekt a felázott, sáros
vában. Az összeesküvés Sztálin ellen irá utón elakadt a kocsijuk. A megyeri urada
nyul. Számos letartóztatás történt. A szov lom négy ökröt adott kölcsön a mentők
jetorosz fővárosban komoly mozgalmak nek, akik
kirobbanásától félnek.
csak ökürelőfogattal tudtak tovább
menni.

Elsőrangú urlszabóság

Lichtman „CITY“
ruhaáruház

ruhaáruház

IV, Káro'.y-körut 28

Vili, Rákóczi-ut 11

Kasztl Adolf szövőgyáros
kálváriája
azöngyilkossági kísérlettől azsaroláslg
Kasztl Adolf szövőgyáros

állott vádlott
ként szombaton a büntető törvényszék
Sc/iadf-tanácsa előtt. Kasztl valamikor gaz
dag ember volt, nagy szövőüzemmel rendel
kezett. Később azonban olyan súlyos anyagi
nehézségek közé került, hogy

Nagykanizsáról költözött fel Budapestre a
megalapította szövőgyárát. Akkor még nem
volt elég forgótőkéje s társul maga mellé
vette Azcé/ Armandot és az ifjú Haat
Adolf Bőgyár Rt. tulajdonosát. Aqzéllal dif
ferenciái támadtak, perbe keveredtek, vál
lalata tönkrement s ezekután tűzték ki az
szövőtizeniét elárverezték.
árverést ellene.
Az árverés napján Kasztl Adolfot eszmélet
— Amikor az árverést megtartották, rend
lenül találták a gyárában. Kiderült, hogy a
kívül Izgatott voltam — vallotta a szövőszerencsétlen szövőgyáros
gyáros a bíróság előtt.
morfiummal

megmérgezte

magát.

Az árverést elhalasztották, a szövögyárost
kórházba vitték. Kasztl felépült betegségé
ből s később az árverést is megtartották, de
ennek olyan bonyodalmai támadtak, amely
ből bűnvádi eljárás lett.
Az ügyészség

— Ebédfőzés közben rászakadt a konyha
mennyezete. A Viola-utca 37-b számú ház

ban Paulik Sámuelné a konyhában ebédet
készített, amikor a mennyezet egy része
nagy robajjal rázuhant. A mentők életveszéles sérülésekkel a Szent Istvún-kórházba
vitték. A vizsgálat megindult.

— Lopásért elítéltek egy dúsgazdag háztulajdonosnőt. A szolnoki törvényszék kétévi
fogházra ítélte Kovács Bódé Erzsébet, török,
szentmiklósi háztulajdonoshőt. A dúsgazdag
asszonyra huszonkét rendbeli tolvajlást bizo
nyítottak.
— A tüdőbeteggondozó orvosok kongresz

nyomozást Indí

két nap előtt tűnt el lakásáról.

Férti léllkabélok
Férfi fehérnemű
Férfi kalapok
Nyakkendők
Zsebkendők
Cipők
Zoknik slb.
nagy <a asalókSan

A fiatalember idegbeteg volt, már többlzben kísérelt meg öngyilkosságot. Az újpesti
rendőrség most folytatja a nyomozást a
halottrablók kézrekeritésére._____________

Magyar Tűdőbeteggondozó és In

novemberi

Prlncess Ghlyo
Klrüiand and co.

DISZNÓTOROS vacsora, orjaleves

miss Dolly

májgombóccal
Minden pénteken:
Zamatos, szegedi HALÁSZLÉ

Tommv Dalé
Baronosse Estette es Antira

Flekken, vargabéles, csőbensült-h&l

AJOMIN3SCOEK

műsorában

Minden szerdán:

FARKAS BÉLA muzsikál

Vasárnap

A télikertben délután és este:

V I R A N Y zenekara,
NAGY MARIA énekel

Muzeum-kávéházban.
A volt 24-es vadászok f. évi november 8-án
vasárnap d. e. 10 órakor avatják fel fényes
külsőségek között a Csabá-utcai plébániatemp
lomban hősi haloflnik emlékére épített Hősi
Kápolnájukat. Este 8 órakor bajtársi összejöve
tel az öreg diófa étteremben (I., Pálya u. 3).
A háborúban szolgált „Forliíikalions offi
elér” mérnök-kartársakat kérjük, hogy f. hó
4-én, szerdán fl órakor n Belvárosi kávéházban
megtartandó értekezleten megjelenni szívesked
jenek. Esetleges értesítések Medgyessy Iván,
miisz. főtanácsos. Központi Városháza címre
küldendők. Telefon: 1898-50.
— A vízmüvek autójának balesete. A vízmü
vek személyautója, amelyet Nagy Sándor so
főr vezetett, az újpesti vámnál fékezés köz
ben megcsúszott és nekivágódott egy utszéli
oszlopnak. A kocsiban ülő Nagy Sándorné
megsérült. A mentők kórházba vitték.

PÁRISIÉN GRILL

HETI MOSOK
.METROPOLE-mh

A sörözőben:

utazott.

•g

MINDENNAPt

CORVIN

Pozsonyba
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tott, megállapították, hogy az öngyilkos
Grubmayér Károly 26 éves újpesti műsze
rész, aki
•fi

román király

ügyminiszter és a nagykövetek tanácskozá honvédgyalogezred legközelebbi bajtársi öszsán.
szejövelele november 4 én délután 6 órától a

írók Egyesülete most tartotta Molnár Béla el
nökletével őszi első felolvasó ülését. Kováit
Alajos ügyvezető igazgató, a Népszerű Gyorsíró
a ruhái eltűntek. Az a gyanú, hogy halott szerkesztője, tartott előadást Nagy Sándornak
rablók vitték el az öngyilkos ruháit és ér 60 évvel ezelőtt megjelent tankönyvéről.
a rendőrség

— A

Károly román király és Mihály trónörökös

belga scmlcgességi nyilatkozat s az olasz zott.
német tárgyalások ügyéről volt szó a kül — Bajtársi találkozó. A volt nyltrai 14-es

nélkül, teljesen csupaszon talál
ták meg,

téktárgyait.
Az ügyben

Később amikor felépültem, ott voltak még
a gépek, de nem igaz, hogy bárkit Is meg
akartam volna zsarolni a gépek fekbérénelt
költségével, nem igaz, hogy a gépek alkat
részeit leszereltem volna.
Több tanú kihallgatása után a törvény
szék Kasztl Adolfot zsarolás vétségének kb
sérletében mondotta ki bűnösnek s a nyo
matékos enyhítő körülményekre való tekin
tettel

prágai tanácskozásairól hivatalos közle
ményt adtak ki, amely hangsúlyozza, hogy
a tárgyalások célja a kisantantállamok egy
séges politikai állásfoglalásának khnélyltése
volt. Felülvizsgálták és rendezték a román— A német, belga és olasz nagykövettel cseh viszonnyal kapcsolatos kérdéseket. —»
Benes köztársa
tanácskozott
a
francia
külügyminiszter. Károly király szombaton
Delbos francia külügyminiszter szombaton sági elnök birtokán vadászott, majd Hodzsa
hosszabb tanácskozást folytatott a német, miniszterelnök kíséretében Mihály tróhöröolasz és belga nagykövettel. Hir szerint u kössel egvütt Brünnbe és Pbzso.tyba uta

szusa. A

V

Izgalmamban s elkeseredésemben meg
mérgeztem magamat.

címén vádat emelt a tönkrement szövőgyá
ros ellen. A vád szerint Kasztl elárverezett
szövőgyárának gépeit csak husznapi fekbér
ellenében akarta kiadni és a már lefoglalt
40 pengő pénzbüntetésre ítélte.
gépekről egyes alkatrészeket leszerelt.
Kasztl Adolf a törvényszék előtt részlete A sikkasztás vádja alól fölmentette. Kasztl
sen elmondotta kálváriáját. Előadta, hogy Adolf fellebbezett az Ítélet ellen.

Az erdő egyik tisztásán rátaláltak az tézeti Orvosok Egyesülete dr. Baltz Géza
akasztott emberre, de már nem lehetett
elnöklésével háromnapos kongresszust tar
rajta segíteni:
tott Szekszárdon. A tüdővészellenes küzde
halott volt.
lem aktuális kérdéseit vitatták meg.
Az öngyilkosságot az teszi titokzatossá,
— A Magyar Gyorsírók Egyesülete ülése. A
hogy a holttestet
Nagy Sándor rendszerét művelő Magyar Gyors
ruha

■ ■

Öltöny, ulster. téllkabát- és búndakülön’egességek
dua választékban, készen és mérték után

zsarolói és sikkasztás

LA SÍRJÁN.
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ée ünnepnap ötórai tea teljes műsorral
Telefon: 118H-O9, 1-209-05
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Csonttörés a ligameccsen
Egy Ártatlan fault kArházba kUldte a kispesti Havast

ívvel Jászberényt fejére teszi a labdát is t
center fejéről közvetlen közelről a hálóba
kerül a negyedik gól. 4:2. A‘ tiz
"
emberrel
játszó Kispest ‘nem hagyja magát. Kelemen
rohan le, kapura tartó beadását Kutasi

bravúrosan áj bokszolja a kispesti belső
trión. Szabó II. hatalmas erővel
.. _____
_
Iváncsics
bíróba lövi a labdát, ami élénk derültséget
kelt. A biró megérdemelte az éles lövést! —«
állapítja meg; egyhangúlag a közönség —
mert az ofTsaíjdok megítélésében feltűnően
bizonytalan Molt. Déri és Serényi szép ak
cióját utóbbi alig lövi a léc fölé. Ezután
remek Toldi, Kemény, Jászberényi osszjátékból a center offszájdra fut. Most a
biró egy percnyi szünetet tart a futball ha
lottainak cmléjkére. A játékosok és a kö
szomorú valóság:
zönség merev vigyázz-állásba helyezkedik.
jobb szárkupocstörést szenvedett.
A kegyeleti szünet után egy darabig unal
Ettől kezdve tiz emberrei játszik a Kispest, mas mezőnyjáték folyik. Tátrai is unja az
ami szemmelláthatóan jót tesz
nekik. esetet és merő unalomból huszonkét méUgyanis már az első komoly lefutásnál

Bombatormában van a Hungária
ffedezetsora az örök derbi előtt
n kapuson a labdát. 2:0.
A vasárnapi ködös forduló valóban ködös benyomásokat keltett. Az esőtől A 29. percben
egy jelentéktelennek látszó
felázolt pályákon csökkent a nívó. A listavezető Ferencváros a második félidő összecsapás
Iiavas és Kemény kö
ben leíiniselte a Kispestet, a zöldfehérek csapatában talán a fedezelsor és a két zött. Havas atörténik
nagy rössben kiröpül a salak
hátvéd javuló játéka érdemel említést, .1 Hungáriában szintén a fedezetsor re pályára és olt fekve
marad, nem tud talpramekelt s
állni, az öltözőbe viszik és ott derül ki a
ennek

a

triásznak

a

tüneményes

játéka a jövő vasárnapi dcrblmccs-

csen is döntő tényezőként jelentkezhet.

'Az Újpest még szombaton játszott az óbudaikkal, a lilafehérek játéka csak
nem kellemes meglepetést szerzett a kerületieknek. Szeged és Debrecen harca
gólnélküli döntetlent hozott, úgyszintén döntetlenül végződött a pestkörnyéki
derbi, amelyet ezúttal Soroksáron játszottak le. A Phöbus az Elektromosban
nagyon erős ellenfelet kaptak és csak a szerencse döntötte cl a játékot javára.
Az újpesti gólgyár
kisipari keretekben dolgozott
ÚJPEST—III. KÉR. FC 3:1 (0:1)

Heteken keresztül hozzászoktatta az Új
pest a sportközönséget a meglepetésekhez
s ezt a szombati bajnoki csalán sem hagy
ta abba. Ezúttal azonban éppen az ellen
kező végletbe csapott át s ha eddig gyári
üzemmel ontotta a gólokat, most szeré
nyebb, kisipari keretek közölt folytatta a
gólkeszités munkáját. „Mindössze11 három
szor rezzen Óbuda hálója, ami a félidő kü
lönös eredménye után kétségtelenül a meg
lepetés erejével hatolt. A gólözön elmara
dásának titka kettős: az óbudaiak a mull

emlékeinek ihletében pazar védőjátékkal és
lelkesedéssel játszottak, mig a lilafehérek a
feladat egyszerűségének tudatában eleinte
kényelmes sétagaloppban próbálták elintézni
a Kerületet. Nem csoda, ha ilyen körülmé
nyek közöli

megszületett

a

meglepetés:

Óbuda vezetett. A szónak szoros értelmé
ben meglepetés volt ez, mert a vaktában
előre kergetett labda a 10. percben nem
csak nz újpesti védőket, de az óbudai csa
tárokat is annyira meglepte, hogy csak

hosszas habozás után jutott eszébe Lencsés
nek a góllövés. Egy ideig még az óbudaiak
voltak fölényben, de a félidő derekától
egészen a mérkőzés végéig egy modern ful-

hall-hadscreg minden harci készségének
felvonultatásával a lilafehérek kerültek
döntő fölénybe. Ennek ellenére
sehogy sem sikerült a góllővés,

talán éppen azért, mert nagyon akartak nz
újpesti csatárok. A gólokra éhes közönség
haragjában Ránkuti biró ellen fordult és

alapos bírálatban részesítette csaknem min
den ténykedését, holott a biró — eltekint
ve kisebb, s a mérkőzés kimenetelét egy
általában nem befolyásoló hibáktól — szó-

katlanul jól vezette a meccset.
A szünet után az Újpest válogatottjai pazsír egyéni munkával gyönyörködtették a
közönséget.
Szűcs ragyogó Játéka, Zsengellér párat
lan taktikai és technikai készsége, Kocsls ellenállhatallan rohamai és Seres
javuló formája

Nemes lövését Kutasi Kelemen elé üti,
aki a sarokba gurítja. 2:1.

Strapás nap volt rengeteg méreggel,
De a haj jix s úgy csillog, mint reggeli
BRYLCREEM, az angol sportsman
gumimente hajrögzitője és hajfényesitője.
*

Most ismét Kelemen rohamoz, de hosszú
lövését Kutasi most mellrefogja. A 37. perc
nél tart a játék, amikor

térről váratlanul kapura lő. A csúszós
labda, mint a végzet surran a bal alsó sa
rokba. 5:2. Gól után szép kispesti támadá
sok alakulnak ki. Kelemen beadását Déri
jó helyzetből fölé lövi. Ugyanezt teszi Ke
lemen Nemes kitűnő szöktetésével. Kele
*
Három perccel a félidő befejezése előtt men lefutásánál Korányi elcsúszik a siko
Serényi pontosan a félpályáról indul, villám pályán és sántikálva kibiceg. De rövid idő
gyorsan leszágnld és mielőtt Korányi be múlva visszatér és a balszélre áll be. He
fogná, élesen lő — a balsarokba. 3:2. Most lyébe Tátrai húzódik hátra, Toldi átmegy
nagv jelenet játszódik le a Fradi-kapu előtt, a jobb összekötő helyére és Kemény lesz a
Tánczos felsőlécet lő, majd közvetlen
utána az ő beadását Toldi fejeli, de a
labda magasba szökken, újra a „tank
**
feje nyúlik legmagasabbra, ő éri el a
labdát s u felsősarokba irányított bom
bafejest Gergő képtelen kifogni. 3:1.

balösszekötő. így jobban megy a Fradi
csatársornak. Toldi—Táncos akcióból Jász
berényi közelről melléfejel. Toldi és Déri
kemény csatát vívnak a pálya közepén egv
labdáért. Toldi és Poldi harca! — állapít
ják meg a tribünön. Szabó II. ágyuszeriien
negyvenméteres lövése nagy tetszést arat,
de a bombát Kutasi elcsípi. A 41. percben

Serényinek jó fejelési alkalma kínálkozik,
de elnyomják s a kiegyenlítés lehetősége a
ködbevész.
Szomorúan ballag ki az aluljáróból Kis
pest csonka csapata. Láthatóan deprimálta
a játékosokat Havas balesete. A nézőtér is
sejti a szomorú tényt és hang nélkül, né
mán fogadja a pályára lépő csapatokat.
Már az első percben a tulvérmes Rátkai
szabálytalanul ugrik Tátraiba. A biró fi
gyelmezteti Rátkait és szabadrúgást Ítél a
Kispest ellen. A szabadrúgást Hámori át

eleve megpecsételte a csata sorsát s ha
ebhez még hozzászámítjuk a védelem jó
munkáját, akkor nem csodálkozhatunk
azon, hogy a kerületiek minden igyekezete
Korányi szélsőt megcsufoló hatalmas sprin
hiábavaló volt. A 7. percben egyenlített
tet vág ki a balszélen. Hosszú beadása Tán
Zsengellér. Húsz, perccel később Kállai escos és Toldin keresztül Keményhez száll,
lében biztosította be a feltétlen győzelmet
aki
közelről belövi. 6:2. Az utolsó percben
a második újpesti góllal, amely előtt sokan
oíTszájdot sejteti. Végül pedig a 40. perc küldi a tulsó oldalra Keményhez, aki ügyes összjáték után Kemény beállítja a
végeredményt.
7:2,
ben Vincze kapásból durrantott nagy bom néhány lépést fut a labdával, majd remek
bát a felső sorokba. 3:1.
Nem kétséges, hogy az újpestiek most is
megcsillogtatták a futball művészetének
latrináit szépségeit, de éppen ezért az sem
(Copyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)
csoda, ha művészetüket nem tudták dúsabban kamatoztatni. A művészeket rendsze
, Szemere .
rint a feladat nagysága tudja igazán meg
ihletni. Ezúttal pedig hiányzott az ihlet,
mert hiányzott a nagy feladat.
Óbudának nincs miért szégyenkeznie,
mert a szombati bemutatkozás sok jót iger
a továbbiak folyamán. Határozottan felRozgonyi
jövőben vannak a budai kékfehérek, számolni kell velük ezentúl.

rajzriportokban

Három érdekes gól

Szabó II.

Lábtörés a Fradi-meccsen
FERENCVÁROS—KISPEST 7:2 (3:2)

Az cscrnyőfalanx alatt gubbasztó közön
*
ségtúbor lelkesítő csatakiáltása után szemer
kélő csőben indítja el Jászberényi a labdát
kilencvenpcrces útjára. De még alig gurul
« labda tiz métert, amikor Toldi nagydühö
sen úgy megvágja a középvonalról, hogy
Gerő csak úgy nyekken belé.

— Jó lett volna Londonra tartogatni ezt
a bombát... — jegyzi meg egy örök szkep
tikus.

Korányi nyugodtan ad öt-hat méter előnyt
a kispesti csatároknak. Ez a gyorsuság meg
fizethetetlen. Toldi ismét egy nagv lövést
küld a kispesti kapura, sőt Sárosi is meg
unja a góllalanságot és harminc méterről
„csúsztat1*, de Gergő azt is védi. A 10 perc
ben
Tátrai lő, dr Gergő remekül vetődik.
A labda ugyan u kapu előtt surran, de

a kispesti kapus teljes rössben zuhan
homlokával a kapulécnek. Elterül és
mozdulatlanul fekszik. A Játék tovább
folyik, jobbra-balra röppennek n paszszok. közben Jászberényi az üres kapu
ra lő, Szemére nem tehet mást, mint
kézzel lefékezi a labdát, de Tátrai ka
puba fut vele. Iváncsics azonban már
előbb lefújta a Szemere hen őszét és így
tizenegyes! Sárosi védhcletlenlil küldi
a jobbsarokba. 1:0.

Jászberényi

Hámori szabadrúgása

A Fradi bemutatja, hogyan lehet szabadrúgásból Is Jó taktikával gólt lőni. A tehetsége*
Jászberényi a szerző. 4:2. Második félidő 2. perc.

Fenyvesi

Dudás

Gergő kapus aléltan nézett a labda

felé,
vigasza, hogy egy kapus sem védhette volna.
Tánczos néhány pompás lefutása kelt fel
tűnést. A Fradi könnyedén és szépen ját
szik. a fölénye oly nagy, hogy félórán ke

resztül a Kispest a félpályán sem tud
reszt iilmenni. A 17. percben

ke

Tánczos beadását Gergő pontosnn Toldi
lábára bokszolja, Toldi okosan átemeli

Horváth
Amikor a szélsők összejátszanak... Nemzeti-gól születik,
percében és egyenlített Is a Nemzeti. 1:1.

Ez történt az első félidő M.

A Hungária Fürdőben
Budapest, VII, Dohány-utca 44

Unt a borravaló

Sas kornere

Angyal

Alkalmazottaink fix flzotéat kapnak,
borravalót olfogadntok tilos.

a jegy árán

Vendjeinket
M iu Igénsbe
vett kiszolgálások hivatalosan megszabott diján

klvUB egyéb költség
nem terheli

Kalandos utazís után Jnt a labda Cseh elé a
a legjobb Hungárla-csatár nem sokat teketó
riázik (!), simán csuagtalja be az utolsó gólt.
1:1. Második félidő 35. pere.

Dudás

HétfOi napló

ffnlapesl, 193« november 1.
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Válogatott halfsora van
a Hungáriának
HUNGÁRIA—NEMZETI 4:2 (2:2).

Gyászos idő várta a kétezerfőnyi közönsé
get a Fradi-pályán s ezt még a csodálatosan
tündöklő smaragdzöld gyep sem tudta na
gyon enyhíteni. A csapatok már a pályán
vannak, hosszú perceken keresztül áznak.
*
fáznak, de Boronkay, a mérkőzés bírája
meg sehol. A kitűzött idő már régen elmúlt,
mikor megjelenik s a késésért kiadós bírá
latot kap a közönségtől. Aztán kezdenek és
a Hungária megindul! Góliát a Dávid ellen.
Dávid elfogódott, Góliát pedig ereje tuda
tában könnyed. Még futnak a remek táma
dások, sőt az 5. percben

Sokan reklamálják a biró tévedését, hogy
a játékot a földön fekvő Bíró miatt nem
állította meg. Ez az elmaradt ítélkezés azon

ban
zeti
tani
nck

helyénvaló volt, mert nem lehel a Nem
támadásban lévő csatársorát megállí
akkor, amikor Biró harcképtelenségénem ők a vétkes okai.

Sokáig nem örülhetnek
mert két perc múlva

a vezetésnek,

Cseh remek dríblivel szökteti Sast, aki
visszajátszik éa Kardos a tizenhatosról
nagy bombát küld a hálóba. 2:2.

A szünet után ismét Kardost szidja a kö
zönség, mert kihagyott egy nagy gólhelyze
tet.
Az is jellemző az ifjú balösszekötő
Újpest—Soroksár, Budafok—Nemzeti, Hun
munkájára, hogy Titkosnak, a szélsőjének
gária—Ferencváros, Kispest—Bocskai, Elektro
mindössze kétszer adott labdát. A halfsor
mos—Budai.
Ezzel aztán a fölénynek ugyan nincs azonban olyan csodálatos, s
(Az előlállók a pályauálasztók.)
vége, de a játék szépségéről csupán
a játékok a magasabb futball-mutema
*
egy Ívelt labdára Cseh ugrik s a kapust
földrcküldve a nagy tumultusban is
estében fejel a hálóba. 1:0.

Bravó Kispest!
Megírtuk, hogy a szédületesen fejlődő
francia futballnak ujabb jdtékosanyagra
van szüksége s ezért ujabb exporttal kell
tzámolnl a magyar futballnak. A legnagyobb titokban Budapestre érkezett
az egyik legnagyobb francia egyesület
megbízottja Párisból és egy
kitöltetlen csekket

hozott magával. Hermetikusan elzdrkőzott a „hivatalos
**
játékosügynök elől és
egyetlen magyar szakértő kíséretében
Indult felfedező útra.
Csehért hajlandó lett volna 40.000
pengőt fizetni.

Utóbb azonban letett a tervről és meg
nézte Klsalagit, a Nemzeti nagy képes
ségű játékosát, őt még fiatalnak találta
a francia bajnoksághoz. Végül is Kis
pestre ment csekkel együtt és ott Nemes
játékát figyelte. A játékos nagyon tet
szett, amit a beajánlott megváltási ősz
szeg is Igazol.
<
7

15.000 pengős ajánlattal kezdődött
a rövldklegzctü alku,

de nyomban abba is maradt, mert a
kispesti vezetők semmi pénzért sem
voltak hajlandók a csapat egységét
megbontani. Ez a dicséretes gesztus bi
zonyára nagy feltűnést kelt sportkörök
ben, ahol általában az a nézet terjedt
el — alaptalanul —, hogy a futballban
minden eladó. Nos, a Kispest jelesen
vizsgá zott > a csekk tulajdonosával
együtt „bianco1* távozott Kispestről Párisba.
,A. Bravó, Kispesti

Ritka tehetetlenség
BOCSKAI—SZEGED 0:0.
Debrecen, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A csúszós talajon Igen erős éa változa
tos mérkőzést vívott n két kitűnő vidéki csa
pat. A Bocskai volt a többet támadó, azonban
elpártolt tőle a szerencse. Az első félidőben
Hajdúnak több jő támadását a szegedi véde
lem hárította el, a szegedi csapatból viszont
Korányi lefutásai és lövései voltak veszélye
sek. Szünet után a Bocskai fölénye bontako
zott ki. Teleki és Berecz vezérletével számos
helyzet is akadt, do a sok tologatás miatt ered
mény nem születhetett.

a Hungária tüneményes halfsora

tika minden raffináltságát felvonultatja,

ad bizonyítékot. Zimonyi, Turay, Dudás ma
kétségtelenül a legjobb klubhalfsor és ha
nagyon akarjuk, még a válogatott dresszt
is nyugodtan rájuk lehetne huzni. Annál
rosszabb ellenben a csatársor, amelyre

Igy tehát egyre nagyobb lesz a Hungária
fölénye. Sajnos, gyengécske Müller is a
kapu előtt és az esős fellegeket nagy Igye
kezettel bombázza. A 18. percben dől el a
tét sorsa:

Kardos nyomja rá Immár hosszú hetek
óta sajátos egyénisége bélyegét.

az agyonszldott Kardos harminc mé
terről elkeseredett erővel lő kapura s a
csúszós labda Angyal kezéről n fára s
onnan a hálóba pattan. 3:2.

Minden akció meghal a pepecselő játékos
lábán s még a passzol is kifogásolhatók. A
közönségnek határozottan nem tetszik Kar
Ezután ismét és ismét felcsattnn ■ taps
dos és Schaffert sem értik, aki — ugylátszik Dudás szédületesen nagyvonalú játéka nyo
— hasztalan várja a nagy tehetség hasznos mán és a Hungária döntő fölénybe kerül.
kibontakozását. Ez az oka annak, hogy a A Nemzeti sem marad tétlen s a „vak Biró'
*
nagy fölény megszakad s a 30. percben
melleit, akinek a félszemét leragasztották,
veszélyes támadásokat soroz a Hungáriaaz előrehuzódott védelem mellett Feny
kapu elé A 35. percben azonban még a ma
vesi lefut és keresz.tbekiildött labdáját
radék lendületet is kiöli egy ujabb HnnHorváth bombalövéssel zúdítja Szabó
gária-gól, amely kornerböl esik. Ahogy a
hálójába. 1:1.
A gól után a Nemzeti nagyon veszélyes s rajzriportunk kitünően szemlélteti,
kalandos ut után végül is Cseh lábáról
őt percen keresztül szinle füstölgő ostromot
siklik a hálóba. 4:2.
varázsol a Hungária-kapu elé. A nagy izga
lom sem tudja Kardos lehetetlen játékáról
A hátralévő tiz perc a sorsának magát
elterelni a figyelmet. Most jön egy szeren megadó Nemzeti teljes részvétlenségével
csétlen momentum: Biró és Kisalagi össze zajlik le s csak itt-ott csillan föl egy-egy
fejel és a Hungária-bekk arcát elönti a vér. veszélyes támadásuk, a többi között Feny
Lezuhan a földre, a biró nem látja, a játék vesié, aki három méterrel a kapu torka előtt
továbbfolgik, korner lesz gól helyett s az a léc mellett durrantja el a nagyszerű lab
után ez ivei a középre, ahonnan Bak fejese dát. Szidják is érte, de alaptalanul, mert
nem a régi MTK-ista mentette meg a Hun
röppen a háló felé.
gáriát egy góltól, hanem a füves talaj és a
Szabó még kiUti, de Horváth nyomban
síkos labda, amely ma minden akciót és
visszaküldi és a résénél ló Molnár kö
mozdulatot kiszámíthatatlanná tett.
zelről a hálóba lövi. 1:2.

Gvötrelmes perceket szerzett
az Elektromos a Phöbusnak
PHÖBUS—ELEKTROMOS 5:3 (4:0).
A két villamos csapat egymásközti küzdelme
idegizgalmak között pergett le. Az eredmény
korántsem fejezi ki az erőviszonyokat, de még
a játék képét sem, ugyanis az Elektromos végig
ogyenrangu ellenfele volt és győzelmét csak nz
Elektromos hihetetlen pechjének és azoknak n
nemkevéshbé könnyelmű védelmi hibáknak
köszönheti, amelyeket az Elektromosbckkek az
első félidőben elkövettek. Erre a félidőre rá
lehet mondani, hogy
■z Elektromos volt fölényben ■ ■ Phöbus
lőtte a gólokat.

Elektromos-fölénnyel indul a játék, de már
a 10. percben a Phöbus jut vezetéshez: Béfct;
mintaszerű beadását Turay 11. értékesíti. l.O.
Továbbra is at Elektromos van frontban. A
17 percben azonban már a második gól is be
röppen a hálójába, amely szintén Turay II.
lábáról ért hálót. 2.0. Csikós nebwen védi
Buzásynnk egy lövését. Majd P. Szabó szágiild
le, bár buktatják, gáncsolják, de sikerül Péter-

Sok göl — kevés haszon
BUDAFOK—SOROKSÁR 4:4 (1«9)
A Soroksár • régi otthonában ötszáz néző
előtt szerezte meg az értékes bajnoki pontot
A (elázott talajon igen alacsony nívójú játék
folyt, különösen a védelmek bizonytalankod
tak. A 2. percben Kovács kiugrasztja Szedert.
■kinek beadását Iglói a kapuba továbbítja.
1:0. A második félidő 6. percében Mészáros
góljával Budafok már 2:0-ra vezet. A kővet
kező percben Vajda révén gólhoz jut a Soroksár. 2.7. Majd a 8. percben Vajda tizenegyes
ből kiegyenlít. 2.-2. A 29. percben Horváth
sarokrúgását rövidre hárítja a budafoki véde’ein. A labda Fodorhoz, majd tőle Vajda elé
kerül, aki gólt lő. 3:2. A 31. percben Seres
gáncsolja Szedert, aki a megítélt tizenegyesMl kiegyenlít. 83. A 34. percben Va/da—
Urőancí/í-akclóból ismét vesetéshez jut a So
roksár. 44. A 36. percben a bíró feleselés
n’iatt Monostorit és Mészárost leküldi a páigáról. A 39. percben kezelés miatt tizenegyest
Hél a biró a Soroksár ellen és Szeder a bün
tetőt a hálóba lövi. 4;4.

SKÓCIA LEGYŐZTE ÍRORSZÁGOT.
Jelentik: A ekót-lr ..lógatott mér
kőzést a szerencsésebb skótok nyerték 3.1
arányban.
ANGOL LABDARUGÓEREDMÉNYEK
Birmingham—Bolton VVandercrs 1:1, Charltoh Athletics—Shcffield Wédnesday 1:0, Chclsea-Derbv County 1:1, Griinsby Town—Prés
tón Northend 6:5, Lceds Unilcd—Brcntford
31 Liverpool—Ariénál 2:1!!. Manchester City
—Sunderland 2:4,
Mlddlesborough—Everlon
2:0!!. Porlsmouth—Wolwerhampton Wanderers
1:1, Stoko City—Manchester United 3:0, Weslbroómwicb Albion—Huddersficid Town 2:1.

hez juttatnia a labdát, aki hatalmas lövéssel
növeli a gólok számát. 3.0. Most a Phöbus
kerül fölénybe és Turaynak két szép nagy lö
vése nagy munkát ad Gulyásnak, A kitörő
Orczyfalvit Wébcr két kézzel lefogja, de a_ bíró
nem látja és igy elmarad n tizenegyes. Közvet
lenül a félidő befejezése előtt egy ártatlannak
látszó iveit beadást Lengyel kézzel húz le, ter
mészetesen tizenegyes, amelyet P. Szabó küld
a rendeltetési helyére.. 4:0.
Szünet után óriási Elektromos-offenziva zú
dul a Phöbusra. Szendrödinek egy ágyuszerü
lövését Csikós gyönyörűen fogja. A 7. percben
végre siker koronázza nz Elektromos buzgal
mát: Szendrödi szép gólt lö. 4:1. A Phöbus
ezután összevissza forgatja a csapatát, ami
megbolygatja a csapat egyensúlyát. A 86. perc
ben Wébcr hibáját Szenrődl kihasználva, hatal
mas gólt lő. 4:2. Az Elektromos finisei és n 42.
percben n kitörő Orczyfalvit Titkos II. elgán
csolja, tizenegyest Kolozsvári mintaszerűen be
lövi. 4:3. Levegőben lóg a kicgyenlités, amikor
az utolsó másodpercekben P. Szabó lefut és jól
irányított beadását Szikár a hálóba küldi. 5:3.

A Testnevelés! Főiskola szombaton délután n
BEAC sporttelepén atlétikai versenyt rendezett,
melynek jobb eredményei o következők: Ge
relydobás: Mokkái BBTE 60 m., 10X100 m-es
staféta: TFSC 1 p. 56.6 mp.
MTSC—Olimpia 1:1
NŐJ kézllabdamér
közcs, melynek gólszerzői Pintér, Illetve Widdér voltak.

A SZÜRKETAXI 8 PONT ELŐNNYEL FUT
A NB FELE
Szilrketaxl—Csepel 5:3 (2:1). A sofförők a
játék elején alaposan lenyomták a gázpedált,
egy-kettőre 2:0-ra vezettek. A Csepel szlszte
*
malikul munkával a második félidő közepéig
feltornázta magát 3:3-ig, de az ujabb gfizadagolással izemben már nem volt ellenszerükA pestvidékt kerület atlétikai versenye. A Góllövö: Klszcly (8), Darázs és Kovács. 111.
MOVE Rák sllgetl TSE rendezésében zuhogó Hegyei (2) és Molnár. A többi eredmény:
Vaaaa- Zugló
csőben zajlott le. A 2000 m-es Ifjúsági verseny- SBTC—Drogalsták 5:0 (2:0).
nen a csepeli Molnár ft p. 09.5 mp.-él uj kerü 8:2 (4:1). Az ARAK—VÁC és a Nagytétény-Váci Reménység mérkőzés elmaradt.
Jeti rekordot állított fel.

REUOLUX

a löktietes oumis
Iftrfi-tePdharlsnva
Minden párért garantálunk!

A MASz átlátszó védekezése
— támadással
A MASZ olimpiai jelentése a meglepetés
erejével hatott: vádirat volt a szövetség ellen.
Azoknak Igazát bizonyította, akik évek óta
küzdenek a szövetség vezetői ellen. Azt hittük,
hogy a berlini .súlyos kudarc után csendesen,
(eltűnés nélkül elvonulnak a dicstelen szerep
lés színteréről azok, akik a legszebb sport
ágat olyan nívóra süllyesztették, hogy ma csak
kézlegyintéssel beszélnek az atlétikánkról.
Ennek nem az atléták, (őleg pedig nem a
sajtó az oka —, amint azt a jelentés állítja,
hanem a hozzáncmértés, a diktatórikus veze
tés, a hatalomhoz való ragaszkodás és a be
vált szakemberek mellőzése. Merészség azt ál
lítani, hogy a súlyos kudarc a MASZ-on kivül
álló okokból következett be és ennek az egye
sületek. ez atléták, a sajtó és a trénerek az
okai. Szóval, mindenki, csak a MASZ nénit
Vájjon ki az oka annak, hogy Kovács a 400-as
gát helyett 173 métert futkosott. Szabó 400
méterig vitte fel, a staféta tagjai csak Berlin
ben jöttek először össze botrány nélkül. Ki az
oka annak, hogy Szabó a 800 méteres kény
szer futás után fáradtan állott az 1500 méter*
hez. Es vájjon ki az oka nnnak, hogy sem
Kovács, sem Szabó az olimpiáig még csak
nem is látott komoly külföldi nagyságot. KI
az oka annak, hogy n közepes, íl-es száza
sokból összeállított 4X100-ns olasz staféta
1
11.
mp-ol második lett, mig a ini 10.4-cs éa
10.5-ös futókból álló csapatunk operettszerepet játszott és sehol sem volt. Milyen merész
ség az, hogy csak Csák világbajnokságáért
vállalja a MASZ a felelősséget, amihez pedig
ugyanannyi köze volt, mint Owens győzelmé
hez.
Milyen jogon vádolják a sajtót, amikor
sajtó nélkül nincsen sport és fejlődést Ez ar
utóbbi vádaskodás csak ugy érthető, ha tud
juk, hogy az ellenzék csak a sajtó utján tudja
hallatni a szavát s a MASz bukásához ennek
is köze lesz.
Azt állitjók, hogy hosszutávfutóink azért
buktak cl. mert a Iréningjük nem volt „ke
mény". Miért nem gondoskodott a felelős
MASz, hogy a tréning megfelelő legyen? Hogy
a „puha" tréning keménnyé változzék?
Ez igy nem mehet tovább. Lemondás he
lyett jelentést kapott az atlétika, sőt ujabb
négyéves programot Tokióra. Sróval a MASz
jelenlegi vezetősége minden kudarc ellenére is
maradni akar. Ez aligha sikerülhet, mert csak
az atlétika látná kárát.
Ugy mondják, hogy addig nem megy el a
mai elnökség, amíg a többség az övé. Nos, er
ről a többségről komolyan nem lehet beszélni
s ha erre hivatkoznak, akkor előbb-utább az
ellenzék kénytelen lesz leleplezni a többség
megszületésének kulisszatitkait. Reméljük, hogy
n sport érdekében erre nem kerül sor, és a
harc nem folytatódik olyan eszközökkel, m.nt
amilyen eszközökkel a MASz védi a hatalmút.
A magyar atlétika érdekében csak egy jóváté
tel lehet a sorozatos kudarc után s ezzel még
talán Berlint ti feledtetni tudják: ha távoznak
a helyükről él lemondanak.
László Lajos.

Egy célt tévesztett szöktetés
miatt kikapott a BSzKRT
HIRÓ-fSOPORT. ri>M»s-in. k„. TVE 4:1.
(3:0.) Góllövő; Bajkay II. (2), Bent és Héthelyi,
Ili. Lencsés. Várkonyl, a Postás bekkje arc
csonttörést szenvedett, de igy Is végigjátszotta
a mérkőzést — Pamutipar—BSzKIiT 1:0 (0:0).
A meccset Vida tévedésből lőtt gólja döntötte
cl A jeles half a félpálya közeléből a szélsőt
akarta szöktetni s a labda Régi keze közt a
kapuba esett. — Hermlnainczö—Turul 4:3 (2:1).
A HÁG négy gólját Csulorás rúgta (kettőt
ll-esből), a turuléit Fodor (2) és Tauzin. —
BLK—URAK 2:0 (Irt
*).
Góllövő: Rcisch és Jára
ttok. — A Goldbergcr—Zugló mérkőzés elmarudt — UTE—BVSC 3:0 (2:0). Góllövő; Ara
*
nyost, Unger és Salamon.

PÁRTOS-CSOPORT. Kispesti AC—FTC 4:1
(3:0). Góllövö: Fricdvalszky (21, Varga éa
tátrai, III. Deák. Pyber és Füzér. — Wekcrleíclrp—EMTK 8:3 (2:1). Egyenrangú ellenfelek
kibd.lmc
A BMTE -MÁVAG s az MTK—
MAFC mérkőzés elmaradt.

14

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1938 november 2.

Szenzációs döntés Prágában DEBRECEN BESZEL
a Bocskai kiárusításának feltűnő pletykájáról
a vasárnapi KK-koníerencián

Híre terjedt annak, hogy a Bocikat Markos radt. Még az előre bejegyzett havi hozzájáru
eladása után újabb három játékosát fogja kül lásokkal is adósak maradtak a tagok ■ ez most

Szombaton és vasárnap Prágában a kö- egyesületeket feltételesen egy évre vették földre exportálni. A hir érthető okokból óriási mintegy 4000 pengőt tesz ki. A mérkőzések •
répeurópnl futball-nagyhatalmok kiküldöt lel s velük külön pénzügyi megállapodást feltűnést keltett Debrecenben is, mert ez való jó sport ellenére is
jában a Bocskai népszerű csapatának nagy
tei rendkívül érdekes ülést tartottak. Dön kötnek az eddigiek alapján ugy. hogy
siralmas eredménnyel

töttek a tavaszt Középcunópai Kupa sorsa
felöl éa

a bevételen feles arányban osztoznak a
vendégcsapattal.

felvették — ha Ideiglenesen U — Ro
mánia
és
Jugoszlávia
reprezentáns
klubcsapatait is.

Az első évben nem lesz szavazati joguk, de
a tanácskozásokban résztvehetnek.

A nagyfontosságu ülés szenzációs rész
leteiről nz alábbiakban számolunk be.

Svájc hatalmas viharokat keltett az
ülésen.

Semmiképpen nem akart beleegyezni
.számcsökkentésbe és kivonulással fenyege
tőzött. Végül is 15 napi határidőt kaptak a
határozatra és otthon rendkívüli ülést tar
tanak, amelyen a KK-t dr. Gerő (Ausztria)
Prága, nov. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje képviseli.
Két döntő fontosságú határozat szüle
lentése.) Vasárnap a KK-bizottság ülése vé
tett még:
get ért. Hét nemzet kiküldöttei vívták meg
nehéz diplomáciai csatájukat a zöldaszta! jövőben csak 16 csapat vehet részt a Kumellett.
pában és az egész mitinget julius végéig,

Remek eredmény
- a magyarok Javára

Győzött ax olasx Javaslat, ami nzt je
lenti, hogy az alapító államok (Magyar
ország, Ausztria, Olaszország és Cseh
szlovákin) 3—3 csapattal, Svájc 2 és
Románia, Jugoszlávia
1—1 csapattal
vesz részt a nagy tornában.

de legkésőbb augusztus első vasárnapjáig
be kell fejezni.

A magyar egyesületek szempontjából
rendkívül előnyös a megállapodás különö
sen azért, mert a minimális 3000 svájci
frankos garanciát a vendégcsapat részére
tavaszi közgyűlés 1000—1500 svájci frankra fogják leszállí
Ezt a határozatot a
A román és jugoszláv tani.
fogja szentesíteni,

Összeomlott
Zsarnóczay vádtömege
az MLSz vezetősége ellen
Reteken át ismertettük a kulisszák mögötti
akciókat, amelyek a futballparlament uj vá
lasztásait megelőzték. Jeleztük, hogy feltétlenül
**
„kormán}párti
győzelem következik és a
Zsarnóczav vezette BLASz-kiscbbség megbukik,
így Is történt. Teljesen egyedül maradtak, mert
Usetty elnök mögé egységesen felsorakozott
minden vidéki aluövetség és a profik Is.
A BLASz számára nem maradt más hátra,
minthogy kivonja magát onnan, ahonnan — ki
rekesztették.
A közgyűlés lezajlott és a BLASz bukásán ki
vül egyetlen érdemleges esemény következett
be: Zsarnóczay felszólalása az MLSz ellen.
Visszhang nélkül hangzottak el a szavalt és
csak itt-ott regisztrálták a súlyos megállapítá
sokat, amelyeket most n Hétfői Napló utján
cáfol meg a hivatalos labdarúgás.
Olyan vádak hangzottak el, amelyek ,.a nor
mális ctviléletben a súlyosabb konzekvenciák
határát súrolják''. Nos, ezekre a vádakra
nagyon érdekes
választ adnak az érdekeltek.
Elsősorban is megállapítják. hogy Zsarnóczay
kifogásait a könyvvezetés és mérleg ellen a leg
teljesebb járatlanság jellemzi. Komoly könyve
lési szakemberek csak mosolyoglak a kifogó-

•okon.
összeomlóit a kauciók ügyében emelt vád is.
Zsarnóczay ugyanis nehezményezte, hogy a
profiegyletek knucióalapját az MLSz kölcsön
vette. Ez ugyan igaz, de ez az egyesületek bele
egyezésével történt s a decemberi magyar-angol
mérkőzés ulán azonnal rendezik a rövidlejáralu
kölcsönt. A Jóhiszemű sportemberek nagyon
jól tudják, hogy az MLSz-t és vele együtt az
egész magyar labdarúgást csaknem létalapjá
ban támadta meg az OTT intézkedése, amely
*
lyel beszüntette az adók 50 százalékénak szo
kásban volt visszatérítését. Eddig 50 ezer pengő
a hiány emiatt s ezt bizony pótolni csak a legbravurosabb műveletekkel lehetett. Ez a ma
gyarázata a kauciókölcsönnek.
Érthetetlennek találják végül a Játékosok
prémiumárak kérdésében elhangzott észrevéte
leket is. Eddig éppen Zsarnóczay volt az, aki
hangoztatta, hogy válogatott mérkőzések alkal
mával szükségtelen a prémium, mert a játékos
becsületbeli kötelessége a nemzeti színek szol
gálata díjazás nélkül is. A szövetség hasonló
alapokon All, de ennek ellenére is juttat a já
tékosoknak, akik végül is a futballozásból él
nek. A győzelmi prémium a heti fizetésen kivül
átlagban fejenként 80 pengő. Ezt keresőin!
csak hatásvadászat kedvéért lehet.
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Yeii/réiivQnyQ
VIZSZLNTESt
1. Magyar iró.
Télen van. 11. Női név.
13. Tiltakozás, vétó.
14. Szomszédos Állam
nevének rövidítése. 16.
Jó hangulat. 17. Bo
rotvapenge márka. 18.
A Duna mellékfolyója.
20. Külföldi pénzegy
ség. 21. Rangjelző. 23.
Oregon (USA) állam
fővárosa.
25.
Egy
forma mássalhangzók,
26. A Tisza mellék
folyója. 28. Színésznő
(Margit). 30. Az élet
ben való érvényesülés
egyik főfcltélcie. 32.
Osztrák
költő.
33.
Sánc. 34. Francia ké
pes folyóirat 36. Kartonpnpir.
38. Latin
kötőszó. 89. J cánynév.
41. A vállalkozás fentartásával járó kiadá
sok. 42. Arpádházi ki
rály elŐMve. 43. Gép
kocsi márka. 45. . . .
Sylvia 46. Tó Ázsió
ban. 47. Helység a
Duna és a Tisza ősz.szefolvásánúl. 49. Ve
vőre vár. 50. Nagy
állóvíz Kandóban (zárt
tűk: M, D).

mérvű gyengülését jelentené. Kérdésünkre a
Bocskai vezetősége rendkívül érdekes nyilatko
zatban ismertette a hivatalos álláspontot.
Elsősorban is megállapítják, hogy a Bocikai
a legerősebb csapattal kezdte meg az őszi szezónt Játékosok eladására annál kevésbé gon
doltak, mert hiszen Vágót sem adták el a Hun
gáriának, holott tekintélyes összeget kínáltak
érte Sőt, két játékost is vettek a csapat megerősitésérc. Ezzel a vezetőség a lehetőség hatá
rán belül mindent megtelt a Bocskai érdeké
ben. A közönség támogatása azonban elma-

Losonc nyerte a Megyeri nagy akadályversenyt
Az urlovasok zárónapjának főszámában is
mét a hadsereg! versenyistálló kiküldöttje dia
dalmaskodott. Az évek óla eredménytelenül
futkosó Losonc ezúttal nyerte első versenyét,
s ugyancsak ez volt első akadálygyőzelme lo
vasának, Homolyának is. A hadsereg] istálló
nak különösen jó napja volt egyébként, mert
a főversenyen kivül Doubtful és Kritikus is
győzelemre vitték színeiket.
A végig ködös időben, mély pályán lefutott
versenyek különösebb meglepetéssel nem szol
gáltak, annak ellenére, hogy a kimondott fa
voritok közül tulajdonképpen egynek sem si
került versenyét megnyernie.
Részletes eredmények:
I. Hadsereg! sikverseny handlcap. 1. Crataegus (2) Koltai fii., 2. Bakter (pari) Muhr
(h., 3. Pici (4) Vásárhelyi h. F. m.: Limanova
(4) Ehrenberg fh., Admirable (2/4) Pakuts hd.
Egy hossz, ötnegyed hossz. Tót.: 10:33, 15, 14.
Befutó: 10:74.
II. Hoffmann IJpót emlék verseny. 1. Kiskun
(6) Cseszkovits, 2. Csók (5) Stankovits, 3. Bá
tor (2 >4) Bözödi. F. m.: Bokros (4) Stecák,
Kartárs (3) Benyó, Bánom is én (6) Müller,
Címer (10) Fetting K., Tekergő (1%) Gál.
2 hossz, öt hossz. Tct.: 10:77, 19, 27, 18. Be
fuló 10:508.
III. Megyeri nagy akadályverseny. 1. Losonc
(10) Homolya, 2. Lurkó (2) Horák, 3. Soubrette (1‘A) Hauser. F. m.: Bonnétable (4) Ste
cák, Honvéd (2%) Blazsek, Mankó (10) Ba
lázs J. II., Kiszom bor (5) Fetting K., Ignác
(8) Bözödi. 2>á hossz, ötnegyed hossz. Tót.:
10:71, 20, 17, 13. Befutó 10:888.
IV. Horthy Szabolcs emlékverseny. 1. Doubt
ful (2%) Muhr fh., 2. Állagra (4) Kottái fh„
3. Csókos Julis (1
*4)
gr. Pejacsevich. F. m.:
Moulin Rouge (3) Ehrenberg fh., Gellert (5)
Trunk ur, Gyöngyvér (4) Pakuts hd., Marlinsberg (6) Gede szds. 1 % hossz, nyakhossz.
Tót.: 10:46, 13, 17, 12. Befutó 10:274.’
V. Kísérleti eladóverseny. 1. üstökös. (4)
Félix, 2. Sylva (1J4) Müller, 3. Sherry (12)
Klimscha H. F. m.: Visegrád (12) Hatscher,
Pavlova (14) Kajári, Kopó (6) Fetting A., Ma
zsola (6) Bihari, Africanus (4) Horváth K. II.,
Quaslmodo (8) Gosztonyi, Vigözvegy (20)
Krédler, Szclim Pasa (4)Pillár. Háromnegyed
hossz, % hossz. Tót.: 10:38, 18, 15, 35. Be
futó 10:61 és 263.
VI. Kétévesek handicapja. 1. Ciráda (2) Alt,
2. Kópia (6) Csömöri, 3. Rummy (2) Miiller.
F. m.: Samaritanus (12) Rózsa, Babvirág (12)
Hatscher, Padisah (5) Keszhtelyl, Sárkány (6)
Félix, Baka (6) Horváth K. II.’, Colenso (14)
Fetting A., Fóth (6) Esch T., Négus (8) Bi
hari, Gaffe (6) Klimscha II., Gyergyó II. (3)
Gosztonyi, Laboré. (12) Kajári. Fejhossz, nyak
hossz. Tót.: 10:39, 15, 40, 15. Beuflók 10:205
és 72.
VII. Búcsú handlcap. 1. Kritikus (2) Balog.
2. Cserebere (2) Bihari. 3. Bomba (6) Goszlonyi. F. m.: Bubo-s (5) Müller, Barátom II.
(10) Szeltner, Ilertha (3) Csömöri, Boszor
kány (10) Gál, Csipkerózsa II. (10) Kovács L„
Hali Gani (6) Esch T„ Kláris (10) Mányi. Há
romnegyed hossz, fejhossz. Tót.: 10:33, 12, 12,
21. Befutók 10:40 és 207,

Bécsi eredmények

be

FÜGGŐLEGES

1. Kötőszó. í. Férfinév 3.
Dolog, tárgv — latinul. 4. Né
met R. T. 5. Szomszédos ál
lam speciális muzsikája. 6.
Az ABC egymást előző betűi.

7. ókori nép. 8. Orosz város.
9. Barátságtalan, zord. 10, Mi
niszter. 12. Arany-költemény.
14. Madár. 1r.. Égési térnék.
19. Kecske teszi. 22. Porl.......... 24. Ázsiái népfaj. 26.
Vailósrővidités 27. Megszűnt
képes folyóirat, 29. Helyhó
tározó. 31. Sárga szín. 35. El-

lenzéki politikus. 37. Szó n
„Halotti beszédéből. 38. Köz
teher — már akinek. 40.
Melscn keresztneve. 42. Beta
karít (termés
*).
44. Scbforradús. 46. Angol világos sör. 48.
Mássalhangzó. 49. Vnllásrövidités.

NlOMAlOn A GLÓBUS MŰN)AJ MVIN’IEZET

B T.

zárultak. A vezetőség tehát most egy megfejtbetetlen matematikai rejtvény előtt áll • miután
másként megoldani nem tudja, a közönség támogatása hiányában
kénytelen lesz a Bocskai kereteit lebontani.
Csőd elkerülése végett tehát a racionalizálás
jön S igv nem lehetetlen hogy szükségdiktálta
kényszerűségből néhány játékostól megválnak.
Ez az utolso lépés a nagy sorban élénken jel
lemzi a mai magyar proflsport válságos hely
zetét.

Hcnckel-memorialt
futották
vasárnap
Bécsbeu, melyet az Ausztria-dij másodikja,
Podebrad nyert meg Cimbora és Ríidiger el
len. A verseny favoritja, Caruso, a vert me
zőnyben végzett.
Részletes eredmények:
I. Prela von Marchegg. 1. Goodnlght (6:10)
Horváth, 2. Bíbor (2) Dósai. F. m.: Passabel,
Palkó. Tol.: 10:18, 11, 11.
II. Corvua handlcap. 1. Bonaparte (2) Heiling, 2. Fiola (4) Gutái. 3. Grey hope (3) Dó
sai. F. in.: Hclios, Mulass, Prímás, Atta Santorb, Valentin. Tót.: 10:27 15, 18, 13.
III. Trliimph-Rennen. 1. Hitvány (6:10)
Tóth, 2. Vrcnell (2) Mildorf. F. m.: Bíirgschafl, Bezzeg. Tót.: 10:14, 11, 14.
IV. Gráf Hugó Hetickel-Mcmorial. 1. Pode
brad (1’1) Vasas. 2 Cimbora (8) Szentgvörgyi, 3. Ríidiger (33) Takács J. F. m.: Cigány,
báró, Tornado, Caruso. Grossglockner, Maréchal Soull. 2J4 hossz, 2 hossz. Tót.: 10:19, 14,
43, 34.
V. Balblnus-Handlcap. 1. Csák-cblck (4) Dó
sai, 2. Souvenir (5) Simonek. F. m.: Kaiscrjflgcr, Napnyugta Tctchlvl Vindobona, Pinpa,
Garas. Tót.: 10:46, 10, 22, 37.
VI. Brlgand-Sleeplc-chasc. 1. Csendőr (6:10)
Dósat. F. ut.: Cascad (2) Knpousck, Jolandn
(2) Palzák, Tót.: 10:15.
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VTT. Welter-nandlcap. 1 Fundus (3) Müller,
2. Tünde (6) Dósai. F. m.: Gránát, Aranyláz,
Salambo. Tót.: 10:24, 16, 22.

A szombati budapesti
ügetőversenyek eredménye:
Reális, szép versenyek, élvezetek flnhek voltak szombaton az ügetőn. Sportszempontból
Katinka nagystilusu győzelme érdemel emlí
tést a szintén kitűnő hároméves Elméi fölött.
A nap főversenyében Bajnok S. csak nagy sze
rencsével jutott a díjhoz, mert a már biztos
nyerő Krista az utolsó métereken hibázott
Részletes eredmények:

I. FUTAM. 1. Urllány (8:10) Feiser, 2. Dáncs! (4) Marschall, 3. Napsugár (1%) Maszár I.
F. m.: Liselotte. Tót.: 10:20, olasz 10:29, he
futó 10:73.
II. FUTAM. 1. Cflsar (1H) Feiser, 2. Baja
(6) Zwillinger.
déré (154) Kovács I., 3. Palóc
"
F. m.: Réka, Pletyka, Pusztakürtös, Móric,
Jósnő, Vakarcs, Pocok, Dundi. Tót.: 10:4.3,
20, 18, 36, olasz 10:50, befutó I—II. 10:60,
I—III. 10:363.
ül. FUTAM. 1. Katinka (pari) Zwillinger.
2. Elmés (pari) Kovács II., 3. András (10)'
Hauser. F. m.: Tanoda, Mátka, Lasta, Lúgos,
Dalsy, Pamuki Böske. Tót.: 10:17, 11, 13, 18,
olasz 10:32, befutó I—II. 10:24, I—III. 10:00.
IV. FUTAM. 1. Borka—Mlllke fogat (16)
Montagh, 2. Berci—Osztalék (3) Dóra, 3. Han
na the Gront—Tábornok (3) Pekary F. m.:
Marascino—Toti, Drégclv—Irénke, Törzsfőnők'
—Simba. Tót.: 10:481, 92, 20, olasz 10:28, be
futó 10:1268.
V. FUTAM. 1. Cald II. (2) Kallinka, 2. Udine
(1J4) Jónás, 3. Szoknyahős (8) Simkó. F. m !
Pajtás, leopárd, Mámor, Muiány, Csalán. Tot.f
10:60, 19, 15, 17, olasz 10:45, befutó. I—II.
10:150. I-III. 10:216.
VI. FUTAM. 1. Szeszélyen (6:10) Maszár L
2. Zivatar (2>») Zwillinger. 3. Eladó (5) Filyó.
F. m.: Spilka, Ágnes, Odébb, Vadorzó, Vajda,
Róla, Libcrty Hannover, Gina, Varázsló. Tót.:
10:23, 14. 15, 33, olasz 10:41, befutó I—II.
10:37, I—III. 10:287.
VII. FUTAM. 1. Bajnok S. (4:10) Kovács II.
2. Krista (3) Zwillinger, 3. Molinari (4) Mar
schall. F. m.: Tatiana, Opál, Bolond, Bállá.
Tol.: 10:13, 11, 12, 11, olasz 10:32, befutó
10:38.
VIII. FUTAM. 1. Torkos (5:10) Wiesner, 2.
Brutus (2J4) Jónás, 3. Ják (33) Raymer. F.
m.: Sámson, Ragyogó, Vág, Elvira, Orsolya,
Oda. Éber B. Tót.: 10:12, 11, 14, 17, olasz
10:26, befutó I—II. 10:22, I-III. 10:100.
IX. FUTAM. 1. Sophle (7:10) Kovács II., 2Adám (4) Zwillinger. 3. Epilog (6) Baik. F. m :
Sihcder, Farkas, Edömér, Lálrány, Bakafanlos, Csipke, Etelka. Tol.: 10:19, 12, 18, 20,
olasz 10:93. befutó I—II. 10:39, I—III. 10:101.
X. FUTAM. 1. LBdy (pari) Zwillinger, 2.
Hazárd (5) Wiesner, 3. Nagymogul (2) Mann.
F. m.: Fürst, Balbo, Céda, Mentő, Pozsony,
Ibolya. Tót.: 10:30, 15. 17, 18, olasz 10:39, be
futó I—II. 10:49, I—III. 10:64.
A Földmivelésügyi Miniszter diját, a kettes
fogatok Derbyjét futják szombaton az tigetőn. A 6000 méter távolságú versenynek a
Bérezi—Osztalék és a Simba—Törzsfőnök fo
gatok a legesélyesebb jelöltjei.
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