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A csőcselék megtámadta 
és elfoglalta a madridi 
német követség palotáját

Párta, november 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentést.) Vasárnapra valóságos hadhó
nává változott Madrid városa. Vad, véres 
utcai harcokról érkezik jelentés. Vasárnap 
estig a nemzeti csapatok elfoglalták a spa
nyol főváros valamennyi déli külvárosát és 
innen nyomulnak beljebb a városba.

Borzalmas harcokban, Iszonyatos vér
fürdőben ütköznek meg a nemzeti csa
patok a madridi vörös milicia csapa

taival.
Szinte minden négyzetméterért öldöklő, 
gyilkos harc folyik Madrid utcáin.

Mialatt a spanyol fővárosban igy folyik 
a harc. Malaga közelében a nemzeti csapatok 
előretört oszlopait a vörös repülők bomba- 
sápora fogadta. A vörösök repülőtámadásá
nak sok sebesültje Is van.

A legújabb Jelentések szerint Franco tá
bornok győzelmes csapatai előre kidolgo
zott haditervek pontos betartásával folyik 
a főváros megtisztítása a marxista védő
csapatoktól.

Házról-házra folyik a harc
A párisi spanyol nagykövetségen hivata

losan is közölték, hogy
a nemzeti csapatok most már a spa

nyol főváros utcáin harcolnak. 
Araquistaln, a spanyol népfront kormány 
párisi nagykövete újságírók előtt a követ
kező nyilatkozatot tette:

— Madrldot utcáról-utcára, házról-ház- 
ra védelmezik a nemzeti csapatok el

len.
Húszezer vörös milicla-kalona to tízezer 
szakszervezeti tag halúlraszántan védelmezi 
a fővárost A spanyol Jegybank székhelyét 
áthelyezte Cartagenába. A nemzeti csapa
tok Madridban egyetlen grnm aranyat sem 
találnak. Az aranyat Inkább a tengerbe 
dobjuk, — mondta szószerint a nagykövet, 
—- semhogy a felkelők kezére jusson.

Lisszabonon keresztül Párisba érkezeti 
hírek szerint

vasárnap este a spanyol fővárosban a 
csőcselék megtámadta és megszállotta 

a német nagykövetség épületét.
A nagykövetség személyzete és a követségre 
menekült német alattvalók azonban Idejé
ben megneszellék a támadást és biztonságba 
helyezték magukat. A követség épületét 
még a megszállás elölt sikerült a személy
zetnek kiürítenie.

Szenzációs telefon
beszélgetés a bomba- 

záporos Madriddal
London, november 8.

A Sunday Dlspatch különkiadása Jelenti, 
hogy vasárnap telefonon sikerült érintke
zésbe lépnie a madridi angol nagykövet
séggel. Ogilvle Forhes madridi angol ügy
vivő a következőket mondotta a lap munka
társának: , , U

— A városra egész éjszaka sötétség bo
rult vasárnap. A harcok a követség épületé
től körülbelül három mérföldre dúlnak es

tisztán látjuk a lövések nyomán min
den pillanatban felcsillanó fényjeleket.
— A követségen elhelyezett angol alatt

valók fele asszony. Az a szándékunk, hogy 
nyugodtan megvártuk Franco tábornok be- 
fonulását.

A vasárnapra virradó éjszakát a nemzeti 
felkelőesapatok arra használták fel, hogy 
a főváros elővárosaiban szerzett hadállá
saikat kiépítsék és megerősítsék. A főváros 
nyugati szélén az előnyomuló nemzeti csa
patok

a Reál Casa dél Cambo régi királyi 
kastély vadaskertjében ásták be ma

gukat.
A főváros délnyugati szélén Prado de San 
Isldro mezején építették ki állásaikat és a 
fővárostól délkeletre Fuentc de Vallecas 
országújánál helyezkedtek el.

Vallecas elfoglalása hadászati szempont
jából rendkívül nagyjelentőségű, mert az 
országút birtokbavételével

most már teljesen és végleg bezárult 
az ostromgyürü a vároz körül. 

Eddig a vörös milíciának a vallecasl or
szágúton még módjában állott, mint az 
egyetlen nyltvahagjott országúton vissza
vonulni Valencia felé, Vallecas elfoglalásá
val azonban a fővárost teljesen elzárták 
Valenciától is.

— A nemzeti csapatok repülőgépei szü
net nélkül röpködnek a város felett és 
bombákat dobálnak le. As egyik bomba az 
angol követség közelében esett le. Tegnap 
kimentem a városba és nagyon meglepőd
tem, amikor láttam, hogy

az élet majdnem rendes kerékvágás
ban folyik.

Bonyodalmak a választójogi 
pártértekezlet körül

E héten megkezdődik a komoly parlamenti 
munka és az egymásra torlódó belpolitikai ese
mények mellett a külpolitikai helyzet, de kü
lönösen a Bécsben tartandó hármas külügy
miniszteri tanácskozás a legteljesebb érdeklő
désre tarthat számot.

A bécsi tanácskozásokkal kapcsolatban szom
baton este Kánya Kálmán külügyminiszter — 
aki az elterjedt hírekkel szemben még itthon 
van és csak kedden utazik Bécsbe — felkereste 
Darányi Kálmán miniszterelnököt.

akivel hosszasan megbeszélést folytatott ■ 
bécsi hármaskonferrncla anyagáról.

Bécs a világpolitika 
központjában

At osztrák főváros mindenesein- elen . hi
ten a vUá.politika árdeklddésének központjába 
kerül Cíono gróf olasz külügyminiszter vasár
nap este érkezett meg Bécsbe, feleségével, a 
Duce leányával. Ciano grófnak és feleségének 
bécsi tartózkodása egveldre, n tanácskozások 
megkezdéséig csak udvariassági aktus és csak arra szorítkozik. hogv .. 0«»rMs 
tőinél és Miklas szövetségi elnöknél látogatást 
tegven. Az olasz külügyminiszter bécsi tartóz 
kodásának második szakasza lesz a hármas 
tanácskozás és utána

pénteken érkezik Budapestre és Itteni tar
tózkodása ugyancsak inkább magánjellegű 

lesz.
Ezt az alkalmat azonban felhasználják az olasz 
sajtó képviselői is arra, hogy Crazsl külügyi

— Nem tndom pontosan, hogy ml történt 
a politikai foglyok ezreivel. Ebben a pilla
natban csak annyit tudok, hogy

még valamennyien életben vannak.
Az asszonyok és gyermekek nem hagyták el 
Madrldot, ellenben a kormány taglal Valen
ciába menekültek. Ugyanott van Dél Vayo 
külügyminiszter is. Á valenciai kormány
hatóságokkal távbeszélőn állandó összeköt
tetést tartok fenn.

Francia sebesUlt|e van 
a spanyol Udvlttvéseknek

Bayonne, november 8.
A spanyol nemzeti csapatok Madridba való 

bevonulásának örömére a flendaye-vu\ szom
szédos spanyol területen a lakosság ünnepsé
get rendezett Közben többen örömükben a le
vegőbe lőttek. Néhány golyó francia területre 
tévedt és

egy golyó megsebesítette a francia vllla- 
mosvasutak egyik alkalmazottját.

A francia hatóságok emiatt tiltakozásukat je
lentették be a spanyol hatóságoknál.

A Valenciába menekült 
v&röskorm&ny elsS 
minisztertanácsa

Rabat, november 8.
A eevlllai rádióállomás Jelentése szerint 

Largo Caballero a vörös kormány miniszter
elnöke és Rosenberg szovjet-nagykövet elhagy
ták a fővárost és

repülőgépen Allcanteba menekültek.
Largo Caballero elutazása előtt a diplomáciai 
testület Madridban maradt tagjaihoz jegyzéket

sajtóigazgató vezetésével ellátogassanak Buda 
pestre.

A képviselőház munkája
Kedden délután tartja első ülését a szünet 

után a képviselőház, amely csnk formális lesz: 
a bizottságok előadói beterjesztik a letárgyalt 
javaslatokat, megállapítják a szerdai ülés napi
rendjét, amelyre elsősorban a gazdatiszt! tör
vényt tűzik napirendre.

A keddi ülés után tartja pártértckezletét a 
NÉP, amelyen megválasztják a párt tisztikarát 
és a harminc tagból álló pártvezetőséget.

Egyes hirek szerint
Sztranyavszky Sándor, mint a Ház elnöke 
nem lesz tagja a pártvezetőségnek, amint
hogy ellenzéki politikai körökben az a fel
tevés, hogy Kornlss Gyula és Bobory 
Gvörgy. a képviselőkét alelnökel sem ke

rülnek be a pártvezetrtséghe,
mert a szigorú alkotmánvos felfogás szerint a 
képviselőház. elnöksége, Ingja lehet ugyan n 
többségi pártnak, amelynek bizalmából kapták 
díszes méltóságukat, azonban — hivatali állá
suknál fogva a pártokon felülállva — nem 
volna helyes, hogy a párt irányításában is 
résztvegvenek és a párt ellen esetleg felme 
rülő kifogásokért

mint a képviselőház elnökségének tagjai 
felelősséget vállaljanak.

A pártközi értekezlet
December elsejére hívta össze Sztranyavszky 
Sándor, a képvlselőhás elnöke a válasitólogl 

intézett, amelyben felsrólitotta őket, hon 
hagyják el a fővárott.

A burgosi kormánv megtette a szükséges In
tézkedéseket, hogy Madridban, amilyen gyor
san csak lehetséges, ismét helyreálljon a rend 
és nyugalom.

A Valenciába menekült vörös kormány
első minisztertanácsa

után igen bizakodó közleményt adott ki. amely
ben hangsúlyozza, hogy a kormány nem futa- 
modott ineg, hanem kizárólag a köztársasági 
erők jobb csoportosítása és összpontosítása 
miatt választotta Valenciát uj székhelyéül.

A végsőkig harcolunk,
— jelenti a vörös kormány

Pária, november 8.
Csaknem ugyanabban az órában, amidőn ■ 

győzelmesen előretörő spanyol nemzeti csapa
tok benyomultak Madridba, et elmenekült 
vörös kormány

mentegető közleményt Juttatott a spanyol 
nagykövetség utján a sajtóból.

A nagykövetség kijelenti, hogy „Largo CibaA*  
leró kormánya a végső győzelemig fogja foly
tatni a harcot* 4, mert a jog és az igazság a 
Valenciába menekült kormány oldalán van.

— Nemcsak jogunk, hanem kőteleségünk is 
folytatni a harcot — mondja ezután a apanvol 
nagykövetség közleménye —. bármilyen is le
gyen Madrid sorsa,

a főváros megtartása vagy eleste csak epi
zódja lehet a további harcoknak.

Hadászati szempontból Madrid értéke a nullá
val egyenlő. A háború tulajdonképpen még 
csnk most kezdődik.

konferenciát. Ez alkalommal csupán a párt
vezérek kaptnk meghívót és ezen ai első érte
kezleten megállapítják a bizottság tagjainak a 
szántát, a pártok számarányának részvételét és 
a legközelebbi összt jövetel idejét, amelyen már 
n pártok teljes számmal képviseltetik magu
kat a választójogi konferencián.

A bizottság összeállítása n mi parlamenti 
erőviszonyaink mellett nem is olyan egyszerű 
kérdés. Á NÉP, a kereszténypárt, a kisgazda- 
párt és a szocialisták, mint r parlament leg
nagyobb pártjai, szómarányukhoz megfelelően 
képviseltethetik magukat a bizottságban. A »za- 
badelvüpártnak — értesülésünk szerint — csu
pán egy hely fog jutni a bizottságban éi így 
kétségtelen, hogy Rassay Károly lesz a párt 
delegáltja. A keresztény ellenzéki pártnak csu
pán két képviselőtafija van: Friedrich István 
és Tauffer Gábor, utána azután jönnek az egv 
képviselőtagu pártok: Vázsonyi János, Fábián 
Béla. C.soór Lajos, Rnpert Rezső, Makray La
jos. ifjabb Balogh István és Festetics Sándor 
gróf és végül tizennégy pArtonkivüli képviselő, 
közöttük Bethlen István gróf, Biró Pál, Drobny 
Lajos, Estterházu Móric gróf, Éber Antal, Far- 
kasjalvi Farkast Géza. Kállay Miklós, Milotag 
István és fiain Ferenc.

A pártonklvüllek 
és a választójog

A pártonkivüllek, ha a kormányzói jogkör 
kiterjesztése és a felsőházi reform kérdésében 
közös plattformra hozhatók lennének is, a vá
lasztójog kérdésében annyira különbölő állás
pontot foglalnak el. hogy

kösds képviselteiéi réazflkröl a pArtkftal
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Holló ura
koncert- é> r A d i ő-é n e kesnő

ADLER Tibor és FEJÉR György
kíséretével

SlBoftságbwn nmv Igen Icm ÜMMhosható 
politikai körökben ugyan bestéinek arról, hogv 
esetleg Bethlen látván grófot - Milánóból való 
haraérkerése utón, ahol e hó 16 én előadást 
tart —, felkéri arra, hogv még a pártközi bi 
rettság ösiieülése előtt hívja össze barátságos 
megbeszélésre a pártokon kivül álló képviselő
ket, valamint az egy tagból álló pártok kép 
Viselőit h és igy

■Jnt önálló csoport kérjenek megfelelt 
száma helyet a bizottságban,

• es eselbrn a pártonkIvüllek között lévő kO 
Jönbözö felfogások reprezentánsai la résztve- 
jietnének a bizottság munkájában.

Pártonkivüliek, akiket 
a NEP-hez számítanak

A pártonkÍvűitek fenti névsorából azonban 
megállapítható aa la. hogy Mllotay István. Ral 
gíae Ferenc ée Ulatn Ferenc réMvételével a pár 
tonklvflliek együttes akciójában nem igen lehet 
bízni áe

magéi a pártonklvflllek fa tisztában vaa-

Ciano gróf vasárnap este
Becsbe érkezett

Béta, november 8.

(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon 
Jelentése.) Vasárnap megkezdődött az oszt
rák főváros diplomáciái nagyhete Vasár
nap esti érkezett az osztrák fővárosba a 
Duce küldötte, Ciano gráf olasz külügymi-t 
nlszter feleségével, Edda Mussolinival.

Ai egész osztrák sajtó az olasz külügy-1 
miniszter látogatásának Jegyében áll. A. la 
fe>ok vezetőhelyen

■dvélyee éa meleghangú cikkekben üd
vözli k ■ vendéget,

akiben a nagy államférfit, a modern Itália 
képviselőjét és a Duce küldöttét látják.

As olasz külügyminiszter megérkezése 
•lőtt érkeztek meg az osztrák fővárosba nz 
osztrák kormány által meghívott olasz és 
magyar újságírók.

Az olasz küldöttség vasárnap reggel ér
kezett,

a magyar aJsAglróküldöttség vitéz Ma 
' roMy Ferenc, a külügyminisztérium 

aajtóosztál.vánuk vezetőjével az élén dél
ben félegy órakor érkezett.

'A pályaudvaron a két küldöttséget ünnepé
lyesen fogadták és a fogadtatásnál Jelen 
▼olt Lududg miniszter, a szövetségi kancel
lári hivatal sajtóosztályának vezetője is. 
Vasárnap délben Ludtvig miniszter az új
ságíró vendégek tiszteletére aa Imperiál- 
•zállóban
. ebédet adott, amelyen a miniszter üd

Megenyhült a feszültség a magyar 
politikusok között — mondotta 

Eckhardt vasárnap Kecskeméten
Kecskemét, nov. 8.

U Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
léié.) Sándor István, Kecskemét város ország 
gyűlési képviselője vasárnap beszámolót tarlóit, 
amelyen megjelent Eckhardt Tibor is, több kis 
gazdspárti képviselő kíséretében.

Sándor István beszámoló beszéde után
EGK HAB BT TIBOR

'állt fel atólásra. aki elsősorban részletesen fog 
lalkosott a külpolitikai helyzettel és örömmel' 
hangsúlyozta, hogy Németország ét Ausztria kö
tött békés viszony jött létre.

— Külpolitikailag —- mondotta — megindul 
btnk egy <ilon, amelyet elő kell segítenünk. Az 
azonnali • vérmes reménységekkel szemben azon 
bán mindenkit óvatosságra kell Intenem, meri 
az, hogy elindultunk cgv utón, nem jelenti azt. 
hogy ez az ut máról hol napra járható is len.

Ezután belpolitikai kérdésekkel foglalkozol!
— BelpolitiUailug — i.ondolla —

NEM SZABAD DOHÁNYOZNÁ
NIKOPÁLL szipkában NÍKOPALL befétfeE

Ovjn m Trafikban kérje!

A pértkőzi bizottság elé kerülő alkotmány
jogi Javaslatok körül mindenesetre nagyon 
érdekesen fognak tagozódni a pártok és a 
pártvezetők. Egyik oldalon a NÉP kétségtele
nül s előreláthatólag mérsékelt Jogkiterjesztés
sel a választójog terén, középen a független 
kisgazdapárt és a pártonkivüliek egyrésze akik 
valamivel többet akarnak, mint a NÉP és a 
halszélen a kereszténypárt és a szocialisták 
ugyancsak a pártonkivüliek egvrészével. a leg
szélesebb Jogkiterjesztés követelésével.

Beszélnek arról is. hogy Bethlen István gróf 
és Eckhardt Tibor teljesen közös javaslatot 
fognak képviselni a pártközi bizottságban és 
ebben a Javaslatban elvileg bizonvos társadalmi 
osztályokra nagyon Is széles lesz a választói 
Jog, míg bizonyos társadalmi rétegeken erős 
szűkítéseket kívánnak.

vözölte a vendégeket.
Az olasz küldöttség nevében Grazzt minisz
ter, olnsz sajtófőnök válaszolt s a magyar 
újságírók köszönetét vitéz Morossy Ferenc 
külügyi sajtófőnök tolmácsolta.

Ciano gróf éa felesége megérkezésénél 
Schusclinlgg kancellárral az élén az 
osztrák kormány valamennyi tagja meg

jelent.

A pályaudvar előtt diszszásad sorakozott 
fel s as olasz külgymlnlszter elvonult a 
diszszázad előtt.

Ciano gróf első útja hétfőn a világhábo
rúban elesett és Bécsben eltemetett olasz 
hősi halottak sírjához vezet. Útközben az 
olasz külügyminiszter

megkoszorúzza • hősi emlékművet.

Délben Salata bécsi olasz követ rendez 
diszebédet a vendég tiszteletére. A tulaj
donképpeni tárgyalások hétfőn délután 
kezdődnek.

Pódium sár
Orliil ilk.r

Mindennap táblás ház

3ÉKEFFY konferál

lezárult egy nagyon terhes, sötét fejezete 
a magyar nemzetnek. Megbukott egy dikta

túráé kísérlet,
nem azért, mert Gömbös meghalt, hanem meg- 
bukolt azért, meri ebben az országban csak a 
legselcjlesebh emberek voltak hajlandók a dik
tálnia szolgálatába állni, a becsületes ember 
azonban a diktatúra Jármába nem volt hajlandó 
a nyakát beletenni.

— Higyjék cl — folytatta beszédét Eckhardt 
—, a választójogi kéidésl is a társadalom lel 
kében jelentkező visszahatja érlelte meg a meg 
oldásra Nekünk ebben a mostani helyzetben,

amikor megenyhült a tcMtlIlság, amikor ha
rag éa Indulat nélkül tudunk a legkülönbö
zőbb pártok hús tartozó politikusok egymás

sal érintkezni,
azért, mert egyikünk sem akar bnsáskodnl má
sokkal, mi, mint egy nemzet fiai, meg akarjuk 
egymást kölcsönösen győzni egymás igazságáról, 

meggyőzni akarjak egymást éa nem le
győzni 

Ez lesz megint a magyar politika lényege és azt 
hiszem, sokkal egészségesebb irányba tereljük 
a nemseti közéletet,

mintha a nemzet megbasoniáaát Idézzük elő 
az erőszakolt nemzeti egységgel.

— Nekünk az a célunk, hogy ezt a választó
jogi kérdést, amely harminc év óta nem ta-

Végváry József
a Turul Szövetség uj fővezére
Matolcsy Mátyás visszalépett a jelöltségtől

Miskolc, november 8.

fi Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Turul Szövetség négynapos 
követtáborának vasárnap volt a legizgalma
sabb napja, ekkorra tűzték ki ugyanis a 
választásokat

Napokon keresztül folyt a szervezkedés 
ar ellenzéki érzelmű tagok között, akiknek

két jelöltjük volt a fővezér! tisztségre, 
Matolcsy Mátyás országgyűlési képvi

selő és Temesváry László.
Ar ellenzék azt kifogásolta, hogy Végváry 
vezér a NÉP kezére Játssza a szövetséget, 
mire Végváry kijelentette, hogy szerinte 
Magyarországon csak jobboldali kormány
zat lehet és ha eltolódást látna, magától le
mondana a fővezérségről.

Matolcsy visszalépett ■ Jelöléstől,

Mikecz államtitkár 
Cegléden 

Cegléd. nov. 8.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Mikecz Ödön belügyi államtit
kár — akinek szombaton délután Cegléd 
város kflldöttségileg felajánlotta a Prcszly 
Elemér lemondásával megüresedett mandá
tumot — vasárnap délelőtt ideérkezett és 
ar egész nap folyamán látogatásokat tett 
a város polgármesterénél, az egyházak ve
zetőinél, a NÉP vezetőinél, valamint a vá
ros egyéb közéleti vezető embereinél. Mi
kecz Ödön államtitkár, mint a város kép
viselőjelöltje jövő vasárnap tartja program
beszédét.

Peches betörő 
ne menjen a lóversenyre..

Vasárnap délben a szegedi rendőrség 
egyik delektivjo c budapesti főkapitány
ságra kisérte Gottlieb Andor 24 éves keres
kedelmi alkalmazottat, akit lopás miatt kö 
lözött a rendőrség és Szegeden sikerűit el
fogni. Gottlieb Feleki József szücsmestcr-. 
nél volt alkalmazva. Elhatározta, hogy va
lamiképpen pénzhez jut. mert szerette n 
költekező életet. Boráljával, Gufmnnn 
Endre kereskedŐsegéddel arra a tervre ju
tottak, hogy betörnek Felekihez.

Gottlieb az üzlet kulcsáról lenyomatul 
készített, majd kulcsot csináltatni! az ajtó
hoz, hajnalban felnyitották az üzletet és 
elvitték az értékes szőrméket. Egy szűcs 
hatezer pengőért vette meg n holmit, de 
csak háromezer pengőt fizetett ki nz átvé
telkor, n tcbÜ pcn’t későbbi időpontra 
Ígérte.

A háromezer pengői a két tolvaj megfe

ftaMi FfeSZ.felre
szállítunk budapesti éves lakással bíró 
úri családoknak

I modern női kábái. . . P
1 kitűnő divatos férfiö.töny P ÍJ2."
I férfi átmeneti v. télikabát P Cfl.-

lAxtoyoun .melk.lt Um.i.l) 

konfekció raktár: 
Buöapesi vi. Ki.aiy o. 32. i.em. 

Alapítva 1885 évben

dott dűlőre jutni, amely Ismételt nemzeti ka
tasztrófáknak vált okozójává a maga mozdu
latlanságával,

becsületes megállapodással nyugvópontra 
hozzak,

olyan meóllapodással, amit lehetőleg vala
mennyi magyarországi párt el tud fogadni, 
mint becsületes, tisztességes megoldást

Ezután a kecskemétieket különösen érdeklő 
gazdasági kérdésekről beszélt éa kitért a va
luta- éa exportpolitikára is és egyéb mezőgaz
dasági kérdésekre.

Utána Horváth Zoltán, Dinnyét Lajos, báró 
Berg Miksa, majd Czlrják Antal és Egry Fe- 
renc beszéltek. Délben közebéd volt, melyen 
számos felköszöntő hangzott el.

mert csak akkor lett volna hajlandó elvál
lalni a tisztséget, ha egyhangúlag Jelölik, 
[gy Végváry és Temesváry harcoltak a fő- 
vezérségért. Késő este fejeződött ba a vá
lasztás,

Végváry <M szavazatot, Temesváry 
tt-et kapott

Ax eddigi fővezérhelyettes helyébe Kálót ás 
Antalt választották, uj vezetőt kapott a kul- 
turcsoport lkom Lajos személyében, a 
sajtóosztály élére Is uj ember került, Drá- 
vay János. A propagandacsoport vezetőjé
nek, a lemondott Tóbiás Kornél helyére 
Bánkuthy Lászlót választották meg. A sport
csoport vezetője ugyancsak uj ember, Raj*  
czy-Rajcsányi László vlvóbajnok. A ráláss- 
fásokkal a Turul táborozása véget is ért 

lezte. Gottlieb nem mert Budapesten ma
radni, külföldre akart szökni, de csak Sze
gedig Jutott. Közben már ráterelődött a 
gyanú, körözték és elfogták. Gottliebet be
ismerő vallomása után a fogdába kisérték 
és pár perccel később egy fiatalember je
lent meg a központi ügyeletén, aki 

önmaga ellen tett feljelentést lopás 
és csalás elmén.

Ez a fiatalember Gutmann Endre volt. E1- 
mondta, annyira el vau keseredve, hogv 
most inár nem is bánja, ha lecsukják. A 
lopott holmik árából jelentős összeget ki
vitt a lóversenyre és az utolsó futamban, 
umikor elveszett pénze után ment, 

tlzpengős tétre 1600 pengőt nyert.
Amikor a pénztárhoz ment, megdöbbenve 
fedezte fel, hogy közben

ellopták g tikettjét,
Ebben a Sors ujját látta és most már bűn
hődni akar a betörésért.

A rendőrség Gufmannt Is letartóztatta.

melk.lt
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Rendkívüli közgyűlést 
tart holnap a Budapesti 
Ügyvédi Kamara 
az ügyvédtörvény-javaslat módosított 
pontjainak bírálatára és a szólás
szabadság védelmére

Az elmúlt héten a budapesti ügyvédség 
szónokai nagy értekezleten rendkívül éle
sen bírálták az ügyvédtörvényjavaslatot, 
amelyet a képviselőház bizottsága általános
ságban már elfogadott és most részleteiben 
tárgyal. A részletes tárgyalás során a bizott
ságban már eddig is több kisebb-nagyobb 
módosítást végeztek a javaslaton. Előzőleg 
a Budapesti Ügyvédi Kamara részletes fel
terjesztést készitclt az igazságügyminiszter
hez, amelyben ismerteti azokat a pontokat, 
amelyeket a magyar ügyvédség sérelmesnek 
és bántónak talál. Az egyes szakaszok mó
dosítása következtében most ez a felterjesz
tés is módosításokra szorul és ezért dr. 
Kövess Béla kamarai elnök, tekintettel arra, 
hogy sorsdöntő intézkedésekről van szó, 
nemcsak n kamara választmányát hívta 
össze, hanem valamennyi közgyűlési tagot, 
hogy

holnap, kedden délután Öt órakor rend
kívüli közgyűlésen vitassák meg, 

hogy milyen észrevételeket tegyenek a ja
vaslattal kapcsolatban, különös tekintettel 
az uj intézkedésekre.

A rendkívüli közgyűlésen az eredeti fel
terjesztés szerkesztője, dr. Gerlóczy Endre 
jeferál a módosításokról. A budapesti ügy
védség túlnyomó részének az a véleménye, 
hogy egyáltalában nem kielégítők a bizott
ságban végzett javítások és nem teszik jobbá 
a javaslatot. Különösen kifogásolják, hogy' 
az úgynevezett „jós-szakaszt" nem változ
tatták kellőképpen meg és a numerus clau- 
tusra vonatkozó paragrafusnál az átalakí
tott szöveg sem védi kellőképpen az ügy
védjelöltek és általában a jogászifjuság szer
zett jogait.

Legnagyobb vita azonban a szólás- | 
szabadság körül van. I

Telefonos autótrükkel 
húszezer pengőt csalt ki 

a lipótvárosi textilesektől 
egy ötletes kalandor

Vasárnap reggel egy jólöltözött fiatal
embert kisértek a delektivek a főkapitány- 
ság folyosóján, Margetán Ferenc villany
szerelőt, aki

huszezer pengői keresett azon, hogy 
kellemes hangon beszélt kagylókba!

A lipótvárosi textilnegyedben, a Sas
utca környékén, hónapok óta garázdál
kodott Margetán, az ötletes szélhámos. A 
fiatalember Kiss és Társa cégfcliralu szám- 
lablankcttát nyomatott és ezzel fogoll 
hozzá az üzlethez. A Sas-utca környékét 
járla és

megfigyelte, hol rakodnak vidéki ke
reskedők teherautói textiláruval.

Ilyenkor elővett egy számlablankettát, 
gyorsan kitöltötte a vidéki cég nevére 
száz-kétszáz pengő értékű áruról, okmány
bélyeget is ragasztott rá és szabályosan 
szaldirozta. Most már csak azt várta, hogy 
a megrakodott autó elinduljon. Akkor a 
közelben kerített egy őgvelgö hordárt, 
'agy kifutó fiút, átadta nekik a számlát 
•“gy kis csomaggal együtt és megbízta őket, 
menjenek a textilnagykereskedőhöz, adják

masyar színház
Szombaton, november 14-én 

először

Bíkfic 
tanár ur 

Balázs Sándor vigjátéka 
Főszereplők:

Törzs Jenő 
Titkos Ilona 

Vaszary Piroska 
és a Magyar Szinház híres együttese

Rendező Törzs Miklós 
Díszlettervező, Upor Tibor

A Hétfői Napló már jelentette, hogy’ a ja
vaslat szövegének nyilvánosság elé kerülé
sekor egyetlen mondat sem emlékezett meg 
az ügyvédeknek erről a jogáról. A képviselő
házi bizottságban részletes tárgyalás során 
ut?y igyekeztek korigálni ezt a hibát, hogy 
egyetlen mondatot valóban beiktatlak a szó
lásszabadságról a javaslatba. Az ügyvédség 
azonban egyáltalában nincs megelégedve 
ezzel a mondattal és a rendkívüli közgyűlé
sen — értesülésünk szerint — éles tiltako
zások lesznek ez ellen.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté
zett ezzel kapcsolatban

dr. ÁCS JENŐHÖZ, a Budapesti ügy- 
védi Kamara titkárához,

aki előreláthatólag fel is fog szólalni a 
szólásszabadság védelmében.

Dr. Ács Jenő a következőket mondta:
— A régi ügyvédtörvény szerint az ügy

védet teljes szólásszabadság Illeti meg. A 
bizottságban eszközölt módosítás szerint 
Lakatos Gyula Indítványára beiktatták a 
javaslatba, hogy nz ügyvédet az ügyfél ér
dekeinek megfelelően a tőrvény keretein 
belül illeti meg a szólásszabadság. Rend
kívüli módon helytelenítjük ezt, mert ezek- 
után az ügyvédnek nz lesz az érzése a régi 
törvénytől eltérő szabályozás miatt, hogy 

kevesebb szólásjog illeti meg, mint 
régen.

Tisztába kell jönni azzal, hogy az ügyvéd
ség nem önző érdekből ragaszkodik a teljes 
szólásszabadsághoz, hanem azért, mert első
rendű érdeke a jogkereső közönségnek 
hogy a biróság előtt képviselője szabadon 
és minden gátlás nélkül kifejthesse állás
pontját.

át a számlát és a csomagot, a pénzt pedig 
hozzák el neki, majd várakozik.

Mikor a küldönc elindult ,a legközelebbi 
telcfonautomalúhoz sietett, felhívta a tex
tilnagykereskedőt és kellemes modorban, 
udvariasan beszélt vele:

— Ili Kiss és Társa-cég beszél. Kérem, 
egy vidéki vevőm árut rendelt nálam, azt 
irta, hogy a portékát küldjem önhöz. Az 
autója egyszer már ott volt, majd újra 
visszajön,

fessék a számlámat kifizetni és a nőt- 
főr majd visszaadja önnek az összeget.
A textilesek beugrottak a kellemes hangú 

fiatalembernek, mikor a küldönc megérke
zett, átvették a csomagot, kifizették a 
számlát és várták a vidéki cég soffőrjét, 
de az nem jött. Rövidesen kiderült a szél
hámosság, a vidéki cég sohasem hallotta a 
Kiss és Társa-cég hírét, amelynél semmi
féle portékát nem rendeltek, mikor pedig 
a csomagot kibontották, rendszerint

dobozban elhelyezett téglatörmelék ke
rült elő belőle.

A megkárosított textilesek egymásután 
lellek panaszt a főkapitányságon, de tér-

A kőszikláiból is vizet fakaszt 
az emberi akarat, a fiatalság ereje, a tántoríthatatlan hit és a 
legnagyobb ur: a szükség!

sssTRENKER
az eszményi férfi, a hegyek győzedelmes fia legyőzi a lehetetlent 
és kivándorlóból lesz egy általa alapított tejjel-mezzel folyó kanaán;

Kalifornia császára
A velencei fllmverseny legnagyobb dijának, a 
MUSSOL1NB-SERLEGNEK 1936 37-es győztese!

Bemutatja csUtUrtUkUn az URÁNIA

/ZZ-

Fölösleges silány lámpák gyenge 
fényénél botorkálnia — csupa 
takarékosságból. Ha TUNGSRAM 
duplaspirállámpáf használ, szobája 
egyszeriben kivilágosodik — 
áramköltsége mégse nő.

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA

óvja szemét!

mészetesen a szakmában is elterjedt már 
a szélhámosság híre és igy történj, hogy 
szombaton leleplezték a kellemes hangú 
fiatalembert.

Szombaton az egyik Sas-utcai kereskedő 
telefonján jelentkezett, azzal, hogy csoma
got és ötven pengőt számlát küld. A nagy
kereskedő

átsietett ■ főkapitányságra és detek
tívet kért.

A detektivnek csak rövid ideig kellett vá
rakoznia, autótaxi állt meg a bolt előtt, ki
lépett belőle egy fiatalember, számlát és 
csomagot hozott. Pénz helyett azonban de
tektív várta és rögtön vallóatóra fogta. 
Azonnal kiderült, hogy a küldönc jóhisze
műen vállalta a dolgot. Elmondotta, hogy 
a Bajnok-utca 24. számú ház kapujában 
adta át neki a csomagot és a pénzt egy 
„ur", azt mondotta, menjen taxin, ugyan

Széntolvajok meg akartak 
lincselni egy vasutast
Vasutasok és rendőrök harca a szénharamiákkal

Vasárnap hajnalban három srősen meg- métermázaájáérk A rendőrség nagyarányú 
vasalt embert állítottak elő a rendőrök a | nyomozást Indított, hogy elfogja a izén- 

gengszterbanda többi tagját éa orgazdáikat,főkapitányságra. A három ember három 
széntolvaj, akiket csak valóságos közelharc 
árán sikerült a rendőrségnek ártalmatlanná 
tenni.

A ferencvárosi pályaudvar harmadik ki
térőjének úgynevezett guritóvágányán 
mintegy 50—100 vagónnyi szenet tárolnak. 
A szénre több vasúti őr vigyáz, annál la 
inkább, mert megállapították, hogy tiz- 
tlzenkét főből álló tolvajtársaság ütötte fel 
itt a tanyáját, amely a legvakmerőbb mó
don lopkodja a szenet.

Szombaton éjszaka az egyik vasúti őr 
arra lelt figyelmes, hogy a töltésen ái nagy 
darab szeneket guritanak le a vasúti ko
csikból. Odasietett és el akarta fogni n 
tétlenért fíadspiller Béla állástalan szoba
festőt. Pillanatok alatt ott-termettek n szén- 
tolvajbanda tagjai és

széndarabokkal kezdték hnjlgálul a 
vasúti őrt, akit több helyen meg Is 

sebesitették.

Ar őr segltségkióllására rendőrök és 
vasutasok siettek a gyéren megvilágított 
•juritóvágány területére, de

őket b szénzáporral fogadták a 
gengszterek.

Hosszabb Időbe tellett, mig végre sikerült 
a széntolvajokat elriasztani, sőt közülük

hármat el Is fogtak.
Ezt a három embert beszállították n főka
pitányságra, ahol kiderült, hogy Radspiller 
Béla a vezérük. A vezér bevallotta, hogy a 
lopott szenet Kispesten, Pestszenterzsébe- 
ten és a Határerdőben adták át az orgaz- 
gáknak, akik két pengőt fizettek a szén

csak taxin jöjjön vissza, az autószámlát 
majd ő fizeti.

A detektív taxiba ültette n küldöncöt és 
a Bajnok-utcába hajtatott. A 24. számú ház 
kapuja előtt a „Kiss és Társa cég főnöke" 
várakozott: névszerint Margetán Ferenc. 
Az autó megállt, Margetán izgatottan sie
tett oda, azonban

a küldönc helyeit elsőnek a detektív 
lépett ki és lefogta

kifizettette vele a taxiszámlát, azután gya« 
lóg a főkapitányságra kisérte.

Margetán nem sokat kertelt, mindent be
ismert,

nem la emlékszik rá, hány esetben 
használta a telefontrükköt,

amellyel tizenöt-húszezer pengőt szedett 
össze. Az ötletes szélhámost vasárnap le
tartóztatták és most igyekeznek összeállí
tani pontos bünlajsíromat. ,

K

Elütötte az autó
a robogó villamos elől 
menekülő asszonyt

Különös baleset történt vasárnap, a kora 
reggeli órákban, a Vilmos császár-ut és 
Andrássy-ut sarkán.

Knitig Róza postadijnoknő az Andrássy- 
ut sarkánál át akart menni a Vilmos csá- 
szár-uton. Nem figyelte meg, hogy a rendőr 
szabad jelzést adott a jármüveknek és 

abban a pillanatban ugrott el 
egy már mozgásban lévő 5-ös jelzésű villa
mos elöl, amikor a kocsiuton a HO 601, 
számú taxi haladt el.

Knitig Róza a villamos elől menekülve 
nekiment nz nutó hátsó sárhányójának 

és az összeütközés olyan heves volt, hogy 
az autó

három méternyire lökte el 
a postadijnoknőt. A szerencsétlen leánvt 
súlyos, életveszélyes állapotban szállították 
a mentők a BóAus-kórházba. Miután a ta
nuk előadásából kiderült, hogy balesetének 
ő maga az oka, a rendőrség nem indított 
eljárást.

pAMc'NG - ba#
Döbrentel-tér. Telefon: 1-526 85.

KERTÉSZ ILA 
uj műsorává! prolongálva 

OORAvon 
LUKOWSKY 
' agyogó uj műsorral Budapesten először 

KAPÓS! KATÓ 
magyar sanzonjaival 

GERO. VERTES, DIÖSI JÉXí!
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Akik szegény Kosztolányi Dezső kopor

sóját a díszsírhelyre kitérték, ifedtségtől 
megdobbanó szívvel álltak meg egy pilla
natra az ultin. Az ut szélén fehér márvány 
sírkövet látlak, rajta ez a fölirást Borozz 
Jenő USA ezredes, fölötte pedig a híres 
amerikai műgyűjtő, a magyar művészetek 
nagy barátjának és pártfogójának relief
profilja. Az ijedtségtől és részvéttől elszo
rult hangon kérdezősködtek a temetőirodá- 
ban és nagy örömükre megtudták, hogy 
semmi baj, Borost ezredet ur ugy tzeretl a 
szülőföld jét, hogy elhatározta, ha már egy- 
ezer itt kell hagyni az drnyékvilágot, vég- 
legleg magyar földbe költözik. Megvásárolta 
o sírhelyét ét elkészíttette a sirkövet. Ez az 
előre elkészített sírkő okozta a riadalmat. 
Egyébként pedig tudtára adjuk mindenki
nek, akit illet, hogy Boross ezredes ur a 
legnagyobb jóegészségben és friss erőben 
él, Neivyorkban, a Hotel Presidentben la
kik, szerencseklvánatokat ide kell küldeni.

II.
Nagy vendéget vár a keszthelyi Festetics- 

kastély, Lajos monacói fejedelem érkezik 
néhány nap múlva őszi vadászatra.

HL
’A Parlslen-Grlll törzspublikuma megfi

gyelhette, hogy éjszakáról-éjszakára egy 
szigorú tekintetű ssdllas-vállas su foglal he
lyet a parkett szélén egy kisasztalnál és 
pillanatig te veszi le szemét a nagy attrak
cióról, Chiyo japán hercegnőről. Nem a 
művészet iránti rajongás köti ide a tzarós- 
szemü urat, sőt, ő az egyetlen, aki pénzt 
kap azért, hogy végignézi az előadást. Illető 
ur ugyanis magándetektív. Chiyo hercegnő
táncosnőről tudni kell, hogy bejárta az 
egész világot, mindenütt hódított, de meg 
hözellthetetlenl Egy külföldi urnák ugglát- 
szik nagyon az idegeire ment Chiyo prin- 
esett jellemszllárdtága, nem akar tágítani 
mellőle ét fenyegető levelet küldött buda
pesti lakására. A Grill igazgatótága kerülni 
akarja a botrányt, félti Is a sztárt ét ezért 
mogándefektlvet rendelt H at őrizetére.

TV.
' Gróf Festettet Kristóf hérvutógardu épí
tésére kért engedélyt. A Vilmos esászdr-uti 
kfarokkói-udvar Erzsébet-téri nagyudvarán 
akarja felépttenl a garázst,

l
Két éve, hogy Apponyi Jutia grófnő dl- 

vatboltot nyitott a várbeli Appongi-palotá- 
kan, azután rövidesen beköltözött a Belvá
rosba. A grófnő nagyon komolyan fogta 
'fel uj mesterségét, sokat dolgozott és még 
többet tanult, úgyhogy ma már Igazi tudós 
a szakmában. Valószlnűteg rövidesen meg
kapja a hivatalos elismerést is. A nőituha- 
késsitök országos szövetségének elnöke, Cl- 
rardl József, lemondásra készül és mozga
lom indult a szakmában, hogy Apponyi Jú
lia grófnőt válasszák meg elnöknek,

óriási siker u Étolle-ánncAng bar wo- 
♦amberi gálaműsora. A bejáratnál autótá- 
bor, bent remek hangulat, Bársony Rózzi, 
Dénes Oszkár, Abrahám Pál és más híres
ségek is csak nehezen kaptak helyet. Aki 
hilüuő zene mellett jó publikum között 
akar szórakozni, az Étoile-bt megy,

I Vll.
fábry Erzsi, az Operáltál szép balleri- 

nája, akiből pár hét múlva kormányfőin- 
ndcsos-gyárlgazgató vőlegénye révén mél- 
tóságos asszony lesz, tegnap délután tar
totta „legénybucsuját". Szigorúan csak höl
gyek voltak hivatalosak, még pedig har
minc operaházi ballerína. A legénybticsu 
természetesen ball éri naf stílusban zajlott 
le, nem bór és pezsgő folyt, hanem habos
csokoládé, melléje pedig mignonok éa tor
ták olyan tekintélyes számmal, hogy a házi
gazda a szó szoros értelmében fölvásárolta 
ti finom budai cukrászda teljes készletét, 
amelyet az ifjú hölgyek elfogyasztottak az 
utolsó darabka süteményig.

Vili.
Költözködik a szovjet követ ség. Eddig a 

Bajza-utcában, bérelt villában rezldcáll. 
Most saját házba akar költözni. A Muzeum- 
u teában tárgyallak egy palotavásárlásról, de 
al kút bar telt, jelenleg egy várbeli palotáról 
érdeklődnek.

ú.

BAKTER: Ihaj azottyom Lepcses szom
széd, Igaz-e hogy megen Pesten vótak?

ÖRZSI: Ott hát. A gróf Festetics úrnál.
BAKTER: No fene! A nyllaskörösztös ve

zérnél? Oszt mi végből?
LEPCSES: Letettem a panaszt. Mondok: 

mind dlsznóság ez megen, hogy kiosztották 
aztat a Nóbel dijjat s ujfent egy desruktyív 
Mojzeshitfl másodosztállú állampógár kápá- 
nyozta zsebre a tenger sok pézt?l

ÖRZSI: E‘ bizonyos Lövi nevezetű.
BAKTER: Hinnye a pajesszát neki! Hát 

akkor nem csuda, hogy a népek anteszemi- 
ták. Ahun e‘ kupac pézt lehet keresni, ük 
mingyán ottvannak.

ÖRZSI: Várgyon esek. Azér nem egéeszen 
úgy van. Ma aztat a dijjat annak aggyák, 
aki Igen sokat tud.

BAKTER: Hájsze itt a zsidó kapzsiság I 
Ar a Lövt biztosáén csakis azér tanút ollan 
sokat, hogy a na*  esomó párt a rendes árja 
emberek elül elgrabecsója.

LEPCSES: Nésze hájjá, es ippen ollan, 
mint mikor eccer főtisztelendő úr as osko
lába hittanórán egy pengői ígért annak, aki 
megmongya, id mutatta a tiirelmességbül a 
legszebb példát. Senkise tutta. Eccer csak 
a nyitott ablakon beszól ai Ájnfúsz kocs- 
mároa Kóbi (la s aszongya: — „A mi Urunk 
Jézus Krisztus!* 4 — „Hejnye" — csudálko- 
zott főtisztelendő úr —, „hát te Kóbi hun
ná] tudod estet?**  — „Gyorsan megtanú- 
tam“ — monta a (gyerek —, „mer hallot- 
amt hogy e*  pengőt lehet keresni".

BAKTER: Nono. —• Oszt azonkívül ml 
újság Pesten Lepcses szomszéd?

ÖRZSI*.  Igen nagy újság van. Megszólal
tatták az ezerhétszázesztendös orgonát.

BAKTER: Amit a fődből ástak ki? Hát e*  
csudálatos! Oszt miilen hangja van?

ÖRZSI: Igen gyöngén szól.
LEPCSES: Hájsze te la gyöngén szólnál

Örzsi, ha ezerhétszáz esztendős vónál.

BAKTER: As én Julcaám meg ippen se
hogy se szólna, mar nem kotornám ki a 
fődből.

LEPCSESt Hájjá tuggya a háborúba, 
odaföl Szibériába, kiástak egy ollan marha 
nagy mamut-állatot, aki mán húszezer esz
tendeje fekütt a fődbe. Ez a Botrasőhajtó 
Balog Gyula, meg egy Cönöge Antal nevű, 
mindketten haditoglok, ük is részt vettek 
as ásásba. Hát ahogy nézi a töméntelen 
nagy barmot, megszólal Cönöge: — „ínnyé 
koma, mikor ez a bestye jószág eleveny 
vót, de ügöncsak beleharapott vóna a kend

KÉSZBN VAGY l-B tB JÍZ” A KB A /^SPECIÁLIS
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BECK EMIL. bőrruházatl üzeme, RAkóezi-ut 65, I. emelet

Két nőnek házasságot ígért, 
másik kettőt egyszerre vett feleségül 

Spíelmann László ál-szerkesztő
A nndőrség csalás ée sikkasztás dm én le

tartóztatta Spíelmann László M éves ügynö
köt. Spíelmann több hetilap és sxaklap nevé
vel visszaélve, csalásokat követett el, pénze
ket veit fel jogtalanul és elköltötte. Amikor 
előállították a főkapitányságra, önérzetesen 
jelentene ki a detektívek elölt, hogy ő ellene 
semmiféle bűnügyi eljárásnak helye nem le
het ,a pénzeket jogosan vette fel és

ka feljelentést tettek ellene, as bisonyára 
bos-szu miire.

Olyan önérzetesen viselkedett és annyira tiltó- 
kozott még ax előállítás miatt is, hogy rövid 
Időre még a detektlvaket is megtévesztette. 
Vesztére azonban

kihallgatása bőrben belépett a szobába egy 
értek ti v, aki Mtaaeágsaédelgéal ögyek ben 

nyomoz.

A detektlvnek már többszőr volt dolga Spiel- 
mtinnal ét amikor ai ügynök meglátta, félre 
kapta a fejét — gondolta, hogy majd nem is
meri meg. A detektív azonban felismerte, sőt 
art is a szemébe mondta, hogy igazán semmi 
értelme nincs, hogy a rendőrségen szinéssked- 
jen, hiszen az apró szélhámossAgokon kivül

komolyabb bűnesetek mény miatt Is van 
egy kla rllntésnlvalója a rendőrséggel-

Spíelmann teljesen megsemmisült erre a le- 
leplcx^kiv. Tényleg vült „egy kis dulvg‘‘ a

sunkájába". — „Az enyimbe hát nem**  — 
monta Botrasóhajtó —, „mer akkor még 
nem ástam vóna ld űtet".

BAKTER: Magam se, — Hát abbul ml 
igaz, hogy ippen most kétszáz éve tanálták 
föl a túrós-rétest?

ÖRZSI: Az ám. Egy osztrák ember.
BAKTER: Esz vót annak a fejibe, nem 

hecselli lekvár
LEPCSES: Errül odaföl Pesten hallottam 

egy esetet. Egy úriember bement a cukrász- 
bótba kávédzanl. Töprenkedett, hogy minő 
süteményt fogyasszony a kávéhoz. Aszon
gya a cukrász: — „Túrósrétest tessen enni, 
mer Ippen most van a jubilom, kétszáz éve 
hogy főtanálták* 4. Hát az úr beleharap a 
rétesbe, oszt aszongya: — „Azúta eztet mán 
igazán eladhatták vóna!“

BAKTER: Az ántiját neki, hát ammég az 
első sütetbű való vót?!

LEPCSES: Fenét. Nem vót a‘ több há
rom-négy hetesnél. Csak hát a pesti ember 
illen kényes a hasára.

ÖRZSI: Oszt mehetnénk le aptya,
BAKTER: Ájjon meg egy plrinkőt. Arrul 

még nem szólt Lepcses szomszéd, Igazé az, 
hogy a törököknél a nöszeméllek Is had
kötelesek lesznek?

LEPCSES: Igaz bizony.
BAKTER: No fene. Oszt Jő len aff
LEPCSES: Mondd csak örzsi, emlékező!, 

mikor eccer arra ébrettél reggel, hogy ke 
gyetlenül szájon kanyarftottalalc?

ÖRZSI: Emlékezek hát. Máig se tudom, 
hogy mér?

LEPCSES: Hát Ide flgyeJJen bakter szom
széd! Egy éccaka aztat álmodtam, hogy ná
lunk is besorozták a nőket, oszt az én ör- 
zsim mán cukszférer vót, én pediglen csak 
.közlegény.,: Leülünk az ebédhöz, megkóstu 
lom a levest, mondok,: — „Ejnye, de be 
tyárul elsóztad eztet a löttyöt". Aszongyt 
örzsi: — „Hapták, pofa bel" Megen bele 
kóstulok a dedelléhe. mondok: — „Emmeg 
kozmás". — Az örzsi ujfent rámhurrint: 
— „Hapták, pofa be!" — „Jó van cuksz
férer úr" — szóltam csöndesen —, „de ec
cer máj csak fölébredünk ebbül az általá
nos hadakozásbul s akkor úgy fültövön an- 
dalítlak, hogy arrú kódúsz!"

ÖRZSI: Hát ezér ütött képen!
BAKTER: Máma este Igyekszek én Is ez

tet álmodni, hogy reggelre jó ébredése le
gyen a Julcsimnak.

LEPCSES: Erőt egészséget hoszá. Isten 
élgya- 

hetilapok kárára elkövetett sikkasztásokon ki
vül a rendőrséggel.

Két nőnek ígért házasságot, mind a kettőt 
kiforgatta a vagyonából 

és azután továbbéllt. Azonkívül bigámiát Is 
követelt el,

két növel kötőit egyszerre házasságot
As előállítás ellen tiltakozó Spíelmann László 
most már megtört éa bevallotta, hogy tényleg 
elkövette a terhére rótt bűncselekményeket 
A szélhámosnál több iratot és ötágú koronával 
allátott címeres névjegyet is találtak, amelyek

Tetey László lapaserkMctÓ nevén sr.ölot*  
tek.

Spíelmann menyasszonyainak és feleségeinek 
ezen a néven mutatkozott be és állandóan elő 
kelő családjára, kiváló Összeköttetéseire hi
vatkozott.

DÉNES JÓZSEF
NEMZETI SZÁLLÓ ÉTTERMEI 

József-kttrnt 4.
Gyönyörűen ötelakltya.

Vadászszoba küUiteroOnk látványossál.

FŐNÖK UR!
Az ön trónja a >TURAn< 

a legfinomabb grafitból gyártott legjobb magyar Iron.

A cégveze'ö űré a >THEBRIS<
a legfinomabb magyar máaoló u.n.tlntairon 

A kisasszony a >TITAN< 
magyar lront használja a wonilráshos 

Oyártja: SCRULER JÓZSEF R.-T.

Alaptalan híresztelések 
oyermekparalízis- 
Járványról

Riasztó hírek terjedtek ni a fővárosbon 
arról, hogy egyes budapesti elemi Iskolák- 
bán gyermekparalizis ütötte fel a fejét. A 
szlvutcai elemi Iskolával kapcsolatban em
legették legtöbbször

a gyermekparaüitet.

A kisdiákok szülei annyira megrémültek, 
hogy

napokon keresztül nem engedték el 
gyermekeiket aa Iskolába.

A Hétfői Napló megállapította, hogy Jár. 
vényről szó sincs, az Iskolában zavartalanul 
folyik a tanítás, mindössze az történt, hogy 
túlzó szülők feles óvatosságból odahaza tar*  
tották a gyermekeiket.

Az történt ugyanis, hogy- ■ sdvntcsd eleni 
Iskolának harmadosztályos növendékei kő*  
zött

valóban előfordntt gyermekparaHrle- 
megbetegedés, ami Igen nagy rémületet 

okozott.
Ez azonban több mint egy háttal azelőtt 
történt és azóta újabb megbetegedés nem 
fordul elő. Megkérdeztük Csordás Elemér 
tlsztlföorvost, aki az üggyel kapcsolatban a 
következőket mondotta:

—- A legnagyobb lelkiismeretlenség 
Járványról beszélni. Járvány nlnes és 

nem is volt.
Most Jelent meg a Jelentésem a főváros ok- 
tőben egészségi állapotáról, ebben publikál
tam, hogy harmincegy nap alatt az egész 
fővárosban összesen öt gyermekparalizis- 
eset fordult elő, ez pedig nem járvány. 
Meg volnék elégedve, ha a főváros köz
egészségügyi állapota mindig olyan lenne, 
mint az elmúlt hónapban volt

Rejtélyes módon 
eltűnt egy kisdiák

Fricí azt mondotta, hogy 
Abesszíniába megy — 
mesélik az osztálytársai

Egy gimnazista rejtélyes eltűnési ügyé
ben indított nyomozást a főkapitányság el
tűnési Osztálya.

Jauer Frigyes hajózási felügyelő, akinek 
Szentendrén van a háza és ott is lakik csa
ládjával, bejelentette a rendősrégen, hogy 
tizenkét esztendős Frigyes fia, aki az óbu
dai Árpád-gimnázium második osztályának 
a növendéke, november 6-ikán

aszal indult el hazulról, hogy az isko
lába megy

és azóta nem Jelentkezett a lakásán.
Az aggódó szülők első útja a gimná

ziumba vezetett, ahol megtudták, hogy 
pénteken már nem jelent ott meg a fiuk és 
diáktársai csak annyit tudtak mondani, 
hogy

Frlei nagyobb külföldi utazást emlege
tett előttük.

Azt mondta, hogy egy rokona kiviszi Abes*  
szlnlába és onnan karácsonykor jön haza« 
A diákok ezt tréfának vették és most at 
eltűnés után gondolnak csak arra, hogy a 
sportkedvelő cserkészfin, aki

egyike az iskola legjobb tornászainak, 
talán beváltotta kalandos tervezgetését 

és elindult külföldi útjára.
A rendőrség megindította a nyomozást aÉ 

eltűnési ügyben. __

— Sütés-főzés és háztartási készülékek. Szer- 
dán délután */»6  órakor a Honvéd-u. 22. sz
álait! Elektromos Kiállítás előadótermében be
mutató előadást, hétfőn, csütörtökön és pénte
ken délelőtt */»10  órai kezdettel a villamos gys*  
korlö-konyhában főzőgyakorlatot tartanak. Hús- 
nerniiek, leveles-vajas tészta, torta, kuglóf sü
tése. Az előadáson a különböző villamos háztar
tási készülékeket is bemutatják. Felvilágosítást 
adnak az uj háztartási árszabásra vonatkozó- 
lag. A kiállitás nyitva d. e. 8—2 és d. u. 4—7 
óráig. Belépés, ruhatár díjtalan.

— „Knltura a konyhában” címmel tart a nép
művelési bizottság rendezésében Mikes Margit 
dr. előadássorozatot november hóban minden 
hétfőn d u. 7—Ő-lg a Gázmüvek VI., Vilmos 
császár-ut 3., 1. előadótermében. Tandíj az elő- 
adássorozatra f.ftű P, napijegy 60 fillér. Az élő*  
adások elölt a Gázmüvek gyáknrlatl főzöbemu*  
tatókul tartanak d. u. 6 órai keidellsk
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Kincseiért cremonai mester
hegedűt loptak a sümegi 
múzeumból
Ócska hegedűt 
hogy leplezzék

Vasárnap délelőtt nem mindennapi érde- 
kftsségü lopási ügyben indított nyomozást a 
budapesti főkapitányság.

Pár nappal ezelőtt a sümegi állami mú
zeumban meglepő lopást fedeztek fel. Az 
egyik vitrint korán röggel felnyitva találta 
a múzeum őre. Azonnal jelentést tett az 
esetről Darnay Kálmán Igazgatónak, aki le
sietett a múzeumba, hogy megnézze, mit 
vihetett magával a tolvaj. Az első szemlén 
mindent a helyén találtak és már-már azt 
kezdték hinni, hogy talán a betörő valami 
külső zajt hallhatott és attól való félelmé
ben, hogy leleplezik, munkáját félbesza
kítva, elmenekült. De amikor tüzetesebben 
átvizsgálták a muzeum anyagát, kiderült, 
hogy

a betörő mttértő lrtietctt, a vitrinből 
ugyanis ellopott egy 1009-ben késztilt 

cremonai hegedűt,
amely mükincsszámba megy és hozzávető
leges értéke húszezer pengő. Ezt a hegedűt 
Nicolaus Amacius hires olasz művész ké
szítette és mint ajándék került a muzeum 
tulajdonába. A sötétbarna színű, csodálatos 
hangú mesterhegedü belső részében a he
gedű készítőjének sajátkezű írása is benn 
volt, azonkívül

bele volt ragasztva Kisfaludy Károly 
1812. kelettel ellátott pár verssora Is.

Ezeket a sorokat maga Kisfaludy irta, a he
gedű akkori tulajdonosához.

A muzeumigazgató megállapította, hogy

Kiszabadult az elmegyógyintézetből — 
nyomban kerékpárt lopott 
a megrögzött tolvaj

A Kaas Ivor-utca és Vád-utca sarkán 
egyik újonnan épült bérház előtt gazdátlan 
motorbicikli állott. Egy elegáns fiatalember 
pár percig ólálkodott a motorkerékpár kö
rül, aztán

begyújtotta a gépet és elindult vele.

Néhány pillanattal azután, hogy a motor
kerékpár elindult, egy másik fiatal férfi ro
hant utána és torkaszakadtából kiabált:

•— Fogják meg!... Rendőr!..« 
Ellopták a motorkerékpárom!

Hatalmas tömeg verődött össze, egy su
hanó a motorkerékpáros után rohant és a 
Váci-utca sarkán sikerült elfognia a motor
kerékpáros fiatalembert. Aztán rendőr ke
rült elő, aki leszállította a gépről a jól öltö
zött, ijedt tekintetű férfit és a főkapitány

E héten 
nagy premier

RADIUS
-űan:

Iréné Dunna, 
Allén Jones

Paul Robeson
a néger Saljapin óriásfilmje

Már most biztosítsa 
jegyét!

Díszbemutató csütörtökön!

csempésztek a helyére, 
a műkincs eltűnését

<-zt a meeterbegedat a tosvaj
egy egísn egyszerű ócska hegedOvel 

cserélte ki
és ez a magyarázata annak, hogy az első 
vizsgálat során nem fedezték fel mindjárt 
a lopást. Egészen bizonyos, hogy aki a lo
pást végrehajtotta, már jóelőre terepszemlét 
tartott és ezért hozta magával az értéktelen 
hegedűt, hogy a valódi helyébe azt tegye. 
Arra számított, hogy talán csak napok 
múlva fedezik fel a lopást és addig sikerül 
értékesíteni zsákmányát.

Hétfőn reggel
két budapesti detektív utazik Sümegre, 

ahol kihallgatják majd a muzeum személy
zetét, azt kutatják, hogy a lopást megelőző
leg nem láttak-e a környéken vagy a mu
zeum látogatói közt gyanús egyént, vagy 
valami gyanús körülmény nem Jut-e 
eszükbe. A detektívek különben már sorra- 
járták az összes hegedükészitőket, azonkívül 
a művészvilágban is érdeklődnek, hogy nz 
utóbbi két nap alatt nem kinálta-e valaki 
eladásra a cremonai mesterhegedüt. A rend
őrség azt sem tartja kizártnak, hogy

a sümegi lopást Is az követte el, aki a 
rákoskeresztúri gróf Vlgyázó-muzeum- 

ban Járt.

A rendőrség a csendőrséggel karöltve nagy 
eréllyej nyomoz, hogy az ellopott nagy
értékű mesterhegedüt mielőbb vissza
szerezze.

ságra vitte be. Vele ment e motorkerékpár 
tulajdonosa is

Kiderült, hogy
Palonkai Géza 80 esztendős földbirtokos 
volt az a férfi, aki a Kaas Ivor-utcában 
felpattant az Idegen motorkerékpárra.

Palonkai valóságos réme a pesti motor
kerékpártulajdonosoknak. Tiz esztendőn 
keresztül minden motorkerékpárt ellopott, 
amelyet gazdátlanul talált. Az ellopott mo
torkerékpárt azután különböző garázsokba 
vitte, itt őriztette és nem ült fel többé rá. 
Palonkai számtalan esetben Állították már
élő a rendőrségre, hosszabb-rövidebb ideig 
letartóztatásban volt,

de megállapították róla, hogy elme
beteg és tébolydába szállították.

A Jócsaládból származó, Jómódú földbir
tokos legutóbb szabadult ki az elmegyógy
intézetből. Néhány órával azután, hogy el
hagyta a tébolydát, besietett a városba és

Pierre Barin,
az elpusztult Pourquoi Pás? 
egykori utasa Budapesten

Elegáns, ezüstfehérhaju, aranykeretes pápa- 
szemü, idősebb francia ur járt Budapestre egy 
előkelő bécsi orvos társaságában, két napig 
járta a magyar fővárost a francia ur, aki nem 
volt más, mint dr. Pierre Barin párizsi orvos, 
egyik

legjobb barátja és egykori ntltársa a világ
hírű sarkkutatónak, Chareot professzornak, 

akit legutóbb, amikor az Északi Sark felé igye
kezett, Pourquoi Pást nevű hajójával halálos 
szerencsétlenség ért Mint emlékezetes, az ex
pedíció hajója elsüllyedt és Charcot kíséreté
vel egviltt a tengerbe veszett.

Az elpusztult hajó, a Pourquoi Pást, ugyanaz, 
amellyel a század legelején ugyancsak Charcot 
professzor első délisarki expedíciójára indult, 
amely egyutal az első ilyen francia vállalkozás 
volt. Több mint egy esztendeig tartott és igen 
komoly, tudományos eredményeket produkált 
ez az ut, amelyen

réulvett dr. Pierre Barin Is.
Dr. Barin régi, Jó barátja volt Charcot pro

fesszornak. Charcot is orvot volt és évekig 
együtt tanult a Sorbonne-on Pierre Bar innal. 
Miután egyetemi tanulmányaikat elvégezték, 
egv párizsi klinikán is hosszabb ideig együtt 
dolgoztak. Olyan meleg barátság fejlődött ki 
közöttük, hogy Charcot professzor, amikor 
megszervezte első délsarki expediciőját, fel
kérte nagytudásu barátját és kollegáját, hogy 
tartson vele. Barin dr. örömmel fogadta az 
ajánlatot és igy ő is

egyike volt azoknak a franciáknak, akik 
a „Pourquoi PaaF'-n as elsők között Jár
ták be a Déli Sarkot környező, lakatlan 

földeket.

első dolga volt, hogy ellopta ■ Knaa 

Ivor-utcában a motorkerékpárt.

Palonkalt a főkapitányságról az ügyész
ség fogházába kisérték, majd orvosszakértői 
vizsgálat után ismét beszállították az elme
gyógyintézetbe.

A párizsi orvoz egyik legértékesebb tagja 
volt ennek az expedíciónak és később is elkí
sérte több útjára Charcot professzort.

Barin dr. néhány évvel ezelőtt nyugalomba 
vonult és el sem kisérte barátját utolsó expe
díciójára. A tudományos ut tragikus végéről 
érkezett gyász.hir természetesen mélyen lesúj
totta Pierre Berint és az idős orvos a katasz
trófa hatása alatt olyan idegállapotban volt, 
hogy borát ja díszes temetésén sem vehetett 
részt.

Az utóbbi időben Charcct egykori utltársa,
éppen azért, hogy idegileg kissé összeszedje
magát, sokat utazik. Nemrég

Bécsbe repült, ahol egy osztrák orvoa-
barátját látogatta meg.

A bécsi orvossal együtt kirándult két napra 
Budapestre, a Pourquoi Pást egykori tudós 
utasa.

Bethleniért Színház
Pénztári tolefon: 13-87-73

MOLNÁR FERENC
kacagtató bohózata
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Bemutató csütörtökön este 8 órakor

Az Emericana 
hódoló tüntetése 
az olasz követnél

A Poederatlo Emericana, a katolikus egye
temi és főiskolai hallgatók szervezete vasár
nap tartot’a nagykáptnlanjút, évi országos se*  
ragszemléjét. Heggel kilenc órakor a Baziliká
ban mise vezette bo nz ünnepségeket, amelyet 
Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát mon
dott, majd a zöldsapkós diáksereg éz a ma- 
gyarruhós emericánás diáklányok zárUorok- 
ban, zeneszó mellett az olasz követség elé vo
nultak. Bittér Illés apát vezetésével az Emeri
cana vezérkara Colonna herceg, budapesti kö
vet elé vonult, almi Huzicska Pál dr. dominua 
tolmácsolta az Emericana háláját ét köszöne
tét a magyarok nagy barátjának, Mussolininak 
milánói beszédéért, majd kiszólt az utcára, 
ahol ötezer Emericánás és többezer főre rugó 
összegyűlt közönség

percekig ünnepelte Mussolinit.
Az olasz követ végighallgatta a Himnuszt és a 
Giovinezzát és megtekintette az ifjúság disz
felvon ulását.

A Vigadó nagytermében tizenegy órakor 
kezdődött a nagykáplalan filóze. Szendy Ká
roly polgármester, Szily Kálmán államtitkár 
és több előkelőség jelenlétében nyitotta meg 
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás a dísz
ülést. A hőlgykoszoru élén Anna királyi her*  
cegasszony is megjelent A hercegprímás be
szédében felszólította az Ifjúságot, hogy

tovább folytassa harcát a hitbeli közöny, 
a liberalizmus, erklilcslrlenaég éa haza- 

flatlanaág ellen,
de törekednie kell a szociális kérdések meg
oldására is. Ezután az Emericana

nagyuraivá avatták
Bagger Miliőt francia ifjúsági vezért, Fürbef 
Ottó innsbrucki lapszerkesztőt, Horváth Jenőt, 
Sclpiades Elemért, Vigyázó Gézát, Szukooáthy 
Imrét, Széles Józsefet, Pintér Lászlót, Jakabh 
Oszkárt, Homonnay Tivadart. Láng Józsefet, 
Magyarfj Zoltánt, és Szentgyörgyi Elemért.

A nagykáptalan ülésének végén Huzicska 
Pál dr indítványára az Emericana táviratilag 
üdvözölte Mussolini olasz miniszterelnököt. Az 
ülést Glaltfelder püspök beszéde zárta be. A 
budai Vigadóban rendezett táncestéllyel végzi, 
dött az Emcricánások ünnepsége. ,
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Biegdflbbení'ít
brldgelársadalomban nagy 

__ w_____ kelteit Dormándy Géza tá
bornok, a Bridge Szövetség ügyvezető' 
elnökének lemondása, amely — különösen 
most, a közelgő világbajnokság elölt — 
auiyoa veszteséget jelentett volna, ha a le
mondás körül vasárnapra örvendetes for
dulatot Jelentő változás nem történik. A 
magyar brldgezök élgárdájának kiküldött
jei fentjdrtak Dormándy tábornoknál éa 
megkérték, vonja vissza lemondását. Va
sárnap azután elterjedt a hir: a szövetség 
ügyvezető-elnöke meghallgatta a bridgezök 
kérését, továbbra Is helyén marad és foly
tatja a világbajnokság előkészítő munkála
tainak irányításút.

November 11—tő én százleosztásos osztrák
magyar mérkőzés lesz Bécsben. A szövetségi 
kapitány a Fészek-csapatát és Leitner Ferencet 
jelölte ki a magyar színek képviseletére. A 
csapatot dr. Pétery Jenő szövetségi kapitány 
és dr. Szigeti Pál, a szövetség elnökségének 
tagja kíséri el.

— Éten a versenyen nem meccspontoR, ha
nem százalékot alapon történt nz önszehason- 
lltda és Igy nemcsak n Jól licitált éa Játszott 
ailemm és robber partikon lehetett sokat ke
resni, hanem különösen a kis rfazirtaos töre
dékeken. Meggyőződésem, hogy technikai lölé-

egyik részlrásos, egy- 
érdekes partimat:
10, 7. 6, 5
7, 6, 4
5, 4, 3
A, 7,6

nyűnkkel oerezlUk meg nz értékes prágai gyö- 
relmflnkct. Elmondom egyik részlrásoa, egy
terűnek látszó, de
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D, 4.8
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helyén, — nem korrektül ugyan — 
egy nzanzaduv.il Indítottam a licitet, mert n 
káró góbiival és a védett kör királlyal Jobbnak 
láttam, ha a partit én játszom, mlnllia a part
ner, aki a korreld káró Indulásomra esetleges 
gyenge kártyával — szánt válaszol. (A a/.anzudu 
Indítás azért ncin korrekt, inért a ml Fészek- 
lleltMlszlémánk szerint a azniizadulndltás min
den színben abszolút fogást Ír elő. Itt pedig a 
harmadlRgoA bubi a treffszlnben ezen követel
ménynek nem felel meg.) Sz.anzndu indításomat 
körpamz követte. Nyugat kiskörrel Indult, Kelet 
dámával fedte és én n királlyal ütöttem. A 
búrom-három pikk elosztást megjátszva, anilg 
a Ireff-ász lemenőidéin megvan, lejátszottam 
■ pikk ászt éa a királyt. Harmadik pikkemet 
Kelet dámával beütötte és kört hívott vissza. 
Nyugat helyén ülő osztrák Játékos három kört 
Játszott le, a negyedik körre mlndhármnn kárót 
dobtunk. Nyugat kis treff hívását én kilazsúl- 
tam. Kelet ’ királlyal Utiitt, és visszahívta a 
tlzeat, amit én nem a kézben levő bubival, ha
nem ar asztalon az ásszal iltölleni he. Lehívtam 
aa asztalon a tizenharmadik pikket, melyre 
kézből még egy káról dobtam, ezután trcffel 
kiadtam az Illést Nyugatnak. — aki kénytelen 
volt a káró kis góbiiból bclehlvnl a káró nugy 
gábllmha. így megkaptam a hetedik ülést és 
teljesítettem. A többi tizennégy asztalnál az én 
lapommal káról licitáltak és mindenütt vagy 
♦gyet, vagy kettőt buktak. Ezzel a partival tehát 
aa ottani rendszer szerint százszázalékos gyŐ- 
Beimet arattunk, amely tíz mccc.spontoa győze
lemnek felelt meg.

December 5—6-dn tender! az osztrák szövetség 
n Mffroeupdt, melyen a magyar válogatottba: 
egy Fészek-párt és Darvast, Ferenctit és gróf 
Zichy Edét küldik ki.

Péntek este nagysikerű egyéni szerencse
versenyt rendezett a Bridge Club Győztes: Al
pár Imréné. A megjelent vendégek és tagok 
kérésire minden péntek estére rendszeresítik 
a versenyrendezést: most péntekre vegyes- 
párosnersenyt írtak ki.

dr
’.4 szerdai közgyűlésen lemondott dr. Szomjas 

György titkár helucbe Décsi Lászlót választot
ták meg egyhangúlag. Az uj titkár nagy ambí
cióval és kitűnő hozzáértéssel készíti elő a vi
lágbajnokságot. Szomjas dr. lojális lemondó 
szavaival éloe; „A szövetség jó cserét csinált!"
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ESKÜVŐI GONDOK,
ESKÜVŐI TOILETTEK

A közelmúltban egy ismerősöm es
küvőjén voltam és itt mint érdektelen 
harmadiknak sikerült objektív szem
mel megfigyelni, melyek általában 
azok a hibák az esküvői öltözködés
nél, amik rendszeresen míuden jobb 
polgári esküvőn visszatérnek. Itt 
nemcsak a menyasszonyra, hanem az 
összegyűlt násznépre is gondolok.

Egy lány zsenge gyermekkorától 
ápolja magában azt a gondolatot, 
amikor majd ő is fehér ruhában, fá
tyolban és mirtussal a fején a barát
nők irigy seregétől kísérve meg fog 
jelenni a templomban. Nem csoda 
tehát, ha ez elkallómmal akar életé
ben a legszebb lenni. Megjegyzem, 
ezt a publikum el is várja tőle. Min
denki az arára kiváncsi és az eskü
vőről távol maradt nő is azonnal meg
kérdi a jelenvolttól: na és mesélj, 
milyen ruhája volt a menyasszony
nak?. ..

S itt van a nagy félreértés, mert az 
esküvő szépségének és nívójának meg
ítélésénél nemcsak a menyasszony 
toilettje fontos, hanem a násznépé is. 
Elsősorban például a*  örömanyáé, aki
nél feltétlen parancs, hogy ne akarjon 
mindenkit emlékeztetni a nézd meg 
az anyját... kezdetű szólás-mondásra, 
hanem elégedjék meg egy egészen zárt 
fekete, hosszú, finom ruhával és szo
morkás (?) hangulattal. A szomorkás 
hangulat igen fontos, nehogy vidám
sággal adja tudtára a „népnek”, hogy 
dalol a lelke, mert sikerült lányát 
pártába juttatni.

Na azután a többi esküvői toilettek 
csináltatása előtt álló ük, unoka, sógor 
és egyéb rokonhölgyeket is felkérjük, 
legyenek tisztában azzal, hogy az es
küvő nem bál vagy estély és ezért 
esküvőre nem illik dekoltált, ujjatlan 
nagy ruhában megjelenniük.

Néhány szavunk külön van a nyo- 
szolyólányokhoi is. Ha ketten vagy 
többen vannak, nem feltétlenül szük
séges, hogy egyforma ruhában legye
nek, ez a mai gazdasági viszonyok 
között majdnem lehetetlen is. Ellen
ben lehetőleg hasonlítson ruhájuk zsa
néré egymáshoz. Lehet halványkék, 
rózsaszín, sárga, vagy halványlila is, 
egész hosszú, húzott, rövid puffos ujju, 
hosszú fehér keztyüvel. Fejükre lehe
tőleg ne tegyenek mindenféle fantázia
koszorút, hanem előző nap menjenek 
el a fodrászhoz és csináltassanak körül

iiniiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiíiiiiiiiiiiniiiiiiiüiiiiiniiniiJuiiiiiiiiriiiiiiniiiJniwiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin

KÖZGAZDASÁG
MmaaBM»MaaaaiaaaaaaaannHHaaaaaBWF

A MABI közgyűlése
Vasárnap zajlott le a Magánalkalmaxottak 

Biztosító Intézetének hetedik évi rendes köz
gyűlése. amelyet Zsembery István elnök nyi
tott meg, utána

HINDY ZOLTÁN
tartott beszédet Azt hangoztatta, hogy az ad
minisztrációtól és oi autonómiától, a munka
adóktól és a munkavállalóktól, orvosoktól az 
Intézmény érdekében a legteljesebb együttmű
ködést kéri.

A munkaadók részéről
KRESZ KÁROLY

megállapította, hogy az önkormányzat éa ad
minisztráció között megvan a kellő összhang, 
biztosította az adminisztrációt, hogy teljes mér
tékben igyekszik megadni minden támogatást. 
Ar orvosi kait arra kérte, hogv kötelességtelje- 
sitésével járuljon hozzá as intézmény munká
jának sikeréhez.

Ezután az öregségi ágazat tőkebefektetési 
politikájáról beszélt, hangsúlyozván, hogy a 
befektetésnek biztosnak, értékállónak és meg
felelően kamatozónak kell lennie. A MABI ed
digi politikáját helyesnek tartotta. Tárgyaláso
kat ioly<atOtt a kormánnyal is, hogy a MABI

KlALLTTÁSt IMA november B-MI 
IB-ig bezárólag, naponként d. e. !• 
—‘/»B óráig, azonkívül rőtembe*  
B én éa 10 én <8. a. 4—'/*8  órák között
ÁRVERÉSEK’ 1MS. Avt november tt-Ml 
17-ía buérelaa ■ epenként d n. Wé érni keidetttl. Vatéroep nincs érvnnée
ÁRVERÉSRE KERCLNEK: dr. Sienlér U- ria:, továbbá Wrlu Bélén/, valamint nai. 
nők gyajteményéMl vérmetó mütérfyek M 

könyvek.
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loknis angyalszerü frizurát és lehe
tőleg éjszaka a hasukon feküdjenek, 
nehogy reggelre vége legyen a három 
órai munkával elővarázsolt hajköl
teménynek.

És végül Önhöz fordulunk igen tisz
telt Ara! Igen! önnek nagyon szép
nek kell lennie, de ezt ne magyarázza 
úgy, hogy rengeteg rúzst legyen rnagá- 
gára (gondoljon mindig az anyósára). 
Most sok szó esett, a párisi nagy divat
bemutatók során a színes menyasszonyi 
ruháról. Én nem mondom, szép egy 
ezüst, vagy egy halványkék meny
asszonyi ruha egy mozi revüben, de 
tudja Isten, a mi képzeletünkben — 
újdonság ide, szinhatás oda —, mégis 
csak a fehér foglalja el az ünnepélyes 
helyet.

A fátyol ne legyen borzasztó hosszú, 
mert rém kényelmetlen fulyton azzal 
törődni. Mirtusát aszerint válassza, 
hogy magas-e vagy alacsony a vőle
génye. Ha magas, pártát csináltasson, 
az nagyon nyújtja az alakot, mig ha 
alacsony, egy lapos, ízléses koszorút 
válasszon. Legújabban Párisban olyan 
koszorú megoldásokat lansziroznak, 
ahol magából a fátyolból alkotott túr- 
bánszerü csavarás alkotja a koszorút 
és ebben elszórt mirtuscsokrocskák 
vannak.

A ruha pedig legyen olyan, hogy 
azután azt kis igazítással évekre szóló- 
lóan estélyiruhának használhassa. Most 
különösen nagyon kedvez ennek a 
divat, mert ha például fehér gyapjú 
csipkéből készítteti menyasszonyi ru
háját, garantáltan 10 évre megkíméli 
férjét az estélyi ruha gondjaitól. Az 
első évben hagyja fehéren, jövőre 
festesse meg zöldre, vagy lilára, igy 
viseli két évig, azután jön egy barna 
szin, vagy bordó, végül fekete s ebben 
a formában azután elszakadásig visel
heti öreg „fiatalasszony" korában is 
menyasszonyi ruháját, amelynél éppen 
ezért a kazakos megoldások igen jók, 
mert ezeknél semmit sem kell igazí
tani, legfeljebb a mirtus csukásokat 
váltjuk fel strassz klipszekkel.

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

Tenyésztett Igazgyöngy
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a kormány 
így hát csak 
adhat pénzt

öregségi ágazatának tőkéjéből mind 
hiteleket folyósítsanak, ’ *
erre nem volt hajlandó, 
daságunk megsegítésére 
az építkezéseken kivül.

KERTÉSZ

kisipori 
azonban 

merőgaz- 
a MABI,

• MABI
MIKLÓS

a munkavállalók részéről szólalt fel 
közgyűlésén. Azt követelte, hogy a MABI kere
teit terjesszék ki az egész országra, bérhatárrn 
való tekintet nélkül, minden nagánalkahnazott- 
nál tegyék kötelezővé a MABI-tagságot s végül 
követelte a maradéktalan önkormányzati jog 
és hatáskör helyreállítását

Kálmán Andor, Deutsch Jenő, W/ezner Sán
dor, vitéz Vágvőlgyi Ferenc és Geissler István 
felszólalása és a javaslatok letárgyaltat után 
a késő délutáni órákban ért véget a közgyűlés. 

| INGYEN mindenki az

1837. Hl UJ ZSf mP W
Az Esti Kurír november 9 tői, 
hétfőtől kezdve 25 napon át 
mindennap közöl egy-egg nap- 
tárazelvényt. Ezekből kell az 
olvasónak 20 különböző sor
számú szelvényt őssze'"u0|te- 
nle, hogy Inpuen megkaphassa 
a 220 oldalas, vászonkötésQ 
zsebnaptárt

Gyaplukelmék. dlvaisetymek 
Bársonyok, ílanellok, matlaszék 

Nöl-, térti- és gyermektehérnemílek 
Vásznak, sllonok. színes (támasztok 

Keztyük. harisnyák, pulloverok
Pazar választékból, olcsón vásárolhatók

KLEIH ANTAL
divatnagyáruházábau

HIRftLV-UTCA AB (A rerti-tamplomnil)

Szerdán lép hatályba az áruházt rendelet és 
ettől a naptól kezdve uj áruházat Létesíteni, 
meglévő áruházát bővíteni csak a kereskede
lem és közlekedésügyi miniszter engedélyével 
szabad. Az áruházi különadó létesítésé vei kap 
csolatosan az OMKE, a Baross-Szövctség, a 
FÖVKE, az OKISz és a Füszcrkcreskedok 
Egyesülete közös előterjesztést Intéztek Bor
nemisza Géza kereskedelmi miniszterhez.

★

A biztosítók meleg ünneplésben részesítették 
Gergely Tódort, az Első Magyar Biztositó nyu
galomba vonult vezérigazgatóját. Meleg és sze
retetteljes ünneplésben, melyre valóban rá is 
szolgált az a Gergely Tódor, akinek neve és 
munkássága legszorosabban összeforrott a -já- 
ború és a korona elértéktelenedése után ro
mokban hevert, magyar biztosítási ügy életre- 
keltésével és újjászervezésével. Hogy a magyar 
biztosítók élete ma csakugyan szilárd alapokon 
nyugszik, abban nagy része van Gergely Tódor 
egész rendkívüli szervező- és irányltóképezst- 
geinek, szívós kitartásának és annak a derűs, 
bölcs életfelfogásnak, mely a legnehezebb szi
tuációkban is mindig szerencsésen átsegítette. 
Igazán érdemes embert ünnepeltek a Biztosí
tók Szövetségében, amely az e hó 5-én tartott 
diszülésén üdvözölte és felkérte Gergely Tó
dort, hogy mandátumának lejártáig, 1937 vé
géig tartsa meg a BIOSz elnök! tisztségét.

Gergely Tódor a minden oldalról megnyil
vánuló kérésnek engedett ás 1937 év végéig 
megtartja a BIOSz elnökségét

Gergely Tódor úgy az Első Magyar Általá
nos Biztositónál, valamint összes leányintézeté
nél tagja marad ezek igazgatóságának is, úgy
hogy értékes szolgálatai ebben a minőségben 
továbbra is rendelkezésére állanak az intézetek
nek. At Első Magyar Általános Biztositó Igor- 
gatősága vezérigazgatóvá fíalabán Imrét ne
vezte ki, aki egyike a legképzettebb biztosítási 
szakembereknek. Nagy energiája és pénzügyi 
képességei teljes biztosítéka anak, hogy az in
tézet igazgatósága a vállalat ügyvezetését 
a legavatottabb kézbe tette le.

★

Rövidesen elkészül aa árrombolás megaka
dályozásáról szóló rendelet. A kamarák már 
megbízást kaptak • tervezet előkészítésére.

♦
Igen érdekes statisztikai kimutatást közöl a 

Textil Ipar Újság az áruházak forgalmáról. 
.4 legnagyobb forgalmat — írja a Magyar Di
vatcsarnok érte el, 10 millió pengővel, utána a 
Corvin jön, 0 millióval, a Párisi Áruház 6 mil
lióval. a Filléres és a Fenyves Áruház 8 millió
val. Ezekből a forgalmi összegekből az élelmi
szerosztályokra aránylag kis tételek esnek, a 
Magyar Divatcsarnoknál l^OO-OoO pengő, a 
Corvinban 800.000 pengő, a Filléres és Feny
ves Áruházakban 100.000 pengő. Ezzel szem
ben feltűnő a Párisi Áruház élelmiszerforgalma, 
ahol a 6 milliós összforgalomból 8 és fél millió 
esik az élelmiszerosztály forgalmára.

dr
A „Hermes" Magyar Általános Bt. Igazgató

sága e hónap 4-én tartott ülésében megállapí
totta az intézet 193Ő junius 30-ra lezárt mér
legét, mely 136.550 P 43 f (tavaly 127.065 P 
15 f) nyereséggel zárult. Az igazgatóság a no
vember 27-én tartandó közgyűlésnek indítvá
nyozni fogja, hogy osztalék fizetése mellőztél- 
sék és az elért nyereség a tartalékalap és a 
nyugdíjpénztár javadalmazása után az uj üz
letév .....................................

és az elért nyereség a tartalékalap és a 

számlájára vitessék át.
★

Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Tálra- 
uj fiókját (V., Lipót-körut 10. szám alatt.

A
utcai _.r„ ........ .„........ ..........
a Tátra ulca és Llpót körút sarkán) folyó hó 
0-én nyitja meg.

Rövid kivonat a azeniéclóa 
tarta ómból:

Vonat-, villamos-, autóbusz-, fogas
kerekű stb. mcnetrtndek és díjtari
fák hivatalom, kórházak, múzeumok 
címe, tele’onszáma, pontos útmuta
tók lakás-, felmondás-, adó, útlevél
ügyekben, brldgellcitélásl táblázat 
apor.eredmények listája, stb. stb.

nzanzaduv.il
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A belügyminiszter meg
semmisítette Kádas Miklós 

borsodi főjegyző 
nyugdíjazását

Eső, szél
A Meteorológiai Intő

iét jelenti: Hazánkban 
általában 13—15 fokig, 
az Alföldön és a Dunán
túl déli részének egyes 
vidékein 16—17 fokig

emelkedett a hőmérséklet. Az éjszaka is 
változatlanul enyhe volt. Délnyugat felől éj- 
jel ujabb átvonuló eső érkezett.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 14 fok, a tengerszinlre átszámított lég
nyomás 754 mm.; alig változó.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénk, a hegyeken erős déli, délnyugati 
szék Sok helyen ujabb eső. A hőmérsék

let alig változik.

Mayer János beszámolókörutja kerületi
ben. Mayer János nyugalmazott földmivc- 
lésügyi miniszter vasárnap kerülete szék
helyén vasárnap, kerülete székhelyén, Har
cson népgyülést tartott. Mayer János külö
nösen gazdasági kérdésekkel foglalkozott.

— Templomszentelés én hősi emlékavatás. 
A fejérmegyei Nagyveleg községben Kovács 
Sándor evangélikus püspök szülőfalujában 
vasárnap tartották meg az átépített evangé
likus templom ujjászcntelését és uj tornyá
nak és orgonájának felavatását és az 1849-es 
szabadságharcban, valamint a világháború
ban elesett hősök emléktáblájának leleplezé
sét Az ősi templom kapujában Traeger 
Ernő dr. egyházközségi felügyelő, miniszteri 
tanácsos fogadta és üdvözölte az ünnepségre 
odaérkező vendégeket, közöltük Kovács Sán
dor dr. dunáninneni evangélikus püspököt 
és Srtranyavszky Sándor cgyházkerületi fel 
ügyelő elnököt, a képviselőház elnökét. 
A honvédelmi miniszter képviseletében Nagy 
Lajos alezredes jelent meg, a vármegye ne
vében Havranek József alispán üdvözölte a 
vendégeket. A hősök emlékművének felava
tásán Sztranyavszky Sándor mondott beszé
det, majd a díszközgyűlésen Traeger Ernő 
dr. elnöki megnyitója és a különböző ünnepi 
nyilatkozatok és köszöntők előterjesztése 
után az ünnepség a Himnusz eléneklésével 
véget ért.

•— Biciklistát gázolt ■ villamos. Scheftsík 
Ferenc 16 éves kifutói, aki kerékpáron haladt 
a Váci-uton, egy 55-ös villamos elütötte. A ki
futót súlyos sérülésekkel vitték a mentők a 
Bókus-kőrházba.

Miskolc, nov. 8.
CA Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Szenzációja van a vármegyének! 
Vasárnap érkezett le a belügyminisztérium
ból Kozma Miklós belügyminiszter végzése, 
amelyben

megsemmisítette a vármegye közgyűlé
sének legutóbbi határozatát, amely sze
rint Kádas Miklós vármegyei főjegyzőt 

betegség címén nyugdíjazta.
A belügyminiszteri leirat szerint a közgyű
lés határozata nem felelt meg a nyngdijsza- 
bályoknak, az szabálytalan volt és ezért

Kádas Miklósnak újból kell jelentkez
nie szolgálattételre.

Vármegyei körökben az ügynek érdekes 
pikantériájáról beszélnek*  Vadnay László 
borsodvármegyei főjegyző kényszernyugdi- 
jazása annakidején az egész országban fel
tűnést keltett és amikor a pályázatot meg

— A lengyel külügyminiszter Angliába 
érkezett. Beck ezredes, lengyel külügy
miniszter vasárnap megérkezett az angliai 
Dover kikötőbe és hétfőn érkezik Londonba. 
A lengyel sajtó kiemeli, hogy a külügy
miniszter londoni útja még szorosabbra fűzi 
a békére irányuló angol-lengyel együtt
működést.

— Egy százados autóbalesete a Sándor-utcá- 
ban. A Sándor-utcában vasárnap délután össze
ütközött két taxi. Az egyik kocsi utasa, Bucsk'> 
Jenő százados, könnyebb sérüléseket szenve
dett. A rendőrség megindította a vizsgálatot.

— Tüntetők beverték két debreceni zsi
dótemplom ablakait. Vasárnap este Debre
cenben utcai tüntetések voltak, amelyek so
rán a Kápolnási-uico és a József király 
herceg-utca lakóházainak a két zsidó temp
lomnak és egy zsidó rituális fürdőnek ab
lakait beverték. Mire a rendőrség a hely
színre érkezett, a tüntetők elmenekültek. A 
kapitányságra több tüntető nevét beazolgál- 
tatták, akik ellen megindult az eljárás.

— Urak! Három méter kitűnő férfi öltöny
szövet hozzávalóval együtt P 29.88. Csak a: 
udvarban, Rirály-u. 32. (Sarokház.) Alapítva: 
1895-ben. 

hirdették a főjegyzői állásra, arról beszél
tek, hogy arra a legesélyesebb jelölt Várnay 
Bertalan edelényi főszolgabíró. Nagy feltű
nést kellett azután, amikor Várnay be sem 
adta a pályázatot.

Sok mindenről beszéltek és legjobban az 
a hir tartotta magát, hogy

Kádas lesz a főjegyző, de csak rövid 
Ideig, mert párhónapi szolgálat után 

nyugdíjba vonul.

Az ellenzék részéről nagy felháborodást 
keltett ez a hir és többször ki is fejtették, 
hogy

ebben az esetben a vármegyének három 
nyugdíjas és egy aktív főjegyzőt kel

lene eltartania.

Most azután a belügyminiszteri döntés uj 
helyzet elé állította a vármegyéi és érdekes 
események várhatók a közeli napokban.

— Kaposi Kató, Dóra von Lukowsky, Ker
tész Ila a sztárjai a Tabán Bár novemberi mű
sorának. Hogy milyen sikerrel, azt az eddig 
estéről estére teljesen megtelt nézőtér mutatja.

— Robbanás egy pesterzsébeti fogtechnikus 
laboratóriumában. Az egyik pestszenterzsébeti 
fogtechnikus laboratóriumban eddig ismeretlen 
okból felrobbant egy benzintartály, amely fe.l- 
gyújtotta a laboratóriumot. A laboratóriumban 
a robbanás pillanatában Sándor Jenő 13 éves 
tanuló tartózkodott, aki olyan súlyos égési se
beket szenvedett, hogy reménytelen állapotban 
szállították a Szent lslván-kórházba.

— Hatalmas gyászünnepség volt vasárnap 
Münchenben. Vasárnap München városa 
hatalmas gvászünnepség keretében emléke
zett meg a nemzeti szocialista felkelés 
tizenhat elesettjéről, akik 1923-ban vesztet
ték életüket. A gyászünnepségen megjelent 
Hitler vezérkancellár is.

gramofon és lemezek 
a legszebb ajándék!

KMmss íizeiesi ieneie!em 
THE GBAIfiOPHOHE COMP. LTD. 

magyarországi reiérképvlsslősége 
Budapest, IV., Kossuth La|os-utoa 8*  

STANDARD és PHILIPS 
rádiók leraknia.

— Andaházy-Kasnya Béla besaámolója. 
Andaházy-Kasnya Béla vasárnap a uomoru 
emlékezetű Endrődön tartott beszámoló gyű
lést. Beszédében megemlékezett kegyeletet sza
vakkal a választások alatt történt véres ese
ményről és a tragikus sorsú áldozatokról, majd 
különösen a választói jogról és az agrárkérdé
sekről beszélt. Felszólalt még az ülésen a kí
séretében lévő Szakács Andor is.

— A postatakarékpénztár árverési csarno
kának rendkívüli aukciója. Vasárnap nyílik 
meg a postatakarékpénztár árverési csarnoká
nak rendkívüli művészeti aukciója, amelyen 
dr Szemlér Lőrinc, valamint Weisz Bél á né 
gyűjteménye és más magángyűjteményekből 
származó műtárgyak kerülnek eladásra. A fes
tészeti anyagban néhány régi mester finom
művű alkotása szerepel, közöttük a XIX. szá
zad első felének kimagasló egyénisége, Josef 
Danhauser néhány festménye. A magyar fes
tészeti anyag úgyszólván teljes áttekintést 
nyújt a magyar művészet XIX. századi kiala
kulásáról. Barabás, Borsós, Markó, Munkácsy, 
Padi, Zichy, Székely Bertalan, Lőtt Károly, 
Vaszary János, Csók István képei szerepelnek 
az aukción. Számtalan kínai és japán porcéi- 
lántárgy, külföldi és magyar ötvösmunkák, 
üveg- és szőnyegneműek teszik teljessé az ál
talános aukciót. Külön csoportban szerepel 
Szemlér Lőrinc anyaga, amelyben a legelő
kelőbb helyet nagyatyjának, Szemlér Mihály
nak munkái foglalják ej
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Ezen cikkek postai szállításánál a postaköltséget külön felszámítjuk.
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alig lehet Jegyet kapni akár a Citybe, akár 
az Omniába, ahol a

Kina? arany
cimü Pnramount-fllmet játsszák. A Távol
kelet közelmúlt történetében játszódik le e 
kulandorfilm cselekménye. A kinai rabló
tábornokkal való hősies küzdelem sorún 
páratlanul érdekes és szép felvételeket ka
punk és azzal a távoli világgal ismerkedünk 
meg, amelyet riporterek színes leírásaiból, 
legfeljebb újságból ismerünk. Garry Cooper, 
a film hőse a nyers féríierő és a fékezhetet- 
len szenvedély, a halálmegvető bátorság 
megszemélyesítője egyszerre. Madeleine Ca- 
rol csodálatosan szép, igen jó színésznő. 
A filmet bátran ajánljuk azoknak, akik sze
relik nz efélékct.

EVELYN DOVE
■ New-York Bárban

* Harry Baur a „Tarra# Bulyba*  főszerep
lője. A közeli hetek egyik legérdekesebb film
eseménye a francia filmgyártás büszkeségének, 
n „Tarral Bulybá"-nak bemutatása lesz. A film, 
amely Pária legnagyobb sikere, majdnem teljes 
egészében Magyarországon készült. Hetekig 
forgatták a franciák a sárospataki Windisch- 
grnetz-birtokon, amelynek hatalmas mezőségei 
az orosz szteppéket helyettesítették. A film fő
szereplője a legnagyobb francia szinész, Harry 
Baur, aki megígérte, hogy a premierre Pestre 
lútogut.

* Az Ikrek csodája filmen. A kanadai Dvonne- 
család most jubilálta az ötös ikrek második 
születésnapját. Megállapították a tudósok, hogy 
minden 57 milliomodik születés esetén lát nap
világot ötös iker. Az első eset, hogy életben ma
radlak, sőt kétesztendős születésnapjukig 
egyetlenegyszer sem voltak betegek. Az ikrek 
csodájával a filmgyártás uj csodája születeti 
meg: előbb elkészüllek a felvételek a gyerek
szobában s azután Írták meg a film szüzsijét.

Paula Weszely Is birtokot akar venni Ma
gyarországon. A bécsiek dédelgetett prima
donnája, kinek neve ma már fogalom a ten- 
gerentulon is — birlokvásárlási tervvel fog
lalkozik. Weszely még a nyáron jutott erre 
az elhatározásra, amikor férjével Attila Ilör- 
bigerrel együtt filmezett az Aratás cimü Bol- 
sáry-filmbcn. — Nagyon megszerettem ezt a 
földet — mondotta a felvételek befejeztével 
és remélem, hogy a legközelebbi nyáron már 
a sajátomon, magam rendezhetem meg az 
Aratást.

Szombaton, november 14-én 
először

Fodor László új vigjátéka

darvas HU
Cs. Aczél Ilona, Tolnay Klári, 
Ráday Imre, Somlay Arthur, 

Dénes György, Gárdonyi 
La,os.

Jegyrendelés 1-153-41

Az ördög cimborája 
Shaw-bemutató a Művész Színházban

Világirodalmi ciklus II.
Csütörtökön, november 12-én a Művész 

Színház Világirodalmi Ciklusának keretében 
bemutatja G. B. Shaw egyik legragyogóbb 
színpadi alkotását, az Ördög cimboráját, 
Hevesi Sándor uj fordításában. Az izgal
mas cselekményü, fordulatos, ragyogó szel
lemmel telilett darab ma világszerte diada
lokat arat és budapesti előadás elé is n nagy 
művészi eseményeket megillető várakozással 
eklnt a közönség.

A Művész Színház előadásában a női fő
szerepet

BULLA EL8U

1. következik Karén André gyilkossági

hanem a
Whitefleld 

személyesít

A VÁD: A Royal Színház Tárná// 
Ernő előkészítő iratai alapján esküdtszéki 
tárgyalást folytatott le Márkus Margit, 
Karén Andre ellen, akit Góth Sándor 
ügyész, a szeretője és főnöke meggyilkolá
sával vádolt meg. A vád szerint január 
Ifí-án éjjel a F a ul k n e r-üzletház tetejé
ről egy ember zuhant az utca kövére, ha
lálra zúzta magát, ráadásul pedig lőtt te 
bet is találtak a testén. A vád az, hogy a 
szép tilkárkisasszony az üzletház tetőter- 
raszán agyonlőtte egykori gazdáját és a 
holttestét az utcára dobta. Jönnek a ter
helő tanuk: Bihari József, Fedák Sári, Su
lyok Mária, ilt az ujjlenyomat, itt egy pisz
toly, de a titkárkisasszony tagad.

A VÉDELEM*  Somló István, a védő, 
nagy hévvel igyekszik bizonyítani a titkár
kisasszony ártatlanságát, azután jön két, 
döbbenetcsségében szenzációs tanúvallo
más, kél mentőtanu: G r e g u s s Zoltán és 
Solt hp György, akik egyúttal vádolnak 
is, de nem a titkárkisasszonyt, 
meggyilkolt Faulkner apósát, 
bankárt, akit V é r t e s s Lajos 
meg.

AZ ESKÜDTEK ITÉLETE: 
előadásokon felmentő.

A KRITIKUS ÍTÉLETE: Megállapítjuk, 
hogy Ayn Rand, az amerikai főtárgyalás 
színpadi szcenirozója nem törekedett 
többre, mint amit adott. De azt is megál
lapítjuk, csak ennyit tudott adni. Nem is 
olvasta cl szorgalmasan a detektivregé- 
nyeket, mert még a laikus néző is, aki 
igen szorgalmasan forgatja a füzetes regé
nyek lapjait, elnézően legyint a nyomozás 
naivitásai felett. A hölgy ártatlansága és 
bűnössége például döntően bebizonyosod
na, ha minden kétséget kizáróan fel le
hetne ismerni az áruház tetejéről ledobott 
áldozat személyazonosságát. Mért ne le
hetne agnoszkálni a kriminológiai tudo
mány mai állása szerint? Tarnay ren
dező viszont az amerikai filmekből ponto
san ismerte az esküdtszéki tárgyalások le
folyását, 
különös, 
ragyogó 
amint a 
premier . .
zik vallomásuk lényegét. Az ügyész és a 
védő összecsapásaira viszont egy kis hang
fogót kellene tenni. Somló István megér
demelte, később kiérdemelte az őt fogadó 
nyiltszini tapsot, Márkus Margitnak 
szép orgánuma van, Lengyel Gizi csi
nos, kedves gengstcrfclcség, viszont két 
szinészi alakításról külön kell írnunk. Az 
egyik Fedák Sárié, aki nagyszerű önfe
gyelmezéssel nem Fedák-darabot játszik, 
csak egy jelenetet a darabból. De ez a 
jelenet jobban csillog-villog, mint „Az is
teni diva" három felvonása. Kézcsók Fe- 
dáknak ezért a gesztusáért, hogy tag tu-. 
dott lenni az együttesbenl Örömmel tűz
zük signum laudisunkat Gregnss Zoltán 
mellére. Hogy gengsterszerepéhez stíluso
san fejezzük ki magunkat: tehetsége gép
fegyverének süvítő golyózáporával egyet
len perc alatt lerohanja a közönséget, az 
ezer fejű Cézárt. Lerohanta és meghódí
totta. ítéletünk egy mondatban össze
gezve: a közönség falja a darabot. 

igy élethűen állította elénk ezt a 
idegen világot, megtoldva néhány 
rendezői trükkel. Jól hatott, 

darab végén a tanuk fejének 
plánjai egy mondatban összege*-

2.Amacskáző {ujyvéclutcája
ARRÓL VAN TEHÁT SZÓ az Andrássy- 

úti Színház darabjában, hogy a kalandok 
után portyázó, de szép feleségtulajdonos 
ügyvéd, nőtlen barátja nevén szokott be
mutatkozni a macs . . . pardon a hölgyek
nek. Ebből az a bonyodalom származik, 
hogy az ügyvéd felesége megpörkölödik a 
nőtlen barát talmi szerelmi hódításainak 
visszfényétől. Csupa vidámság, kellemes 
mulatság, ötletes félreértés színhelye tehát 
a macskázó ügyvéd háza, ahova stílusosan,

játssza. A többi főszerepben
Békássy István, Mlhúlyfy Béla,
Nagy György, Simon Zsuzsa,
Gyiingyössy Erzsi, üarsányl Rezső, 

Pártos Gusztáv
lép fel.

Rendező: Kürti Pál. Díszlettervező: Gara 
Zoltán.

A premierre mór árusítja a jegyeket a 
Mtli’ésr Színház pénztára. Tclefón: 1-110-41.

A bemutatóig a nagysikert! „Aranyhal" 
kerül színre.

ruháján hímzett halászó macskával betop
pan maga a sokat emlegetett könnyebb
fajta hölgy is. De eddig a darab. H o nt hy 
Hanna szellemesen és elragadó charmmal 
röpíti a darabot a célja, a siker felé. Társa 
ebben a nagyszerű L at ab ár Kálmán, 
majd Delly Ferenc, a kitűnő Szász Lili, 
Boros Géza, a kedves, friss László Lola. 
Fodor László vigjátékát Békeffy 
István formálta át a zenés műfajra, S z é- 
csen Mihály pedig néhány olyan verset 
irt hozzá, amely a felejthetetlen Makayra 
emlékeztet. Krasznay Krausz Mihály mu
zsikája könnyed, finom, melódikus és fül
bemászó. Vaszary ezer rendezői ötlet
tel gazdagította a darabot.

3. Színházi két
MA JÁTSZOTT UTOLJÁBA 'ALPÁR 

GITTA a Városi Színházban. Meghiúsultak 
tehát azok a tárgyalások, amelyek fellépé
sének meghosszabbítását célozták. Azt 
mondták: elfáradt a munkában, pihenni 
akar, rendbe akarja hozni egy kicsit ma
gát, hogy Londonban ujult erővel lásson 
munkához. Beszéltünk Alpár Gittával, 
aki ezeket mondotta:

— Sajnos, cl kell mennem, mert Lon
donban a hét végén lesz az első Columbia- 
fürgém premierje, amelynek theatre parée- 
jét királyi védnökség alatt tartják meg és 
szerződésem szerint ott kötelező a megjele
nés. Igyekeztem legalább egy héttel eltolni 
ezt a dátumot, de ez schoggse ment. Az
után meg kezdődnek a próbák Cohrannál 
is. A hét közepe táján utazom . . .

Ugy értesülünk, hogy csütörtökön még 
a törvényszék előtt is megjelenik Alpár 
Gitta, akit volt impresszáriója, Lóránt 
Gyógy perelt be háromezer pengőre.

NÉHÁNY ÉRDEKES HIR: Hétfőn reg
gel kezdődnek a próbák a Szilágyi—Ábra- 
hám-opcrettböl a Royal Színházban. A 
főszereplő Dénes Oszkár és Bár
sony Rózsi. Ma irta alá szerződését 
egy kitűnő táncos naturburs-szercpre F e- 
leki Camill. — Húszadikán kezdi pró
báit karácsonyi újdonságából, a Török 
Rezső „Kati kisasszony" cimü darabból a 
Művész Színház. Főszereplője Rökk 
Marika, aki szerdán érkezik Budapestre — 
Valószínűleg Z i la h y Irén is játszik 
egy operettet Budapesten, a Magyar Szín
ház tárgyal vele. — .4 Bethlen-téri Szín
ház csütörtökön mutatja be Molnár Fe
renc bohózatát, a Doktor urat. ■— A Te- 
rézköruti Színház tagjai válás ztotlbirósá- 
got kértek igazgatójuk ellen, aki a Göm
bös halála és temetése napjára eső két- 
napi gázsit azon a elmen, hogy ak
kor nem lehetett előadást tartant, levonta. 
— Az egyik fiatal színház csak nyolc
napos hetet akar bevezetni, mert nyolc 
napra csak hétnapi gázsit akart fizetni, 
ami ellen a színészek tiltakoztak. A tár-

A HÉT HŐSE; ALLOTRIA
Azt olvastam a héten, hogy Hollywood

ban egy komika olyan gázsit kap filmjéért, 
amilyen pénzt eddig még Greta Garbónak 
sem fizettek. A zűrzavaros és nehéz gon
doktól gyötört világban tehát a humor az, 
ami legjobban kell és amit legjobban meg
fizetnek, ha a hollywoodi normát elfogad
juk. Pedig olt tudják, hogy miért adják a 
pénzt. Ez jutott eszembe, mikor az Allotria 
cimü németül beszélő filmet végignéztem 
és a ruhatárban tolongó emberek derűs, 
mosolygós arcát láttam. Valóban aranyat 
ér a humor, amely átszövi ezt a filmet és 
kicsit gondtalanná, kedélyessé, mosoly
góssá tészi a ma emberét. Pedig milyen tá
vol van az Allotria a szirupédes és kissé 
már gyomrot megfekvő osztrák kedélyes
ségétől, a hátborzongató, 
humortól. ” 
szellemes 
talán gall esprit az, amely ennek a film
nek minden kockájából árad. És ha itt 
tartunk, adjunk elégtételt Willy Forstnak, 
akit mint színészt nem túlságosan szere
tünk, de mint rendező, szemünkben a leg
elsők sorába ugrott. Néhány olyan rende
zői megoldása van (például az, amikor két 
beszélgető gondolatait és mondatait kép
szerűen levetíti), amely egész biztosan is
kolát teremt a filmművészetben. A szatíra, 
humor, a gourmand ötletek egész sora jel
lemzi az Allotriát, amelyben Renate Mül
ler egy bűbájos leányfigurát, Jenny dugó 
egy nászutas asszonykát játszik és a két

w vaskos német 
Ha a franciákat ismerjük el a 
vidámság képviselőinek, akkor 

amely ennek a film

ÉVA WIERE
• New-York Bárban

Gordon Gitta és Lakatos Manci
________■ New-York Bárban

megverl-Soiymossyjazz
• New-York Bárban

tfaUnk folynat. _ A SUnt.z SiSw.t, 
kormánybiztosa felszólítást küldött a Vá
rosi Színházhoz, hogy szervezze mea tár
sulatát, mert a színház ezt mindmáig nem 
tete meg. Ellenkező esetben tagjait letiltja 
a színházban való szerepléstől,

4. Magyar Hollywood
PEREK LAVINÁJA indult az Attila-film 

ellen, amely Szivárvány (Rcgenbogen) cím 
alatt Helmuth Gumin és gróf Neusiedl 
vezetésével filmet készített elő. .4 film elő
készületeit azonban váratlanul abbahagy
ták, mire a foglalkoztatott írók és zene
szerzők beperelik a vállalkozókat.

ŐSMAGYAR BÁL került felvevőgép elé 
a Hunniában, ahol bessenyőlányok táncát 
vette fel a film fel vevőgép. A Hunnia mű
termében óriási sátortábort építettek és 
sokszáz pogány statiszta vígan ropta az 
egykori táncot, a Pogányok filmválto
zatában, amely most készül. Alpár vezér 
tiszteletére rendezte a bált a bessenyők 
vezérasszonya, Muráit Lili.

A MEGFAGYOTT GYERMEK a elme an*  
nak az uj magyar filmnek, amelynek fősze
replője a magyar Shirley Temple, Pécsi 
Gizi. A Kárpát-filmvállalat dr. Erdélyi 
István vezetése mellett a Magyar Filmiroda 
műtermében készíti ezt a gyermek filmet, 
amelynek rendezője Balogh Béla. Érdekes, 
hogy a film szcenáriumirója ismeretlen. 
Valaki Orsy Márta néven küldte be „Tom- 
my a megfagyott gyermek" témáját, de 
mai napig sem jelentkezett — a honorá
riumért. Ezúttal kérik fel a jelentkezésre. 
A film főszerepeit természetesen Lakner 
bácsi színházának sztárjai játsszák, akik 
közül meg kell említeni a bűbájos Polgár 
Zsuzsit, a pöttömnyi Adóm Klárit és Lak
ner bácsi uj inasait, Forgács Jancsit és 
Ungvár Gyuszlt. Akárki meglátja, nagg 
mulatság lesz ebből.

5. A legújabb társasjáték
A pesti színház világ, amely 

szatírájáról hires, találó nevekkel 
feltűnő tulajdonságokkal rendelkező 
jait. 
tani a legújabb termést: Sólyom 
kát például Olga Jechovának 
van 
származik, 
egy másik zeneszerzőt viszont, 
most hívja meg az embert 
múlva tartandó . . „ ” ,
Ltncol Ábrahám nevet kapta, 
tűnő drámai színésznő, aki szeret a pohár 
fenekére nézni, Paula Szeszély nevet ér
demelte 
nőnket 
színházi 
kos, az 
Gi nyers 
újabbak. Jövő héten többet.

maré 
illeti, 

tag- 
gyűl
jön- 

becézik, 
egy zeneszerző, aki pékdinasztiából 

Beim Imre, ő Liszt Ferenc, 
aki már 

a három év 
newyorki premierjére, 

Az a kí-

Itt próbáljuk csokorba

ki, viszont a szőkehaju énekes*  
Szőke Sakál néven becézik a 
társaságokban. Van még egy gyil- 
öregedő szubrcttről, akit röviden 
Rogyersnek hívnak. Ezek a lég-

bonvivánkomikus, Adolf Wohlbrfick és 
Heinz Rühmann is kiválóak. Ha azt Írjuk, 
hogy a hires „Mese a benzinkutről" cimü 
film óta hasonlóan könnyed, vidám né
metnyelvű filmet nem láttunk, akkor nem 
túlozunk. Sürgős tanácsunk: jegyet váltani 
a Bécsibe és a Kamarába.

MEGVÉDTEM 
EGY ASSZONYT 

Bókay János uj vlgjitéka 
Bemutató: pénteken, november 18-án 
A remek újdonság briliáns szereposztásban kerti szfme 

FdezerenlAk j l<A*Ar  Márta, rflesey 
Márta, Beöthy Lydla, Zala Karola, N«» 
sseth Rúuiuin, Fájgor Antal, Horay 
Lajos, Raróthy József, Fenyő EmÖ, 

ÍIAathy Lajos, Z. MolnAr László 
Renrtemtti Bernt An Rtchárd 

Díszlet tervezői Gara Zoltán 

BELVÁROSI SZÍNHÁZ
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250.000 schillinges
valutacsempészést 

lepleztek le Bécsben
november 8

M Hftfti NapU tudó,Itó/ának t.l.lonl'l'n- 
OMtlík rendSrsé« Fgy poslalisztvlsc- 

líní ébersége révén ajánlott levelekben főivé 
nagyarányú valuta csempészést leplezett le * 
csempésztársaság tagjai eddig

több mini kétszázötvenezer schillinget 
csempésztek ki az osztrák határon.

Pár nappal ezelőtt az egyik bécsi postahivatal 
csapóablaka előtt jól öltözött férfi jelent meg 
és ajánlott levelet akart feladni „Jean Ryciger, 
Paris" címmel. A tisztviselőnő előírás szerint 
átvizsgálta az ajánlott levél tartalmát és 
miután a borítékban nem volt más, mint több 
régi szerződés, a dolog el is lett intézve, ha a 
tisztviselőnőnek

A

Iménytelen volt Strober asszony azonban, mi 
*'®lt * rendőrtisztviselők a lakásán tartózkod 

Itnk, Jelt adott leányának, amit a rendőrök 
'«fíeve!!ek és amikor a leány pár perccel ké- 
, . elhagyta a lakást, észrevétlenül két de 
tektív szegődött nyomába. A leány Hermán 
I raye kereskedő lakására ment. A két detektív 
rövid ideig várt az ajtó előtt, azután behatolt 
Hennán Frage lakásába, aki erélyesen tilta
kozott a váratlan látogatás ellen és tagadta, 
hogy azonos lenne nz 5500 schillinges ajánlott 
levél feladójával, ed mikor

neiu ttlnlk fel a feladó Ideges magatartása. 
A férfi még egyszer visszakérte a levelet, hogy 
felülvizsgálja a címzést. A tisztviselőnő meg
lepődve figyelte meg, hogy a férfi egy töké
letesen hasonló másik borítékot nyújt vissza 
az ablakon. Úgy tett, mintha nem vett volna 
észre semmit, és csak a férfi távozása után 
értesítette a gazdasági rendőrséget, amely meg 
állapította, hogy a fiatal postai alkalmazott 
figyelme indokolt volt: nem kevesebb, mint 
5500 schilling Idegen valuta volt a borítékban

A valuták mellett egy levelet Is találtak, 
amelyben utasítás volt, hogy egy bizonyos „K.**  
ur vásároljon nagvobbmennyiségü értéket Fel
adóként „A. Strober" Mohrengasse 35. szere 
pelt a levélen.A megadott dm — mint ez a 
rendőrség előre sejtette ts — hamis volt. A 
szomszédos házban azonban találtak egy Ber- 
tha Strober nevű lakót. Strober asszony éa a 
fiktív feladó nevének különös azonossága alap 
Ján a rendőrség ezen a nyomon Indult el. Ház 
kutatást tao-tottak, ami azonban teljesen ered

■ postatisztviselőnő felismerte benne aa 
Idegesen viselkedő férfit, mindent bébimért.
Megállapította a rendőrség, hogv ugyanabban 

a postahivatalban rövid időn belül még hat 
küldeményt adtak fel Jean Ryciger párisi el
mére. A bizonyítékok hatása blatt a valuta 
'sempésző kereskedő

ötvenezer schilling klcsempésaését bele
merte,

a házkutatások során azonban egy szétszaki 
lőtt levelet találtak, amely a csempész bank
összeköttetéseiről szól. A levélből kiderül, hogy 
csupán ebben az évben, a „Kari Schmidt" fik
tív folyószámláról

több mint négymillió schillinges átutalás 
történt.

A bécsi rendőrség a nyomozás adatai alap
ján Hermán Frage kereskedőt azonnal letar
tóztatta Lehetségesnek tartják, hogy a vqluta- 
csempész Magyarország feli It küldött schtl- 
ling-ajánlott leveleket és ezért a bécsi rendőr
ség az osztrák postahivatalokkal karöltve azt 
’karja most megállapítani, történtek-e gyaníts 
ajánlottlevél feladások Magyarország felé is.

Csak• palmav«dj«gvlaiuitpalmaminitigti visel.Tartósságával sokat 
•VART,*  A MASVAR RUSRTANTAARURVAR takarít IT1 6 g.

— UJ parancsnokot kapott a szegedi Te- 
gyesdandár. Nagyszombati Nagyszombathy 
Miksa altábornagyot, a szegedi vegyesdan
dár eddigi parancsnokát Budapestre helyez
ték At, ahol mint gyalogsági szemlélő fog 
szolgálni A szegedi vegyesdandár nj pa
rancsnoka vitéz nagyselmeci és mérei Mé
reg László tábornok lett, aki a kecskeméti 
helyőrség parancsnoka volt.

— Robbanás egy fogtechnikai laboratórium
ban. Pestszenterzsébcten a Szálkát és Németh
iéin fogtechnikai laboratóriumban Sándor Jenő 
13 ővee tanuló benzinlámpát akart meggyuj- 
tani, közben a benzin felrobbant és a fiú sú
lyos égési sérüléseket szenvedett az arcán és 
karján. Súlyos állapotban vitték a Szent István- 
kórházba.

—- Rozgonylnáf 3 kablnetkép 8 P. Kálvin tér 5.
— Felakasztotta magát egy ügynök. Nett- 

bánét József 60 éves ügynök Szondy-utca 19. 
szám alatti lakásán az ablakvasra akasztotta 
fel magát. Mire tettét észrevették, meghall. 
Búcsúlevelet nem hagyott hátra. Art hiszik, 
anyagi okok miatt vált meg az élettöL

— Meghalt as öngyilkos fakitermelő. Vasár
nap délelőtt a Rókus-kórhóx értesítette a főka 
pilányságot, hogy meghalt Gre/ner Gyula 70 
éves fakitermelő. Grcincr, aki a Tisza István- 
utca 18. számú házban lakott, *z  elmúlt hét 
csütörtökén mérgezte meg magát, mint búcsú
levelében irta, anyagi okok és idegösezeroppa- 
n«s miatt. A mentők akkor kórházba szállítot
ták, ahol vasárnap meghalt.

— Titokzatos holttestet fogtak ki a Duná
ból. GyőrzsdmoZif határában húsz-harminc 
év körüli férfi borzalmasan megcsonkított 
hnlttestét vetette ki a Duna. 176 centiméter 
magas, körülbelül három-négy hónapja le
hetett a vízben. A hatóságok megínditotlák 
a nyomozást.

— Halálos bányaszeren tétlenség Várpalo
tán. Várpalotán az l/nfó-bányavállalat egyik 
tárnája beomlott. Dúsa István bányászt a le- 
omló földtömeg matfa alá temette. Mire ki
ásták, halott volt. 

GYERMEKZSURRA
apró alAndékok. nieclap»tó»ek 
tombola-tárgyak 

MIurnVA papiraruhAZ ■vl I W £■ aw w r*  Kossuth Lajos-u. 2"

— Jobb világítás — Jobb lakás - Jobb munka. 
Az optikusok és villanyfelszerclő szuküzletek 
kirakataiban figyelemreméltó plakát jelent meg. 
•melyen az a mondat olvasható, hogy „Jó 
lágitás -J- Jó szemüveg = jobb látás*  Aki 
szemének egészségét meg akarja kímélni, nz 
saját érdekében jól teszi, ha a plakáttal ellá
tott üzlethelyiségekben Jelentkezik és nz olt 
lefektetett előjegyzési iveken díjtalan belépő
jegyet igényel a Világítástechnikai Állomáson. 
Vl, Eötvős-atca 11. alatt tartandó felvilógosiló 
Aiöadáiok látogatására.__

— Nagy Endre jobban van. Ismeretes, 
hogy Nagy Endre, a kiváló lró, a magyar 
kabaré megalapítója, fia sírkövének felava
tásán a temetőben meghűlt és influenzá
ban, majd tüdőgyulladásban megbetegedett. 
Vasárnapra állapota örvendetesen javult.

— öngyilkos szabó. Horváth Pál bükki 
szabó főbelőtte magát és nyomban meghalt. 
Életuntsága miatt lett öngyilkos.

— Praznovnky Iván előadása. Praznorszkv 
Iván ny. rendkívüli követ, meghatalmazott mi
niszter november hó 12-én,- csütörtökön este

órakor n Lipótvárosi Társaskörben (V., 
Lipőt-körut 1.) tartja „A szélsőséges pártok 
elötörése az uj Európában" címen előadását.

— Budapesti fllrdövonat sikere. VVilliam 
Barkins, a neves angol publicista, aki a 
Gyógyhelyi Bizottság által kezdeményezett, 
u. n. angol fürdővonattal járt legutóbb Bu
dapesten, a napokban a „Kuever" cimü, el
terjedt angol képeslapban rendkívül meleg- 
hangu cikket irt budapesti benyomásairól. 
A cikkíró felhívja az angol közönség ügyei
mét Budapestre, mint fürdőmetropólisra és 
meggyőződésének ad kifejezést, hogy az an
gol publikum, ha erről tudomást szerez, 
nagy’ számban fog zarándokolni Budapest 
páratlan gyógyhatású forrásaihoz.

— Petőfi kút ja és somfája. A Petőfi Tár
saság vasárnapi ülésén Pékár Gyula elnöki 
megnyílója után Havas István főtitkár be
számolt arról, hogy a Petőfi Múzeumnak 
ajándékozták a Rákóczi-ut és Síp-utca sar
kán lévő ház márványkutját, amelyből Pe
tőfi, amikor olt lakott, ivóvizét merítette. 
A költői Pctőfi-samfa gondozását a fővá
rosi kertészetre bízták. Az ülés további elő
adói Feleki Sándor. Lázár Béla, Dutka Ákos 
és Pékár Gyula voltak.

— Slrköavntáa. Vasárnap avatták fel Lukács 
Jenő, az Újságkiadó Tisztviselők Segélyező 
Egylete alapitó elnökének síremlékét a rákos- 
keresztúri temetőben. Grossmann főrabbi fel
avató beszéde után Sümegi Vilmos kormány- 
főtanácsos kegyeletet szavakkal emlékezett meg 
az elhunytnak a kartársak érdekében kifejteit 
szociális tevékenységéről.

— Halálozás. Dr. Herz Mór, a híres régi 
budapesti ügyvédgárda egyik nagyérlékil 
tagja, hetvenegy éves korában meghalt és 
teljes csendben temették el. Sok híres bűn
ügyi védelem emléke fűződik dr. Herz ne
véhez, akit özvegyén, fián és menyén kivül 
számtalan barátja, ismerőse és tisztelője 
gyászol.

— Vasárnap megnyílt Budapesten a német
kiinyvHállMAa. A Vígadóban vasárnap Markén- 
sen német követ és több notabilitái jelenlété
ben megnyílt az ..uj német könyv kiállítása'*.  
A követ beszédében a magyar-német ktillur- 
lnpc»ola!okről szólt és meleg r|ÍMnrtéi>sd em
lékezett meg a kormányzóról. Ezután Hcinrich 
Ecktnatm fari ott előadásL ................•» ,

I hl- cslllag-anen i-
i, súvárialma-.5B,.44,

1 kg. TSíökbáiúií 
alma ____ -.56,

I kg. kormos». hör- 
a ma .... -.76,

t kg. Kalvi i. kanadai 
ranalt a!ma. . -.76, 

1 kg. arany raneit».
ba a! alma. . -.82,

-.34 
-.44 
-.54 
-.56

I kg Jouaftái 7e
alma... 1.20, -Jl, '.10

1 kg téli fajkárte -.52,
1 kg Csaszla-szOIS . .
1 kg olasz marOnt . .

-.44 
-.44 
-.62

- 66 |±TS ‘-26 |
Almánk azért jó, 
mert aSzabolcsban termett^ 

p. azért ilyen olcsó, mert 
y közvetlenül az őstermelőtől 

való.

<ru. >4 rfOon-u fl-

Zsarolásért letartóztattak
egv fiatal pesti ápolónőt, akt azzal véde
kezik, hogy nem akart zsarolni, hanem 

szerelmes volt
Vasárnap délben as ügyészség Markó- 

utcai fogházába egy fiatal, csinos nőt kísér
tek be: Bogtár Erzsébet 28 esztendős 
ápolónőt, akit

zsarolás miatt tartóztattak le.
Érdekes előzményei vannak ennek a zsaro
lási Bűnügynek.

A fiatal ápolónő körülbelül egy évvel ez
előtt

megismerkedett egy budapesti
tisztviselővel,

aki hosszabb ideig udvarolt neki. A tiszt
viselő gyakran találkozott a leánnyal. Estén
ként ott várakozott az előkelő szanatórium 
előtt, ahol a leány ápolónői szolgálatot tel
jesített.

Néhány héttel ezelőtt a tisztviselő közölte 
a leánnyal, hogy rövidesen megnősül és 
többé nem találkozhatnak. Bogtár Erzsébet 
nem nyugodott bele a fiatalember kölésébe, 

szenvedélyes jelenetet rögtönzött.
Ettől az időponttól kezdve egyre gyakrab
ban ismétlődtek meg ezek a szenvedélyes 
jelenetek, heves összetűzések. A leány 
többször felkereste a tisztviselőt, követelőd
zőit, fenyegetődzött. Közben rohamosan kö
zeledett az esküvő terminusa, de a leány 
nem tágított a fiatalember mellől. Végül is 
a tisztviselő figyelmeztette a leányt, ha meg
ismétli a botrányos jeleneteket, kénytelen 
lesz a rendőrség segítségét kérni. Erre a 
leány újabb heves jelenetet rendezett és

—- Szimfóniák éa Caruso hangja festmé
nyen a Nemzeti Szalon kiállításán. A Nem
zett Szalon most megnyílt kiállítása kétség
telenül fordulópont a festészet művészi irá
nyainak történetében. Egy uj irány, a festői 
muzikalizmus (Les artisten musicalistes) hí
vei állították ki képeiket, tizenhét nemzet 
egy-egy modern, kissé extravagáns festője, 
Valensi ur vezetésével, akik megállapították 
Párisban az uj irányt s most Pesten mutat
ják be tudásukat. Tájékoztatók igyekeznek 
elhitetni a nézőkkel a látott „f cstmé n y- 
szonáták, szimfóniák és áriák" 
nagyszerűségét, azonban ezekből sem tűnik 
ki, tulajdonképpen mit hoz és mit akar a 
forradalmi irány, amely már a valószerűt
lenségek határán mozog. A modernektől már 
megszokott, szétdobált témájú képek után 
azért még mindig fantasztikusan merész újí
tásnak tűnik Caruso hangjának színekkel 
való megelevenitése — ez a kiállítás főslkerc 
—, de nem tudtuk megérteni az opus-jelzé
sekkel ellátott zenei tájakat, piros, kék és 
egyéb szimfóniákat sem.

— ÖMzeégrtt egy hajógépész. Vasárnap dél- 
elölt a cuepeli Duna-kikötőben egv hajó kazán
jának a gőzét kibocsátotta Sebeid Lörlhc 50 
éves gépész. Munka közben vigyúzallanságn 
miatt a gőz megégclte arcát és felsőtestét. A 
mentők életveszélyes állapotban villák a Szent 
jslváu kórházba, ________ . x

megfenyegette egykori szerelmeséit
— Ha nem váltja be nekem tett Ígéretét! 

nem engem vess feleségül, hanem mást, 
tönkreteszem éa

olyat csinálok, amikről hetekig bénái 
majd a városi

A tisztviselő ezekután beváltotta Ígéretét, 
a főkapitánysághoz fordult és amikor a 
leány ismét megjelent nála és most mAr 
anyagi követelésekkel állott elő, detektívek 
hallgatták szavait és azonnal a főkapitány
ságra kísérték, ahol őrizetbe vették.

A leány sírva tett vallomást és azzal vé
dekezett, hogy

nem akart zsarolni, hanem véreimén 
volt a fiatalemberbe,

aki megígérte neki, hogy feleségül veszi, de 
ígéretét nem váltotta be.

A nyomozás során azonban megállapítot
ták, hogy a leány a detektívek Jelenlétében 
úgy viselkedett és olyan leveleket irt, ame
lyek a zsarolás bűncselekményét kimerítik, 
Ezekután

az ápolónőt letartóztatták és a Markó- 
utcal fogházba vitték.

A leány nyomban kérte, szabadlábra helye
zését, erről azonban csak hétfőn történik 
döntés. A vizsgálóbíró hétfőn hallgatja ki a 
leányt és ezekután dönt: szabadlábra he
lyezi-e, vagy továbbra is fogva tartja az ér*  
dekes zsarolási bűnügy szereplőjét.

— Élelmezési divatok éa a diéta. A Tmfo- 
mánvegvetem Eszterházy-utca 9. wám alatti 
épületében a Közegészségügyi Egyesület előadás
sorozatában kedd <1. u. 6 órakor dr. Soós Aladár 
egyetemi c. rk. tanár „Felfogásunk változása 
a diétáról az élelmezési divatok világdbtmP 
címen tart előadást.

— A Imlsevlzmus Igazi arca. Rendkívül ér
késnek ígérkező előadást tart a pesti Vigadói 
bán december ló-én szórazajtni Incte Kálmán 
ny. vezérkari ezredes, nz ismert katonai »zak- 
iró „A bolsevlzmns igazi arca**  elmen. Az elő- 
adást Lukács Györgv v. h. t. t. vezeti be, míg 
a záróbeszédet ittpka Ferenc ny. főpolgár
mester tartja.
_ Uj csillag a flangll fölött. Holló Klára, a 

kitűnő sanzonénekesnő és előadómüvésznő a 
Hangli-kioszk vendégeit ragndjn most egy hó- 
napon keresztül magával. Adler Tibor és Fejér 
György virtuóz znngornduója méltón tetőzik 
be az emelkedett hangulatot.

Wien, 1M6. nov. K

eoLUARV GÉZft az araiAstöi:
T.

Hlrech és Tsuk fllmkölcsönző vállalat,
Budapest

Kedves Barátaira!
örömmel hallom, hogy az uj 

PAULA WESSELY filmemet az 
ARATA8-t Önök szerezték meg.

Jól esik, hogy régi Star**  filmgyár! 
munkatársaim a gyönyörű Uj földesur és 
a liirek szerint ragyogó Arany ember 
melle
a magyar ember, a magyar Ibid 
MAGYAR n.SPSZÓDIÁJÁT 

AZ AltATÁS-t 
Is forgalomba hozzák.

3ok szerencsét1
Szívélyes üdvözletem 

Bolváry
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Megtört a Fradi hosszú szerencse-szériája

Példátlan flottatüntetés a
Hungária-kapu előtt - lőpor nélkül

Cseh eszes húzásai, Sas, Dudás, Bíró és 
Szabó válogatott formája döntött a derbin

Vujjon mi lörténhelclt a Hungáriáidon/ Vasuli szerencsétlenség, tűzvész, vagy valamilyen parádés népünnepély? Az emberek ezrei tódulnak a periféria felé, a villamosokon fürtökben lógnak a kipirult arcú, gesztikuláló, vitai kozó fiatalemberek és nők, az autók százai vágtatnak ki a sárosból s mindez — a derbiért. Nem meglepő a nagy érdeklődés, amit a fut ball vezérek különös szerencséjére a káprázatos szépségű őszi idő is fokozol!. Soha élesebben kialakult kon- kurrcncia és soha reménytelenebbnek látszó fulballcsata nem kecsegtette még a közönség idegeit minden képzeletet felülmúló izgalmakkal. A Ferencváros és a Hungária állolt szemben egymással s közöttük ott tátongott a négy bajnoki pont, amelynek fölényes előnyével a Ferencváros startolhatott. Különös fordulat volt a futballban az a szinle egyöntetű vélemény, amely a szakemberek szájából iilkolhatallanul előtört: isten mentse meg a futballt ma Fradi győzelemtől! Ez nem azt jelenti, hogy a futball*  kozönség túlnyomó többsége a Hungária mögött sorakozna föl, hanem egyszerűen nz n jól megfontolt érdek, hogy ha a Ferencváros győz ma, akkor hat pontnyi előnyével a tavaszi bajnokság minden érdekességét már eleve elsöpri. Nem ez történi: győzött a Hungária, elég tekintélyes gólaránnyal és olyan idegizgalmak közölt, amilyenre eddig a derbik történetében kevés példa volt. A mérkőzésnek az első busz percét ugyanis fergeteges l'crencváros-támadások vezették be és ha az a szerencseszéria, amely az ősz folyamán nem tágított a 1 erencváros mellől, ezúttal is tovább folytatódik, akkor öt-hatgólos vezetéssel fordulhatlak volna már a zöldfehérek a második félidő felé. A nyomasztó fölényt azonban képtelenek voltak kihasználni gyengekalibcrü csatáraik miatt és igy a Hungária néhány húzással alaposan elintézhette az egyébként mindvégig veszélyes Ferencvárost.
Nyomasztó FradifSlény
HUNGÁRIA—FERENCVÁROS 3:0 (1:0)

Húszezer néző gyűlt össze a zöldgyep 
köré és várta n derbi modern hőseit, a győ
zelmet, nz izgalmat, amiben azután bőven 
solt része. Mind a két c.sapat standard já
tékosaival lépett a pályára az. elegáns 
llertzka biró kíséretében és meglepő pon
tossággal indították el negyedháromkor n 
nagy csata első labdáját. A ferencvárosiak 
(lyurka felé tekintenek nagy bizalommal, a 
hnngórislák a csatársor ravaszságában és u 
haltsor labdamüvészeiben bíznak. A véde
lemről nem sok sző esik, pedig

ami most húsz percen keresztül meg
indult, az minden idők legnagyobb 

feladata elé állítja a kékfehér védel
met.

Csak néhány perce játszanak és máris öm
lik róluk a viz, mert a ferencvárosi csatá
rok Sárost remek dirigálása folytán szünet 
nélküli támadásokkal gyötrl a Hungária 
hátsó formációit. Mamii és Biró egymás 
után kényes helyzeteket tisztáz és kénytelen 
n kapu mellett elsüvitö bombalővések izgal
mainak hátrányait szó nélkül eltűrni. Csak 
egv alkalommal indul rohamra a kékfehér 
csatársor, de már ebből is gól lehetne. Tit
kosnak a vonalról középre küldött labdája 
élesen száll el a kapu előtt és Müller hat 
méternyire a hálótól a labda mellé fejel. 
Ezután ismét a hnngáristák kapuját fenye
geti az ostrom, bár egyelőre mindkét fél 
Idegesen éa sok hibával játszik. Fojtott Iz 
galom teszt kiszámíthatatlanná a labdát ut 

nem csoda, ha egymásután mén
kai isszmdőbe a jó gólhelyzetek. így Re

ményé is, aki túljutva Mandlon, csak szusz
tat, ahelyett, hogy lőne és a gól biztos lab
dát Szabó, aki ma élete egyik legjobb napját 
csípte el, Toldi cipőorra elől szedi fel. Csak 
szórványos a Hungária támadása. De ilyen
kor is kicsillan a klasszisfölény s egyelőre 
csupán Korányi fergeteges védekezésén 
múlik az eredmény. Nagy derültséget kelt

Sas elintézi a büszke zöld-fehér 
védelmet

Ennek ellenére megtörténik a csoda a 21. 
percben. ,

Amint n gólrajzunk kitünően mutatja, 
pazar háromszögelés folyik a hungá- 
risták között, végül Sas, ez a ragyogó
tehetségű magyar szélső mintaszerűen 
hagyja faképnél Korányit és középre 
hozva végül is a hatosnál lövésre len
díti a lábát a az éles labda Kutasi kezét 
érintve a Hungárla-lábor tomboló 

öröme közben hálót rezzent. 1:0.
Sas művészi gólja után sem szűnik meg 

a ferencvárosin fölénye és Tánczos egyik 
vaderejü lövését csak Szabó öklöző művé
szete menti. Később ismét a Hungária 
hagy ki gólt. Kardos kap labdát tiszta 
helyzetben, egy ideig hadakozik s aztán 
senkitől sem zavartatva, Kutasi kezébe 
emeli a labdát. Ismét Fradi-roham követ-

Érdekes rajzriport szép gólokról
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

A hiromsiBgelés magasiskolája gölt hős a Hungáriának. A Fradl-védelem sakk-matt...
Sas, a kékfehértk értékes „madara**, Londonra készül éa Kutasi gyenge ellenfél neki. 1:0. 

Első félidő 21. perc.

Ritka érdekességü gólt szerez Vincze az Újpestnek a második félidő 8 percében. 3:0.

Mandi egy ölre fogott labdája, amivel a 
legkritikusabb helyzetben állítja meg a gólra 
robogó Toldi rohamát. Pergőtűz alatt áll
nak a kékfehérek, kapkodva védekeznek s 
a bombák szinte a gépfegyverek gyorsasá
gával zugnak el egymásután Szabó kapuja 
melleit vagy fölött. Nincs vita a nézőtéren: 

a Ferencváros egyelőre sokkal jobb.

kezik, Tánczos vezeti, megugrik Biró mel
lől, aztán Jászberényihez csúsztat, amibe 
Szabó teljes testtel dobja magát s oda az 
óriási gólhelyzet. A nagy csata közben 
Toldi megsérül, majd jótékony masszázs 
után még sántikálva egy ideig tovább küzd. 
A tribünön a szenvedélyek véres vereke
déssé fajulnak. Esernyők törnek, pofonok 
zuhognak, itt-ott egy-egy rúgás tarkítja a 
nagy közelharcot, ami jelentékeny időre el
tereli a nézők figyelmét a zöldgyep esemé
nyeiről. Közben Turay Sast rohamra küldi 
s a mintaszerű beadás három lépésre ta
lálja Kardost a kaputól. Extravagáns ak
ciót akar csinálni s a kódexszerii gólhely
zet a kapu fölé durran. A félidő végéig 
nem sok esemény történik, hacsak azt nem 
tekinthetjük, hogy Turay egyelőre messze 
van a multvasárnapi formájától és hogy

látél Gól Pont

1 FERENCVÁROS 10 .14:13 172 ÚJPEST 10 39:15 15
3 HUNGÁRIA 10 42:13 14
4 PHÖBUS 10 22:9 145 SZEGEI) 10 18:11 136 NEMZETI 1(1 24:21 117 BUDAFOK 10 27:33 118 BOCSKAI 10 21:18 109 KISPEST 10 37:33 1010 ELEKTROMOS 10 22:26 811 SZOMBATHELY 10 20:34 812 BUDAI ti 10 13:28 613 SOROKSÁR 10 13:47 214 III. KER FC 10 6:39 1

az ifjú Jászberényi tehetséges bekknek 
ígérkezik, mert fölényesen szereli a 

góllövésre készülő Toldit. 
Valószínűleg ettől bokrosodik meg a jelei 
balösszekötő, amiben igaza is van, mert 
kevés olyan jó labdát kapott, mint éppen 
azt, amit Jászberényi meglepő rutinnal 
„elhárított" a Hungária hálójából.

A szünetben élénk vita folyik s a szen
vedélyes fradisták hatgólos vezetést tarta
nának igazságosnak. A futball azonban 
nem az elméleti, hanem a gyakorlati gó
lokon múlik s ebben bizony egyelőre a 
Hungária az eredményesebb.

KEMÉNYKALAP
legolcsóbbanP(|l ÍÍÁP'nál Wesselényi-utca Bfl. I ULUHIb (Baptista templom mellett)

A szünet után ismét a Ferencváros a tá
madó szellemű csapat, de most már

mindennél világosabban látszik, hogy 
a nagy fölvonulások csak „flottatün- 
tetésszúmba" mennek és a Fradi ha

dihajóiról hiányzik a lőpor.
Ez már annyira világos, hogy még a leg- 
vérmesebb Fradi-drukkerek is keresztet 
vetnek a jó gólhelyzetekre, mert tudják, 
hogy ma meg van babonázva a csatársor. 
Egyébként jól futkároznak s ha a kereszt- 
passzok pontozással beleszámítanának az 
eredménybe, akkor talán győzne is a Fe
rencváros. így azonban egyre világosabbá 
válik a meddő harc, ami azután magya
rázható, de nem menthető durvaságokat Is 
belesző a küzdelembe. A Hungária csak 
itt-ott csillogtatja raffinált tudományát és 
megelégszik a várakozó állásponttal, ami 
ezutal tökéletesen elegendő. Kibírják azt a 
nagy nyomást is, ami öt percen keresztül 
nehezedik a kapura. Korner is esik.

Aztpn Tánczos, majd Jászberényi, sőt 
Toldi labdája is egymásután Szabó mágnes
kezéhez tapad. Ismét csak azt jegyezhetjük 
fel, hogy a Ferencváros fölénye uralja a 
terepet. De mit ér ez, amikor Toldi egyre 
dühösebb és kíméletlenebb, a lövései pedig 
egyre meredekebben hasogatják az eget. 
Még az sem segit rajtuk, hogy Túrái nem 
sok vizet zavar és hogy Ldzrír ragyogó for
mában küldi rohamra az ifjú csatársort. 
Közben persze

fedezetlenül hagyja Sast, aki egyébként 
Is azt csinál ma Lázárral, amit akar.

A 33. percben a Hungária ismét a klasszisa 
mellett bizonyít

Bírótól előreszáll a labda Cschhez, aki 
egy Ideig ügetve vezeti n labdát s aztán 
a bizonytalan Korány! mellett weseszép 
szökteléssel robbantja ki Müllert a sor
ból. Máskor Müllcrnél egy ilyen labda 
biztosan fölélövésscl ért véget. Most 
azonban megtörik n szabály és a tizen
hatosról nagy vágtáhun is szédületes 

erejű lövés fúródik a léc alá. 2:0.
Nem csoda ezután a nagy csókolózás a 
pályán és a tribünökön: a Hungária meg
nyerte a mérkőzést. A küzdelem most föl
forrósul s a Fradiból kitör a dac, egy labda 
már-már a hálóban látszik, amikor /hró 
kornerre fejeli. Szabó már oda sem hederit 
a Fradi-tómadásokra, sőt örömében saját 
hálóját csókolja és tépdesi, amikor a 40. 
percben

pontosan az előző gólrecept Ismétlődik 
meg. Most azonban Cseh nem Bírótól, 
hanem Kurdoslól kapja a labdát, a 
passz Ugyanúgy Müller elé száll, « nZ 
eddig gólképlelen johbösszekölő Ismét 
a kapura húz és Hz méterrel előbb 
csaknem ugyanarra n helyre durran! ja 

a harmadik gólt is. 3:0.
Örömmel regisztráljuk a mérkőzés bíró

jának nagy sikerét: Hcrtzka közmegelége
désre kifogástalanul vezette a nehéz mecs
etet,
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ELEKTROMOS—BUDAI „jj*  (llt)
Klug bíró lemondást folytán Tan Antal tó 

yette • mérkőzést. A mérkőzés képe két telje- 
yen ellentétes félidőt mutatott Az első félidő 
unalmát • második félidőben frlaa, lendületes 
támadások váltották fel. Lanyha Iramban kez
dődőét a mérkőzés és a 14. percben a kitörő 
Tóthot csúnyán buktatja a budai védelem. A 
bíró szabadrúgást ítél a lő-os vonalról és 
Szendrődi ravasz bombája a sorfalat érintve a 
balsarokba vágódik. 1.0. Ezután Pálinkái ereszt 
meg egy hatalmas lövést, de Havas a helyén 
Ton. Luft csúnya faultjai nagy visszatetszést 
keltenek a tribünön. Félidő végéig meddő 
Elektromos támadások folynak, mindössze fit 
korner jelzi a mezőnybeli fölényt. A második 
félidőben remek Budai támadások futnak. 
Keresztes kél lépésről kitűnő helyzetben fölé 
Jő. A szép Budai támadások állandósulnak. A
10. percben a nagy igyekezettel játsszó

lengyel véki le ulti gyomron bokszolja 
Vass bírót,

aki csak egy percnyi élesztgető*  után tudja to
vább vezetni a meccset. Az állandói Budai tá 
mártásoknak a 20. percben meg is van a gyű 
mölcse. Vermet lefut, kitűnő beadását Suhai a 
rosszul vetődő kapus mellett a jobb sarokba 
lövi. /.■/. A Budai csapat erősen támad és meg 
akarja szerezni a másik pontot is, de az 
Elektromos kilenc emberrel sikeresen védeke
zik.

Győzött a (óbbik — otthon
BUDAFOK—NEMZETI 8:2 (2:0)

Alig 500 főnyi közönség előtt izgalmas 
küzdelmet vívott egymással a két profi
ligából felkerült középcsapat. A győzelmet 
a Budafok csapata megérdemelten szerezte 
meg, mert a honi talajon jobban és lelke
sebben játszott, mint ellenfele. Az első fél
időben a Budafok diktálja az iramot és 
Dódé, majd Kováét góljaival kétgólos 
előnnyel fordul. Szünet után Kovács révén 
már háromgólos előnyre tesz szert. A Nem- 
teli elkeseredett támadások során Fenyvesi 
és Kisalayi góljaival szépít az eredményen. 
Újvári biró Bétáit a II. félidő 30. percében 
tiszteletien s lsei kedéséért kiállította.

Ax ujsasti ötös ötletes 
ötössel kliídte haza 

a soroksáriakat
ÚJPEST—SOROKSÁR 5:0 (1:0)

Az elegáns újpesti játékosokkal szem
ben szegényesen kinéző soroksáriak az Új
pest ellen jól bevált liárombekk-rendszer- 
rel kezdik a játékot s ugylátszik, hogy si
keresen is, mert hiába tanyázik állandóan 
a kapu előtt az újpesti ötös, a gól csak 
nem akar megszületni. A soroksári né
gyes csak néha-néha akar tisztelgő látoga
tást tenni az újpesti szentélynél, de a jobb 
körökben nevelkedett bekkpár a gyűröttet 
gunyáju vendégeket csak nem akarja Hóri 
elé engedni. A sok próbálkozás után ke
serves gól keletkezik:

Kovára kapus egy korner utáni kava
rodásban megfogja a labdát, Zsengel
lér feléje rúg s a kapus állát találja 
el. A kapus as áliához kap s a labda 

a hálóba hull. 1:0.

Szünet után az első percekben megindul 
a lavina: Vince labdájára Zsengellér és a 
kapus egyszerre indul meg,

Zsengellér a gyorsabb s a vetődő ka*  
pua fölött belövi a labdák 2:0.

Néhány perc múlva Odri véteti észre ma 
gát: Tóth hosszú szöktetését röviden adja 
haza a kapusnak,

Zsengellér ott van, a kapus Ijedtében 
Vince elé üti a labdát s as a vetődő 

kapus fölött belövi. 3:0.

Jásza nyi, az Er-So vezetője berohan a pá
lyára és hevesen gesztikulálva reklamál az 
aprólermetü biró előtt. Szerencse, hogy 
akad egy lovag Langfelder igazgató sze
mélyében, aki kilökdösl a pályáról. A 
chaplini jelenet pár pillanatra felébreszti a 
téli álmát alvó újpesti közönséget s fel
harsan a nevelésorkán. Odri most meg
mutatja, hogy vannak benne még jó csa
tárerények: olyan pompásan fejel a saját 
kapuja sarkára egy labdát, hogy Kovács 
csak mesés ugrással tudja korenrre tolni 
a« éles labdát. Egy komerból lőtt labdára 
Vincg és Laki egyszerre ugrik fel.

Vince feje! s a labda Laki karjáról • 
hálóba hull. 4:0.

Tóth beadását Zsengellér a kapus előtt el
éri, a kapuba pattan róla a labda, de a 
biró utóbb megsemmisíti a gólt, mert n 
taccsbiró szerint a kezével ütötte el a lab
dát. Pompás gól az utolsó:

Kocsis röviden Vince elé emeli a lab
dát, es Zsengellér elé ejti. A kapus 
már a centeren van, de cs a levegőbe 
ugorva, a kapus fölött a hálóba ox- 

fordozza a labdát. 0:0.

Uhetett volna több It...

Boronkay biró leütött 
egy köpködő nézőt Szegeden

Elképesztően véres botránysorozat a kis-derbln
SZEGED—PHÖBUS Irt) (Irt)

Szeged, november 8.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Nehéz dolguk van Szegeden a 
nagy csapatoknak: a tabella második he
lyezettje is biztos, megérdemelt vereséggel 
tért haza. Szép idő és rekordközönség 
várta a csapatokat. Maga a mérkőzés rend
kívül izgalmas, friss, életerős játékot vará
zsolt a pályára. Sajnos,

Boronkay Gábor bírónak nincs szeren
cséje szegedi kirándulásaival, ezúttal is 
két alkalominul történt súlyos botránya 

miatt
A „kis-derbi* 4 két csapata nagyon tart 

egymástól, mert az első negyedóra figyel
mes tapogatódzással pereg le. Egyelőre a 
Phöbus van frontban, de a nagy nyomás 
alól felszabadul a szegedi együttes és csak
hamar a győztes góllal pecsételi meg tá
madó szellemét. Somogyi indítja el a lab
dát, amelyet Ordőgh fog el s a nagyszerű 
szegedi center pompás szögben szökteti 
Nagyot, aki remek iramban száguld le és 
félmagas bombát küld a rémülettől meg
dermedő Csikós kapujába. 1:0. Védhetetlen 
gól volt! Ismét Ordőgh veszélyes lövése, 
majd A’onínpí-nak hajszálnyira a kapuléc 
fölé küldött labdája kelt riadalmat. Ezután 
heves jelenet adódik: Fekete nagy rumli
ban tlzenegyesgyanus módon hárítja el a 
veszélyt, a szegediek összefutnak, reklamál-

Knock-out után sem lett baja, , 
\'em görbült meg egy szál hajai ,

BRYLCREEM, az angol gentleman 
gumimentes hajrögzitöje és hajfényesitője.

nak, a tribünről nyomdafestéket nem lürő 
kifakadások röpülnek a biró felé. Boronkay 
szerencsétlenségére vége a félidőnek. Az in
dulatok pont a félidő végére a maximumra 
Kerültek és az öltöző felé tartó Boronkay 
ismét a sértő kifejezések zuhatagával ta
lálkozik.

Éppen a drótkerítés mellett lépked ha- 
lálsápadtan Boronkay, amikor egy be- 
csUletsértő kifejezésre megtorpan, oda- 
ugrik a sértegető néző elé és ököllel, 
teljes erőből, arcbavágja. A drukker 
arcát elönti a vér és támolyogva ha

nyatlik a többiek karjába.
A két csapat játékosai életveszélyes hely
zetben körülveszik Boronkayt, s ugy ők,

Pazar futball, ujjtörés és birólincs 
veszedelme a Bocskai peches 

mérkőzésén
BOCSKAI—KISPEST 8:8 (2:1)

Már a derbi előjátéka is tízezres publiku
mot csábitott ki a Hungária-utra. A tavaszias 
napfény és kellemesen enyhe idő — no meg 
a nagy meccs előizgalmai derűt varázsoltak a 
szivekre. Az „előétel* ** azonban megfeküdte a 
hatalmas nézötábor gyomrát, ugyanis Kicin 
Árpád minden kritikán aluli bíráskodása a já
ték szépségeivel felcsigázott étvágyat teljesen 
lelohasztotta.

Bocskai támadásokkal telik el ax első ne
gyedóra, amelynek gyümölcse a 8. percben 
Jancsó által szabadrúgásból lőtt gól. (1:0). 
Majd két perc múlva Takács gólja. Tehát 
2K)-ra vezet a Bocskai, amely pazar techniká
jával, kulturáltabb játékával valóban rá Is 
szolgél a két pontra. Ekkor azonban Kiéin Ár
pád játékvezető, aki egymásután követi el, 
szinte halmozza a hibákat. A biró lassanként 
teljesen elveszti a fejét és a 35. pereiben

olyan justiszmordot követ el, amilyen ke
veset láttunk magyar pályán.

Nemes lefut, a 16-os vonalon Vágó szabályo
san mellel tartja fel, Kiéin Árpád sípjába fuj

Az Ypszílonos-puccs 
pikáns következménye:
Lemondatják Mattyasovszkyt

A futball szövetség sorsdöntő közgyűlése előtt 
rendkívül érdekes tárgyalások zajlottak la a 
kulisszák mögött

YpsxUonoa pacot fenyegetett, 
ugyanit négy alszövetség feje: Ferencry, JJsar- 
nóctay, GldófaJvy és Mattvasovizky, akiket a 
futball slognn röviden Ypardonotoknak neve
zett, megegyeztek abban, hogy együttea fellé
péssel uj rendszert vezetnek be a szövetségben. 
Usetty Béla gyors és határozott közbelépése el
hárította a futballt fenyegető veszélyt és

a négy Ypazllonosból csak egyt Mattja- 
eovazky került be as elnökségbe.

A futball, Zwrnócrayék kivételével, egy em
berként Alit Usetty mögé s a várt diktatúra el
maradt. Éppen ezért feltűnő meglepetéssel vette 
észre az MLSz, hogy Mattyaswttky szinte tün

mint pedig a rendőrség emberei testükkel 
Igyekeznek megvédeni, de

Igy sem sikerül megakadályozni a tett
leges Inzultust, Boronkayt többen meg

ütik és leköpdöslk.

Negyedórán keresetül viharzik-tombol a kö
zönség indulata, közben az ügyeletes rend
őrtiszt leigazolja a bírót sértegető nézőt, 
aki közben — magához tért.

A pihenő után a pályára lépő Boronkayt 
továbbsértegetik, azonban a vezetőség 
csendre és rendre inti a közönséget, mert 
tartani lehet attól, hogy Boronkay nem 
hajlandó továbbvezetni a meccset. Közben 
ismét a labdára terelődik a nézősereg 
figyelme. Ördögh-nek két Jó lövése kelt 
izgalmat. A ragyogóan játszó Fekete és a 
szerencse menti meg a Phöbust az újabb 
góloktól. A 15. percben

Ismét kitör a botrány,
amikor Péter nekiront Vig Vf.-nak és le
taglózza. A közönség felbőszülése leírhatat
lan, de Boronkay nem látott semmit. Oda
megy két határbirájához, megkérdezi, hogy 
mi történt s amikor megkapja az infor
mációt, Pétert leparancsolja a pályáról. Ez 
némiképpen lelohasztotta a kedélyeket a tiz 
emberrel játszó Phöbus most már nagyrész
ben védekezésre rendezkedik be. Korányi 
irtózatos kapufalövése, majd Vlg-nek egy 
üres kapura tartó lövése tetőfokra csigázza 
fel az izgalmakat. Az utóbbit Fekete pár
duc-szerű ugrással tudta csuk kornerru 
menteni. A meccs befejezése előtt két perc
cel csúnya jelenet adódik:

Fekete éa Nagy vitája azzal végződik, 
hogy a két játékos összepofozkodik és 
valóságos olimpiai bokszdöntömérkő- 

zést vív egymással.

A közönség izgalma és felháborodása ha
tártalan. Az ügyeletes rendőrtiszt fut be a 
pályára és figyelmezteti Boronkayt, aki ek
kor széles gesztusok közt kiabálja, hogy 
nem tehet róla, de nem látta a kölcsönös 
inzultusokat. Hamarosan vége a botrány
krónikákban is páratlan meccsnek, amely 
még nz öltözőkben Is folytatódik, ahol a fel 
dúlt idegzetű Boronkayt, csak nagysokára 
sikerül lecsendesiteni. Majd a rendőrség 
Feketéd leigazoltatja.

Annyi bizonyos, hogy Boronkay allghn 
vezet még egyszer Szegeden mérkőzést 
Legalább is a szegediek ugy vélekednek, 
hogy — nem tanácsolják..,

és mindenki álmélkodásira a 11-es pontra 
mutat. Vita, lökdösődés, botrány, tombolás. 
birószidás, de mindez nem használ: Serényi 
belövi a büntetőt. 2.1. A tüntetés most már 
állandó. Ilyen hibát nem szabad csinálni! 
Vágó véletlenül rálép Nemei kezére, úgyhogy 
két ujja eltörik. Sínbe teszik és tovább játszik.

Szünet után a Kispest is többször szóhoz 
jut, de a Bocskai támadásai most is formásab- 
bak. Gergő gyakori kifutásai ejtik rémületbe 
a Kispestért rajongókat. A 10. percben Serényi 
beadását Varga elveszti, Nemesen kei észtül 
Dérihez kerül a labda, oki közelről beguritja. 
2:2. Nagy Bocskai-hombézás következik, Ta
kács és Finta felsölécet céloz. Izgalmas pilla 
untok, tele a játéktér puskaporral. A 27. perc
ben Takács lő gólt (3:2), két perc múlva Ke 
lemen egyenlít (3:3). Rozgonvi gáncsa inintf 
lt-es, amit azonban Teleki kapumellé lö! Te
leki szélsebesen fut le, Szemere kezénél fogva 
huzzn vissza. Kiéin most erélyes és — nagyon 
helyesen — kiállítja Szemerét. Az utolsó ner
cekben lecsillapodnak a kedélyek. Kiéin bíró 
a meccs végén sorsol a labdáért. Kispesté lesz, 
ö „sorsolta" el az egyik pontot is a debrece
niektől.

tetőén távolmaradt eddig as elnöki ülésektől. 
Ugy vélik, hogy ez bitonyos fokú szolidáris 
tüntetés a kimaradt három elnöktárs mellett 
Minthogy azonban az MLSz-ben nagyobb szűk 
ség van a munkaképes elnökségre, mint tünte
tésre, elhatározták, hogy

amennyiben MattyasavaAy a legközelebbi, 
keddi ülésen sem jelenik meg, lemondásra 

bírják.

Erre módot ad az ügyrend, mart előírja, hogy 
három meg nem jelenés esetén lemondatható 
a mulasztó tag.

Nagy érdeklődéssel várják most a fejlemé 
nyéket, bár jelentős hiba, hogy Mattyssovszky 
elmaradásához nyomban ilyen kommentárok 
fűződnek. A magyar futbalinak most minden 
kire szüksége vaol

Igazunk volt...
Egy Időben divatos betegségbe esett a 

fut buli tuidtferveket gyártottak és elké
pesztő jelszavakat igyekeztek tartalommal 
megtölteni — hasztalanul. Jött « meredek
pasit, a céljutball, a tárt és kevésbé tárt 
sisak, a merev éi kőkemény W-formáció. 
Stát ét itát uj /elstó. amin a szakemberek 
csak mosolyogtak. A Hétfői Napló ellőnek 
lépett a porondra és Indított harcot a za
vart keltő jelszavak ellen Ebbe azután 
belekapcsolódott az egész magyar laftó és 
sikerült eltemetni a célfutbail és társai hu
moros maszlagját

Elégtétellel állapítjuk meg ezt most, ami
kor a külföld legtekintélyesebb orgánumai 
is iyazat adnak abban, hogy a futballt nem 
lehet merev formákba kényszeríteni. Angliá
ban és Franciaországban most Indult meg 
a mozgalom, hogy kiirtsák a me /kötöttsé
get, a jelszavakat a fut ballbái. Oldalas cik
kek taglalják az érveket s ezek közül nem 
hiányzanak azok sem amelyekkel mi har
coltuk meg a győzelmes kulturcsatát.

Igazunk volt... a küljőld is igazolta.

A Szürketaxi
Salgótarjánon is túljutott

A profiligában a Szürketaxi SBTC-t Is le
győzte. így a Csepel előtt 8. az ARAK előtt 4 
és az SBTC előtt 5 ponttal vezet.

SZÜRKETAXI—SBTC 1:0 (0:0)
A mérkőzést rendkívül nagy küzdelem jel

lemezte. A soffőrök csatársora nagy harcot 
vívott Géczyvel, a salgótarjáni kapussal, aki 
tüneményesen védett. A győztes gólt Kovács 
beadásából Kiszely fejelte.

A többi eredmény: Csepel—Zugló Í.O (4:0). 
Vasas—Erzsébet 5:2 (8:1). Lódén—Nagytétény 
4:1 (2:1). Váci Reménység—Drogulsták 8:1 
(2.O). ARAK—Vác FC 5:0 (0:0).

A Törekvés jól tartja 
az ötgólos átlagot

Bíró-csoport
UTE—Goldberger ftel (8:2). A két védelem 

csapnivaló volt. Postán—B. Vasutas 2:2 (1:1). 
A vasutasok védelme igen jól játszott. TIT. 
kér. TVE—BLK 2:1 (1:1). A BLK első veresé
gét szenvedte el. Pamuli|Mtr—Hermfnamezft 
2:1 (0:1). Góllövő: Kobn, Mersva, ill. Tóth IL 
Turul-URAK 3:1 (1:1). A Turul első pontjait 
szerezte. BSZKRT—Testvériség 8:2 (5:1). Gól- 
lövö: Szaller (8), Király (2), Berecz, Pásztói 
és Kránitz, ül. Jávor és Keresztes. A biró 
Régit, a BSZKRT kapusát kiállította.

Pártos-csoport
Törekvés—SsFC fl:0 (2:0). Készéi egy őaue*  

csapás után as első félidőben harcképtelen 
lett. Góllövö: Dóri és Regős II. (3—3). Kis
pesti AC—BMTE 2:0 (1:0). Góllövő: Fried- 
valszky é*  Varga. FTC—MTK 2:2 (1:1). A régi 
riválisok nagy küzdelmet vívtak. SzAC— 
EMTK 4:1 (2:1). A súlyos vereség meglepetés. 
MAFC—BTC 5:0 (2:0). A balszerencse nem 
akarja a BTC-t elhagyni.

CSIK A RUDAS-USZODÁBAN 38.81
A Községi Takarékpénztár Sportegyesületé

nek váudordijas versenyét vasárnap a Rudas
uszodában tartották. Esik Ő8.8 mp-et aszott szás 
méteren. A Balatoni Vándordíjban a Községi 
Takarék veret 18 ponttal, a Kereskedelmi Bank 
és a Pk előtt

SVÁJC NEM BÍRT AZ OSZTRÁKOKKAL
Zürichből jelentik: Vasárnap közel húsz

ezer néző előtt játszották le az Ausztria— 
Svájc válogatott mérkőzést az Európa-Kupáért 
Az osztrákok igen jó játékkal és fölényesen 
3:1 (1:0) arányban győztek. A gólokat Bican, 
Hahnemann és Binder lőtték. A svájciak 
gólja öngólból esett.

SZOMBATHELY—GRAZEB SK 4:4 (0:0
Szombathely, november 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen’ 
lése.) Ezer néző előtt játszotta le a szombat*  
helyi csapat nemzetközi mérkőzését. A nézők
nek nem sok örömük tellett a mérkőzésben, 
mert u kél hét óta pihenő helyi csapat sivár 
játékot mulatott és a grácl amatőrök a győ
zelmet is megérdemelték volna. A szombat' 
helyi csopat vezetősége több próbajátékait 
próbált ki a mérkőzésen, de azok nem váltak 
be. A magyar csapat góljait Náthé, Rovást, 
Kiss ée Sólymost lőtték.

— A megbízhatóságáról közismert Frlrbert 
rég Király-utca 55 alatt elegánsan berendezett 
ui cipőőzletet nvitotl, ahol a t. vevőközönség 
oly Jól és olcsón lesz kiszolgálva, mint a Fria- 
bert cég többi clpőüzletciben.

— A Hárem sárkány, Nászút féláron. Havi 
200 fiz Szerelmes város, Ziegfeld, a nők ki*  
rálya, San Francisko, Ki o tengerre, Boccaccio, 
Avo Maria cimü filmek az idei szezon leg
nagyobb sikerei. A filmek slágerszúniai a leg
tökéletesebb felvételekben His Mustért Volea
*• Columbia 4.50 pengős áru lemezeken jelen
tek meg és kuph.it ók n The Gramophonc C,o.
I.td.  magyarországi vczérképvlselöségénél, IV, 
Kossuth Lujos-u. 8.

kuph.it
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Szenzációs fordulat a Bocskai óvásában:
Példátlan döntés készül a JT-ben!

PARÁZS BOTRÁNY A GYEPHOKKIDERBIN
BBTE—AAC 1:0 (0:0). Vasárnap délelőtt a 

régi lővcracnytéren játszották le az izgalmas 
derbit, amelyet Bikát góljával a BBTE meg 
< rdemelten nyert meg. A második félidő elején 
parázs botrány szakítja félbe a küzdelmet 
7 urcsányi összeverekedik Ripka I.-el és botok
kal ütlegelik egymást. A két játékos sportsze
rűtlen párbajába nz egész csapat beleszól, sót 
n közönség soraiból is betódulnak és a pályán 
általános verekedés támad. Mintegy tiz. percig 
tartó polgárháború után a biró mindkét csa
patból három-három játékost kiállít és csak 
így sikerül simán levezetni a mérkőzést.

A Budapest kerület 1933. évi mezetl futó- 
bajnoksága a MAC jóvoltából a teljes érdek
telenség jegvében folyt le. Szenior bajnok: 
Kelen János BBTE 27 p 16 mp. 2. Szilágyi 
l TE 27 p 17.2 mp. A csapatbajnokságot az 
III' egyedül indulva 15 ponttal nyerte. Ifjú
sági egV'iii bajnok: Hires László LIE 9 p 4(5.6 
mp. Grapalbajnok az UTE 25 ponttal.

Női kézilabda. Olympla—GSE 1:1 (1:0). 
Góldobó Lukács, illőivé Kenései. A biró gyen- 
g' ii vezette az érdekes mérkőzést.

MEGINDULT A BOXSZEZON

Va'árnap este megkezdődtek a MÁV-kolónia 
narvicroK 1m n nz ifjúsági bajnokságok küzdel
mei Nagyszámban szálltak ringbe ifjúsági 
boxd'ióing és n nagyszámú közönség izgalmas 
küzdelmekben gyönyörködhetett. A bajnoki 
vcisiiiyl kedden és pénteken folytatják és a 
selejtező mérkőzések győztesei a jövő vasárnap 
vívják a döntő küzdelmeket. Szomorú szenzá- 
, jója n versenynek a vidéki boxolók elképesz
tően kis száma, ami a hoxsport fejlődése szem
pontjából rendkívül aggasztó. A bosidény ko
rai kezdetét a december 12-én tartandó ina- 
px.ir olasz válogatott mérkőzés indokolja, mely
nek tiszta jövedelmét az rjságirók Szanatórium 
r.'iyesiilrtc javára ajánlotta lel a szövetség.

Luxemburg—Svájc It. 3:1 (0:0).
Kézilabda bajnokság: Elektromos Müvek— 

MTE 6 1 (2:2). AMC— MPSC 5:1 (3:0).

Mikrofón-csata Londonban
Először áll az angol világbirodalom mikro

fonja elé magyar sportember, Fischer Mór, a 
InlMlnrugúsiink „külügy minisztere" személyében. 
A világhírű Bltc felkérésére a londoni angol
magyar mérkőzés előtti napon előadást tart nz 
ősz sporlvczér a két ország futl-.allkapesola- 
tálról.

Az előadás anyaga már készen áll. Valóságos 
kis remekmű: irodalom, diplomácia és tudo
mány együttes gyöngy füzére, amely az Igényes 
angol közönségei Ls meg fogja lepni.

örömmel regisztráljuk ezt a sporteseményt 
egyúttal hangsúlyozottan a klklJIdcndő váloga
tottak figyelmébe ajánljuk Fischer Mór előadá
sának befejező részéi. A sportdiplomata azzal 
végzi az előadási, hogy a futballra az angolok 
tanították meg a magyarokat, de a fair, lova
glás sporlszcllcinrc Is, amiből válogatott dressz
ben 80 ezer angol néző elöli kell vizsgáznunk. 
A fiilballludomáiiy tantárgyából elbukhatunk 
Ixnidoiiban. <lc a fair aportszellcmbŐI jelesen 
kell letenni a vizsgál.

VÍZSZINTES: I.Jdő- 
határozó. 10: Elhuny! 
magyar küllő. 11. Me
xikói papagájfajta. 13. 
Belga folyó. 14. Pél
dául röv. 16. Kötél — 
inás nvclven. 17. Pap 
is teszi, 1H Uralko
dói jelvény. 20. Régi 
sulyméiték. 21: Ma' 
cagni-opcm. 23. Rá
farag. 25. Vissza: ha
mis. 20. ütőhangszer. 
28. Shakcspcnre-hős. 
30. Az Operaház kar
nagya. 32. Magyar 
zeneszerző 33. Főnév
képző. 34. A mull idő 
jele. 30. Alkohol. 38. 
II. N. 39. Ázsiai ál
lam pénzegysége. 41. 
Fcrgeieg, szélvihar. 
43. Ellop, ehabcl. 45. 
Gléda. 40. A Kain- 
doni készítője. 47. 
Szerb eredetű élei. 
49. A Vígszínház el
hunyt művésze. 59. 
Verne-regény hőse, ki 
80 nap alnlt telte meg 
az utat n föld körül 
(zárt belük: E, Sl. 
— FÜGGŐLEGES: 1. 
Nyakleves. 2. Szár

mazik. 3. Gőg, dölyf. 4. Más
salhangzó. 5. Tanügyi intéz
mény. 0. Skálahang 7. Kis 
caapalegység. 8. Kínai pénz 
és •ulyegyxR 9. Kiseri'ti ver
seny. 10. \,.'v . | ,.pnt ki

I fejezője. 12. Magnsrnngu ka 
tonaliszt. 14. Piszok 15. Svájci 
üdülőhely. 19. itorznszló. ret
tenetes. 22. Lökés, taszítás. 
21. Vadászfegyver-töltény. 20. 
Római 519. 27. Karikatúra-
k ut y n 29. Lisztjelzés. 31.

A Bocskai, Debrecen népszerű csapata óriási 
feltűnést keltve, • játékbiró ténybeli tévedése 
miatt megóvta az Elektromos ellen elvesztett 
meccsét. Szakkörökben nem nagy jövőt jósol
tak az óvásnak, mert eddig még egyetlen mér- 
kőzéa eredményét sem javasolta törlésre a JT, 
a Játékbirák Testületé, ha ax kifejezetten a 
bíró ténybeli tévedése miatt történt. Szinte tör
vény volt, hogy csak szabálysértés eset/m sem
misítik meg a mérkőzést.

Beavatott helyről szerzett információnk sze
rint

ezzel a gyakorlattal éppen a Bocskal-óvás 
kapcsán akar szakítani a JT.

Tarthatatlan helyzetnek vélik ugyanis, hogy 
a ténybeli tévedések védelmének leple alatt 
most már időtlen időkig védjek a könnyelműen 
bíráskodó jól ék vezetőket.

A Drasche és a Kőbányai AC 
tragikus futballliáboruja 
az amatőr vésztörvényszékkel

Kőbánya jelentős futballjának éltető eleme 
volt az az egészséges rivalizálás, amely a Dra- 
sebe és a Kőbányai AC között kialakult. Az 
idők folyamán ez a harc kiélesedett s végül is 
egy feljelentésben csúcsosodott ki: amatőrcllc- 
nes vétséggel gyanúsították a Draschét. Az 
ainatőrzsüri vizsgálatot rendelt cl. Egyforma 
számban voltak tanuk a vád és a védelem mel
lett, mire a zsűri helytelenül azt a határozatot 
hozta, hogy

a Draacbe bccsületsértéa és rágalmazás 
elmén tegyen feljelentést,

tisztázódjék a bíróság előtt a bonyolult per. Az 
amatőrzsüri előtti vallomás és bíróság előtti 
vallomás között lényeges különbség van. Nyil
ván ez volt az oka annak, hogy a tanuk most 
már vonakodtak felvonulni. Végül is a két 
harcban álló klub a leghelyesebb megoldást 
találta: kibékült! A Drasche elégtételt kapóit 
egy nyilatkozatban és ezzel befejezte az ügyet.

Óriási meglepetésre a lovagias elintézést
az umatőmUri megtorpedózta

és mindkét egyesületet felfüggesztette. Az indo
kolás az, hogy nem volt joga a Draschénak 
nyilatkozattal beérni, amikor perre utasította a 
zsűri. Ez annál különösebb, mert a szövetség 
alapszabálya kimondja, hogy örökös eltiltás 
terhe mellett tilos futballügyekben a szövetsé
get megkerülni és polgári bíróság elé menni. 
Fokozza a felfordulást az is, hogy a kél leállí
tott egyesület vasárnap nem játszhat és

Főlllen, éretlen. 35. Hadmű
velet színhelye 37. Csuk. 38. 
Gyűlölet, neheztelés. 40. Még 
— németül 42. Magyarul: 
hosszú. 44. Zsigmondy István 
név jele. 40.. .. Paolo. 48. Ál
lati lakóhely 49. T. F.

Az ominózus Elektromos—Bocskai-mérkőzés 
bírája a három kiküldött ellenőr egybehangzó 
jelentései szerint a ténybeli tévedések halmazát 
követte el a Bocskai ellen. A testület elnöke 
ezért erélyesen felelősségre vonta a bírót, aki 
— hir szerint — azzal védekezett, hogy nem 
látta a terhére rótt eseményeket.

— Ne vegyen többet sípot a kesébe! — mon
dotta az elnök.

Mire a biró nyomban letette az elnök aszta
lára az igazolványát.

Ha a konzekvenciát túlzottnak is tartjuk, azt 
viszont csak helyeselhetjük, hogy a jövőben 
fokozott felelősségre kényszerítik a meccsbirá- 
kat. Nem védekezhelik senki azzal, hogy nem 
látta a sportszerűtlenséget. A birónnk köteles
sége mindent látni, ami a játékkal kapcsolatos, 
így követeli ezt egyébként a tradíciókkal ren
delkező futball szelleme is.

ellenfeleik küzdelem nélkül Jutnak a 
bajnoki pontokhoz.

Az országos szövetségben érthetetlennek tart
ják a zsűri meggondolatlan intézkedését, amire 
egyébként is furcsa sors vár. A két harcban 
állott, de kibékült egyesület együttes panasszal 
támadja meg most már a zsűrit.

Ugy látszik, Zsarnőczayék nem szeretik a 
csendet...
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Bátor nyerte a Kegyen nagy gáíversenyt
A 6000 pengővel dotált Megyeri nagy gát

verseny volt a vasárnapi versenyek főszáma. 
A versenyt könnyen nyerte Bátor Caók és 
Csirkefogó ellen. Hauser Babával elbukott, de 
nem történt semmi bajuk.

A nap sportszempontból legjelentősebb ese
ményében a Kísérleti versenyben az öregek 
újból megverték a kétéveseket, amennyiben 
Üstökös került ki győztesen a nagy konkur
enciából.

Részletes eredmények:
I. Akadályverseny: 1. Lurkó (1H) Stecák,

2. Kiskun (2Jí) Cseszkovics, 3. Soubrette (8:10) 
Hauser. F. m.: Giralba (10) Komolya, Sorella 
(10) Bözödi, Ignác (10) Wolbert. Fejh. 2% h. 
10:20, 15, 26. Befutó: 88.

II. Urlovas handclap. 1. Csókos Julis (p) 
gr. Pejacsevich, 2. Lulu (2) Koltai, 3. Mankó 
(10) Pakuts. F. m.: Gyöngykaláris (6) Vásár
helyi, 'Doubtfui (2>») Galánthay, Monopol (6) 
Jeney, Siva (8) Muhr, Martinsberg (10) Gede.

hossz, fejhossz. 10:26, 12, 13, 33. Befutó: 59.
III. Megyeri nagy gátverseny. 1. Bátor (6) 

Wolbert, 2. Csók (5) Stankovlcs, Csirkefogó 
(1%) Stecák. F. m.: Tücsök (10) Müller, Szom
jas (4) Rojik, Baba (p) Hauser, Camélia (10) 
Balogh J. 11. 1>» hossz, fejhossz. 10:171, 21, 
25, 15. Befutó: 661.

IV. Kísérleti verseny. 1. üstökös (4) Kupái
2. Napfelkelte (p) Simics, 3. Epizód (3) Esch 
T. F. m.: Farandole (3) Csömöri, Bakter (5) 
Berta, Kritikus (12) Horák, Thank You (6) 
Zsíros, Saturnus (10) Esch Gy. II. Futóbolond 
(6) Szcltner. ,'í hossz., nyakhossz. 10:89, 16, 
12, 16. Befutók: 98 és 316.

V. Welter handicap. 1. Sylva (1K) Kupái.
2. Pozőr (12) Horváth J., 3. Szélűn Pasa (10) 
Berta. F. m.: Alvajáró (8) Szeltner, Lima- 
nova (16) Nerhaft, Kur.dry (2S) Zsíros, Afri- 
canus (4) Simics, Széltoló (0) llorák, Senora 
(6) Cselitey, Carmen (6) Esch T., Visegrád 
(10) Bakonyi, Okos II. (14) Kajári. Mulatság 
(8) Csömöri. Ys hossz, nyakhossz. 10:41, 17, 
71, 34. Befutók: 746 és 114.

VI. Kétévesek handicapja. 1. Plt.vpalaty 
(2H) Esch T., 2. Bonne nuit (5) Fetting A.,
3. Fóth (6) Gosztonyi. F. ni.: Babvirág (8) 
Kupái K., Rummy (3) Szeltner. Padisah (fi) 
Simics, Sárkány (10) Esch Gv. II., Lump (16) 
llorák, Area Szelasszic (6) Horváth K. II., 
Hédié (8) Bakonyi, Mese (6) Mányi, Dévény 
(4) Bihari. Mekkorka (5) Csömöri, Laboré 
Hő) Kajári. »/« hossz, hossz. 10:40, 20, 22, 
28. Befutók: 110 és 200.

VII. Handicap. 1. Tiró (10) Berta, 2. Búbos 
(6) Szeltner, 3. Ráró 11. (12) Pillár. F. rtt: 
Pártfogó (6) Horák, Allcgra (2) Wolbert, 
rimolcon (l>í) Kupái K., Moulin Rouge (6> 
Bakonyi, Charles (10) Mányi, Boszorkány (6) 
Simics. Kopó (4) Csömöri. Magellnn (8) Fet
ting A., Bomba (fi) Horváth J„ Gellért (6)

A DOLGOZÓ NŐK 200 pengője
Lezajlott a MASz-ban az olimpiai beszámoló, 

viszont — sajnos — elmaradt az olimpiai — 
leszámoló, az elégtétel a példátlan berlini bu
kásért. Ehelyett leljes mellszélességgel vállalt*  
a bukott vezérkar a felelősséget Csák Ibolya 
győzelméért, amihez pedig jóformán semmi 
köze sem volt. A' női atlétika barátait még ez 
a mulatságos fordulat Is bizakodásai töltötte 
el, mert arra számítottak, hogy a MASz-mentő 
Csák-győzelem most már az elhanyagolt hölgy, 
atlétika felé fordítja a figyelmüket. Remélték, 
hogy ellenőrzik ■ női bizottság működését és 
ennek során meggyőződtek arról, hogy itt csak 
negyedévenként tartanak ülést. Akkor is inkább 
a színházi bemutatók, a korzó eseményei, mint 
a sport fejlesztése szerepel műsoron. Azt hit
ték, hogy ha minderről meggyőződnek, átala
kítják ezt a kedélyes bizottságot és olyan em
bereket helyeznek bele, akik ténylegesen dől- 
goz.nak is. Mindeddig nem történt lépés a 
rekonstrukció érdekében.

Pedig tudni kellene, hogy kritikus esztendő 
következik a női atlétikában. Most kell kama
toztatni Csák Ibolya győzelmét, különben ha
tástalanul sikkad el még a — tőke is. Az 
Olimpia teljes gőzzel feküdt a munkába. Ez u 
klub a mecénást csak az antik irodalom mese
alakjaként ismeri, egyébként kizáróan a tagok 
áldozatkészségéből tartja fenn az üzemét. Most 
vezette be a kézilabdáit, 200 pengőt fektetett 
csak cipőkbe, szóval komolyan szeretne dől- 
gozni, ha a MASz ebben segítené és nem hát- 
ráitatná.

Ehhez a női bizottság gyökeres átszervezése 
lenne az első lépés. Tudjuk, hogy minden kez
det nehéz. Nem lenne könnyű feladat a női 
bizottság átalakítása sem, mert hiszen gyakor
latból tudjuk, ho,gy a bizottság tagjainak túl
nyomó része hallatlanul ragaszkodik a — 
negyedévenkénti ülések szórakoztató délután
jaihoz. A kezdet nehézségein azonban túl kell 
esni és akkor már minden könnyebben megy. 
Talán még a gyászfátyolös magyar atlétika ve
zetőinek régen esedékes lemondása is.

Takács István

A birkózó olimpikonok ünneplése Szegeden. 
Szegedről jelentik: Vasárnap nagy ünneplésben 
részesítették Kárpátit, Zomboryt, Lőrinciét és 
Tóthot, a Berlinben oly sikeresen szerepelt ki
váló magyar birkózókat. A városházán dísz
közgyűlés volt, majd este a rókusi tornacsar
nokban hatalmas közönség elölt birkózó aka
démia keretében mutatták be tudásukat ■ 
világhíres olimpikonok.

Esch T., Cserebere (3) Bihari, Robinson (ló? 
Kajári 10:104, 37, 24, 15.

Bécsi eredmények
A Pelzmode-Preist futották vasárnap Bécsben, 

melyet Satura nyert meg Napnyugta ellen.
Részletes eredmények:
I. Prels von Königshof. 1. Gránát (3) Trunk.

F. in.: Wiedersehen, Passabel. 10:22. —
II. Relchenau-handlcap. 1. Álla Santorb (2) Dó
sai. 2. Mulass (1%) Szabó L. 3. Souvenir (4) 
Kotzor. F. m.: Kniserjügcr. Ivannov, Vindo- 
bona, Pippn, Garas. 10:30, 13, 12, 23. — III. Icy 
Wlnd-handleap. 1. Fundna (1H) Müller. 2. Lu- 
cius (2J^) Celer. F. m.: Fityula, Ilelios, Sa- 
lambo. 10:25, 17, 18. — IV. Pelzmodc-Preis.
I. Satum (5) Szabó L. 2. Napnyugta (2) Balog. 
F. m.: Medardus, Tornádó, Feirefiz, Medina. 
10.60, 32, 19. — V. San Gennaro-handicap. 1. 
Adua (1 Reinwald. 2. Szundi (lJí) Szabó L. 
F. m.: Hitvány, Harras. 10:14, 19, 18. —
VT. St. Hubcrtiis-Strplechase. 1. Csendőr (3) 
Holler. 2. La Séguedille (1JÍ) Blazsek. F. ni.: 
Csengőd, Cnscade. 10:15, 15 18. — VII. Tovább- 
handicap. 1. Grey Hope (1 %) Heiling. 2. Arany
láz (1%) Dósai. F. m.: Reine Herodine, Pax- 
mnniterin, Good night, Talisman. 10:28, 19, 15.

Hírek
Csapiárt szerződtették első lovasuknak • 

Horváth és SchifTer-istállók.
Keresztúri teljes tótjával november 15-én Jön 

végleg Alagra
November 15-én, vasárnap rendezi a szezon 

utolsó galoppversenynapját Megyeren a P. V. E.
Szerdán és szombaton van ügetőverseny a 

héten.
Rózsa megvált a Hilch R. istálló szolgála

tából.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ ÉS MANN HUGÓ
Felelőt szerkesztő ** klsdéi 

Dr. ELEK HUGÓ
Szerkesztős^ ős klsdóhlvstah

Budapest. VIL kern Erzséhrt-kőrut 28. szánk
(Hétköznap ás vasárnap déli 12 órái*x  

Telefont 1-308-M.
Vasárnap délután 1 árától:

VL ker^ Aradi-utca 8. as. (dobás-nyomda). 
Telefoni I-100-43 és 1-245-81.

Vsaőrnap délután fél ö őrétől kezdve tspxértéif: 
relrfom 1-100 42 1 100 43. t lOé-44 és I-245-8L
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