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Zichy János éles támadása 
Sztranyavszky Sándor ellen

Drígelypalánt, november 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Sztranyavszky Sándor zsinati be
szédének éles visszhangja támadt vasárnap 
Drégely palánkon, ahol Zichy János gróf, a 
kereszténypárt elnöke tartotta beszámoló 
beszédét.

A politikai helyzettel foglalkozva, kijelen
tette Zichy János gróf, hogy a párt a Göm
bös-kormánnyal szemben bizalmatlan volt,

a Darányi-kormánytól azonban nem 
választják el elvi ellentétek 

és minden jó törekvésében támogatni fog
ják. A királykérdésről szólva, kijelentette, 
nem akarnak felforgatást, csupán azt, hogy

Felháborodással utasítom vissza...
A kereszténység és a pogányság harcáról 

beszélt, majd rátért Stranyavszky Sándor 
felszólalására. Zichy János gróf ekkor meg
szakította szabad előadását, papírlapot vett 
elő és a hallgatóság elnézését kérte, hogy

kijelentései fontosságára való tekintet
tel beszéde további részét papírról ol

vassa fel:
Az utóbbi időben úgy érzem, mintha 

telítve lett volna a magyar lélek azzal a 
gondolattal, hogy a nemzeti keresztény ma
gyar társadalom minden erejét közös küz
delemre fogja össze az egész Európát fe
nyegető bolsevista veszedelem és pogány 
islcntelenséggel szemben. Mi igen nagv meg
elégedéssel hallottuk a miniszterelnök ur be
mutatkozó beszédének azt a mondatát, 
amely bennünket, katolikusokat, közelről 
érint és amely a nemzeti élet nyugodt fejlő
désének egvik legerősebb biztosítékaként 
hangzott el. A miniszterelnök ur a kénviselő
házban azt mondotta: a felekezeti béke meg
bontására Irányuló minden szándék szem
ben fogja találni magát a kormánnyal. 
őszinte együttérzéssel és helyesléssel vette 
tudomásul n nemzet hatalmas többségét 
kitevő katolikus társadalom ezeket a szava
kat. Éppen ezért,

mint valami ellenséges akna felrobban
tása, úgy hatott ránk

most alig néhány héttel a hivatalos kormány
nyilatkozat után a képviselőhúz elnökének, 
Sztranyavszky Sándor urnák, az evangélikus 
zsinaton elhangzott, sőt megismételt táma
dása a katolicizmus ellen. A képviselőhöz 
elnökének e szavait — mély sajnálattal 
mondom —, hiteleseknek kell elfogadnom 
mert ezekre illetékes helyről cáfolat nem 
érkezett, sőt a házelnök ur még ezt újból 
megismételte és megint ugv aposztrofálta a 
katolikus egyházat, mint amely napjainkban

Gyűlölködő harcban otthonos 
frazeológiával...

— Most azonban nem találok más kifeje
zést és

a lemagyobb mértékben rosszallóm azt 
tz d'órást, ko^v innen a kénviselőház 
tiniké — okit magas tisztsége » a parla- 
Mentl szellem a politikai viták pártatlan 
♦etetőiévé tett minden alkotmányos or
szágban —. olvan felelőtlen gyanúsítás- 
sál és olyan Igazán csak gyűlölködő 
harcban otthonos frazeológiával szól 

arról a katolikus egyházról,

nmely ezen véres, verejtékes munkával át
itatott földön ezer hosszú esztendő harcaira 

egv még ellenségeiben is csodálatot keltő 
magyar kulturé’et építő alkotásaira tekint
het vissza. Ebben az egész szomorú ügyben 

a törvényes királyság gondolata ébren- 
maradjon az országban. A gazdasági kérdé
sekkel foglalkozott, helyeselte a kormány
nak a kormányzói jogkör és a főrendiház 
jogkörének kiterjesztésére vonatkozó terveit. 
A választójog reformjára vonatkozóan han
goztatta, a magyar nép érett arra, hogy a 
titkos választójogot követelhesse és azzal él
jen.

A kereszténypárt — mondotta — he
lyesli a kormány külpolitikáját,

nem lehet más törekvésünk, mint azokhoz 
csatlakozni, akik a bolsevista veszedelem 
terjedését meg nkarják akadályozni.

is a sötét középkorra emlékeztető inkvizíció 
eszközeivel dolgozik a lelkek erőszakos be- 
folyásolására. Súlyos és kritikus időket 
élünk, amelyeknek egészen más a vissz
hangjuk, mint az elmúlt békeévek politikai 
harcaiban. A világpolitikai események reánk 
sulyosodó nyomása alatt robbanásig feszült 
a magyar élet atmoszférája. Ebben a kriti
kus légkörben

nagyon vigyázni kell, különösen expo
nált állásban lévő férfiaknak arra, 

ho*v  mit mondanak

és mit cselekszenek. Minden szó, minden 
gesztus visszavonhatatlan és jóvátehetetlen 
következményekkel jár. Olyan visszavonást 
kelthet, a szélsőségek veszedelmeivel fenye
geti nemzeti társadalmunkat, amely évekre 
visszavetheti a fejlődést és kibontakozást. 
Akárki mondaná tehát ezeket a szavakat, 
úgy érzem, hogv nekem, nki a katolikus po
litika egvik lcgilletékesebb és legrgibb har
cosa vagyok ebben nz országban, erre ref
lektálnom kell. Tekintettel azonban arra a 
nagy közéleti pozícióra, amelyet Sztranyav
szky Sándor, mint a képviselőház elnöke 
hivatalosan foglal el a magyar törvényhozás 
élén, kétségtelenül kötelességemnek isme 
rém, hogv ezt a rendkívül súlyos támadást 
itt az ország színe előtt visszautasítsam. 
Átérezve azonban e nehéz időkben minden 
kimondott szónak nagy történelmi jelentő
ségét,

felháborodással utasítom vissza az el
hangzott szavakat.

— Mikor legélesebb harcban voltam köz
életi pályámnak több mint negvven eszten
deje alatt — folytatta —, kötelességemnek 
éreztem mindig, hogy tartózkodjam olvan 
kifejezésektől, amelyeknek éle esetleg sebet 
ejthetett politikai ellenfeleimmel szemben.,.

egyetlen momentum szolgálhat csak vigasz
talásunkra és ez az egyöntetű tiltakozás, 
nmelvlxn az egész magyar katolikus társa
dalom összeforrott ennek az alig minősít
hető támadásnak visszautasítására.

Ezzel befelezte Zichy János a Sztranyav
szky Sándor beszédére adott válaszának fel
olvasását és csak azt fűzte még hozzá, hogy 
u felekezeti békét ma megbontani sem ka
tolikus, sem protestáns részről nem szabad. 
Ellenkezőleg

el kell felejteni ezt a sajnálatos nyilat
kozatot

és mint a katolikus, mint a protestáns részé
ről félre kell tenni a sérelmeket. Nem kell 
tovább szítani a tüzet egyik oldalon sem, 

hanem inkább fojtsuk el. A keresztény nem
zeti politika fennmaradását éppen az ilyen 
támadások és a hasonló jelenségek teszik 
továbbra is szükségessé.

Feltűnően érdekes cikk 
a kormány félhivatalosában

A politikai és egyházi köröket vasárnap 
is erősen foglalkoztatta az a vihar, amely 
Sztranyavszky Sándor zsinati beszéde körül 
keletkezett

Sztranyavszky Sándor az. Evangélikus 
Országos Zsinat pénteki ülésén a zsinaton 
felszólalt u reverzálisok ügyében. Másnap, 
szombaton reggel a Nemzeti Újság „Elnök 
támad, elnök bánja" címmel éles támadási 
intézett Sztranyavszky Sándor ellen és a 
cikk szerint a magyar képviselőház elnöke 
kíméletlenül megtámadta a katolikus egy
házat. A cikk' felszólítja a kormányt, hogy 
megfelelő nyilatkozattal ítélje cl Sztranyav
szky Sándornak ezt az eljárását, annak a 
reményének ad kifejezést, hogy a kormány 
katolikus tagjai tudni fogják a kötelességü
ket. Végül

azt kívánja, hogy a képviselőhöz kato
likus tagjai pártkülönbség nélkül köve
teljék Sztranyavszky távozását a Ház 

elnöki tisztéből,
magát Sztranyavszky Sándort pedig fel
szólítja, hogy azonnal hagyja ott elnöki 
helyét

A cikk megjelenése után, szombaton reg
gel folytatódott az evangélikus zsinat, ame
lyen Sztranyavszky Sándor ismét felszólalt 
és hangoztatta, hogy a zsinat padsoraiból 
véleményt nyilvánítani nemcsak jog, hanem 
kötelesség. Sztranyavszky Sándor u jabb 
felszólalását közölték a vasárnap reggeli la
pok Ugyanakkor

a Budapesti Hírlapban, amely a poli
tikai közvélemény előtt mint a kormány 
fél hivatalosa szerepel és Igy a kormány
zat felfogását tükrözi vissza, feltűnően 

érdekes cikk jelent meg.

Ciano vasárnapja:
vadászat Gödöllőn, díszelőadás 
az Operában, estély a külügyminiszternél

Vasárnap reggel már kilenc óra előtt a 
Mária Valéria-utcában, a Duna palota szál
lóval szemben kiváncsi emberek ■sereglenek 
össze: gróf Ciano olasz, kiilügyminsztert és 
feleségét, Mussolini leányát akarták látni, 
mielőtt vadászatra Gödöllőre autóznak. Az 
éjdeklődők azonban sokáig hiába vártak 
Csak Ciano gróf kísérete hagyta el a szálló 
dót és szállt autóba, hogy Gödöllőre robog
jon.

Az ólait külügyminiszter és felesége ké
sőn hagyták el szobájukat. Szombaton este 

olasz követség estélyén voltak.
Ciano gróf fáradt volt, már éjfél előtt 

hazajött,

rövid Ideig dolgozott szobájában és azután 
lefeküdt aludni. Felesége aki pompásan 
érezte magát, éjjel keltőig szórakozott a 
követség estélyén. Mussolini leánya egyéb
ként nagyon megszerette Budapestet. Szom
baton sokat sétált a Belváios utcáin, sőt 
több üzletbe is betért vásárolni. Többek 
közt a Kígyó-utca és Vári-utca sarkún lévő 
„Souvenir**  ajándékboltban magyar babá-

1 Zichy János gróf nagy éljenzéssel foga
dott beszéde után báró Kray István, Huszár 
Mihály országgyűlési képviselő és yiátéjfy 
Viktor szólaltak fel.

A Budapesti Hírlap Ismerteti az előzmé*  
nyéket, majd ezt Írja:

A Nemzeti Újság, amikor kritikát kíván 
gyakorolni Sztranyavszky Sándornak. az 
evangélikus országos zsinat világi elnökhe
lyettesének egyházi kérdésben tett kijelen
tése felett, támadását sajnálatosan a képei- 
selőház elnöke ellen intézte s igy ez a tá
madás a törvényhozás egyik tényezőjének 
közjogi mólt óságát és ezzel magának a tör*  
vényliozásnak szuverónitását is érinti.
Amennyire közóhaj, hogy a felekezeti béko 

minden olvan jelenséggel szemben, amely ezt 
megbontani alkalmas, mindenképpen mrg- 
óvassék, — bárki részéről történjenek Is fél
remagyarázásra, vagy ellentétre alkalmat adó 
kijelentések, — éppen annyira szükséges ae 

is, hogy a képviselőház elnöke ebben a köz
jogi minőségében sérthető ne legven, még 
akkor sem, ha a képviselőházon kivül szemé
lyileg, politikai, egyházi vagy társadalmi té
ren bírálatra alkalmas nyilatkozatot tesz fs. 
Az ország törvényhozásának megbecsülése 
követeli meg, hogy az országgyűlés mindkét 
Házának elnökét, akiknek személye kifelé a' 
parlamentet képviseli, magas közjogi állá
sukban tiszteletben tartsa mindenki. Viszont 
természetszerűleg a vélemény nyilvánítás sza
badságához tartozik, hogy bárki kritikát gya
korolhasson az ő kijelentéseik felett is, ha 
azok nem az országgyűlésen, az elnöki szék
ből hangzottak el.

Nyilvánvaló tehát, hogy senki sem a kriti
kát kifogásolja, amikor a Nemzeti Újság fá- 
madúsál elitéli. hanem azt a helytelen mó
dot, ahogyan a kritikát a jelen esetben gya- < 
korolták.

A kormányfélhivatalos vasárnapi cikkét 
nagy érdeklődéssel tárgyalják a politikusok 
és egyházi férfiak.

kaf és ötvösékszereket vett.
Mussolini leányát és vejét vasárnap reg

gelit Dunapalotu halijában vadószruhábmi 
várta gróf Teleki Gyula, hogv Gödöllőre ki
sérje őket. Fél tizenkettő is elmúlt már, 
amikor Ciano gróf és felesége leértek a 
hallba. Amire kiléptek a Dunapalota kapu
ján, már

olyan nagy tömeg várta őket, mint 
annakidején ugyanitt a walesi herceget, 

aki ma már Anglia királya. Amikor a barna 
sportruhába öltözött olasz, külügyminiszter 
és drapp bundát viselő ifjú felesége kiértek 
az Utcára, a tömeg éljenezni kezdett:

— Evlva Mussolinii
— Evioa Clnnol
— Eviva Italifi! — zúgták.

Vadiiszzsákmány: 
800 fácán

Cinno gróf és felesége mosolyogva Inte
getlek a népnek, majd autóba szálltuk éa 
elrobogtak Gödöllő felé,
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Slembecpggj
A gödöllői kastélyban Horthy Miklós 

kormányzó és felesége fogadta az olasz 
vendégeket. Nemsokára a gödöllői erdősé
gekben napsütéses, kellemes időben meg
kezdődött a vadászat. A vadászaton részt
vett Horthy Miklós kormányzó két fiával 
és vejével: Károlyi gróffal. Az olasz vendé
gek közül

Clano grófon kívül Mussolini Edda, 
Colonna herceg budapesti olasz követ, 
■ követség több főtiazlviselője vett 

részt a vadászaton.
Kitűnő eredménnyel fejeződött be a va

dászat:
Összesen nyolcszál fácánt ejtettek el a 

vadászat résztvevői.
Délután öt óra után Clano gróf, felesége 

ás kíséretükben lévő uruk 
döllőről 
érkeztek

visszatérlek Gö-
Btidapesfre és délután félhatkor 
meg a Duna palotába.

Ciano nyilatkozik 
gróf és felesége visszavonultakClano

lakosztályukba. Este félnyolc előtt jöttek 
le a Dunapalota halijóba, ahol már várt 
rájuk Teleki Gyula gróf követség! tanácsos, 
hogy az Operába kisérje őket.

Clano gróf frakkban Jelent meg éa a 
frakkon érdemrendjeit viselte. Musso
lini Edda fekete estélylruhában volt, 
földig érő hermelinbelépőt vett fel a 

hallban.
As olasz vendégek néhány percig beszél

gettek Teleki Gyula gróffal, majd elindul
tak az operai díszelőadásra, amelyet tisz
teletükre rendezlek. A Hétfői Napló mun
katársának Információja szerint

Clano gróf hétfőn nyilatkozni fog, 
amelyben kijelenti, hogy budapesti tar
tózkodásának nem volt hivatalos poli

tikai Jellege.

Franciaország válasza 
legújabb német lépésre

Pária, november 15.
Hétfői Napló tudósilójának telefon-(A Hétfői Napló tudósilójának telefon- 

’felentése.) A német kormány lépése, amely- 
lycl azonnali hatállyal felmondotta n ver- 
■ulllcsl békeszerződésen alapuló összes 
nemzetközi folyamcgyeziuényeket, a fran
cia közvéleményt továbbra Is izgalombun 
tartja.

A francia külügyminisztérium vasár
nap este a következő közleményt adta 

ki:
— A versaillesl békeszerződésnek a né

met folyamok ellenőrzésére vonatkozó ha- 
tározmányninak és az azokon alapuló nem
zetközi folyamegyezményeknek felmon
dása abban a pillanatban történt, amikor 
Ktrassburgban a rajnai folyumbizottság ép
pen foganatosítani akart olyun Intézkedé
seket, amelyekkel a versalllcsl hékcazcrző-

Nem látok áthidalhatatlan 
ellentéteket a polgári pártok 
között - mondta Kozma Miklós

Cegléd, november 15.
(k Hétfőt Napló munkatársától.) A Preszly 

Elemér lemondásával és főlspúni kinevezésével 
megüresedett ceglédi választókerületben vasár
nap mutatkozott l>o ót tartotta progrnmbcszí-dét 
Mílecx Ödön belügyi államtitkár,

NIKOPALI
SZIPKÁT,
Ha egészsége ér ogy fabatkát...

Káprázatos díszelőadás 
és fogadóestély

Operaház előtt hatalmas autótábor 
össze félnyolc órára. Előkelő közön-

Az
gyűlt ....... .......--- - —
séggcl telt meg az Opcnaház, amikor Horthy 
Miklós kormányzó és felesége, valamint 
József főherceg és Auguszta föhercegasz- 
szony páholyaikat elfoglalták. A kormány
zót lelkes éljenzés fogadta. Ekkor már ott 
volt Darányi Kálmán miniszterelnök és 
Kánya Kálmán külügyminiszter, a szá
mukra fentartott, olasz és magyar nemzeti 
szinü drapériákkal díszített páholyokban.

Ebben a páholyban jelent meg Clano 
gróf és felesége, akiket nagy taps fo

gadott.

Felcsendültek az olasz királyi Himnusz, 
Cdotdnezza és a magyar Himnusz hang

ma jd az Álarcosbálból, a Hunyadi
a
l'd, .. ,
Lászlóból, a Magyar Ábrándokból játszot
tak részleteket. Ciano gróf és felesége el
ragadtatással hallgatták az előadást és sok
szor tapsoltak az előadó művészeknek.

Az operaházi díszelőadás után
a belügyminisztériumba hajtattak a 
vendégek, amelynek pompás díszter
mében Kánya Kálmán külügyminiszter 
adott estélyt Ciano gróf és felesége 

tiszteletére.
Az előkelő társaság a késő éjszakai órákig 
együtt maradt.

Az olasz külügyminiszter és felesége 
egyébként ma, hétfőn este nyolc órakor 
utaznak vissza Rómába.

Római jelentés szerint ez olasz sajtó 
Ciano gróf külügyminiszter budapesti láto
gatásáról hatalmas cikkekben számol be és 
foglalkozik Magyarország helyzetével,

E»^.«sr

dós vonatkozó szakaszait pótolhatták volna. 
Ezeket az Intézkedéseket egy német-francia 
egyezmény alapján dolgozták ki, egy olyan 
egyezmény alapján, amely u német biroda
lom kezdeményezésére jött létre. Egy ha
sonló egyezmény már régebben is létrejött 
az Elha-folyain hajózásának szabályozására 
vonatkozólag.

Az Odera-folyam hajózásának szabályo
zásáról a tárgyalások egyébként jó utón 
halad luk előre. A francia kormány érint
kezésbe lép a többi érdekelt hutalommal s 
egyébként utasítást adott a Strassburghan 
Időző francia delegációnak, hogy az 1030 
május 4-én létrejött modus vlvcndit a raj
nai hajózási bizottság felmondja. Ez a mó
diig vivendl, amely a fcntemlltctt német
francia egyezményt mcgcrőslelte, 1037 
nuár elsején lépett volna hatályba.

Ja-

aki tulajdonképpen már megválasztott kép
viselőnek tekinthető,

mert ellcnjelölljc nincs és így jövő vasárnap, 
mini n kerület egyhangúlag megválasztott kép
viselőjének adják ól a mandátumot.

A bemutatkozó programgyülésre vasárnap a 
reggeli vonattal utazott le Mikecz Ödön belügyi 
államtitkár, a miniszterelnökség sajtóosztályá
nak vezetője, körülbelül busz nemzeti egység
párti képviselő és Rákóczi Imre helyelles sajtó
főnök éa felesége kíséretében.

Kilenc óra után érkezett bo a ceglédi állo
másra n budapesti gyorsvonat. A város polgár
mestere, Sárkány Gyula Üdvözölte néhány me
leg szóval a város képviselőjelöltjét, majd 
Iíosssu kocsisorral az úttestei srcgélvező töme
gek sorfala között bevonult Mikecz Ödön kísé
retével a városházára, ahol ■ polgármester vll-
lásrcggclin látta vendégül a képviselőket Köz-1 déli pályaudvar küzdőben az utcákra 
ben megérkezett autón Kozma Mikló*  bcliigy- I hant. A lakosság köréből

mlnl.su> U. akit liuwpAlyewm fe-
gadtak.

A kulturház hatalmas termében zgybegyült 
KOZMA MIKLÓS BELÜGYMINISZTER 

azólnlt fel éa közölte, hogy rövid Időn belül 
Összeül az a pártközi bizottság, amelynek fel
adata,

as aj alkotmányjogi törvények áa a vá
lasztójog megalkotása.

— Hallunk becsületes, titkos választójogról. 
Ebben nincs különbség közöttünk éa az értel
mezésben sem lesz különbség. A választás lebo
nyolítása azonban akármilyen becsületes 
nem oldja meg a sérelmeket,

a választás előtt folyó agitáclónak la be
csületesnek kell lenni

és nem lehel becsületes nz az agitáció, ha mást 
mondanak, mint amit gondolnak

— Amikor napról-nnpra közelebb Jutunk az 
uj válsztójogi törvény megvalósításához, — 
mondotta u belügyminiszter, —

nem látok olyan nagy ellentéteket a pol
gárt pártok között, amelyek áthidalhatók 

ne volnának.
Majd beszélt arról, hogy Mikecz Ödönnek, 

mint belügyi államtitkárnak mik lesznek a fel
adatai a belügyminisztériumban és az a meg
győződése, hogy ezeket a feladatokat tehetségé
vel és képességével meg fogja oldani. Különö
sen hangsúlyozta, hogy az államtitkár feladat
körébe tartozó rendészeti kérdés a legnagyobb ' 
magyar „értékek" egyike,

mert nálunk rend1 volt, van éa Iwo, | 
majd azzal fejezte be beszédét, hogy Cegléd 
városának a legmelegebben ajánlhatja a város 
képviselőjéül Mikecz Ödönt,

Ezután Mikecz Ödön emelkedett nagy lelke
sedés közben szólásra Hangoztatta, hogy a 
Nemzeti Egység mozgalmát nem elkülönítő, ha
nem összefogó mozgalomnak tekinti, mert a 
magyar közéletben, de a magyar gazdasági élet
ben is minden érdeket, minden erőt össze kell 
fognunk a nagy nemzeti célok szolgálatában.

Itt nem lehet helye sem társadalmi osztá
lyok, sem felckezctek egymás ellen folyó 

küzdelmeinek,
elvan küzdelmeknek, amelyek gyengítik a nem
zet akcióképességét.

Utána Pintér József és vitéz Árvátfaloy Nagy 
István országgyűlési képviselők szólaltak tei, 
majd a nagygyűlés a Himnusz eléneklésével 
végétért.

A gazdakörben közebéd volt, amelyen meg
jelent Kozma Miklós belügyminiszter édesanyja, 
Kozma Ferencné Nylry Erzsébet is s a közben 
megérkezett Mikecz Ödönné, Rákóczi Imréné 
és Cegléd város hő így közönsége közül számosán.

A közebéden több felköszöntő hangzott el. 
óriási közönség előtt

Deutsch Gyula a bécsi marxista- 
puccs vezére vasárnap 
Spanyolországba érkezett 
Gyengül a vörösök ellenállása — Borzalmas gyil
kos harc a madridi egyetemért

Pária, november 15. I
Hétfői Napló tudósítójának telefonje-(A . . , ______

leütése.) A madridi pokolból érkező legújabb 
Jelentések egymásnak teljesen ellentmonda
nak, valamennyi jelentésből kitűnik azon
ban, hogy

a spanyol testvérháboru legborzalma
sabb harcai folynak Madrid külváro

saiban.
A nemzeti felkelőcsapatoknak sikerült ■ fő
város északnyugati részében az egyetemi 
városnegyedet s az egyetem épületét is meg
tisztítani a vörös csapatoktól.

Az egyetemért gyilkos harc folyt. 
A vörösök ellenállása azonban már szem- 
melláthatólag gyengébb volt, mint az előző 
napokban. Franca tábornok csapatainak tá
madására az egyetem épületétől néhány száz 
méternyi távolságban lévő Francla-hldról 
indult ki.

Az Agenee Radlo valenciai jelentése sze
rint

Deutsch Gyula dr, az egykori osztrák 
szocialista vezér, Valenciába érkezett 

Mint emlékezetes, Deutsch Gyula egyik ve
zére volt az 1034 februári ausztriai marxista 
nuccskisérlctnck, amelynek leveretése után 
Deutsch és társai Csehszlovákiába menekül
lek. Dculsch a bécsi utcai harcokban 

súlyosan megsebesült és félszemére meg 
is vakult.

Caballero miniszterelnök és A Ivaréi dél 
Vayo külügyminiszter ugyancsak Valenciába 
érkezett Megérkezésük után

csakhamar kezdetét vette a miniszter
tanács.

Bombazápor zudult vasárnap 
a madridi járókelőkre

Madrid, november 15.
(Á Hfl/fll Naptfi luddillójánnli lelrfonlc- 

lentile.) A madridi vííelml tímár, (elcnlísc 
.rcrlnl n folkrlBU rcpUlái-ánrl Alma ltrtv,- 
áelt tombáztíli. Több nayy bnmbn ■ madridi 

i za-

J. B. PRIESTLEY
Dickens méltó utódának 

hatalmat regénye

A nagy augal író legraehk 
könyv*  ca, — as elérhetetlen 
boldogság ragyogó története, 
amely a kis angol várostól a 
déltengert saigetek forró vi
lágáig viso. aa események 

fordalatos sorát.

Ára 4 P M fillér, kltra 4 P N flBét

AíegfvHnfheM mfrtrfea könyvesboltiam

SINGER ÉS WOLFNER 
KIADÁSA

a bombázásnak ötvenen estek találót 
áldozatul és Igen sokan megsebesüllek.

A pályaudvar sértetlen maradt E jelentés 
szerint a nemzeti csapatok vasárnapi njabb 
támadását a vörösök visszaverték.

Ward Príce 
és Eckhardt Tibor 

találkozása 
Szombaton Budapestre érkezett Ward Price, 

lord Rothemcrc helyettese, a Daily Mail helyet
tes főszerkesztője. Tekintve, hogy a világhírű 
angol publicista szombaton este 

az olasz követségen Is megjelent a Clano 
gróf tiszteletére adott estélyen, 

különböző kombinációkat fűztek látogatásá
hoz.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap este 
beszélt Ward Price-al, aki a kővetkezőket 
mondta:

— Szombaton találkoztam Eckhardt Tibor
ral, akit már régóta ismerek és aki engem már 
több ízben meglátogatott Hosszasan elbeszél
gettünk, de

politikáról nem Is volt szó diskurzusunk 
során.

Vasárnap a Daily Mail budapesti tudósítójával 
autón a Balatonhoz kirándultam.

Ward Price egyébként vasárnap este se 
Operában volt az olasz külügyminiszter és 
felesége tiszteletére rendezeti díszelőadáson.

Welták Bélán*  vfll. Kiéin Kmébet un « msas, valamint Fényi Grórsjné UQ). WotUk íJIIr kínja. WallAk Jen*  Jóul tMtvérei nevében fájdalomtól megtart ulwet jelentik, hogy a legjobb férj, a leaodasdóbb apa, testvél ét rokon
Wollák Béla

életének 03-lk évében rövid szenvedés útin el hunyt.Drága hatottunk földi maradványait e hó tí-án délután 2 órakor ItluérJOk vtnlaó útjára a rák ’» |»r. hal. Unah.úából. _ ,ftváarnUák: rejt Fény*  György, unokája Fenj*  
Sándor GyOrn, vuHm'nt sógornói, aó|oral *•  

a kiterjedt rokonság.
Emléke Srflkkfn élni fo< lelkűnkben! 
m»ivítlúioc»lá'ok mellfieéeét kérjlk.

mlnl.su
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Döntött a becsiiletbiróság:

Sárga Ferenc dr. párbalképes 
és 4? óra alatt kilenc ellen
féllel kell menverekednfe

' 'A legöregebb párbajszakértők alig emlé
keznek olyan párbajlavinára, mint ami
lyenre most van kilátás: dr. Sárga Ferenc
nek, a barkó Magda-ügy hősének egymás
után kilenc ellenfelével kell megverekednie!

Sárga Ferencet annakidején a nagy port 
(elvert ügyben letartóztatták, de később 
szabadlábra helyezték. Mikor kiszabadult 
a fogságból, megtudta, hogy mialatt az ügye 
zajlott, néhány társaságbeli ur olyan ki
jelentéseket tett, amelyeket egyrészt ma
gára, másrészt barkó Magdára nézve sértő
nek talált. Ezért lovagias elégtételt kért és 
segédei, fíau Béla ér. Marton Endre, a BEAC 
kél vívója utján

provokáltam! kilenc urat, egytől-egyig 
a társasági életben szereplő embereket.
A szabályszerű provokálás után azonban 

Sárga Ferenc korrekt módon arra az állás
pontra helyezkedett, hogy ő ellene bűnvádi 
eljárás folyik, tehát

maga kérte, hogy ált Hsa nak össze l>e- 
esületblróságot,

nmelv majd eldönti, hogy párbajképes-e. 
Az ellenfelek méltányolták a kívánságot és 
rövidesen megalakult a becsű letbiróság. 
Sárga részéről ifj. Olinkicwic: Sándor és 
dr. Szemengeg László, az ellenfelek részéről 
Sikabongi Zoltán és dr. Illyés Endre kerül
tek a becsületbiróságba, amelynek tagjai

Huszár Elemér volt országgyűlési kép
viselőt választották elnöknek

és megkezdődött a vizsgálat.
A becsűletbiróság a tanuk egész seregét 

hallgatta ki,
országgyűlési képviselők, bankigazgatók, 
miniszteriális urak, közismert sport

Csepeli utonáilók
iaajnali revolvercsatája 
a rendőrökkel
Rendörkutya segítségével fogták el
a 10völd»ző utonállókat

Vasárnap hajnalban négy óra tájba revolver
dörrenések zaja verte fel éjszakai álmukból 
Csepelen, a Rákóczi Ferenc-utca lakóitt

egymásután hat rcvolvrrlövéa, majd segély
kiáltások hallatszottak.

A felriadt emberek rémülten nyitották ki ab
lakaikat. hogy megnézzék, mi is történt tulaj
donképpen.

A hajnali tűzharcnak érdekes története van.
Péter József 40 éves gazdálkodó hazafelé 

tartott erdősorulcai lakására. A sötét utcában 
egyszerre három ember ugrott eléje 

pénzt kértek tőle, majd amikor elutasította 
őket, botokkal rátámadtak és agyba-főbe ver 
ték. Péter ájultan zuhant a földre és amikor 
nagvnehezen föllápászkodott, véres sebektől 
bontva Király András rendőrlörzsőimesterhez 
vánszorgott. Elmondta a vakmerő támadás le
folyását, in irt1 Király azonnal nyomozni kezdett 
a lettesek után.

Idomított rendőrkutyáját magához véve, 
nekivágó! a nehéz munkának.

Sorra járta a környéket és amikor nz egyik 
Rákóczi-utcai házhoz ért, belülről gyanús zajt

Húsz aranykoronáért 
hatalmas telket adott

a főváros az ügyvédeknek, 
hogy azon jóléti intézményeik számára 
hétemeletes palotát építhessenek

Miközben az ügyvédi rendtartás vitája 
farija izgalomban az egész jogásztársadal
mat, rendkívül érdekes, fontos esemény tör- 
*ánt a pesti ügyvédség körében:

hétemeletes palotát kapnak n pesti

Színpadi kalapok speciális szántója

maBKiuiTS líi illír
v.|„ Erzsébet-könit 27. - V'-T«ré»-k6nit 66.
VII. Erzsébst könit öO - VI., Naíymo 6 utca 14. FF.„V d rck ric
Export. Import IV.. Pe öli iJLMh’nLtf m^vÁznök

vezetése monett a legszebb és leghíresebb pesti mllveaznbk 
kalapjai készülnek

férfiak, a MAC éa különféle klubok, ka
szinók tagjai álltak a bcMŰIctbiró- 

súg elé, 
hogy felvilágosításokat adjanak.

Közben Sárga Ferenc feleségül vette 
barkó Magdát az ügyészség pedig meg- 
szüntette ellene az eljárást. Addigra mór 
nyárba fordult az idő, a becsületbiróság elé 
hívott urak közül többen elutaztak nya
ralni, ez lassította az eljárási, amely azon
ban az őszi szezon bekövetkezésekor 
tovább folyt. Sárga Ferenc is sürgette az el
járást Sorra meghallgatták a még hátralévő 
tanukat. Csütörtökön és pénteken egy kávé
ház különtermében

közel negyvennyolc órán ót szakadatla
nul folytatott kihallgatásokkal befejező

dött az eljárás.
Mikor a kihallgatásokul végeztek, a becsü
letbiróság egyhangúan kimondotta, hogy 
Sárga Ferenc semmi olyant nem követett 
el, ami difi'amáló volna, tehát

párbajképp.
A becsületbiróság határozatáról szomba

ton hivatalosan értesítették dr. Sárga Feren
cet, aki erre azonnal érintkezésbe lépett 
segédeivel. A lovagias eljárás szokásjogai 
szerint ilyenkor az a helyzet, hogy a becsű*  
lelbirósági tárgyalás miatt félbeszakított 
lovagias tárgyalások fonalát azonnal fel kell 
venni és a lehetőséghez képest

48 órán belül meg kell vívni a párbajt.
Sárga dr segédei vasárnap már megkezdték 
a tárgyalásokat és ha az ellenfelek szokat
lanul nagy várna és az idő rövidsége nem 
gördít valami váratlan akadályt az ügy elé, 
akkor Sárga Ferencnek egymásután kilenc 
úrral kell mcgverckcdnie.

hallott. A kerítés mögött elbújva három ember 
beszélgetett. A rendőr négylábú segítőtársa vo
nítani kezdett, azután a kapuhoz húzta gaz
dáját. Ugyanékkor a ház udvarának hátsó ke
rítése felé

menekült a három ember
és mielőtt átugrottak, valamelyik

két lövést adott le a rendőr felé.
Király félreugrott és ennek köszönheti, hogy a 
golyók helyette az utmenti fába fúródtak. Iz
galmas hajsza indult meg. amelyben több elő
kerülő rendőr vett részt. Üldözés közben mind
két részről használták fegyvereiket és öt perc 
leforgása alatt

hatszor dördültek el a revolverek,
de a golyók minden egyes esetben célt tévesz
tettek.

A rendőrség végül Is elfogta Fingerhut Ala
jos napszámost, Túri István kőművest és Vá
mos József földművest. Ok támadták meg a 
gazdálkodót és ők kezdték a tűzharcot. A cse
peli kapitányságon mindhármukat őrizetbe vet
ték és hétfőn döntenek további sorsukról.

ügyvédek!
A Hétfői Napló megtudta ennek a palo- 

taépilkezésnck minden előzményét és rész
letét.

Az ügyvéd Otthon már hosszú ideje terv-

FELHÍVÁS!
Orion rádiókészülékekre külföldről 
nagy megrendeléseket kapunk, de mi 

mindenekelőít magyar 
vevőinket kívánjuk gyors szállítással kielégí
teni. üzemeink nagy igénybevétele folytán 
raktárra nem gyárthatunk rádiókat, tanácsos 
tehát, hogy a kivánt Orion típusi keres
kedőjénél mindenki jegyeztesse elő, 
hogy a szükséges mennyiségről gondoskod
hassunk. Megfelelő minta mindenORION 
rádiókereskedőnél rendelkezésre áll

ORION -RÁDIÓGYÁR
Rászolgált a bizalomra

SOlfllWSfi
service én nagy képes katalógus díjtalanul.

be vette, hogy nagyszabású székházat léte
sít, ahol összpontosítani lehetne minden 
ügyvédjóléti, társadalmi és hivatalos intéz
ményt. Ezek a tervek azonban különböző 
nehézségek miatt mindezideig nem valósul
hattak meg. Most azután végre valóra vált 
ez az érdekes nagyszabású terv.

A fővárosnak a Szeniere-utcn 8 szám alatt 
— az ügyvédi Kamara szomszédságában — 
évek óta üresen álló telke van. A főváros 
ezt n telket képletes vételár fejében az Ügy 
véd Otthon rendelkezésére bocsátotta.

Húsz aranykoronáért vásárolta meg az 
ügyvéd Otthon a telket a főváros nobl- 

II fásából.
A telekeladásnak azonban az volt a felté
tele, hogy

fel kell itt építeni az ügyvédek fiatal*  
más palotáját, 

nőivel az ügyvéd Otthon tervezett. A pa- 
lotaépitkezés ügyében pár nappal ezelőtt 
megtörtént a végleges döntés: az Ügyvéd 
Otthon nyilvános pályázat utján negyed
millió pengős költséggel megépítteti a bu
dapesti ügyvédek hétemeletes palotáját.

Itt kap helyet a Kamara, a nyugdíjinté
zet, az ügyvédi Kiír, uz összes ügyvéd
társadalmi egyesületek. Több emeletet 
penziónak rendeznek be. A penzióban 
uz elaggott, elszegényedett ügyvédek ré

szére otthont teremtenek.
Egy-két emeletet lakások, ügyvédi irodák 
számára bérbeadnak, hogy igy jövedelme
zővé tegyék a székhazat.

Az ügyvéd Otthon legutóbbi vezetőségi 
ülésén mindezt végérvényesen letárgyalták 
és elhatározták, hogy

a hétemeletes ügyvédi székház megépí
tésére a legrövidebb időn belül kiírják 

a pályázatot,
mielőbb döntenek az építkezés odaítélésé
ről és jövő esztendőben már hétemeletes 
ügyvédpalota fog állani a Szemere-utcai tel
ken, amely ma még üresen áll.

Titkos bukméker
irodát lepleztek le 
a József-köruton

A VIII. kerületi kapitányságra bizalmas 
bejelentés érkezeit, hogy a József-kőrut 25. 
számú ház első emeletén, az egyik lakásban 
és egy körüli kávéházban tiltott lóverseny
fogadások történnek,

titkos bukmékeriroda működik, 
amely nagyobb versenynapokon nagy for
galmat bonyolít le és szinte mindennaposak 
a botrányok, amelyet megkárosított játéko
sok rendeznek. Szigethy Ferenc dr. rendőr
fogalmazó, aki a zugbukmékerck elleni el
járásokat vezeti, a főváros egész területén 
megbízást adott embereinek, hogy

leplezzék le a József-körull tikos 
fogndólrodát.

A detektívek alapos figyelés után rajtaütöt
tek a zugbukméker irodán és annak veze
tőjét,

Radnvlca Jenő Öl éves borbélyt előállí
tották a főkapitányságra.

Rajta kivül még két ember került rendőr-1 
ségre, akik ellen az volt a gyanú, hogy fía-

Ax Ollón rádiókat bemutatja:

MAGY. KIR. ES IJ JV. HANGSZERGYÁR 
VII., Rákóczi út GO

Ax ország legnagyobb és legszebb rádlótonne

dovlcs űzőiméiben részt vettek. A detekti*  
vek, amikor a kávéházban rajtaütöttek 
a borbélyon, 71 pengő tikket-pénzt talállak 
nála, amit lefoglaltak.

Szigethy dr. rendörbiró soron kivül le
tárgyalta az ügyet és

Radovies Jenőt 15 napi elzárásra és 50 
pengő pénzbüntetésre Ítélte

tiltott fogadások miatt. A másik két embert 
bizonyítékok hiányában felmentették. A 
borbélymester fellebbezett az Ítélet ellen.

Világítási költségeinek alig 

7°/o*ál  feszi ki a lámpa ára 

— és mégis: a lámpán 

múlik, takarékos lesz-e 

áramfogyasztása •

TUNGSRAM
DUPLASPIRÁLLÁMPA
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I.
Horthy Miklós ‘kormányzó megjelent az 

Országos Agarász Szövetség szolnoki ver
senyén. .4 kormányzó Nancy nevű agara 
harmadik dijat nyert,

II.
Hetényi Imre, a politikai rendőrfőnök 

annyi embert leplezett le már, itt az ideje, 
hogy egyszer őt is leleplezzék! Az nem ti
tok, hogy újságíró volt, rendőri riporter, 
még pedig a javából. Ráadásul megjárta 
Amerikái, jogi és orvosi diplomája van, 
rzenfölül pedig történész, csillagász és 
természettudománnyal is foglalkozik. Mind
ezt pedig ebből az alkalomból áruljuk 
cl róla, hogy Zsitvay Tibor volt igazság- 
figyminlszler szerdán a városházán indít
ványozni fogja, hogy a főváros kutassa 
föl Árpád sírját. Volna egy tanácsunk a 
főváros számára. Vegyék meg valamelyik 
könyvesboltban Bárl/ai Szabó László, az 
Akadémia tudós főkönyvtárosának nemrég 
megjelent szűr ke födelet könyvét. Abban 

elolvashatják, hogy Hetényi Imre a háború 
elölt magánszorgalomból esztendőkön út 
kutatott Árpád sirja után, az óbudai tégla
gyárak tájékán ásatásokat végzett, nyomra 
is akadt, de közben rendőr tett belőle, a 
hivatása elvette minden idejét, kitört a há
ború it és abbamaradt a munka. Nem ár
tana, ha megkérnék Hetényi Imrét, sza
kítson most egy kis időt erre a mun
kára. Amilyen lehetséges rendőr, egész biz
tosan kinyomozza Árpád sirjátl

III.
Gazdát cserélt egy ház a Svábhegyen. El

adó: rieissig Sándor, vevő. Incze Sándor.
IV.

A Nemzeti Kaszinó legutóbbi ülésén 
taggá fogadták a tiszteletreméltó Hág 
ge.nmacher-dinasztta két tagját. Az ugyan
csak tiszteletreméltó Dreher-dlnasztia már 
régebbi idő óta két névvel szerepel a ka
szinó könyvében. Most a kaszinói mérleg
ben is rendben van az egyenleg.

V.
Vasárnap a Tamás-galériában megnyílt 

Halápy János festőművész gyűjteményes 
kiállítása. Egy kitűnő művészember be
érkezése ez a kiállítás, amely nemcsak 
művészi, de társasági esemény Is. A meg
nyitás előkelő közönsége között ott voltak 
Gcrcvlch Tibor professzor, a hires műtör
ténész, Ugrón Gábor, azonkívül Márffy 
Ödön és Vaszary János festőművészek, 
Csorba Géza és Pátzay Pál szobrászok, 
de a színházi világ is felvonult: Muráti 
Lili, Dayka Margit, Walter Rózsi, Rápollhy 
Anna és még sokan.

VI.
Papén bécsi német nagykövet gyakori 

vendege a soproni Nádasdy-huszárok va
dászlovaglásainak. A Nádasdy-huszárok 
vendégszerető asztala mellett ízlelte meg 
a soproni borokat, nagyon ízlett neki és 
rendelt Is belőle egy bortermelőtől.

VII.
AZr/Jt a Rethlentéri Színház kitűnő elő

adásában végignézték a Doktor ar reprizét, 
meglepődve tapasztalták, hogy egy kis 
változás történt a darabon. <4 lobbanékony- 
szivű Csaló, aki a harminc év előtti bemu
tatón rendörfogalmazó volt, most civilben 
játszik és magándetektív a mestersége. 
Mindenki azt hitte, hogy talán a rendőrség 
tanácsolta el a színpadról a rendőruni
formist, de a Kisnnplő kinyomozta, hogy 
erről szó sincs: maga Molnár Ferenc vál
toztatta meg a darabot. Molnár Ferenc, a 
világhírű nagy szerző három évtized után 
kiccnzurázta a rcndörfogalmazót ax ifjú 
Molnár Ferenc bohózatából.,,

VIII.
Preszlg Elemért — aki mint méltóságot 

ur ment el a megyeházáról és mint kegyel
mes ur tér vissza — kedden iktatják be 
újra a föispáni székbe.

IX.
Árverést tűztek kt a mnsonmegyet Wenck- 

heim-birtokra. Tízezer hold a birtok, öt
millió pengő a kikiáltási ár.

X.
Háromnapos vérebversengt tartottak a 

devecsert Eszterházy-b,ttokon. Eszterházy 
Tamás, Csekonics Endre, Albrecht bajor 
királyi herceg és sok előkelő külföldi ur 
ü benevezett a versenyre.

“■ /
IcAW'J&mdXerf...

BAKTER: Csinálom a cslnálóját, igaz-e, 
hogy megen Pestiül gyiinnek, Lepcses 
szomszéd?

ÖRZSI: Onnan hát.
BAKTERt Oszt mi végből Jártak odaföl? 
ÖRZSI: Mer óvastuk, hogy eggyesítteni

akarják a férfi meg a női fodrászokat.
BAKTER: AíTenét! Ki akarja eggyesítteni 

ükét?
ÖRZSI: Hát a Bornemissza miniszter.
BAKTER: Hm. És ml közük mnguknak 

ehhöz?
LEPCSES: I.áttya, ugyaneztet kérdezte 

tüllem az a miniszlerijomi úriember, akinek 
clp.maszútnm, hogy mibe járok. De mon
dok. a tántiját néki, adófizető pógár va
gyok, csak van annyi beleszólásom az 
órszág dógába, hogy eztet a fodrász-gyavas- 
latot nehezményezzem.

BAKTER: Hásze Jól monta. De mér ne
hezményezi?

LEPCSES: Mer láttam má lilén katasztró
fát Az n Senyvedő Gebula Mihál, javakora
beli özvegyemkor, igen jó szomszédságba 
vót özvegy Tekintő Károlnéval. KÖccsőnős- 
sen kisegítették egymást, bún a szecska
vágóval, hun a rostával, de még ha itt-ott 
cicázásra tárnáit kedve valamelliknek, hát 
csak átsétált esti sötétvei a szomszéd por
tára s ollan szívderíltő ántyom-pántyom 
huzavonát indítottak, hogy abba nem vót 
hiba.

ÖRZSI: Amig eccer össze nem házasoltak. 
LEPCSES: Hát bizony. Mer attul fogvást 

szitát-rostút úgy kőcsőnözlek, hogy igényest 
a másiknak a fejihöz röpül. El is váhikoz- 
lak hamarossan. Plébános úr mekkérdezte 
az embert, hogy mér nem vót jó az eggye- 
sített élet mikor pedig ollan fájnu] vótak 
azelőtt. — ..Hál" — aszongya Senyvedő 
Gebula Mihál — „azér, mer a lekváros 
csusza, meg a savanyú tojás, külön-külön 
jó; de ha összeöntik ükét: főfordul az em
ber gyomra.**

BAKTER: Akárcsak nekem, ha ránézek 
szeletelt Julcsámra. — S azontúl mit hallot
tuk, hogy egy embernek levágták orrál- 
fülit?

MOST-JEtfNT-MEG-

-KIRÁLY
REGÉNY-
HÁROM KÖTETBEN

ÁRAÜMKÖ RÚTVE tő PENGŐ 
MKTEKWWnÖWES RÖNtVtSBOHWW

&ING€R.«Ó5-WOtpNep,«RT.- WIAüASA

ÖRZSI: Az ám. Egy vót ámerikánus villa
nyos-kalóz cselekctte az üzlettársával.

BAKTER; A szenvedést neki! Jókomák 
lehettek azok is.

LEPCSES. Idegenek nem igen margyák 
egymást! ösmerle maga aztat a Ritkabélű

ssBŐRKABÁT
BECIÍ EVLIL MrnihiMti RAkóczi-iit 60, M. emelet

Simon Lajost, aki feleségül vette Futovány 
András Julis testvérit? Hát a kél sógor kö
zött sok vitagzás vót s ahányszor szájat 
mértek, mindig avvót a vége, hogy igen 
tckintélles pofonokat mázútak egymás füle- 
hegyire. No, eccer tanéttó úr mekkérdezte 
Futovánvt, hogy’ mér csépölik folton egy
mást a sógojával. — „Annak mán vége'*  
— monta a kérdezett — „nincs többé vesze
kedés.**  — „No, lám" — örvendezett a ta- 
nétló — „szóval kibékűtek!" —• „Békűt a 
rosseb” — morgott Futovány — „eccerüen 
nem tartyuk a rokonyságot."

ÖRZSI- Könnyebb megeggyeznl három 
ellenséggel, mint egy atyafival. — Oszt me
hetnénk is, aptya

BAKTER: Hő, hö! Valamlrű még nem 
nyilatkozott, Lepcses szomszéd. Mit szól 
uhhoz, hogy az órszágúton ótomobilos 

CiBő«.... jóo!csö „ Frlebsrt?
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csendőrök regulázzák a szekéren Járó gaz
dákat.

ÖRZSI: Igen, mer a falusiak alusznak a 
szekéren, oszt a lú úgy mén, ahogy neki 
teccik.

BAKTER: Ami nem vóna baj, mer ollik 
lú okosabb, mint a gazdája.

LEPCSES: Errü hallottam egy esetet. 
Gelesztavágó Csipet Antal eccer föszekere- 
zett Pest.e a vásárra Jól eladhatta a tinóját,

UTAZÓ
UR: Megrendeléseinek felvételénél 
kizárólag a magyar

>THEBRIS<
MASOLÓ-lItÖNT használj.. 

Gyártja: SCHULER JÓZSEF R.-T.

mer u’ berúgott odaföl, hogy még akkor is 
tökrészegen hortyogott, mikor a két lova 
hazaérkezett Bogyocskára. Aszongya néki 
másnap a postamester: — „Eztet nem iy 
értem, arrul a ménkű távoji Pestről hugyan 
tanált haza az a két lú?" — „Hát úgy" 
— mosolgott Gelesztavágó —, „hogy hát itk 
nem ittak abbul a szilvapálinkábul." — No, 
Istennek ajállom.

LEGOLCSÓBB 
A SPECIÁLIS 
RÉSZI fÖNÉL

Megkezdte tréningjét a nöl válogatott 
keret. Ez már n júniusi budapesti világbaj
nokság előkészülete. A bridgezö hölgyek uj 
szisztéma szerint, az amerikai llou>el-fi\« 
tréningrendszerrel, készülnek a nagy ver
senyre. Az első tréningnapon a Bridgeldub 
és a Sziget Klub két-két, a MAC, BEAC és 
FTC egy-egy kitűnő hölgypárja vett részt, 

♦

Nemcsak nagy brldgeeseménye, de fényes 
társadalmi eseménye is lesz a szezonnak a

Fészek Klub januári teamversenye. Pompás 
keretek közt rendezik ezt a gála-versenyt, 
amelyen a játékosoknak és a nézőknek is 
kötelező nz estélyi ruha. A rendező klub, 
hogy izgalmasak legyenek a küzdelmek, ki
mondta: egy teamben nem játszhat egynél 
több elsőosztályu, vagy kettőnél több má
sodosztályú játékos.

*
Egy kitűnő magyar hírlapíró, akt egyúttal 

a bridgetársadalQmnak is népszerű tagja, dr. 
Csánk Endre, az Est-lapok belső munkatársa, 
nősül, liánó Babyt veszi feleségül, Bánó Gábor 
bécsi vezérigazgató gyönyörüszép leányát.

♦
Az Unió LtC hagyományos éa népsterfl 

háziversenyét november 28-án rended. A ver
senyen, amelynek győztesei szép dijakat kap
nak, vendégek is indulhatnak.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A TÉBE vidéki osztálya csütörtökön teljes 

ülést tart, amelynek nupirendjén a garda vé
delmi rendeletek végrehajtásával kapcsolutos 
kérdések, az alapítandó birtokkörpont ügyel és 
a guz-daadósokkal szemben fennálló követelések 
utáni kamathozzájárulás szerepelnek.

♦
Csehszlovákia és Magyarország közötti dru- 

csereforgalmi relációban, ma hétfőn, kezdőd
nek a tárgyalások

♦
A iondon—Lstnnbull transzkontinentális or

szágút Budapesten nemzetközi irodát szándé
kozik felállítani. Ebben uz ügyben már folynak 
a tárgyalások a magyar kormány illetékes szer
veivel.

*
A Tcxtilbehozntnll Bizottságot rövidesen át

szervezik, az uj tagokat az érdekképviseletek 
kijelölése alapján, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara nevezi ki.

*
A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szö

vetsége utazó alosztálya vusárnnp nagygyűlést 
tartott, amelyen dr. Tőrük Gyula tanácsos é*  
Toronyi Károly főfelügyelő a MÁV igazgatósá
gát, dr. Gyümrcv Sándor titkár pedig a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamarát képviselte- 
Faragó Hugó szakosztályi elnök megnyíló
beszéde után Egri Arlnr ügyvezető elnök Ismer
tette a hotárorati javaslatot. amelyet a gyűlés 
egyhangúlag elfogadóit. A határozati javaslói 
kéri az ctazásl ügyekben felmerülő sérelmek 
megszüntetését éa sajrólallal állapítja 
hogv sok mnnkaadó a kereskedelmi utazót nem 
alkalmazottnak, hanem önálló váilalkos.'.rak 
tekinti, holott a M‘V egyet kívánságaik tel e- 
sltéafl éppen a/aal ar. Indokol'’,enl utasltolta 
vissza, hogy nem önálló válallkozók, hanem 
alkalmazottak.

dr
A móri bortermelők „Borérlé’cesltö Szövetke

zetei'*  nlnkltannk. nngv érdeklődéssel néz nz uj 
alakulat elé Mór község 557 szőlősgazdája.

w
A szállodát érdekeltségek tárgyalásokat foltt- 

tatnak a kereskedelemügyi minisztériummal, 
hogy hosszúié járatú amoitiiácjós kölcsönöket 
kapjanak emelctrdpitésck céljaira.
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Petárdákkal zavarták meg 

a nyilaskeresztesek 
Fábián beszámoló gyűlését 

Botrányokkal, izealmo. *

sek helyett eddig la voltak tartóztatva, sza
badlábra kerüljenek, közülük

elsősorban Wlnter Ferenc ügyével fog
lalkozott a vlugdlóblró 

3 intézkedett a szabadlábrahelyezéara vonat
kozóan.

Botrányokkal, Irgalma, kírbeirólSiokk.l <, 
petárdarobbanáaokkal tarkított be„4m„|ógJü. 
lést tartott vasárnap délelőtt , pestsrem. 
erzsébeti Pflum mozgóban Fábián Béla a 
pestkörnyéki kerület képviselője. Több mint 
kétezer ember vett részt a gyűlésen amelven 
Rossop Károly és Bródy Ernő orsrőgmWsl 
képviselők Is megjelentek.
, n‘”',lk^PÍI' *.  PolS5rl szabadságpárt hely, 
beli elnöke nyitotta meg a gyűlést maid Fábián Béla tartotta meg be&mdilS 
dé. amelynek bevezetőjében a liberális gon. 
<lolat nagy Jelentőségéről, majd a polgárság 
nemtörődömségéről beszélt. b

A képviselő beszéde hátralevő részét állandó 
közbcszólásokkal zavarták meg 

a teremben szétszórtan elhelyezkedett nyilas
keresztesek, akik már a gyűlést megelőzően 

sárga plakátokkal ragasztották tele a 
várost,

a következő szöveggel: „Magyar emberek, ne 
menjetek cl a zsidók gyűléseire!" Két nyilas
kereszt között pedig: „Miénk a jövő!"

— Aki ebben az országban békétlenséget és 
nyugtalanságot akar okozni — mondta válasz
képpen az egyre zajongó közbeszólóknak Fá
bián Béla — azok nem jelentenek tömegeket. 
Nem állanak másból, mint

néhány emberből, aki pénzt out éa 
néhány emberből, aki azt elfogadja.

A liberalizmus eszméje ezzel szemben fel 
akarja támasztani az embert, a kultúrát, a 
szeretetet...

— Csak a keresztény kultúra! — kiáltotta 
az egyik közbeszóló a szónoki emelvény felé.

Fábián válaszolni akart a tüntető nyilas
kereszteseknek, de szavait elnyeli

as első petárda fülsiketítő dörrenése.
A következő pillanatban pánikszerű Izgalom 
vesz erőt a mozihelyiséget zsúfolásig meg 
töltő közönségen:

— Revolverrel lövöldöznek/ 
többen.

Ezeket a közbekiáltásokat 
most már

eortüzBzerüen egymásután 
dák,

kiabáltak

Is elnyelték

durranó petár-

«»?• • teremnek mindig más-más 
J ’’'n ''J1*8'11 r“l- * kOtóneóg Izgatottan

lv’ • kijáratok felé, ugyhogv a
ka\arodásban a tömeg közé hatoló rendörök 
elvesztették szem elöl a zavartkeltö nyilas 
kereszteseket Percekig tartott, amig Rassay 
Károly és a rendörök meg tudták nyug 
•atn! a gyűlés közönségét és Fóbián Béla 
folytathatta beszédét.

A pestkörnyéki kerület képviselőjének be
számolója után Bródy Ernő képviselő szólalt 
föl majd Rassay Károly beszélt.

Bírálta az elmúlt rendszert, amelyre egy 
szomorú emberi tragédia tett pontot, beszélt a 
kilencvenöt pontról, amelyek mindegyike he
lyes, de nem más, mint utópia.

Mi azt akarjuk — mondotta — hogy a 
kormányzat mondja meg, mit akar és való
sítsa is meg ezeket a gyakorlati célokat. 
Mindig ugy állítják fel a kérdést, hogy Mnd- 
nd vagy Burgos, Berlin vagy Moszkva közölt 
kell választani. Nekünk egyik sem kell, csak 

aa ezeréves Magyarország minden meg
szentelt tradíciójával és ezeréves alkot

mányával.
Mi tisztában vagyunk azokkal, akik világ
nézeti harcot akarnak felidézni: ezek a saját 
politikai exisztenciájukat akarják megerősí
teni azok utján, akiknek a harc a kenyere, 
mert ha nem lenne harc, akkor nem lenne 
juk szükség.

Rassay Károly részletesen foglalkozott 
után a politika legutóbbi eseményeivel és 
eljövendő feladatokkal.

Követelte a munka megindítását
— A Darányi-kormánytól azt várjuk — 

jezte be beszédét Rassay Károly ’ -
fair p’-y, 2 J'-'*
ján álljon. Ne nézzen a miniszterelnök ur 
pártjának frakcióira, ne nézzen a hatvan- vagy 
tizenkéttagu választmányra, hanem tartsa te
kintetét állandóan az országon.

Rassay Károly egész beszéde alatt állan
dóan durrogtak a nyilaskeresztesek petárdái, 
a rendőrség azonban nem tudta megállapítani 
a gyűlés megzavaróinak személyazonosságát.

A beszámológyülés a Himnusz eléneklésével 
ért véget

rá

ez-
az

fe- 
» be beszédét Rassay Károly — hogy a 
play, a tisztességes játék szabályai alap- 
álljon. Ne nézzen a miniszterelnök i

Érdekes szembesítés 
és telefonos liangpróba volt 
vasárnap a rendőrségen 
a váci-utcai ékszerrablókkal

A Váci-utcai ékszerrablás igazi tettesei 
vasárnap még a fökt-pitányság cellájának 
foglyai voltak. Tóth-Halász Sándor rovott- 
mullu iparossegéd, a rablótámadás végre
hajtója, Kopeczky József többszörösen bün
tetett zsebtolvaj, Marosi Béláné született 
Krupánszky Anna és Nagy Lajosné született 
Váczi Irén az éjszakát a rendőrségen töl
tötték s

vasárnap délelőtt újból részletesen ki- 
balgatták őket

Ugyancsak vasárnap délelőttre beidézték 
a főkapitányságra Neubauer Emilt, a Váci
utcai ékszerbolt tulajdonosát, hogy újból 
kihallgassák és szembesítsék Tóth-Halász 
Sándorral, nki a rablást elkövette. A szem
besítés érdekesen folyt le. Tóth-Halászt 
nyolc detektív közé állították, aztán behív
ták az ékszerészt s

felszólították, mutassa meg, ki volt ax 
a férfi, aki annakidején üzletében járt. 

Neubauer végignézett az eléje állított embe
reken, aztán rámutatott Tóth-Halász Sán
dorra:

— Ez volt az! Felismerem!
Ezután azt kellett tisztázni, hogy az ék-1

szerész felismeri-e Kopeczky Józsefnek a 
hangját, aki az ékszerrablás idején betelefo
nált az üzletébe. Kopeczkyt egyik rendőr
tisztviselő szobájába vitték és

áttelefonáltattak vele abba ■ szobába, 
ahol Neubauer tartózkodott 

Kopeczkynek azt kellett mondania a tele
fonba, amit annakidején mondott, Neubauer 
pedig hallgatta Kocpczky hangját. Az éksze
résztől ezután megkérdezték: megismeri-e a 
hangot? Neubauer kijelentette:

— Legjobb emlékezetem szerint való
ban ez a hang jelentkezett a telefon

ban, amikor a rablás történt.
Az érdekes szembesítés és telefonos hang

próba után a főkapitányságon jegyzőkönyvbe 
foglalták az eddigi vallomásokat s intézked
tek, hogy hétfőn a Váci-utcai ékszerrablás 
tetteseit az ügyészségre szállítsák.

Hétfőn délben kísérik át a királyi 
ügyészség Markó-utcai fogházába Tóth 
Halász Sándort és a többi letartóz

tatottal.
Vasárnap a büntetőtörvényszék vizsgáló

bírója intézkedett, hogy az ékszerrablás gya
núsítottjai közül azok, akik az igazi tette

A magyar lélek
A magyar szív
A magyar tehetség
A magyar művészet
A magyar tudás

diadala:

Készült
a Hunnia filmgyárban.

Eladta főnöke üzletét,
hogy egy-két napig jól éljenPesten

Schaffer Istvián csillaghegyi pékmester 
szerdán fontos üzleti ügyben elutazott és 
távollétében az üzlet vezetését segédjének, 
Tóth Józsefnek a gondjaira bízta. A hét 
végén érkezett haza és legnagyobb meglepe
tésére

üzletét zárva találta.
A redőnyre egy kis cédula volt rátflzve 

ezzel a szöveggel: Betegség miatt pár napra 
zárva. A pékmester gyanúsnak találta a 
dolgot, felnyitotta ar üzletet és amikor oda 
belépett, meglepetése megdöbbenéssé válto
zott át.

üzletét teljesen feldúlva, kifosztva találta.
Alig volt egy-két szék benne, a többi be-

rendezési tárgy: a pultok, szekrények, asz
talok mind hiányoztak. A raktárban is ha
sonló kép fogadta. Több mázsa fehér liszt
jének, nagy árukészletének hült helyét ta
lálta.

A szomszédoktól tudta azután meg, hogy 
távollétében „hűséges" segédje

végklárusltást rendezett.
Potom áron eladta a liszt- és árukészletet, 

azután a berendezési tárgyakat vette sorra. 
Amikor az ismerősök meglepődve kérdez- I 
ték, hogy mi az oka a végeladásnak, azt |

Meghűlésnél és fáj
dalmak ellen kérjen 
Aspirin-tablettát a 
Bay er-kereszttel.

ügyeljen ■ Bayar-keressfreJ 

hogy valódi Asplrlnt kapjon I

Egészsége 
rovására ne legyet*  

takarékos!

telelte, hogy SchafTer urnák el kell költői*  
nie Szentendréről és

őt bízta meg holmijai értékesítésével.
Ezt a mesét elhitték és Így történt, hogy 
egy egész napon át folyt a kiárusítás 

a péküzlelben.
Tóthot a szentendrei kapitányság detek- 

tivjei elfogták és vi.sszakisérték a lopás szín
helyére s azután letartóztatták. Tóth azért 
fosztotta ki főnöke üzletét, hogy egyhangú 
vidél életét cgy-kétnapi szórakozással cse- 
rélje fel.

Éber Antal vasárnapi előadása
a szabadkereskedelem védelmében, 
az egy kézrendszer és az álszövetkezetek ellen

Vasárnap a Kereskedelmi Utazók Egyesü
letének rendezésében rendkívül érdekes elő
adást tartott Éber Antal országgyűlési kép
viselő, a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöke. Az előadásban, amelynek 
cime: A kereskedelem szabadsága, élesen ál- 
lástfoglalt az egykéz rendszer és az álszö
vetkezetek ellen és hirdette a gazdasági li
beralizmus eszméit.

Szabadelőadásának bevezetésében meg
emlékezett az olaszok magyarbarátságáról 
és Mussolini közgazdasági elveiről. Kifejtet
te, hogy

a kereskedelem szabadságának erőteljes 
megkötése 1931-ben kezdődött.

A szindikátusok, az ajtónyitogatók rendsze
rét valósították meg és ma már csaknem 
minden exportüzletnek van ajtónyitogatója. 
Rámutatott arra, hogy az egykéz rendszer 
hivei azt mondják, hogy nagyon árt a me
zőgazdasági cikkek exportjának, ha sokan 
kínálják külföldön a termékeket. Megcáfol
ta ezt, kijelentvén, hogy

■z egykéz rendszer ■ kereskedelem sza
badságának legnagyobb sérelme

és kifelé sem megfelelő. Ezzel a módszer
rel külföldön nem tudjuk befolyásolni az 
áralakulást.

Rosszhiszemű beállításnak bélyegezte 
Éber Antal azt, hogy túlsók a kereskedő. 
Szerinte sokkal több kereskedőre lenne szük
ség. A főváros által kezdeményezett piac
kutató intézet létesítése bizonyosan elégté
telt fog szolgáltatni a kereskedelemnek és 
meg fogja cáfolni azt a beállítást, amely 
szerint a kereskedőnek tukok a haszna.

A kereskedelem nem foglal állást a sző-1 
vetkezetek ellen. A baj csupán az, hogy

az úgynevezett szövetkezetek tulajdon
képpen álszövetkezetek,

mert állami támogatással működnek. A ke
reskedelem szabadsága érdekében ki kell 
állania a kereskedő társa dalomnak is. Meg 
kell teremteni a kereskedők egységes front*  
jót.

Ezután az utazók jogos szociális követe- 
léseiről beszélt Éber Antal és méltatta en
nek a szakmának nagy érdemeit. Előadását 
azzal fejezte be, hogy

maradjunk hívd a auibadkerrakedelem 
eszméjének.

Felfüggesztették 
állásától 
Vilmos József 
iskolaigazgatót

Szeged, november 15.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonj?*  

lentése.) Csanád vármegye közigazgatási bi
zottsága felüntésl kellő fegyelmi Ítéletet ho
zott. Felfüggesztette állásától Vilmos Jó
zsef igazgatótanitót, aki az egyik szeged
környéki iskola élén állott. A felfüggesztést 
a tan felügyelőség fegyelmi vizsgálata előzte 
meg, a szabálytalanságok egész sorozatát 
állapították meg. igv kiderült, hogy

ax Igdzgatótanitó hamis bizonyítványo
kat adott ki,

megállapították azt is, hogV az anyakönyvi 
naplókból több lap hiányzik, azonkívül a 
magánélete ellen is kifogások merültek fel. 
A sorozatos szabálytalanságok alapján egy
hangúlag hozta meg a közigazgatási bizott
ság a felfüggesztő végzést.

Zivatar 
Kemenespusztán
Irta és rendezte: György István. — Zene: Polgár Tibor. — Főszereplők:

Eöry Kató Berky Lilly Gőzön Gyula
Komár Júlia Szakáfs Zoltán Kiss Ferenc 

Vértes Lajos
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Nyolc szurkálás 
vasárnapra 
virradó éjjel

’A bndspestl mentőknek régen volt olyan for
galmas „szurkálási éjszakájuk0, mint szombat
ról vasárnapra virradóra. Úgyszólván az éj
szaka minden órájában akadt egy-egy szurká
lás a város különböző részein. A szurkólások 
közöl több Igen súlyos éa életveszélyes termé
szetű.

Éjjel tizenkét órakor a Mozsár-utcai kapi
tánysághoz hívták ki a mentőket, ahol 

liét ájult embert ápolhatlak 
a rendőrök Az egyik Kín János 27 éves kő 
műves volt, a másik pedig ennek öccse, Kín 
József 24 éves napszámos. Mindketten egy Jó
kai utcai kocsmából jöttek ki, amikor egy is
meretlen férfi mindkettőjüket valami kemény 
tárggyal úgy sújtotta fejbe, hogy koponyaalapi 
törést szenvedtek. Életveszélyes állapotban vit
ték őket a fbíAus-kőrliázba. A merénylőket 
keresi a rerdőrség.

Félórával később a Jász-útra 10 előtt akadt 
dolgok a mentőknek A ház előtt feküdt

több sebtől boriivá
Válsz István húszéves kocsis, akit ugyancsak 
Ismeretlen tettesek szurkállák össze. — Színes 
Elemér 48 éves festőművészt a Hársfa utcában 
egy vendéglő előtt

verték fejbe.
A Vdfjds-téren Kocsis József fámnyomőt szúr
ták fejbe. — Hlauács Sándor 3! éves munka 
vezetőt a TMW/p-wt és Aréna-ut sarkán úgy 
verték boxerrel fejbe, hogy

vértől borítva Bsszerogyolt
Cdfozf Gyula 20 éves aznbósegédet a Szilágyi 
Dezső-téren szúrták nyakon. — Ferencit Dá
niel 56 éves munkást a RomanelH-ulca 28. sz. 
ház előtt tolálta egy rendőr vértől borítva, 
mellette egy

félméter hosszú vasdarab
Feküdt, ezzel verték fejbe.

Valamennyi sérültet a mentők részesítették 
első segélyben, majd n Rókus-kórházba szállí
tották őket. A szurkálók közül vasárnapig 
egyetlen egyet sem sikerült kézrekeritenlo a 
rendőrségnek.

Pirid domicollocUó, övcsali és 
kllpsa újdonságai megérkeztek.

Szalon tulajdonosoknak árnneodmény.

f <7 divatékwerboltjAban. 
KlgyO-utcu 4—6. szám

Letartóztatták 
a zongorák szerelmesét, 

a Mnevü pincért
Vasárnap letartóztatta a rendőrség Horváth 

János 36 éves volt pincért, a „zongorák szc 
rclmaaét.**  Horvóthot különös szenvedélye jut
tatta a bűn útjára.

Horváth, aki Molnár Béla néven szerepelt és 
állandóan

ar egyik előkelő dunapnrtl szálló tőplncé- 
rénck adta ki magát, 

a Sxőuefsép-utcAban főbérleti lakást bérelt. A 
berendezési tárgyakat hitelre vásárolta, de a 
legnagyobb súlyt a zongorára helyezte, mert 
állandóan hangoztatta, hogy

nagy aenebarát éa minden őrömét a zené
ben találja.

Horváth, amikor lakásét bútorokkal beren
dezte, zongora után nézett. Értékes 

hangversenyzongorát bérelt ■ l.yra rész
vén) társaságtól, de két nap múlva eladta. 

Ezután a A’erndcs céget kereste fel és ott a tu 
lajdonjog fenntartásával részletfizetésre vásá
rolt zongorát. Pár nap múlva ezt is eladta. És 
igy ment ez még több cég rovására. A kórosult 
cégek rövidesen rájöttek a turplsógra és 

feljelentést teltek a „zenebarát0 főpincér 
ellen

a rendőrségen. Amikor előállították, nevetve 
jelentette ki, hogy n régeket nem ő, hanem 
Molnár Béla károsította meg, ez a név szere
pel minden Íráson.

He sem fejezte szavait, elővette Írásait, ame
lyek tényleg nem Molnár, hanem Horváth Já 
nos névre vannak kiállítva. Ez természetesen 
nem mentesítette n felelősségtől és a rendőr- 
aég 200 as fogdájába kisérték.

67. in. Kir. nílamsorsiatÉK
ar PengőFőzyaremétn 40,000

17.000 nyerőmén*,  250.000 ar. P 
értékben

Nyeremények: 10,000 az. P tii.OOO ar. P 5.0 >O ar. |» 1.500 ar. P
H. U00 ar. PI. 000 ar. P*• taág aaámos niuyobb fit kmebb nyeremény, mely® km árupénzben lleetnek kU

Húzás december hó 4-én

160KHÓS pesti uriasszonv 
vSglgjM. Európa híre, gj-ógyrürdíll, fogyó-lábból állt, hogy naponta, reggel, éhgyomorra 
kúra helyeit, de eredménytelenül. Nem tudott 13 deci, langyos Mira 8l8^hersős <7°™^ « 
megszabadulni hatalmas testsúlyától. Végre Isi ivott. Címe a Mira-forráz irodájában, V., IQkor- 
cgy magyar orvos tanácsára Ivókúrába fogott I utca 5. megtudható.
és nagy örömére máris 40 kilót adott le. A kúra I 

KOPOGTAT MÁR
A DEMI-SAISON

Még alig múlt el a nagy őszi saison, 
még alig jutott kis lélegzethez szerény, 
kimerült „pénztárcánk”, máris újra 
itt van a „rfemi”, vagyis „félsaison”, 
aminek azonban csak a neve fél. Mert 
a nagy .szalonok ez alkalommal kötlek- 
ciótíarr^s árban teljes egészet hoznak.

A demi-saison favoritja mindig a 
nagy estélyi ruha; kisebb mértékben a 
délutáni és a cocktail.

Színben természetesen az idén is, 
mint minden télen a fekete a legnagyobb

Fekete clré estélyi ruha, bő túli kazakkat. A: 
ujjak és a seszli, a ruha anyagával van szc 

gélyezve.

sláger, mellette a halványkék, a lila 
és a bordónak egy kékes árnyalata 
dominál. Rövidebben : a cici blue és 
rose de vieux. A ruhák anyaga, ha lehet 
—, még pompőzebb, mint valaha: 
fényes Iámé, satin, muszlinbársony, 
selyemcsipke és rengeteg fémmel át
szőtt anyag.

Láttam egy csodaszép halványkék 
ezüsttel átszőtt ruhát, mély dekol
tázzsal, strass láncdisszel, földig érő 
fekete bársony kabáttal. Sőt Honthy 
Hannának az uj Andrássy-uti darab
ban két fémmel átszőtt toiletteje is 
van : egy halványkék és egy fehér.

A csipkének olyan átütő sikere van, 
amire még eddig nem volt példa...

A nagy párisi házak még mindig a 
posztóval próbálkoznak, de hát... 
Megjegyzem, nagyon érdekesek ezek 
a ruhák. Volt a kollekcióban egy 
halványlila posztó földig érő szoknyás, 
rövidkabátos ruha, rózsaszín gyöngy- 
blúzzal. Nagyon szép! És egy fehér

Gépekkel gyorsítják meg
az OTI adminisztrációját

— mondotta a vasárnapi közgyűlésen 
az OTI vezérigazgatója

Az Országos Tdrsadalombtztosltá Intézet va
sárnap délelőtt tartotta a közgyűlését, amelyet 
nagv érdeklődés előzött meg, mert az intéz
mény uj vezérigazgatója most mutatkozott be 
m autonómiának.

Huszár Aladár elnöki megnyitója után
dr. Horváth István vezérigazgató adott, 

programot.
Kiielentette, hogv együtt akar mlködnl az auto
nómiával annak döntéseit minden körülmények 
között vegrt szándékszik hajtant Több refor
mot fog bevezetni, igv mindenek előtt az admi
nisztrációt fogja leegyszeüraUenL Szociális 
szempontból a gépek beállítását nem tartja 
megengedhetőknek, de

■ gépesítés ■■ egéazaégflgyl szolgálatban 
elkerülhetetlen.

1 A betegek érdekében nicchanirálni kell az ad- 
L mlnisxtrációt, mert «z lehetővé teszi, hogy a

posztó hosszú, egyenes szoknyával, 
hosszú ujjakkal, elől három nagy fe
kete gombosuk ássál és széles fekete 
antilop-övvel. Gyönyörül

Csaknem minden nagy ruha dísze 
a virág. Még pedig nem szerény ibolya
csokrocska, hanem hatalmas arányú 
mákvirágok, amelyekhez az esti tok
kalapon két „jómadár csücsül”. Rend
szerint egy vagy két nagy fantázia
virágot : orchideát, lila rózsát, zöld 
szekfüt, sárga pipacsot lansziroznak 
pasztellszínekben, bársonyból.

Az estélyi ,,be,ruházkodásnál” óriási 
tekintettel kell lennünk az acces- 
soirekre is. így elsősorban cipőre. Talán 
ne is nevezzük cipőnek az idei estélyi 
divatot, hanem egyszerűen és röviden 
— pántoknak. Hiszen alig van bőr 
ezekben a sarukban, minden a selyem
harisnya, amin áttör a vérvörös láb
köröm.

A retikülökben kedves újdonság a 
virágsziromtarsoly. Olyan szirmokból 
állítják össze a retikült, amilyeu a 
ruha virága természetesen. Nagyon 
divatosak az ezüst és arany bőrtáskák 
is. Ezek az olcsó virágtáskák külö
nösen fiatal lányok báli toilettjeinek 
nagyon szép kiegészítői.

Külön meg kell említenem a sírás- 
sót, mert ez is tartozéka a nagy estélyi 
toiletteknek, sőt már késő délután is 
sikk viselni. Hatalmas strass-klipszek, 
brossok, övcsatok vannak és ezek 
az estély nívójához képest egyre na
gyobbodnak.

S végül nyugodtan elővehetjük a 
padlás régi lomjai közül nagyanyáink 
toll-Iegyezőit, mert ezek ismét divato
sak lesznek az idén. Csak arra vagyok 
kiváncsi, mit takargatnak majd el 
vele lánykáink? — Hajdan egy-egy 
szelíd bóktól piruló orcácskájukat rej
tették el mögéje... De ma...

(Dr. Dévainé Erdős Bősbe.)

¥
Ma és holnap mutatja be az Andrássy-ut: 

Geiger-szalon deml kollekcióját a meghívott 
hölgyközönségnek. Geiger Pál, a szalon Halai 
tulajdonosa most jött haza Parisból és a lég 
csodásabb ízléssel összeállított esti, délutáni 
és coctail toiletleket lesz alkalmuk a hölgyek
nek megcsodálni. Mindenesetre biztosra mehe
tünk Geigerékhez: minden, ami szép, ami jó, 
ami a legdivatosabb, azt fogjuk látni.

Bent jártunk Grósz, Sütő-utca 1. az. alatti 
mlivirágüzlctébcn, hogy megnézzünk néhány 
érdekes darabot. Ebben nem is csalódtunk. A 
legszebb virágai, toll legyező, kalap, kepp gai 
lér, virág rctikül csodákat volt alkalmunk 
látni. Úgy éreztük magunkat, mintha egy vi 
rágerdöben járnánk. Annyi fantázia, olyan szép 
kivitelezéssel, igazán bámulatos. A virágai oly 
tökéletesek, hogy önkéntelenül megszagoltuk 
Őket.

biztosítottak gyorsabban jussanak a táppénzük 
hóz és az orvos elé.

Folytatni fogja az OTI üdültetéseket és he 
lyesli a munkósházépitósi akciót.

A vezériguzgató beszédét a közgyűlés egy 
hangú helyesléssel fogadta.

Vllmann István dr..
a munkaadó érdekeltség szónoka, 

az OTI decentralizálnia ellen foglalt állást. Ta 
knrékossügra intette és az öregségi és rokkant 
sági ágazat vagyonának értékálló és jövcdel 
mező befektetését követelte.

Peyer Károly beszélt ezután. Ax uj vezérigaz 
gatót

teljes bizalmáról biztosította.
Azt fejtegette, hogy az OTI állandóan fenyegető 
deficitjének

az alacsony mnnkahérek 
az okai. Beszélt az orvosok túlterheléséről, az 
OTI Járulékot nem fizető munkaadókról, akik 

tisztességtelen versenyt támasztanak azoknak, 
akik pontosan fizetnek. Végül az öregségi ágs- 
zat vagyonának gyümölcsözletéséröl beszélt. 
Az eddigi rendszer nem megfelelő, mert

104 millió pengőből 89 millió nem érték
álló befektetés.

Helyesnek tartaná, ha az OTI kislakásos bérhá- 
zakat építene és ingatlanokat vásárolna.

A közgyűlés további során még Papp József, 
Lililn József, Kovacsek Ferenc, Hein József, 
Tóblcr János, Filiedy Lajoa és még sokan má
sok szólaltak fel.

Hurokra került 
az öregurak 
mosónő-démona

Veszedelmes „démon" került vasárnap reg
gel rendőrkézre, Pertl Feren.cné rovottmultu 
asszony, aki ravasz trükkel fosztogatta az öreg
urak lakását

A csinos, fiatal asszony szombaton este a 
Tisza Káhnéin-téren megismerkedett egy idő
sebb úrral, aki a Tisza Kálmán-tér egyik bér- 
házában lakik. Sétálgattak a téren és közben 
az asszony

kilopta az öregur zsebéből a lakáskulcsot 
Később, mikor elváltak egymástól, a férfi azt 
hitte, hogy talán elvesztette a kulcsot, nein 
gyanakodott.

Pertlné vasárnap reggel elment a házba, 
megtudta, hogy senki sincs a lakásban, a lo
pott kulccsal kinyitotta az ajtót és hozzáfogott 
a lakásban található holmik összecsomagolásá
hoz. Véletlenül éppen megérkezett a bejáró 
lakaritónő és felelősségre vonta, hogy mit ke
res a lakásban. Pertlné

a legnagyobb leik (nyugalommal azt mon
dotta, hogy ő u mosónő, a mosni való hol

mikért jött.
A takarítónő gyanúsnak tartotta a dolgot és 
rendőrt hivott, aki Pertlné! előállította a fő- 
kapitányságra. Itt azután mindent bevallott. 
Beismerte az is, hogy nem ez az első esete, 
gyakran szokott ismerkedni az utcán idős 
urakkal, azután „mosónő-trükkel" beállít a 
lakásukba és minden mozgatható holmit el
visz.

Pertlnét, aki már tizenkétszer ült fogházban, 
letartóztatták.

Tamás István s 
100%-os szerelem

Megjelent Dante-kiadásban

Százszázalékos szerelem. Van ilyen Is mai 
Van, — feleli az író és érdekfeszítö regény 
keretében igazolja ezt az állítását. Elejétől 
végig izgalmasan színes, hangulatos és derűs, 
átszövő drámai fordulatokkal. Olyan, mint 
maga az élet: változatokban gazdag, őszinte 
és hamisítatlanul igaz. Ürömökön és szenve
déseken keresztül is igaz, meri nincs benne 
mesterkéltség, csak a mai élet, —- két szerel
mes szívnek egymásért dobogó aggodalma, 
vergődése és boldogsága van leírva természe
tes egyszerűségben; de az érett írói művészet 
léfekbelútó tollával. Es ez a legnagyobb 
értéke.

— A Mutter és Lever cég a kormónyzóné őfö- 
méltósága nyomorenyhitő akciója javára 10.000 
trb. mosószappant adományozott

— Nem vitatható, hogy a jőtékonycólu állami 
sorsjáték december 4-iki húzásán 40.000, 
20.CÖ0, 10.000, több 5000, 2500, 2000, 1000 stb. 
pengőt is lehet készpénzben nyerni, sőt ezen 
sorsjegyek vásárlósóval egyúttal jótékonyságot 
is gyakorolnak. Egy sorsjegyre két nyeremény 
is eshet.

— Különlegességi gázfőzőtanfolyam Budán. A 
.Volt Iskolatársnők Szövetsége" különlegességi 

■lázfőzőlanfolyantal november 19-én kezdődnek. 
Bemutatásra kerülnek: különféle hideg- és 
meleg előételek, halételek, aszpikkészités, fa
gyasztás, díszítés Angol és magyar húsok, pe
csenyék. Torták, sütemények készítése, díszí
tése. fondant, guzok, páriáitok, fagylaltok és 
különböző italok készítése. Terítés művészete, 
díszítő és különleges konyhatechnika. A tan
folyam négy hétig tart. Tandíj (beirási díjjal 
és anyagmcgtérltéssel együtt) 12.-- P, mely 
összeg a beíráskor fizetendő. Beiratkozni lehet 
minden hétköznap d. e. 9—12 óra és délután 
5—7 óra közölt II. kér. Batthyány-u. 8. sz. 
alatt az igazgatói irodában. (Telefon: 1-518 60.)

— Sütés-főzés és háztartási készülékek. Szer
dán délután ’/sO ómkor a Honvéd-u. 22. sz. 
alatti Elektromos Kiállítás előadótermében be
mutató előadást, hétfőn, csütörtökön és pénte
ken délelőtt JílO árut kezdettel a villamos gya
korló konyhábnn főzőgyakorlatot tartanak. 
Husuctnück, leveles vajastészta, torta, kuglóf 
sütése. Az előálláson a különböző villamos 
háztartási készülékeket Is bemutatják. Felvilá
gosítást adnak az uj háztartási árszabásra vo
natkozólag. A kiállítás nyitva: d e. 8—2 és 
d. u. 4—7 óráig. Belépés, ruhatár díjtalan

Eladási hirdetmény
Klem M'ksóné és Grfin'.vald Mihólyné hu 

dapesti (Károly .körül 24.) szűcs és szőrme- 
árucég kényszeregyességl (jgyében az elreu- 
deli értékesítés sorón nyilvános tárgyaláson 
eladásra kerül adós rég árukészlete, beren
dezési tárgyai és kintlevőségei
1036 november 17-én, kedden déli 12 órakor 
nz Országos Hhelvédő Egylet Budapest, V., 
Alkotmóny-u. 8. hivalnlos helyiségében. Az 
eladásra kerülő ingóságok adós régnél, el 
adási feltételek és a leltár az OHE.néd Is 
<J c. 10—1 óráig megtekinthetők, ahová 
ajánlatok is benyújthatók 10% bánatpénzzel.
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CSILLÁR6YÁRA 
I4v4rr al I<ra k ■ la|b>> 

lampart 
CSILLÁROK

nagy választékban állnak a vásárló közön 
aég rendelkezésére.

íampart VII., Erz.séb<*l  körút 19 
uarnp art V., Vörösmarty tér 8. 
dampatt VII.. Rákóczi ut 42. 

valamint minden budapesti éa 
vidéki tfiszonieiacaonitnal.

f

Ködös, esős idő
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap 
délben:

Hazánkban az éjjel, 
főként nyugaton, voll 
borult az égbolt és a 
dunántúli hegvekben 
csaknem mindenütt hűl 
lőtt kisebb eső. Helyen 

ként gyönge talajmeuti fagy keletkezeit.
Budapesten vasárnap délben a hőmérsék

let 9 Celsius fok, a tengerszintre átszámí
tott légnyomás 769 milliméter, mérsékelten 
süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Gyenge légáranilá.% egyes helyeken, 
inkább csak a nyugati megyékben, 
kisebb csók, sok helyen köd. A hőmér

séklet nem változik lényegeden.

•— XI. Incze pápa szobrának felszentelése 
■ helyőrségi templomban. Vasárnap délelőtt 
szentellek fel XI Incze pápa, Budavár fel
szabadítója szobrát, a Szent Kapisztrán Já
nos helyőrségi templomban. Az ünnepélyen 
Röder honvédelmi miniszter, katonai elő
kelőségek és a katolikusság sok számottevő 
tényezője megjelent.

— Mussolinit ünnepelte a Magánalkalma
zottak Nemzeti Szövetsége. A MÁGNES va 
sárnap nagygyűlést tartott, amelyen Szab 
lya János országos elnök mondott meg
nyitó beszédet. Beszédében ^bejelentette, 
hogy Mussolini milánói beszéde alkalmá
val a szövetség üdvözlő táviratot intézett n 
Dúcéhoz. Ezenkívül küldöttségileg felkeres 
t('k a budapesti olasz követet is.

— LESZÚRTA FELESÉGE l’DVARLÓJÁT. 
Szabó Imre debreceni gazdálkodó megtudta 
hogy Debreceni Gábor gazdász udvarol felesége 
nek. Szabó megleste, hogy a gazdász mikor ta
lálkozik feleségével és ekkor Debrecenit össze
szurkálta. Szabó ellen megindult az eljárás, 
Debrecenit kórházba vitték.

— Osztrák katonai küldöttség • temesváriak 
ezrcdUnncpélyén. A temesvári volt cs és kir. 
61. gyalogezred tagjai a hősi halottak emlékére 
a Hadimuzcum első emeleti folyosóján már- 
ványtóblát állítottak föl. A márványtábla ün
nepélyes leleplezése vasárnap délelőtt történt. 
Az ünnepélyen Vodlcr őrnagy vezetésével osztrák 
küldöttség vett részt.

— Megnyílt a cserkészek fényképklállltása 
A Magyar Cserkész Szövetség a cserkészfény- 
kéoozés fejlesztése céljából országos kiállítást 
rendezett. A kiállításon hétszáz kép került ki 
állításra.

— Négy ember mérgezte meg magái vasár
nap. Pauncz Zoltóm.ó 57 éve® takarítónő, az 
Elemér-utca 23. számú házban levő lakásán, 
liirá Dúniclné munkásasszony, Pestszentcrzsé- 
belcn, a Búlhory-utea 4. számú házban,- Horváth 
Hona 30 éves ápolónő, a Thököly-ut és Ver
seny-utca sarkán és Benes László 52 éves ma
gántisztviselő, felesége sírján mérgei ivott. Az 
öngyilkosokat a mentők kórházba szállították. 
Benes útközben meghalt.

— 35 pengőért igen jó minőségű dlvatsző- 
vothől elegáns férfiöltönyt vagy télikabátot 2 
próbával készít a Versenyszabóság, VII., Tno 
kóH-at Ő, I. em. (Keleti p. u. indulási olda
lával szemben.)

— Egy koromfekete epan’er szuka kutya el
veszett. Jellegzetessége: hosszú, lógó fülek. A 
becsületes megtaláló 40 pengő jutalomban ré 
•wosiil, ha a II., Esztcr-u. Ii. sz. alá elhozza.
- u..bb vlIrtRllí. - Jobb 1414. - Jobb 

munka" cím alatt VI, bötvba ucca II. ' 11“ 
gitástechnikai Állomáson meginduló tanfolyam 
hallgatóit — a jelentkezettek nagy számára 
▼aló tekintettel - kél csoportba kellett be. 
Osztani. Az első csoport megnyíló előadása 
november Ifi-ón, hétfőn este 7 órakor lesz, a 
második csoporté pedig november 17 én. ked
den este 7 órakor. A tanfolyam hallgatói az 
előadás sorozat befejezése után luxmérésl gya
korlatokat is fognak végezni, sőt a tanfolyam 
vezetősége kilátásba helyezte, hogy a szorgal 
más hallgatók közölt luxmérőkei fog kiosz
tani, mellyel a tanultakat a gyakorlatban Is 
ellenőrizhetik.
- A Schmoll fényi határozottan felismerni ■ 

flpököm azt a mélységes, époly erős, mint 
gyöngéd ragyogást, amit a Schmoll-Pasta ad
• bőrnek Száz lépésről ineg tudja mondani az 
ember, hogy ea vagy aa a cipő, amely
■étál. Schmollt kapott ma reggel — Nem keli 
okkult lelki képességekkel rendelkeznem, nem 
egyszerűen csak tiszta szememnek kell lenni
• a szavamat adhatom rá, hogy: ennek a cipó
tok Sehmoll-fénge vanl

Autó és parasztszekér súlyos 
karambolja a békásmegyeri 
vasútállomás mellett
Az autó az utszélí árokba iordult, utasai közül csodá
latosképen csak Serbán Iván dr. sérült meg könnyebben

Vasárnap reggel AC 781. rendszámú autó
jával Budapestről Szentendrére akart kirán
dulni Serbún Iván dr. banktisztviselő fele
ségével és sógorával, Wachtel Elemérrel. A 
kocsi volánjánál Wachtel ült, mig a soílőr 
melletti ülésen Serbán dr.-né foglalt helyet. 
Serbán Iván dr. egyedül ült hátul az utas
ülésen.

A társaság a szép novemberi délelöttőn 
jókedvűen autózott egész a békásmegyeri 
vasútállomásig. A vasútállomás elölt mint
egy négyszázméternyire az autóval szemben 
egy parasztszekér jött, amelyet Wachtel 
Elemér meg akart kerülni. Már éppen elfor
dította a volánt, amikor rémülten vette 
‘szre, hogy

vele szemben, az autótól néhány lépés
nyire egy kerékpáros jön.

Wachtel még jobban elfordította a kor- 
•nánykercket s közben nem vette észre, 
hogy alig néhány centiméternyire van csak 
az ut mellett elhúzódó árok. Pillanattal ké- 
■őbb

az autó hatalmas sallóval ugrotta ke
resztül az árkot, majd vlsszablHent és

— SIMON VILMOS TEMETÉSE. Tmpo- 
■áns részvét mellett temették el vasárnap 
telelőit a rákoskeresztúri izraelita temető

ben Simon Vilmost, a kiváló hírlapiról, a 
Pesti Hírlap főmunkatársát. A temetésen 
ott voltak az ujságirótársadalom számot
tevő tagjai. Légrády Oltó dr. főszerkesztő 
vezetésével megjelent a végtisztességen a 
Pesti Hírlap teljes szerkesztősége. Hevesi 
Ferenc dr. főrabbi gyászbeszéde után Nagy 
Emil nyugalmazott igazságügyminiszter és 
Gázár Miklós tartott búcsúbeszédet. A Jó- 
Áoi-lepellel borított koporsót ezután elhan- 
tolták.

— Rövidesen kinevezik nz uj budapesti 
román követet. Bukaresti jelentés szerint 
rövidesen betöltik a budapesti, brüsszeli, 
ankarai, szófiai, athéni és varsói román kö
veti állásokat.

HARRY BAUR
neve a tiszta művészet megtestesülése!

HARRY BAUR
neve az emberábrázolás mesteri tökélye!

HARRY BAUR
neve fogalom, garancia, kötelezvény!

HARRY BAUR
uj, legnagyobb alakítása a

TÁRÁS RULYRA
Nikoláj Gogoly legnagyobb regénye, a

TÁRÁS BULYBA
a legszebb, legregényesebb kozáklegenda: a

a francia filmgyártás uj dicsősége: a
TÁRÁS RULYRA

TÁRÁS RULYRA
a legnagyobb orosz rendező, GRANOVSZKY alkotása!

Premier csütörtökön!

égnek meredő kerekekkel suhant le as 
árokba.

A parasztszekér kocsisa és a kerékpáros 
rohantak oda, hogy segítsenek. A kocsiban 
ójulian találták Serbán Iván dr-t és a fele
ségét, mig Wachtel Elemér éppen azon eről
ködött, hogy kiszabadítsa magát a kocsi
ból. A segítők az utasokat ki is emelték a 
kocsi alól és értesítették a közelben lévő 
csendőrőrsöt, amely a vármegyei mentőket 
hívta ki segítségül. A mentők két kocsival 
robogtak ki, azonban szerencsére, mire ki
érkeztek, a felfordult autó

mindhárom utasa talpon volt már.

Egyedül Serbán Iván dr. szorult a men
tők segítségére, mert

bal vállperece eltörött.
Szerencsére ezzel az aránylag könnyű sérü 
léssel úszta meg az a utókora inból t. Feleségé 
nek és Wachtelnak semmi baja nem esett.

A szerencsétlenség színhelyén csakhamar 
megjelent a motoros csend őrség egy járőre 
is, amelv megindította a nyomozást, hogy a, 
balesetért kit terhel a felelősség.

— Heves küzdelem ■ főiskolai sakk 
tornán. A főiskolai sakkbajnokság szómba 
tón este kezdődött meg a Szávag Sakkor 
helyiségében. Az első fordulóban Monos
torit Lajos Gcrots Sándor ellen a 40. lépés
ben győzött. A debreceni Tankő már a 
megnyitásban tisztelőnyhöz jutott Poórral 
szemben. Drobnits vczércseles játszmában 
a világos malihálóba került, mig Butkai el
len Bendel vesztett. A leghevesebb kiirde 
lem a Tóth—Jeney játszmában folyt. A sö 
tét szabad gyaíogelőnyét érvényesítette 
Bakay ellen Varga minőséget, majd tiszta 
bástyát nyert és győzött.

— Február 8-ún lesz ax Újságíró Bál. Az 
1937. év elite báljainak sorozata az idén kibő 
vül a február 8-án rendezendő „Újságíró Bál
lal", amely a magyar ujságirórend egyetlen hi 
vatalos jellegű reprezentatív bálja lesz. A far 
sang e nagyszabású eseménye iránt már is 
igen nagy az érdeklődés.

;

PENGŐSBEN
— IMPOZÁNS RÉSZVÉT MELLETT TE

METTÉK EL HAJDÚ MARCELLT. Vasár
nap délben nngy gyászoló közönség impo
záns részvéte mellett temették el a rákos
keresztúri temetőben dr. Hajdú Marcell 
ügyvédei, a főváros törvényhatósági bizott
ságának harminc éven át volt tagját, a 
pesti izraelita hitközség voll elnökhelyette
sét és szertartási elöljáróját. A temeti'sen 
testületileg jelent meg a hitközség clöl- 
’órósága, Stern Samu elnökkel nz élén. 
Ott volt a Beszkárt képviseletében, amely
nek az elhunyt igazgatósági tagja volt. 
Esett g Béla elnök, Pcrezeit György Igaz
gató. Hevesi Simon főrabbi végezte a teme
tési szertartást, utána dr. Glückstald Samu, 
dr. Vázsonyi János, Ács Jenő, Gyenes La- 
;os és dr. Tóth Péter mondottak búcsúzta
tót.

— Élűtől! a villámon egy utcaseprőt. Az ül- 
lől-ut 81. számú ház elölt a járdáról lépett le 
Ficzere Mihály utcaseprő. Abban s pillanatban 
haladt arra egy 5/A Jelzésű villamos, amely a 
szerencsétlen embert elgázolta. Koponyaalap! 
töréssel, életveszélyes állapotban vitték a men
tők a Szent Jstván-kórházba.

— Az ékszcrlopással vádolt Rosenbergné 
’-.flnpere. A büntetőtörvényszék e hét szom
batjón ujabb tárgyalást tart özvegy fíosen- 
berg Károlyné bünperében. Az. egykor dús
gazdag divatszalóntulajdonosnőt ékszer
lopással vádolják. A szombati tárgyaláson 
ujabb tanukat hallgatnak ki és valószínű
leg ítélet hirdetésre is sor kerül.

— Rezgés! szakértők adtak véleményt a 
Rákóezl-uti házbeomlás ügyében. A Rákó- 
czi-uti házheomlús ügyében a vlzsgáóbiró 
most különböző szakvéleménveket szerzett 
be. Legutóbb azok a szakértők terjesztették 
be jelentéseiket, akik nz építkezés rezgésé
ről eszközöltek méréseket. A vizsgálóbiró 
munkájának befejezése után jövő év elején 
kerül sor a vádirat kiadósára,

— Meztelen örült nő az utcán. Vasárnap haj
nalban a Fóti ul bokrai között az őrszeme 
icndőr nyöszörgésre lelt figyelmes. A sötétben 
a hang irányába ment s az egyik bokorban egy 
félig meztelen nőt talált. A rendőr köpönyegét 
l rilclle a szerencsétlen asszonyra, majd be
vitte a főkapitányságra. Itt kiderült, hogy a 
félmeztelen asszony özv Kohón Józscfné 50 
éves asszony, aki elmebajos. Elxnegyógyintó*  
cetbe vitték.

TÁVIRAT
Pénteken, 20-án kezdődik 

az Osztálysorsjáték 2-ik 
osztályának a húzása! Kér
jük mindazokat,akik a sors
jegyek árát még nem egyenlí
tették ki, szíveskedjenek 
amegujitási összeget a kül
dött befizetési lappal az 
illetékes helyre azonnal 
átüt alni.

Akik azonban a sorsjegyet 
nem akarják megtartani, 
küldj ék vissza,mert a ki nem 
fizetett sorsjegyek semmi 
Jogot nem biztosítanak, ne
künk pedig kárt okoznak, ha 
azokat nem kapjuk vissza.

Az Osztálysorsjáték 
főárusitói.



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1936 november 16.

SZINHÁZ-MOZI
Vasárnap Pestre érkezeti 

Camllle Horn
Vasárnap délben • bécsi gyors érdekes 

Vendeget hozott a Keleti-pályaudvarra, ahol 
egyúttal rengeteg filmember sorakozott fel 
Camilla Horn,

■ gyönyörű szőke német filmsztár 
érkezett Budapestre, ahol a „Mária nővér" 
rimii magyar—német verzión film német 
nyelvű főszerepét játssza. A pályaudvaron 
Suéd Sándor, a kiváló operaénekes fogadta 
nagy rózsacsokorral a kezében. Svéd Sán
dor lesz ugyanis Camilla Horn pesti part
nere. Érdekes fölemlíteni, hogy a most föl
épült uj Hunniát

Camilla Horn vendégszereplése avatja 
föl

és a Máira nővér lesz nz első film, amely a 
Hunnia uj, hatalmas műtermében készül. 
A műteremben a Mátyás templom díszleteit 
építették fel, mert a film első jelenetei itt 
játszódnak le. Camilla Horn a Dunapalo- 
táhan lévő lakására hajtatott és hétfőn ko
rán reggel megkezdi a munkát.

3 SZÉP VAGY.
3 GYÖNYÖRŰ VAGY, ,
3 MAGYARORSZAG
4 Paula Wfmely, a bécsiek Bajor 
4 Gizije, nemrégiben Magyarországon járt, 
4 almi az „Arató s“ című filmet készl- 
4 tették. A Iliin egy aktív katonatisztből 
4 lett magyar földbirtokos életét és sze- 
d relml regényét tárgyalja, amelynek fő- 
4 szereplőjében többen ráismertek annak 
4 n daliás zsentrlnek és előkelő osztrák 
4 hölgynek személyére, akik ma is sz.á- 
4 mollevő szerepet játszanak a társaság- 
4 bán. Paula Weazely a film bécsi heuiu- 
« tatója ulkahnával kifejezte azt az rtlia- 
4 i-t. Imgy meg szerelne ismerkedni a film 
4 Igazi nlakjávul, ukll be is mutálták neki. 
4 Paula Weszely n magyar földbirtokosnak 
4 áradozva beszélt a magyar föld szépsé- 
4 gélről és arról, mennyire megszerette 
4 rövid Ittléte alatt az országot. A beszél- 
4 gclésből lehetséges, hogy a közeljövőben 
4 f ö I d b I r t o k v á s ó r 1 á a lesz. A föld- 
4 birtokos ugyanis kissé eladósodott blr- 
4 tokának egy részét jó pénzért átengedi a 
4 Mváló miivysznőnek, aki Igy tnagynr bír- 
4 lokosnő lesz és nki már ezért magyarul 
4 kezd tanulni. I’aula Weszeiy büszkén 
4 meséli mindenkinek, hogy már tud is 
4 egy mondatot, ez pedig:
4 — Szép vagy, gyönyört! vagy
4 Magyarország...

Nngy várakozás fogadta ar Uránia filmjét, a
Kalifornia császárát

amely Mussolini serlegének csillogó fémjelzé
sével érkezett hozzánk. Luls Trcnkcr a fősre 
rcplöje, aki a havasok hófedte csúcsait ezut 
tol a kaliforniai homokmezőkkel cserélte fel. 
At amerikai államalapító törekvések törté
nelmi hátterében játszódik le ez a monunien 
tólls film. A közönség melegen fogadta a fil
met.

Magnólia

szintén Amerika regényes Idejében játszódik 
le. amikor még hajószinház járt a Mississipi 
vidékén. Feltámad az első hangosfilmek nagy 
slágere, „Old mán river". amelyet a néger Sál- 
japin, Pntil Robeson énekel gyönyörűen Iréné 
Dunne bűbájos alakítása és egy négeriitánzó 
produkciója nagy sikert aratott. A Radiusban 
játsszák a filmet ______ 

* Eöry Kató, Romár Júlia, Vértes T^ajoa, 
Rzakáts Zoltán é.s Kisa Ferenc a főszereplői a 
Zivatar Kemenespusztán c. filmnek, melynek a 
felvételeit néhány héttel ezelőtt fejezték be a 
Velencei-tó partján lévő Mcszlény birtokon. A 
film bemutatóját, amelyet 10 én tartanak az 
Urániában komoly várakozás előzi meg A 
rendező György István szakított a régi szokás 
Mii és olyan merészen különleges cselekményt 
v ilnsztott, amelv élőt n sablonos magvar fil
mek légióitól. Erőteljesen vetíti ki azokat a 
scruuhs problémákat, amelyek egy házasság ke 
r. lén belül, ba takargatják is de fennállnak 
és bonyodalmakat és drámai kirobbanásokat 
jelenthetnek.

HALLÓ!

MQlól a SIMPLON-ban látszom!
CHARLIE 
CHAPLIN

1. Sirógörcsök között értesült

"X T r _/ 7 "X /T - - az Oierahdzlan szenvedettJ'iemeth. JVlaria m)yo;mcl5ze,.ir5l
ebben az állapotában kereste fel 
Lászlót, az Operaház igazgatóját, 
vartan mentegetődzött. Az igazgató 
tette, hogy a műsor- és szereplőváítozás 
tőle távol eső befolyásra történt. 
Németh Mária azonban nem nyugodott bele 
ebbe a magyarázatba és mindazokon a hi
vatalos helyeken érdeklődött, amelyeknek 
bármiféle befolyásuk lehet az Operaház 
irányítására, vagy a díszelőadás rendezé
sére. Mindenütt értetlenül álltak a kérdés 
előtt és a megmagyarázhatatlan mellőzte- 
tésnek nem tudták okát adni.

Mi is csodálkozunk. Tudtunkkal Németh 
Mária nagy nemzeti büszkesé
günk, akit a reprezentatív díszelőadások
ra meghívnak Európa legnagyobb operáiba 
De mi történik nálunk? Mienk, itthon van 
és mégse kell' A nagy művésznő közönség
tiszteletére azonban jellemző, hogy mind
ezek dacára megmentette az Opera
ház szombatesti előadását, mert beugrott a 
megbetegedett B o d ó Erzsi szerepébe. így 
valósította meg a bibliai mondást: ha meg
dobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! 
Bravó!

Mikor t sorok napvilágot látnak, az elő
kelő ünneplő közönség már elhagyta az 
Operaházat, ahol zugó topsokkal honorálta 
a pazar és nagyskáláju díszelőadást, amely 
azonban egy nagy magyar nevet, Németh 
Máriát, sajnálatosan nélkülözött. Azok, 
akik az Operaházat nemcsak díszelőadá
sokon, hanem állandóan látogatják, a leg
nagyobb megdöbbenéssel vették tudomásul, 
hogy nem Németh Mária énekelte az 
Álarcosbál Amáliáját, ezt a nagy szerepét, 
amellyel annakidején először lépett az 
Operaház deszkáira és amely egyúttal 
világhírűvé tette nevét.

Röviden ez történt: a díszelőadás ter
vében először a Norma cimü opera szere
pelt Németh Máriával a főszerepben, aki 
készült is erre az előadásra. Anélkül azon
ban, hogy Németh Máriát értesítették 
volna levették a Normát és kitűzték az 
Álarcosbál néhány jelenetét, de nem Né
meth Máriával a főszerepben, aki ezt a 
szerepet Európa összes fővárosaiban éne
kelte, sőt alig néhány nappal ezelőtt Buda
pesten is nagy sikert aratott vele. Mikor 
Németh Mária értesült furcsa és érthetet- 

.................................. ’ ' éslen mellőztetéséröl, sirógörcsöt kapott

2. Hat premier és amire emlékszünk
Budapest tizennyolc színháza közül e 

héten hat premiert adott, volt dolga tehát 
ismét a kritikusnak. Színház délelőtt, szín
ház este és most itt van előttünk a tiszta ív 
papír, számoljunk be arról, mit is láttunk 
Bakjuk csak rendbe a gondolatainkat 
mire is emlékszünk? Kétségtelen, hogy a 
darabból, az előadásból csak az az érték, 
a meglepő, ami tovább él az emberben, 
mint az elrepült szó, ami ott motoszkál 
valahol a lélek titkos kamrájában akkor is. 
amikor az ember sietve magárakapva ka
bátlát a ruhatárban és a lélek néha kétes
értékű színházi aperetlvje után valami po
zitivebb öröm, a jó

Titkos 1*
Törzs   'J,
Balázs S. 2

vacsora, felé siet.
Ejnye, mi is jut 

eszünkbe a Magyar 
Színház Bikflc tanár 
ur cimü darabjából? 
Elsősorban Titkos 
Ilonának ragyogóan 

előadott dala: Hullámvasút az életem ... 
A Harmonikáé Gizinek valahol a Ferencvá
rosban népszerű müsorszáma lesz ez, ha 
nem csalódunk. Azután bravúrosan rea
lisztikus, döbbenetesen szivbemarkoló ez a 
kaszirnőfigura is, amellyel Titkos Ilona mű
vészi lelkesedésének magosracsapó lángjá
val forrasztódik össze. Titkos Ilonának — 
hogy Bikflc tanár ur modorában marad
junk — csillagos e g y e s jár ezért az 
alakításáért. Emlékszünk Törzs Jenő nagy
szerű dikciójára, amellyel leleplezi az ál
szemérem langyos, de szennyes fürdőjében 
lubickoló kisvárosi társaságot a maga elő- 
Ítéleteivel, szemforgató, kezetmosó pilátusi 
erkölcseivel. Uramisten, a tanári konferen
cia! Megdermed az ember, ha arra gondol, 
hogy ilyen tanárok pedagógiai felügyelete 
alatt nőhetett volna fel, vagy esetleg ilye
nek kezébe kerül a kisfiam?! Balázs 
Sándor, aki Dugonics Titusz önfeláldozásá- 
val leplezi le tanártársait, bátorságból min
denesetre nagy egyest kap, írói munkája 
azonban kettes kalkulust érdemet, miután a 
harmadik felvonásban a sajátmaga által os
torozol előítélet frazeológiájával győzi le a 
legjobb és a tisztességesebb életre már elké
szült, de a mocsárba visszataszított ka- 
szirnőt. Törzs Jenő egy keltedét szívesen 
megadjuk a naplementéjéhez közeledő sza
kállas, szemüveges tanár utolsó szerelmé
nek kórismeszerü ábrázolásáért. A ren
dező? Igen, határozottan érdekes Törzs 
Miklós első rendezői bemutatkozása. .4 szí
nészek? Vaszary Piri, Bilicsl, Szigeti, Föl- 
dényi, Pethes Ferenc, a kis Puskás Tibor 
alakításaira határozottan emlékszünk.

★

A Belvárosi Szín
házban is premier volt. 
Igen, egy ur pofon 

ngömőrba dönt '<"> '!
9 . indult a pletyka, amely

mint az alkohol, öl. 
butit és nyomorba dönt. A lovagias férfi 
végül mégis feleségűi veszi őnagyságát 
Ennyire emlékszem a darabból, pedig jól 
tudom, hatalmasokat nevettem, tehát ne 
legyünk igazságtalanok, erőltessük meg 
kissé memóriánkat. Igen, határozottan 
Páger Antal, a sztár, kesernyés humora, 
jellegzetes gesztusai sokkal mélyebb távla
tot mulattak, mint amit a szövege meg
határozott. Lázár Mária királynői szépsége, 
diadalmas asszonyisága legyőzte az első 
felvonásbeli rossz ruhájának hendikepjét

A pl°tyka öl, 
butit és

Márkus 
aki zö
ldjeién-

fi, hogy aztán mint a nap, ragyogjon ezen 
a kis színpadon. Érdekes egyéniség Mezei 
Mária — jut eszembe, mikor a szereplő
kön végigszaladok. Németh Rómaidnak 
még sokat kell tanulnia. Fényes Kató ked
vesen csiripel. Igen és Baráti, Boray és 
Fenyő s az igen szépen beszélő Beöthy 
Lídia azok, akikre visszagondol az ember.

♦

No igen, amikor Fo
dor László szellemes 
dialógusainak szipor-Darvas

telefonjeieneta kaesöje frappáns mon
datainak görögtüzes, 
vakító tűzijátéka után 

a hűvös novemberi utcán végre kinyithat
tuk káprázó szemeinket, az volt az érzésünk, 
hogy hát könnyű Fodor Lászlónak. 
Próbálta volna például más játszani azt a 
telefonjelenetet ott az ágyban, amikor gő
gösen, alázatosan, parancsolva, remegve, 
sápadtan, vérvörösen egy átvirrasztandó éj
szaka előzetes félelmében, a következmé
nyek súlyának teljes tudatában föltár
csázza a lipótvárosi ifjút Darvas Lili 
méltóságosasszony, mig férje az altató ká
bulatában a másik szobában hever. Tíz
tizenöt percig beszél igy egyedül Darvas. 
Mi az, hogy beszél? Sóhajt, piheg, búg, 
orgonát és végigjátssza a kromatikus skála 
minden hangját. A szöveg pedig — amo-

A HÉT FILMESEMÉNYE. TARAS gULYBA
Vasárnap délelőtt a Badius-filmszinház 

nézőterén leforgattak egy filmet, amelynek 
hatása alól nem lehet szabadulni. Gogoly- 
nak, a világhírű orosz írónak leghíresebb 
regényét, „Tárás Bulyba" kozáklegendáját 
pergette a gép. És amikor másfél óra múlva 
elhagytam a nézőteret, csodálkozva álltam 
meg a Nagymező-utcában: hát ilt nem vág
tának a kozákok, nem éli tovább különös 
és kalandos életét ez a titokzatos, regényes 
kozákkapitány. Az orosz regényekből ké
szült filmek, mint a Feltámadás, a Karcnina 
Anna, a Bűn és bünhödés mindig szívesen 
fogadott vendégei voltak a pesti közönség
nek. A fokozódó tempójú, izgalmasan érde
kes cselekményü mesében pompásan meg
rajzolt egyéniségek, tőlünk annyira idegen, 
de éppen azért annyira érdekes népi és tár
sadalmi szokások mindig elragadták képze
letünket. Ez a film pedig különösen szeren
csés A legnagyobb francia szinész Harry 
Baur a főszereplő Hogy mit jelent ez, talán 
e lse kell mondanunk, hiszen Harry Baur 
nem ok nélkül kedvence azoknak, akik sze
retik h művészi filmet. Tartalmai most nem 
mondunk cl csak megemlítjük, hogy a vég
telen orosz steppeket magyar mezők helyet
tesitik: Sárospatakon és a Hort<?bágyon fór-

Rendkívüli Idők rendkívüli története

HÓHÉROK, ASSZONYOK, KATONÁK
Főszerepben: HANS ALstlKS Premier szerdán

BECSI

Igán lipótvárosi. Valami olyan, hogy „észt 
semmi, fogd meg jól. A közönség mégit 
ámultan-bámultan tapsol és ha operettet 
játszanának véletlenül a Vígszínházban 
tízszer megujráztatná ezt a „betétet". Dar
vas Lili kedvéért állítólag átírták a harma
dik felvonást, hogy a nagy tragika végre 
hapy-endhez jusson. Hát tisztelettel elhisz, 
szűk neki, hogy ő képes otthagyni budai 
palotáját az Ujlipótváros egyik tetőterra- 
szos egyszobás, de minden komforttal ellá
tott rabitzbörtöne kedvéért. Ráday Imre 
aki a „Társasjáték" cimü vígjáték másik 
kiugró sztárja, egyéni charmjával, angyali 
fiatalságának átütő erejével méltó partne
révé szegődött Darvas Lilinek. Igen, jól 
emlékszünk Dénes György ragyogó figu
rájára is. Nagyszerű színészi Osztozunk o 
közönség tapsaiban, amely Somlayt fogadta 
és egy villanásra eszünkbe jut Pártosés egy villanásra 
Erzsi is.

Nagy György 
szinészi 
bravúrja

A Ördög cimborája, 
Művész Színház. Shaw, 
a brit költőóriás talán 
maga is elfelejtette már 
ezt a darabját, amelyet 
Bárdos Arthur nagy

buzgalommal kiásott a feledés sírjából. 
Igaza van Bárdosnak, méltatlanul temették 
el ezt a darabot, amely aktuálisabb most 
mint valaha. Repülőgépek zugnak, bombák 
robbannak, imperialista jelszavak hangza
nak el szerte a világon és G. B. Shaw gyil
kos szatírát mond az angol hadvezetésről, 
a bürokráciáról. Angliát csúfolja, de a vi
lághoz adresszálja szavait. Az akt méltó 
hangot adott ezeknek a szavaknak Nagy 
György, aki as angol tábornok alakjában 
nagy intelligenciával, belül mély művészi 
fájdalommal, kivül a szatíra gyilkos fölé
nyével állította elénk magát a nagy csufo- 
lódó G B. Shawt A másik színészi bravúr 
Békássy Istváné volt, aki fölrúgva ope- 
rettszinészi múltját, végre klasszikus szö
veget recitált. A nőket nem szereti Shaw, 
kissé kurtán-furcsán bánt Bulla Eímával 
is, aki azonban igy is megmutatta, hogy a 
legelső drámai színésznők egyike. Mire is 
emlékszem még? Egy rossz harmadik fel
vonási díszletre (vidéken is megszólnák érte 
Gorát) a kiváló Simon Zsuzsira és a remek 
Mihály ff y Bélára.

Két százéves 
darab

No Igen, voltunk a 
Nemzeti Színházban is, 
ahol a lengyel Kra- 
sinszkg „Pokoli színjá- 
téka" került színre. 
Százéves darab. De hol 

van ez az Ember tragédiájától, amely melle 
állították a politikát lojalitástól csöpögő 
bajtársaim. Ez a darab valóban százéves. 
Azonban Kiss Ferencet és Tárayt nagyon 
meg kell dicsérni. — Ugyanilyen százéves
nek hatott a Beth’en-téri Színház Molnár 
reprlze is. A Doktor ur harmincnégyév alatt 
százévet öregedett. Talán azért, mert min
den elkövetkező bohózat forrásmunkájává 
lett. A sok Voronoff-operáció bizony meg- 
Őregitette. Kár étté.

külső felvételeit, a nagygatták le a film ___ _ ... ___  .
lovasjeleneteket Granovszky, ar orosz szár
mazású nagy rendező a gyönyörű Windisch- 
graetz-birtokon s a négyszázéves várban 
mozgatta ezt az óriási tömeget, amely * 
Tárás Bulyba statisztériáját adja s amely 
frappáns látványossága a filmnek Harry 
Baur lovagol is a filmen? Eláruljuk, hogy 
nem ő lovagolt, hanem Göröncsér József 
számadócsikos, akinek kopaszparókát húz
tak a fejére és akin ar a szégyen is meg
esett, hogy gyönyörű magyar bajuszát kozá
kom, dugóhuzószetü tincsbe göndörítették, 
így azonban csalódásig hasonlít Harry 
Baurra. Ez a története annak, miként lett 
az alföldi csikós a legnagyobb francia szí
nész dublője. Azok számára, ukik szeretik 
a művészit, a meglepőt, az érdekeset, a 
különállót, igazi élmény lesz ez a film, 
amely — nem csalódhatunk — az elkövet
kező hét igazi filmeseménye.

• A technika szédületes fejlődésének 

egyik legszebb produktuma az eredeti szí
nes fotográfia.. Veres fényképész Dorottya*  
itteni kirakatában négy ilyen tökéletes, ere
deti színes felvétel látható. Ezek a képek 
néhány napja a Belváros szenzációja.

KAMARA
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A belügyminisztertől kért 
védelmet
a Fórum filmszínház ellen 
egy magyar filmgyártó
Kádá^LevAn+a^mfé,áron" előadása körül - 
nydatkozlu 1 belü3yminiszteri osztályfőnök

Kozma Miklós belügyminiszter, aki szám
talan tanujelét adta annak, hogy a leg
nagyobb megértéssel van a magyar film
gyártás iránt és nagy lelkesi déssel karolja 
tel ennek a zsenge magyar művészi iparnak ............ i._. . -

a pilla-
törekvéseit, rövidesen dönteni fog 
olyan affér ügyében, amely ebben 
náthán

forrongásban tnrtja az egész 
szakmát

és szorosan a magyar filmgyártás 
van összefüggésben.

A Lux filmgyártó és filmforgalmi .....  _
héten ajánlott-ecpressz levélben beadványt 
intézett a belügyminiszterhez. A beadvány 
elmondotta, hogv az óriási költséggel el
készített „Nászút féláron" cimü magyar fil
met a Fórum-íilmszinház azzal a szerződés 
szerű kötelezettséggel mulatta be, hogy bizo
nyos anyagi eredmény esetén a filmet köte
les a következő hétre is prolongálni. Általá
nos filmszakmai szokás szerint ha a hét bi
zonyos négy napján át a film elér egy be
vételi összeget, a jelen esetben 11.500 pen
gőt, akkor a filmet tovább kell játszani. 
A beadvány hangoztatja, hogy a Fórum- 
íllmszinház, tekintet nélkül arra, hogy ezt

a prolongáclós összeget elérte, sőt 
néhányszáz pengővel meg is haladta, 

mégis műsoráról i<lő előtt levette.
A Lux hivatkozik arra, hogy a belügy

minisztertől nem az őt ért anyagi sérelem

fllm-

életével

kft. n

reparáciőját kéri, mert ezt az illetékes bíró
ságnál feltétlenül megkapja, hanem 

k^rl a magyar filmgyártás hathatósabb 
erkölcsi megvédését,

mert félő, hogy amennyiben u szakmában 
cHerjed u híre annak, hogy egy nagy áldo- 
-átok árán elkészült magyar film hátrányos 
tOr,S,r?. Iuthat’ bitkor nem akad majd magán
vállalkozó, aki ujobb filmet mer gyártani.

A magyar filmgyártók és uz egész film
szakma érthető érdeklődéssel tekint a bel- 
ügymimsztej i döntés elé. hiszen jóformán 
minden filmgyártó bőréről van szó. Megkér
deztük . Kádár Levente belügyminiszteri 
osztályfőnököt, a filmügyek intézőjét, aki 
a következőket mondta.

—Igen, értesültem a beadványról, tudok 
a dologról. Az ügyet fíutkag tanácsos ur re
ferálja és véleményezés céljából megkűblet- 
tiik Bingerlh Jánosnak, a Hunnia filmgyár 
igazgatójának is, aki alapos ismerője a tilm 
elhelyezése és játszása körüli állapotoknak. 
Reméljük, hogy az ügy minél hamarabb 
megérik a döntésre.

Az érdekelt Fdrum-fllmszinház igazgató
sága ezzel szemben lcghatáodzottabban 
kijelentette, hogv a film o prolongáclós 
összeget nem érte el, igy tehát az ehhez fű
zött kombinációk sem felelnek meg a való
ságnak. Az ügy egyébként bírói döntés előtt 
is van.

HAVAI ALBt ITT

Chaplint komédia egy párizsi kispolgár nizzai ka- 
'•Miiről. fam r 3 „

MOLNAA KATA-.

Egy magyar család útja az író szivén keresztül ax 
ol«.5á Kivibe. r 3„

TAMASIfTVAN:

Étből a regényből készült a Művész Színház nagy. 
•Ikerü színműve, az .Aranyhal”. Kítyw p 3-et

Őszi divatszöveteinkböl mérték után férj- |ES .
öltönyt vagy féilkabátot 2 próbával készítünk ■ —éli
Meggyőződésünk, hogy egyszeri rendelés után állandó vevőnk marad.
VEOSENYSZABÓSÁG, VII., Thököiy-ut 6.1. em.

•-=— Polgármesterválasztás Pécsen. Vitéz Hor
váth István baranyai főispán vasárnap hirdette*  
m?g . a, Jjplvájato) a ,pécM , polgármesteri ál
lásra. Batai.ga—Pécs harminc éven ót Volt 
polgármestere, Nendtvich Andor két hét előtt 
nyugalomba vonult. Minden valószínűség azé 
rint egy pályázó lesz csak a polgármesttir ál 
Jósra: Makkai István helyettes polgármester. A 
pécsi városházán üresedésben levő többi állá
sokat js még novemberben betöltik.

— Újságírók pisztolypárbaja a Mecsek
ben. A Pécsi Hírlap felelős szerkesztője, 
dr. Werncr István összeszólalkozott munka
társával, Göbl Károllyal és telllegességre 
került közöttük a sor. Az ügynek lovagias 
folytatása lelt. Pisztolypárbajban állapod
tak meg. Vasárnap hajnalban, a Mecsekben, 
a Kisrélcn folyt le a párbaj. Kétszeri golyó
váltás volt. Sebesülés nem történt. A felek 
a párbaj után kibéküllek.

minden este
m vasárnap délután

aranyosi Tajfcó
a.METEOR KÁVÉHÁZ-'ban
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*- Rozgonylnál 3 kablnlckép 8 P. Kálvln-lér 5.
— Cscmpészbanddt lepleztek le a sárvári 

pénzügyőrük. Hónapokon keresztűr tartó nyo
mozás után a sárvári pénzügyőrség vasárnap 
leleplezte azt a nagyszabású csempész-szerve
zetet, amely az egész országot behállózza és 
elltja az Ausztriából csempészett szaharinnal. 
A szervezet vezére egy csényei leány, akit ha- 
•t'dmagávnl őrizelbevcttek. A pénzügyőrség 
több mázsa szaharint is lefoglalt.

— Temetés. A rákospalotai temetőben va
séi nap délben eltemették Fenyves Ignácot A 
hitközség nevében Nagy Andor elöljáró tar
tott gyúszbeszédet.

— Szélszedett már ön egy órát? Ha nem Is 
szedett szét, bizonyára látta annak bonyolult 
szerkezetét. Könnyen elképzelhető, hogy egy 
rádiónak mennyivel komplikiillabb szerkezete 
Tan, hiszen egészen rendkívüli működéit vé
gez, amikor az emberi szervekkel nem érzé
kelhető elektromos rezgéseket hungnkká ala
kítja át. Nyilvánvaló az is, hogy zenemüve
ket másként ad elő egv szimfonikus zenekar, 
mint egy műkedvelő együttes. A rádiónál a 
teljesítményi befolyásolja az alkati őszek mi
nősége és összehangolása Az Orion rádióké
szülékekben felhasznált alkatrészek állandó 
laboratóriumi ellenőrzéssel, gondosan kipró
bált anyagokból, a legprecízebb mechanikai 
eljárással készülnek és tökéletesen összehan
golva kerülnek beépítésre. Ez a mogyarázala 

Orion rádiók nemzetközi sikerének.

— Karácsonyt sporlkülönvonat Ausztriába. A 
Magyar Nemzeti Bank engedélye alapján a Ma 
gyár Si Szövetség kőzremüködéte mellett, de 
cernher 23 ón kb. reggel 7 órakor 8|M>rtkűlíÍn- 
vonat indul Ausztriába. Visszaérkezés Buda 
pestre január 3-án, kb. 23 órakor. A különvo 
nat végállomása Innsbruck, <lc útközben bármi
lyen állomáson ki lehet szállónk Ar utazáshoz 
útlevél nem kell, elegendő az igazoló jegy be 
nyújtása. A kfilönvonot költségei III oszt, 
vasúti jeggyel, teljes ellátással, borravalóval és 
téli odóval az utazás végcélja szerint 1 .">0—380 
pengő. A felsorolt helyekre jelentkezéseket 
vesz az Osztrák Forgalmi Iroda, Budapest, 
Andrássy-ut 28.

— Iskolai énekkarok hangversenye. A 
dapesti tanító-, tanítónő- és óvónőképző inté 
retek érdekes műsoros hangversenyt rendez
tek. Az intézeti énekkarok vezető tanárjaikkal 
az élén egy egv komolv művészi számot adtak 
elő alapos zenei készültséggel. Meleg sikere 
volt Kreutz Hedvig szókSérekszámának. Kodály 
Zoltán nagyigényű kompozíciói mellett Koudela 
Géza is meleg sikert aratott. Nagv érdeklődés 
mellett került bemutatásra dr. Rató László 
pályadíjnyertes gyermekkórusa, „A kis fecske 
temetése". amely nz ismert komponistánál, 
egyik legtehetségesebb alkotása.

— Magyar hitleristák. (Katona Jenő ta
nulmányai.) Éles vonásokkal megrajzolt 
politikai arcéleket mutat be egy kitűnő fia
tal katolikus publicista, Katona Jenő, aki 
a közelmúlt ,.refonnkorszak“ nagyságairól 
emlékezik meg könyvében, nem éppen a 
Icghhelgöbb módon. Politikai torzrajzok
nak is nevezhetők ezek a karcolatok, ame
lyek azonban az igazság szenvedélyes sze
reidével kutatják a magyar élet igazi ér
tékelt. Katona Jenő élvezetes stílusban meg
irt munkája megjelöli nz utat, a célt, ame
lyen a magyar életnek haladnia kell.

— A férfi biztos, világos logikája és a nő 
képzeletének játékos, eleven színei teszik olyan 
ragyogóvá Agaiba Christie irásmüvészetét. 
I'.gyesül benne mindaz a nagyszerű tulajdon
ság, ami az Írót a sajátosan férfi éj női kvali 
lások fölé, hivatásának emberi magaslataira 
helyezi. Az események feszültsége mögött em
beri szivek lüktető melegsége dobban és ra 
gadja magával az olvasót a Pengős Regények 
„Miért nem hivtáli Evanstt" cimü legújabb 
kötetében.

fel- 
VI.,

bu-

megölte magát
egy isjlipóívárosi 

gazdag urlasszony 
Vasárnap este kilenc óra tájban n Lipót

városi Park 3. számú házba hívták a men
tőket. Weiszlovils Bella, 33 éves gazdag 
magónrónő, fiatal elvált asszony lakásán 

gázzal megmérgezte magát és a mentők 
már nem tudtak segíteni rajta, 

halott volt.
A fiatalasszony mull év májusa óta lakik 

az elegáns uj lipótvárosi házban és vidéken 
lakó

gazdag szüleitől nagy apanázst kapott. 
Rendőri bizottság szállott ki az öngyilkos 
uriasszony lakására, hogy megállapítsák az 
öngyilkosság hátterét.

A fiatal elvált asszony 
több búcsúlevelet Irt. egyet elvált férjé

nek,
egyet Miskolc.cn lakó háztulajdonos-földbir
tokos apjának és egy másikat a rendőrség
nek, amelyet arra kér, hogy ne boncolják 
fel. Éleiét megunta, azért lett öngyilkos.

— A ROMÁN KIRÁLY TRÓNBESZÉDE. 
Károly román király vasárnap nagy ünne
pélyességgel nyitotta meg a parlament uj 
ülésszakát és megtartóin trónbeszédét.. A ki
rály visszapillantást vetett a kormány eddigi 
tevékenységére és bejelentette az uj tör
vény javaslatokul Külpolitikai kérdésekről 
szólva, a trónbeszéd megállapítja, hogy 
.1'Hunnia a nemzetközi élet zavarai között is 
higgadtan folytatja politikáját, amelynek 
célja a béke fenntartása és a határok érin
tetlenségének biztosítása. Végül hangoztatja 
a trónbeszéd, hogy Románia baráti jó- 
viszonyl kíván fenntartani minden ország
gal, különösen szomszédaival.

— Műszaki továbbképzés. A Magyar Műszaki 
Szövetség villamoshegesztő továbbképzőjén 17-én 
d u. 3 órnkor kezdődnek a szakelőadások. Be
iratkozni 16-án d u. 5—7 óra között lehet a 
szövetség iigyvezet őségénél

— Hablg-kalap, KoMutb Lajos arca 1.
— Miről lehet az Aspirin tablettát felismerni? 

Megkülönböztetésül a többi tablettától, a va 
lódi Aspirin tabletta egyik oldalán bele van 
préselve ..ASPIRIN 0.5*  szöveg, a másik ol 
dalon a Bayer kereszt. Olyan tabletta, mely 
r<"l ez hiányzik, az nem Aspirin. 2 Aspirin láb 
letta eredeti zacskóban, ára 24 fillér. 20 Aspirin 
tabletta eredeti bádogdobozban, éra P 180.

— Felírta a rendőr... Igaza volt? nem 
mentesül a büntetés alól, mert... a legfor 
galniasnbb utón átrohanva ncin vigyázott elég 
gé testi épségére. De mindeneseire fontos és 
envhilö körülmény az, hogy Standard rádió 
jóhoz sietett haza Minél előbb akart otthon 
lenni, hallgatni a legjobb műsorokat az egész 
világból Standard Super 37-ei 3-j-J csöves ké 
szülékével.

2
 nagy mouttzi esemény e mavesz színháziján 
' « ORDOO CIMBORÁJA

** ® nruTSCH
, Kedden « .e|JX «• ERNST JerT-.. . .
Hrntiea beb*r»k.

— A községi jegyzők közgyűlése. A A<5z« 
sépf Jegyzők Országos Egyesülete vasárnap 
tartotta az Újvárosháza nagytermében köz
gyűlését, amelyen a minisztériumok képvi
selőin kivül több országgyűlési képviselő 
vett részt. Koncz János dr. elnök a községi 
önkoimányzat visszaállítását sürgette, Vámos 
Ferenc főjegyző az egyesület multévi mű
ködéséről számolt he. Megemlékezett Göm
bös Gyula haláláról és az elhunyt minisz
terelnök emlékét jegyzőkönyvileg örökítet
ték meg. Több felszólaló a jegyzők anyagi 
helyzetének javítását sürgette. Határozati 
javaslatot fogadtak cl n jegyzőképzés ma
gasabbra emeléséről és a segédjegyzők elő
meneteléről.

— A M. kir. Osztálysorsjáték résztvevői fel- 
kéretnek, hogv az esedékes megújítási bétáiét: 
egész 28. fái 14. rtpgvt-d 7. nyolcad 3 50 pengő 
ás nz előirt 30 fillér költséget a 20 ón kezdődő 
II. osztály hozása előtt fizessék meg, különben 
minden joguk elvesz. A nyerési esélyek osz
tályról osztályra fokozódnak.

— Ausztriában la kaphatók a világhírű, ma
ija'*  Mira vlz-ck! Fökrjkat: Matlonl-Ungar 
ásvány\iznagykereskedő, Wien, I., Jasomier- 
.'ottstrasse 4.

— Verebély professzor szerint a rák egyik 
okozója a nikotin. Vigyázzon magára és szív
jon Nikopáll szipkából Niknpáll betéttel. Tra
fikban kérje. Orvosa is ajánlan fogja.

rűkat:
Wien,

Illat, egészség a habban

gyógy borotvaszappan
Egy évig tort, ha naponta használja. 

Kérje jobb illattáerfárakban éi drogériákba.

Miskolc.cn
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Idándy Ilona, a Hétfői Napló tudósítója jelenti Párisból.

Baljós csatát vesztett Párlsban 
Bsida^sst legendás csapata 

parís*est~ Httíesit,, az osztrák csoellakapesst Matózba 
^2(0^) a merészsége és TolsB robosztus rohama

Feszült érdeklődéssel figyelt a futball társadalma Paris felé, ahol Budapest csapata harcolt a francia főváros idegenekkel megtűzdelt együttesével. Eddig még sosem győzőit Páris. Most, londoni missziós utunk előtt, mintegy fenyegető szimbólumként először verték meg Budapestet. Fájdalmas csalódás, de nem jelentős csak annyiban, hogy van még idő a tanulságok levonására. Sajnálatos mellékkörülmény, hogy ezen a mérkőzésen nem lehetett jelen a szövetségi kapitány s igy a tanulságokat csak „bemondás" alapján vonhatja le.
Fáris százezrei hülBedezneBs a francia 

győzelmem
C.\ Hétfői Napló munkatársának telefon- 

jelentése). Gyönyörű, verőfényes Idő ked
vezett a Budapest—Páris válogatóit mér
kőzésnek. A s kezernyi nézőközönség sűrű 
sorokban igyekezett már a délelőtt megkö
zelíteni ii Porc tle Princc-pályát, hogy jó 
beivel biztosítson a maga számára.

Párlsban Inkább attrakciónak tartották 
ezt a mérkőzést, mint harcos küzde

lemnek.
Ugyanis senkisem akadt sem a sporlszak- 
érlők, sem pedig a halulmas közönség tá
bor soraiban, aki akár csak titokban is pá
risi győzelmet mert volna remélni. A fran
ciák egyebekben is nagy tisztelői a magyar 
íulballkullurának és a sporlközvélcménybe 
valósággal bcleidegzödött az a ludat, hogy 
a világklasszisnak tartott magyar csapatot 
nem lehet legyőzni. A magyarok még min
den cselben győzelemmel kerüllek kj a pá
risi csillákból és most, amikor Magyaror
szág futballreprezcnlánsnit az a nagy ki- 
tiinlcti's érte, hogv december 3-án Angliá
ban vizitelhet, kizárt dolognak tartotta 
mindenki még azt nz eshetőséget is, hogy 
eldöntetlent csikarjon ki Páris csapata.

Annál nagyobb meglepetést
kellett a mérkőzés, amelynek első félidejé
ben ' ..........................
be ii

a

a magyar csapat még domináló fölény
tudott lenni, de szünet után
jó fizikumú és kitűnő kondícióban 

lévő párisink felülkerekedtek
ha nem is teljesen megérdemelten, de 

mégis n maguk javára döntötték el a nagy 
mérkőzést.

Ila nem lennénk közvetlenül a londoni 
incccs előtt, akkor kisebb jelentőséget tulaj
donítanánk ennek nz ujabb debncíenak, 
azonban igy fel kell hívnunk a szövetségi 
kapitány figyelmét a súlyos bajok orvoslá
sára, amely

lehet a csapat egyes tagjaiban rejlő 
rossz .szellem, soortszerütlen életmód 
következménye, de lehetséges, hogy kon- 
diclóbcli bajok velelíék vissza n ma

gyar elilgárjlát a formájában.
.Irf lehelellen eltűrni a szövetségi kapitány
nak, hogy a válogatott csapat egyes tagjai 
haragos viszonyban legyenek egymással, ami 
azután a pályán kölcsönös leégetésben nyil
vánulhat meg.

Egyedül Sas nyújtotta u rendes játékot, 
viszont a második félidőben megsérült, három 
percre kiáltani kényszerült és természetszerű
leg visszaesett. A fedezetsorban Turay végig 
szívósan hurcolt és ugyancsak jó volt Lázár 
is. A közvetlen védelmet nem éri kifogás.

Ahogy a szakértők látták:
A mérkőzésről a következő nyialtkozato- 

kat kaptuk:
Leclerq biró, aki Londonban az 

magyar mérkőzést fogja vezetni:
— Az első félidőben a magyar 

uralta a játékot, de nem tudta kihasználni 
a fölényt. A második félidőben is sok gól
helyzetük volt a magyaroknak, azonban a

kapu előtt határozatlanok voltak. így |$ A 
döntetlen felelt volna meg a mutatott játék
nak.

Barrcati francia szövetségi kapitány:
— A magyarok játszották a klasszikusabb 

futballt, a párisink azonban hallatlan lelke
sedéssel igyekeztek ellensúlyozni n nagyobb 
tudást. Kár, hogy a második félidőben a ma
gyar csapat durva játékra adta magát. Kü
lönben a magyar csatársor vesztette el ezt 
a mérkőzést. Egyszer már nekünk, párisink*  
nak is szabad győznünk ...

Fodor Henrik dr.:
— Nagyon lehangol ez a vereség, aminek 

az okót sem tudom hirtelen ...
Sárosi György dr.:
— Peches meccs volt, amelyet azért vesz

tettünk el, mert nem volt meg a csapatban 
az egység. Talán kissé könnyelműen is vet
tük a játékot, nem gondoltuk, hogy ilyen 
kemény és kitűnő ellenfélre találunk. A pá
risink nagyon megtanullak futballozni.

angol-

csapat Újpest—Ferencváros, III. ker. FC—Nemzett, 
Hungária—Phöbus, Kispest—Budai, Soroksár— 
Szombathely, Szeged—Elektromos.

(ElGlállók a pályaválasztók.)

Száztízenötezer néző!
Döntetlen az olasz-német lutballcsata

NÉMETORSZÁG—OLASZORSZÁG 2:2 (2:1)
Berlin, november 15.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon  jelentéé.) Vasárnap hatodszor találkozóit Német
ország és Olaszország válogatott futballcsapata egymással. Az olimpiai stadionban 115.000 
főnyi közönség töltötte meg a nézőteret. Mintegy hetvenezer nézőt hozott a birodalmi 
minden részéből indított hatvanhét különvonat BcrUrbe. A meccsen jelen volt Goebbfls bi
rodalmi propngandaügyi miniszter, Attolico berlini olasz nagykövei, Vaccaro olasz tábornok 
és n két nemzet diplomáciai testületének számos tagja. Az első félidőben az olaszok voltak 
fölényben és C.olausi fejelte a vezető gólt. A félidő utolsó tiz percében a német csapat is 
feljött és SiOIIng egyenlített, majd ugyancsak Mtfllng n vezetést is megszerezte a németek
nek.

Szüret után a németek támadtak főbbet, enne kellenére az olaszok hallatlan energiá
val Ferraris révén egyenlítettek. A svéd Eklöw kitünően vezette nz izgalmas és nngyiranm 
mérkőzést.

A sz©m©ru szesEzásSá SSrÉéEsste
A közönség lelkes tapsai közben futott a 

magyar csapat a pályára, majd röviddel ke 
sobb a párisi cgyülles. Zászlócsere. kölesül ős 
virágcsokorral 'aló kedveskedés, a szokásos 
fényképész- és mozioperntör attak után feláll 
a két < sapnt.

Budapest: Szabó- Polgár, Biró—Dudás, Tű
ni y, Lázár—Sas, Müller, Sárosi dr.. Toldj, Tit
kos. — l’úris: Iliden--Ortin, Dupuis—Gougitm, 
Jordán, Delfour- Aslon, 
Janin. Mátlié.

A diszpáholybun helyet 
Héderváiy Sándor párisi 
solt a közönség soraiban 
l.odó többszázfőnyi magy:

\ mérkőzés általában
b. ii telt cl. amit bizonyít az is, hogy 
1ő| a félidő végéig, nem kevesebb, mint nyolc 
Mirokugrás esett Páris kapuin ellen.

Az első gólt a 12. percben rúgta Múthé. a pá
risi csapat magynis/.irmazásu bnhzélsője, aki 
n kozéptsalár pompás slüktetéséből két méter
ről lőtte védhetatien gólját. A 22. percben S<i- 
rosi hatalmas bombája a kapufán porzott, majd 
o félidő végéig a magyar csapat támadott, de 
gól nem esett.

A második félidőben n jíilék képe nem vál
tozott. Ismét a magyar csapol játszott nagy 
fölényben n cgv darukig ugy is látszott, hogy 
incglorditja n mérkőzés sorsút. A 7 percben

Sas kitűnő beadását Turul n tizenhatoson 
elérte és kopásból gólt rúgott. 1:1.

A 18, pereién ujabb magyar támadásból kava-

Simonnyi, Cotiard,

foglalt gróf Kimen- 
követünk, de jelen 
a Párisbnn lartóz- 

ir kolónia is.
niagvar fölény jegyé- 

29. pere

rodűs támadt n párisi kapu előtt.
A mérkőzés befejezése elölt tiz perccel sajna- 

latos baleset rémitelle meg a közönséget.
Toldi egyedUI tört keresztül és már köz
vetlenül a kapu közelében harcolta ma
gét, amikor Iliidre, a volt osztrák cso
dakapus Im’rtltmecsetö bátorsággal vetette 
rá magát Toldi lábúra és a labdát sike
rűit is neki elcsípnie u magyar tank elöl, 
azonban a porondon fekvemaradt. Hldcnt 
a mentők azonnal klvitték a pályáról és 
mint később az orvosok megállapították, 

súlyos vállflcamodást szenvedett.
Helyét Gonznles, a Bed Star kitűnő kapusa fog
lalta el. A közönség cgv része durvaságot lá
tott Toldi részéről nz összecsapás alkalmával, 
de a francia szövetség tngjai szerint inkább 
Iliiden könnyelműsége okozta a sajnálatos bal
esetet.

A 28. percben esett Paris győztes gólja: 
f'.ottnrd középcsatár 20 méterről leadott lö
kése a magyar védelem hibájából n felső 

sarokban kötött ki. 2:1.
A 30. percben Sast a tizenhatoson belül csúnyán 
felvágták, de Leclerq sípja néma maradt. A 38. 
percben Sas megsérült és három perere ki is 
állott. A franciák már csak időt hoztak és a 
maffvar csapat minden erőlködése mellett is az 
eredmény nem változott.

Budapest csapatában a csatársor feltűnően 
puhán és lagymatagon játszott.

Képviselőházba viszi a futball 
a súlyos sérelmek ügyét

A Hungária Fürdöhan
Budapest, VII., Dohány-utca 44.

megszűnt a borravaló
3

Alkalmazottaink fix flMtéif kapnak, 
borravalót olfojadnlok f/ío«.

VondÍROlnkot a JCÍJV ArArs ói az luénybo 
vett kiszolgálások híva alosan mogazabott diján 

kivül egyéb költség 
nem terheli

A 
ken ., . .............. .
védelmében álló Hétfői Napló és az illetékes 
tényezők között kialakult, lehetővé teszi szá
munkra, hogy elsőnek számoljunk be néhány 
olyan körülményről, amely a szenzáció erejé
vel hat.

Valamennyi terv között talán az a legmélyre
hatóbb, amely

nyílt színvallásra akarja bírni az OTT ve
zetőit a futball halaszthatatlan problémáiban.
Tagadhatatlan ugyanis, hogv a felsőbb sport, 

hatóság felöl a jóindulatnak vajmi csekély 
patakocskái folydogáltak eddig a futball felé. 
Karafláth idejében kölcsönösen megállapodtak 
abban, hogy a futball óllal befizetett testneve
lési járulék hatalmas összegéből a felél mindig 
visszatéríti az OTT. Két évvel ezelőtt ezt a köl
csönös megállapodást egyoldalúan hatálytala
nította Karafláth utóda. Nem zárkózott ugyan 
cl a segélyezés elve elől, de az egyesületek ki
választását magának tartotta fenn. Erre az egy
szerű ténykedésre a futball eddig 50 ezer pen
gőt fizetett ró. Viszont arról nincs tudomásuk, 
hogv valamelyik számottévő és rászorult egye
sület csak egy fillér segélyt is kapott volna. Az 
elv tehát megmaradt az elmélet kétes értékű 
síkjában.

Beavatott körökben hangsúlyozzák, hogy 
magánbeszélgetések utján pontos tudomásuk 
van az OTT vezetőinek a futball iránt táplált 
érzelmeiről. Jól tudják, hogy a mai proflfutball 
nem kedvence az OTT-nak. Ezt nz utóbbi évek 
sorozatos eseményei Is igazolták. Viszont cso
dálkozással állapítják meg, hogy ugyanakkor 
nem vett tudomást a tanács arról, hogy ezt a 
deklasszált futhallrendszert, ezt a lenézett profi- 
futballt éppen az OTT követelésére kellett 
annakidején a futball nkarata ellenére meg
alkot ni.

De ha ettől cl is tekintünk, helytelennek és 
méltatlannak tartják vezető körökben uzl a 
vonalvezetést, ami a futball ellen irányul.

Ugy vélik, hogy a felső sporlhatóságnnk 
egyetlen sportággal szemben sem lehel ellen- 
szenvet vagy különös rokonszenvet nyilvání
tani. mert valamennyi sportág egyformán ér
téke a magyar kultúrának. A futball legfeljebb 
annyiban válik ki társai közül, hogy a propa
ganda terén nagyobb részt vállal és többet is 
teljesít, mint a többiek.

Ha a magyar válogatott csapat külföldre 
megy, mindig a nemzeti színeinket képviseli és 
sulisom a profizmust. Nem azt mondják, hogy 
győzőit a magyar proficsapat, hanem mindig 
csak a magvar válogatottról beszélnek. Éppen 
azért, ha a külföld nem tesz megkülönböztetést 
a proflsport kúrára, fonák és igazságtalan ez

legfelső futball-vezérkar nagyvonalú terve, 
dolgozik. Az n szives viszony, ami a sport

a megkülönböztetés belföldi viszonylatban.
Hogy mi a célja ennek a furcsa és helytelen 

sportpolitikának, az ma még rejtély Lehet, 
hogy az emberi gyarlóságon kivül nem is kell 
komolyabb indokot keresni. De hogy káros és 
nz egész futballra, az ország megközelithetetle- 
nül legnagyobb sportágára végzetes ez, abban 
valamennyi felelős sportvezér egyetért.

A meggyőzés minden eszközét lalbavetik a 
közeljövőben s ha ennek ellenére sem érnek el 
eredményt, akkor

politikai térre terelik a kényes vitát és a 
parlamentben összefüggő akció keretében 
indítanak harcai a futball élctérdekelért.
Valójában nem is sokat követel a futball 

Adóelengedést és kedvezményen vasúti utazást 
a csapatok számára legalább olyan mértékben, 
mint azt például a turisztika megkapta.

• JÓ ÓMEN LONDONRA?
Liliéből jelentik: A francia északi liga válo

gatott labdarúgócsapata 5:l-rc győzött az angol 
Sunderland ellen.

Tihaméry Kálmán osztrák kitüntetése. A 
Bécsben megtartott Austria—Sparta Közép
európai Kupa mérkőzésén Tihaméry Kálmán, 
a fiatal játékvezető gárda egyik legtehetsége
sebb tagja hntárbiróként működött közre. A 
magyar bíró az osztrák sportkörök legnagyobb 
elismerését vívta ki olyannyira, hogy a: 
Austria aranyjelvénnyel hintette ki Tihaméryt. 
Az aranyjelvényt Retschury, az osztrák bíró
testület elnöke adta ál Tihamérynek és ugyan
akkor nívós előadást tartott a határblrúsko- 
dásról, amelynek szerinte Tihaméry nemzet
közi viszonylatban is egyik legképzettebb 
viselője.

Izgalmas blrkozótajnoksúg. Vasárnap 
nagyszámú közönség előtt folytak le az 
tornacsarnokában az I. osztályú birkózó 
pal bajnok súg küzdelmei. 7_„____
sek, nívós küzdelmek jellemezték a nagysze
rűen sikerült csapatbajnoki viadalt. Különö
sen az Imrei—Bányász és n Próka—Kitka 
mérkőzések arattak nagy közönségsikert.

A Munkás Testedző Egyesület a Népligetben 
mezei futóversenyt rendezett. A tízezer méte
res előny-versenyt Fehérvári nyerte 39 p 49 
mp-es idővel. A 3000 m-cs ifjúsági verseny 
győztese Németh lett 11 p 33.8 mp-es ered
ménnyel. A női versenyt, amelyet 880 m-cs 
távon tartottak meg, Widder nyerte meg 4 p 
55.4 mp-es idővel.

Kézilabda credniénvck: Elektromos—MAFC 
8:4, UTE—VÁC 9:6, ANC-GSE 3:1.

kép-

este
NTE

..-.j.. _ ______  <•*<*■
Izgalmas mérkőző-
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Fogcsikorgató küzdelemmel 
a Phöbus a második helyre szökött

A csonka forduló meglepetése a Bocskai nagy 
győzelme és az óbudaiak első nyert csatája

Ar Ssrf évad utolsóelőtti bajnoki fordulóján a Párisban szereplő két nagy csapa mérkőzésit eltolódlak , így vasárnap mindössze öt meccs volt. A fór- dúló legnagyobb meglepetései a Nemzeti szerezte, amely szombaton óriási küzdelemben 3:2 arányú győzelmet aratott a lilafehérek lelett, alaposan megtépázva az újpestiek ba|noki reményeit. A Plwbus régi KK riválisát, a Kispestet biztosan verte, a Szeged kis gólarónyu győzelmet szerzett a Budai ellen, a Hl. Kerület csapata első győzelmét aratta a Soroksár ellen, annak saját otthonában és az amatőr-derbi az Elektromos és a Szombathely között a nyugati sportmetropolisban gólnélküli döntetlent hozott.
Ötletgazdag, izgalmas futballal 
győzött a Phöbus játékkulturája

PHÖBUS— KISPEST 8:2 (2:1)

Rendkívül Izgalmas, ötletekben gazdag és 
magas&szinvonalu mérkőzést vívott egymás
sal a két csapat. Már a 9. percben kezdődik 
az izgalmak sorozata: Béky Péter labdájá
val elfut a kispesti védők mellett, hosszú 
beadása Szikáron keresztül P. Szabóhoz ke
rül s az „öreg" bulszélső hat méterről a ka
put orra előtt a hálóba pöccinti a labdát. 
1:0. Még örülni sincsen ideje jóformán a 
lelkes Phöbus-közönségnck, mert alig két 
perc múlva egyenlít a Kispest. Szabó fi
ókosán kiugrasztja Dérit és a görbelábu ősz- 
szekötő egg-fcét testesei után magas, faltot 
bombát küld a balsarok felé. A pergő labda 
Csikós kezét érintve hull a hálóba. 1:1. Az 
Iram élénkül. Nemes kitör, de éles lövése n 
léc mellé kerül. A Phöbus veszélyesebb. A 
baloldali támadás során Turay II. offszájd- 
gólt lö, amely érvénytelen. Béky lefut és 
egy igazi „békybeli“ lövést ereszt meg, de 
Gergő elcsípi az erős bombát. Tetszetős me
zőnyjáték után a 28. percben újabb izgalom 
adódik. Béky lyukrajátssza a hátsó formáció
ból előre törő Szikárt. A kispesti védelem 
lesállást lát és kényelmeién leáll. Szikár köz
ben senki által sem zavarva viszi a labdát 
kanu felé, Turay elé akar gurítani, de a két
ségbeesetten visszafelé törtető Szemere 
semmidron sem hajlandó átengedni Turay- 
nak a góllövés dicsőségét és a guruló labdát 
éles bombalővéssel a saját kapujába rúgja 
9:1.

A középvonalon ■ Kispest Játékosai 
reklamálva állják körül Széli bírót, de 
hlvába: Széli ellen nem lehet ... rekla

málni.
A félidő végén heves Phöbus-támadás nyo
mán ide-oda pattog a labda, mig végre Tö
röl II. a csomóból kikerült labdát irtózatos 
erejű lapos lövéssel húsz méterről a hálóba 
küldi. A gólt a biró nem adja meg, mert Tu
ray és Szikár a nagy zűrzavarban olTszáj- 
don felejtkeztek. Szünet ulán még élénkebb 
az iram, de ebben a félidőben a Kispest irá
nyítja a játékot és egy kis szerencsével leg
alább az egyik pontot elhozhatta volna. A 
kispesti fölény ellenére a Phöbus ér el gólt. 
P. Szabó kornerét Turay előirásszerűen be- 
fejelt. 3:1. A kispesti csatárok remek érzék
kel rontanak a Phöbus kapura, de az akció
kat tulkombinálják és eredmény nem ala
kul ki. A 31. percben a nagy igyekezetét si
ker koronázza. Az újonc Varga, aki az egész 
mérkőzésen csetletl-botlott, finom passzol 
kiugrasztja Nemest és a kispesti gólzsák tíz 
méterről a jobbsarokba durrant. 3'2. Az 
utolsó pillanatig a Kispest erősen szoron
gatja a kilenc ember állal védett Phöbus- 
kaput, do a honi csapatnak sikerült némi 
szerencsével az időt kihúznia.

Néger, japán vagy bármi is faja, 
Brylcreemet vesz t fix marad a haja.

BRYLCREEM, az angol sportaman 
gumfmentes hajrögzitöje és hnjfén vési tője

Szép búcsú 
Debrecentől

BOCSKAI—BUDAFOK 6:0 (4:0)

Debrecen, november 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje
lentése.) Nagyszerűen sikerült a Bocskai 
őszi bucsumérkőzése: féllucat gólt lőtt a ve 
szélj^es és kitünően játszó Budafok kapu 
jába. A csapat most eizel az erkölcsi löké
vel nyugodtan indulhat francia túrájára. A 
6:0 egyáltalában nem fejezi ki a két esupat 
közli erőviszonyt, ugvanis az első fólhlöben 
teljesen egyenrangú ellenfelek küzdöttek 
egymással és mig a Bocskainak minden si
került, addig a Budafoknak semmi sem 
Szünet után a Budafok erélyes játékba keid: 
Nyilat csúnyán lerúgta Palotást és ekkor 
tíz emberrel játszott a Bocskai, de mintegy 
tüntető hadjáratként ujahb kél gólt helye 
rett el a budafokiak hálójába.
• A vezető gólt már a 30. másodpercben

Tinta lőtte, majd a 17. percben Berecz, a 
27-ikben Tinta és a 42-ikben ismét Berecz a 
góllövö. Szünet után a 23. percben Tinta 
fejesgólja, majd két perc múlva Teleki fe
jesgólja állítja be a végeredményt. 6:0.

Fradi-sors 
Soroksáron

HL KERÜLET FC—SOROKSÁR 2:0 (1:0)
Meddő csatárai miatt veszítette el ezt a „kie

sési dcrbyt" a soroksári csapat, amely a játék
idő kilencven százalékában vehemesen támadott. 
Bizonyítja ezt a 16:l-cs kornerarány is. Már a
6. percben sikeres támadást indít Óbuda, Hajós 
lefut és a tétovázó védők között Tamást fejére

Két ravasz és ritka gól rajzriportja
(Cogriglit by Hétfőt Napló. — System Horváth.)

Különösebb akció nélkül, de ravasz pergő éa fa Isos labdát 16 Déri ■ gólba. I. félidő 11. pert. 1:1

Az agyonreklamált vezető gól rajzrfportja. Béfey szökteti ■ hátairól startoló Szik ári. A kis- 
pesti védelem offszdjdot reklamálva leáll. Szikár zavartalanul fnl a kapa felé, Turay II. elé 
akar adni, de a kétségbeesetten beszágnldő Szemere erős bombával saját hálójába lövi a 

labdát 2:1. I. Félidő 28. perc.

A „Dietz-mumus" 
hiába ment Szegedre

SZEGED—BUDAI 11. 2:1 (!»•)
A pályára lépő játékosok az orrukat húz 

7ák a mély sár miatt. Nem is lehet valami ki
mondott nngy öröm a térdigérő sárban jót 
szőni. Hát még mikor arról van szó, hogy n 
tribünön ott ill dr. Dietz Károly is, a szövet
ségi kapitányt Sokat kellene mutatni s nem 
lehet. A válogatottjelölt játékosok kétségbe
esetten ambicionálják a játékot, ami meg is 
látszik a mozgásukon. A nagy igyekezet mrl- 
lett természetesen nem megy ugy a játék, mint 
rendesen s emiatt gyengébb a csapat teljesít
ménye is- Az eredménytelen budai támadá
séi utón a szegedi együttes csak a félidő vé
gén talál magára, amit bizonyít a verető gól. 
Korányi lefut, beadását Eördögh leállítja és 
bombaként zúdítja a tarokba. 1:0 Szünet után 
egvcnlit a Budai: Egv lesgvanus helyzet mintl 
leáll a szegedi védelem, Pálinkás is széttárja 
a karjait, de es rém imponál Keresztesnek, 
aki három lépésről berúgja a labdát a kapuba. 
1:1. Az ezután megindult szegedi ostrom ered 
mányi hoz: Korányi lefut, beadását Eördőgh 
a 11-es ponton állva befejeh. 9:1. Ezután meg
élénkül a játék, de élénkek a véuőjótékosok 
'S s igv nincs ujahb eredmény

Dietz Károly dr szövetségi kapitány a mér- 
öyés után kijelentette, hogy Igen tetszett neki 

Pálinkás mozgás*.  A szegedi védelem igen szé

toszt a labdát, alti biztos gólt feje!. I.O. To
vábbra is a soroksáriak támadnak, amit foly
tatnak a szünet után is. egészen fergeteges 
stílusban. Már-már gól, amikor Biliánii kiso
dorja Budavár^ kezéből a labdát, de Kocsis a 
vonalon ment. A 28. percben első és utolsó tá
madásait inditja Óbuda. Haját ismét lefut, át
cselezi Kállait, oki az egyetlen hibát követi el 
és pechiére ebből is gól lesz. Víg V. ugyanis az 
átadott labdát élesen a tarokba teszi. 2.O. A 
további soroksári támadások sem vezetnek 
eredményre.

Az amatőrderbln 
csak a kiesők vesztettek

ELEKTROMOS—SZOMBATHELY 0:0

Szombathely, november 15
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Több mint kétezer néző volt ki
váncsi az „amatőr derbr“-re, amelyen a 
két jóképcsségü csapat megosztozott a pon
tokon. A védelmek kiválóan játszottak, a 
csatársorokat viszont nagyon zavarta n sá
ros, cstiszós talaj. Az Elektromos szebben 
és jobban játszott s megérdemelt volna egy 
minimális győzelmet, azonban

Baumann kapus minden helyzetben fel
találta magát

A szombathelyiek csak a második félidő 
végén kerüllek fölényben, de ekkor már 
nem tellett gyengülő energiájukból 
gólra sem. A mérkőzést Vass jól vezette.

rencsés páros: jól lövő ós romboló hátvédei 
kel rendelkezik. Miklósi kitűnő, egyetlen hi
bája, hogy többször átívelték. Víg V. a jövő 
igérele. Gyarmati szintén kitűnő, de megszo 
kőit keretéből kiemelni nem lehet. A Budai 
11-ben Győri, Magda és Havas játéka nyerte 
meg a szövetségi kapitány tetszését.

Komjádi Kupamérkőzések. MAC—BBTE 3.2 
13:1) Góldobók: Kalapos (4), Bodő, Illetve 
Zólyomi és Nagy. VTE-NSC 7:1 (6.0). Gól
dobók' SchflITer (3). Szigeti (2), Nagytványi és 
Gyóji, illetve Bánfalvi.

Győriek at UTE vívót. Vasárnap eite tartot
ták meg nr UTE- WSC meghívásos vlvóverseny- 
nek befejező számát, a knrdverienyt. A csa
patverseny nagyon szép és élvezetes k fizd el
met hozott A magyar csapat végül is 12:4 arány
in győzött

Kitűnően sikerűit a KMAC terepversenye. A 
<M\C tizenhét versenyzővel pompásan sikerült 

•orepvorsenyt rendereH a Budaörsi úttól Bics
kén. Tóvároson és Sromoron keresztül a ke- 
ivérmezcl táborhoz A Slrézsahegv lo-mereds- 

kebb pontja in zajlott le n verseny egvik fázisa, 
ahol néhénvan valóságos cirkuszi mutatványt 
produkáltak. Az eiycs kategóriák győztesei: 
I.ukavdz Ferenc, Ifjú Szűcs Lajos. Iliid Károly, 
Magyary-Kossa László és Abt István voltak.

WSE8JIELEHT
a Filléres Divatház gyönyörűen illusztrált 

képes nagy

ARJERVZÉKE
Vidékre Ingyen éa bérmentve küldjük, 

FILLÉRES üIUATHftZ 
tíaross-tér 23. Ilottonbiller-utca sarok.

Bravó Karloviíá!
Olyan zagyva hangzavar kavarog a lon

doni mérkőzés csapatösszeállítása körül, 
mintha a magyar futballt a ló sorsa leg
alább tízezer szövetségi kapitánnyal verte 
volna meg. Különösen Sárosi Gyurka körül 
zug a „szakértő" csncs'nerek tipphadakv^ 
zása. A céllutball dicstelen csatájában meg
rokkant „szakértők" mindenáron center hal
lót akarnak látszatni Gyurkával. Hetet- 
havat összehordanak s ha a londoni meccs 
nem menne vérre n\fg mulatni is lehetne 
ezen a kínos Igyekezeten. Igy azonban min
den józan sportember kénytelen komolyan 
venni a vitát és sietve crntlakoznl Karlovits 
Jánoshoz, aki a napokban remek tanul
mányban foglalt állást Sárosi centerfátéka 
mellett. {Szívesen és örömmel regisztrállak 
Kar'onits sikerét. -1 pletnkálkodás'a épített 
szakirászat és hlrkőnyvelés meddő és ká
ros hangzavara után üdítően hatott ez a 
kitűnően sikerült alkotás, amely Ismét 
visszahozta a nívót, a lovagias tenort és a 
— szakértelmet is.

Bravó, Kari ovit sl

Könnyű tesVsérfés! 
Sértett: a bírói!

Pártos-csoport.
BMTE—MTK 4.2 (3 1). Góllövö: Kardos (2), 

Király és JJndmaycr. ill. Halas 12). — FTC— 
’ITC. 5:1 (2:0). Ar, FTC. Gvetval 12. egyiket 11- 
•sbőn. Fiiz'r (2) és Horváth gól iával gvőrött. 
- SZAG—WSC 3:2 (2:11. A wekerleteleniek 

könnven vették az ellenfelet. — EMTK— 
'UVAG 5:5 (3:2). Csnnnivaló védelmek. — 
törekvés—MAFC 5:2 (3:1). Az elkeseredett 
közönség n meccs után megtámadta a bírót, 
■íki csak n rendőrség gyors közbelépése foly
tán szabadult meg a súlyosabb inzultustól.

Bíró-csoport.
Postás— BLK 6:3 (1:0). Góllövö: Héthelyi 

<3), Bene (2). Csonaki. ill. Apró (2) és Jera- 
’ek ív. — BSZKRT—ZSE 7:0 (3:0). Góllövö: 
Szaller (3), Pásztói (2). B’dt-r és Berecz. — 
IH. kér. TVE—Turul 4:1 (2:0). Góllövö: l.en- 
esés f2), Elein és Kiss, 111 Bánlaki 11 -csbŐI. 
_ Testvériség—HAC 4:2 (3:1). Góllövö- Ke- 
resztes (3), Jávor, ill. Szalai és Tóth. — P»- 
■nuUpar—URAK 0:0. A lelkes UR \K jól véde
kezett. — BVSC—Coldhcrecr 2:1 (1:0). A vas- 
■tosok védelme Igen jól működött.

DÖNTETLEN A KISDÉRÜL
Csepel—SBTC 2:2 (1:1). — Szllrkctaxl—

Váci Reménység 5:1 (3:0). — VÁC—VASAS
3:1 (2:0). — URAK—Nagytétény 4:1 (2:1). — 
Lódon—Drogulslúk 4:2 (2:1). — Erzsébet —
Zugló 7:0 (.3:0). _____
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Száz százalékig elfogadom
a Hétfői Napló programját!

— mondja Csák Ibolya a hölgy
atlétika fejlesztését szolgáló akciónkra

CHARLOTTE királynőjének INTIM VALLOMÁSAI

Nngv munkától hangos mostanában az NTE 
tornacsarnoka: serényen készülődik a tornósz- 
aereg a december, 13-1 díszbemutatóra. A munka 
első vonulóban ott láthatjuk nz ország egyetlen 
alh liknl világbajnokát: K. Cád/f Ibolyát. Péter 
mi-etcr éppen szünetet rendel cl, amikor alkal
munk van nz olimpia magyar hősnőjével, a 
magasugrás mestem^Jével beszélgetni.

— Hogyan érzi magát, mint dolgosó nő?
— Nagyszcrüonl — feleli n tréningtől csillogó 

szemmel Csák Ibolya. — Félnyolctól félnégyig 
dolgozom, azután van bőven időm tornára és 
tréningre. A hangsúlyt most n tornára helye
zem. mivel a dísztornán én is résztveszek. 
Emellett azonban a magasugró tréninget sem 
hanyagolom el, mert januárban nz OLIMPIÁ
ÉI ksz klubközi versenyünk » azon szeretnék 
jó eredménnyel kirukkolni.

Most kényes kérdés következik.
Saját tehetségén kívül kinek köszönheti a 

világbajnokságot?
Feltétlenül Balogh Lajosnak! Ha n „Lali" 

nincs, aligha győztem volna Berlinben. (Hogy 
' •. ik Ibolvn nem csupán kitűnő ugró, de kiváló 
diplomata Is, orról nyomban meggyőz a foly
tatás, amit „kapásból" fűz a mondataihoz.) 
Természetesen a MASz tói sem tagITÜ'uilnm meg 
a győzelmet megillető részt, hiszen Baloghot 
végere kasényben a MASz állította mellém 
trénerül.

Igaz, Berlinben egy kicsit elhanyagoltak, 
(akkor még nem sejtették a Csák-sz.enzációt),

de végtére Is én voltam az egyetlen nőversenyiő- 
jük Önök is tudják, milyen nehéz volt bejutni 
a Nők Házába, hiszen egyszer Kelemen Kornélt 
sem engedték be... No, de ez már mind az 
elfelejtett multié.

Érdekes kérdésre felel ezután Csák Ibolya.
— Mi a véleménye a női atlétikai bizottságról?
— A női bizottságot, hogy őszinte legyek, nem 

nagyon ismerem. Nem szoktam feljárni az jilé- 
seikre s így véleményt sem mondhatok rólhíi 
Annyi bizonyos, hogy az idén feltűnően sok 
verseny volt. Hogy ez kinek az érdeme, nem 
Judom. A jövő év programja tekintetében

száx százalékig elfogadom a Hétfői Napló 
irányelven

••s vallom, hogy feltétlenül szükséges a nemzet 
közi kapcsolatok kiépítése és a vidéki propa
ganda. Csak így lehet ú| tehetségeket felszínre 
hozni. Szükség volna egy válogatott keretre is, 
amely mór a téli tornákon összejönne s azután 
komoly tréner keze alatt folytatná a tréninget 
a pályán is hetenként kétszer. Ha ez valóra- 
válik, akkor Tokióban a magyar lányok nagy 
szerepet fognak játszani nz olimpián.

Péter mester hívó szava végét szakasztja az 
Interjúnak s Csák Ibolya egy kezdő szerény
ségével siet a „névtelenek" sorába — dolgozni.

Dolgozó nő 1036-ban... olimpiai babér
koszorúval és havi százhúsz pengő fixszel.

Takács latrán

A nemrég megindult jégszezon minden hó
dolója kínt rótta a köröket vasárnap délelőtt 
a BKE városligeti műjégpályáján. A pálya kö
zepén pedig a műkorcsolyázó gárda táncolt a 
vidám zenére. Itt van mindenki, aki a műkor
csolyázó életben számit. Fontos a mai tréning 
a számukra: uj tréner vezeti gyakorlataikat, 
Neumann Charlotte a jég utolérhetetlen táncos
lábú királynője.

A szőke jégtanárnő neki-nekilendül és mo
solyogva mutatja meg tanítványai hibáit, mi
közben utólérheletlen könnyedséggel végzi a 
figurákat Kész a tréning, de nem hagyhatja 
el még a pólyát, mert tanítványai kérésére el 
lejt egy csárdást. Szinte hihetetlen, hogy egy 
berlini nőben ennyi magyaros temperamentum 
legyen. Aztán odasiklik a kör korlátjához és 
elgondolkozva kezd mesélni műkorcsolyázó 
titkairól.

— Kilencéves koromban kezdtem táncolni a 
jégen és két hónap után már befogadtak ma
guk közé a „nagyok", azóta meg sem álltam. 
Tanítok és tanulok magam is. Mindennek meg
vannak a maga titkai igy a mükorcsolyúzás- 
nak, de még a saját táncomnak is. Nagyon 
fontosak — ez nz én elvem — a klasszikus 
mozdulatok, ezeket pedig legjobban a balettől 
lehet ellesni. Nekem ez teljes mértékben sike
rült, mert legjobb barátnőm. Anna Pavlova irá
nyítása mellett tanultam be táncszámaimat.

Egyetlen álmom, hogy az legyek a jégen, ami 
Pavlova a színpadon volt. Sajnos, elérni tel
jesen sohasem fogom, mert mig itt a jég ad’a 
a lendületet, addig a színpadon minden az izom 
és igy felette is áll a mi művészetünknek. A 
híres Pa vlova-számot, a haldokló hattyút lán
colom el csütörtöki pesti bemutatómon. Ml 
minden számit egy ilyen táncnáll Hogy milyen 
a jég, milyen a kedv, a hangulat. Nekem a lég. 
alkalmasabb a hangulatom, ha a zene le tud 
kötni és érzem, hogy tetszésre talál, amit csi
nálok. Éppen ezért nem is tudom, hogy ml- 
Íven lesz ez a csütörtöki futásom.

— De hamar oszlassunk el egy tévhitet. So
kan azt hiszik, hogy a miikorcsolyázás mint 
balerinaélet, mindentől elvonja hódolóit. Pedig 
dehogy/ Én odahaza nagyon jó háziasszony 
vagyok. Én minden egyebet úgy intézek és 
végzek, mint bármelyik más asszony.

Nevet és kedvenc tanítványát, a kilenc éves 
Sári Marikát hivja magához. Búcsúzni kell. 
Siet átöltözni. Már a kis Marika me>llelt ugrik 
éppen egyet a jégen, amikor még utána kiált- 
juk:

col?
A parketten la Ilyen szenvedélyesen tán-

— Soha/ Táncolni csak a jégen lehet Igazául 
Igaza van... Kering, repül, alig érinti kor

csolyája a jeget... ezt parketten nem lehet... 
‘ E. J.
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A Phöbus érdekes és méltányos 
tervei a — jövedelemelosztásról

Egy !av«rM sem nyert a Uacsunapon

Érdekes viln folyt a legújabb „nagyegyesülcf. 
a Phöbus Ismert vezéregyénisége, Barna Sándor 
és az egyik középegycsiUet vezetője között. 
Barna Sándor teljesen igazságtalannak tartotta 
n liga jövedelemelosztásának inai módját. Ma 
ugyanis nz n helyzet, hogy n nagycsapatok 
aránytalanul több bevételhez jutnak a saját 
rendezésű meccseiken .mint ellenfeleik a nagy
csapatok fogadásakor. Egy példával illusztrálva: 
mig a Phöbus.pályán lejátszott Phöbtts— Ferenc
város mérkőzés 4000 nézőt vonzott, addig a 
Fradi-pályán lejátszott Ferencváros—Phöbus- 
meccs 8000 néző után szerzett jövedelmet. 
Barna Sándor szerint ez. igazságtalan, mert 
ellenfél nélkül, konkurrcncla nélkül

a nagycsapatok rcrn lehelnének szert 
bevételre

• így Jogos a kívánság, hogy keressenek az 
egyenlőtlenségek niücllálására valamilyen meg
oldást.

Ebből a vitából arra következtetnek, hogy a 
Phöbus akciót indít a liga uj jövedelemelosztá
sára, amivel a nyomorban sínylődő szegény 
egyesületek hóna alá nyúlnának.

Régebben a jövedelemből juttatott százalékos 
részesedés gyakorlatban volt, de a kisebb egy. 
letek túlzott követelései miatt később megszün
tették a rendszert. A Phöbus mindenképen

indokolt elgondolása elé tehát Jelentős akadó 
lyok gördülhetnek.

A SÍ Szövetné# ifjúsági futóversenye kitü
nően sikerült, ami Bély Miklós elnök kitűnő 
szervezőmunkáját dicséri. A versenyt három 
korosztályban 35 résztvevővel tartották meg. 
Húszévesek: 1. Balogh Kornél Wesselényi 10 
p 09 mp, 18 évesek: 1. Turcsány Pál Ref. giin. 
9 p 47 mp, 16 évesek: 1. Prinz András Mező- 
gazd. isk. 8 p.

A Mihályi-scrlegért folyó küzdelem döntőjé 
ben a Corvin-áruház és a Divatcsarnok csapata: 
mérkőztek vasárnap és 3:3 (0:1) arányban dön
tetlen harcot vívlak. így tehát ismét mérköz 
niök kell.

A TTC autó- és motorversenyét 230 kilomé
teres távon a Budapest—Kecskemét—Nagykáta 
— Jászberény—Hatvan-útvonalon rendezte meg. 
Az egyes kategóriák győztesei: Mellinger 
Györgv. Szilágyi Lajos, Vértes Zoltán, D’Elsc- 
naux Béla és Steinbock Imre.
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FÜGGŐLEGES:
1. Tudtára adja mindenki

nek- 2. Sajnálja « másiktól. 
3. A whig ck cllenpárlja. 4. 
Hdyhaíározó. 5 Egyiptomi 
napisten. 6. Kézbesítés, ál- 
nyújtás. 7. Fegyveres csapat. 
8. Nagy mngvnr építész név- 
l«l«-u Négy villamossági vál

lalni. 10. Helység a ”Ism 
mentén. 11. Ravaszabb, mint 
n másik. 15. Helység Eszter
gom megyében, niitőufja hí
res. 17. Takaró. 10. Kihnjto- 
gat. 20. Elhunyt földművelés
ügyi miniszter. 23. Kitesz, ki
helyez. 24. Zár. 26. Belsőrész. 
28. Mértani test. 30. Magyar 
szén. 33. Az abesszin had-

Járni neves tábornoka. 37 
iserdő, rengeteg. 38. LócJed«.

39. Zenei előírás: lassan. 41. 
Nagyon is elege van bdő’e. 
43. Lclilkrörődik, leolvasható 
lat arcáról). 45. Ázsiai nép. 
47. ...Húr. 49. Zeus szerel
me. 50. A szürketazl két 
betűje.

A szezónzáró galoppversenynapon egymást 
zrték a kisebb-nagyobb meglepetések. Az 
Akadályversenyben Lurkó az utolsó ugrás 
után kitört, de. még igy is megtudta verni a 
favorit Kiskunt. A Katonatiszti sikversenyben 
az első esélyű Cratacgus győzött, de itt a kö
zönség Monopolt favorizálta. A Gátversenyken 
Czimer óriási stílusban szaladt meg a mezőny
től. Az Eladóversenyben a két nagy formában 
levő öreg; üstökös és Kopó közül az utóbbi 
győzött, inig a favorit természetesen az előbbi 
volt. A Kétévesek handicapja hozta a nap leg
nagyobb meglepetését, a versenyt ugyanis a 
gyengébb társaságokban is eredménytelenül 
szerepelt Mekkorka nyerte szép finis után 
Gyergyó II. ellen. A Welter handicapnek szo
katlanul nagy favoritja volt Pozőr, mely a nap 
legjobb dolgának látszott, n versenyben azon
ban semmi szerepet nem játszott. Sokkal ered
ményesebben futott istállótársa: Carmen. 
melyre czuttal a sors (?) annak a bizonyos 
„másiknak" a szerepét osztotta, melynek a 
versenyt meg kellett nyernie. A szezónt záró 
Handicapet a jó esélyű Minek? nyerte.

Részletes eredmények:
I. AKADÁLYVERSENY. 1. Lurkó (2) Horák. 

2. Kiskun (6:10) Cseszkovics. 3. Tücsök (4) 
Blazsek. F. m.: Csirkefogó (l’/í) Sztankovics, 
1 hossz., 6 hossz. 10:53. Befutó: 10:94.

IL KATONATISZTI SÍK VERSENY. 1. Cra- 
Inerpia (1%) Galónth. fh 2. Doubtful (3) Pa 
kuls hd. 3. Gyöngvkaláris (10) Ehrenb. fh. 
F. m.: Giralba 18) Muhr fh., Monopol (8:10) 
Jeney I., Vihar (11) Vásárhelyi 5/4 hossz, 1/í 
hossz. 10:27, 17. 19. Befutó: 10:71.

III. GÁTVERSENY-H ANDICAP. 1. Czimer 
(6) Cseszkovics. 2. Csók (1%) Stankovics. 3. 
Mankó (8j Komolya. F in.: Bokros (6) Stecák, 
Gandhi (6) Mihalovics, Hozomány II. (6) Fet- 
ting K., Csicsóka II. (3) Tóth E. Bánom is én 
(8) Gál, Ignác (6) Horák, Tekergő (1 %) Dósai, 
Gardist (12) Esch L. 6 hossz, 5/4 hossz. 10:75, 
18. 14, 22. Befutó: 10:182. 1113.

IV. KÍSÉRLETI ELADÓVERSENY. 1. Kopo
(3) Csömöri. 2. üstökös (7:10) Kupái K., 3.
Bakter (6) Fetling A. F. in.: Sylva (3) Simics, 
India na (2) llorv. K. II. 3/4 hossz, hossz. 
10:39, 17. 13. Befutó: 10:128.

V. KÉTÉVESEK HANDICAPJA. 1. Mekkorka 
(10) Kajári. 2. Gyergyó II. (ő) Esch Gy. 11. 3. 
Bonne nuit (4) Fctting A. F. in.: Riiminy 
(2Ví) Alt. Babvirág (10) Horák, Salome (10) 
Pillér, Sárkány 110) Cselőtel, Padisnh (3) 
llorv. K. II. Baka (10) Csömöri, Lumn (16) 
Horváth I., Fólh (5) Goszlonyi, GaíTe (4) Bi
hari, Kannibál (16) Krédler, Mese (8) Mányi. 
Hédié (8), Bihari II Fejhossz 1 hossz. 10:267, 
18, 35, 28. Befutó: 10:23C6, 958.

VI. WELTER HANDICAP. 1. Carmen (S) 
Esch Gy. II. 2. Limanova (12) Norhaft. 3. 
Bicskás (4) Alt. F. m : Dénes (2H) Simics, 
Sherry (10) Horváth K. II., Bólozó (14) Fel 
ting Á., Széltoló (6) Kupái K„ Pozőr (7:10) 
Horák, Admirable (12) Cselőtel, Vivő (14) 
Krédler. 3 hossz, 5/4 hossz, 10:86, 28, 68, 30. 
Befutók: 1723 és 415.

VII. HANDICAP. 1. Minek? (4) Horváth K. 
II. 2. Kritikus (12'i Wolbert 3. Timolcon (2) 
Kupái K. F in.: Pártfogó (6) Zsíros, Allegro 
(3) Horák, Tiro (6) Fctting A., Kékes II. (4) 
Simics, Sweethcart (12) Lökön, Ráró II. (4) 
Bihari, Alvajáró (8) Alt, Moulln Rouge (ő) Ba
konyi, Charles (6) Mányi, Boszorkány (3) Csö
möri, Csipkerózsa 11. (10) Krédler, Mngellnn 
(5) Goszlonyi, Cserebere (6) Esch Gy. 1I„ 
Bomba (10) Kajári. 2 hossz, fejhossz. 10:100, 
33, 64, 22. Befutó: 1927 és 175.

UÚ'Tpfil

LŐSPORTNAPLÓ
Az évek óla agonizáló osztrák tizem, amint a 

jelek mutatják, végnapjait éli. A de Vrles és 
Itooyards-istállók után a háborít utáni évek két 
..legszilárdabb" osztrák futtató. Seilern Hugó 
gróf és Vrban Lajos istállója is Alagra költözik.

BUDAPEST. VL AHADIUK^ B.

A legendás mullu Freudenau, mely a békevtlág- 
bán a kontinens legjelentősebb versenypályája 
volt (már a szigetországtól eltekintve), nem bírt 
megbirkózni a változott viszonyok változott kö
rülményeivel. A bécsi tragédia, sajnos, éreztetni 
fogja hatását nálunk is (bár pillanatnyilag az a 
csalóka látszat, hogy nyert vele a magyar ver
senyüzem ' ugyanis ezáltal legkomolyabb [el. 
vevő piacát vesztette a magyar tenyésztés, de 
ettől eltekintve a bécsi nagydijak 90%-a is a 
hazai istállók fenntartását segítette elő.

★

Uj trénerek a láthatáron: az egyik Ifjabb 
Gombolai Ferenc aki a hadseregi istálló ezidel 
bécsi kirándulásakor már kiállotta a tüzpróbúl; 
a másik Matejka József, aki éveken át szép 
sikerrel szerepelt már. mint tréner, csak uz 
idén cserélte fel a tréneri hivatást a futtatói 
passzióval.

♦
Véget ért a galoppzezon. Az esemény dm 

évad ló-hőse kétségkívül Try Well, melyet egy 
ízben sem tudtak megverni; jockey-hösc: Balog, 
aki a legmelegebb finisek sorozatúból került ki 
győztesen; (réner-hfisc: Csernovlts, aki az öt 
legnagyobb dijat (Nemzeti, Kirély-dlj, Derby, 
Károlyi, Ix*gcr)  vitte haza; bookinakor-hőse: a 
három „uj" beokmaker, akik mégis végig állták 
a tempót, kettő ugyan súlyos sebekkel, de a 
harmadik jővftre Is megmarad.

A hét eseménye egyébként a bookmaker- 
központ végleges likvidálása. Szombaton már 
saját számlára dolgoztak az iigetőn is a Irook- 
makerek. Az üzem kereteinek megfelelően itt 
nem hat, hanem csak három könyves áll ki 
ezentúl naponta mégpedig az: Abonyi—Fischer, 
Bauer—Gyöngy és Czinte—Tcrray párok —• 
vagy, hogy stílszerűen ügetőnyelven szóljunk, 
kettesfogatok — egyik tagja. A dcbil remekül 
sikerült a fogadók részére, amennyiben „ga- 
lopp"-kurzussal lehetett fogadni azt a nyolc 
favortot, amely a nap tiz futamából meg
nyerte versenyét.

♦
Nagy Géza — akinek jullvsbon történt ki

tiltása annyi pcrtraktácjót kellett — vissza
kapta lovaglási engedélyét.

★
— Ez a ml formánk! — mondták a hook- 

makerek ax utolsó futam után. — Most, ami
kor a lovak végre reálisan futnak, most, ami
kor végre egy favorit scin nyer egy nap, 
most... most vége a szezónnak. (Hát nincs 
igazuk?)
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