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Gyilkos bombamerénylet Párisban
A Ferencváros két góllal verte a félelmetes Laziót

Megérkezen Budapestre 
a windsori hercegi pár 
„Boldog uaggok. hogy újra itt lehetek!**

Vasárnap délután három órakor indult a 
windsori hercegi pár, vendéglátó gazdája és 
kísérete Borsodivánkáról Budapestre. Az 
utrakelő herceget szombaton este búcsúz
tatta Borsodivánka. A mezőkövesdi matyó
csoport és a szentistváni Gyöngyösbokréta 
teljes egészében felvonult, hogy másodszor 
is bemutassa a magyar táncokat Magyaror
szág kedves vendégeinek. Az ünneplés a ké
sői órákig tartott, mert a hercegi pár kíván
ságára újra és újra eljárták a megkedvelt 
toborzót és a palotást.

A táucolókat autóreflektorokkal világí
tották meg és a park fái között elbújta
tott két cigánybanda felváltva muzsikált.
A windsori hercegi pár, Bedeaux mérnök 

és felesége a Prónay-kastély terraszáról él
vezték a szinpompás képet, majd maguk
hoz kérették a föbokrétásokat, akikkel tol
mács utján elmagyarázhatták maguknak a 
tánc és a zene minden különös szépségét és 
figuráját. A herceg táncolt is egy bokrélás- 
lánnyal, majd elhozatta skót dudáját és 
néhány dalt játszott rajta.

Késő éjjel volt már, amikor nyu
galomra vonultak vissza. Az ünnepség ideje 
alatt lezárták a kapukat és a kastélyból 
csak egyetlenegy ember távozott: egy árva- 
lányhajas matyó legény, aki gazdag cso
maggal sietett le Olasz .lánosék lakodalmas 
házához. A windsori herceg nászajándékát 
vitte.

120-as tempóval 
Budapest felé

Vasárnap reggel esett az eső. Késő dél
előtt lett, amire a reggeliző asztalhoz üllek. 
A délelőtt folyamán nem hagyták el a kas
télyt és a csomagolásai töltötték az időt.

Két külön bőröndbe csomagolták n ma
gyaros holmikat, kulacsokat, niatj óhini- 

zéseket,
amelyekkel a környék lakossága és a fi
gyelmes házigazda halmozták cl a hercegi 
párt.

Délelőtt különben vendéget is kaptak: 
Hohenlohe herceg érkezett Budapestről 
tisztelgő látogatásra.

IVol/ís hercegasszony megkérte Bedeaux 
mérnököt, hogy időnként egv-egy újabb da- 
rabot küldjön el neki külföldre a hímzések
ből, mert ezeknek a hímzéseknek más és 
más a mintája és

nem tud betelni a magyar nép gazdag 
fantáziájú motívumaival.

Az ebédet is a lakosztályba visszavonulva 
fogyasztották el, azután előálltak a kocsik.

berakták a herceg ulipodgyászúl: negy
venegy bőröndöt.

Az első kocsiban helyezkedett el a hercegi 
Pér. a második kocsiban követték őket de- 
•cktivek. a harmadikban Bedeaux mérnök 
®s felesége foglaltak helyei, a negyedikben 
Pedig a házigazda kísérete ült.

Háromnegyedháromkor tárták ki az ősi 
kastély kapuit az árvalányha jas matyólegé
nyek, akik napokon át diszőrséget álltak 

és őrködlek a hercegi pár nyugalma fölött. 
A négy autó végigsuhant a községen és Bor
sodivá nka lakói nem is sejtették, hogy ma
gas vendégük búcsút vesz tőlük. A síkos 
ut ellenére nagy sebességgel haladtak a ko
csik. Az ut egyenesebb szakaszain

120 kilométeres sebességre is rákap
csolt a herceg sofőrje,

a négy kocsihoz két kisérő csendőrautó 
csatlakozott.

Mezőkövesd határában lelassítottak a ko
csik. A város utcáit fellobogózták,

a járdákat ellepték a diszbeöltözött 
matyóleányok, legények

és a Gyöngyösbokréta tagjai. A város lakói 
hangos éljenzéssel és kendőlobogtatással fo

Zsúfolt ház a DunapaSoSáfean
Vasárnap délután, órákkal a windsori 

hercegi pár érkezése előtt, kiváncsiak töme
gétől fcketéllett a Dunapnlota környéke. A 
zuhogó eső ellenére

egyre nagyobb embertömeg vette körül 
a Dunapalotát.

Szinte percenként kérdezték egymástól az 
emberek:

— Megérkeztek már? ... Itt vannak? ... 
Mialatt odakinn az utcán egyre nő a ki

váncsi embertömeg, bent a Dunapalotában 
nagy izgalommal folyik a készülődés a 
windsori hercegi pár méltó fogadtatására.

A windsori herceg számára ugyanazt n 
hatszobás lakosztályt foglalták le, mely

ben mint walesi herceg lakott.
Hatalmas rózsacsokrok díszítik a szobákat. 
Minden előkészület megtörtént márl

Az ötórai Ica megkezdődik a hotelben: 
zsúfolásig megtelt minden helyiség és 

alig hallani magyar szót.
Angolokkal van tele az egész hotel. Az an
gol követség hivatalosan nem képviselteti 
magát, a windsori herceg mint magánsze
mély látogat cl Budapestre, de a követség 
sajtóattaséja, Rcdward Frigyes itt várakozik 
és arról beszélget az előkelő angol vendé
gekkel: mi lesz a programja a hercegi pár
nak, meddig maradnak.

A jól Informáltak már tudják, hogy a 
hercegi pár egy napot tölt Budapesten, 
aztán egy napig llécsben lesz és Kies
ből IJchtensteln herceg csehszlovákiai 

birtokára utnznak.
De, ha jól érzi magát itt a hercegi pár, ta
lán hosszabb ideig marad itt, egyelőre még 
semmi sem bizonyos . . .

Pontban délután hat órakor felzug a tő 
meg. nagy mozgolódás, nagy izgalom: 

megérkeztek!
Egy perccel később két hatalmas, csukott 

túraautó gördül a Dunapalola főbejárata 
elé.

Az első nagy sötétkék Biilck kocsiból 
n windsori herceg lép ki, iilán.i egy tö
rékeny alakú, rendkivül elegáns, mo

gadták a windsori hercegéket, akik moso-' 
lyogva integettek kocsijukból. A hivatalos 
fogadtatás azonban, a rossz időre való te
kintettel, elmaradt. A város vezetősége 
ugyanis tervbevette, hogy diszlakomát ad a 
hercegi pár tiszteletére és bemutatja nekik 
a híres mezőkövesdi Matyőháiat. A leghíre
sebb magyar specialitásokból és borokból 
állították össze az ebédet. A reggeli órákban 
azonban Borsodivánkáról telefonon lemon
dották a diszebédet.

Egy pillanatra megálltak a kocsik a 
Matyóház előtt,

a windsori herceg még egyszer megrázta a 
főbokrétások kezét és már robogtak is to
vább Füzesabonyon és Gyöngyösön át Bu
dapest felé.

solygós arcú hölgy: a windsori her
cegné.

Már ott áll az autó mögött a másik kocsi, 
amelyből Bedeaux mérnök, a felesége és 
Forewood, a windsori herceg titkára száll
nak ki.

„Újra itt vagyok 
a szép Duna partján**

A társaság tagjai közül elsőnek Forewood 
lépi át a Dunapalola perzsaszőnyeggel bori
tolt küszöbét, utána a windsori hercegné lép 
a hotelbe.

Sötétkék mintás imprimé, sötétkék kis 
kalap van rajta. Utána jön a windsori 
herceg, barna, nagykockás sportruhá
ban, piros-barna csíkos nyakkendőben, 

kezében puhakalapot tart.
Mögötte Bedeaux mérnök és felesége jönnek.

A hallban Marcnchicli Ottó, a Dunapalola 
vezetője lép a hercegi pár elé és néhány szó
val üdvözli, mire a windsori herceg mosoly
gós arccal, barátságos, közvetlen mozdulat-

Megkezdődött a honvédség 
őszi hadgyakorlata
A Tisza két partjáról néz farkasszeniet 
a „kék“ és „piros" haderő

Szolnok, szept. 12.
A m. kir. honvédség ezévi őszi hadgya

korlatának gyakorlat vezetősége Szolnokon 
megalakult. A gyakorlaton résztvevő csapa
tok a lakosság élénk, szeretet teljes érdeklő
dése mellett már mindenütt felvonultak.

Szolnokon igen mozgalmas az utcák képe, 
amelyeknek a

különféle egyenruhák, futár- és egyéb 
szolgálati gépkocsik.

az élelmet és egyéb anyagot szállító kocsi-

lal int a hoteligazgató felé, aztán kezetszorit 
vele és a következőket mondja:

— Boldog vagyok, hogy újra itt vagyok 
önöknél, a szép Duna partján.

A windsori herceg ezután egy hölggyel él 
egy úrral fog kezet:

Margarete Fellövés előkelő angol höl
gyet üdvözli a herceg.

Margarete Fcllowes a hercegné régi kedvel 
barátnője. Európai körúton volt és Görög
országban járt, amikor megtudta, hogy a 
hercegi pár Pestre készül. Görögországból 
azonnal ide utazott s most jókedvűen üd
vözli a windsori herceget és feleségét. Rcd- 
tuard sajtóattaséval fogott kezet ezután a 
herceg. Előkelő nagy angol társaság volt ek
kor már a haliban,

a herceg barátságosan, kedvesen intege
tett az angol vendégek felé, majd felesé
gével együtt gyors, ruganyos léptekkel, 

szinte futva sietett a lift felé.
Egy pillanattal később a hercegi pár mág 
visszavonult a lakosztályába.

Két újabb autó kanyarodott a következő 
percekben a Dunapalola elé. Az egyik autó
ból Laky László titkár, egv angol titkár s 
a Scotland Yard dctektivje lépett ki. A de
tektív a herceget mindenütt elkíséri külföl
dön. A másik két kocsiból két inas, két ko- 
morna szállt ki. Ekkor már kirakták a bő
röndöket:

harmincegy kisebb-nagyobb bőröndöt 
hozlak ki a kocsikból és vittek be a hotelbe.

Mikor a windsori hercegi pár lakosztá
lyába vonult, előkelő, egzótikus vendégekre 
figyeltek fel a Dunapalola halijában:

Rajplpla maharadzsája érkezett meg 
két barátja és négyfőnyi személyzete kísé
retében. Á windsori herceg valószínűleg ta
lálkozni fog hétfőn a maharadzsával.

Az esti órákig a windsori hercegi pár lak
osztályában tartózkodott, közben vacsorá
hoz terítettek a Dunapalola grilljébcn, a 
windsori herceg és felesége átöltöztek és 
megvacsoráztak.

oszlopok érdekes uj szint adlak.
A hadgyakorlatot vitéz nagylaki Rótt 

.lenő altábornagy, ti vezérkar főnöke vezeti. 
Vasárnap délben érkeztek meg Szolnokra 

a külföldi katonai küldöttségek és 
attasék,

akik a gyakorlatok alatt a honvédség ven
dégei.

Az osztrák küldöttséget Zehncr Vilmos 
gyalogsági tábornok, hadügyi államtitkár, 
az olaszokat l’ariani államtitkár, az olasz
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Matatás
Solt vasárnap Budapesten. Nemcsak nota- 
biíitások, nemcsak a közélet vezetői, <le a 
tiiinegek is örömmel, megelégedéssel és 
szolidaritással nézték végig ■ fényes ün
nepséget, amelynek mindenekelőtt való jc- 
I illősége, hogy ennek a remek lechnlkai 
ulkotósnak elkészültével hmél nagy lépés
sel fejlődött Budapest. Mert — félszeg hely
zet volt, hogy egy metropolisban a mai na
pig nem volt kör-ul a körút. A Boráros- 
téren befejeződött, ahelyett, hogy tovább
haladt volna, át Budára. Megtorpant a Du
nánál. Nem a folyam akasztotta meg ulját. 
? cm a Duna, hanem a háború, a gazdasági 
sálság, az ország és n főváros belső bajai, 
a katasztrófákat követő évek. Ma, az ava
tás ragyogó ünnepségekor, clfcledlctle az
K.I Idd nehéz helyzetűnket. Ez n nap opti
mista gondolatokkal öntött el bennünket. 
Az uj hídon keresztül talán szebb időkbe 
vezet az ut. Talán „eljön egy kor, mely után 
buzgó Imádság epedet százezrek ajakán." 
A jobb kor, amelyben bölcs parlament és 
szociális kormányzat áthidalja az ellentéte
ket a társadalmi osztályok és a különböző 
I: iíogúsu polgárok közölt. Amelyben elhall
gat örökre a gyűlölködés, az uszítás hangja 
és olyan jelentékeny szellemi alkotások, 
amilyen jelentékeny technikát alkotás az 
t.| építmény, vgybeforrasztjók n baloldali 
magyart a jobboldalival, amiként összeköti 
ez a híd a Duna halparljál a jobbal.______
i .--?■! ii imiwii—'fiiiwiaii [■■■iiiw • —ng

szárazföldi hadsereg vezérkarának főnöke 
a hadügyminisztérium államtitkára, a né- 
n- -tekét pedig Schwedler altábornagy, a 
• • met ■hadügyminisztérium személyi cso
portjának főnöke vezeti.

A külföldi katonai küldöttségeket és a hé
jad, olasz, osztrák, angol, román, finn, 
jugoszláv, töröl;, francia, bolgár, amerikai 
< s japán katonai attasékat a zászlókkal dí
szített 7'í.sro-szálló elölt vitéz ruhmwerthi 
Itapaich Blchárd lovassági táborunk, a hon
védség főparancsnokának helyettese fogadta, 
majd később ő mulatta l>e őket vitéz Sónyi 
Hugó gyalogsági tábornoknak, a honvédség 
I pniancsnokár.nk és a gyakorlatokat ve
zető vitéz nagylaki llátz .lenő altábornagy 
liak.

Vasárnap délután a külföldi katonai kiil- 
'dőtlségck szemrevételezték a Tiszát, közben

megtekintették a miiszaki csnpatok Igen 
érdekes átkelési előkészületeit.

A hadgyakorlatokon résztvevő csapatok
nak vasárnap este nyolc óráig kellett felvo
nulni abba abelyzelbe, amelyből a gyakor
lat megindul. A szembenálló csapatok egyike 
a „kék" másika pedig a „piros" fél. A Tisza 
nyugati oldalán felvonult kék erőknek vitéz 
1/enk Gusztáv altábornagy a parancsnoka, 
a Tisza keleti partján felvonult piros erők 
parancsnoka pedig cbersxvaldi Sicgler Géza 
altábornagy.

A Tisza két partjáról néz farkusszemet 
egymással a kél fél, 

készen arra, hogy feladniuk szerint 
nap este meginduljanak.

vnsár-

12,

Ny'las 
garázdálkodás 
Szegeden 
Beverték a zsidó 
hitközség ablakait

Szeged, szeptember
rt Hétfői Napló tudósitőfának telcfón

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka is
meretlen (Intidcmbenk vonultak a szegedi 
zsidó hitkőmég Margit-utcai székháza elé. 
A f.alnlembcrek hatalmas

nyllaskcres/.tekkel rujzolták tele a hit
község székliázániik falait, aztán szó
dásüvegekkel, kövekkel sorra bezúzták 

Hz ablakokul.
Az nl-l.ikcsörompölós zajára a járkőkelők a 
hitközség •zékhózálw siettek, n linlalcmbe- 
i<k azonban ekkor mór srélfutotlak.

Vasárnap
a szegedi rendőrség erélyes nyomozást 

indított
a nyilaskercsztcs stihnncok kézrt kerítésért 
és hétfőre valószínűleg kétrekerülnek.

a penge élét, állandó használatnál arca jól ápolt és üde lesz
(eredeti tubus 88 fillér, eredeti doboz P 1.50

Nagykőrös ünnepe
Darányi Kálmán felavatta B. Tóth Ferenc, 
a legendás kisgazda szobrát

Nagykörös, 1937 szeptember 12.
(A Hét fái Napló tudósítójától.) Az elmúlt 

hét valóban nz Alföld ünnepe volt. Vasár
nap n hajdúság, hétfőn n Duna-Tisza közé
nek déli része s most vasárnap pedig Nagy
kőrös, a nagy magyar Kánaánnak egyik ve
zető városa ünnepel. A körösi ünneplésnek 
nagy jelentősége van s túlnő a helyi kerete
ken: egy

egyszerű kisgazdának, B. Tóth Ferenc*  
nem emellek szobrot,

mert ez a dolgos magyar kisgazda 50 évvel 
ezelőtt megérezte már a haladó idők folyá
sát és a sivár futóhomokból páratlan agili
tással aranyakat termő vidéket varázsolt ebi.

Vasárnap délelőtt kéklajbiba öltözött kis
gazdáktól volt élénk a nagykőrösi főtér. A 
házak zászlódiszbe öltöztek, nagy a sürgés 
a városban, délután érkezik ide Darányi 
Kálmán miniszterelnök, aki le fogja lep
lezni B. Tóth Ferenc szolnál. Mindenütt B. 
Tóth Ferencről beszélgetnek. A kisgazda 
csoportok egy-egy régi történetet mondanak 
róla el. A mai naptól kezdve

legendás plakja lelt az. elhunyt B. Tóth 
Ferenc Nagykőrös városának.

A kereskedelem még nem szünetel, meg
lakolt táblás kocsikkal szállítják a ládákba 
díszesen csomagolt csemöi szőlőt, hogy hol
nap már az ország határain kívül hirdesse 
a nagykőrösi szőlők híres mivoltát, melynek 
alapjait B. Tóth Ferenc, rakta le, akinek 
most szobrot állított lel az utókor kegyelete.

Darányi Kálmán miniszterelnök délután 
megérkezett Nagykörösre. Útját Cegléden 
megsz.akilotla, Több,ezer főnyi tömeg élőt! 
üdvözölte Sárkány Gyula ceglédi polgár 
mester a kormánvelnököl.

A miniszterelnök Nagykörösön kíséreté
vel a szobor elé vonult s itt

DARÁNYI KÁLMÁN nagyobb beszédet 
tartott,

amelyben többek közölt ezeket mondotta.
— Az egyik történelmei formáló ősz*  

tálynak, a magvar parasztságnak erényeit 
és értékeit példázza nz az élet, amelynek 
emlékért ezt a szobrot állították.

B. Tóth Ferenc élete tanítás a munka 
dicsőségéről, a munka szépségéről, a 
fáradságul nem Ismerő, önmagában

•]

Masarvk attanaía
válságosra fordult

Prága, szeptember 12.
Masaryk volt köztársasági elnök állapo

tában a vasárnapra virradó éjszaka várat
lanul

komoly rosszabbodás állott be. 
Szombaton délután hőcmelkedés állott be, 
amely uz éjszaka fokozódott. Ugyanekkor 
zavart lett az öntudat, rendszertelenné vált 
a lé|egz.és és

gyengült a szívműködés, valamint süly- 
Ijedt a vérnyomás.

A kora reggeli órákban a kezelőorvos 
megállapította, hogy a jobboldali alsó tüdő
szárnyban

kezdődő tüdőgyulladás jelel 
mutatkoznak.

Még nz éjszaka folyamán Tanába hívták a 
Károly-egyetem két orvostanárát.

Tapolcza, .szeptember 13.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) Esterházy Móric gróf, a tapolczni 
kerület országgyűlési képviselője Vasárnap 
több községben tartott beszúmolóbeszédet, 
majd délután Tapolczára érkezett, almi 
nagyhatású beszámolót tartott. Kijelentette, j 
hogy a bel politikai légkör enyhült s méliá- 

kell azokat a kormányintézkedése- 
a melyek.

Esterházy Móric gróf és Makray 
Lajos nagy beszédet tartottak 
vasárnap a diktatúra ellen

bízó, önerejére támaszkodó kitartás 
eredményéről.

Különösen szükségesnek tarlom ma ennek 
a motívumnak a hangoztatását, amikor 
ugy érzem, mintha sokak lelkében elhomá
lyosodott volna a bizakodás a munka te
remtő erejében. Ezt az országot újra 
erőssé, újra boldoggá csak akkor tehetjük, 
ha mindenki a munkának azzal a szerető
iével végzi kötelességét, mint azt annakide
jén B. Tóth Ferenc végezte.

A miniszterelnök beszédét nagy éljenzés 
és taps fogadta. Ezután Dezső Kázmér pol
gármester mondott ünnepi beszédet, majd 
megtörtént a szoborlcleplezés. A miniszter
elnök kíséretével a gazdasági egyesületbe 
vonult,

itt B. Tóth Ferenc arcképét leplez
ték le.

Az ünnepség a városi kaszinóban tartott 
fogadással ért véget.

Beszélgettünk
Dezső Kázmér polgármesterrel, 

aki a szobor felállítását csaknem egy évtized 
óta sürgeti:

— Nem véletlen az, — mondotta —, hogy 
éppen Nagykörösön állítanak szobrot egy 
munkás magyarnak. Nagykőrös népe kora 
hajnaltól késő estig a munkának szenteli éle
tét. Mi nagykőrösiek, akik látjuk ennek a 
dolgos gazdanépnek a verejtékes munkáját, 
meg is tudjuk becsülni ezt a dolgozó ma
gyart. Azért

létesítettem alapot már 1929-ben
B. Tóth Ferenc szobrának felállítására, mert 
ez a kisgazda fajának valóban kiváló egyé
nisége volt és neki köszönhető, hogy a csemöi 
homokon most exportképes csemegeszőllők 
diszlenek. Nem mondok nagyot akkor, ami
dőn azl állítom, hogy

a körösi csemöi szőlőkkel teremtődött 
meg Magyarország szőlőexporlja 

s jelenben is az országos szállítmánynak je
lentős hányadát adja a Csemő. Példát aka
runk, állítani ezzel a szoborral, buzdítani, 
lelkesíteni akarunk. Lássa a mindenkori 
nemzedék, nemcsak a tudományokért, a mű
vészetért, vagy politikai szereplésekért le
het szobrot állítani, hanem egy egyszerű 
embernek alákja is ércbe szökkenhet, ha az 
valami rendkívülit alkotott.

[•

Délután 3 órakor adták ki n harmadik 
orvosi jelentést, amely szerint a beteg ereje 
állandóan hanyatlik, bár a jobboldali alsó 
tüdőszárnyban megállapított stlmpiomák 
némileg visszafejlődtek.

Bcnes dr. köztársasági elnök azonnal 
visszautazott Prágába kistapolcsányl nya
ralóhelyéről, mihelyt értesült a volt elnök 
állapotának váratlan rosszabbodásáról. Dél
után 4 órakor

Bcnes dr. megérkezett a Iónul kastélyba.
Ilodzsa miniszterelnök szintén a Felvidéken 
tartózkodott és a hir vétele után azonnal 
visszatért Prágába.

A lakosság rádió utján szerzett tudomást 
Masurvk állapotának súlyosbodásáról és 
mély részvéttel kíséri az elnök betegségét. 
A fővárosban

igen komoly és nyomott a hangulat.

enyhítettek az adófizetők terhein.
Ezután h választójogról beszélt s ezeket 
mondotta.

Beméhüink kell, hogy sem a pártok 
vetélkedése, sem a még olyan jogosult 
egyéni sérelmek

nciu fogják megakasztani azoknak az 
elvi megállapodásoknak a megvalósulá
sát, amelyeket a miniszterelnök a té- 

I art ott párlközl megbeszéléseken 
létesített. 

a monon erdő vaautAUoniása melletti műúton tekvfl 

wszom lakúhíz 
gyümölcs és veteményes kerttel 

éiadú esetleg Díríieatiö.
Felvilágosítással szolgál a kiadóhivatal, -go

Az uj választójogban nagy fontossága van 
a lajslromos rendszernek és a választási 
visszaélések ellen való hathatós védekezés
nek. Elejét kell venni a pártok felaprózó- 
dúsának is, mert ez munkaképtelen képvj. 
selőhá'í és cselekvőképtelen kormány utján 

diktatúrához vezet.
A parancsurnlom, akár diktatúrának 
nevezzük, akár régi nevén abszolutiz
musnak mondják, összeférhetetlen al
kotmányunkkal és végzetes elkesere
dést, bürokratikus korrupciót eredmé

nyezne.
Ezután Tarányi Ferenc, az Egyesült Ke

reszténypárt zalamegyei elnöke mondott 1 e. 
szédet. Esterházy Móric gróf Hadacsonylo-

a

májban fejezte be beszámoló körútját.
Tolnaozora, szeptember 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vitéz Makray Lajos, a tolna
tamási kerület országgyűlési képviselője va
sárnap kezdte meg kerületének községeiben 
beszámoló gyűléseit.

Makray Tolnaozortín tartott nagyobb be-
. szedet, 

melyben ismertette képviselőházi működé
sét, majd ezeket mondotta:

— Az én politikai hitvallásom alappillére 
az czeresztendős alkotmányhoz való törhe
tetlen ragaszkodás.

Semmiféle kereszthez nem tartozom, 
csak Krisztus keresztjéhez.

Minden más kereszt mögé csoportosuló 
irányzat elkeseredésre akarja felépíteni a 
maga politikáját, de az elkeseredés rossz 
tanácsadó. En a higgadtság és emberszerelct 
politikáját hirdetem, nem a gyűlöletét.

— Nekünk olyan irányzat, amely a ke
reszt gondolatával szemben állási foglal, 
nem kell — niohdotla meg —, mert ez a 
nemzet sorsát válságba sodorja. Mi meg aka
runk maradni az ezeréves alkotmányos gon
dolat szellemében. Hatalmas uralkodók akar
tak már diktatúrát ebben az országban, ak
kor sem kellett,

most sem fogjuk pöttöm diktátorok 
uralkodását eltűrni.

Nekünk nem kell diktatúra, nekünk egy kö
telességünk van, az elégedetlenséget levizelni 
s a keresztény egységet megteremtve, a szo
ciális igazságot követelni.

Viharos éljenzés és taps fogadta a beszé
det. Ezután , Makray Lajos Pincehelyen tar
tott beszámológyülésl.

Veszedelmes 
anlóijaiwlereK oarázdál-

Kodnak a fővárosban
Az utóbbi időben elszaporodott autótolva- 

jok ké.zrekeritésérc legutóbb külön delektiv- 
csoporlol állított- fel a főkapitányság. A de
tektívek főleg a nagyobb dunapatti szállók 
környékén, forgalmasabb útvonalakon mű
ködnek és munkájuknak már eddig is szép 
eredménye mutatkozik.

Több veszedelmes autófosztogató kerüli 
rendőrkézre

és egv ideig szünetellek az újabb autófosz
togatások.

Már-már Ugy látszott, hogy jóidőre elvet
ték a kedvüket a tolvajoknak .ettől a diva
tos bűnözési ágtól, mire szombaton éjszaka 
ismét jelentkeztek az. autógengszterek. Dr. 
Endrényi Tivadar ügyvéd volt az első pana
szos. Előadta, hogy a Kossuth I.ajos-iüca és 
a Magyar-Utca sarkánál az Astorin-szálló 
előli állt a késő esti órákban a BE 994 rend
számú autója. Amig társaságával a szálloda 
éttermében tartózkodott.

ismeretlen lettesek elhajtották autóját.
A rendőrség rádiókörözést adott le az ello

pott autóról és megindították a nyomozást 
a tolvajok kézrekeritésére.

Alig távozott cl az ügyvéd a főkapitány
ságról, amikor dr. Pcttcrson Bainohl angol 
magánzó sietett be a központi ügyeletre és 
tolmács segítségével bejelentette, bogv a 
llungária-szálló előtt állomásozó autóját is
meretlen tettes felnyitotta és abból

értékes fényképezőgépéi és aktatáskáját 
ellopta.

A rendőrség az angol ur feljelentése ügyé
ben is nyomban megindította a nyomozást.

1 gyorsaság nem boszorkánysági
Gyorsan cs jól tud borotválkozni víz, szappan és ecset nélkül 1 perc alatt a I-Iezolite-Rapid 
arcápoló gyors-borotvakrémmel, — utána nem ég és nem pattan fel az arcbőre, nem rontja 
- Próbadoboz 21 fillér; ezt is visszatérítem azután eredeti tubus vagy doboz vásárlásánál 
Kiírható minden sniHW«tbwi és Dr. Holczcr illotszertárában: VI.. Teréz-kilrút 8.
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Horthy Miklós-hidat 
elsőnek jött át gyalog 
Budáról Pestre az uj hidon

Fény és pompa közepette, az egész hiva
talos Magyarország jelenlétében, ünnepélyes 
külsőségek között nyitotta meg nagybányai 
vitéz Horthy Miklós, Magyarország kor 
Hiányzója a főváros uj Duna-hidját, a 
Horthy Miklós-hidiü, amely gigantikus acél
kapocsként elválaszthatatlanul fűzi össze a 
Boráros-tér környékét a XI. kerülettel.

Az ünnepség színhelye, az uj hid budai 
hídfőjénél volt:

diszruhás rendőrök sorfala, dlszszázad 
és a lengő lobogók tengere 

fogadta az ünnepség résztvevőit, ötven busz 
méter magas, aranyozott címerrel diszitett 
zászlórudon föld Ígérő nemzeliszinii lobogó
kat lengetett a szél. A zászlóerdő hatalmas 
félkörön belül állították fel a biborszinü 
vászonnal bevont és piros-fehér-zöld drapé
riával diszitett díszsátrat és a dísztribünö
ket.

Bornemisza Géza iparügyi miniszter egyike 
volt az első érkezőknek. Jókedvűen nézte a 
felavatásra kész hidat, amelynek bejáróját 
keskeny nemzetiszinü szalag zárta el.

— Hiába volt minden gáncsoskodás — 
mondotta a Hétfői Napló munkatársának —, 
ennél szebb nem is lehetne, a magyar mér
nöki technika egyik legsikerültebb alkotása.

Sorra érkeztek ezután a társadalmi és po
litikai élet előkelőségei, a kormány tagjai, 
az országgyűlés mindkét házának képviselői, 
a fővárosi törvény hatósági bizottság tagjai, 
a főpolgármester, a polgármester, a törzs
tisztek, képviselve volt a diplomáciai testület 
i.->. Elsőnek gördül be a dísztribün elé Knojc 
budapesti angol követ hatalmas gépkocsija.

A hidavatás díszes és előkelő közönségé
nek sorában olt ült

a hídépítés egyik nemzetközi szaktekin
télye, Mirko Kos zürichi egyetemi tanár, 

a svájci állami anyagvizsgáló intézet igaz
gatója is.

Időközben megtellek a tribünök. Kürt
szó harsan és megérkezik József főherceg. 
Néhány pillanat múlva ismét kürtjei hal
latszik:

a kormányzó érkezik,
kíséretében van Szendy Károly, a főváros 
polgármestere.

Felcsendülnek a Himnusz hangjai, fe-

szcs vigyázzba merevedik mindenki,
BORNEMISZA GÉZA kereskedelmi 

közlekedésügyi miniszter
a térség közepén felállított szónoki „...x,. 
vényhez megy és nagy beszédben ismerteti 
a hid építésének történetét.

— A világháború vérzivatarai és a I 
radalmak veszedelmei után — folytatta 
miniszter — 
szervezte a nemzeti 
hidat avatunk, önként 
csak róla nevezhettük i 
hídnak.

Bornemisza Géza 
utolsó szavai a feltörő 
iában vesztek cl.

Most
SZENDY KÁROLY polgármester 

lépett a szónoki emelvényre. Nagy beszéd
ben méltatta a hídnak a főváros fejlődése 
szempontjából való jelentőségét.

— Az állam s a főváros együttes áldozat
készségéből a kormányzó tízéves kormány
zásának emlékére épült a hid s most, a 
megnyitás ünnepélyes percében a főváros 
közönsége nevében köszönetét mondok — 
hangzottak a polgármester szavai — mind
azoknak, akiknek szellemi és fizikai mun
kája elősegítette a hid létesítését.

DARÁNYI KÁLMÁN miniszterelnök
tartotta meg ezután a hidavató beszédet.

— A magyar tudás, a magyar munka, 
magyar nemzeti erű uj alkotása a Horthy 
Miklós-hid, — mondotta —, amely a maga 
egyszerűségében és monumentalitásában 
méltó ahhoz, akinek a nevét viseli. Uj utat 
biztosit a főváros Cletáramlalának a szó 
szorosabb és jelképes értelmében is.

— Különös örömet érzünk, amikor az or
szágnak értékeit ilyen hatalmas alkotással 
sikerült súlyos helyzetünkben gyarapítani, 
fokozza az örömet, hogy

a hid a maga egészében a magyar gé
niusz alkotása. Magyar munkások, ma

gyar mérnökök építették,
a magyar adófizetők áldozatkészségéből.

— A nemzet országgyűlése az uj hid épi-

cmcl-

for-
i a 

meg- 
hogy 
hogy

akadt egy férfiú, aki
•röket és most, 

következik, 
el Horthy Miklós-

iparügyi miniszter 
éljen és taps viha-

n

vaszary János uj diadala
Az első igazi magyar film vígjáték:

Mes a bosszul
Irta éa rendezte Vaszary János

EMW Mlcl Páséi1 Antal, Ráday Imre, vaszary 
Piri, Kamai*  JuilsKa, RMKai Marton, Bilicsi T uasar. 
Z. Molnár Lásziű, vörös ftni.ö szereplésem
A fülbemászó és pattogó zenét irta: HAJDÚ IMRE.

Fáim Tmiísch-Miiircfó
A magyar sa;tó igy ir a pompás filmről:

■ Hangos derültség, nyiltszlni tapsok kísérték végig 
$38 öUSs ■ az uj magyar vígjátékot. A Ihmiek na jy sikere lasz.

Efili Renio’eg nevelés és nagyon sok taps. Az uj ma-
Cö’i tíllflj iű ■ gyár fii n reiKoleq eséllyel veszi fe! a versenyt 

az uj szezonba ) meginduló nagy küzdelemben.

0 8^3011 El*ő  kockájától az utolsóig vidám és derűs, a kl-
llStSl nSlUi tűni szerejIő< peiig va’ósaggal versenyeztek a

közinség mu.aHmásában. Az új magyar film nagy 
slkoira terthal számai.

8 órai Uisag ■ hűl ám követte a másika .

WMi újság ■ taps^La^a bemutató közönsége.

IlieAn ■ A kitűnő szlnészgárda slmulókony LMékával az ö!- 
Eo’S ulday I lotes mese során egyik túltesz a másikon A m- 

gateg nevettető jelenetet percenként megtapsolta 
a közönség.
A film trlss, ötletes, leköti a néxö! és a legpom- 

L JSdö ■ pásabb hangulatban tartja elejétől végig.
SJASÍAi Btanlrt ■ „Édes a bosszú" céllá nevettetni és mu!a*tatn!.  
nWsl"l HaPIO ■ A célt száz százalék g olérl.

Manltfts Vasza.y János ezúttal szüzaébon és rondezrsbei 
röSál iluPlwa egyaránt készet, linónál, ki iinat piodikáli. Ez is 

siker esz, söl: ez «esz talá l az igaz.

Premier csütörtökön /

Ml® OIW

lésével mély hálájának akart kifejezést adni 
a kormányzó országépilő munkája iránt.

Ezután a miniszterelnök a kormányzó 
felé fordult és a következőket mondotta:

— Hódolattal és mély tisztelettel kérem 
főméltósúgodat, 7 
engedélyt, hogy az uj Ilid 
(elésének.

Most következeit be a 
nepélyének legmegkapóbb 
Hiányzó Darányi Kálmán 
Bornemisza Géza ipari és ..................
miniszter kíséretében a hid bejárója

kegyeskedjék megadni az 
' ’ ' 1 átadassák rendel-

lj idmegnyitás ün- 
jélcnete. A kor
miniszterelnök és 
kereskedelemügyi 

....... - '-J.'.-.'Ja elölt 
feszes vigyázz-ban álló mérnökök és munká
sok csoportjához ment. Az iparügyi minisz
ter

a kormányzónak s a miniszterelnöknek 
bemutatta a hid építése körül tevékeny
kedő mérnököket és a munkások kül

döttségét.
Közel negyedóráig tartott a megkapó jelenet. 
A kormányzó egyik-másik munkással hosz- 
szasan elbeszélgetett. A mérnökök között áll 
ilju Horthy István, a kormányzó mérnök
fia is.

Apa és fin kezet fognak egymással 
és folyt tovább az ünnepség. A kormányzó a 
hidat elzáró szalaghoz ért.

Egy pillanatra megállt a kormányzó, az
után elszakadt a szalag:

a főváros uj Dunahldja megnyílt!
A kormányzó az első gyalogjáró, aki vé

gigment az uj hídon. Jobbról és balról a 
miniszterelnök és az iparügyi miniszter kö
vették, Utánuk József főherceg és Auguszta 
főhercegnő mentek, mögöttük pedig tömött 
sorokban az ünnepség résztvevői.

Csodás kilátás nyílik a Horthy Miklós- 
hídról. Uj perspektívát kap innen a fővá
ros. A kilátás nagyszerűségében

a kormányzó maga is gyönyörködött 
és a hosszú nt alatt többször is megállt 
gyönyörűséggel nézte a tájkép szépségét.

60
iMrVAj^'-'b-v-eC,

Cü

és 
....................... ... ... , „... A 
pesti oldalon zászlóerdő és beláthatatlan 
tömeg fogadta a menetet. Az ablakok zsú
folva voltak emberekkel. A Boráros-téri há
zak tetején is állnak, a Boráros-térbe tor
kolló mellékutcákban legalább

busz-huszonötezer ember szorongott.
Dörgő éljen viharzott végig a környék 

utcáin, mikor a pesti hídfőnél feltűnt a kor
mányzó fehér tengerésztiszti sapkája. Az él- 
jcnkiálláspk hangja és a taps elnyomta a 
rendőrienekar fúvós hangszereinek harso
gását.

A hivatalos ünnepség ezzel már véget is 
ért. az előkelőségek sorra beültek kocsi
jaikba. Féltizenketlő után néhány perccel 
felbomlik a kordon. Szabad az ni a hid felé. 
Irtózatos roham indul meg, két oldalról is 
a Horthy Miklós-hid felé. Ezer és ezer em
ber tolong a járdán, azután

elárasztják nz úttestet is és mint vége
láthatatlan folyam hömpölyög a tömeg 
a hid úttestjén Buda felé és Budáról is 

megindult a sokaság.
Az első autók csak lépésben mehettek át

3

V'

Villanyszerelője díjtalanul megállapítja 

sz uj Tungsram Luxméfer segítségével,

a budai oldalra. Háromnegyed tizenkettőkor 
megindult az első autóbusz Is a budai 

okiul felé.
A hídfő előtt azonban a Beszkárl egyik ki
rendelt forgalmi tisztviselője leállította a ko
csit, mert lehetetlen volt jármüvei a hidra 
hajtatni. Pontban tizenkét órakor indult az
után meg úgy a budai, mint a pesti oldalról 
az autobuszforgalmat lebonyolító 30-as jel
zésű nagy kék kocsi.. A villamosközlekedés 
csak három óra tájban indult meg az uj 
hidon.
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A budapesti törvényszék 
elkobozta egy milánói 
nagykereskedő valutást

A budapesti büntetőlörvényszék Horváth- 
tanácsa — amely a valutabünügyekkel fog
lalkozik — érdekes intézkedést lelt most 
egy milánói nagykereskedő ügyében.

C.oretti Silla milánói nagykereskedő 
nagyszabású baromfiexportUzletet bo
nyolított le Magyarország és Olaszor

szág között.
Hatalmas tételekben szállította a magyar 
baromfit Itáliába. C.oretti nemrég baromfi
farmot is létesített Celldömölkön és innen 
exportálta külföldre a szállítmányait.

A nagy baromfiözlelhől valutabiln- 
Bfi.v lelh

a budapesti valulaiigyészséghez bejelentés 
érkezett, amely arról számolt be, hogy Co- 
retti Silla a valutarendeletbe ütköző módon 
használja fel a baromfiszállitmányokért ka- 
nőtt valutákat. Megindult a nyomozás, ek
kor azonban a baromfinagykeresltedő már 
nem tartózkodott Budapesten. Elutazása 
után kisebb-nagyobb tételekben érkeztek 
í'elldömölkre azok a valuták, amelyek az 
exportüzletekből befolytak.

Amikor n legutolsó nagvohh tétel: kö- 
liilbelül négyezer pengő ér.ékíi valuta 
megérkezett, már folyt a bűnvádi el

és a milánói nagy-járás Corelti ellen
kereskedő nem volt az országban.

A büntclőtörvényszék valuta-tanácsa 
hiába idézte maga elé Corctli Sillát, a mi
lánói nagykereskedő nem jelentkezett. .Ba
romfifarmján, pesti irodájában sem talál
ták meg. Ezek után a büntetőlörvényszék 
ligyelőlapot adott ki ellene és 
dett. hogv amig nem találnak 
telik az eljárást,

a számára érkezeit többezer 
tékü valutát pedig elkobozzák.

A törvényszék intézkedésére a valuták 
elkobzása már megtörtént és most azt ku
tatják: miért és hogyan tűnt el Budapest
ről a milánói nagykereskedő, aki nemrég 
még nagyszabású exportüzleteket bonyolí
tott le.

pengő ér

ts

..íterrut
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...
Vargha Ferenc urat kéri a kegyelmes ur 

t— mondotta tegnapelőtt a miniszterelnök 
előszobájában a titkár. Egy szikár, ősz férfi 
'jelentkezett a hívásra és becsapódott mö
götte a párnát ajtó. Az előszoba közönségé, 
ti politikusok és hivatali urak összenéztek: 
Ni ez? Senki se ismerte. Félóráig volt a mi
niszterelnök szobájában a látogató. A min
dentudók csakhamar kinyomozták, hogy 

hivatalos ügyben járt, még . csak 
is ......  • - t
hanem Darányi Kálmán uny ácsai föld
birtokoshoz. Vargha Ferenc valaha 
pész volt az anyácsai birtokon, a 
niszterelnök édesapjánál Harminc esztendő
vel ezelőtt kivándorolt Amerikába és kar
riert csinált. Ma már gazdag ember, szállo
dája van Tőled óban. Vargha Ferenc most 
kirándult az ólufzába és tisztelgett egykori 
„kisuránál", akiből azóta Magyarország mi
niszterelnöke lett.

„rejtélyes" vendég nem politikus, nem is 
á’ ' .7 CS(,k nem

is Darányi Kálmán miniszterelnökhöz jött,

flé- 
mi-

11.
Huszonnégy Óráig Budapesten volt Sto- 

eklnger osztrák kereskedelmi miniszter. A 
(Icllértbcn lakott. Pénteken este jött, szom
baton este már el Is utazott Zágráb felé.

111.
Tarján Vilmos tegnap a főkapitányságon 

'járt. A régi rendőrtisztek és detektívek, akik 
emlékeznek a T. V.-riportokra, meglepődve 
kérdezgették: Mi az, visszajött a Vilit Hál 
ha nem is egészen ez a helyzet, de valami 
ilyesmiről van szó. Tarján Vilmos könyvet 
irt. Riportsorozat a könyv. Mindenki szere
pel benne. Ferenc József, miniszterek, poli
tikusak, főkapitányok, rablógyilkosok, nagy 
dámák és még nagyobb kokottok, legendás 
gavallérok és nagyhírű kártyások, klubta
gok és furcsa életmüvészek jelennek meg a 
színen: egy király, egy cigány... Ahány 
fejezet, annyi brilliáns tűkörkép egy-cgy 
híres emberről. Titkok, intimitások, ame
lyeket csak T. V. tudhat, akinek külön ne
vezetessége, hogy nemcsak irnl tud, de ö 
ismeri a legtöbb embert ebben a városban. 
Szóval elkészült a könyv, de Tarján, mielőtt 
átadná a kiadónak, jó riporterhez illően, 
még egy utolsó kontrollra indult. Utánané
zett a főkapitányságon egyik-másik adatnak. 
'Mondani sem kell, hogy minden stimmelt. 
Ma hétfőn, már a kiadó asztalán lesz a kéz
irat. Érdekes, hogy a könyv elme rekord- 
szerűen rövid, mindössze ennyi: T. V,

IV,
’A szolnoki agarásztársulat minden eszten

dőben versenyt szokott rendezni, amelyen 
rendszerint résztvesznek Horthy Miklós kor
mányzó qgarai is. Most, hogy Berlinben ősz
szel nemzetközi vadászklálíltás lesz, érdekes 
terv készül megvalósításra. A szolnoki aga- 
rásrok a napokban versenyt rendeznek a 
szandál réten és erről a versenyről fllmfel
vétel készül. A filmet bemutatják a berlini 
világkiállításon.

V.
A legújabb budapesti, sőt várbeli háztulaj

donos Robot Imre, a Vígszínház igazgatója: 
a Werböczy-ulcában vett házat.

VI.
’A Kerepesi temető r avat aló sházába tegnap 

'koporsót vittek: gróf Karátsonyl Jcnőné, 
Andrássy Karolina koporsóját. Még huszon
négy óráig áll a koporsó délszaki virágok 
között a ravatalon, azytán örök pihenőre 
kerül az Andrássy-család sírboltjában. Ez 
az élet sora, elment egy asszony, Erzsébet 
királyné palotahölgye volt és akinek a há- 
zábah. odaát a Vérmezőnél egy napon, egy
szerre kit uralkodó vendégeskedett: Ferenc 
József király és Alfonz spanyol király 
Pénteken halt meg. szeptember hó 10 én. 
Erzsébet királyné halálának évfordulóján 
és pontosan azon a napon, amikor a Város
házán aldiríak egy iratot, amelyben meg
engedik a híres legendás Karátsonpi-palota 
lebontását és a telek parcellázását. Így mú
lik cl...

VII.
Tóbhhúunpi szorgos munka után elkészüli 

a Dnnnpnrt pompás látványossága: a Caíé 
Ncgresco. Klasszikus Interieiir és modern ké
nyelem jellemzi a pazarul átépített kávé
házat Az uj szalont a párisi nagy sikerei 
után hazatért Fellegi Teri nyitja meg, akii 
a kitűnő Alács trió kisér. Délutánonként 
t'.sákvárv zongorázik. Idegenforgalmi szem- 
nnnlhól'ii ui szenzációval lelt gazdagabb apontból i« uj szenzációval lelt gazdagabb 
korzó.

VlH.
első japánnyclvű magyar 
Yakahámúbun adták ki. 
külkereskedelmi hivata

lunk ottani képviselője irta. . //ungary-.M" 
a cime, seluenjbekötött födelét László Fülöp 
Horthy Miklós portréra díszíti.

Megjelent az 
történelemkönyv. 
Metzger Nándor,

BAKTER: Ántyom-pánlyom nini Lepcses 
szomszéd, igaz-e, hogy új fent Pesten vólak?

ÖRZSI: De még minő nagy ünnepségen! 
Megnyitották az uj hidat.

BAKTER: No fene, no fene! Oszt miliőn?
ÖRZSI: Kék.
BAKTER: Mér ippen kék?’
LEPCSES: Mer a környékbéliek régen 

böstörögtek, hogy oda a Borúros-térrc mán 
igen kék a hid.

BAKTER: Gondulom, mekkora cécó vót! 
Soká tartott az ünneplés?

LEPCSES: Hát nem ollan soká, mint az 
épiltés. Mer az kereken három évig tartott.

BAKTER: A szenvedést! neki!
LEPCSES: Tuggya, ez ippen ollan, mint 

mikor Bélisten Czupka Máié vendégségbe 
vót Menykörágó Csorna Józsiéknál. Igen 
nagy gusztussal nekirontottak az evangéli
kus-csirkének s ollan tekintéllcsen mozgat
ták az állkapcájukat, hogy tiz perc múlván 
nyoma se vót az ebédnek. — „Lám" — 
aszongya Csománé, — „tejjes hat órán át 
készítettem a konyhán, osztón tiz perc alatt 
vége az egésznek." — „Ilábizony" — sóhaj
tott Bélisten, — „ikább csak tiz percig ké
szítette vóna, de annyit, hogy hat tejjes órán 
át lelt vóna mit zabálni!"

ÖRZSI: Bizony, csak az a miénk, amit 
megeszünk.

BAKTER: Az is csak átmenetileg. — Oszt 
mi újság Pesten, kedves Lepcses szomszéd.?

ÖRZSI; Megállapította az orvosi kamara, 
hogy mennyi péz jár a doktoroknak a vizi
tért, ha ük mennek a beleghöz, meg ha a 
beteg nién ühozzájuk.

RAKTÉR: Kijádzúk aztat a kornyadozók. 
Mer az úccán kérnek orvosi tanácsot.

LEPCSES: Csak úgy ne járjanak, mint 
özvegy Taszajlóné a Vasvári doktorral. Mer 
elfogta a hetipiacon, oszt panasz.olkonni 
kezdett, hogy hát jaj doktor úr, valami kilís 
vót a balsunkámon, oszt clförmett s most 
igen nagyon fúj. — „Ilál csak gyüjjön el a 
rendelőmbe" — monta az orvos, — „máj 
megnézem." — „Jaj doktor úr" — nehez
ményezte Taszajlóné, — „ha mán odamenek 
magához, 'a pózba körül!" — „Hm, az igaz" 
— látta be Vasvári, — „hát akkor megvizs- 

Finom minőséged, párisi ízlés, olcsó árak

MÉGIS BUNDA A BUNDA...
Beszámoló a szőrmefrontról

Az idei prémdivat legszembetűnőbb 
újítása, hogy a szélesítés nem a váll
bán, hanem az ujjban nyer kiképzést 
és ez viselőjének sokkal nőiesebb, ke-

acsesebb alakot kölcsönöz, mint 
tavalyi dijbirkózó forma.

Egyaránt divatos lesz a bőhátu és 
sveifolt forma, sőt a %, ’/8 és Urain 
bocsa’, még a hosszú kabát is. Paquin- 
nak például volt egy elbűvölő breit- 
schwanz perzsa, hosszú, sveifolt bun
dája, reverrel, sőt dupla rcverrel, ké| 
tölcsérzsebbel és — fekete taft övvel.

Prémben az ezüstróka vezet. Páris, 
London, Newyork tele van ezüstróka 
kenpekkel, bundákkal. Estélyi kepp- 
nek majdnem kizárólag ez szerepel. 
Ezek rendszerint 70—80 cm. hossznak. 
Sőt annyira átvitték az ezüstrókát a 
köztudatba, hogy már mint rendes 
utcai bunda is kezd szerepelni. A téli
kabátokon is ezüstrókákat látunk. Az 
egyik lekete szövetkabát nyakát nyolc 
ezüst rókafej (hidd és képzeld : fej)

Hol kaphntö k logtsehb bunda 1
Hol knnhs'ó a lemebb ker>p ' 

Hol kapható minden rtlraton nrém — 
Ibi aratnak kAztehMMnlefKxebbmodrlIek ■ 

gálom iit a piacon, vesse le a szoknyáját." 
ÖRZSI: ó, hogy a fene tutulla kil 
BAKTER: Illen ravasz ember a*l  — És a 

Vincsor hercegék?
ÖRZSI: Naccerüen mulatnak nálunk.
BAKTER: Igaz vóna, hogy egy fotográfus 

bclopóckodott hozzájuk?
ÖRZSI: Igaz bizony, de nem látott sem

mit.
LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy mi

kor a méltóságos gróf Presvetics Taksziió- 
nak vót az esküvője, egy bizonyos Mikurka 
Kálmán nevű illető elhatározta, hogy be
mászik az uj pár nyoszolája alá s kihall- 
gatlya a nászéccakát. Hát csakugyan be is 
mászott. No, másnap faggatták űtet, hogy 
mit tapasztalt? — „Keveset" — aszongya,
— „mer ahogy elfujták a villanyt .oszt sötét 
lett, elsőbb a gróf úr kezdett hortyogni, az
tán a menyecske kezdett hortyogni, végül 
mindaketten hortyogtak s én a nagy hor- 
tyogástul nem hallhattam a nászéccakábul 
semmit.* 1 * * * * *

ÖRZSI: Meg is érdeműte a pernahaider.
— Oszt gyerünk apiya.

BAKTER: Na csak még egy szóra. — Mi 
igaz abbul, kedves Lepcses szomszéd, hogy 
a híres szerecseny birkódzó-bajnok majd
nem leharapta a magyar ellenfelinek az uj
ját?

ÖRZSI: Úgy’ vót utósó szóig!
•BAKTER: Hogy a nyavala riszálja 

Hát aztat is szabad a birkódzásba?
LEPCSES: Hájjá tuggya, eccer vót itt Bo- 

gyocskán e*  vándor birkódzó, oszt főszólí- 
lotta a legénységet, hogy ájjanak ki vele egy 
kis lapocka-gyengitlö, gerinc-ropogtató mér- 
kődzésre. Hát az a Szemtoló Bágyog Lajos 
neki is gyürközött. Amint ide-oda kepec- 
kennek, dufálóznak, valahogy Szemtoló oda- 
kerüt a vándor-bajnok mögé s a tizenhatki
lós csizmájával akkorát rúgott az ellenfél 
hátsó gömbölegébe, hogy a*  csak hasra esett, 
akar a béka. — „Ilejnye, a rosseb tisztejje 
meg" — kajátott a birkódzó talpra szök
kenve, — „micsinál maga?" — „Hja, ked
ves uram" — felelte Szemtoló Bágyog La
jos, — „többet ésszel, mint erővel!" — Oszt 
Istennek ajállom.

meg’
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díszítette. De nemcsakazezüst-,hanem 
a kók-, a vörös-, a kereszt-, a tüzróka 
is kezd divatba jönni, sőt kedvelt lesz 
a fehér polár-róka is minden színben 
megfestve. Eredeti fehér színében 
pedig mint estélyi köpeny vagy disz 
fog feltűnni.

A gallérok legtöbbször gloknis el
helyezést nyernek. Hullámos gallér 
lesz a nagy divat.

Rengeteg a zseb, az őv a bundákon 
és ennek mintegy természetes követ
kezménye, hogy a kezeknek a zsebek
ben jó meleg helye lesz.

Érdekesek a más szőrmével díszített 
bundák : pl. fekete perzsa ezüstróká
val, vagy nerzzcl, seal kékrókával, 
stb. stb.

A nemes prémek mellett a mókus, 
a szürke és barna perzsa, a bueno, az 
ocelot, a tigris jut szóhoz, de a leg
többet a seal electricet engedik be
szélni. (Egy seal-bunda szénben be-

? SCHMIDEG szűcsnél
BUDAPEST, PÁRISI-UTCA 3.

még aí

Budapest, 1937 szeptember 13
MMKMBMMaaaMamaMBaMaKC3MBzxa: T

szél, mint a legszerelmcsebb levél...) 
(Dr. Dévainó Erdős fíöske.)

★
A nagysikerű divatbemutató, ami már 

pok óta Breitfeld szűcsnél folyamatban v 
a mai nappal befejezést nyer. ’ A mai utolsó 
divatbemutató d. u. órakor kezdődik.

*
A Kálvin-térl Fenyves Áruháznak 

eddigieknél is szenzációsai)!) ajánlata van c 
héten. Bueno szőrmebundált 88 pengőtől seai 
electricet 220 pengőtől, sipper macskabóndáit 
250 pengőtől ajánlja. Biberettel és indiai 
ránnyal, vagy seal electriecci diszitett k<„/. 
lümpei 68 pengőtől, török noridai, alaskt 
vagy mongol rókái 68 pengőtől kaphatók! 
Gyönyörűek irún perzsaláb szőrmével ();Szj’ 
tett télikabáijai 48 pengőtől és norlsuka sző/ 
mével 68 pengőtől. Végül skunskkal 98 pencő,. 
töl. Muszáj megnéznilll

Bundacsodák 
Kutnewskvnél

Bunda-körutunkat, magától értetődik, Kút. 
ncmskynél (Kristóf-tér 6.) kezdtük meg. Min
den esztendőben idemegyünk be legelőbb, 
mert itt soha nem csalódunk. Mindig meglát
juk azt, ami a legelegánsabb és a legszebb. 
Amit Páris, London, Newyork hoz, az Buda-" 
pesten biztos, hogy Kutnewskynél látható. Így 
az idén is fantasztikusan szép bundákat, pré
meket láttunk nála olyan gyönyörű megoldás 
sokban, hogy a szivünk örült bele.

Újabb vasárnapi rekord
forgalom a Kézműves
ipari Kiállításon

Szeptember 12-én, az őszi Vásár és az ezzel 
kapcsolatos Országos Kézművesipari Kiállítás 
második vasárnapján megint tízezrek mentek 
ki a Városligetbe gyönyörködni azokban a rc< 
mekekben, amelyeket 51 kézművesipari szakma 
legkiválóbb mesterei állitottak ki, versengve 
munkájukkal az arany és ezűstkoszorus mes
teri címekért, az érmekért és a nagyértékű tisz- 
telctdijakért. A látogató tömegben vidékiek és 
külföldiek ezrei élénkítették a kiállítás színét 
és üzleti forgalmát. Hangos volt az Iparcsarnok; 
és a köréje épített pavilonok n magyar közmű- 
ipar dicséretétől s a boldog kiállítók egvre több 
és több alkotásuk mellé függesztették ki büsz
kén az „eladatott" táblát.

Vasárnap is serényen dolgozott a birálóbizolt*  
ság, hogy a hét végére odaítélhesse az értékes 
dijakat. Mert a jövő vasárnapra már azt is a 
közönség elé akarják tárni, hogy az egyes szak*  
mákban kik és milyen remekekkel nyerték cl 
az arany- és ezűstkoszorus mesteri elmeket és 
kik kapták az érmeket és szép tiszteletdijakat-

— Egyes MFTR-ha jó járatok beszüntetést Idő
pontjai. A MFTR a közönség előzetes tájékoz
tatására közli, hogy a folyó hajózási idényben 
egyes személyhajójára tokát az alábbi időpon
tokban fog beszüntetni. Az utolsó bajó közle
kedik: Budapestről Becsbe szeptember 27-én,
Bécsből Budapestre szeptember 30-án (egyide
jűleg megszűnik a Gönyű—Győr közölt csat
lakozó járat), a Budapestről 11 órakor Eszter
gomba induló kofajáratban szeptember 30-án, 
a Budapestről 7.30 cs 14.20 órakor a váci 
Dunaágban Nagymarosra Induló hajó szeptem- 

, ber 30-án, utóbbi hajó völgymenetben október 
1-én, a vasárnapi budapest—esztergomi turista
hajó szeptember 26-án. a Zsófia sétahajó szep
tember 30-ón közlekednek utoljára. A buda
pesti hclyihajójáralok (Szt. Gellert tér, Marg* - 
sziget-strandfürdő, Pünkösdfürdő és Újpest, vala
mint Újpest, Pünkösdfürdő és Margilhfdfö pesti 
oldal, Margllsziget-strandfürdö között) szep
tember 19-én szűnnek meg. Pünkösdfürdőn az 
esztergomi és nagymarosi hajók szeptember 
20-ótól kezdve nem kötnek ki. Továbbra 
közlekedni fog a Budapest—Leányfalu köze i 
hétköznapi esavargőzös és Margithídfő P1" 1 
oldal—Alsó-Margitsziget közötti átkelési haj <

— A Szent Margitszigeti Palatínus Slraiid- 
és Hullámfürdő utóidény ára szeptember 13-atoi 
kezdődölcg L20 pengő egész nupra, úgy *' ”z* 
napokon, mint vasár- és ünnepnapokon is.

— Iskolaruhát Ls csak Fenyvestől! Ezt mondja’ 
a takarékos hölgyközönség, mert a Calvm *' r 
Fenyves Aruház iskolaruhákban tényleg 
sokat nyújt, hogy szinte példátlan. A batos'fj 
előírások szerint készült fiú Bocskni-öltonju 
előírásos zsinórozással, tartós sötétkék ajp* ’"*  
ból, 5-ös számban, csak 11.80 pengőbe keruln^’ 
Leány Bocskal-ruhák intézeti és iskolai cl<» *•  
szerint, bélelt blúzzal, mellényre ^o'b'?Z°ní 
kézzel rakott aljjal, nagy felhajtással. »•> ‘ 
nagyságban 18.80! Intézeti fiúingek LW, sza 
áronként! emelkedés- 20 fillér. Intézeti fiú a 
nadrágok — .98, száfflQnképli .cn!cí'íC( es. . 
fillér. Intézeti leáriyingek —.78, számon'C'
emelkedés 20 fillér. Lakkozott iskolali'^"*  
2.40. Aktatáskák valódi bőrből 8.96! 5 _ daru 
lóminőségű h-óii -.25. 1 darab körzökészuiv*  
5 részes 1.48, 5 darab zsinórírásos fűzet * 
Képez árjegyzékei kívánságra díjtalanul kuli 
cég. . , .

— Uj Idegenforgalmi látványosság- 
és ízlés építette fel Pest uj szórakoróhejv’• 
XVindsort. Olyan szép, hogy büszkék leheli 
rá.

— Akt szereti a magyar nótát, a jó r'P!,n'1’ 
hallgassa meg László Imrét, a kiváló maí. 
zeneszerző-énekest• a „Száz, szál piros rózsái » 
,,Apyán| szive", „Perbe szállók a sziven’|nc 
c. népszerű dúlok szerzőjét, aki S'irav 
cigányzenekarával a Spolarich-kávéházban 1 
kel szeptember 15-től, szerdától kezdve.

— Engedélyezték az iskolákban a t'dlőlj1 
használatút. Diák töltőtollak Reform zsinór*  
Íráshoz h 2 P-töl: Minerva Papirúruház 8<’ 
sulh Lajos-utca 20 (Astoiia-szállóval szembe*) ’
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Verekedésekre készülnek 
a szélsőségesek 
a közgazdasági egyetemen, az állat
orvosi főiskolán és a maegyetemen

Amióta nyilvánosságra hozták az egyete
mekre felvett jelentkezők névsorát, újabb 
lendülettel indult meg az ország főiskoláin, 
főleg a budapesti .egyetemen és Műegyete
men n szélsőséges agitáció. A Hétfői Napló 
legutóbbi számában már közölte munkatár
sunk bizalmas információit a Kémért Nagy 
Imre és társai közreműködése mellett folyó 
szélsőjobboldali propagandáról.

A következő napok eseményei igazolták 
A Hétfői Napló tudósítását, mert kide
rült, hogy máris nyilaskeresztes és eh
hez hasonló felfogású és stllusu uszító 
röpcédulákat köröztek az egyetemeken.
Hóman pálint kultuszminiszter most ta

nácskozásokat folytatott a budapesti egye
temek néhány vezetőjével és ennek a meg
beszélésnek az az eredménye, hogy

már ma, hétfőn a legszigorúbb vizsgálat 
indul meg a röpcédulaosztogatások és 
a zavargásokra való uszítások miatt.

Nemcsak az egyetemi hatóságok foglal
nak élesen állást a főiskolák atmoszféráját 
megmételyező mozgalommal szemben, de 
határozottan

elitéli ezt az agltációt az ifjúság józa
nabb része, tehát túlnyomó többsége is.

A HÉV motorosa két embert 
Fázott el. akiket életveszélyes állapot

ban a tűzoltók emeltek ki a kocsi alól
Vasárnapra virradó éjszaka egymásután 

szólalt meg a budafoki mentők és tűzoltók 
telefonja. Az albertfalvai HÉV állomás fő
nöksége jelentkezett és egy izgatott férfi
hang arra kérte a mentőket és a tűzoltó
kat, hogy jöjjenek sürgősen Albertfalvára, 
mert olt

a helyiérdekű vasut motoros kocsija 
két embert elgázolt, akik összeroncsolt 
tagokkal, haldokolva fekszenek a moz

dony alatt.
’Á budafoki mentők és tűzoltók azonnal 

elindultak Albertfalvára, ahol a vasútállo
más közelében többszáz főre menő közön
ség gyűlt össze az éjszakai kettős gázolás 
színhelyén. Csendőrök tartották fenn a ren
det és azok nyitottak utat az érkező men
tőknek és tűzoltóknak. Legelőször a tűz
oltók láttak munkához. Fel kellett emel
niük a HÉV motoros kocsiját és amikor 
fárasztó munkával ez sikerült,

kiemelték a kerekek alól a két súlyo
san sérült férfit.

Mind a kettő fejét hatalmas, véres sebek 
borították, azonkívül kar-, láb- s bordatöré
seket is szenvedlek a gázolás áldozatai.

A budafoki mentők megállapították, hogy 
mind a két férfinak

életveszélyes az állapota.
Azonnal autóra tették őket és behozták

Tragikomikus kaland a peches 
expresszbetoro lyukas zsebe korul

Tragikomikus belö- 
rőkaland „hősét" vet
ték őrizetbe tegnap a 
főkapitányságon, Da
rabos Károly gépmun
kást, aki nemcsak hogy 
rendőrkézre került, de 
még készpénzben is rá
fizetett egy betörésre.

Néhány nappal ezelőtt Kerekes Sándor, 
a kispesti Eszterházy-iüca 50. számú ház 
házfelügyelője panaszt tett a rendőrségen, 
hf,gy ismeretlen tettes betört a lakásába, 
kétszáz pengi? készpénzt cs néhányszáz 
pengő értékű ékszert vitt el. A rendőrség 
megkezdte a vizsgalatot és csakhamar 
nyomra jutott, Darabos Károly gépmunkás 
került gyanúba. Detektívek mentek a laká

A GRILLBEN tánc 
'lélutántól reggelig. 
GARAY Jazz 

Szombaton a Szent István Bajtársi Egyesü
letnek jelent meg a szélsőségeket megbé
lyegző és elitélő kiáltványa. Értesülésünk 
szerint hasonló módon fog hangot adni mér
sékelt és európai szellemű elveinek még 
több diákegyesület is. Az ezekben tömörült 
tanulóifjúság elhatározta, hogy mindent meg 
fog tenni, hogy megakadályozza az ország 
jóhirnevének is nagy mértékben ártó főisko
lai tüntetéseket.

Ez az. ellenmozgalom annál is sürgősebb, 
mert bizalmas forrásból nyert újabb értesü
lésünk szerint, már a tanév legelején, tehát

október első hetében verekedéseket 
akarnak rendezni több főiskolán, 

elsősorban a budapesti egyelem közgazda
sági fakultásán, az állatorvosi főiskolán és 
a Műegyetemen. A zavargásokat a régi re
cept szerint akarják megkezdeni: röpiralok- 
kal és igazoltatásokkal. A folytatás a Turul 
Szövetség Kémeri-Nagy Imre vezetése alatt 
álló jobbszárnya és a többi szélsőséges diák
alakulat tervei szerint — ha csak ezt nem 
akadályozzák meg a hatóságok és a mérsé
kelt főiskolai szövetségek —- hangosabb és 
botrányosabb lesz, mint az előző években 
volt, 

mindkettőjüket a Rókus kórházba, ahol az 
éjszaka folyamán műtétet hajtottak végre 
rajtük. Operáció után javult a sérültek ál
lapota, de még nincsenek túl az életveszé
lyen.

Az albertfalvai csendőrség és a HÉV igaz
gatósága még az éjszaka folyamán együt
tesen inditotta meg a szigorú vizsgálatot a 
kettős gázolás előzményeinek tisztázására. 
Az elgázolt embereknél nem találtak sze
mélyazonossági igazolványt, azonban a nyo
mozás rövid idő alatt megállapította kilé
tüket. Süveges Pál és Kovács István gyári
munkások az áldozatok, akik Albertfalván, 
az Erzsébet kertvárosban laknak.

A két munkásember szombaton este 
együtt volt egy vendéglőben és onnan ket
tesben indultak hazafelé. Ismerősök állítása 
szerint, jó hangulatban voltak, de egyikük 
sem volt részeg. Karonfogva indultak el a 
vendéglőből és alig pár perccel később tör
tént a gázolás. A vizsgálat során kihallgat
ták a HÉV vezetőjét, aki azt hangoztatja, 
hogy

későn vette észre a sínek között botor
káló embereket,

fékezni akart, de már nem tudta leállítani 
a kocsiját. A nyomozás tovább folyik és ab
ban az esetben, ha Süveges és Kovács álla
pota javul, azonnal kihallgatják őket, mert 
az ő vallomásuktól sokat vár a nyomozás.

sára és faggatni kezdték. Darabos nem so
kat kertelt:

— Nem tagadom, én voltam. Gyerünk a 
főkapitányságra,

fejezük be az egészet, úgyis annyi pe- 
chcm és bosszúságom volt már az ügy 

miatt,
— mondotta és ellenkezés nélkül követte 
a delektiveket, sőt magával vitt egy kis 
kézibőröndöt is.

A főkapitányságon azután Darabos Ká
roly elmesélte a peches betörőkaland min
den részletét. Elmondotta, hogy régebben 
albérletben lakott az Ejzfcrhdzy-utcában. A 
kritikus napon elment régi lakására, hogy 
meglátogassa egy ottlakó barátját. Beszél
getés közben említette ez a barátja, hogy

és minden este
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közös ismerősük, Kerekes Sándor családjá
val együtt vidékeh nyaral.

— Az volt a tervem, •— folytatta Darabos 
—hogy a látogatás után egy sportmérkő
zésre megyek. Nagyon érdekelt a mérkőzés 
és fogadtam is egy barátommal, hogy ki 
lesz a győztes. Már kifelé mentem az udva
ron, amikor a földön egy. vékony vasdara
bot vettem észre. Magam sem tudom meg
magyarázni, hogy hogyan történt, de erről 
a vasdarabról Kerekesék gazdátlan lakása 
jutott az eszembe. Felvettem a vasdarabot, 
méghajlitottam, kész volt az álkulcs, kinyi
tottam vele a házfelügyelő ajtaját.

Expressz ment a dolog, fiz perc múlva 
kétszáz pengő volt az. egyik zsebemben, 
a másikban pedig egy csomó ékszer 

és siettem ki, egyenesen a versenyre. Pe- 
ebem volt: elvesztettem a fogadást. A mér
kőzés után bementem a városba és gondol
koztam: mit csináljak a zsákmánnyal. El
határoztam, hogy a kétszáz pengőn ruhá
kat vásárolok, az ékszereket pedig eladom 
és az igy szerzett alaptőkével majd valami 
kis vállalkozásba fogok. Bementem egy üz
letbe és a kétszáz pengőn az utolsó fillérig 
ruhát vásároltam, összecsomagoltattam a 
holmikat és hazamentem, hogy otthon át
öltözzek. Amint levetettem a régi ruhámat, 

rémülten vettem észre, hogy a betöré
sen szerzett ékszerből egyetlen darab 
sincs. Lyukas volt a nadrágzsebein, 
észrevétlenül kipotyogtak az ékszerek

és ott álltam vadonatúj ruhákkal, egy fillér 
nélkül...

Darabos ezzel kinyitotta a bőröndöt és 
bosszús hangon mondta:

—< Tessék, itt vannak a ruhák. Olyan 
mérges voltam, hogy egy darabot sem vet
tem fel belőlük, tessék odaadni Kerekes 
urnák, viselje ő. Ilyen üzletet se láttam még. 
Az ékszereket elvesztettem, a ruhákat visz- 
szaadom, hiába törtem be,

ráfizettem a villamosköltségeket.
A peches betörőt őrizetbevette a rendőr

ség és most már csak nz elvesztett éksze
rek „becsületes megtalálóját" keresik.

Súlyos áramütést 
kapott a i^pCSgi,áZi 
korlátra kapcsolt villanytól
Schuller János gyári munkás, aki a Szől- 

lőkert-utca 38. szánni házban lakik, szom
baton éjszaka tizenegy óra tájban tért haza. 
A munkásember elbeszélgetett egy darabig 
a házfelügyelővel, azután elindult a lépcsőn 
felfelé az első emeleti lakásába. A lépcsőház 
gyéren van éjszaka világítva és Schuller 
hogy el ne essen a lépcsőn, belekapaszkodott 
a lépcsőház vaskoriáljába. A házfelügyelő 
alig tért vissza lakására, umikor

a lépcsőbázból kétségbeesett segélykiál
tásra lett figyelmes.

El sem tudta képzelni hamarjában, hogy mi 
történhetett, kirohant a lépcsőházba, fel 
gyújtotta az összes villanyokat és amikor 
felért az első emeletre, legnagyobb csodál
kozására Schuller Jánost a földön fekve ta
lálta és a gyári munkás

kezét, arcát égési sérülések borították. 
Amikor jobban körülnézett, észrevette, hogy; 
valaki a lépcsőház vaskorlátjához odakap*  
csolta a villanyvezetéket és ezáltal

a vaskorlát magasfeszültségű villany
árammal lett telítve.

Schuller, aki természetesen nem gondojha- 
tolt arra, hogy valaki bosszúból vagy tréfá*  
hói ilyen gonosz tettet követett el, nyűgöd*  
tan megfogódzott a korlátban és ekkor, 
áramütés érte.

A házfelügyelő élesztgetni próbálta a sú
lyos állapotban lévő férfit, aki közben el
vesztette az eszméletét. A házfelügyelő ezulátt 
rendőrért sietett és értesiletlék a mentőket, 
A mentők rövidesen ki is érkeztek és mes
terséges légzést alkalmaztak a gyárimunkás*  
nál. Egy óra hosszat tartott a mentők mun*  
kája, mire Schuller visszanyerte az eszmé
letét. Állapota azonban továbbra is snlynj 
és ezért a Margit-kórházba vitték.

A rendőrség erélyes nyomozási indított a 
nem mindennapi ügyben, azt igyekeznek 
megállapítani, hogy ki kapcsolhatta a vil
lanyáramot a lépcsőház korlátjába. Való
színűleg a késő esti órákban a kapuzárás 
elölt történhetett a villanyvezeték rászere- 
lése a korlátra, mert a házfelügyelő kilenc 
óra tájban fentjárt az épületben és akkog 
még semmi gyanúsat nem észlelt.



'A HÉTFŐI NAPLÓ PÁROS ELÖNYVER-
SENYÉNEK

meghívóit ma azétkűldlék. A verseny külön 
nzcnzációja — a nyertesek díjazása! Ez a 
dijgazdagság talán még a „Vállalati verse
nyeink**  jutalmainak sokaságát is felül
ni ul ja.

Első dij:
8—fl NAPOS ÜDÜLÉS A KÉKESEN 

n nyertes pár mindkét Ingja részére, az ál
taluk kívánt Időben. A többi llszteletdljak 
Is méltók az első díjhoz.

A verseny színhelye: a (Jellért-szálló gyö
nyörű dunaparli dísztermei. Versenyünket, 
<i brldge-lúrsadalom elitjének versenyét dor- 
mándl Dormándl Géza ny. tábornok, a Ma
gyar Brhlge Szövetség elnöke, a küzdelem 
fővédnöke nyitja meg.

A páros előny versenyünkön a leggyen- 
géld» pár épp olyan eséllyel startol az első 
díjért, mint a legerősebb!

Nevezés, érdeklődés és mcgliivéilgénylés a 
HÉTFŐI NAPLÓ kiadóhivatalában. Tele
fon: 130-898.

♦
Feladvány
♦ A K 5 
y 7 5 4 
0 A K 7 
4*  A K D B

4 4 2 ÉSZAK ♦ D B 10 9 7
9 B 10 9 8 0 9 2
0 9 8 s £ 0 D B 10 6 2
4» 9 8 7 9 DÉL + 4 3

4 8 6 3
9 A KD 3
0 5 4 3
4. 10 5 2

f Unt izanzadu, nyugat kör bubival Indul.
*

MA, hétfőn este a csapatkapitányi ér
tekezleten mutatja he a szövetség „agy- 
trősztje" (Bokor Imre, Decit László, dr. 
Falvi János és dr. Kótzlán Imre) az uj 
versenyszabályokat, amelyet hosszú hóna
pok szorgalmas munkájával állifoltak ősz 
sze és amely egy uj, egészségesebb ét szebb 
versenykorszak kezdetét jelenti a magya: 
hrldge-szövelség életében. A szabályok na
gyon sok helyes újítást hoznak; például 
a legaprólékosabban kidolgozták a renonce- 
szabályokat. Dicséret és köszönet jár fenti 
négy remek sportember önzetlen és szép 
munkájáért. A csapatkapitány! értekezlet 
biztos megtalálja a módját annak, hogy 
megjelelő formában kifejezést is adjon el
ismerésének!

♦
LEITNER FERENC, n Rrldge Szövetség ni 

elnöke, n régi gárda egyik kiválósága, hossza 
szituét után újra aktív játékos lett, a Rrldge 
Club első esapulóba kérte leigazolását. Ez Is 
egyik bizonyítéka, hogy milyen erős harcra 
mii kilátás az. elsőosztályu bajnokságban.

♦
BALÁZS JENŐ, nz Unió LTC. népszerű és 

közszeretetnek örvendő bridgesznkosztály ve
zetője — más elfoglaltságai miatt — lemon
dott. Az Unió a kezdődő versenvsz.ezonban n 
csnp.it kapitányának, Konold Dezsőnek irá 
nyilasa mellett vesz részt.

♦
A HŰVÖS IDŐ meghozta a brldgMzulo- 

nok között a szokásos őszi átcsoportosítá
sokat. A legérdekesebb szenzáció: a leg
jobb magyar hölgy játékosunk. Beregi 
Allcc elfogudla egyik előkelő Kossuth La- 
jos-lírl brldge-szjiion vezetését. Természe
tesen fenntartotta magának n versenyeken 
való szereplése jogát. Sok jó hritlgező fogja 
áttenni „székhelyét'*  az eicliisiv brblge- 
szalonba.

♦
AZ ISMERETLEN TEHETSÉGEK fel kutat A 

sdba kezdett <i / < v-rjt csapat Irányítása mel
lett a uövcltfrj t ..felfedezett ismeretleneket 
a Rrldge Club ..tantermében" gitüjtik össze, 
ahol szabályos iskolát oktatás folyik, áj első 
árán a szövetség tanácsadója. a szemüveges 
,.tanár ur" Cili a katedrán. I látni vala
mit kifogásolt, mire nz oktató védelmére kelt 
előadása helyessé ginek. Érv érvet követeti és 
csakhamar „akadémiai" vita keletkezett — a 
hang azonban tnind hevesebb lett. ,4r okvetet- 
lenkcdö diák szomszédja oldalba böki:

— Hadd már abba, a tanár ur jobban 
tudja ...

A: ér vető diák Igy felelt:
— Ez felfogás dolga!...

— Villamos főzési hcmotaló. A Honvéd ucca 
22. sz un alatt, nz Elektromos Művek előadó
termében szeptember 15-én, sterdón délután 
fél 6 órakor, n nyári szünet után megkezdőd 
nek a délutáni főzöbemutató-f-lőodásnk. hét 
főn. csütörtökön és pénteken délelőtt fél 10 
ómkor n bemutató konyhában folytatódnak a 
szokásos főiőbcmutalók.

— Naplemente 18 óea 20 perckor! Gyorsan 
hoorahhodnak már az esték, itt a fokozott 
villanyvilágítás Ideje. Hogyan világítsunk ? 
Mennyit világítsunk? Ez a kérdés. A Tungsrani 
Müvek által idén elsőkben megszervezett dij 
talán fi’nymf-rési és tanácsadó akció pontos 
választ ad erre a kérdésre.

_____________ HÉTFŐI NAF1Ó

Felavatták Sándor Pál síremlékét
Vasárnap délben avatták fel a Kerepesi- 

úti temetőben Sándor Pál síremlékét. A ke
gyeletei aktusra nagy számban vonultak fel 
a magyar közélet és társadalmi élet kivá
lóságai. Vázsonyi Vilmos sírja mellett 
emelkedik Sándor Pál síremléke: fekete 
inárványpiedesztálon bronzoroszlán, amely 
a tízparancsolat kölábláját, a törvényköny
vet és a kereskedelem szárnyas Merkur- 
botját fogja össze védőén. A monumentális 
síremléket dr. Elchbaum József terve 
alapján Eichbaum Mór készítette, mig a 
szobrász! munkát Csillag István s Waugscn 
Gyula szobrászművészek végezték.

A fekete márványon aranybetiikkel ra
gyog a következő felírás:

Harmincöt esztendőn át önérzettel, 
becsülettel és bátorsággal képviselte 
polgártársait n képviselőházban. Meg
alapította az OMKE-t, amely benne 
élete végéig elnökét tisztelte. Igaz ma
gyar lélekkel harcolt elesett nemze
téért és üldözött hittestvéreiért. Élete 
a tanulni vágyóknak példa, a csügge- 

dőknek erőforrás.
A sirkőavatóünnepségen a kereskedelmi 

minisztert Ggulay Lajos miniszteri taná
csos képviselte. Megjelentek Sándor Pál 
családjának tagjai, az OilfGE, GYOSZ, 
TÉBE, a tőzsde, a Pesti Llogd Társulat, az 
Iparegyesület, valamint az összes kereske
delmi testületek vezetői, a politikai pártok 
megbízottai, a főváros törvényhatósági bi
zottságának küldöttsége, a hitközség veze
tői és a közélet számos kiváló egyénisége.

Dr. Hevesi Simon, a pesti izraelita hit
község vezető főrabbija avatta fel a sirkö
vet, mély gondolatokban, gazdag, szárnyaló 
beszédben. Ezután a pesti izraelita hitköz
ség elnöke, Stcrn Samu beszélt.

— Hűséget fogadunk Sándor Pál, Hozzád, 
c sírnál — hangzott — hűséget eszményeid
hez,

hűséget Istenünkhöz, hűséget 
hazánkhoz,

hogy amit ez emlékkő hirdet s amiért Te 
egy életen át küzdöttél, valósággá váljon s 
legyen megbecsülésben része a magyar ha
zának és a zsidóságnak, mely

•1

Darányi miniszterelnök és 
Fabinyi pénzügyminiszter 

fontos vasárnapi 
tanáesk ozásai

Vasárnap délelőtt, a Horthy Miklós-hid 
felavatása után Darányi Kálmán miniszter
elnök autón felrobogott a miniszterelnök
ségre és azonnal dolgozószobájába sielelt. 
Néhány perc múlva a miniszterelnökségi 
palota előtt megállt a pénzügyminiszter gép
kocsi ja is és

megérkezett Fabinyi Tihamér pénzügy
miniszter,

aki azonnal fclsielelt Darányi miniszter

Már csak egy hétig tart az
0RSZÍ6OS
KÉzmüyEsiFí&m hiíllitás e. 
ősa /ősár

Tekintse meg 51 kisipari szakma 
és 11 vidéki ipartestület versenyét az 
A5WWKOSZORUS MESTER cím
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tiszteletdijakért
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a harcért akarja áldozni munkáját, te
hetségét, erejét és ha kell, életét l».

Rassay Károly rótta le ezután a kegyelet 
adóját. Megemlékezett Sándor Pál élele 
munkájáról, politikai harcairól • többek kö
zött a következőket mondotta:

— Amikor olyan sokan, akiknek a régi 
szabadelvű Magyarország minden díszt, 
fényt és hatalmat megadott, óvatosan fél
reálltak vagy behódolva az uj Időknek, 
segítettek megkövezni saját múltjukat, 
Sándor Pál, a magyar kereskedő, a ma
gyar polgár, mint igazi férfi, egy pillana
tig sem inogva,

soha meg nem rettenve, semmit sem 
kéne, semmit cl nem fogadva, élete 
kockáztatásával is küzdött « régi 

ideálokért,
meggyőződéséért, elveiért és hitéért. — 
Csoda-e, ha az oly sokszor elárult, hité
ben megcsalódott tömegek Sándor Pál ön
zetlenségében, bátorságában és elvhüségé- 
ben megtalálták a közéleti férfiúról ma
guknak alkotott ideál valóra válását. És 
csoda-e, ha egy ilyen százezrek lelkében 
élő ideál túléli a kort, amelyet a természet 
törvénye szab meg a halandóra?
Az OMKE és a kereskedelmi érdekképvi

seletek nevében Vértes Emil, majd Hegedűs 
Lóránt felsőházi tag, a TÉBE elnöke lépett 
a sirhoz.

— A szabadság alapján nyugvó magyar 
érdekképviseletek kegyelettel és tisztelettel 
tekintenek Sándor Pál alakjára — mondotta 
— és áthatva az autonóm érdekképviseletek 
országos fontosságától, jöttem ide, hógy az 
emlékezés lobogóját meghajtsam előtte ott, 
ahol porai nyugszanak. Magam nem tudok 
meghatottság nélkül távozni sírjától, mert 
élelem nehéz küzdelmeiben

a politikai porondon hű és lelkes bará
tot ismertein meg benne,

akinek sem lelkiismeretességében, sem hű
ségében soha nem csalatkoztam.

Végül Kramer Miksa, a Pesti Izraelita 
Szcntcgylet elnöke vette át a síremléket.

elnök dolgozószobájába, ahol a két minisz
ter zárt ajtók mögött

kétórás tárgyalást folytatott.
Már elmúlt félkettő, amikor Darányi Kál

mán és Fabinyi Tihamér elhagyta a minisz
terelnöki dolgozószobát. Megbeszélésüket 
azonban, ugy látszik, még akkor sem fejez
ték he, inért együtt szálltak be a miniszter
elnöki kocsiba. A Szent Gellért-szállóhoz 
roboglak és az étteremben együtt ebédeltek.

Tanácskozásukat folytattak egészen ad-
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Függöny!
Fflggőnyanyagofc, fonalak k. p. Arak

dlg, amig a miniszterelnöknek indulnia 
kellett,

hogy Nagykőrösre utazzon, B. Tóth Fercne 
szobrának leleplezésére.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
szerint Darányi Kálmán és Fabinyi Tihamér 
vasárnap tárgyalták le a Ház őszi üléssza
kában napirendre kerülő törvényjavaslatok 
pénzügyi vonatkozásait, továbbá

nagyjelentőségű megbeszéléseket foly- 
tatlak Magyarország külföldi adósságai

val kapcsolatosan Is.
Még egy téma merült fel a vasárnapi meg
beszéléseken: az ifjúság, elsősorban a dip
lomás ifjirság elhelyezésének kérdése, s ez- 
zel összefüggésben a pénzügyminiszter el
gondolása

a nemzeti önállósítás! alap fölemelésé
ről.

Bizalmas forrásból nyert értesülésünk szc-. 
rint komoly formában van szó arról, hogy 
a nemzeti önállósitási alapot két millió pen
gőről négy millió pengőre emeljék fel,

Kánya külügyminiszter 
holnap utazik Genfbe

Darányi Kálmán miniszterelnök egyéb
ként szombaton délután autón Gödöllőre 
utazott, ahol fogadta őt a kormányzó. A mi
niszterelnök aktuális kérdésekről referált ai 
államfőnek.

A belpolitikai kérdésekről az elmúlt héten 
némileg elterelték a figyelmet a külpolitika 
sorsdöntő jelentőségű eseményei. Éppen 
ezért nagy fontosságot tulajdonítanak

Kánya Kálmán külügyminiszter genfi 
utjának.

Az eredeti terv az volt, hogy Magyarország 
külügyminisztere már a Népszövetség őszi 
ülésszakának első ülésén résztvesz. Utazását 
azonban hétfőre halasztotta, majd

vasárnap ugy döntött, hogy még egy 
nappal tovább marad itthon, 

s Igv csak holnap, kedden délután utazik 
Genfbe. Ennek az utazásnak jelentősége 
nem abban áll, hogy Kánya Kálmán részt
vesz a népszövetségi tanácskozásokon, ha
nem az teszi nagyfontosságuvá a genfi utat, 
hogy a magyar külügyminiszternek alkalma 
lesz nagyobb feltűnés nélkül

személyesen folytatni megbeszéléseket 
egyes európai államok diplomatáival. 

Értesülésünk szerint ezek a tanácskozások 
Magyarország szempontjából rendkívüli je
lentőségű témák körül fognak forogni,

A NEP-vacsorák 
alkonya

Általános feltűnést keltett, hogy az-elmúlt 
szerdán nem jelentek meg kormánypárti 
képviselők a JfnngJí-kioszkban. A legújabb 
elnevezés szerint

„haladó Jobboldaliak" szokásos vacso
rája elmaradt

és amint hirTik, hosszú ideig nem is fognak 
összejönni közös vacsorára a kormánypárt 
mérsékelt tagjai. Nem tartottak ezen a hé
ten vacsorát sem a vendéglőben,
sem a Vadászkürt éttermében a NÉP szélső
séges tagjai sem, ami azonban

nem Jelenti azt, hogy nem tanácskozott 
a csoport egy jelentékeny része az egyik 

kormánypárti képviselő lakásán.
A kormánypárti politikai vacsorák meg- 

lepctcsszerü elmaradásának hátterében nem 
áll más, mint a NÉP vezére — Darányi 
Kálmán miniszterelnök.

A miniszterelnök ugyanis blzalmasnn 
megkérte mindkét egymással szemben 
álló csoport néhány vezetőjét, hogy kö
zöljék híveikkel is azt a kívánságát, 

hogy függesszék fel a frakciózást, 
szüntessék Ive a félig-meddig zártkörű va
csorákat, mert fontos belpolitikai érdek 
parancsolja, hogy ne legyenek ellentétek a 
kormánypártban, éppen most, a történelmi 
jelentőségű alkotmány jogi javaslatok napi
rendre kerülése előtt, amikor a miniszter
elnök nemcsak saját pártjában, de még a 
kormány és az ellenzék között is ki akarja 
küszöbölni a lehetőség szerint az ellentéte
ket. Minderre pedig azért van szükség, hogy 
a felsöház jogkörének ki terjesztése és a vá
lasztójogi reform kedvező politikai atmo
szférában kerülhessen a Ház elé.

A vacsorák elmaradása azt mutatta, hogy!
• kormánypárti képviselők eleget tellek 

Darányi Kálmán kívánságának.
Ez azonban természetesen nem jelenti a’t» 
hogy a Nemzeti Egység Pártjában helyreállt 
az egység. Nem béke ez, csak fegyverszünet, 
amit bizonyít ar is, hogy a szélsőségesek 
ezen a héten, ha egy árnyalattal „láthatatla
nabbal'' is mint máskor, de megtartottá* 1 
szokásos tanácskozásukat.

csnp.it
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f.Pokolgéppé! levegőbe 
röpítettek két palotát

Párísban ■ halottak, sebesültek
Páris, szeptember 12.

A francia közvéleményt két tcrrorlsztlkus 
cselekmény tartja izgalomban, amelyet va
sárnapra virradó éjszaka csaknem cgyldő- 
bcn követtek el két munkaadói érdekkép
viselet épülete ellen s amelyek

két halálos áldozatot követeltek.
A két bombamerénylet tetteseit anarcblsta- 
kommunlsta körökben keresik.

Az egyik bombamerényletet a Rue de 
Presbourg egyik négyemeletes, palotaszerü 
háza ellen követték el.

A robbanás következtében az épület 
csaknem teljesen rombadőlt.

A hatalmas épület kártyavárként omlott 
össze és a leomló fairészek maguk alá te
metlek két rendőrt. Az egyik rendőr azonnal 
meghalt, a másik kórházbaszállitás közben 
halt bele sérüléseibe.

Csaknem ugyanebben az Időpontban ha
talmas dörrenés rázkódtatta meg a Rue 
Rolssier környékét. Itt Is az egyik házban 
történt a robbanás, amely súlyos anyagi ká
rokat okozott ugyan, de emberéletben nem 
követelt áldozatot.

A kél bombarobbanás a francia főváros 
legelőkelőbb negyedében, közvetlenül az 
Etoilc-tér környékén történt. A Rue de Pres- 
bourgon rombadöntölt épület

a francia gyáriparosok szövetségének 
háza volt, mig a Rue Boissier-n a páris-

környékl fémárugyárak szövetségének 
épületében történt a robbanás.

Mindkét robbanás néhány perccel tiz óra 
után következett be s miután a robbanások 
színhelye alig száz méternyire az Etolic- 
térlől volt, amely ilyenkor még rendkívül 
népes, sokan voltak fültanul a borzalmas 
dörrenéseknek.

Az azonnal megindított rendőri vizsgálat 
megállapítása az volt, hogy a két merényletet 
gondosan készítették elő és

mindkét házban időrögzllővel ellátott 
pokolgépet robbantottak föl.

A rendőrségen kihallgatták a két épület por
tásait, akik egybehangzóan elmondották, 
hogy szombaton estefelé hat óra tájban egy 
férfi jelent meg náluk. A Rue de iíoissier-n 
az ismeretlen férfi egy kartondobozt hagyott 
hátra azzal, hogy a szövetség egyik szlndi- 
kusának kell a csomagot átadni. A Rue de 
Prcsbourg-on egy kis ládikát hagyott hátra 
az ismeretlen férfi. A csomagokat nem egy 
és ugyanazon férfi hozta a portásokhoz. Á 
két férfi kijelentette, hogy a küldemény nem 
kerül pénzbe és kérte a portásokat, hogy azt 
hétfőn adják át a címzetteknek.

A kél merénylet különösen munkaadói kö
rökben nagy izgalmat keltett és összefüggés
be hozzák azokkal az uszításokkal, amelyek 
hónapok óta folynak a gyári munkásság 
körében.
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Tömegverekedés a 
Gróf Haller-utcában

Az igazságügyi orvosi 
tasváes intézkedésére 
oj ofiíosf vizsgálat alá 

v&tisk Torday £,<ísxíőf

zel a verekedést, csakhamar ők is beavatkoz
tak a dologba és pár perc múlva az egész 
vendéglő felbolygatott méhkashoz hasonlí
tott. Közel tizenöt-husz ember ütlegelte egy
mást és

Újabb érdekes fordulat történt most a 
íöldmivelésügyi minisztériumi panamaboi- 
rány szereplőjének, Torday Lászlónak ügyé
ben. Emlékezetes még, hogy Tordayról a 
felfüggesztett Minich Károly és Németh 
Ödön orvosprofesszorok olyan magánorvosi 
véleményt adlak, hogy a gazdasági tanácsos 
beszámíthatatlan. Ezzel szemben a törvény
széki orvosszakértők azt állapították meg, 
hogy büntetőjogilag beszámítható és felelős
ségre vonható.

Az ellentétes orvosszikértöi véleményeket 
a legfelsőbb fórum:

az igazságügyi orvosi tanács elé terjesz
tették

és itt kell véglegesen dönteni, beszámítható e
amwii—■

a letartóztatott Torday. Az igazságügyi or
vosi tanács döntését rendkívüli érdeklődés
sel várta az egész közvélemény, most azon
ban érdekes esemény történt a tanács dön
tése előtt.

Az Igazságügyi orvosi tanács úgy intéz
kedett, hogy újabb orvosszakértői vizs
gálat alá veszi Torday Lászlót és két 
orvosprofesszort jelölt ki a vizsgálat 

lefolytatására.
Az orvosszakértők e héten felkeresik a 

Markó-ulcal fogházban Torduyt, újabb vizs
gálat alá vetik, véleményüket az igazságügyi 
orvosi tanács elé terjesztik, amely ezek után 
fogja határozatát kihirdetni.

IIIIWK

Vasárnapra virradó 
éjszaka a tiróf Iialler- 
utca 24. szánni házban 
lévő vendéglőben 

tömegverekedés ját
szódott le.

Kél asztaltársaság, egy 
iparosokból és egy 
munkásokból álló ba

ráti kör valami miatt összeszólalkozott. A 
veszekedésből verekedés támadt és mixel 

t tábOt ■ :

la! ■ .■ • . ■ ■ Imrét ., lett.
Az egyik verekedő társaság látható vezére 

Oláh Lajos kocsis volt. Oláh a szomszédos 
asztalnál ülő Miklós József iparossegéddel 
szólalknzott össze valami jelentéktelen do
logból kifolyólag, mire a kocsis barátai, ha
tan

rátámadlak és székekkel, botokkal ütle
gel lék Miklóst.

Az iparos barátai sem nézték összetett kéz

r

Kétszáz kutyaprimadonna 
szépségversenye a 1 attersalloan
Sztrache Gusztáv pulija az abszolút győztes

Több mint kétszáz 
kutyalorok harsány kó
rusa töltötte be vasár
nap a Tattcrsall fedett 
óriási csarnokát. A 
Magyar Ebtenyésztők, 
Országos Egyesületének 
nemzetközi kulvakiálli- 
lása és kutyaderbyje

v‘»lt. Kélszázöt nevezés érkezett az érdekes 
kutyaversenyre. Németek^ franciák, osztrá
kok versenglek a magyar kutyákkal azért a 
108 díjért, amit a magyar kutyabarátok tűz
tek ki a derby legszebb résztvevői számára.

A kora reggeli órákban kezdődött a felvo
nulás a Tattcrsall csarnoka felé. A hideg, 
szeles időjárás és a déli záporcső sem csök
kentette az érdeklődési kedvel.

A knlyakiállilásnak nagy sikere volt. A 
drukkerek és nz érdeklődők sokasága vette 
körül a bíráló köröket, amelyeken belül a 
zsűri Ítélkezett. Kétméteres hossza, forradá- 
s°s arca német góliátok vezettek fel arasz
nyi kis csínokét és

filigrán, törékeny hölgyek bozontos, 
n-’gy komondorokat, vagy roppant, 

borjunagysúgu bernáthegyieket.

A kutyakiállltáson kiderült, hogy a bernát
hegyi kutyák nem mentek ki a divatból, 
nyolc hatalmas, dörgőhangu példány szere
pelt a derbyn. A reggeli .1 késő estig harsogó 
tatlcrsalli kórusnak ők voltak, a basszistái.

Rengeteg bulldog? volt- komondorok, 
pulik, terrierek és a kiterjedt, sokágú 
kutyacsalád minden egyes arisztokrata 

fajtája
képviselve volt.

A zsűri a déli órákban fejezte be munká
ját. Nyomban ezután megkezdődött a díjki
osztás. Rövid pár perc alatt már színes se 
Ivemszalagokkal és aranyozott érmekkel ki
tüntetett kutyák korzóztak n Taltersall ket
recei között, a kutyáknál csak tulajdonosaik 
voltak büszkébbek.

Abszolút győztes Sztrache Gusztáv szuka 
pulija lelt, 

ezután következett Sarlay Ernőnk drótszőrü 
foxi ja.

llomnti Hollósfj Lajos gazdasási főtané- 
esős a kísö esti órákig osztotta ki az ok c 
veteket, kitüntetéseket, szalagokat és dija
kat a kutyapriniadonnók gazdáinak.
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A yrillben
Csátcváry és Kenéz Judit

előkerültek & zsebekből n bicskák Is.
A vendéglős és személyzete rendőrökért 

siettek és csakhamar több rendőr érkezett a 
Gróf Ilaller-utcai csatatér színhelyére. A 
rendőrök azután

guniibolfal benyomultak a helyiségbe
és végelvctettek az elkeseredett véres csatá
nak.

Miklós József iparossegéd eszméletlenül,,

életveszélyes,

rző sebéktől borítva feldidi a padlón. 1 tajta
kívül mások is mécsébesültek, de azo!<nik
könnyebi:• volt az állapoliuk és amikor • ere*
vették a közeledő rendőrőket, elmenekű llek
nehogy valaini bajuk le;•ven. Miklós Ji•/.séf
állapota ;i mentők szerin l

mert a szúrt sebek közül egyik a tüdőt, má-- 
sík a has burkolatát érte. A Róku3-kórházba 
vitték.

A tömegverekedésből kifolyólag előállitot- 
ták a főkapitányságra Oláh Lajos kocsist.

Filmre irta. László Miklós — Zene: Zslrsmondy PAI
Rendező: BaJcgh Béla - Radó :s:ván produkció

Pátria - Trizma-Iilm
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Három idős hölgy, 
három nagy szerep

'A HIVATALOS SZÍNHÁZI SZEZON 
megkezdődött. A Magyar Színház és a Víg- 
színház azonnal nehéz ütegeiket vontatták 
fel és a sztárszereposztás bombáival 
ágyazták a közönség szinházbajáró kedvét. 
A Nemzeti Színház is Ielcsatlakozott ehhez 
a küzdelemhez, az eredmény három nagy
szerű színésznő három nagy szerepben. 
Darabot azonban alig-alig kaptunk.

★
A 101 ÉVES ASSZONY természeti cso

dája a Magyar Színházban egyúttal meg
változtatta azt az általános színházi tör
vényt, hogy csak a fiatalok szerelmi csatá
rozása körül épülhet fel a legexpanzivebb 
és legfojtóbb légkörű darab. Kiderült, hogy 
ha igazi művész mintáz meg egy ilyen figu
rát, akkor ennek az alaknak is van sex- 
appcal-je, amely pótolhatja a darabban kü
lönben teljesen hiányzó szerelmi bonyodal
makat. Csodálatosan szép, finom, mesterien 
cizellált miliőrajzot kapunk Jalna lakóiról 
és ezeknek az egészen szürke, jóformán in- 
dulalnélküli embereknek lelkiéletéről. Mind
nyájan várják a 101 éves asszony halálát, 
de sajátmaguknak sem vallják be. Félsza
vak, óvatos tekintetek, jámbor gesztusok 
árulják el a vágyat az örökség után és ami
kor ezt egy outsider és a család karakteré
től elfajzott zenerajongó unokaöccs kapja, 
mindenki csendesen, látszólagos indulat 
nélkül nyugszik bele a történtekbe. A lélek 
mélyén azonban viharok kavarognak . . . 
Csak ennyi a darab, illetve V a s z a r y Pi
roska nagy szerepe. Csodálatos ábrázoló
képesség, mély humor és szinte patológiai 
hűség jellemzi ezt az alakítást, amely azon
ban Vaszary Piroskának uj rangot ad a 
magyar színjátszásban. Pontos és élethü 
Csórtos és Kabos Gyula két öregfiuja, igen 
szépnek találtuk a színház uj tagját, S i - 
mór Erzsébetet, H al le r László grófról, 
a színház fiatal uj tagiáról azonban fenn
tartjuk a véleményünket későbbre. Az 
együttes: P é c s y Blanka, Keresztess y 
Mária, P a t a k y és a bűbájos R u 11 k a y- 
gyerek Bródy Pál rendezésében a szezón- 
kezdés bravúrosan szép, előkelő, tónusa 
előadását produkálta. A színház ezzel jelét 
adta, hogy jobb és nemesebb művészi szán
dék vezeti.

★

A VICTORIA REGINA szintén inkább 
csak nagy szerep, mint igazi színdarab. Az 
amerikai Laurence Housman jenkigőggel 
néz át az angol világbirodalom gigászi fel
épülésén, amely Victoria királynő közel hét 
évtizedes uralkodásához fűződik. A szerzőt 
csak Victoria, n szerelmes leány, az odaadó 
feleség, a féltékeny nő és bölcs matróna 
érdekli, tehát ez az egyetlen szerep, ame
lyet Bulla játszik és amely köré szinte revü-

PESTI SZÍNHÁZ
Pántokon, szeptember 17-én 

először

Molnár Ferenc
u j v i k ] A t é k a

DARVAS
MURÁTI SOMLAY
Bístiv. Mál.v, Köpeczi-poócz, 

Keleti, Mátray, Bondy

Jegyrcndolés: 115-438 

szerű pazarlással épültek azok a külső és 
belső dekorációk, amelyek látványos dísz
letben, ruhákban, szellemes, finomtónusu 
és sokhelyütt gunyoros párbeszéd formá
jában töltik ki a tiz képet. A közönség azon
ban ámultán és lelkesen figyeli, ahogy 
Bulla leéli a színpadon, a történések idő
rendi sorrendjében Victoria életét. Milyen 
sugárzóan szép tud lenni a tehetség száz
ezer voltos Juplter-lámpájának visszfényé
ben ez az asszony fi Hangjának és gesztu
sainak ezernyi árnyalatával hogyan rajzolja 
ki élesre a izerzőadta halavány portrét, mi
ként nemesedik ki szinte angol tradícióvá 
ez ideges, lobbanékony, szerelmes patai 
nő, az Bulla Elma mesterségbeli és szivbéli 
művészete csúcsteljesítményének számit. 
Páger Antal, a Vígszínház férfisztárja el
nagyoltabb, könnyedebb figurát ad Albert 
herceg szerepében. Más egyéniség és ha a 
piktura képleténél maradunk, mig Bulla 
miniatűr-művész, Páger naturalista színek
ben dolgozott. A haldokló jelenete lenyű
göző! Az előadás Heged ü s Tibor rende
zésében egészen nagyszerű. Dénes György 
önkarikaturája, Bihari József üdén pa
raszti skót lakája, A j t a y Andor mérték
tartó, szépbeszédü főura, Tolnai Klári, 
Radomerszky Margit és Márkus 
Margit egy-egy drámai pillanata, J u s t h 
Gyula, Lengyel Vilmos, Zala Karola, 
végén a ragyogó ruharevüt tervező B e r k o- 
v i t s Andor és a díszlettervező Vörös Pál 
harmonikus munkája sikert teremtett a 
Vígszínházban.

Színigazgatók érdekeltsége 
vette át a kedvezményes 
jegyárusítás monopóliumát 
Marton Sándor és Wertheimer Imre 
a feltűnően érdekes vállalkozás élén

Vasárnap délelőtt legbizalmasabb megbe
szélést tartottak a budapesti színigazgatók 
és ezen eldőlt annak a kedvezményes szín- 
házjegyárusitúsnak vajúdó kérdése, ame
lyet annakidején a Hétfői Napló először 
pattantott ki. Vasárnap délelőtt a Buda
pesti Színigazgatók Szövetsége egyetemle 
gesen

aláírta azt a szerződést,
amely szerint minden eddigi színházjegy- 
irodát kikapcsolva, a kedvezményes szín
házjegyek árusítására monopóliumot ad a 
hat egyes, a

111-111
lelefonszám alatt ismeretes Központi Szín
házjegy irodának, amely tulajdonképpen a 
színigazgatók együttes érdekeltségét jelenti. 
Ezzel a szerződéssel egyidejűleg a szín
házak

240.000 pengőt visszafizettek
a többi jegyirodának, amelyek a múlt 
években olcsóbb színházjegy árusításával 
foglalkoztak és előlegeket adtak a színhá
zaknak. A rendkívül érdekes szerződés sze
rint színházjegyeket pénztári engedmény
nyel házhozszáilitva, csak ez a jegyiroda

■ remier plán
AZ UJ SZTÁR végre rájöttek a dlmgjár. 

.......-.......... ■ ---- gyártók, hogy a közönség 
uj arcokat, uj tehetségeket keres a moziban is. 
A régi sablóuszereposztáa megbuktathatja a 
legragyogóbb filmeket és ex a gondolat adott 
egynémely filmgyártónak „erőt" ahhoz az el
határozáshoz, hogy uj sztárok után nézzen. Az 
egyik, a legújabban felfedezett filmsztár, 

B á r c z y Kató. Tizenhétével, aranyszőke, 
mosolygó, kékszemti, fiatal leány, aki öntuda
tosan állja első Intervjuját.

— Két éve játszok s/.lnpudon, Kispesten, Ma
kón, Hódmezővásárhelyen édesapám, Radó 
színigazgató társulatánál. Kijöttek értem, meg
néztek. aztán próbafelvételt készítettek rólam 
és nekem adták a „30(1.000 pengő az utcán**  
női főszerepét. Mikor megkaptam a fllm.szere- 
pet <11 és fél kiló voltam, most 50 vagyok. A 
súly legnagyobbrészt a drukkban ment le, ret
tenetesen félek, hogy nem fog sikerülni, 108 
centiméter magas vagyok és 17 éves leszek 
Januárban, Szerelmes nem vagyok, ellenben 
teljesen szabad és sokai várok az élettől.

íme egy uj sztár premier plánban.

I
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MEDICI KATALIN, a francia renais- 
sance sötétemlékü méregkcverőnöje, aki
nek nevétől elválaszthatatlan a Szent Ber- 
talan-éjszaka minden rémsége, ha nem is 
hiteles, de talán nacionalista szempontból 
érthető tisztitótüzön megy keresztül Rtno 
Alessi darabjában. Sajnos, a szerző az 
ellenkező végletekben kereste a darabirás 
és a siker kulcsát. Mig a Victoria Regina 
Írója a történelmi tények teljes elhall
gatásával keltett bennünk némi hiány
érzetet, addig Rino Alessi a tények, nevek 
és történelmi események halmozásá
val szégyeníti meg a gyanútlan nézőt, aki 
Medici Katalin korából hármast kapott an
nak idején az iskolában. A nagy szerep 
azonban itt is kínálkozik és ezt Mátray 
Efzsi igyekezett tartalommal betölteni 
Nem rajta múlott, hogy a lélektelen 
történelmi leckét nem tudta 
olyan sűrűvérű, drámává át
alakítani, mint amilyent a közönség 
vár akkor, amikor a történelem egyik leg
érdekesebb alakját, Medici Katalint állít
ják elé a színpadon. V á r k o ny i Zoltán, 
a gyenge IX. Károly szerepében, a színját
szás mélységeit mutatta meg, Szörényi 
Éván érezhető Valois Margit szerelmi tra
gédiája. A Nemzeti Színház előadása Abo- 
nyi Tivadar rendezésében egyébként gusz
tusos és helyenként kitűnő is.

jogosult, illetve a színházak csak ennek a 
jegyirodának adnak rendelkezésre jegyeket. 
Ha a többi jegyirodák kerülő utón próbál
ják beszerezni a jegyeket, hogy közönségü
ket kiszolgálják, a színigazgatók felhívást 
készülnek intézni a közönséghez, hogy

ezekért a jegyekért felelősséget nem 
vállalnak.

A szerződés szerint a főváros összes szín
igazgatói részesei ennek a jegyirodának és 
a forgalmazott jegyek árából 33 százalék 
visszatérítést kapnak a szezon végén. Mi
után a Központi Jegyiroda minden szín
háznak köteles kamatmentes hitelt nyúj
tani, ez az iroda lesz

a magánszínházak közös pénztára
és igy gondolják elkerülni egy-egy szín
házra nézve balsikeres szezon végső követ
kezményeit. A színigazgatók központi jegy
irodájának vezetését dr. Marton Sándor 
színházi kiadó és Wertheimer Imre látja el. 
Miután a szerződés szerint tulajdonképpen 
a színigazgatók saját maguknak csináltak 
jegyirodát, nem kétséges, hogy elhatározá
suknak mindenáron érvényt szereznek és 
ez nagy harcokra ad majd alkalmat.

Színházi hét
BETHLEN MARGIT GRÓFNŐ, akit nemcsak 

mint vérbeli színpadi irót tisztelnek a művész
körökben, hanem mint a színház és a szín
pad szerelmesét is, érdekes módon kapcsoló
dik be az uj színházi szezónhan a színházak 
életébe. Kritikusnak csapott feli Elvállalta a 
Színházi Élet-ben a beszámolók írását. A hét 
eseményeinek kritikáját ezentúl a közönség 
Bethlen Istvánnó grófnő színes és élvezetes 
előadásában kapja. Hatvány Lili ugyanis, aki 
eddig ezt a rovatot vezette, Hollywoodba uta
zik az év folyamán és onnan „levelezik" majd 
olvasóival. — A FÜSTTELEN PÓDIUM MEG
VALÓSULT. Béke/fi László ragyogó kabaréja 
18-án nyit. Az egyéves kabarét teljesen átépí
tették, nyolc amerikai szellőzőgépet szereltek 
fel, amelyek állandóan friss levegőt préselnek 
n helyiségbe, ahol dohányozni szabad. Elérték 
tehát, hogy a dohányzás ellenére állandóan 
friss lesz a Pódium levegője. — FALUS EDI
TET, a népszerű és kitűnő operaénekesnőt, a 
müncheni opera volt tagját, a relchenbergi 
opera szerződtette első sztárnak. — FEHÉR 
TIBORT, Fehér Gyulának, a Nemzeti Színház 
tagjának fiát, a Magyar Színház szerződtette.— 
TERÉZVÁROSI SZÍNHÁZ néven uj színház 
nyílik, amelynek primadonnái Szilass Kató és 
Mórocz Baba. Igazgatók: Báthory Illés és Szüle 
Mihály.

18án, szombaton nyílik
vidám. romok, uj
MEGNYITÓ MUSOR-ral
BÉXEFFJ LÁSZLÓ konferál
Marion ucca St. Telefon: 188-031

0RG0NAVIRÁG7ÁS leheletifnomságu me- 
seszovés, sok líra, ro
mantika, sőt érzelgősség 
dacára a legnagyobb re
vüket megszégyenítő gaz- 

uagkaggal prezentálja a Metró két nagy sztár-
ját, Jeanctte Macdonald-ot és Nelson Eddict 
Amerika csodahangu két énekeséi. Nemcsak 
terjedelmes, zugó, szivet-lelket megfogó és 
nagykulluráju hangjuk az Orgonnvirágzás < imii 
film primőr értékei, hanem színjátszásuk is 
amelynek művészetében különösen Jeanctte 
Macdonald haladott mérföldekre előre. Nagy 
meglepetés John Barrymore jóságosra és sze
relmesre áthangszerelt Szvengáli-alakja. Hang- 
súlyozzuk, nem énekes film ez cselekmény nél
kül, hanem teljes film, ragyogó énekesekkel. 
Az élmény rangot adjuk az Orgonavirágzásnak.

VICTORIA Német történelmi film 
ruivnara, az angolok 
nagy királynőjéről, akit 
e héten színházban is 
volt szerencsénk űdvR.

zölni. Bulla Elma kétségtelenül nagyobb szí
nésznő, viszont Jenny Jugo bűbájos, aranyos, 
rakoncátlan és humoros. A vidám hangulata 
történelmi film, amelyben különben Ottó Trcss- 
ler, Olga Limburg is játszik, kellemes időtöltés.

A Mámi nagy sikere
A Budapesti Film első produkciója, a 

Mámi — mint ahogy azt elmúlt héten be
számolónkban jeleztük, nagy sikert aratott. 
A közönség tapsaival szentesítette Ítéletün
ket és naponta zsúfolásig megtölti a Rádius 
Filmszínházat. A film nagy értéke, hogy uj 
sztárokat hoz, Szepes Liát, Pataky Jenőt és 
akit legelsősorban kellene említeni, Fedők 
Sárit. A vidám, könnyed és fordulatos film 
az erőteljesen kifejlődött magyar filmgyár
tás egyik reprezentáns értéke.

Keresse fel
az ország egyetlen zongoragyára, a 

musicaJ 
bemutatótermeit
Budapest, VII., Erzsébet-körut 43 (Royan 
Hatalmas választék uj és ha°ználthang- 
szerekben gyári garanciával. 
Könnyített fizetési feltételek.
Váltó, keze.'ésl költség nincs.

Ujdonsága!)6cm magas kis p'aninó 
hét oktáv, teljes hangterjedelem.

EST" Kérjen díjmentes ajánlatot! 111

Bírói zárlatot kér a szerző 
saját filmjére

Segesdy László iró a következő nyilatkozatot 
küldte a Hétfői Naplónak:

Egyes lapokban megjelent azon híradások
kal kapcsolatban, hogy a Hunnia Filmgyárban 
a közel jövőben forgatásra kerülő Hajtóvadá
szat című filmemet az Elit filmvállalat gyártja, 
kijelentem, hogy az Elit a filmszüzsé vételárát 
többszöri felszólításom dacára nem egyenlítette 
ki.

szerződéséinél fclbnnfoltnak tekintem 
és egyidejűleg megbíztam ügyvédemet, dr. Da
rányi Zoltán urat, hogy az Elit ellen a pert ha
ladéktalanul tegye folyamatba és kérje a film, 
illetve

a kézirat bírói zár alá vételét.
A filmre egyébként komoly tárgyalásokat foly
tatok francia filmcsoporttal magyar-francia ver
zióban való elkészítésére.

BeivapcsiszMH
Megnyitóelőadás
szombaton, szeptember 18-án

Először

SZAUIIS HEM
BÓKAY JÁNOS uj vígjátéki 

Főszereplők: Mezey Mária
Rátkay Márton 
Latabar Kálmán 
Pálóczy László 
Dobos Annio 
Harsányl Ilona 
Baróihy József

Rendező: HERMÁM R1CHÁR0, 
Díszlettervező: GARA ZOLTÍ/1

Jegy rendelés: *88-407
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Eső, hősüllyedés
A hűvös levegő a 

Balkánon és a Kárpát
medence keleti részén 
át erősen beáramló me
leg sznharai levegővel 
szemben csak lassan 
tud előrehatolni. A front 
hazánkban éjjel a Ti- 
sza-vonalig hatolt előre.

Budapesten vasárnap a hőmérséklet Ili 
'fok Celsius. A tengerszinlre átszámított lég
nyomás 755 mm.

Várható Időjárás a következő 24 órára: 
Elénk szél, nyugaton északi, keleten 
még déli. Sok helyen eső, keleten ziva
tar is. A hőmérséklet nyugaton már alig 

változik. Keleten süllyed.

— A POLGÁRMESTER születés
napja. Most lett ölvenkétéycs Szendy 
Károly, Budapest polgármestere. A fővá
ros tisztviselői kara melegen ünnepelte 
születésnapján Szendy Károlyt. Ez az ün
nepség nem sablonos köszöntés volt, ha
nem az őszinte szeretet megnyilvánulása 
Szendy iránt, akiről mindenki tudja a 
főváros tisztviselői közül,' hogy minden 
gondolatával, minden érzésével a Város
házához tartozik, amelynek egysz.íi tiszt
viselőjéből lett Budapest első polgárává. 
.1 születésnapját ünneplő polgármesterrel 
éreztek ezen a napon azok is, akik nem 
vettek részt a városházabeli dolgozószo
bában rendezett köszöntésen, hanem Bu
dapest különböző pontjairól gondolatban 
küldték cl jókívánságaikat Szendy Ká- 
rolynak. Sokan, nagyon sokan voltak 
ilyenek. Szeretettel gondolt ezen a napon 
a polgármesterre a budapesti polgár. Aki 
hálás azért, hogy a város élén álló férfin 
nem bürokrata, hanem szociális érzésű, 
alkotó ember. .
— TÁNCZOS TÁBORNOK GENFBE ÉR

KEZETT. Tánczos Gábor ny. tábornok, volt 
miniszter, a magyar népszövetségi kü’dött- 
ség vezetője, vasárnap reggel Genfbe érke
zett.

— Perczel Béla átvette mandátumát, A 
bonyhádi kerület egyhangúlag megválasztott 
képviselője, Pcrczcl Béla volt főispán vasár
nap ünnepélyes külsőségek között átvette 
mandátumát. Az ünnepség alkalmával be
szédet mondott, amelyben megköszönte a 
választók bizalmát.

— Egy érdekes kirakat. A párizsi világkiállí 
táson bemutatott körülbelül 100 darab magyar 
perzsa- és torontáli szőnyeg néhány duplikál 
példánya a kiállító cég (Horváth Miksa Sző- 
nycglpur Rt.) V>, Bálvány ucca 17. szám alatti 
kirakatában is látható.

— Szerencsétlenség az olasz vendégek 
niarealtői vadászatán. A marcaliéi Észter
ház y-birtokon olasz ariszlokarata vendégek 
rendeztek vadászatot. Az egyik vendég vé
letlenül lelőtte Luksa László József 11 éves 
hajlót. A sőrétek a gyermek szemébe fú
ródtak. Életveszélyes állapotban kórházba 
szállilolták.

— Rémdráma Tis^alökiin. Vig János ti- 
szakűrli földműves megőrült. Megfojtotta a 
mezőőrt és a holttestet elégette. Ezután azl 
hangoztatta, hogy most már megpihenhet, 
meri éjszaka a szellemek nem fogják zavar
ni. Elmegyógyintézetbe szállilolták.

Összeütközött két villamos aw Orczy- 
téren. Az Orcxy-lór és Baross utca torkolatá
nál vasárnap délután összeütközött egy 23-as 
villamos egy 24-cs kocsival. A 24-ps kalauza, 
Moldoványi Miklós megsebesült. A mentők 
az l’zsoki-ulcaj kórházba vitték.

— Megölte a feleségét egy kiskőrösi ke
reskedő. Lest a György kiskőrösi lakerer,- 
L‘dő féltékenység! rohamában leszúrta fele
ségét. Az asszony nyomban meghalt. A gyil
kos férjet letartóztatták.

Két órával a felavatás után

megtörtént az első baleset 
a Horthy Miklős-hidon

Alig avatták fel a Horthy .WíÁ/ós-hidiil, 
máris

bekövetkezett az első közlekedési sze
rencsétlenség a hídon.

Az avatóünnepség után két órával Bálint 
Lajos műszerész BE 205. rendszámú motor
kerékpárjával ment át az uj hídon. A Bo- 
ráros-tér közelébe ért már, mikor egv sze
mélykocsi sárhányójával ütközött össze. Le

Polgár női kataokfiiőniogessegei
minőségben, sikkbon utolérhetetlenek. 
Wesselényi - utca 55. és Teréz-körút 18. IcsuTöRiök:

— A politikai kvintett ledőlt bálványai
ról beszélt Dinnyés Lajos. A Független 
Kisgazdapárt vidéki szervező kőrútján va
sárnap Vámosmikolán tarolt népgyülésl s 
itt Dinnyés Lajos országgyűlési képviselő 
tartott beszédet. A múlt héten egyszerre öl 
helyről is megszólaltak a politikai kvintett 
ledőlt bálványai — mondotta Dinnyés. — 
Antal István Párisból, vitéz Biró György 
Lentiből. Mecsér András Nürnbergből, Sej- 
csik György Íróasztala mellől, Marion Béla 
pedig a Podmaniczky-utcából hallattál, 
hangjukat. Megállapíthatjuk, hogy hangjuk 
már nem a régi, n dacos tenoristákból sut
togó baritonok lőttek. Dinnyés ezután a tit
kos választójog bevezetésének szükségessé
géről beszélt.

— Kifosztották a húz padlását. Vasárnap a 
Bálvánv-utca 2. számú ház két lakója jelent 
meg a főkapitányságon. Vecsey László magán
tisztviselő és Kelemen Endre kereskedő. Mind
ketten ismeretlen tettesek ellen tettek feljelen
tést lopás címén. A panaszosok előadása sze
rint, szombaton éjszaka betörők jártak a ház 
padlásán és onnan az összes értékes holmikat, 
ruhanomfiekot és fehórnemiiekel mind elvitték 
A kár meghaladja a háromezer pengőt. A ren
dőrség keresi a padlúsfosztogatókat.

— Gömbös szülőfaluja díszpolgárává válasz
totta Sztranyavszkyt. Murga község vasamat) 
díszpolgárává választotta Sztranyavszky Sán
dort. a képviselőház elnökét. A díszpolgári ok
levelet szeptember 19-ón nyújtják át. 
nyavszky több képviselő társaságában utazik 
le az ünnepségre.

— Dnlosiinncp Balatonalmádin. A balatoni 
sportból kertében Balatonalmádin _ tizennyolc 
veszprémvármegyei dg|egylet részvételivel da
losünnepet rendeltek. A dalárdák énekszámai 
után dr. Eysscn Tibor miniszteri tanácsos, a 
Dalossziivetség ügyvezető igazgatója beszedet 
mondott.

— Bozgoryinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér
— A honvédelmi miniszter frontharcos-teája. 

A frontharcos-szövetség országos nagytalalko- 
zójával kapcsolatban Rőder Vilmos honvédelmi 
miniszter október 3-au a fronlharco?-szöv«.tség 
országos és helyi vezetőségének 400 tagjai « 
Tiszti Kaszinóban ötórai teán látja vendégül.

DiáttiÖlWtOll .”;?,f?-8vr°ra“ro
Valódi 14 karátos arnnytollat 4* — B

_ _ _ — g ff SK PAPIRÁRUHAZ
BlZlnMu" r® Kossuth balos-utca 2U. hz.< W f*"*  ABtória szánóvni szemben

Hajdubőször-

beszédet Makláry Károly

a Döbrcnlei-téren a BO. 214. rend? 
kcklaxi összeütközött egy maganauto- 
kéklaxi felborult. Három utasa: Kereső 
ezredes és leánya, valamint a sofför 
az. úttestre. A sofőr sérült meg sulyp- 

, Á mentők a RóLus-kórhiízba szúilitot- 
' ezredes és leánya egy másik autón

— Bef éleződőit a Haj<Wt*  .
ménuben ünnepélyes külsőségek kozott befeje- 
íöilölt « Hajilubvl. Az iinncpséB-’k frnyponlji 

k’zése. Az ünnepi L...................... ..
püspök mondotta.

— Kereső József ezredes autóbalesete. Va-
.... _ nn oi.l muri,

sárnap 
szánni 
val. A 
József 
kiesett 
suliban. A 
ták. Az e«. 
folytatták útjukat.

__ Halálos szerencsétlenség a szolnoki MÁV- 
miihciybcn. Vasárnap a szolnoki MAV-miihely- 
ben Bedé Antal fülő az izzó sutákra esett es 
harmadfokú égési sebeket szenvedett. Kórházba 
szállítása után meghalt. 

zuhant .a nyeregből és jobblábát törte. A 
mentők a /frfAus-kórházba vitték.

A szerencsétlenséget okozó autó 
elrobogott.

Egy sofför üldözőbe vette, azonban nem 
érte utói. A rendőrségen bejelentette, hogy 
az autó rendszáma szerinte BS 29/. volt 
Ezen a nyomon megindult a vizsgálat.

◄I
— TempJoinszenlelé.s. A komáromi római 

katolikus egyházközség uj plébániatemplo
mát vasárnap délelőtt szentelte föl Breycr 
István győri megyéspüspök. Papp Kálmán 
prelátus-prépost soproni városplébános mon
dott szentbeszédet.

— A KÍNAIAK VASÁRNAP ELFOGLAL
TÁK KALGANT. A kínai hírszolgálati iroda 
jelentése szerint a kínai csapatok vasárnap 
elfoglalták Kalgant, amely fontos vasúti 
gócpont. Lonlutában a japán repülők bom
bazáporral árasztották el a Buc/d/ia-templo- 
mot, amely Krisztus után 25-ben épült. A 
híres templom sértetlen maradt, de körü- 
i’iíle negyven ház rombadőlt. A japánok 

becslése szerint az eddigi sangháji harcok
ban harmincezer halottat és húszezer sebe
sültet veszítettek a kínai csapatok.

— Hitler beszélt vasárnap Niirnbcrgbcu. 
A nürnbergi párt kongresszus vasárnapi ese
ménye a nemzeliszociálista alakidalok fel
vonulása volt. Harmincnégy menetosz.Iop- 
ban vonultak fel a Lcopold-mczőn Hitler 
kancellár előtt az alakulatok. Hitler beszé
det intézett az egybegyűltekhez Kijelen
tene, hogy ritka dolog a történelemben, 
hogy valamely nemzedék küzdelmét ilyen 
sok siker koronázza. A beszéd után Hitler 
felavatta az uj zászlókat.

Kazal szenekre legtökéletesebb a 

?. niSHAS „REKORD" 
kályha automatikus pAtlevegőadagoltasnl 
Á U.4POT kffld llf'ItEK ká|yhaj?yár 

állmon'cs/ísziir ut 39 (Hajós-utca sarok)

— Vasmunkásból filmsztár. Jamcs Steivard, a 
legfiatalabb hollywoodi férfisztár csinálta ezt 
a karriert Huszonötéves kora dacára élete va
lóságos regény. Apja farmján dolgozott, majd 
megszökött egy színésznő után. New Yorkban 
egy felhőkarcolón mint vasmunkás dolgozott. 
Itt készítetlek egyszer egv filfii felvételt, az ope
ratőrnek megtetszett a flaiulérpber és beállította 
a statiszták közé s most a ..Hetedik nx'imyor- 
szág" cimii filmben ő játssza Simoné Simon 
mellett a férfifőszerepet. Ez a legújabb Fox- 
film legközelebb bemutatásra kerül.

— EGYIPTOMI SÖTÉTSÉG SZOLNO
KON. Félóráig tartó egyiptomi sötétség volt 
vasárnap Szolnokon. A villamoshálózat 
egyik transzformátorában rövidzárlat tá
madt és az egész városban kínlódtak a vil
lanylámpák. Félórai munkával sikerült a 
hibát kijavítani.

— Drogubták taggyűlése. A Budapesti Dro- 
guisták Iparleslülcle a szakniavédelemmel kap
csolatos kérdések, a külföldi kozmetikái cik
kek behozatalának engedélyezése, valapunt nz 
árroinbolások elleni védekezés módozatainak 
megbeszélése ügyében folyó bő 13-án. hétfőn 
este fél 8 órakor, Vili., Sándor-iitca 38. szám 
alatti nagyteremben taggyűlést tart.

— Gyilkosság Szalkszcnlmártonban. Lukács 
László és Gutmann Lajos szalkszentmárloni 
gazdálkodók vasárnap délelőtt összevereked
jek. Lukács kést rántott és Gutmannt leszurti. 
A szerencsétlen ember kórházba szállítása utón 
meghalt, a gyilkost kórházba szállilolták.

— Az Érdekes Újság, Vági Andor kitűnő 
lapja érdekes tartalommal megjelent.

— Auhrhusfkurainból nz Erzsébet-hidnál. Az 
Erzsébet-hid budai hídfőjénél a 8-as autóbusz 
összeütközött n 9-es villamossal. A villamos és 
autóbusz összes ablakni betörtek Zittcr Berta, 
az autóbusz egyik utasa sérült csnk meg. A 
mentők a Rókus-kórljázba vittek.

— Bécsi férfihftIHestet fogtak ki Kisoro
szinál a Dunából. Kisoroszi község halárá
ban a Duna 6—8 hét óta vízben lévő férfi
hullát vetett partra. Ruházata zöld posztó 
nadrág, barna csikós sportkabát, barna ha
risnya, fekete félcipő. Életkora 26—30 év. 
A ruha zsebeiben kavics volt s cigaretta
tárca, melyben B. Horn, Wien B X. karco
lás van.

DE JÓ LENNE MA 
egy tinóm kis vacsora, borral. 
dHllal, cigányzenével... </• hol?

A naptáribb látható 
hogy mi. a nagy sxen«ákió!.

HÉTFŐ

Oltönyszövetek
finom, 140—J&Q cm széles 
minősegek
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' Bármelyik:
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Eladás mennyiség és időbeni korlátozás nélkül. '

Maradékok olcsón

KÁLVIN TÉR 7

Csehszlovákiában 
keresik Elek Ferencet, 
Molnár Mária állítólagos gyilkosát
A főkapitányság gyilkossági ügyekben dol

gozó detektivesoportjai egv hét óta lúz-ts nyo
mozási folytatnak Elek Ferenc kertészlegény 
kézrekeritésérc, akit Molnár Mária meggyilko
lásával gyanúsítanak. A múlt vasárnap, pár 
órával a gyilkosság felfedezése, után, igen biza
kodó volt n hangulat és ipór-már ugylátszott, 
hogy Molnár Máriának, a szép budai szoba- 
leájiynnk a gyilkosa rövidesen kézrekerül, mira 
azután kiderült, hogy az alig huszonkét eszten
dős gyilkosnak, aki több vallomás szerint a 
leány felkérésére követte el lettét, sikerült egér
utal. nyernie, az utolsó pillanatban

megszökött u fővárosból és vniósztnülcg va
lamelyik szomszédos állum területére me

neküli.
Ez most a legvalószínűbb nyom és éppen ezért 
a budapesti rendőrség vasárnap délben nz ed
digi rádiógramnál részletesebb rádjógramot 
küldött a csehszlovák, a román és a jugoszláv 
rendőrségnek.

A főkapitányságot természetesen az elrpujt 
héten és különösen az utóbbi napokban töme
gesen elhídmozlák különböző bcjilcnlésekkrl. 
Levélben, telefonon és személyesen

tűbb mint száz helyet Jelölteit meg,
mint a hol a gyilkos tartózkodik és a delek-' 
tivoli minden bejelentési lejárnak. Elek Feren
cet az öszes pestkörnyéki helységekben és fal
vakban látni vélték már és arra is felhívtak a 
rendőrséget, hogy mint annakidején Czino- 
berl, a bankrabló lisztviselüt, Eleket is barátai 
és a ferencvárosi fiuk rejtegetik. Tcrinés.’e't. 
sen ezek a bejei’ntések som bizonyultak valók-*  
nak és 11 reinlőrség biztosra veszi hogy a tintái 
keilészh-génv átszökött ;i hut.'f-n és 'agy
C.schszlov;ikiábnn  vagy tpás szomszédos állapi 
területén bujkál.

— öngyilkos lett, mert ellopták 32 pengőjét. 
Vasvári Mária nyíregyházi nuiiikásiiö 52 p<;|i- 
gűjét a Debrecenbe érkező vonaton ellopták. 
Elkeseredésében megmérgezte magát. Életveszé
lyes állapotban vittek a kórházba.

__Titokzatos módon eltllut egy debreceni ke
reskedő. Bejelentés érkezett vasárnap a debre
ceni rendőrségre, hogy Oláh Mihály debreceni 
kereskedő eltűnt és lezárt lakásából különös 
szag áramlik ki. Gyilkos merényletre gondol
tak. felnyitották a lakást s ekkor derült ki. 
hogy egy zsák romlott szárított gomba szagát 
érezték A nyomozás ettől fügflclIeDŰI folyik 
tovább mert a krreske<l<>t több niint tíz mjppal 
ezelőtt ládák utoljára és azóta nem adott élet
jeli.

— Egy szerencsi gyógyszerészne balesete. 
Báta Béla szerencsi gyógyszerész 73 éves öz
vegye vasárnap tévedésbül több Veronáit vfll 
la-. Súlyos, élet veszélyes állapotban a miskolci 
kórluizha szállilolták-

Az uj vezetés alatt álló
SPŰLPRIGH KBWEMftZRaH
.Szerdától, 16-töl kezdve
Lófizló Imre énekel
SAray Elemér cigányzenekara muzsikál
A ürlllbon táncos uzsonnák Reggelig nyitva
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Harmincezer néző téboiyitó hangorkániában
drámai csatát nyert a Fradi
Tartalékoson, halfsor nélkül, aliggyógyult betegekkel, bírói tévedé
sekkel megbirkózva, két góllal verte a Lazto remek csapatát

M. T. K. SPORTTELEPE
C. Hur.gária-középkörut fi.

' Drámai küzdelmet vívott vasárnap a sze
rencsétlen, belső bajokkal küzdő, tartalékos 
Ferencváros csapata az olasz Lazióval Bu
dapesten a Középeurópai Kupa bajnoki Ci
liiéért. Hallatlan crőbedobással, példátlan

Szédítő emberfolyam, 
előkelőségek a tribünön

izgalmak közölt, de korántsem megnyugtató 
játékkal győzelmet csikart ki a legendás 
zöldfehér csapat, a kétgólos vezetésé azon
ban még mindig vitássá teszi a nagy tét sor
sát, amelyet majd fíómában döntenek el.

lázas izgalom, közéleti

FERENCVÁROS—LAZIO 4:2 (1:1).
Játék vezető: Krist (Csehszlovákia).

Ferencváros: Iláda — Tátrai, Korányi — 
Magda, Polgár, Székely -— Táncos, Kiss, Sá
rosi dr., Toldi, Kemény.

Lazio: Blason — Zacconi, Monza — 
llaldo, Vinni, Milano — Busani, Marchini, 
Piola, Cameleze, Costa.

Háromnegyed órával a nagy mérkőzés 
előtt óriási emberlömeg szorongott már a 
tribünök alatt. Huszonötezer a nézők száma 
és

a bruttó bevételt a szakértők ötvenezer 
pengőnél többre becsülik.

A szakadatlan sorban érkező autók, 
mosok, autóbuszok hömpölygő cm 
dalol zúdítanak a pálya bejárói felé 
csoda, hogy a nagy Itiinullusbair és izgalom
ban botrányos jelenetek játszódnak le. Nem 
a legudvariasabb modorban intézik tnrniké- 
íörgaló tevékenységüket a pálvabejáratokat 
őrző Cerberusok. Jönnek az előkelőségek:

Szemetgyön.vörködtető az olaszok pon
tos, kapásból folytatott passzjátéka.

Annál kevesebb az öröm abban a tényben, 
hogy Fiolára Polgár nem tud vigyázni s az 
ismételten úgy rázza le magáról, mintha ott 
sem lenne. Jobbról-balról két korner suhan 
keresztbe. Aztán egy újabb Fradi-korner, 
amely arra alkalmas, hogy bemutassa az 
olaszok csodálatos védekezését. A magyar 
támadások veszélyességére ismét egy sarok- 

a jellemző. Az olasz veszély azonban

AZ ELSŐ MÁMON OKA

Magda

Sárosi

Milano

születik meg a vezető gól s az ezt követő 
tébolyult mámor. A 20. percben — ahogy 
a gólrajzunk is mulatja —

Magda Tánczost rohamra küldi, aki 
Monza elől középre ad, a felugró Sárosi
nak csak a haját érinti a labda és Toldi 
mellére pottyan. Az összekötő zavaro
dottan tesz két lépést, de aztán határo

zottan fúrja a hálóba a labdát. 1:0.
Zug az aréna és a Fradi magas labdái lát
tán szól a kórus: La-po-san! Nem nagyon 
fogadnak szót a harmincezer tréner utasí
tásának s ennek megvan az ára.

Busani a félpályán labdát kap Marchini- 
végigvágtat vele és bekanyarodva 

tör a kapura. Székely úgy kiséri, mintha 
a KK csupa udvariassági aktusból állana. 
A szélső nyugodtan lőhet és a labda vil
lámszerűén pattan a fára és onnan a 

hálóba. 1:1.
A csókok tömegét kapja társaitól az ügyes 
szélső. Ez a periódus most az olaszoké. 
Fürgébbek, gyorsabbak és a labdaátvételük 
tökéletessége feltűnő. Piola félelmetes lövé
sétől ismét Iláda ragyogó belevetése menti 
meg a magyar csapatot.

1937 szeptember 19-én délután ’.i4 órakor
Európai Kupamérkőzés 

csensziouáKia - magyarorszag 
válogatott csapatai között 
Előtte délután ^2 órakor 
Wien—Budapest 

ifjúsági válogatott csapatai mérkőznek

főt s szökteti Tánczost, aki a vágtató 
Sárosi elé találja a labdát ugy, hogv 
Monza nem szólhat bele. Zacconi, sejtve 
a veszélyt, keresztezni igyekszik a cen
tert, de hasztalan s a lövés villámgyor

san siivit a hálóba. 2:1.
"Óriási az öröm és a zsivaj, amit a 10. 

percben aztán fülhasitó füttykoncert vált fel.
Elementáris erejű ferencvárosi támadás 
zúdul az olasz kapura, ahová Sárosi 
vágtat. Blason eléje fut, keresztezi a 
bekk is, elesnek, (le a felpattanó Sárosi 
villámgyorsan gólbalűvi a labdát. Csak 
annyit látni, hogy a biró két kézzel in
teget, a fütty hallhatatlan, mert n kö
zönség a nagy gól örömét ünnepli. Ke
gyetlen a kiábrándulás, mikor kiderül, 
hogy Sárosi faultja miatt a gólt érvény

telenítették.

Magda szépen Ívelő labdájával Tánezos ii von alig fut s onnan Monza elöl középre 
Sárosi buja érinti a labdát és Toldi mellére pattan, aki két lépést tesz s közelről lövi a 

1:0. I. félidő, 20. perc. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

Fabinyi, Bornemisza, l’setty, majd 
Szendy, lellünik Aschner vörös szegfűvel a| 
gomblyukában és csaknem a kezdésre érke- * 
zik meg ifjabb Horthy Miklós. Zsúfollak az 

nem tele vannak az állóhc- 
’.önség felél a hölgyek leszik 
. elegánsak, ahogy ez a KK 

döntőjéhez illik Itl vannak a színészek és 
színésznők, a művészvilág,

még az egyetemek komoly professzorai 
Is feltűnnek a reverendás papok melleit.
.1 KK döntője Budapesten a társadalom 

minden rétegét megmozgatta! Félnégy elölt 
öl perccel

izgatott remegés
fut át a tömegen, amelv már harmincezer 
főre dagadt. A nagv csata gőze feszili az 
indulatokat és az’idegesség egyre színesebbé 
korbácsolja az arcokat. A fotográfusok hada 
várakozik már a csapatokra, amelyek közül 
elsőnek a I.azio Fiolával, a rettegett fiatal 
ielivér-fulballistával az élén üget ki. Fasiszta 
módon üdvözlik a közönséget, amiért tapsot 
kapnak. Ezt kapja a bárom csehszlovák 
biró is, akiket Krist vezet.

Borzalmas luingerejü orkán zug fel 
abban n pillanatban, ahogy Tánezos filigrán 
alakja feltűnik a jált koskijáróbnn. Ezt hal
jani kell ahhoz, hogy megértse az ember 
azt a hideg borzongást, ami végigfut min
déig gerincen. Idegekre megv a következő 
jelenet is, amikor felcsendülnek a himnu
szok s a végén az egész, nagv aréna egy 
csöndes, példátlanul nagv kórussá alakul át

később I egyre ott kóvályog a pályán Piola képében, 
aki mint a higany szakadatlanul mozog, sőt 
lövéshez is jut. Egyelőre nincs meggyőző 
erő a Fradi játékában. Az a szerencse, hogy 
Korányi a védelemben színié egyedül is elég 
az olasz rohamok ellen. Most nagy taps zug 
föl, amit Háda címére adresszált a közönség, 
egy gyönyörű, uszásos labdafogásáért, amely
ivei Costa elöl mentett. Szinte váratlanul

Bai van a Fradival
A Fradi elképesztően gyenge periódusa 

kezdődik. Enerváltan mozognak, pepecselők 
a passzok és kezd nem sikerülni semmi. Az 
olasz csatársor csak tized másodperccel ké
sik le két nagy gólhelyzetet. Itt-ott már föl
zug a fütty a rossz magyar játék miatt és az 
egyes gyatra akciókat kényszeredett keserű
séggel mosolyogja meg a közönség. A magyar 
mezőnyben csak két ember tip-top futballista 
most: Korányi és Magda. Valami történi 
Toldival, akihez Baldo nagyon szigorú volt, 
mert az összekötő fenyegetésre lendíti a kar
ját. Az intermezzo azonban nem hoz na
gyobb bajt. Az utolsó öt percben gyilkos 
iramba kezd, de kapkod a Fradi, az ostrom 
heve nem lankad és viharos, egyben lenyű
göző olasz védőmunka pazar jeleneteire ad 
alkalmat. Ez a félidő vége előtti finis hoz
hatna magyar sikert, mert előbb Sárosi lab
dája találja cl a kapufát, aztán meg Kemény 
lövését Blason kapus mesteri módon ugyan, 
de csak kornerre tudja menteni.

— Mindent bele! — zúgja a tömeg,
helyst látja, a Fradi ereje visszatérő
ben van. De a nagy finist derékban Top
pantja kellé a félidőt jelző fütty.

mi-

Vezetőgól után kitör a botrány és a sohsem 
hallott vad füttykoncert

A szünetben életveszélyes a 
nagytribün előtt. A szűk járdán 

tumultuózus jelenetek 
zajlanak le. Ilyen eseményre már alkalmat-

EGY MESÉS OLASZ GÓL RAJZOS TÖRTÉNETE

tolongás a amit csak fokoz az, hogy Piola és Tátrai 
összecsapása az olasz centernek durva talpa- 
lásával ér véget. Minden jó lenne, ha a Fradi 
hallsora ezen a mérkőzésen nem fosztana

Tátrai Kórányi

t.amelczc

Harmincezres szavalókórus
Zászlót cserélnek és V/o/'i, a I.azio magyar 

trénere hozza le a Fradi zöldlchér ajándék
lobogóját Három óra negyven perckor 

lébolyltó erővel zug fel a Hajrá Fradi! 
Majd átcsap ti félelmet gertesztő lluj- 

Iluj-Hajrába: kezdődik!
A vértforraló hanglömcg. amelv szinte már 
lesiet öltve fekszik a zöld gyep hőseire, rög
tön támadásra lendíti a zöldlehérekel. Kar. 
hogv a dermedt olaszok fe.ie fölött / oldi 
magasan lövi el a labdát. Még fölényesek a 
l ozio fitik! A kapusuk azt is megengedi ma
gának. bogv a mezőnvben tlrib'izik. Fiolával 
az élen ..kikóstoljak" must a Fradi-védel
met. amelv a bajnokságban szinte rettegett 
rossz hírnevet szerzett Ma azonban kitünően 
h’l a lábán.

Cameleze kiadását
robogó Piola Tátrai v _ ..............

II. félidő, 18. pere. (Copyright by

Costa éle*.szögből  
<•« Korányi között

lövi Iláda felé, a kapus csak kiütni 
a fekvő kapus fölölt lövi a hálóba _ _____ „.

Hétfői Napló — System Horváth) 

szét, mint egy rossz őszi álom. Sárosi művé
szete kell ahhoz, hogy a 8. percben 
injekciót kapjon a csüggedt közönség.

Kiss a határvonalon szereli az olasz hal-

tudja és a bc- 
a labdát. 3 :2.

isméi

Két tizenegyes 
— kész a Lazio

'Mint egy lidérces álom, olyan most az a 
néhány perc, amely az őrjöngő embertömeg 
hangját talán még a budai hegyekig is el
küldi. A pokol tüzei lángolnak most a pá
lyán és szítják a szenvedélyeket, egészen ad
dig, amig

Kemény nagy lefutását Zacconi csak 
gánccsal tudja megakasztani. A biró szó 
nélkül a tizenegyes pontra mutat s pár 
pillanattal később már cl is intézte az 

ügyet. 3:1.
Tovább tombol az aréna, mert most már 

4:1 lehetne az eredmény. Tetőfokra hág az 
izgalom, amikor a 18. percben — a gólraj
zunk szerint —

Cameleze labdáját Costa vad erővel lövi 
Háda felé, aki csak kiütni tudja ugy, 
hogy a befutó Piola kényelmesen he

lyezheti a hálóba. 3:2.
A magyarok még mindig magas labdákkal 

dolgoznak s ez nem sok jót Ígér. Kínos me
zőnyjáték alakul ki, amit csak a 30. perc 
gyönyöre enyhít. Fejről-fejre száll a Fradi 
csatársorban a labda, Toldi az utolsó, aki 
fejelni próbál, de közben a befutó védelem 
elsodorja.

Krist ismét tizenegyest diktál. Az ola
szok majd széttépik. Hiába minden, 
Sárosi alaposan becsapva a kapust, 

hálóba helyezi a labdát. 4:2.
Most már sportszcrüllenkednek az olaszok. 
Nem csoda, ha elvesztették a fejüket a kei 
tizenegyes után. A Fradi magához tér, itt- 
ott veszélyes is, de az olaszok

Viani centerhalf csodálatos teljesítmé
nyével

még mindig újra és újra veszélyeztetni 
tudják a magyar kaput. Toldi beleszáll 
Baldóba, közvetlenül a vonalnál, ahol Viola 
tréner nézi és szól valamit.

Toldi lajtékozva rohan oda és csak a 
közbelépő ferencvárosi vezetők tudják 

a nagyobb botrányt elhárítani.
Sárosi elől közben ismét, hasonlóan 11 z 
előző helyzethez, ugy rúgják cl a labda!, 
hogy kénytelen átesni az olasz lábon. IJ- 
ból tizenegyest reklamál az aréna. De most 
már hasztalan. Vad erejű zápor indul meg, 
a labda csúszóssá válik és ötlelet ad Zac- 
coninak, aki a félpályáról csaknem gólt 1° 
a kapu sarkába ívelő labdájával. Az utolsó 
tiz percben

az olaszok emberfeletti erővel 
dobják magukat a harcba. Beszorítják a 
Ferencvárost s egy nagy jelenet ulán Fiola 
szédítő fejese közvetlen-közeiről nagy sze
rencsével Háda testébe pattan s onnan y, 
ahol már Korányi menteni tud. Hatalmas 
gólhelyzet volt, nem csoda, ha Piola n 
jót fogja. Az utolsó percben még a l‘ia 1 
támad s azután vége a nagy napnak ...

Fabínyi, Bornemisza és Szendy
érdekes nyilatkozata a Hétfői Naplóra’*

A Hétfői Napló munkatársa a mérkőzés 
útim felkereste a megjelent előkelőségeket, 
hogy töltik a nagyközönség számára benyo
másaikról és véleményükről nyilatkozatot 
kérjen.

FABINYI TIHAMÉR
pénzügyminiszter:

— Nagyon, de nagyon tetszett nekem a

mérkőzés. A két tel jesen egyenrangú cg.vu' 
les küzdelme rendkívül izgalmas és na^’° 
szép volt. Végeredményben a nagyobb n'a 
gyár támadó szellem megérdemelt diada 
hozta.

Roppant nagy kár, hofly a mérkőzés « 
végén eldurvult. (

.1: olaszok sokkal nagyobb gyorsasága lc
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-- látók! Gól Pont

1 ÚJPEST 4 25:4 89 HUNGÁRIA 4 16:3 7
3 PHÖBUS 4 13:3 7
4 TÖREKVtíS 4 15:8 6
5 FERENCVÁROS 3 12:10 5
(i NEMZETI 4 11:14 4
7 SZÜRKE TAXI 4 10:13 3
8 SZEGEI) 4 7:10 2
9 KISPEST 3 9:13 2

10 „BUDAI 11“ 4 4:11 2
11 ELEKTROMOS 2 2:6 2
12 BUDAFOK 2 2:6 2
13 BOCSKAI 4 2:14
14 GYŐRI ETO 4 1:14 —

- ------------------- HÉTFŐI NAPLÓ___________ _
Dietz kapitány elvesztett 

jegyzetének szenzációja: 
kész a válogatott csapat

Nagy csatára készül a magyar futballváloga- 
totl: jövővasárnap harcbaszáll a megfiatalított 
és veszélyes csehszlovák válogatott ellen. Eleinte 
ötvenöt játékost jelölt a kapitány a keretbe. 
Most szűkült az — álláspontja.

— Hétfőn harminchármas keretet jelölök ki! 
— mondotta Dietz doktor.

A szerencsés kapitánynak azonban pechje van. 
Elvesztette jegyzetei közül az egyiket, amelyen

csodák csodájára, megtaláltuk a — válogatott 
csapatot. Egyetlen helyen áll kérdőjel, egyéb
ként kész a nagy mű. Íme:

Szabó — Futó, Biró — ?, Turay, Dudás — 
Sas, Sárosi dr., Zsengellér, Cseh, Titkos.
Ebből sok minden kiderül, csak az nem, 

hogy, ha a címeres csapat egy kivételével ké
szen áll, minek akkor a harminchármas keret?

Hf

tűnő volt. A magyar csapat halfsorának szo
katlan összeállítása rányomta bélyegét az 
egész játékra, de még igy is megérdemelt 
volt a győzelem-

BORNEMISZA GÉZA 
iparügyi miniszter:

— Az első félidőben mind a kél csapat 
sokkal gyengébb játékot mutatott, mint szü
net után. A második félidőben rendkívül 
szép és izgalmas volt a mérkőzés s a Ferenc
város végeredményben két góllal megérde
melten győzött. Nagy kár, hogy a szélsők 
gyengén játszottak, mert akkor nagyobb is 
lehetett volna az eredmény.

Sárosi és Toldi kitünően játszott.
Az olaszok pontos passzjátéka is nagyon let- 
ízeit.

SZENDY KÁROLY 
polgármester:

— Nagyon erős mérkőzés volt és rossz há
lást kellett a sok erélyes belements. Ha le
számítjuk a két tizenegyest, akkor is megér
demelt volt a Ferencváros győzelme, hiszen 
az a gól, amelyet a biró megsemmisített, tel
jesen jogos volt. Egyébként pedig nem mond
hatom, hogy a mérkőzés nagyon szép lett 
Volna, mindenesetre nagyon izgalmas volt.

•w m.

ASCHNER
és a névtelenek rohamcsapatai

Durva inzultus érte a Nemzeti Bajnokság 
csucsszcrvczetét, amelynek elnöki pozícióját 
csnk az imént foglalta el Aschner Lipót, az
I jpest és UTE mecénás vezére. Arról volt szó 
— jellemző, hogy erről még beszélni is kellett! 
•— hogy az NB elnöke vájjon megkapja-e a 
Szavazati jogot a futballparlamcnthek csúfolt 
kunaktanáesban, ahol nem Is mell-, hanem a 
Szájbőség alapján Igyekszenek Darwin tételét, 
a természetes kiválasztódást igazolni. A több
ség, a névtelenek szürke rohamcsapatai puccs- 
Szerűen megtagadták a szavazás jogát Aschner- 
től s vele azoktól az egyesületektől, amelyek az 
utóbbi tiz évben itthon és a külföldön a ma
gyar futballt jelentették.

Aschner, aki egyedül minden kiválósága el
lenére is kevés a megrontott magyar futballnak 
és vele szemben a törpék hada, akik közül 
<*gy  is sok, drámai módon ütközött össze s 
mint annyiszor már, most Is a futball lett a 
Vesztes, Kár lenne a szót vesztegetni arra a 
biírgyuságra, amivel mostanában ez a sportág 
hasztalan birkózik. Sajnos azonban, újabb ki
hívás történt, amit a közvélemény helyes tájé
koztatása miatt kellő értékére kell leszállítani.

A Nemzeti Bajnokság 14 egyletét, a magyar 
futball elitgárdáját, amelynek harcold azázcz- 
rck lesik a zöld gyep körül és a hangszórók 
mellett, a BLASz egyik „tiszteletdíjas14 funkcio- 
nárlusa, afféle ad hoc egyesülésnek, üzleti vál
lalkozásnak deklarálta. Áschner tehát „a fut- 
luillcirkuszok trösztjének elnöke**  lett, akiről 
Ilyenformán esetleg még azt is feltételezhetné
II járatlan újságolvasó, hogy — jutalék remé
nyében vállalta el a szerepel. Amilyen megdöb
bentő, olyan veszedelmes Is ez a szituáció. 
Nyilvánvalóan az a célja, hogy még idejében 
Igyekezzenek elkedvetleníteni nz uj elnököt 
merész és terhes munkakörétől, mert igy, 
ahogy van — túlságosan nehéz ellenfél a túl- 
"><ial könnyűsúlyú kecseszkecskcn futballpolltl- 
kusal számára.

Szorítva hat le a hangoskodástól boltozatosra 
•'ngadt keblükre az a tudat, hogy Aschner szak- 
vndier. Nemcsak a futballt, de a sport minden 
nUát jól ismeri, összcbasonlillintatlaniil amatő- 
Vfbb. mint azok, akik az uinatőrség jelszavával 
ügetésnek Is sok tlszteletdljat vesznek fel ha
vonként. Kellemetlen ember, mert közköltségen 
"•ég sohsem utazott sötét csatavesztésekre. 
Egyedül többet adott a saját zsebéből a sp<irl- 
ni’k. mint .'.mennyit tiz év alatt szájbő amatőr- 
'•‘zércink eladmlnlszlráitnk költségvetéssel és a 
Aporh-.’ykéz adományaival együtt, ami nélkül 
"•ár régen elsüllyedt” volna c fulballvlzek ap- 
,ü*n és rozoga amatőr dereglyéje.

Mindez kibírhatatlan ^elsőbbséget biztosit a 
*'<'mzell Bajnokságnak és elnökének, tehát ml 
CAodálkozul való sincs azon, hogy az egydlen 
őrületen, ahol egyáltalában összemérhették 
‘Tejüket, a szavazás területén igyekeztek „meg- 
mutatnl.“

Ez sikerült ts. Megmutatták önmagukat, 
',7n« sportpolitikájukat és a fennálló rendszer 
minden fonákságát. S mert hogy a mutatvány 
"yen Jól sikerült — még gratulálhatunk Is. Es- 
P<*<iig  Aschiiernck, aki maradt a helyén, mert 

Á(,Rgal úgy érzi, hogy szavazat nélkül Is többel 
Jr a szava, mint nzoké, akik lábujjbegyrn állva 
miu tudnak kiemelkedni a szürkeségből.

"A debreceni ötösfogai bekapta az - ötöst
KISPEST—BOCSKAI 5:1 (2:1).

Kétezer néző előtt, zuhogó esőben kezdődik 
a mérkőzés és még n gömbölyű labda el sem 
indul másfélórás útjára,

a nézőtéren rohamok, kardlapozás veri 
fel a mérkőzés előtti csendes izgalmat.

A közönség állóhelyen elhelyezkedett része 
ugyanis megostromolja a tribünöket és hiába 
a rendőrkordon, rövid dulakodás után meg
szállják a fedett ülőhelyeket. A Bocskai támad 
a mérkőzés elején többet és a 13. percben 
Hajdú beadását Elek közelről beguritja. 0:1. 
Vehemens kispesti bombákat a kitünően védő 
Kertes tesz háromszor egymásután ártalmat-

PHÖBUS—ETO 4:0 (1:0)
Győr, szeptember 12.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
tése.) Ezerszáz néző távozott kedvvesztetten, 
mély elkeseredéssel a győri pályáról a mérkő
zés végén. Az a nagy futballáz, amely ellepte 
a város közönségét, lassan, de biztosan múló
félben van az EÍ'O sorozatos gyenge szereplése 
után. Kedvezőtlen időben, nehéz talajon ezút
tal a Phöbus csapata verte meg a törekvő 
amatőröket biztos fölénnyel. A játék első ne
gyedórájában még változatos a mérkőzés és a.

Elkedvetlenedett a győri közönség
az E7O sorozatos csatavesztései miatt

ismét buiivoii a suód ragaiomlorras
- a Szeged döntő csapásra készül
Emlékezetes az a rágalomhadjárat, ami a 

Szeged FC svédországi túrája után méreggel 
freccsentette tele a tiszaparti varos népszeiü 
csapatát. Eddig még tisztázatlan okok miatt 
olyan

sportbünökkel vádolták meg a Szegedet 

és vele a turavezető Markovié*  Szilárdot, ami 
szinte párját ritkítja. Markovié*  közismert me
cénása a szegedi klubnak, súlyos tízezreket 
költött mór a csapatra, mégis azzal gyanúsítot
ták meg. hogy csak rendőrségi fogvatartásra; 
volt hajlandó a bagatell szállodaszámla kifize
tésére.

A képtelennek tetsző hírek miatt a Szeged és

A Hungárla-ull Tutöallszlnház u| szereposztásra Készül 
Főszereplők: Kalmár és Háry

A törzsvendégeket számontartó körúti kávé
ház személyzete lázas izgalommal várja szep
tember 15-ét. Nem a százalékrendszer újabb 
szabályozása vagy a fizetésemelés reménye kel
tett érdeklődést, hanem a llungária-uti futball 
szinlap főszereplőinek névsora.

Szeptember 15-én dől cl, hogy egy gavallér 
vendég és társasága marad c vagy megy. Az 
utóbbi esetben messzire: Röubaixba.

Kalmár Jenőről van szó, 
akinek sorsáról ekkor dönt a francia egyesü
lete. Információnk szerint Budapest kávéházi 
életét és a magyar futballt nem fenyegeti vesz-

Brüil szenzációs beszéde 
a Hungária bajnoki lakomáján

Hoovcr. az Egyesült Államok egykori elnöke, 
egy emlékezetes felszólalásában azt mondotta, 
hogy kétféle veszedelmes hazug van a világon. 
Az egyik a politikai agitátor, a másik, aki a 
banketten felszólal cs igv kezdi: csak néhány 
szót akarok mondani... Lehet, hogy az elnök
nek „odaát1* igaza volt ebben, de itt nálunk, a 
Hungária bajnoki bankettjén alaposan megbu
kott volna vele, ha végighallgatja

Brüil elnök nyugntenrópal szellemtől 
sziporkázó

egyórás beszédét, ami a futball ezévi életének 
kimagasló eseménye lett.

ötszáz terítékes lakomán ünnepelték a köz
élet és a sportvilág előkelőségei a kél.-fehérek 
bajnokságát. Megjeleni Szcndy Károly polgár 
mester, Felköti Ferenc dr. tanácsnok, Huszár 
Aladár volt főpolgármester, Vázsonyi János 
képviselő, Cselig Béla, nz MLSz elnöke, Asc/i- 
ner Lipót, az NB elnöke és a futball vala- 

fanná. A 21. percben végre Nemes lapos lövé
séből kiegyenlít Kispest. 1:1. A 26. percben 
Déri olyan hatalmas lövést küld Kertes kapus 
mellére, hogy a kapus rosszul lesz és kiviszik 
a pályáról. Elek áll be a helyére. A szükség
kapus gólt is kap. Serényi lövését Szabó 11. 
elé üti ki, aki azt gólba vágja. 2:1. Szünet 
utáni a Bocskai támad, de a 4. percben Kis
pest ér el újabb gólt, Vargha dr. révén. 3:1. 
A Bocskai-támadások erőtlenek. Serényi off- 
szájdgyanus helyzetből indul, beadását Nemes 
góllá ért ékcsili. 4:1. A Bocskai olyan primitív 
futballt játszik, amilyet még sohasem játszott 
Debrecenben. A 26. percben Ujváry beállítja a 
végeredményt. 5:1.

győriek is szóhoz jutnak. A félidő második 
fejében már csak a Phöbus játszik. A 37. perc
ben Rökk beadását az előrehuzódó Gombkötő 
irtózatos erővel küldi a hálóba. 1:0. Szünet 
után is a Phöbus támad s a győri amatőrök 
ideje ugvlátszik csak egy félidőre van meg
konstruálva, mert ebben a félidőben a Phöbus 
tetszése szerint könnyűszerrel éri cl góljait, 
előbb Túrni 11. lövi be Rökk beadását. (2:0). 
majd Rökk szabadrúgását Szikár küldi a ren
deltetési helyére 3:0. A 40. percben Szikár lö
vése zárja be a gólesőt. 4:0.

Markovics nyomban eljárást indított a rága
lomforrások és a terjesztők ellen, ennek elle
nére most megismételték az akciót, holott Mar
kovics okmányszerü bizonyítékokkal várja a 
a per főtárgyalókét.

A szegediek (Wlig tartózkodtak n nyilvános- 
ság bevonásától, most azonban már a pör előli 
rendkívül érdekes helyreigazítással élnek. A 
többi között a rendőrség pecsétes tanúsítvá
nyával bizonyítják, hogy a Szegednek Svéd
ei szágban semmiféle rendőri ügye nem volt, 
számláik pedig tökéletes rendben sorakoznak
— kifizetve.

A kárléritési pör összegének leszámítolására
— állítólag —- a bankajánlatot is kaphatnának.

teség. Kalmár marad, mert a franciák szabaddá 
teszik. Mi akadálya sem lesz tehát annak, hogy 
a Hungária tengelyében ismét feltűnjék ez a 
kivételesen nagy tehetség. Ebben az esetben 
pedig Turay régi vágya válik valóra — előre 
megy’ a csatársorba.

A másik érdekesség, amit hét lakat alatt 
őriznek, a párisi főiskolai világbajnokságon 
feltűnt Halai balszélsővel függ össze. Csaknem 
bizonyos, hogy a Dunántúlt Pesttel cseréli fel 
és uj dresszének színe kék-fehér lesz. A Hun- 
gária-uti drámai dalszínház repertoárja tehát 
bővül — Háry Jánost is műsorra tűzheti.

mennyi komballáns képviselője. A budapesti 
Inbdarugók aiszövetségc, minthogy Sok köze 
az estéhez nem volt, távolmaradt.

Szcndy Károly polgármester, aki tiz évig csa
tár és half volt a BEAC-bnn, elsőnek üdvö
zölte a bajnokcsapatot, mint for.tos tényezőjét 
a kultúrának.

— .1 spuri nemcsak a kullura, hanem a leg
tisztább életörömök forrása isf — jelentette kJ 
a polgármester.

Utána osztatlan figyelem közben Brüil Alfréd, 
a bajnokcsapat elnöke emelkedett szólásra 
Franciául üdvözölte a román vendégcsapatot, 
olaszul a l.azio csapatát s azután belekezdett 
ragyogóan felépített s a futball minden problé
máját megvilágító ragyogó beszédébe.

Amit az „Elnök" a szavakkal, a gondolatok
kal és n szellem erőivel müveit ezen nz estén, 
több volt, mint egy bölcs européer csevegése.

ManHcazláció volt ez a kullura és a maga
sabb spuriideálok mellett, szemben o

nyers erővel és a búrdolatlanaággal.
Ez az este arra is jó volt, hogy n fájdalmasat! 
mulatságos paradoxon ismét felbukkan jók ■ 
Brüil elnöknek nincs beleszólási joga a futball 
irányításába ugyanakkor, amikor kiskaliberű 
szájhősök kártékony szólamaitól hangos u 
fórum.

Aggodalommal szólott arról a tünetről, hogy 
n hatóságok és a közönség egvre hűtlenebbé 
válnak a fulballbajnoksig mérkőzései iránt. 
Ma már lény, hogy a bajnoki meccsek jövedel
méből a csapatok nem tudnak megélni. Hiába 
minden rávaszkodás, a helyzet hajszálra 
ugyanaz, mint ahogy Sebestyén Géza, a szelle
mes szinházvezér emlékezetes bon-mot jóban 
megállapította. Azt kérdezte egy vidéki kolló- 
gája, mi jobb, ha nagyfizetésü sztárokat szer
ződtet. vagy kisfizetésű fiatal erőket.

— Teljesen mindegy — felelte Sebestyén —- 
ha nagyfizetésü sztárokat szerződtet, akkor a 
kiadásokban, ha kisfizetésű fiatalokat, akkor 
meg a bevételen megy tönkre.

Szólt ezután azokról a hangos sport vezérelv
ről. akik ,.igazságot" hirdetnek. — Olyanok ők, 
— mondotta Brüil —, mint az a- emh't r. ul.l 
büszkén hirdette, hogy hazug szó nem hagyja cl 
a száját. Az illető ugyanis az orrán át beszélt.

A középeurópai kupameccsek sajátos viszo
nyairól beszélve megállapította, hogy lullcn$ 
bennük a nacionalizmus és ahelyett, hogy ere
deti célját szolgálva, a nemzeteket közelebb 
hozná egymáshoz, a közönség terrorja miatt 
inkább eltávolítja őket egymástól. Nagy hiba 
az is, hogy a kupameccsek ideje nyomban a 
bajnokság után következik. Ezután a kupamér
kőzésekkel szemben a bajnoki mérkőzések fon
tosságát emelte ki. Majd áttért a futball álta
lános bajaira. Ezek: az emberanyag túlságos 
igénybevétele, a csapatok túlzott létszáma és a 
sok válogatott mérkőzés. Fodor dr.-nak is ez a 
véleménye, ami figyelemreméltó, mert ő nnv- 
nviru érti a dolgát, hogv még az eszkimóknak 
is el tud adni — jégszekrényt.

Javasolta, hogv profijálékost évenként legfcU 
icbb hatszor lehessen válogatott mérkőzésen 
igénybe venni.

Autonómiát követelt a profLsporlnok, 
mert tarthatatlan, hogy olyanok döntsenek eb
ben a nehéz sportban, akik nem értenek hozzá. 
Befejezésül csodálatos dinamikával és szónoki 
készséggel vont párhuzamot a világot uraló 
eszmék és téveszmék és a sport ideálja kö
zölt, aminek példaadó centrális tartalma az 
egymás megértése.

Utána sorban elhangzottak a megjelentek üd
vözlései. Ustty, Aschner, Felkny dr., Horváth 
Lajos dr., Holics Ödön és Földcssy János dr. 
szavait a dijak kiosztása követte. Itt Brtill el
nök ismét csillogtatta szellemességét, minden 
játékosához volt humorral átszőtt lanilószava, 
amit a közönség lapsorkánja honorált.

Szent Pál igéjét ajánlotta figyelmükbe: aki 
csak a barátait szereti, az pogány. Keresztéiül 
csak az lehet, aki az ellenségeit is szereti.

A késő éjjeli órákban oszlott szét a nagy
számú és egy ritka élmény benyomásaival gaz
dagodott közönség a nagysikerű bankettről, 
amelynek mintaszerű rendezése Kisfalvi dr. és 
Ipoly háznagy tapintatát dicséri.

Elmaradt a 2000-es 
világrekord

Kisszámú közönség előtt, gyenge eredménye
ket hozott a Margitszigeten megtartott bank
bajnokság második napja. Szabó Miklós 2000 
méteres világrekordjavitása részint a rossz idő, 
részint a helytelen vezetés miatt nem sikerült.

Nyílt számok: 3000 méteres síkfutás. 1. Híres 
ÚTÉ 8:46 mp. 2. Csapiár MAC. 8:47.6 mp. 3. 
Lcndvay BBTE 8:48 mp. 1000-ig Híres vezet, 
innen kezdve Kosa. 2500-nál tömörül a me
zőny, ölen is vannak elől. A finisben Híres el
szalad, ideje ragyogó.! — Távolugrás. 1. Kaitól 
BBTE 704 cm 2. Gguricza Bszkrt 697 cm 3. 
Balog MAC 695 cm. Utolsó*  ugrással nyert hol
tai. — 2000 méteres síkfutás. 1. Szabó MAC 
5:29.2 mp. 2. Iglói EK 5:31.4 mp. 3. Eper UTE 
5:35.8. A megbeszélés szerint Bálonvimik kel
lene vezetni, de gyenge az. irama. Iglói megy 
az élre, csak a finisben jön Szabó. Sáros pálya.

Bank-hajnnkság. 400 méteres síkfutás. 1. 
Zábolyi Okrf 51 6 mp. Bank-rekord' — Távol- 
ugrás. 1. Duha l'K 631 cm. — 3000 méteres 
síkfutás. 1. Újlaki 9:56.8 mp. — 2f0 méteres 
gátfutás. 1. Valentin. So. 'lak. 28.6 mp. — l)lsz- 
k ősz vet és. 1. Válliy 38.25 ni. Svéd staféta. 
1. PK n) 2:10 mp. — Pontversenyben: 1. l'K 
17 pont. 2. OKH 42 pont. ,

Német Sándor—
Black Devil-revárts
és a finn Vihtonen 
bemutatkozása a durva cseh 
Vilo Búr ellen hétlön este

Az amerikai kccscszkecskcn-birkőzás béltől 
programja ismét nz igalmns küzdelmeknek 
veti előre az árnyékát. Szombaton, mint emlé
kezetes, Németh Sándor szerencsétlen küzdel
met vívott a nég- r Black Devillcl szemben. A 
durva néger n második menetben szabálytalan
ságokkal igyekezett ellensúlyozni Némeh tech
nikai fölényét, fojtogatta a magyar bajnokot, 
majd egy óvatlan pillanatban olyan erővel 
dobta kí Németbe! a rlngből, hogy az eszmét 
letlcniil terült cl. Németh később jelentkezett 
a zsűri elnökénél, akitől a Bla<k Devil elleni 
revánsinérkőzós elrendelései kérte.

Nemkülönben nagy érdeklőd ssel várja a 
budapesti közönség a finn Vihtonen bemutat
kozását. Vihtonen évekkel ezelőtt járt itt és 
birkózott a magyar közönség előtt. Ez alka
lommal a robosztus erejű cseh Vilo Búrral ke
rül össze Szép küzdelem lesz az Orlando— 
Picrle. a Gheáeart—Leone, valamint a bolgár 
Ivánon- Góborfy-mcccs is

A mérkőzéseket pontosan fél 9 órakor kezdik 
a Fényes fővárosi nagycirkuszban.
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Szilárd p&ziciója — szilárd,
pedig a méltótól! nocsopoct és a „hosarasoh" 
steroetfíeiíneli ellene

Az atlétikai szövetség élén háhányszerii moz
dulatlansággal uralkodik Slankovils, a „nagy 
Szilárd". Kevés sportszövetség tud sikertelenebb 
munkát felmutatni és mégis, sehol sem bizto
sabb a felsőség helyzete, mint éppen itt.

Az elégedetlenek népes, tábora most a jubi
leumi versennyel kapcsolatban ismét1 gyarapo
dott. A női atlétika tagadhatatlan mellőzése 
miatt a sokat ígérő, de keveset produkáló ve
hetők

a MASz ellen fordullak.

J< iegészitette a lázadók csoportját a „kosarasok" 
különítménye is. A MASz-szál kötött frigyük 
ugyanis nem hozott békés családi életet, meddő 
a „házasság" és szívesen adnák be a válópert.

Forrponton van a hangulat a vezérkar el
len.

Ennek ellenére nincs sok kilátása győzelemre az 
ellenzéknek. Ha ugyanis a berlini kudarc sem 
tudta megingatni Stankovits és famulusai hely
zetét, akkor földi erővel hasztalan próbálják 
megszabadítani az atlétikát a vezetőségétől.

Kevéiy nyerte a Kellős Ivadékversenyt

Harcok a kulisszák mögött 
a BSE és az MTK között - a nőkért

A BSE, a fővárosi tisztviselők népszerű csa
pata rövid szervezkedés lilán színié elképesztő 
túlsúlyra jutott a női úszásban. Vakító az a 
csillag özön, mely a BSE színei közzé font gló
riát A hegemónia kérdése ma még nem vitás. 
l)e az. 11 j szezónban olyan versengés indul meg, 
amiben súlyos sebeket fog kapni mindegyik 
küzdő fél, az uszóspurl maga azonban csak 
nyer.

Arról van szó — mint a Hétfői Napló érte-

«

sült —, hogy az MTK az uj szezónban felveszi 
a harcol a BSE ellen és

n hölgyek nagy részét drcMzoerére bírja.
A népszerű „Zénó" máris a kék-fehérek tábo
rában van. De idetart több más egyesület te
hetséges uszónője is.

Így tehát legközelebb mór ragyogó küzdel
mek fogják az. egyébként gyenge lábon álló 
b.ölgyuszósport eredménylistáját a világsiker és 
elismerés felé lenditeni.

► " —*»

Három nagy-profi lesz amatőr
Markos, Vincze és Teleki Diósgyőr kedvéért 
hálatfordit a profizmusnak

A Diósgyfírl VTK komoly szándékokkal szer
vezi át sikerdus nmalőrcsapalút. Nagy szerepre 
készül: olt akar lenni a legjobbak között, te
hát igyekszik szakiinni n ..lösgyökérrcl", az 
amatőr kiskirályok szirupos, de tartalmatlan 
sportpolitikájával. Ma már nem vitás, hogy a 
gondolkodó elemek a futball jövőjét csak az. 
NB és az NBB kereteiben láthatják. Hogy itt 
a jután becsülettel állhassák meg a helyüket, 
szükség van az. erősítésre.

Már a program is kialakult.

Meg akarják szerezni Markost, Telekit és 
Vincéi,

a Bocskai legendáshírű csapatának észjátéko
sait. Markos már a napokban vissza-amatőri- 
zálásál is fogja kérni. Teleki és Vincze elhatá
rozása tekintetében sem lehet vitás a helyzet, 
így azután érthető a diósgyőri drukkerek re
ménytől duzzadó bizakodása: Addig legyek 
szegény, amig Markos, Vincze ér Teleki nem a 
DVTK-ban rúgja a labdát.. J

GÓLT SZÍ HETI LT A REMÉNYSÉG 
SZOLNOKON

Váci SE —Vasas 6 0. — Csepel—Salgótarján 
6 I, Droguistúk -Diósgyőr El. — Szónoki 
MÁV Váci Reménység 13:2. — Erzsébet— 
Szombathely I I. — Simonlornya—Tokod 3.3. 
— ARAK Var. FC 4 1.

JAVULTAK A CSEHSZLOVÁKOK 
A VÁLOGATOTT ELŐTT.

Csehszlovák labdarugó-eredmények: Slavia— 
Prostejov 3:1, Sparta—Viktória Pilsen 2:0, Vik
tória Ziskov—Zsidenice 1:0, Pardubitze—SK 
Pilsen 3:3, Nachod—Sl. Ostrava 3:1, Kladno— 
Bralislava 1:0.

— Matti Jcrvinen világrckordklsérlete nem 
.sikerült. A neves gerelyvető „csak**  74.58 mé
teres eredményt ért cl. — Ugyanekkor Kolkns 
40.08 m-t dobott diszkosszal.

A megbízhatatlan Bobby, ezt a látszólag 
könnyű feladatot sem tudta megoldani s mi
után félúton hosszakkal vezetett, az utolsó 
kétszáz méteren felnyomuló Kévéig támadá
sát nem tudta kivédeni. A mezőny másik há
rom résztvevője pillanatra sem volt ver
senyben.

A mély pályán néhány meglepetés is adó
dott. így a nyeretlen kétévesek versenyében a 
favorit Bonniét megverte a nagy javulást hozó 
Osborne s ugyancsak a Csernovits-istálló szál
lította a nap másik nagy kvótáját, a mar ré
gen esedékes Wasdafu győzelme révén.

Részletes eredmények:
I. ÜLLÖI-DIJ. 1. Gamma (1J4) Esch, 2. Nord- 

land (2) Gutái, 3. Cimbora (4) Schejbal. F. m : 
Sokralcs (2) Teliseink, Gellért (33) Félix. 
Nyakhossz, 1 hossz, 10:26. 14, 13. Bef.: 55.

II. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE.
1. Osborne (10) Balog, 2. Bonnié (Pari) Esch, 
3. Iladrián (6) Teltschik. F. m.: Sibcr (12) Ko
vács L., Tyuhaj (20) Keszthelyi, Ungvár (20) 
Szabó J., Agrippina (2.5) Klimscha, Pír (20) 
Hevesi, Dráma (4) Schejbal, Victoria (12) 
Weissbach, Virulj (6) Félix, Dolova (12) Alt, 
V, hossz, % hossz, 10:283, 49, 19, 42. Bef.: 755, 
2141.

Hí. FÓTI HANDICAP. 1. Cipó (3) Bihari, 2. 
Nowhere (2%) Gutái. 3. Móniin Rouge (134) 
Kovács I. F. m.: Bohó (4) Weissbach, Mulass 
10 Klimscha, 3 hossz, fejhossz, 10:42, 23. 21. 
Bef.: 205.

IV. KETTŐS IVADÉK VERSENY. 1. Kcvély 
(4) Teltschik, 2. Bobby (8:10) Gutái, 3. Diádéin
(4) Klimscha. F. m.: Áve Caesar (16) Schejbal, 
Hős (6) Csapiár, 2% hossz, 3 hossz, 10:40, 16, 
15. Bef.: 109.

V. HANDICAP. 1. Buda (3) Klimscha II., 2. 
Ciráda (4) Simics, 3. Resisla (4) Hála. F. m. : 
Medici (8) Keszthelyi, Búvár (41 Alt, Honvágy
(5) Mihalovics, Bánom is én (12) Bihari, Ca- 
mclia (16) Pfendler, Bomba (8) Csömöri. Ys 
hossz, l’Á hossz, 10:37, 12, 13, 12. Bef.: 51, 78.

VI. KÉTÉVESEK HANDICAPJE. 1. VVasdazu 
(8) Pfendler, 2. Perelő (2) Teltschik, 3. Lem- 
nos (3) Klimscha II. F. m.: Virtus II. (10) Csap
iár, díszpolgár (5) Klimscha, Symplom (20) 
Mihalovisc, Lagúna (6) Csula, Ravasz (6) Alt. 
% hossz, nyakh. 10:151, 24, 13, 14. Bef.: 10:575.

VII. HANDICAP. 1. Pornódé (5) Gutái, 2. Ké
kes II. (51 Simics, 3. Cavaliero (6) Keszthelyi. 
F. m.: Satum (8) Klimscha, Adamas (3) Weiss
bach, Tiinoleon (10) Balog, Pénz (4) Csapiár, 
Fiola (12) Csuta, Censor (14) Bihari, Doboz (8) 
Pfendler, Lilla (16) Bihari II. 5/< hossz, fejhossz, 
10:56, 21, 18, 21. Bef.: 10:131 és 256.

Goodnight, Blume, Rcgulus, Cascade. 10:26, 24 
25, 28.

III. WELTER HANDICAP. 1. Souvenir (p.) 
Dósai, 2. Kurigalsu (6) Reinwald. F. ni.: Al- 
busz, Corsica, Kalugyer, Maros, 10:17, 16, 37,

IV. GROSSES WIENER HANDICAP. 1. ti- 
tlmo (2) Szilágyig 2. Medardus (4) Heiling, 3. 
Roland (5) Mányi. F .ni.: Feireílz, Parse, 
Rummy, Why nőt. Reine Herodini, Grey 
Lojse. 10:24, 14, 30, 33.

V. RASCAL-HANDICAP. 1. Gyöngyvér (2) 
Takács I., 2. Amadeo (4) Esch II., 3. Harras 
(4) Vasas. F. m.: Bői de Romé, Mágnás, Te
kergő, Happv go lucky, Ibrahim ben Alischach, 
Horace. 10:33, 19, 27, 21.

VI. RENNEN DÉR KGL. UND IIEERES- 
RENNSTXLLE. 1. Vihar (2) Trunk, 2. Giralba 
(3) Hagelin, 3. Vivő (4) Máchúnszky. F. m.: 
Laboré, Priinellc, Carmen II., Mulatság Ma- 
falda. 10:21, 12, 19, 19.

VII. TITINA HANDICAP. 1. Búbos (|J^) 
Esdi II., 2. Futóbolond (3) Szentgyörgyi, 3. Ga
ras (3) Kajári. F. m.: Telehissi, Ivánná, Lima*  
nova, Mandariné, Vienna. 10:31, 18, 24, 24.

Szeptember 18-án és 19-én. délután órakor

magyar lovaregytet uersenyei

A GRÓF KÁROLYI GYULA-EMLÉKVER. 
SENY’T futják vasárnap. A versenynek, mivel 
Cifra nincs a nevezettek között, Arusha a lég. 
esélyesebb Jelöltje.

★
A SZÉCHENYI-DÍJBAN szombaton néhány 

Sf. Leger crack találkozik ismét. Így starthoz áll 
a Derby-győztes l'ürstenbrauch, valamint Cabala 
és esetleg Caruso is.

★
RIANÁS, a Derbyk megvert favorifja nagyon 

jól mutatkozik rövid távokon végzett munkái
ban.

¥
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN rendeznek 

ügetőversenyeket a héten.
★

FÜRSTENBRAUCH ÉS DARFUR n St. Leger 
előzetes favoritjai. Mindkettő oddsa 2%:1.

★
Rózsa lovagolta a lembergi Kanca-dij nyerő

jét Hepyt. *

A Szent Ldszló-dijban, a szeptemberi meeting 
zárónapjának főversenyében a következő me
zőny várható starthoz: Bobby (Gutái), Dugó 
(Klimscha), Dragonyos (Szentgyörgyi) Fohn 
(Balog), Pilátus (Schejbal), Top Hat (Csapiár), 
Arusha (Teltschik) és Kevély (Keszthelyi).

A Milánóban megtartott magyar—olasz— 
svájci hármas nemzetközi evezősversenyen a 
Szandlncr-flvérek második helyét kivéve, eve
zőseink egyetlen helyezést sem értek el.

Bécsi eredmények
A Grossses Wiener handicapet futották va

sárnap. melyet Ultimo nyert 
és Roland ellen.

meg Medardus

A Cégliga bajnokságai
A Cégbajnokság szombati fordulója, papír

formának megfelelően, a favoritok gvőzelmé- 
xel végződött. A II. osztályban az eddig élen 
álló l'lóra mai ujalb vereségével átengedte az 
első helyet a Kábelgyárnak. Részletes eredmé
nyek:

Fllmsy (3) Szi-
F ,m.: Ariad ne,

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelés szerkesztő és kiadó: Dr. ELEK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erzsébet körút
Telelőn hétköznap ‘ " ...............*""  **
1 órától (Aradi-u. 
Vas. d. u. 145-től

Részletes eredmények:
I. MATCHBOX-RENNEN. 1. 

lágyi, 2. Álca zár (3) Esch 11. 
Babona, Saidja. 10:37, 25, 34.

II. MARCIIÉN HÜRDEN-RENNEN. 1. Chal- 
Bére (2) Dósai, 2. Tribus (3) Wolberl, Boissise 
(4) Hagelin L. F. m.: Brezova, Samaritanus,

ELŐFIZETÉSI AR: 
ára: Magyarország 
ciaország 1 tank, 
15 PL, Olaszország

7s‘v7Cdél772-ig7’rS08-M7 ^ <i. 0. 
8, (ilobus-nvomdn-: 1-100-4% f-245-81. 
lapzártáin: 1-100 42, 1-100 43, 1 100 44, 

I-245 81.
Egy évre 5 pengő. — EGYES SZÁM 
10 fillér, Ausztria 20 Groschen. Irán- 
Jugoszlávia 2.50 dinár, Némelorsní 

; 1 líra, Románia 5 lei. Csehszlováké 
1 ék.

iiiiiiiiiiiinii(iiiiiiiiiiuiiiiiuniiiiiiiii>iii>iiunniiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiniii>iiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiuinini

I. OSZTÁLY:
I lltcx—Chlnoin 3:2 (1:1). Hévizi-ut. Játék

vezető Fgncr. Szerencsés győzelem, a Chinoin 
jobb játékával megérdemelte volna a gvőzel-

V Gollövők: Kotcrba és Csápori. illetve 
'ssv. — Werthclm 

Játékvezető 
. a második- 

duva játék. — 
A játékvezető meg 

nintt elmaradt. Barátságos mér- 
l:0-ra győzött, — 

Khtext Budavldél.l Posztó 2:0 (0:0). Gyön-
gy< ssy-ul. Játékvezető Slrompf. Jó védelmek, 
gyenge csatársorok. Góllövő és n mezőny leg
jobbja Olaikár (Kistexl. — Wolfner—M. Acél 
1:1 (0:0). Váci ul. Játékvezető Grubcr. Egyenlő 
erők küzdelme, sima, fair mérkőzés. Góllövők 
llodak, illetve Wisl. — Hajón és Szántó S. C. 
-Danusta 3:2 (2:1). Budafokiul. Játékvezető 
Bartók A második félidőben erősen feljavult 
Dnnuvia csatársora nem tudta gólra váltani 
fölényét.

inét. Góllövők: Kotcrba 
Vigh öngól. Rozséli, v. János..,. 
— Alkus 3:2 (2:0). Gyömrői-ut. 
Kralt. Az első félidőben unalmas, 
bán változatos, helyenként 
Growc—Kemény és Tsa. 
nem jelenése n ' 
közösen Kemény Tsa

II. OSZTÁLY:
Kábelgyár—M. Vasfonni D. D. S. G. p. 5:1 

íl.l). Játékvezető Sknülzer. — Sheli—Flóra 
Vái-m kikötő 2:1 (1:1). Játékvezető Gondár 

Újpesti Posztó—I.flw.v. Békc-u 50 (2:0'. 
.I.dékvezclő Csepreghy. — Mllller—HHudler. 
Urak p. 6:0 (3:0). Játékvezető Arányi.

Az Oslóban megtartott norvég angol atlétikai 
viadalon a norvég atléták 75:64 aranyban dia 
dalmaskodlak.

— Séf tón legyőzte (lel. A japánban túrázó 
amerikai atléták credménjcl közül kiemelkedik 
Sefton Oc fölött árulóit győzc'.mc a rúdugrás
ban. Mindkettő 435 cm I u/rofl. A holtverseny 
ax amerikai Javára dőlt cl. tgjuncxcu a verse
nyen az amerikai Tolnlchs n 110 m-es gátfu
tásban 14.3 mprs ragyogó crrdnuuyt ért cl.

ELNÖKSÉGI DÍJ:
Framn—M. 1‘o.vló. Kelenföld, 3:( (0:0). Já

tékvezető l.sacády. — Kábelgyár—l^ipziger. 
Fehérvári u( i n i3 0'. Játékvezető Kertész B.
- Sertésvágóhíd—Hirmann. ILijdu u. 0:0 (0:0)" 

Játékvezető Olmachcr.

VÍZSZINTES:
1. Szám 9 és 10.009 közt. 11. 

A Paradicsom. 12. A madarak 
királya. 13. A háború istene 
volt. 14. Földközi tengerben 
élő halfajta. 15. Francia ki
kötőváros. IC. Hőemelkedés. 
17. Emanalio jele. 18. Állami 
bevétel. 19. Feleség 
Tejeskávéban van. 
Közismert rövidítés 
óla. 23. Kettős mássalhangzó.
25. A lírai költészet múzsája.
26. A Carmen zeneszerzője.
27. Mező. 28. Rovar. 29. Becé
zett női név. 30. Erkölcstan. 
32. Csomóz. 33. Kérés kezdete. 
34. M.O. E. 35. Görög betű. 
37. Vissza: mássalhangzó 38. 
A Holló költője. 39. Női név 
(inkább filmnév). 40. Német 
prepozíció. 41. Vissza: táplá
lék 42. Egyen — szögediesen. 
43. Férfinév. 44. Étkezéssel 
összekötött szórakozás. 45. 
Kész — németül. 46. Lóvei 
seny pályája van.

FÜGGŐLEGES:
1. Szám 2 és 3000 közt. 2. 

Mértani lest 3. Ipari növény. 
4. Rag. 5. Bog. 6. Viz — fran-

LIGADÍJ:
Julagyár—Danin la II. Szekszárdiul. 4:3 

|I 2'. Juli k vezető Földes — Relch—Iüwy II. 
Népsziget. 6:0 (4:0) Jó léit vezető Tavu M.

ciaul. 7. Lángész. 8. Európai főváros —mással
hangzói. 9. Állal. 10. Sok menyasszony 12 Fö- 
eje. 13 Asszony. 15. Hibázik. 16 Doh inyos 

igiji. 18. Javai eredetű kclmefcslési mód 19 
lánc. 20. Pálmafajla. 21. Mező. 22. Vers 23 
Angol fiunév. 24. En - hitinul. 28. Festmény’

29. Időmérő. 31. Gyümölcs. 32. Vezényszó. 3*  
Kezes. 34. Abc része. 35. Izomrögiilő. 38. P°r; 
ció. 38. Attila népe. 30. Vissza: magyar neinc^1 
családnév. 40 Elébe. 42. Király — olaszul. 4*  
Német prepozíció, vagy pedig minden kanná
nak része ez.

MUMA1O1 1 A GLÓBUS NYOMDAI MŰIN I t.ZEI H. T. KÖKFURGÓGEPEIN, BUDAPEST^

VERSENYÜNK EREDMÉNYÉT A JÖVŐ HETI SZÁMUNKBAN HIRDETJÜK KI.

VI., ARADI UTCA 8. NYOMDAIGAZGATÓ: ANGERMAYF.lt KAROLY.

ANGERMAYF.lt

