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MUSSOLINI ÉS HITLER
®1®? yasáraap izgalmas hadgyakorlaton, 

repülőgépek százaival, motoros harcikocsik 
tömegével mérkőzött a német hadsereg

Berlin, szeptember 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefon- 

’jclentése.) A német főváros lázas izgalom
mal, felfokozott érdeklődéssel és osztatla
nul nagy szimpátiával várja Mussolini láto
gatását. A nagy izgalom, a lázas készülődés 
jelei Berlin minden utcáján megmutatkoz- 
nak.

Nagy plakátok tarkítják a házak falait.
A ncmzetiszocialista párt berlini körzeté

nek vezetősége bocsátotta ki a plakátokat 
és ebben felszólította a lakosságot hogy mi
nél nagyobb számban végjén részt a Ducc 
bevonulásán. A plakátok pontosan közlik a 
forgalomban történt változásokat is, ame
lyeket hétfőn érvénybeléptetnek.

Vasárnapra pontosan megállapították a 
bevonulás rendjét és a Ducc hétfői 

programmját.
Ma. hétfőn délután félhat órakor érkezik a 
Ducc a heerstrassei pályaudvarra, ahcl Hit
ler vezér és kpnqcllár bemutatja az olasz 
kormányfőnek a német birodalmi kormány 
tagjait. A Duce ellép a diszzászlóalj előtt, 
majd autóján a Triumphstrassen és a Wil- 
helmslrassen keresztül a birodalmi elnöki 
palotába hajtat.

Vasárnap már berendezték a palotában 
azt a lakosztályt, amely Mussolinira vár.
Este a birodalmi kancellári palotában 

nagyszabású fogadás lesz, amelyre vasárnap 
már sokszáz meghívót küldtek szét.

Csak a szovjetkövet 
nem Ünnepel...

Vasárnap délelőtt előkelő olasz vendégek 
érkeztek Berlinbe.

Rómából jövet Berlinbe érkezett Buti, 
az olasz külügyminisztérium politikai 
osztályának igazgatója és Parlni, a fa
sisztapárt külföldi szervezetének veze

tője.
Az olasz vendégeket Wcizsücker követ és a 
birodalmi külügyminisztérium több más 
magasrangu tisztviselője várta és üdvözölte.

Nemcsak a berlini, hanem az egész né
met sajtó vasárnap is hasábos tudósítások
ban számolt be Mussolini németországi lá
togatásának eseményeiről. Kivétel nélkül 
minden lap kiemeli á látogatás nagy jelen
tőségét. A lapok beszámolnak arról, hogy 

amikor Hitler vezér és birodalmi kan
cellár látogatást tett Mussolini minisz
terelnöknél, Clano gróf olasz külügy
miniszter Neurath báró német külügy

minisztert látogatta meg
8 hosszabb megbeszélést folytatott vele.

Vasárnap este nagy tömegek gyűltek ösz- 
Rze a felvonulás útvonalán, hogy gyönyör
ködjenek a pompás látványban. A tíz kilo
méteres, csaknem nyílegyenes útvonal egy
séges díszítést mutat.

A legpompásabb látványt az Unter den 
Élűden nyújtja, amelynek valamennyi 

házát elbontja a zészlótcnger.
Cjuik egyetlen ház van ezen az útvonalon 
zászló nélkül és pedig a szovjetnagykövet- 

épülete, amelyen semmiféle zászló nin
csen.

A Duce és a Vezér 
hadgyakorBaíon

A német hadgyakorlatok színhelye, szép- 
ember 26. (Német Távirati Iroda.)

Hitler Adolf vezér és birodalmi karccllúr, 
“ birodalmi véderő legfőbb hadi’ra Musso
lini Bénító olasz miniszterelnök kíséretében 

vasárnap délelőtt megérkezett a hadgyakor
latok színhelyére. Az államférfiakat u lalcn- 
dorfi pályaudvaron igen sok katonai elő
kelőség üdvözölte, köztük Blomberg vezér
tábornagy, birodalmi hadügyminiszter, Gö- 
ring vezérezredes, birodalmi légügyi minisz
ter, Fritsch vezérezredes, a szárazföldi had
sereg parancsnoka, Racder vezértenger
nagy, a haditengerészet parancsnoka, Milch 
tábornok, légügyi államtitkár, Beck tüzér
ségi tábornok vezérkari főnök és Stumpff 
altábornagy, a légi vezérkar főnöke.

Olasz részről
a pályaudvaron megjelent Badoglio tá

bornagy,
az olasz nagyvezérkar főnöke, Pariani tá
bornok államtitkár, ('.avagnari tengernagy, 
államtitkár, Valié légügyi tábornok állam
titkár és Busso tábornok, a fasiszta milicia 
vezetője.

Mussolini kíséretében volt többi között 
Clano gróf külügyminiszter, Sebastiani ka
binetfőnök, Attolico berlini olasz nagy
követ. Hitler vezérrel és kancellárral érke
zett Hess birodalmi miniszter, Neurath 
báró birodalmi külügyminiszter, Himmler, 
a rohamosztagosok birodalmi vezetője, Rlb- 
bentrop nagykövet és Dielrlch birodalmi 
sajtófőnök.

A lalendorfi pályaudvarról a Duce és 
Vezér azonnal a hadgyakorlatok színhelyére 
indult, hogy megtekintse a küzdelmet.

Bombavető repülőgépek 
százai, harcikocsik tömege

A „kék" fél éppen a „piros" fél védelmi 
állásait támadta. Annak az útvonalnak 
mindkét oldalán, amelyen Hitler és Musso
lini elhaladt, a ..kék" 
könnyű ütege
Mussolini és Hitler

haderő több nehéz és i------- — -----
helyezkedett tüzelő állásba, kocsiknak sikerült rést törniük a „pirosak 

Belltz melletti első | védelmi vonalán és Így a harci kocsik meg-

Kánya külügyminiszter 
ma referál Darányinak

a kisantant tárgyalásokról
Káinja Kálmán külügyminiszter szomba

ton délután érkezeit meg Genfböl, ahol a 
nagyhatalmak és a kisantant politikusaival 
rendkívüli jelentőségű tárgyalásokat folyta
tott. Már szombaton este bement Kánya 
Kálmán a külügyminisztériumba és azon
nal átvette hivatala vezetését.

Vasárnap reggel Ismét megjelent a 
külügyminisztériumban

Kánya Kálmán és a vasárnap délelőtti órák
ban, miután fogadta ez osztályvezetőket, 
dolgozószobájából

telefonon felhívta Darányi Kálmán mi
niszterelnököt,

aki birtokán, A ny ácsán tölti a vasárnapot. 
Darányi és Kánya közel egy óráig tartó in- 
terurbán telefonbeszélgetést folytatott. A 
külügyminiszter ugyanis, umióla Genfböl 
hazatért, még nem találkozott Darányival.

Ma, hétfőn délelőttre Darányi miniszter
elnök felfüggeszti a politikai kihallgatások 

megfigjelő állásban kíséretükkel együtt a
30. „piros" hadosztály állásainak közép
pontjában állt meg, ulioi a „kékek" táma
dása megakadt. A „kék“ félnek a nehéz
tüzérség, vadászrepülőgépek és végül harci 
kocsik harcbadobásával sikerült ismét tá
madásba lendülnie.

A „kékek" harci kocsijai Mussolini és I 
Hitler megfigyelő állásának közvetlen 

közelében dübörögtek cl.
A vendégek nagy érdeklődéssel nézték köz
ben azt a kis repülőgépet, amelyet L’det ve
zérőrnagy vezetett és amely bemutatta fel- 
és leszálló gyakorlatait.

A Stierow-Führer melletti legközelebbi 
megfigjelő állásba a Duce és Hitler útja 
közvetlenül a „piros" állások mögött, a tar
talékcsapatok, aknavető állások és gyalog
sági lövégáliások között vezetett. Dáuwitz 
felé az olasz és német vendégek élénk fi
gyelemmel kísérték a „piros**  fél heves el
lentámadását a „piros" védelmi vonalakba 
mélyen behatolt „ellenség" ellen. Mussolini 
és Hitler ezután a „piros" tüzérség és lég- 
elháritó tüzérség állásai közölt folytatta út
ját a Tolzin melletti Schmcck-hcgy felé.

A „piros**  arcvonal mögött fekvő pontról 
jól át lehetett tekinteni a csatatér nagy ré
széi, ahol a „kék" fél a légi haderő harc
badobásával megkezdte a döntő ütközetet.

A „kék" repülőgépek százai bombákkal 
és géppuskatüzzcl árasztották el a „pi

rosak" állásait.
Ezzel egyidejűleg a „kék" fél erős harci- 
kocsl-osztagokat dobott előre, amelyek nagy 
kiterjedésben és a „piros" fél által meg
szállt terepbe mélyen behatolva dübörögtek 
előre. Az erős védekezés ellenére a harci

sorozatát, amelyeket mar közel két hét óta 
folytat, mert

ma reggel jelenik meg nála Kánya 
külügyminiszter,

aki előreláthatólag az egész délelőttöt Da
rányinál tölti és ez alkalommal referál a 
miniszterelnöknek valamennyi Genfben 
folytatott megbeszéléséről.

A választójogról Is 
tárgyal a belügyminisz
ter Eekhardt Tiborral
Széli József belügyminiszter szombaton n 

sajtóértekezlet befejezésekor kijelentette n 
hírlapírók előtt, hogy a választójogi terve
zet, még nincsen készen s erre vonatkozólag 
nincs mondanivalója.

Ugyancsak szombaton délután Eckhardt 
Tibort, a független kisgazdapárt vezérét fo
gadta a belügyminiszter, akivel — amint 
arról a Hétfői Napló munkatársa bizalmas 
információ alapján értesült — 

nyitották az utat az utánuk következő gjai*  
logságnak. A gyalogság támogatására harc- 
bevetett

repülőgépek éa harcikocslk tömege 
nagy elismerésre és lelkesedésre ragadtatta 
a szemlélőket. ■>

A magyar katonai 
küldöttség Hitler előtt

A Schmock-hegy magaslatán Hitler vezér 
és birodalmi kancellár üdvözölte az angol 
és magyar katonai küldöttség tagjait, aki
ket Blomberg birodalmi hadügyminiszter 
mutatott be neki.

A nagyklterjedéaü hadgyakorlati terepen, 
egyjegyűit lakók és nézők.

mindenütt viharos lelkesedéssel ünne
pelték a Duett és a Vezért

Ahol a Vezér és vendége elhaladt, minde
nütt megismétlődött ez a viharos ujjongás. 
Még a legkisebb község minden egyes háza 
Is gazdag zászló- és virágdíszbe öltözött. A 
lakosság lelkesen ünnepelte a Duce olasn 
kísérőit, valamint a vezető német személyi
ségeket is. Amikor Mussolini és Hitler Krö- 
pellnből a wustrowi légigyakorlótérre ment, 
az ünneplés még fokozódott. Valamennyi 
faluban és városban ezrek és ezrek szegé
lyezték Mussolini és Hitler útvonalát. A pá
lyaudvar csarnokát, ahonnan Mussolini és 
Hitler elindult, zugó „Heil“-kláltások töl
tötték meg.

Mussolini és Hitler a hadgyakorlatokról 
jövet hétfőn délelőtt meglátogatja az esseni 
Krupp-müveket.

A látogatás hírét vasárnap délután Göb» 
bcls dr. birodalmi miniszter rádión közölte 
a lakossággal.

megbeszélést folytatott a választójogi 
kérdésről is.

A hosszú tanácskozás során Eckhardt elő
adta a belügyminiszter előtt a választójogi 
törvényre vonatkozó elgondolásait, éppen 
olyan részletesen, amiként azokat leg
utóbb Darányi miniszterelnök előtt ismer
tette.

Széli József belUgymlnisiler jegyzete
ket .készített magúnak

az Eckardt Tibor által előadottakról.
A kisgardApárt vezére ezután pártja vi

déki szervezeteinek panaszait ismertette és 
konkrét adatokat tárt a belügyminiszter elé 
arra vonatkozólag, hogy egyes vidékeken

a hatóságok, megnehezítik a kisgazda
párt szervezkedését.

A belügyminiszter Ígéretet tett Eckhardt*  
nak, hogy valamennyi adat alapján vizsgá
latot indít. A szélsőségek túlkapásai Széli 
József és Eckhardt Tibor szombati eszme
cseréje során nem kerültek szóba.
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ARANY SOROZA!

Felavatták Petőfi 
egykori csapattes- 
iének emlékművét

Sopron, szeptember 26.
< I Hétfői Napló ludósitójától.) Vasárnap

ünnepélyes keretek között avatták 
l:! a \<>lt 48-as közös gyalogezred emlékmű- 
.■ ( a soproni kövérekben. Az uj emlékmű a
• i.vit nemes egyszerűségével tűnik ki a 
Jr ívvesék örökzöld hátteréből.

Az < mlékniü egy szép, hatalmas, nyolc
< Mrnéter magas oheltozk, melyen ha-

turulmadár nyugszik, kiterjesz
tett szárnyakkal.

Az obeliszk Baumann Béla soproni szob
rászművész alkotása. A turulmadarat a sop
roni vasgyár ajándékként szállította. A mű 
emléklapjait

l.tefaludy-Stróbl Zsigmond készítette. 
'Az emlékmű tökéletes és művészi alkotás, 
ni: A. a kövérek fenséges panorámáját csak 
emelni tudja.
'impozáns emlékművel kurslenfclsl és 

L< ’valjai Paezor József nyugalmazott altá- 
I’ íiagy, Petőfi ezredének, a 48-as gyalogez- 
x-.l egykori parancsnoka avatta fel. Nagy- 
s/ í .isii beszédben megemlékezett uz ezred 
li h rus szerepléséről, majd arról az időről 
beszéli, mikor

Felőli Sándor is a 48-asok zöldhajtókós, 
sárgapitykés formaruháját viselte.

Az emlékművet ezután nagy beszéd kísé
ri lében Soproni-Thurner Mihály soproni 
polgármester u várija nevében átvette.

A díszes ünnepségen rászívott llrqjcr Isi- 
vmi győri niegyéspÜKpök is.

Az ázsiai magyar atyaíiság 
őszi söriinnepe

III van az ősz újra, megérkezett, mert n vi
tt. in pest-budai serkocsmákon és sermérő 
x <'uiégfcgiidókon újra mr Jelentek n híres- 
i' ■ . !<-s Iluggeiiinai her Oázisért bejelentő eé-
:• rek. Mindenütt őszi »cresünnepsógek készül- 
n Ok<>'ködök és hiikníántoskodúk azt mond- 
i , hogy egy idegenből, főleg a bajor főváros
ból magyarba ojlott szokás. Dehogy is nz! 
’ 'volt ni m 'v ázsiai eleinknél is. megvan az 
n dili Volga menten lakozó csuvasz-tatúr 

Inál - Ott i seri nix en nevezik a
• > . ók is táncoslábii, nótáskedvii nagy ser- 
i • népek. Amikor a Volga menü végtelen
• • i. mii, mely oly rokonlelkii a magyar A!-

1, betakarítja esuvnsz atyánkfia fl tér- 
I st. az uj árpából árpalepényt Süllet és uj 
I' Zix rt főz., gyenge tyúkot vágni és mcghivla 
:i uj öszlser nyitásúra két szomszéd atyjafiá- 

. , • házané, t Körbe ül az z atyai1
■ . t'zik-isiik kivilágos kivirradtig. A jó tér
in t ünnepük és arra isznak ősziseres áldó- 
in sl Sert iszik a rsurasz atyafiéig apraja- 
n gyj.i. Erre vall a régi csuvasz közmondás, 
m -Is szerint nz őszisercs ünnepen még a ve- 
i lineh Is jut öszlser. E ponton Is alvalfinl vn- 
gx aitk a c&uvawoknak. mert mifelénk is min- 
<’ oki llaggeiuuneher Oszisert iszik az ősziser 
m . r-<j ünnepének idején ugv, bogv mi is 

« ! orrtdhnljuk cwvnra atyánkfiáival: ..Ősszel a 
xi.íli is sört iszik".

Rassay nagy beszéde 
a hallgató miniszterelnökről és 
a zajongó kormánypártiakról

Szeged, szeptember 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Rassay Károly vasárnap folytatta 
beszámoló körútját a szegedi tanyavilágban. 
Nagy beszédében hangoztatta, hogy a nyu
godt politikai légkör fentartására csak ak
kor lehetséges, ha a kormány a várakozás 
helyett n feladatok megoldásának útjára lép 
és, nyílt, őszinte állásfoglalással tiszta hely
zetet terenitj saját politikáját illetőleg. Saj
nos jé'x

egyfelől a miniszterelnök hallgatása, 
másfelől a korinánysnjtónak és a kor
mánypárt egy részének zajongása bi

zonytalanságot teremtett 
még az állami élet rendjét érintő kérdések
ben is. Azok a mozgalmak, amelyek az al
kotmányos berendezkedés, a felekezeti 
egyenjogúság és a magántulajdon intézmé
nye ellen immár nyílt támadást jelentenek, 
napról-napra szervezettebben és vakmerőb
ben lépnek fel. Senkinek sincs joga ezeknek 
a mozgalmaknak a veszélyességét leklcsiny- 
lenl,

a veszélyt nem kisebbíti a mozgalom 
vezérelnek tekintély hiánya és a mozga

lom eszmeszegénysége,
mert mindezt bőven pótolja az agitátorok 
lelkiismerctlensége. A kormány kötelesség*  
lenne ezeket a mozgalmakat a törvény ke
retei közé szorítani.

Hangoztatta ezután Rassay, hogy egy
forma brutális támadás a törvény ellen, hu 
egy szervezett gyűlés nyilas gyűlést támad 
meg, vagy ha tanulni akaró ifjakat bántál-‘ 
utaznak. A kormány hallgatása ebben a kér
désben önmagában véve is vétek a nemzet 
érdekeivel szemben és még tűrhetetlenebbé 
válik a helyzet akkor, ha

ez a propaganda eszmei fegyvertársa- 
kaf talál a kormánypárt frakcióiban, 
bizalmi állásokat betöltő tagjaiban és

p&risi hír:

Paris, szeptember 26.
Ismét slirüsödnck azok a hírek, hogy a 

spanyol polgárháború két szembenálló fele 
között

közeledési tárgyalások folynak.
A párisi lapok ebből a szempontból nagy 
jelentőséget tulujdonitanak Portéin volt 
spanyol miniszterelnök és Migr.el Miuiras 
visszatérésének Spanyolországba. Migiicl 
Maiira# édesapja szintén spanyol minisz
terelnök volt. A két spanyol személyiség a 
polgárháború kitörése óta francia földön 
élt és most Cerberen keresztül visszatéri 
Spanyolországba. Utazásukkal kapcsolatban 
u párisi lapok azt írják, hogy

a két politikus közvetít a valenciai és 
a burgosi kormány között.

Még semmiféle kézzelfogható adat nincs 
arravonatkozóan, hogy a közvetítő tárgya
lásoknak bármily eredménye is lenne.

A Madridban felfedezett jobboldali össze
esküvéssel kapcsolatban — mint a vasár
napi párisi lapok jelentik —

a köztársasági milícia tizenhét tisztjét 
tartóztatták le.

Azonkívül közel száz polgári személyt is 
letartóztattak, ezek között a madridi argen
tin és chilei követségek több alkalmazottja 
is van.

Peyer Károly éles beszéde
a munkásság nehéz sorsáról

A Magyarországi Szakszervezeti Tanács 
vasárnap rendkívüli országos kongresszust 
tartott az épitőmunkások nrénauti székházá
ban. Kábák Lajos megnyitóbeszédé után 
Deutsch Jenőt alelnökké választották. Az uj 
elnök hangoztatta, hogy

demokratikus országban szakszervezet 
nélkül nem lehet szociálpolitikát csinálni. 
Pcyer Károly országgyűlési képviselő rá

mutatott a gazdasági helyzet forradalmi át
alakulására. Politikai befolyás dönti cl. 
hogy miképpen elégítik ki egyes társadalmi 
vagy ipari érdekeltségek igényeit. Egyes 
gazdasági csoportoknak, söl lehet mondani, 

a kormány által az adófizetők pénzéből 
fenntartott lapokban.

A közpénzekből és nem mindig tiszta 
árjaforrásokból fenntartott hivatalos sajtó 
előljár a felekezeti gyülölség szitásában. Ez 
veszélyes az ország lassú, de biztos forra
dalmasítása tekintetében és nem méltó a 
miniszterelnök őszinte jelleméhez. A nagy 
kérdések lassanként elsikkadnak. Évek óta 
Ígérik az igazságos adóreformot.

Kijelentette, hogv a kormány semmit sem 
tanult az 1931-es összeomlásból. A többszö
rös jövedelmek megszűntetése helyett ál
lami nyugdíjasok jól dotált megbízásokat 
kapnak. Az egész világsajtót bejárta már 
a hir — mondta Rassay — hogy

az a gazdaságpolitikai elgondolás, mely 
az érinthetetlennek hirdetett római pak
tumon épült fel, súlyos válságba jutott.

Olaszország és Ausztria a mi mellőzésünk
kel máris idegen országban fedezik gazda
sági szükségletüket.

A felforgatásra törekvő irányzatok nyíl
tan hirdetik, hogy a parlamenti pártok el
árulják a magyar népet. Ez ellen politikai 
ellenfelei nevében is felháborodottan tilta
kozik. Ezután a titkos választójoggal fog
lalkozott és hangoztatta, hogy nem lehet 
olyan választójogot csinálni, amely garan
tálja a kormánynak a többséget.

A választójognál nem szabad, hogy döntő 
szerep jusson a pénznek. A demagógia ellen, 
amely alatt személyeknek és közállapotok
nak hazug beállítását, teljesíthetetlen Ígére
tek hangoztatását, fclckzetek és osztályok 
egymás ellen való uszítását érti, szigorú tör
vényes intézkedéseket kell alkalmazni.

Nagy tapssal fogadták Rassay beszédét. 
Ezután bankett volt, amelyen

Rassay Károlyt múló rosszullét fogta el.
A szabad levegőn azonban jobban lett a 
Polgári Szabadságpárt vezére és délután 
folytatta tanyai körútját.

klikkeknek indokolatlan előnyöket ad
nak.

Megemlékezett arról, hogy a pécsi bányász- 
sztrájk után egy külföldi társaság érdekei 

Ne fiabozxon
egy fásér let és Ön is fáve lesi!

Kenje fel ujjável vékonyan az arcra a HezolIte-RapW 
gyorsborotvakrémet és minden további várakozás nélkül 
borotválkozhat. Nem kell az arcbőrét percekig dörzsölni, 
mórt a Mezollte-Rapid arcápoló gyorsborolvak rémmel 
víz, szappan és ecset nélkül egy perc alatt tökéletesen 
borotválkozhat, utána nem ég és nem pattan fel az arc
bőre, megszűnik az arcbőr sziroz telkepartséga és arca 

bársonyosan üde lesz.
PRÓBADOBOZ 24 FILLÉR

Est la vlsazalétlleai aia’án eredoti doboz vagy tubus vásárlásánál 
Koptra'ó minden siaküslo bon ér a htsxlO:

□.. HOLOZE^ vagyéoz iüatszerlárírban, Bpost, V!., Teréz-körtrt •

folytán magyar munkások kényszerülteit 
Belgiumba vándorolni. Résen kell lenni, hon 
gyakorlatban miként érvényesül majd a 
munkaidő és munkabér szabályozására vo. 
natkozó törvény. A munkabér kérdésig 
bele kell nyalnia nz államnak. Visszás lielv- 
zct, hogy’ Angliából Magyarorszába hozzák a 
fonalat, majd a kész szövetet, mint „angol 
szövetet" hozzák forgalomba. Az angliai és 
magyarországi munkabér között olyan nagy 
a különbség, hogy

érdemes Kína é» India helyett nálunk 
dolgoztatni.

Egy angol munkásnönek akkora a munka
nélküli segélye, mint hat magyar, heti hat
van órát dolgozó tertihnunkásnő bére.

Sok a kifogás a munkabérmegállapitó bi
zottságok ellen. Újpesten, a gümbfamegmtm- 
kúlóbérck bizottságába egy borbély, Győrött 
egy tanító került; ezen a téren azonban 
Debrecen vezet, ahol egy harangozőt hoztak 
be a bizottságba. Mivel a bizottság tanács
kozása délig tartott, a harangozó, akinek ha
rangoznia kellett, egyszerűen elmaradt a 
bizottságból. Egész rendezetlen a mezőgaz
dasági munkások helyzete.

A hézagos intézkedések miatt a munkás
ság nem mondhat 1c a sztrájk fegyveré

ről
és élni is fog azzal, ha szükséges, — mon
dotta Peyer, amire zajosan helyeselt a gyű
lés közönsége.

Szót emelt ezután az ellen, hogy a legkü
lönbözőbb címeken akadályozzák a szak
szervezetek helyicsoportjainak működését 
és a legkülönbözőbb címeken betiltják a 
munkásgyüléseket. Befejezésül szociális és 
népi törvényeket követelt, hangoztatva, hogy 
a munkásság megtanulta, hogy harcolnia 
kell jogaiért.

Több felszólalás után elfogadták a határo
zati javaslatokat.

eXBSBarBOTS,—- • ■

ADD1S0N:
Elet a halál után

A régi bretonok azt tartották, hogy a nappal 
az élőké, az éjszaka a halottaké. A halottak
nak később csak a fél éjszaka maradt: éjfélkor 
szállhatlak ki sírjaikból s már az első kakas
kukorékolásra megint vissza kellett takarod- 
riiok a föld alá.

Azóta a halottak és a kísértetek birodalma 
még sokkal kisebbre zsugorodott össze. A nap
pal is az élőké maradt, az éjszakát is teljesen 
hozzá hódították s a halottak számára csak 
futó, érzelmes pillanataikat hagyták meg. A lel
kek mélyén azonban sokkan több helyen ott 
ég az eltávozottak iránt — az éleiben is érzett 
olthatatlan szeretet, mint általában gondolják.

Ma az érzelmes vagy háborzongató kisértet- 
járásban való hitet a halál után való élethez 
fűződő képzetek gyűjtése a kísértet járás iro
dalmi és hasonló kérdésekbe való mélyedés 
foglalta el és helyettesíti. Így vezeti le hűvös 
szemlélődés a legégetőbb fájdalmakat, a kg*  
rellegettebb nyugtalanságokat.

A baj csak az volt, hogy az ilyen szemlélő
dések Irányítására eddig hiányzott a megfelelő 
anyag és a megfelelő vezérfonal.

Ezen a bajon segít teljes perspektívára tö
rekvő érdeklődők számára Addison: wEl»t a 
halál után" cimü uj könyve, amely a halálra 
és a halál után való életre vonatkozó, rendesen 
külön-külön tárgyalt néprajzi, vallástörténeti, 
klasszikus, zsidó és keresztény anyagot gon
dos kiegyensúlyozottsággal, tárgyilagosan, böl
csen és szép-n összefoglalja s olyan formában 
nyújtja, hogy a hiteknek ez a féltve Őrzött s 
hozzáférhetc-ílcnnck tekintett világa egys*** 1’® 
teljes perspektívájában feltárul mindenki elölt.

Addison könyvének az a hivatása és az « 
érdeme, hogy a hit és halál végső kérdéseiről 
csak mindenféle elfojtásokkal és csak íll-ö> 
megemlékező s épp ezért csak igen fogyatikos 
tájékozottsággal rendelkező édes mindnyájun
kat az egész anyag birtokába juttat, még Pc(l1? 
anélkül, hogy meg akarna bennünket fogni 
valami különleges nézet, valami isnota. vagy 
valami felekez.et részére. Ezért külön is nieg- 
érdemli, hogy minél többen alapul vegyék ‘a’ 
jékozódásuk céljaira, akiket ilyen 
gyötörnek, vagy akik müveit ember voliu 
elengedhetetlen kötelességének tartják, hogy 
hit és a képzelet világának ezzel a részével i» 
minden vonatkozásban megismerkedjenek.

A könyv a Dante kiadásúban jelent meg.
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Megrendszabályozzák 
a szélsőséges 
diákegyesületeket

„A szentistvános egyetemi ifjúság elsősorban 
tanulni akar, tüntetések nélkül'*

A Hétfői Napló sorozatosan beszámolt 
legutóbbi számaiban azokról a szervezkedé
sekről és tüntetés-előkészületekről, amelyek 
a budapesti főiskolákon folynak. Ismertet
tük a szélsőséges elveket valló diákegyesü
letek, illetve diákegyesületi frakciók ter
veit és jelentettük azt is, hogy a tanév meg
nyitásakor Hóman Bálint kultuszminiszter 
megbeszéléseket folytatott az egyetemek 
élén álló professzorokkal.

Legújabban szerzett értesülésünk szerint, 
ezeknek a megbeszéléseknek eredménye az, 
hogy az egyetemi hatóságok nemcsak hogy 
megkísérlik minden eszközzel megakadá
lyozni a zavargásokat, de azzal a gondolat
tal is foglalkoznak, hogy

a feszült hangulatot előidéző diákegye
sületeket már az első rendbontás alkal

mával megrendszabályozzák.
Ennek a tervnek híre elterjedt a diákság 
körében is. Azok, akik valóban azért jár
nak az egyetemre, hogy csak tanuljanak, 
természetesen a legnagyobb örömmel fo
gadnák ezt az intézkedést, amelyet helye
selnének a mérsékelt elveket valló diák
egyesületek, mint a Szent István Bajtársi 
Szövetség, amely legitimista alapon áll és a 
katolikus Emericana l'oedcratio is. Magá
tól értetődő, hogy a szélsőséges csoportok 
között a tervbevett intézkedés híre nagy iz
galmat keltett.

A Hétfői Napló munkatársának az egyete
meken uralkodó hangulatról és az esetle
ges megrendszabályozási tervről

a következő nyilatkozatot adta Surbán- 
Frang Zoltán, a Szent István Bajtársi 

Egyesület propagandaügyi alvezére:
— Tény az — mondotta —, hogy az 

idei egyetemi év- a szokottnál izgatottabb 
hangulatban kezdődik. A sajtó egy része 
ugyanis egyes eseteket olyan éllel állított 
be, hogy az méltán váltott ki ellenhatást 
a magyar egyetemi ifjúság körében. A 

1 Szent István Bajtársi Szövetség távol ál) 
a hangos tüntetésektől, mert ezen tünte
tések hátterében még igy is olyan

szélsőséges politikai mcgbnjások 
lehetnek beállítva, amiknek támogatása 
részünkről ncmzetpolitikai, de még diák
politikai szempontból sem indokolt.

— Mi az iratkozások elején felszólítás
sal fordultunk az egyetemi és főiskolai if
júsághoz hogy ne engedje magát egyé
nenként, de egyesületenként sem prédá

Soflűr és zenész revolveres 
küzdelme a Bajnok-utcában
Háté Mihály soSför éberségével egy készülő 
családi drámát akadályozott meg

Vasárnapra virradó éjszaka revolveres 
családi drámát akadályozott meg egy soíTőr 
ébersége.

Éjjel egy óra tájban Máté Mihály gép
kocsivezető autójával a Bajnok-utcán haladt 
keresztül. Amikor a 13. számú ház közelébe 
ért. hangos jelenetre lelt figyelmes. A kapu
mélyedésben egy férfi és egy nő állt és szen
vedélyesen vitatkoztak. A sofTőr lassabban 
hajtott és jól ki tudta venni a férfi szavait.

— Ha nem adsz azonnal választ, hogy 
visszatérsz hozzám vagy sem, leszámolok 
veled, aztán magammal is végzek.

Máté azt is észrevette, hogy
a férfi kezében revolvert szorong:.! és 
annak csövét a nő mellének szegezi.
— Segítség! Segítség! Meg akar ölni! — 

kiáltozott most már a kétségbeesett nő.
Izgalmas jelenetek következtek ezután. A

SENATOR
CIGARETTAHÜVELY ÉS PAPÍR
MINDIG DIVATOS, FINOM ÉS EGÉSZSÉGES!

SENATOR CE1.0FILTER 
kettős füstszűrővel, rövid 
és hosszú méretben . . . .

SENATOR CELOFILTER 
parafa véggel ...........................

SENATOR EXTRA
a_ legfinomabb vattás hüvely, 
rövid és hosszú méretben . • 

46 un.

50 un.

40 mi.
Kérdezi. meg Jó b.rótjit, .ki „ívja. mikén! .élekedlk n Srn.'nr.(Milmányokról. Ha ert.HR 
míg nem hiúnál!., u .Ik.lommal meggyóródhel • Seo.tor-gyárlmányok kiválóéiról.

jává tenni politikai pártérdekeknek és 
ezen törekvéseknek. Reméljük, hogy ez 
a felszólításunk meggondolásra készteti a 
tüntetések vezetőit is. Mi nem vagyunk 
hívei ezeknek a tüntetéseknek azért sem, 
mert ezeknek

legtöbbször az ifjúságnak éppen az a 
része vallja kárát, mely ezekben a 
tüntetésekben a tömeget jelentette.

Nem vagyunk hívei azért sem, mert ilyen 
tüntetéseknek még sohasem volt kivivő 
ereje, sem kezdeményező tehetsége, sem 
komoly átgondolt alapja és éppen ezért 
ezeknek abszolút semmi hivatása nincs, 
nemhogy a magyarság egészére, de még 
az egyetemi ifjúság életkörülményeinek 
megjavítására sem.

— Mindezeknek ellenére ki kell jelen
tenem azt is, hogy a Szent István Bajtársi 
Szövetség nem helyesli azoknak az eljá
rását sem, akik ezeket a tüntetéseket ki
provokálják. Sőt legerélyesebben tiltako
zik az ellen, hogy az örajtuk esett állító
lagos sérelmeket, amik természetesen 
folynak a numerus clausus betartásából, 
ugy állítsák be, mint a magyarság el
nyomó hatalmának kíméletlenségét. És 
bár mi nem csatlakozunk a tüntetők tö
megéhez, amiként ezt eddig sem tettük, 
mindenesetre komolyan dolgozunk azon, 
hogy a provokációk elnyerjék megtorlá
sukat.

— Mi. szentistvános egyetemi ifjú
ság, elsősorban tanulni akarunk, tün

tetések nélkül, komolyan
és tetteink nem hangos utcai megnyilat
kozások, hanem oda irányulnak, hogy a 
magyar ifjúság egészét összefogják, jo
gait csendben, de szívósan megvédjék és 
ezzel a magyarság egészének ügyét ne 
szétzilálják, hanem előbbre vigyék. A 
közeli jövőben bekövetkező megrendsza- 
bályozásából az egyes bajtársi egyesüle
teknek is az látszik, hogy az illetékes ok
tatási tényezők a mi utunkat tartják he
lyesnek.
Ez a nyilatkozat visszatükrözi az egész 

mérsékelt, meggondolt és tanulnivágyó ifjú
ság álláspontját. Ez a diákság — amint az 
a nyilatkozatból kiderül — nem akar poli
tizálni vagy tüntetni, hanem azért jár az 
egyetemre, hogy ott komolyan dolgozzon.

ír

sofTőr elhatározta, hogy segítségére siet a 
nőnek és megakadályozza a készülő drámát. 
Közvetlenül a ház előtt leállította autóját 
és kiugrott a volán mellől. Odasietett a ka
puhoz és felszólította a még mindig hango
san viselkedő férfit, hogy tegye el a ievol- 
vert és ne fenyegetőzzön. A dühöngő férfi 
most már a solTőrre támadt és rákiáltott, 
hogy azonnal takarodjon el, mert különben

ő Is kaphat egy golyót a hasába.
Máté, aki katonaviselt ember, nem ijedt meg 
a nálánál jóval fiatalabb ember fenyegető
zésétől és egy ütéssel ki akarta ütni kezéből 
a revolvert. Ez azonban nem sikerült és a 
következő pillanatban a revolver elsült és

a golyó Máté bal alsó karját érte.
A revolverdörrenésre a kapu előtt álló nő 
nagyon megijedt és sikoltozva elmenekült a

SENATOR papír 
leheletfinom, különleges 
minőség..................................

SENATOR RAPID 
a legdrágább papír, hosszában 
hajtogatott és gumizott . . .

SENATOR BI.OK papír 
kitéphető és gumizott szélű . . 

12 un.

14 un.
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szomszédos utcába. Máté átlőtt karral ismét 
megkísérelte, hogy elvegye a revolvert az 
ismeretlen embertől, de erre nem kerülhe
tett sor, mert az

maga ellen fordította a revolvert és 
mellbelőttc magát.

Az ismeretlen ember eszméletlenül esett 
össze.

Pár perc múlva rendőr érkezett a hely
színre és a mentők is rövidesen kivonullak 
a Bajnok-utcába. Megállapították, hogy az 
öngyilkos férfi jobb mellébe hatolt a revol
vergolyó, a tüdejét járta keresztül és

kevés remény van nz életbcnmaradú- 
sához.

A zsebében talált iratokból megállapították, 
hogy Modolányi Gyulának hívják, 32 éves 
zenész, egy körúti kávéház zenekarában van 
alkalmazva.

A nő, aki az izgalmas jelenetek közben 
elmenekült a ház elöl és bizonyára ennek 
köszönheti az életét, később előkerült és a 
főkapitányságon részletes vallomást telt az 
éjszakai revolveres jelenet hátteréről. El
mondotta, hogy három éven keresztül Mo
dolányi felesége volt, azonban a férfi állan
dóan féltékenységgel üldözte, botrányos je
leneteket rendezett és később minden kere
setét elitta. Hat hónappal ezelőtt elköltözött 
tőle, a Bajnok-utca 13. számú házba ment 
lakni egy rokonához. Férje pár hét óta is
mét többször fölkereste és felszólitotta, hogy 
állítsák vissza a régi jó viszonyt, teljesen 
megváltozott és minden ugy lesz, ahogy az 
asszony akarja. Modolányiné mielőtt hatá
rozott választ adott volna, többfelé érdek
lődött, hogy tényleg igaz-e férjének az állí
tása, azonban rájött, hogy férje semmiben 
sem változott meg, csak előtte szépili a dol
got. Szombaton éjszaka, amikor Modolányi 
a kávéházból jött, előre megbeszélt terv 
szerint találkoztak és az asszony közölte 
férjével, hogy nem hajlandó visszatérni. 
Modolányi a randevúra töltött revolverrel 
érkezett és amikor a kapuhoz értek, bucsu- 
záskor végre akarta hajlani előre kiagyalt 
tervét, hogy

előbb lelövi feleségét, azután maga ellen 
fordítja a revolvert és öngyilkos lesz.
Máté Mihály sofTőr sérülését a mentők 

kötözték be, azután saját kérésére lakására 
vitték.

A kőműves, takarítónő, asztalos
Orczy bárók 
izgalmas harcot indítottak 
hatmillió pengőért

Szokatlanul érdekes örökségi háborúsko
dás indult meg egy régi, ismert bárófamiliá- 
bán. A család tagjai: az Orczy bárók jó
részt egyszerű szegény emberek és most va
lamennyien részt követelnek abból a ha- 
talmas örökségből, amelyet báró Orczy An
dor nagybirtokos hagyott hátra. Orczy An
dornak Abádszalókon volt nagyobb birtoka. 
Miután meghalt, lefolytatták a hagyatéki el
járást, birtokát és egyéb ingatlan vagyonát 
özvegye örökölte.'

Hatmillió pengőre becsülik nz elhunyt 
földbirtokos vagyonát, amely az öz

vegynek jut.
A hatmilliós örökség híre eljutott a rá

kospalotai Bcthlen-utcába, ahol esztendők 
óta él szerényen, kemény, tisztes munká
ban

báró Orczy Sámuel kőműves feleségé
vel és fiaival.

De tudomást szerzett az örökség híréről 
báró Orczy Rozália budapesti takarítónő is, 
aki a Paulay Ede-utcában lakik. A kőmű
ves és a takarítónő Orczy bárók nagybátyja 
volt az abádszalóki földbirtokos és olyan 
információkat kaplak, amelyeknek alapján 
részt követelnek az örökségből. Az infor
mációk ugy szóltak, hogy

az elhunyt nagybirtokosnak volt egy 
olyan végrendelete, amely róluk is gon
doskodott, sőt gondoskodott a többi 

testvérekről is.
Ezek után indították meg a harcot a nagy 

örökségért, ügyvédhez fordultak s nem sok
kal később dr. Latkóczy Imre ügyvéd össze
hívta a rokonság tagjait, akik állítólag jog
gal tarthatnak igényt az örökségre. Az. ügy
védnél lefolyt családi konferencián Orczy 
Sámuelen és Rozálián kívül megjelent SflHő 
Pálné született Orczy Júlia bárónő. Orosz 
Jánosné született Orczy Mária bárónő, I.akk 
Istvánná született Orczy Erzsébet bárónő, 
akiknek férjei iparosmesterck. Eljött Orczy 
István újpesti asztalos is.

A családi konferencia ugy határozott, 
hogy felkutatja a végrendeletei, ez a kuta
tás azonban nem járt eredménnyel, mire 
megbízták ügyvédjüket,

lépjen érintkezésbe Orczy Andor báró 
özvegyével.

Orczy Andorné nagy meglenetéssel szer
zett tudomást néhai férje unokatestvéreinek 
örökségi követeléséről és kijelentette, hogy

A rádiózás ma már nem csoda! Az 
a bámulatos, hogy mily biztosság
gal fogható az öt világrész minden 
jelentős állomása Orion-rádióval.

alaptalan és jogosulatlan a követelésük, ő 
azonban szivén viseli minden szegény ro
kon sorsát és

hajlandó segíteni bármelyik megszorult 
szegény rokonán,

de természetesen csak akkor, ha ilyen jog
talan követelésekkel nem lépnek fel.

özvegy Orczy Andorné üzenetét az ügy
véd közölte az. örökségért harcoló Orczy há
lókkal és bárónőkkel, akik ugy határozlak, 
hogy

újabb tanácskozást hívnak össze
s ezen döntenek: milyen újabb lépéseket 
lesznek a hatmilliós örökség ügyében.

Az újabb családi konferenciát rendkívüli 
érdeklődéssel várja az Orczy-család vala
mennyi tagja, akik harcba szálltaka hat
milliós örökségért. Az uj tanácskozáson 
határoznak arról, hogy

beadják-c a törvényszékhez keresetüket, 
amelyben a végrendelet megsemmisítését 
kérik.

gyerek cipőjét so kai ritkábban kell 
u;ra sarkaltatni, ha az előrelátó anua
P A L M A kaucr uksarkot

keit rá a cipésztől I...



Budapest. 1037 sirptcmi,,,,

/.
I vadászokat és földbirtokotokat nagyon 

'érdeklő munka folyik a Madártani intézet
ben. .1 fiildinivtlésügyí minisztérium vadá
szati osztályának intézkedésére az ország kit- 
lönjéle vidékeiről hetenként néhány darab 
fin 'int küldenek a Madártant Intézetbe vizs
gálatra. Tudományosan akarják megállapí
tani, okoz-e a fácánt vadkárt és ha igen, 
milyen mértékben. Elsősorban is kétségtelen 
módon szeretnék tisztázni, hogy állati vagy 
növényt anyagokkal táplálkozik-c a fácán, 
azonkívül részletezni az évszakonként válla
kozó táplálkozását Is. Minderre főként azért 
van szükség, hogy a l'lszíilő vadásztörvény 
egyik legfontosabb pontjának, a vadkár ren
dezésének kérdésénél hiteles statisztika álljon 
rendelkezésre a fácán és a kisvad kár problé
májában. A Madártani Intézel tudományos 
megállapítása ezenfelül kihalással lesz a já- 
cdnvadászatra is.

II.
Fotyovich József miniszteri tanácsos, a 

vidéki főkapitányság uj vezetője, akit a 
iendőrtcslülct nagy örömmel vár — egyelőre 
gyengélkedik. Meghűlt, budai lakásán fekszik. 
Egy-kél nap múlva azonban már talpraáll és 
átveszi uj hivatalát.

III.
A színházi rovat ezen a héten átkerült az 

ingatlanforgalmi rovatba.,. I. Alpár Gitta 
végleg befejezte kalandos házépítési regé
nyét, eladta nyolcvanezer pengőért a félben- 
maradt, sokat emlegetett Margil-rakpartl há
zát. 9. Ezzel eremben Tőkés Anna tizenhat- 
ezer pengőért telket vásárolt Budán. X. Gaál 
Franciskának sem mehet rosszul a sora 
/folt gumódban, földbirtoka és belvárosi háza 
mellé újabb ingatlant akar szerezni, egy 
Józs: I-köruti nagy bérpalota megvásárlásáról 
tárgyal megbízottja utján.

IV.
Lcgdrál’ább kincsünk a mosoly, — amiből 

inoalaiiiiban olyan kevés jut az. embereknek. 
Pedig van, aki pazarolja, két kézzel szórja, 
csak el kell menni érte. Budapest kincses*  
bányatulajdonosa és jókcdvmilliomosa a 
Dnnaparlon található: Chrisll Gianpietro, a 
híres bécsi dizőz. esténként a Dunakorz.ó- 
kávéházl»::n szerepel brilliáns sanzonokkal 
és zenés paródiákkal. Ami hadvezetésben 
Napokon. pidiíikában Maccbinvelli — nz 
szórakoztatásban: Chrisll (iianpietro!

V.
Festetics Ernő gróf tegnap Brünnbe uta

séit, hogy Nazcratí-gipfmel starthoz álljon a 
briinni autóversenyen. Ifjú grófunknak egye
lőre ez lesz az utolsót versenye. Festetics Ernő 
ugyanis toborzásra jelentkezett, be is vált, 
október első napjaiban bevonul a gépkocsizó 
vszlályhoz és megkezdődik a gyöngyélet.. ■

VI.
.4 nem túlságosan előnyösen ismert buda- 

r síi röpiratszerkcsztő, oki rendszerint egy- 
egy közgazdasági nagyságot szokott méregbe 
mártott elkknyillal megcélozni, mostanában 
többször egymásután lődö-öll a közismerten 
széplelkii iparvezér felé. /I: iparvezér végül 
megunta a dolgot és baráti tanácsra elhatá
rozta. hogy leszereli a röpiratos-ember mér 
gél. Megkapta a jótanácsol, hogyan kell az 
ilgcnféle műveletet végrehajtani. .4 „szer
kesztő ur" egy szép napon meghívást kapott 
a: iparvezérher. A kitűzött időben ott is fiit 
a dolgozószobájában. .1 méltóságon házigazda 
gyennéd figyelemmel konyakkal, szivarral 
kínálta és végül nagy finomon feladta a ké
nyes kérdést:

— Mondja kérem, igen tirrlelt szerkesztő 
ur, mibe kerül önnél egy milliméter'?

•— Mi az, hang millimétert .. . milam kilo
méter a: egység — hangzott a röpiratszakma 
kitűnőségének f elcsattanó hangú válasza . . .

VII.
■t mii "és-/ ilóg legfrissebb házassági híre: 

Somogyi Xusi férjhezmegy. A vőlegény jelöli; 
Bolgár Géza, a híres urlovas.

Vili.
Szaporodik eggyel a dunayarti eaféretlau- 

rontok szórnia. A Dunngfí:hajózási h'észvéng- 
társaság engedélyt l:i patt a székesfővárostól, 
hogy kávé házat és itt érmét építsen a Ferenc 
József-rakpitrll hajóállomása mellé. Maslrc- 
vich György, a hajóállomás tervezője építi 
ezt is. .■'.-de re pengőbe kerül at épület és a 
berendezés, Iclen-nyáron nyitva les:.

„bernit
FAL. ÉS BUTÓHBURKOLASOK

BEMUTATÓHELYISÉGE
V!., ó-irrvA •«. sz.
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BAKTER: Uccu nini Lepcses szomszéd, 
ártatlan Tompa-úccaj járókelő legyek, ha 
nem Pestrjil gyünnek megen.

ÖRZSI: Onnan hát.

pányorszúg bocsánatot kért?
ÖRZSI: Igen, de áztat is monta: nem bi

zonyos, hogy japúny röpülő vót o bűn
tetves.

BAKTER; Oszt miliőn célirányzat végett 
lükették föl -magukat a harmadosztálon?

LEPCSES: Mer annyira méregbe gurú- 
lam, asziltem nyócvanluirom darabra puk
kan szét a májam.

BAKTER: A szenvedésít neki! Mér?
LEPCSES: Gondúja cl: ippen menek 

adót főzetni, hát jedző úrnál aszongya a 
rádijó, hogy idén mán eddig is sokkal több 
n kincstári bevétel, mint amennyit vártak. 
Mondok jedző úrnak: akkor én mán be se 
füzetem a hátralékomat. De aszongya be- 
fíízctem bizony, mer elárvereznek. Hát 
most inán lehet fogalma, mekkorát huján- 
toltam én Pesten arra a fő adó-igazgatóra, 
liogv mér nem szállijják lejjebb a füzetni- 
valót?!

RAKTÉR; No fene, no fene! S íi mit 
szólt rá?

LEPCSES: Bebizonyította, hogy nincs 
igazam.

BAKTER: Be-e??
LEPCSES: Be bizony. Aszongya: „Mon- 

gyn Lepcses szomszéd, mit szokott maga 
cinlilteni, mikor adófüzetésre indul?" — 
„Hát" — mondok — „aztat, hogy: a rnénkü 
csapjon beléjük!" •— „Eb lia tíz pengővel 
lejjebb eresztyük e.i adóját, akkor mit fog 
cmlitteni adófiizetésnél?" — „Hát" — mon
dok — „sajnos ugyanazt, mer adózás ká- 
ronkodus nélkül csuk ollan vóna, mint ká
poszta hús nélkül, vagy magyar ember 
gatya nélkül.*  — „No lássa" — aszongya — 
„akkor minek engeggyük lejjebb az adót?"

BAKI EB: Nono, hál hiszen. S azonfelül 
mi újság Pesten?

ÖRZSI: Kiattak odaföl egy rendkívüli ki
adást, akibe azt írták, hogy a muszka sógo
rok agyonvertek a Sztalinyl. Oszt e’ szó se 
vúl, igaz, beliillc. Meg is büntették ükét.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint Ckeplé- 
szep vót az a Miskáros Tóth Gyula, annak 
P*  Vót a szokása, hogy mindenféle rémisztő 
híreket hazudott a népeknek s ezáltal igen 
megrökkentette ükét. Hál egy nap a köpkö
dőn odanyargalt Bággyaszló Szimák Józsi
hoz: „Jaj, jaj, Szimák szomszéd, a maga 
anyóssal moslékra taposta a gyorsvonat!" ■— 
„Ugyan fogja be mán a szájút" — mordult 
rája a biró —- „iszen nini, ippen ott mén he 
a templomba!" — „Eii, biró uram" -—„csó
válta fejil Bággyaszló Szimák, — „mán az
tat a kis örömet is clsajnjjja tüllern?"

BAKTER: Irigyek az emberek, annyi 
szent! — Hát emR mit hallottak, hogy az 
angol nagykövet megbombúzása miatt Ja-

KftSZEN VAGY 
MERTÉK után BŐRKABÁT
BECKEMIL aSgg Rákőezi-út 65, I. emelet

REGE A SATIN DIADALÁRÓL
Fgyszer egy kis satin 
Aíít gondolt macában, 
ólzt, hogy d biz' jó lesz 
Nagy pálaruhának.

Évekkel eaelőtt, mikor a satin- 
divat kezdődött, az asrzotiyok mindent 
ebből a pompás anyagból akartak 
csináltatni. Később lecsökkent ez a 
satin-láí, egészen a fehénicmii szint
jéig, sőt már párna-mor.tirozásra sem 
Atallottuk a satint felhasználni. Idén 
azután ismét előretört hóditó utján 
a — satin. A satin, amelv puha, 
fényes „sticlijévcl” nagyon hiaeleg 
az asszonyi arcnak. A satin, amely 
„jól öltöztet.”

Paris, London, Becs és Budapest 
tele van fiatiunui. A bemutatókon 
csatát nyert ez a nagy szeri! anyag és 
mi ujjongva kösztintjuk s köszönjük 
megújhodását.

Délután öttől már satinban járha
tunk. Rövid, kis szűk, cseppnyit 
glokuis szokuya vagy matt és fényes 
oldalából csikóin ÖBsseállitott fazon 
a favorit. Nem is kell erre más disz, 
mint egy strassz-csat, klip*,  vagy 
gomb. Az egy ik bemutatón nagy sikert 
cntoti crQ ilyen c^ikoiábu satin ruha, 

elől egy kis iucUóu)ké.cl. A ruha 

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eceer 
Madzagrágó Csiba Mihál az udvarán dógo- 
í:olt s fölötte elrepült egy gólamadár. Ami 
még nem lelt vóna baj. De azonban a tisz- 
tölellen góln leküldött egy ollan bombát, 
okit „madáiüzenel“-nek szoktak nevezni s 
punklossan a Mihál kopac fejit tra fúlta 
fóllreflerbe. Persze igen mérgessen futott út 
a szomszédba s rákúronkodoU Méltányos 
Csaboda Lukácsra, hogy hát „a maguk ké
ményin fészkelő góla minő csúfságot csele
kedett velem!" — „Ünnepélessen bocsána
tot kérek" — szólt a szomszéd — „ámbár 
nem bizonyos, hogy a mi gúlánk vót, mer 
plébános uréké is lehetett." — „Ha nem bi
zonyos" — bosiorgott a megbombázott illető
— „akkor mér kér bocsánatot?" —- „Hát"
— vonta vállát Méltányos, — „mer plébános 
úrék gólájn azér mégse ollan ügyes, mint a 
miénk."

ÖRZSI: Hogy a fényé tutulla ki!
BAKTER: S abhul mi igaz, hogy az a 

Tronczosó spanyol nemzeti őrnagy el akarta 
szöktetni a vörös kórmány búvárhajóját?

LEPCSES: Hájjá tuggya, eceer az a Ga- 
tyalcngelő Csorna Ferkó erőszakkal sze
kérre rakta Almácska Veront s -elszöktetlc 
d Bóczor-erdőbe, ahun egy álltó hétig fogva 
tartotta. -— „Csak a ital nem értem" —■ csó
válta fejit a tárgyaláson a biró — „vájjon 
ez az apró legény hogyan tutta erőszakkal 
fölraknj a szekerére ezt a tenyeres-talpas 
nagy darab Veront?" — „Hát úgy, hogy a 
derekamnál fogva tolt főfelé" — vallotta az 
clszöktetett jány, — „én meg a két kezem
mel huzóckottam, mer féltem, hogy valami 
baja esik r nagy erőlködésbe."

ÖRZSI: A szél üsse össze a kis bokáját! — 
Oszt gvervnk aptya.

BAKTER: Csak még egyet: igaz vóna, 
hogy egy külhoni orvos muzsikával akarja 
gyógyfttani a kornyadozókat?

ÖRZSI: Ajj, az orvosok sok böszme dógot 
■csszckalatyónak.

LEPCSES: De okos ember jól megfelel 
nékik. Mint mikor Másíknln Nagy Jánosnak 
egyik iába kegyetlen büdösül nyilallott s a 
Szidon doktor aszonta, hogy ezen nem le
het scgílleni, mer az öregségiül vau. — 
„Nem hiszem én aztat" — rázta fejit a be
teg. — „Nem-e?" — bőrként rája Síidül)
— „oszt mér nem?" — „Hát azér" — felelte 
Mászkulu, — „mer mind a két lábam ec- 
ccrre született, oszt hogy a hájc'erménkübe 
lehcccségcs, hogy egyik hamarabb vénült 
volna meg, mint a másik?!!" — Oszt Isten
nek aj állom.

LEGOLCSÓBB 
A SPECIÁLIS 
készítőnél

díszét a csikók fordított beadása 
képezte.

Az esti kis és aagveeti satin is az 
elegancia non plus ultrája. A vacso
rázó fekete sátánból, diszkréten fel
vágott hátiul, echarjppal, nagy strassz 
díszekkel készül, egész hosszan és ugy’ 
tupa<| a testhez, mintha trikó lenne. 
Nagyestinek vehetünk színes anyagot 
is, mély dekoltázzsal, arany-ezüst dí
szekkel. Kápráztatóan szépek ezek a 
toilettck.és óriási előnyük, hogy min
denkit lcltétlcniil jól öltöztetnek.

Az elegáns hölgy garderobjálioz 
tartozik feltétlenül az is, hogy abban 
egy bordó satin délutáni vagy egy 
barna kis angolruha szerepeljen.

De nemcsak egész ruhára használják 
fel ezt a kedves anyagot, hanem diszi- 
t6sre ..is: A t<1,ik®bátok például elől 
megkötött széles saLm-övvel készül
nek. Szövetruhák satin gallért és kéze
lőt kapnak. Az estélyi kalapok anyaga 
a csavart íurbánszerü satm.

Tessék tehát Hölgyeim sürgősen 
satint vásárolni!

(Dr. Dfauné Erdős Bőske.)
*

Ak n. nknr.u, hofy rrmpk „1nkjn (
Ml llen. l t-,..,. fr| „ Hnrisb.,;,. I. „ o!,.ti 
tui.M n.lda lu/^szjonjál. A ,dj«

anyagban, kidolgozásban és ami a iPOfn„, 
sabb, igazán elérhető árért. 8 n'M

♦
Nem vitás, hogy szatin anyagokat csak « 

Kalvin-téri Fenyves Áruházban érdemes vác 
rolni, mert gyönyörű feketa és színes s/atillnv 
már 3.30 P-ős árban kaphatók, inarocciti „ 
tinók 3.00 P-ért és mintás estélyi ruh'n-i 
szatinok 9 80 P-IÖJ. Lehet ennél olcsói bni ki 
vánni? A minősége pedig elsőrendű.

LEÓ PERUTZ
A SVÉD LOVAS

— Regény. Dnnlc-kladás. —

Kezdjük azon, mert ritka érték manansá-. 
Leó Peruit olyan könnyen, folyékonvan e'v 
dugón és színesen önti magából’ a mesél,’ min't 
valamikor a Jókai-fnjla nagy mesemondók na 
azt rt minden sorou megérzik, hogy a 
mondás nagv adománya mégsem a lecfonH. 
sabb a szemében. Kort és embereket akar rei*  
zolni — luesoszövö képességét pedig c«v kii'iii 
nős és eredeti erkölcsi probléma bravúros k*  
úllilúsára használja fpj. A svéd lovaslmí 
olyan regényt irt meg, amely a legnuivahb 
legnagyobb igényű olvasói egyaránt kid’-;; 
mindegyik számára bőven van mondanivalója*

A kor: a XVIII. századnak az az évtizede 
amikor a pomerúniai országutakon gyakran 
lehet találkozni a romantikus XII. Károly svéd 
király futáraival, az erdőkben meg zsivánvbau- 
(lakkal — szerencsétlen emberekkel, akiket a 
nyomorúság hajszolt nz akasztófával kacérkodó 
rabló-életbe: az elszórt nemesi udvarházak pc- 
dig örömmel látják vendégül a Zsiványbáról, 
aki azért járja dragonyosaival az országot’ 
hogy a rablóklól megtisztítsa.

Ezeken az országutakon kapcsolódik összo 
kft kalandos élet, hogy összeolvadva, össze- 
cserélődve, a „svéd lovas" titokzatos alakja 
formálódjék ki belőle. Kél nyomorult csavargó- 
egy hírhedt tolvaj meg egy fiatal katonaszíh 
kevény éleié. A tolvaj ellopja a katonaszöko- 
vény életét — siralmas zsákmány —, de jól 
gyümölcsöztél!. Aztán vezekel a lopásért éj 
visszaadja az ellopott életet...

Kósza karra nem mond juk el a „mesét", mert 
Min volna az olvasót attól a sok feszült, izga
tott pillanattól megfosztani, amit a kritikus 
is gyermeki Őszinteséggel élt át a regény olva
sása közben. De érintenie kellett, hegy rámti- 
lathassunk arra is: több van ebben a regény
ben U puszta érdekességnél. Komoly erkölcsi 
magva van. _______

A „Dióhéj" keresztrejtvényünk 
nyerteseinek névsora:

I. díjút nyerte: 200 pengő készpénzben flrn/.ő Lajoi 
rbstsziy.tlőrine.

ti. díj: e^y kitOnő graniefen, kmezekkel; Plciflcr 
Uertrud, Erzsébet-kőrút 40. Hl.

Egy-egy értékes könyvet nyertek:
budapesti is pcs.i.0. nviüii ■nwuiejl'tk kü-.ül: Svéd Já- 

nos. H«jrvőth bi-Tg.vrs, Domonkos \ iltória, Krámer Lona, 
?a?s Jilemer. .Xuwann Béla, Ban.-l Nándor, ilj. MaUzky 
Lajos, Horéuyv Hirseh Sándcr, Iharos Lucv, Kötrles 
í-ercnc, hunod Imre, Magoss Mikiás, Ács István. Baaer 
fatnSs B-renoy István. Buiváry Péter, Nagy Katakn, 
Nagy Jenő. Vásárhelyi Feri. Va..s KaUn Pí.JÍ.r Jáiws, 
liüjcr Istián, Kovács Qyórgy, Vada Sándor, Vinczenli 
Luy, Vetsz Edit, Kemény -(iáfcor, Kemény Tbrrré, ll:er 
f bizony Bálint, llstos Mihály, i‘«-
lásd Ltlí. Sfliuppán Sándor, Frei Ferenc, Fucjis Jenő, 
Molnár Béla, Molnár István, Uosi«nfied harUsne, 
..trasser József, Wcisz Káziner, Weil jíriiö, Sairó lio- 
r.ska, Liszt Ertt, Inkcy István. Koes's Lászlóé, tiyrnes 
rerciic, György István, Fillinger Károly, György Mór, 
i.akos Zakariás, Sándor Mátyás. Sándor Sándor. Sala- 
J’.,Pn ZsiKitwmfl, Kovács Istvánná, Herczog Eleonóra, 
Göndör Árpád dr., Fisclibein Dezső dr., Bársony Erzsi, 
Bársony Éva, Osztián László, Redő Istvárjné, Sclnvarrz 
hírre. Vájd® Gyuln dr., Barcsin Irén, Szántó lmréné, 
Bora Erzsibe’., Bársony János, I’alálsliv Gvu'.a, Pniz® 
Márton, J’ack Jeu.-, Orj Zoltán, Tolepu Frcne, Illik 
Lticy, Gonpelcz Teddy, Darvas Árpád, Engel Miklós, 
Daiws Gézámé, Dáiúel Dezső, Ország János, Reinilz 
Klári, Brődy Mőrné, Sóvári Sándor, hcccy Géza dr., 
Herczcc Ferenc, Dankó István, Barg Bálhit, Kocsondi 
Ferenc, Káldor Swnon. Káitai Atuforré, KnHedci IMönné, 
Metz Mária, Sántlia Pálné, Szalay Sándor. Szalkay Ec- 
rencné, Gáóor Andor. Dániel Awlor dr„ Mésztás .'-’L-ia, 
Kátz Viktor, Vágó Itpre, Vadas Henrik, Vajda András, 
Takács Gyula, Nipőcz Ferenc, tóeglcr János. Pouny 
Altrod, Masasovszky Imre, Magyar Jőzscfné. Kiegcl^n 
iHin, KWi’cska Ferenc. Turjcsz Ferenc, Sc'.iütz lei; óy, 
Tausz Tivadar, Robicsek Iván, Herczog Lili. Tarlós 
Ecrcnrné, Tarján Vilmos, Szabó Károly ós Ferenc, Süveg 
lvtHmúnué, Schulcz MHisár.é. Sárxánv Ferencije, Hőnyi 
Fffcnczné. Rasovszlty .Inéi, Balogh Klári, TIn’ász Mária. 
Polatschek Ernő dr.. Polgár Zsuzsi, Pártos Béla, Nik«- 
l;cs Mihály, Molnár Imre, Márkás M. Istvánné, Láng 
Jánok, Kolozsvári Sándor, Roller Márton. Kálmán Cva, 
ivatona Lajos. Esrcnyi Rózsa, Lgnácz Betűié.

A vidiki í's leüli öldi mealejtük közül: Warknfelu 
Oszkár, Faragó Kottán, Kwtnvánszky 6ézn. Sátort Kf.rdy, 
'••cumann lmréné, Attmunn Tibor. Wagner Márka, 
Stadler Istvánná. VcjtzcnfJd János, Sarkad! TKaiar, 
N'ébl István, Kiéin Anitáiról, Grfln.vaid István, lfalpz 
.,.!!’l,?1‘*̂> ’iász Károly, Szekeres Pfjerné. I bán.
Tonik Tivadar, Bukovics Jenő, Kozma Andor, lhttá 
Relén. Genda Dezső. Gőmöri ’ea, Madarúst M-arto"-. 
Neumann Vilma. PcndJ Frtci, Rácz Tibor. Radó is'\á11' 
l ry Lajos, Schwarcz Márton, Székely Ferenc, '. .l‘ ’4 
An/i-ás. Hrlász Ifenn, Radó Báj-elv. Hu'ápi HuhrB.
Ignácz István. Károlyi István. Maklár Márton,'( r rxáli 
Higycs, Stern Márta, Tisza Lajos, Tímár Márton,
Stchrer Elemér, Molnár M. István. Ket'ner Ig'uiez. .k^z- 
derka Károly, Gtnáll Ferenc, Crcguss Zoltán, .La,h>« 
László, Kol'.ár Gábor, Mcsitrlcv E.-léth. Schiller Lóra.,'. 
SchuJhcd György j-j-.gel Lip.it, Kelet Jájws. I’.rknrr 
Ódon, Llcbtmann Be’.a, Salgó Éva, Engel György. S:>:- 
dnhtlvi Pál. .

A további megfejtők névsorát a jövő számunkban ko- 
ziiljlik.

— CYERMEKTOMBOI.A-nyeremények. nP1^ 
olcsó meglepetések, társanjátékok: MINER'-V- 

l ')L, Kossuth Lajos-ulc;i ?Ó._______

NYILT-TÉR
tt mvatban közlőitekért nem vállal tcklősségu 

• >zerkesztósésó

Kihirdetés
kező két házasuló egymással házasságot szán
dékozik kötni, úgymint dr. Slcrn SalaDW" 
Ilersch, nőtlen, gyáros ízr, 29 érés, buda<’p.s.1 
(VII.. Dob-utca 19l lakos és Gotóntr 
hajadén, izr., 20 éves, kogícel (éturova-u. I3' 
lakos. Felhivonj mindazokat, akiknek « ”cu!’ 
zett házasulókra vonatkozó valamely törvéiO'’* 
akadiUyról, 'agy a szabad beleegyezést l:R;'r0 
körülményről tudomásuk van, feogv ezt nMa,n 
közvetlenül jelentsék l.-e. Kosice, ÍW7 szcptfW- 
ber hó |<-én. é. :.1A~-1O37. ti. {?. 1' ' ! ,?X 
«. k., úilami anyakönyvvezelő.
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Amerikai izü gengszterbetörés 
a kispesti Royal-moziban 
^bnyon,ukról felismerte a rendőrség a bandát, amely egy 
hét alatt a negyedik betörést követte el Kispesten

Amerikai izü gengszter-történet pergett le 
szombatról vasárnapra virradó éjjel a kis
pesti fioyaf-moziban, de nem a vásznon, 
hanem — előadás után a mozi pénztár
helyiségében és igazgatói irodájában.

Szombaton az Üllői-ut Lil). szám alatt 
levő ezernézöhelyes modern kispesti Royal- 
moziban detektivregénvt játszottak. Antal 
Gyula igazgató a pénztár előtt állt s néze
gette, hogy ki mindenki megy be a mozi
jába. A féltizes előadásnál

egy különös négytagú izgatott csoport 
tiint fel neki:

tgy középtermetű, vállas, barna sportruhás 
25—20 év körüli fiatalember, aki feltűnően 
bicegett, karján egy magassarku cstélyl- 
cipős, kékruhás elegáns nővel, egy kopottas 
ruhája, munkáskülsejű, hosszuhaju férfi és 
egy alacsony, göndörhaju, szemüveges, sö- 
iétszi'.rkeruhás fiatalember. A feltűnően vi
selkedő négytagú társaság páholyjegyet vál
tott, az igazgató pedig figyelmeztette a jegy
szedőket, hogy

különös gonddal vigyázzanak 
erre a csoportra, mert viselkedésükből arra 
lehetett következtetni, hogy megzavarják az 
előadást. Az előadás azonban a legnagyobb 
rendben folyt le. Kiürült a mozi, eloltották 
a neonfényes reklámot, a jegyszedők átöl
töztek s az igazgató társaságával szórakozni 
ment. Az ajtókat a legutolsónak távozó 
igazgató gondosan lelakatolta s magával 
vitte a kulcsokat. A mozi frontja előtt há
rom rendőr teljesített szolgálatot és gondo
san ügyelt arra, nehogy kívülről valaki be
hatolhasson a moziba.

Ezalatt a
sötét nézőtér egyik emeleti páholyából 

négy alak surrant elő.

Gondosan, minden zajt kerülve, lementek 
n földszintre és „munkához" láttak. Az ud
varra nyíló hátsó vészkijáratot álkulccsal 
kinyitották, hogy fedezzék magukat arra az 
esetre, ha valaki meglepné őket. A mozi 
lllői-utra néző tejüvegablakait plakáttal be
ragasztották, hogy a kint poszloló rendőrök 
ne vegyék észre a zseblámpák fényét. Most 
már biztonságban érezték magukat és 

lefeszítették a földszinti pénztárhelyi
ség ajtajának zárjál.

Ili nagy csalódás várt rájuk, mert a kassza 
üres volt! Ezután a pénztárhelyiségben álló 
íróasztalnak estek neki, mert azt hitték, 
hogy ide zárták el a napi bevételt. Egymás
után rángatták ki az asztal fiókjait, átku
tatták őket s amelyikben csak könyveket 
és jegyeket találtak, azt kiliajigálták a mozi 
halijába. A legalsó fiókban végre siker ko
ronázta buzgalmukat:

megtalálták a váltópénz-kasszát, 
ebben azonban csak párszáz pengő apró
pénz volt. Ennyivel nem érték be s elhatá
rozták, hogy felkutatják az épületben, hová 
rejtette az igazgató az egész nap zsúfolásig 
lelt nézőtér tekintélyes összegű bevételét.

Felmentek tehát az első emeleten lévő 
igazgatói lakásba. Felfeszitették az íróasz
talt.

Hétszózpengős zálogcédulát, többszáz 
pengő készpénzt és csekket vettek ma

gukhoz.
De még ezzel sem elégedtek meg, kifosztot
ták az igazgató ruhaszekrényét is. Az utolsó 
percben vették csak észre, hogy

a szoba sarkában egy Wcrtheim-páncél- 
szekrény áll.

Ilyen nehéz munkára ugylátszik, nem számí
tottak vagy az időt tartották rövidnek, nem 
kezdtek a megfúráshoz, hanem kezdetleges 
módszerekkel próbálták kinyitni. A banda
vezér rágázolt a páncélszekrény mellett álló 
ágyra és hátulról előredöntötte azt. A műve
let után

élesen kirajzolva ott maradt a cipő le
nyomata

a fehér párnahuzaton. Ezután vasszerszá
mokkal próbálkoztak a páncélszekrény ajta
ját felfesziteni, ez azonban csak behorpadt, 
de nem engedett. Az idő elfogyott, belopódz
tak tehát ismét a földszintre, majd a hátsó 
vészkijáraton keresztül az udvarra jutot
tak és

magukkal vittek mintegy kétezer pengő 
értéket.

Azután átmásztak az udvar falán és a szom
szédos veteményeskerten át a Kossuth Lajos- 
utcába jutottak. A veteményeskert puha tala
jában

tisztán kivehetően halad egymás mellett 
négy ember lábnyoma:

Furcsa zsarolási kaland
kétszáz vágón nád és egy 
poste restante levél körül

A budapesti terménytőzsdén és a ter
ménykereskedők között nagy érdeklődéssel 
és megelégedéssel beszélnek egy furcsa eset
ről, amely a rendőrség elé került és amely
nek központjában mint panaszos a Bruck 
és Molnár ismert terménykereskedő cég 
szerepel.

A Bruck és Molnár cég, amelynek a Sza- 
lay-ulca 3. számú házban van az irodája, 
már hosszú idők óla összeköttetésben áll 
az S. A. Comissionaria Induslria Fiaschi 
olasz export- és importcéggel, amelynek Fi
renze mellett, Empoliban van a központja.t 
Az olasz cég magyarországi bizományosa 
és meghatalmazott megbízottja a Bruck és 
Molnár-féle iroda. Néhány nappal ezelőtt a 
cég levelet kapott Fiaschiéktól. Az olasz 
cég értesitette Bruclcékat, hogy

egy budapesti terménykereskedő köz
vetlenül hozzájuk küldött be ajánlatot 
kétszáz vágón magyarországi nád szál

lítására.
Az olaszok használhatnák ezt az árut, de 
miután Bruck és Molnár a megbízottjuk, a 
közvetlen ajánlatra nem ők válaszoltak, 
hanem eléjük terjesztették döntésre az 
ajánlatot. Á budapesti cég érdeklődött a 
szóbanforgó kereskedő után, természetesen 
arról is érdeklődött,

hol fekszik a kétszáz vágón áru.
A kereskedő, aki közvetítő utján jelent

kezett, azt a választ adta, hogy a hatalmas 
mennyiségű áru egyelőre nem áll rendelke
zésére, ő is csak összevásároltatja majd. 
A Bruck és Molnár cég kötclességszeriien 
értesitette erről olaszországi ügyfelét és 
végül

az üzletből semmi sem lett.
A Sza/ay-utcai terménykereskedők ezzel 

a normális, korrekt üzleti elintézéssel befe
jezettnek tartották a dolgot, de nagy meg-, 
lepetésre furcsa fordulat következeit be. 
A Bruck és Molnár-cég címére levél érke
zett, amelyben a szóbanforgó kereskedő azt 
irta, hogy a velük való összeköttetésből 
neki követelése van és felszólította a céget: 

fizessen nagyobb összeget, 
mert ellenkező esetben a budapesti tőzsdén, 
azonkívül belföldi és külföldi üzletfeleiknél 
kellemetlenkedni fog nekik. Levelét azzal 
fejezte be, hogy’ a kért összeget

pontosan meghatározott időben helyez
zék cl a 62-es postahivatal poste res- 

tante-osztályún.
A Bruck és Molnár-cég főnöke elsősor

ban tudta, hogy a kereskedőnek tőlük 
semmi követelése tincs, másodsorban sem

egy magasarku női és három férfilábnyom, 
amelyek közül az egyik egy bicegő emberé.

Hajnalban négy órakor tért vissza a mozi
épületben levő lakására Antal Gyula igaz
gató. A hallban megbotlott. Nem tudta el
képzelni, mi kerülhetett útjába a sima sző
nyegen s felgyújtotta a villanyt: egymás he- 
gyén-hátán hevertek- a felforgatott Íróasztal
fiókok. Izgatottan rohant a pénztárba, majd 
föl az emeletre, a lakásába, mindent fclfc- 
szitve, kiforgatva és összedobálva talált. A 
felforgatott lakásban első pillantása a szoba 
padlóján heverő Werlhelmr szekrényre esett 
s megnyugodva látta, hogy azt nem sikerült 
felfesziteni az éjszakai látogatóknak. Antal 
igazgató erre

kiszaladt a mozi előtt posztoló rendőr
őrszemhez,

aki telefonon értesitette a kispesti rendőr
kapitányságot a történtekről, öt óra lehetett, 
amikor a helyszínre érkezett a rendőri bizott
ság. Rendőrtisztek, detektívek és daktilosz- 
kópusok vették szemügyre a nyomokat s 
egyórai munka után sikerült is a betörés 
lefolyását rekonstruálniok. A rendőrség 
ugyanolyhn lábnyomokra bukkant az igaz
gató párnáján és a veteményeskertben, mint 
amilyent, huszonnégy órával ezelőtt két Tóth 
József-utcai divatüzletben és egy Szent Imre- 
herceg-uli faárugyár pénztárában találtak. 
Ugylátszik, ugyanaz a banda követte el a 
mozi-betörést, amely egy hét óta Kispesten 
garázdálkodik. A vakmerő betőrőbandát 
még nem tudták kézrekcritcnl, de a rendőr
ség a mostani helyszínen hagyott nyomok 
alapján biztosra veszi, hogy a veszedelmes 
tolvajok,

a legrövidebb időn bellii hurokra kerül
nek,

annál inkább, mert ez egyszer megfeledkez
tek az óvatosságról és keztyü nélkül dol
gozva, ujjlenyomatokat is hagytak a páncél
szekrényen és a pénztárhelyiség ajtaján.

miféle olyan üzleti gesztiójuk nem volt, 
amely miatt nekik kellemetlenkedhetnek, 
viszont nem volt hajlandó szó nélkül hagyni 
a fenyegetést, ezért a rendőrséghez fordult. 
A cég képviselője elment a főkapitányságra 
és bejelentette az egész esetet.

A főkapitányságon tudomásul vették a 
panaszt és azonnal megtették az intézkedé
seket. A levélben meghatározott időben az 
egyik cégfőnök felesége — aki ismerte a 
levélben jelentkező kereskedőt — detektív 
kíséretében elment u 62-es postahivatalba.

A detektivnek az volt az utasítása, 
hogyha megjelenik a kereskedő és a 
céglőnök felesége megmutatja őt, azon

nal állítsa elő a főkapitányságra.
A detektív jóidéig várt a nyugati pálya

udvar melletti postán, a kereskedő azon
ban nem jött. Ezalatt viszont a Bruck és 
Molnár-cég Szalay-ulcni irodájában jelent
kezett a kereskedő felesége azzal, hogy az 
ura beteg. A cégfőnök erre, a főkapitány
ságra telefonált, ahonnan detektív ment n 
kereskedő lakására és a főkapitányságra 
kisérte.

A bűnügyi osztályon a zsarolási ügyek 
referense elé állították. A kereskedő mél
tatlankodva tiltakozott. Kijelentette, hogy 
semmiféle bűncselekményt nem követett el, 
nem akart zsarolni.

Szerinte a Bruck és Molnár cégtől kö
vetelése van, ezt az összeget akarta be
hajtani, más szándék nem vezette őt.

A kihallgatás után a főkapitányság az 
aktákat a királyi ügyészség elé terjesztette, 
amely majd állást foglal és meghozza dön
tését a különös eset ügyében.

Társzekérre való 
lopott kerékpárt találtak 
egy volt fíiszer- 
kereskedö lakásán

Németh Antal volt pcslszcntcrzsébcli fü- 
szerkereskedő ellen több feljelentést lettek, 
amelyekben kerékpár és motorkerékpár lo
pásával gyanúsították. A rendőri nyomozás 
során kiderült, hogy Németh lakásán

egész társzekérre való használt kerék
pár és kcrékpúralkatrész van.

Ezenkívül több nemlétcző cég körbélyegző-

VILLANYSZERELŐJE

ELLENŐRZI

jét, levélpapírját és kitöltetlen számláit ta
lálták nála.

Még a kalapja ítélése alatt is számla
űrlapokat találtak.

A nyomozás adatai szerint a Némethnél ta
lált kerékpárok a fővároskörnyéki községek
ből származnak: Dunakeszi, Alag, Peslszent- 
erzsébet és Csepel községekből kerültek a 
volt fűszeres pcslszcnlerzscbcti lakására. 
Némethnél egy motorkerékpárról kiállított 
zálogcédulát is talállak. Megállapították, 
hogy a kerékpár Galavi Ferenc művezető 
tulajdona és azt egv újpesti zálogházban zá
logosította el Németh.

A tömeges kerékpárlopással gyanúsított 
kereskedő tagadta a terhére rótt cselekmé
nyeket s azt hangoztatta, hogy ugv a ke
rékpárokat, mint a motorkerékpárt jóhisze
műen vásárolta.

Ennek ellenére az ügyészség vádiratot 
r.dott ki ellene.

A nem mindennapi lopási ügyben a hé
ten tart tárgyalást a pestvidéki törvényszé
ken Dcbrcczcny József egycsbiró. A tárgya
lásra

teherautón szállítják be a lefoglalt ke
rékpárokat

és kerékpáralkatrészeket. Tanúként hallgat
ják ki a detektiveket i|, akik az elmúlt 
időkben katasztrófában elszaporodott ke
rékpárlopási ügyekben nyomoznak.

Ruganyos járással, jobb fellépéssel 
könnyebben érhetjük el éle'céljainl'at.

Viseljünk ezért is
Pa'ma kaucsuksai kot
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Halló
Október 2—3

A II é t f ő I Napló Páros Előnyverse- 
nyénck a képe már kialakult. A párok nagy 
része már leadta nevezését, hogy biztosítsa 
helyét ii 80 páros mezőnyben.

A verseny dijuzésa felülmúlja még a tava
lyi nagysikerű verseny ütik díjazását is. A 
nagy érdeklődésre ■ való tekintettel, — az 
amúgy Is pazar tlszteleldljak tömegét kibő
vítettük! ésigy a

8—8 napos Kékesi üdülés első díjon kívül 
komplett si-felszcrclesck

(szállítja: Párád! Lajos cég) Is gazdagítják 
u dijsorozutot, amely most már legalább 30 
pár számára biztosit gyönyörű ajándékot.

A verseny rendezősége kedvezményes tri - 
ningalkalmnt kíván nyújtani a benevezeti 
pároknak! Szerdán este 9 órakor az Orszá
gos Magyar Brldgc Clubban (Erzsébet-tér) 
tréninget rendezünk az október 2—3-iki fel
szereléssel és versenyrend szerint. Ezen a 
tréningen a részvétel díjtalan!

A versenyre nevezni lehet a H é I f ő i 
N a p I ó kiadóhivatalában Erzsébet-körut 
28. (Telefon: 1308-90.) A verseny szombaton 
(október 2-án) <1. u. fél (i-kor kezdődik a 
Gellert-szálló dunaparti dísztermeiben.

*
MA, hétfőn este 7 órakor kezdődik az / 

és II. osztályú csapatbajnokság. Tizhelcs 
küzdelem után dől cl, hogy melyik együttes 
viselheti „a legjobb magyar csapat" címét. 
Ez alkalomból még egyszer nyomatékosan 
felhívjuk a kapitányok figyelmét az uj ucr- 
seny- és sportszabályokra! Szép és nívós 
küzdelmeket kérünk; emlékszünk még a 
tavalyi incidensekro és zsűri összehívásokra! 
Előre is bízunk, hogy barátságos atmosz
féra mellett fair küzdelmet és szép játékot 
fogunk végignézni a bajnoki küzdelmek 
során. Itt meg annyit: sajnos, bridgezöink 
nem tudják, hogy „szépen is lehet vesz 
leni!..

♦
A BAJNOKSÁG ILIk fordulójának dátuma 

miatt többen fordultak hozzánk. Ismételten 
köröljük, Itng.v a Szövetség a HÉTFŐI NAPI/) 
elfinyvervrnyérc való tekintettel október 4-íröl 
október Odra telte át a hivatalos verseny | 
papot.

♦
A FELLNER KUPÁÉRT játszik ma nyolc 

csapat Tatot óvároson. Budapestről nz Unió LTC. 
Csehszlovákiából Himaszombat és Komárom 
csapata és a Dunántúlról Szombathely Club 
vesznek részt a küzdelemben. A tornát az 
Unió LTC teamja nyerte.

♦
A SZÉP FELVEVÖJ ÁTÉK egyik Iskola

példáját láttuk a brilliáns technikájú Klór 
‘Láiztótól:
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Licit: Kelet
1 pikk 
•I pikk 
kontra

Észak
4 kör
5 kör 

rekordra
Nyugat kis trcffel indul, Dél helyén illő Klór
beüti aduval. Miután Nyugat nem pikket in
dult. felvevő arra köpi tl.eztet, hogy Nyugat 
nak nincs pikkje.

l ehívja a l óró ászt, (ha Nyugat észrevenné 
a későbbi csapdát, most bedobná a káró> 
ászba a dámát, de <5 mit sem sejtve kicsit 
tesz. Dáma dobás esetén is Kelet bubija im 
passzolható!) Lehívja a kézben az adu ki
rályt és utána a: egyetlen asztali rantréval 
lemegy a: asztalra; meghívja a treff dámát, 
melyre eldob a kézből C‘iy kis pikket, Nyugat 
üt a treff királlyal és adut hív! Felvevő üt a 
kézben és kis kárával visszaadja az ülést! 
Nyugat szomorúan üt a dámával is kinyié 
len trefíet hívni, felvevő üt az asztalon a hu 
bioul. eldobja a kézi kis pikkjét és a nagy 
gibictóbor tans'ii kőzett, hljesit! Brrívó Klór'

Előadunk: Darv*  r Tébir'X ór LJ s ! > p

r •' • • : '

.. cb 3. bz. járat csak vtu-Ar- ünnepnap tör.tekcdlk.
• L » N I V A I. <> K 1

Hm ná!y«lt4varrM mlndrnUr n tót nem ruháiható. Mlnrfennemfl felviHffositíss«l x> 
1. 4 lyit.ii- ieinia\-iro».bol ere'l.. ( zemiroda 1 sboIköI (Jászberény, Api»onyi-tér 14., tele

1 1 t u. m '. . Fenn*  lton nli'*,]  •'» nutnbuvban Idáit táfffvk Atvrhf." ■ ‘ ' "‘■•b l; inéi\.i.te, t .1.',s.,inik I i ,k és kü On Járatokra aulobuirok in.ndci/ldöLcn meg
Ul. A menetjcuy •« utazái meRkeidése uUu mátrai rendelhetők. m-nacn taot-en meg

főkapitányság!...
Modernizálják a rendőrség telefonját: 
1-2-3-4-5-6 lesz az uj szám

A rövid Iritcrregnum 
alatt, amely Ferenczy 
Tibor távozása . és 
Eliássy Sándor kineve
zése közben telt el és 
amialalt lletényi Imre 
vezette a főkapitánysá
got, felmerült egy régi 
panasz orvoslásának a

modernizálni fogják a rendőrség tele
foniul.

A helyzet most az, hogy egyrészt úgyne
vezett nehéz lelefonszáma van a rendőr
ségnek. A főkapitányság: háziközpont szá
mai közölt szerepel például a 113-640, 
125-324, 110-948. Ezek egylöl-egyig

nehezen megjegyezhető számok, alig 
akad valaki, aki fejben tartaná ezeket 

a komplikált számokat.
Ezzel szemben viszont vannak úgyneve

zett könnyű telefonszámok, amelyeket igen 
könnyen megjegyezhet mindenki. Ilyen a 
telefonközpont hibabe jelentő, a 03, a men
tők 04, a tűzoltók 05-ös állomása, vagy a 
taxivállalatok 222-222 és 444-414 száma és 
nem utolsó sorban az fegyik színházjegy
iroda száma, amely

jórészt nagyon könnyen megjegyez
hető telefonszámának köszönhette nép

szerűségét és üzleti sikerét.
rendőrségi telefon modernizálása körül 
az elgondolás, hogy a főkapitányságnak

A
az

KÖZGAZDASÁG
Állami támogatást, propagandát 
\és az italmérési korlátozások mez
szüntetését kérték a szőlősgazdák 

országos nagygyűlésén
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése). A Magyar Szölijsgazdág Egyesülete 
vasárnap Gyöngyösón országos nagygyűlést 
tartott, amelyen az 
összegyűlt többszáz 
részt.

A gyülésteremből

•lést. Relsmann Zoltán
az ftahnérés korlátozásának megszün

tetését kérte,
és 'biztosítékokat kívánt arra vonatkozóan, 
hogy kétszázezer hektóliter borból borpár
latot főzzenek. A belföldi. borárak szabályo
zását az export érdekében fontosnak tartja. 
Petro Kálmán országgyűlési képviselő a kis
termelő hegyigazdák számára kért segítsé
get és reklamálta ' ”
kát. Temcsváry 
megállapításaival, 
gyöngyösvisontai 
tartott előadást.

Bornemisza kereskedelmi miniszter nyitja 
meg holnap, kedden az első kereskedőna
pot, amelyen a most megalakult kereskedel
mi érdekképviseletek „Állandó Bizottság"-a 
is részt vesz. Ebben a bizottságban uz Oinkc, 
a Magyar Kereskedelmi Csarnok, a Fővke 
és az Okisz 21 tagja fogja a kereskedelmi 
miniszter elé terjeszteni indítványait. Az
A. B. élén, mint elnökök Sesztlna-Nagybá- 
kay Jenő, az Cinke elnöke és Madarassv- 
Beek Gyula báró, n Kereskedelmi Csarnok 
elnöke állanak, akik felváltva vezetik az Á.
B. tanácskozásait. Seszlina-Nagybúkay Je
nőt akadályoztatása esetén Magyar Bertalan, 
az Omke társelnöke helyettesit!.

*

.4 2500 vagon magyar buzakontingens és 
az 1000 vagon pótkontingens leszállításán 
kivid Svájc opciót kötött ki további 7500 
vagon magyar búza leszállítására is.

Autóbuszon utazók figyelmébe!
itrnmnl i’rtl t*  ntobunr.Uzrm vonslntn a monotrend hoz. - lén.vogeaen megváltozik. mlértln n kollemetlenüéznt 
1087. október 3-tól - Ixnz.odva a vasúti meuetrendok- elkerülése végeit tanácsos az alábbi menetrendet megörlgek 

autobuszmenetreníj
érvényes 1937 ofttóbor 3-tól.

ország minden részéből' 
főnyi szőlőtermelő vett

nagyon sokan kiszo
rultak,

a beszédeket számukra mega fonok segítsé
gével közvetítették. Waldbott Kelemen báró 
nyitotta meg a gyűlést, a borexport kérdé
sével, a szőlő és bor propaganda ügyével 
foglalkozott.

Egymilliárd tőkét reprezentál a magyar 
szőlőgazdaság és évente 40 millió pen- 
gönyí adót és illetéket fizet az állam

kincstárnak.
A tőke után 4 százalékos kamatot. Ebből 
kért visszatérítést a nehéz helyzetbe jutott 
szőlőgazdaság számára.

Baross Endre arról beszélt, hogy a hegy
községi törvényt és a szcsztörvényt kell
egymással junktimba hozni, ellenkező eset
ben

a magyar szőlőgazdaság a brazil 
ültetvényes sorsúra jut.

Polgár Lajos a minőségi borok és 
nclmi borvidék számára sürgetett 
(léseket, mert a mai árak mellett rentábilis 
gazdálkodás nem lehetséges. A bortermés 
értékesítése ügyében hozott intézkedéseket 
csak kezdeményezésnek tekintik, amelyet ki 
kell szélesíteni. Meg kell szervezni a bor- 
értékesítést, arányosítani kell a tehervise-

kávé-

a törté- 
intézke-
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tarefoíyom 
at Országot Magyar Bridge Club.bán 
(Jiizsébct-tórt’kiOízk — Telefon: D 8-299) 

kezdődik ckCóbar 12-ér
Olcsó ko&dő- é*a haladó kurzus

rAptószentmrtrton-'l Aplóblcske—Matfvká'.a
1

Jászberény- Nagyimra
8-CO 13-00 10-45 I « 
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• Vaaár- én (lnnopnapotion 18’12-kor Indul.

is könnyen megjegyezhető telefonszámot 
kell kapnia. Technikai okokból a mentők 
és tűzoltókéhoz hasonló kétjegyű számot 
már nem lehet szerelni, igy az a gondolat 
merült fel, hogy a számsor első hat szám
jegyéből kombinálják a rendőrség uj tele
fonját.

Egytől hatig, sorrendben kell tárcsázni, 
umi igen könnyű és jól megjegyezhető 

szám: 1-2-3-4-5-Ü.
Van ezenfelül még egy igen fontos ren- 

deznivaló a rendőrségi telefonok terén. Bu
dapest 120 rendőrőrszobája közül csak azok
nak az őrszobúknak van közvetlen telefon
összeköttetése a főkapitánysággal, amelyek 
az egyes kapitányságok épületében vannak 
elhelyezve. így azután, ha a főkapitányság 
valami fontos ügy miatt sürgősen érintke
zésbe akar lépni az őrszobákkal,

úgynevezett körtelefont kell leadni, ami 
természetesen nem megy túlságosan 

gyorsan.
Az uj terv szerint a főkapitányság tele

fonközpontja egyszerre tudná kapcsolni va
lamennyi őrszobát és villámgyorsan egy
szerre szerezne tudomást a parancsokról 
és utasításokról az egész város területén 
fekvő valamennyi őrszoba.

A főkapitányság egyik magasrangu tisztje 
a postavezérigazgalőság szakembereivel 
összhangban különféle szemléket is tartott 
és már folynak a tervezgessek és tárgyalá
sok, amelyek lehetővé teszik majd a régen 
várt modernizálást.

az elmaradt támogafáso- 
Iinre vitába szállt Petro 

végül Balogh István a 
borvidék jelentőségéről

6-50
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• Közvetlen esnttnkozáB Naeykötrtn At Budapestre.
Jászberény MÁV. helyi Irt rátok bari 
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A kereskedelmi érdekképviseletek a nn. 
gánalkíihuazolti törvénnyel kapeso!; tb-J 
közös claborálumot terjesztenek ezen a |,... 
ten a miniszter elé.

♦
A Szegedi Gazdasági Egyesület vasárnap iIV|. 

tóttá meg ünnepélyes keretek kiizUtt 
gyiiniölcsklállitást. Az . ünnepi megnyitó hv,■ 
det báró Vny László füidmlvelé.siigv r'.lcin. 
titkár tartotta. A kiúllitás október 3-ig nu;ra(i 
nyitva.

*
A német gyarmatúrubehozatali kontingens fe/. 

tételeit megváltoztatják oly módon, hogy 
helyett kávé vásárlását is megengedd;' 
márka ellenében.

♦
A nyulbőrök kiviteli tilalma igen jelenlékrnv 

károsodást okozott a nyersbőrltereskmh h nin' 
Éppen ezért a nyulbör kiilforgaloninak ujbóii 
szabályozása céljából erre a hétre ankét a hiv. 
lak egybe .

♦
A magyaróvári M. kir. Gazdasági Akadé

mia 120-ik tanévének ünnepélyes megnvilá- 
sál október 3-án, vasárnap délelőll túrija 
meg. A tanévmegnyitó ünnepély kereti’len 
leplezi le a Gazdasági Akadémia régi épii- 
lete előtt lévő Vár-téren, az ezeréves halá- 
rok védelmében elesett hősi halottainak im
pozáns emlékművét is, melyet vitéz Hajas 
István műépítész tervezett Az ünnepi be
szédet dr. vitéz Biró Gyula akadémiai r. ta
nár mondja. Az emlékmű leleplezése után 
az ősi magyaróvári Akadémia aranyoklevél
lel tünteti ki vasmegyeri Domokos Géza, 
Galgóczy Antal, Kotsis István, Kraft Vik
tor, seprősi Fáikért Alajos, Rajman Kálmán, 
Reck Géza, több mint ötven évvel ezelőtt, 
Magyaróvárolt végzett okleveles gazdákat, 
akik félszázados úttörő munkásságukkal a 
magyar mezőgazdaság fejlesztésében kiváló 
cs maradandó érdemeket szereztek,

♦
Az Országos Ipareguesület a következő leve^ 

let intézte hozzánk:
A „Hétfői Napló" tekintetes Szerkesztőségéi 

nek és Kiadóhivatalának, Budapest.
Az őszi Lakberendezési Vásár sikeres befe

jezése alkalmával kellemes kötelességünknél: 
tartjuk, hogy a tekintetes Szerkesztőségnek és 
Kiadóhivatalá'nak ugy a Vásár rendezősége, 
mint pedig főképpen a kiállításon résdvett 
magyar kézmüvesiparosság nevében is őszinte 
köszönetét mondjunk azért a nagyvonala és <i 
siker elérése szempontjából rendkivül értékes 
támogatásért, amelyben a magyar kézműiparom 
soknak legnagyobb évenkénti propagandaese
ményét ezúttal is részesíteni szívesek voltak.

A magyar kézműipar évtizedek óta nchét 
küzdelmet folytat a gazdasági helyzettel és 
csak munkájának kiválóságával és gazdaságot 
voltával tudja állni azt a versenyt, amelyet 
számára az egyre jobban- spceMlzdtódó V'-.i/y- 
bani termelés jelent. Sikert ebben a küídelcnt« 
ben a kisipar csak akkor érhet cl. ha műnkén 
jdnak ma is fennálló elsőbbrendüségét, egyént 
kiképzését és ízlését, valamint anyagi verseny
képességét, megfelelő propaganda kifejtésével 
a vásárlóközönség köztudatában is elismerésre 
tudja juttatni. E téren és ebben az iráni/ban 
fejti ki tevékenységét most már megállapít  ha
tóan jó eredménnyel az őszi Vásár s hogy C 
munka a kívánt sikert elérhesse, ezért a ma
gyar kézmüiparosság, több mint háromszázt 
ezer főnyi önálló egzisztenciája őszinte és szí
vesen hangsúlyozott hálával tartozik a hazafias, 
magyar sajtónak is.

Amidőn mindezekért készséggel mondunk a 
tekintetes Szerkesztőségnek és Kiadóhivatalnak, 
ismételt, őszinte köszönetét, kérjük, fogadja t. 
Cím, akciónk iránti szives jóindulatát a jövőre 
is megőrizve, egyben igaz tiszteletünk és őszinte, 
nagyrabecsülésünk kifejezését..

Itt említjük meg, hogy a kézművesipari kiól- 
litáson a következő cégeket tüntették ki:

Az országos kézművesipari kiállítás legele
gánsabb kosztümjei Farkas György (IV., Váci
utca 12., I. em.) alatti női divaltorniéihen ké
szültek. A zsűri Farkas Györgynek a Icqna- 
gyob kitüntetést: az aranykoszorus mestert cí
met adta. Farkas György valóban rászól vált 
erre a magas kitüntetésre, mert évtizedek óla 
mesteri, mondhatnánk művészi Ízléssel tervezi 
és készíti a legszebb kosztümöket, kabál ikat, 
estélyi és délutáni ruhákat.

Stéberl András, a hírneves gyulai hentesáru
gyáros, aranykoszorus, mesteri címet nyert az 
idei őszi vásáron. A Stéberl-készllmények dű
lőit kolbász, szalonna, sonka, slb.) cgya' 11 
kedveltek ugy a Belváros fényes csemege j7’0, 
leiben, mint az ország összes élelmiszeri Hl'" 
bán. Ezért Stéberl mesterről valóban elmond
hatjuk: Primus inter páros, vagyis: az. elsők 
közt is a legelső.

Az országos kézművesipari kiállításon c7',151’ 
koszorúval tüntették ki Beck Emilt (Kák'iczi-m 
<>5.), a BEKE bőrkabátok speciális k('szito,et. 
Beck Emil neve valóban márka n hörkíib: t a* *-  
szitás terén, mert a cég fél évszázados í 
állása alatt a vevők tízezreit szolgálta ki n7í)-‘ 
megelégedésére és készítményei még az. ország 
határán túl is bccsüleléro váltak a ma;.^ar 
iparnak

Eladási hirdetmény
Herz Testvérek budapesti (Király-u. 13J r " 
kényszeregyességi ügyében az elrendelt 
elő során nyilvános tárgyaláson eladásra K*'  
rül adós cég árukészlete, üzleti berendezé^ 1 
Szlerényi Józsefr.é cégtag (Aréna ut 70) k*  * 
berendezési tárgyai
1937. szeptember 30-án. déli 12 áralíW 
az Országos Hitelvédö Egylol. Budapest.
Alkotmány u. 8. hivatalos helyiségében. '7,' [ 
adásra kerülő ingóságok a helyszínen, cla'Ias 
fellítokk a Irllár a, OHE-nól Is "tí 
óráig megtekinthető, ahová ajánlatok 
bánatpénzzel benyújthatók.
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Betörők teljesen kifosztották 
a fajbiológus Méhely Lajos 
tanár lakását

Érdekes betörési ügyben indított nyomo
zást vasárnap délelőtt a főkapitányság be
törési ügyekben dolgozó detektivesoport ja. 
Megjelent a rendőrségen a Döbrentei-uícn 
6. számú ház házfelügyelője és

nagyszabású, vakmerő betörésről tett 
jelentést.

Előadta, hogy Méhcly Lajos nyugalmazott 
egyetemi professzor hatszobás lakásában 
betörők jártak és a jelekből ítélve, az isme
retlen látogatók

teljesen kifosztották a híres professzor 
lakását.

Méhcly Lajos családjával már hetek óla 
az egyik fürdőhelyen üdül. Október első 
napjaira jelezték hazaérkezésüket. A lakás
ban senki sem tartózkodott, a személyzetet 
is magukkal vitték. A professzor elutazása 
előtt vasláncokat szereltetett az ajtókra, a 
régi zárakat újabbakra cseréltette ki, azon
kívül

hatalmas lakatokat is tétetett a vas
pánttal ellátott előszoba- és konyba- 

ajtóra.
Az elővigyázati intézkedések megtétele után 
külön felhívta a házfelügyelő figyelmét is 
lakására. A házfelügyelő minden nap meg
nézte a lakatokat és azokat szombat estig 
rendben találta.

Szombaton, a késő esti órákban kellemet
len meglepetés érte. Az egyik lakó figyel
meztette, hogy Méhelyék lakása előtt ment 
el és nem látta az előszoba ajtaján sem a 
vaspántot, sem a lakatokat. A figyelmes 
lakó azt hitte, hogy megérkezett a profesz- 
szor, de később mégis fontosnak tartotta a 
házfelügyelővel közölni észrevételét. A ház-1

Vőlegényével együtt letartóztatták 
Kántor Teréz postáskísasszonyt, 
aki sikkasztott, hogy hozománya legyen

Vasárnap délben egy kisirtszemii fiatal 
nőt és egy jólöltözött fiatalembert kisért 
két rendőr a főkapitányság kétszázas cel
lájába. A nő zokogása felverte a főkapi
tányság vasárnapi csendjét.

Kántor Teréz postatisztviselőnő és vő
legénye, Kerti Lajos, a hírhedt 200-as 

fogda vasárnapi uj rabjai.
A fiatal postatisztviselőnő sikkasztás cí

mén került a rendőrségre, vőlegényét pedig 
sikkasztásra való felbujtás címén tartóztat- 
táx le. Abban a postafiókban, ahol Kántor 
Teréz, mint kezelőnő volt alkalmazva, leg
utóbb rovancsolást tartottak és a pénztár
vizsgálat meglepő eredményre vezetett:

kiderült, hogy a pénztárból 2500 pengő 
hiányzik.

A revizor azonnal jelentést tett az esetről 
a postahivatal főnökének, aki azután az 
igazgatóságnak jelentette tovább a meglepő 
esetet. Az igazgatóság először házvizsgála
tot rendelt cl és amikor az nem vezetett 
eredményre, a főkapitánysághoz fordullak. 
A rendőri nyomozás ezután rövidesen ered
ményt produkált. Megállapították, hogy

a tettes nem lehet más, mint Kántor 
Teréz,

a—------------—«

Hamis bankkönyvvel vállalatot
C^riindoltj |le|yjrégef béreií, ölvén iparost becsapott 

és óvadékos alkalmazottak seregét szerződtette

két vakmerő szélhámos
Vasárnap a főkapitányság bűnügyi osztá

lyán csalás, sikkasztás és okirathamisitás 
chnén letartóztatták Dudás Mihály 54 éves 
'illanyszcrelősegédcl. Ugyanakkor megszö
kött társa, Lechncr István ácssegéd ellen 
körözölevelet bocsátottak ki. A rendőri in
tézkedéseknek érdekes hátiere van.

Pár héttel ezelőtt a Vilmos császár-ut 50. 
számú ház tulajdonosánál két jólöltözött, 
középkorú férfi jelent meg. Dudás Mihály 
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felügyelő azután csakhamar megállapította, 
hogy betörök jártak a lakásban.

A főkapitányságról daktiloszkopusok és 
több detektív ment ki a betörés színhelyére, 
hogy megindítsák a nyomozást. Méhely 
professzor halszobás lakása nagyrészt ér
tékes antik bútorokkal van bebutorozva és 
külön van Méhely könyvtárszobája, amely 
az orvosvilágban is arról híres, hogy abban 
a legritkább orvosi könyvek, tudományos 
értekezések megtalálhatók és a többezer 
kötetre rugó könyvek között szerepelnek 
természetesen Méhely fajbiológiai kutatá
sairól szóló tudományos munkái is.

A betörők az egész lakást feldúlták, 
feltörték az összes régi szekrényeket, vitri
neket és ugylátszik elegendő idejük lehetett, 
mert alapos munkát végeztek. Az ékszere
ket, a készpénzt, ruhancmücket nagyrészt 
magukkal vitték.

A titokzatos betörőket ugylátszik Méhcly 
tudományos munkálkodása is érdekelte, 
mert

a könyvtárat Is megdézsmálták, 
különböző könyveket, iratokat vittek el on
nan.

A rendőrség emberei ujjlenyomatokat 
nem találtak, amiből arra lehet következ
tetni, hogy a betörők nagyon vigyáztak, ne
hogy a legkisebb nyomot is hagyják maguk 
után. A tulajdonképpeni kárösszeget csak 
akkor lehet megállapítani, ha Méhely pro
fesszor hazaérkezik és leltárt vesz fel a 
hiányzó tárgyakról. A rendőrség intézkedé
sére táviratot küldtek Méhely Lajosnak és 
abban értesítették, hogy jöjjön mielőbb 
haza, mert lakásán betörők jártak.

ő volt a pénz kezelésével megbízva és így 
neki okvetlen tudni kell a hiányról.

A legnagyobb diszkréció mellett hallgat
ták ki a postatisztviselőnőt a postahivatal 
egyik szobájában. Eleinte önérzetesen vé
dekezett a sikkasztás vádja ellen, azután 
teljesen összetört és fuldokló zokogásba 
kezdett.

Bevallotta, hogy a 2500 pengőt tény
leg ő sikkasztotta el,

de nagyon megbánta tettét. Már hosszabb 
ideje udvarol neki Kerti Lajos 24 éves ma
gántisztviselő, akinek alig száz pengő a jö
vedelme. Az ő fizetése is igen kevés és ál
landóan arról beszélgettek, hogyan lehelne 
jövedelmüket gyarapítani, hogy azután há
zasságra léphessenek. Sokat töprengtek, de 
rájöttek, hogy havi 200—250 pengőből nem 
tudnak kelten megélni. A magántisztviselő
nek támadt azután az az ötlete, hogy

sikkasztani kellene n postánál és az el
sikkasztott pénzt hozományra kell for

dítani.
így is történt, a sikkasztás azonban rövide
sen kiderült és a jegyespár vasárnapra a 
200-as cellába került.

és Lechncr István néven mutatkoztak be. 
Előadták, hogy a házban levő üres üzlethe
lyiséget szerelnék kibérelni, teljesen átala
kítják. modernizálják, nagy péküzemet akar
nak lélesiicni. A tárgyalások egyre komo
lyabban fejlődtek és Dudásék, hogy szavuk
nak nagyobb súlyt adjanak,

felmutattak két takarékbetét! könyvet, 
amelyek a Pesti Hazai Első Takarékpénztárra

voltak kiállítva, egyik 15.000, a másik 
10.000 pengőről.

A háztulajdonossal megkötötték a bérleti 
szerződést és megkezdődött a helyiség át
alakítása. Egymásután

jöttek az iparoosk, a portálkészitők, 
körülbelül ötven emberrel tárgyaltak, 

mire megtalálták minden szakmában a leg
megfelelőbbet. Érdekes, hogy Dudásék a 
portálkészilőtől kezdve a festőkig, minden
kinek takarékkönyveket mulatlak lel és arra 
kérték a mesterembereket, hogy adjanak ne
kik haladékot, hogy utólag fizethessenek. A 
nagy összegekről szóló takarékkönyvek 
megtévesztették az iparosokat és abban a 
hitben, hogy a péküzem létesítői hitelképes 
emberek, bele is mentek a dologba.

Mialatt az Iparosok lázasah dolgoztak, 
hogy október elsejére, a kitűzőit időpontra 
elkészítsék a munkálatokat, azalatt Dudás 
és Lcchner megkezdte az alkalmazottak ösz- 
szeválogatásút. Apróhirdetések utján keres
lek óvadékos alkalmazottakat és

sokszor olyan tolongás volt a készülő 
üzlet előtt, hogy rendőrnek kellett sorba

állítani a jelentkezőket.
A jelentkezők megfelelő rostáláson estek 

át, csak azok jöhettek számításba, akik iga
zolni tudták, hogy párezer vagy párszáz 
pengőjük van a takarékban. Dudásék, akik 
mindenkinek takarékkönyveket mutatlak fel 
fedezetül, jövendő alkalmazottaiktól azt kö
vetelték, hogy

vegyék ki a pénzt a bankból, mert jobb 
helyen van náluk.

Baumgarten Jánosnál 500 pengővel pénz» 
tárosnőnek. Kiéin Gyulát 1500 pengővel üz
letvezetőnek, Sunycc Vilmost 200 pengővel 
ellenőrnek és másokat kisebb-nagyobb ösz- 
szogckkcl péksegédeknek, kiszolgálónak, ki
futónak, raktárnoknak fogadlak fel.

A háztulajdonos pár nappal ezelőtt tudo
mást szerzett arról, hogy Dudásék minden
felé azzal dicsekszenek, hogy mennyi pén
zük van a takarékban, azonban nem igen 
hajlandók u pénzből kivenni. A háziúr végül 
is elhatározta, hogy utánajár a dolognak, 
mert kezdett előtte gyanússá válni a sok 
kauciói alkalmazott felvétele is. A húzbtr 
fejében letétbe helyezett takarékkönyvvel, 
amely Lechncr István nevére volt kiállilva. 
elment a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
intézetébe. Ott bizalmasan érdeklődött, hogy 
a könyvben tényleg 15.000 pengő botéi 
van-e. A banktisztviselők utánanézlek a 
könyvelésben és meglepődve állapították 
ineg, hogy Lcchner Istvánnak mindössze öl 
pengő betétje van. Alaposan megnézték a 
laknrékkönyvct és

rájöttek, hogy vegyszerekkel ügyesen 
kijavították az öt pengőt tizenötezer 

pengőre.
A szélhámosság felfedezése után a háziúr 

feljelentést lelt a „sütőüzem tulajdonosai' 
ellen, az V. kerületi kapitányságon.

Szombaton délben detektív ment ki Du 
dósért és Lecímerért, azonban csak Dudás 
Mihályt sikerült megtalálni, Lcchner István 
eltűnt a fővárosból Dudás Mihály kihailga 
tása során beismerte a szélhámosságot. Kide
rüli. hogy viharos múlt áll mögötte.

A kommün alatt egy rekvirálókilliinit- 
mínyben működött 

és nemcsak Budapesten, hanem a vidéken is 
több fosztogatásban vett rcszt.A kommün 
bukása után izgatás és személyes szabadság 
megsértése miatt héteszlcndei fegyházra 
Ítélték, amit ki is töltött.

Dudás Mihályt vasárnap délben letartóz
tatták, megszökött társát pedig mindenfelé 
keresik.

Felavatták
Surányi Miklós 
emléktábláját

Díszes ünnepség kérőiében aonllák fel voe 
sárnap tlllclöll n Gentrálkávéházban .Su- 
rrinj/í Miklós, az egv év elült elhunyt kiváló 
magyar író emléktábláját. A kávéház egye, 
lemnlcai frontján az egykori törzsasztal fe
lelt helyezték el a niárványláblát, amelyet 
Surán'ji bronzportréja díszít. A kávéliáznnk 
az ünnepélyes alkalomra átalakítón szár- 
nyúl zsúfolásig töllölle meg az emléktábla
avatás díszes és előkelő közönsége, melynek 
sorában az irodalmi és politikai élet számos 
tekintélyes reprezentánsa jelent meg. Olt 
voltak a miniszterelnökség, és a miniszte
rek képviselői, az irodalmi társaságok ki. 
küldöttei.

Kfky Lajos egvetemi tanár a Surányi- 
emlékbizottság nevében ntegtarloltn szobor
avató beszédét és végül felkérte Aííizdros 
Győzöl, a CVnlm/kávéház tulajdonosát, 
hogy őrizze meg ez emléktáblát. Mtedroe 
Győző ezután rövid beszed kíséretében út- 
vóllc a táblát, amely a kávéház híres törzs, 
vendégének emlékéi örökíti me;’.

Na tetőtől talpig néznek meg 
bennünket, lássák, hogy még cipőnk 
sarka is rendes, ép és tökéletes, hiszen 
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Meleg idő
1 ’A "Meteorológiai Intézet jelenti vasárnap 
Hétben:

Fufópaszerte arárazabb és derül tel) b lett 
*2 időjárás. Az esőfrontok Oroszország felé 
ejvonnllak. Hazánkban az utolsó 24 óra 
folyamán még volt néhány kisebb zápor- 
rső.

Budapttfen vasárnap délben a hő mérték- 
let if fok, n tengerszintre átszámított lég
nyomás 770 mm; mérsékelten emelkedő.

.Várható Időjárás a kővetkező 24 órára:
Gyenge légárainhía. Délután néhány 
helyen kisebb záporcső. Heggel n völ
gyedben köd képződés. Délelőtt fink nap- 
Mltés. Az é j leli lehűlés kissé fokozódik, 
h nappali hőmérséklet tovább emel

kedik.

— Maradiul! Ferenc államtitkár Gyömö- 
rén beszédet mondott. Csíkvándi Ernő or
szággyűlési képviselő vasárnap beszámoló- 
beszédet mondott Gyömöre községben. A 
gyűlésen Marsehall Ferenc füldmivelésügyi 
államtitkár is felszólalt és hangoztatta töb
bek közt, hogy ne állítsunk válaszfalakat 
társadalmi osztályok és felekezetek közé. 
Ezután az agrárproblémákkal és a falusi 
nép sorsával foglakozott.

— Mlkeer. államtitkár vasárnapi beszéde. 
A nagykátai Nép-gyűlésen vasárnap beszé
det Mondott .Mikre: Ödön igazságügyi ál
lamtitkár. Hangoztatta, hogy nem találhat
juk meg a kivezető uti't, ha egymás elleni 
gyűlölködés vezeti lépteinket. .1 kormány
vak sohasem szabad könnyelmű kísérle
tekbe vinni az országot. Szerinte a sajtó 
sokszor tulajdonit csekély jelentőségű dől 
goknak nagy fontosságot.

— A szolnoki ellenzék érdekes mozgalma. 
'Szolnok törvényhatósági bizottságának el
lenzéki érzelmű tagjai vasárnap elhatároz
ták, hogy megfellebbezik azt a döntést, 
amely Tóth Tamás volt polgármester va
gyonát feloldja a zárlat alól. Azt hangoz
tatják, hogy Tóth Tamás anyagilag is fele
lős a Visszaélésekért és panamákért, ame
lyekkel az ö polgármestersége idején meg
károsították Szolnok városát.

-w A NÉP HAJÓJA HAJBAN VAN — 
MONDTA VASÁRNAP FR1EDR1CH. Buda 
-rsön vasárnap a keresztény munkáscgycsii- 
lelben Taufftr Gábor képviselő és l’aler 
Hű lile Kornél után Friedrlch István mon
dott beszédet. Olyan gazdaságpolitikát sür
getett, amely a krisztusi szolidaritás alapján 
áll. Hangoztatta, hogy ha a német ember 
teljesíti kötelességét hazájával szemben, ak
kor követelheti jogait is. A kilencvenöt pon
tot már nem emlegetik, mert a NÉP hajója 
bajban van és előbb-utóbb kénytelen lesz 
leadni a S. (). S. jelet. Magyar és német 
anyanyelvűek harcoljanak együtt a titkos 
Választójogért. Végül Abt Albin Csiger Mik 
Jósnak üzenetét tolmácsolta és tiltakozott a 
Szélsőséges izgatás ellen.

— Bombarobbunás Varsóban. Vasárnap 
'détben a város egvik forgalmas pontján 
botnb*  robbant. A robbanás akkor történt, 
amikor a szocialista ifjúsági szervezetek 
ingjál az Inlerniuíonálét énekelve végig
vonultak az utcán. Még nem tudják, hogy 
ki dobta az úttestre a bombát. A robbanás 
Utdiil rémületben több mint busz ember 
megsebesüli.

- Országos díjmentes lévlskolnl Idegcnnyelvl 
verseny indul meg ismét a Magyar Külügyi Túr 
■a vág védósége alatt. A verseny október folya
mán kezdődik és jövő év május végéig tart 
Külön kezdő. luihuló <s lelsrt fokozatok, angol, 
német, francia és olasz n>ebeken. A versenyen 
mindenki résztvehet az. ország bármely részén, 
miután az anyagól mindenki postán kapja meg 
I gyancsitk postán küldendők vissza a feldolgo 
roll 'leckék, amelyeket a bírálóbizottság ponlo 
zással osztályoz. Akik n versenyt a legjobb ered
ménnyel folytatják le, dijakat kapnak, vagy ju 
talortihuu részesülnek. Jelentkezési iv kérhető 
■ név és cint megadása melle!I: Országos Idegen 
zivehi Verseny Vezetősége. Budapest 4, posta 
fiók 321.

—• IldzlaMzonyok és építtetők figyelmébe. 
'Az Elektromos Müvek Honvéd-utca 22. szám 
alatti előadó lenn, ben 'íerdán délután 1 tő óra
kor föiöbcmulntó < tőadást tartanak, villamos 
gvakorlókonvlitijábnn pedig hétfőn, csiilőrlö- 
kpH és péntek n délelölt ’.'tlO órakor a villa- 
ino'lüzjielvck tizemének ismertetése során ha
lak, KiHönfcle húsételek. leveles-vajas tészta, 
torta és léte' készilóvél mutálják be. A bemu- 
tatóheiyiaégbra a« összes villamos háztartási 
készülékek üzem köztien is díjtalanul megte 
kinthetók. Belépő- és nihntirdij nincs.

-- Mihésrl síremlékek I'lclibanmnál. V.. Ru- 
doH-|ér X (Margllhld.)

TÖLTŐTOLL •,av,TAao,‘ 
PAPÍR ARUHÁZ 
Kossuth !.s|oa-ate« 2<i 
(Astórta-ssAllóss) nemben

Tárgyaljanak a kereskedők 
a szövetkezetekkel!

Szombathely, szeptember 26.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szombathelyi Kereskedelmi 
Kör ötvenéves jubileumával kapcsolatosan 
vasárnap

országo*  filszerkereskedőkongrrsszua 
volt Szombathelyein

A vármegyeháza nagytermét zsúfolásig meg
töltötték az ország minden részéből érkézéi 
fűszeresek és az osztrák füszerkereskedők 
száztagú küldöttséggel képviseltették ma
gukat.

Tóth Gábor, a Füszerkereskedők Orszá
gos Egyesületének társelnöke elnöki meg
nyitóbeszédében ismertette a kereskedelem 
nehéz helyzetét és aktuális problémáit.

Ezután
h vasárnapi munkaszünet életbelépteté
se és a kereskedelem képesítéshez kö
tésének megvalósítása érdekében ter

— Miért késik az OTI debreceni építke
zése? Az ÜTI tavaly a debreceni pályaudvar 
mellett hatalmas telket vásárolt és a telken 
álló három házat lebontatta, azzal, hogy 
ezeknek a helyén háromemeletes bérpalotát 
építtet. A pályázatot már régen kiírták, az. 
OTI öt bizottsága kiadta a munkát egy vál
lalkozónak, az építés azonban még mindig 
nem kezdődött meg. Vasárnap az a hir ke
rült napvilágra, hogy az építkezés megkez
dése azért késik, mert valaki megfellebbezte 
a munka kiírását és lehet, hogy az idén 
már nem is fognak hozzá az építéshez. Deb
recenben most nagy érdeklődéssel találgat
ják, ki lehel a fellebbező és mi áll a felleb
bezés hátterében.

Rémdráma
a szőlőben

Agyonlője a fiát, azután 
leült ebédelni az öreg hegyőr

Kaposvár, szeptember 26.
Borzalmas, halálos családi dráma játszó

dott le Kaposvár közelében, a szőlők között, 
az egyik présházban. Szenyéri János községi 
hegyőr hosszabb idő óta haragos viszonyban 
élt fiával, aki akarata ellenére megnősült. 
Vasárnap a hegyőr kiment a szőlőbe és a 
présházban találkozott fiával, ifj. Szerényt 
Jánossal és feleségével'.

A fiatal házaspár éppen ebédnél Ült.
Az apa benyitott a présházba, amint meg
pillantotta liát és menyét, előrántotta revol
verét és a fiára lőtt. Az első golyó célt té
vedett. Szenyéri János erre gyors egymás
utánban három lövést adott le. Két golyó a 
fiatal ember combjába, egy

a szivébe fúródott és nyomban megölte. 
A fiatalasszony a borzalmas jelenei láttára 
ájulton vágódott cl a présház padlóján.

A gyilkos hegyőr ezután hazament és 
mintha mi sem történt volna,

nyugodtan leült az ekédhez.
Alighogy elfogyasztotta ebédjét, csendőrök 
jöttek érte. Nyomban letartóztatták és a ka
posvári ügyészség fogházába szállították.

— Gázfőzölanfolyuniók Budán. Az évek óta 
nagy közkedveltségnek örvendő búdul gázföző- 
lanfolyaniok ebben nz idényben ismét megnyíl
nak. Beiratkozás 11.. Batlhyány-utcai polgári 
leányiskola igazgatói irodájában, minden hét
köznap délelőtt 11 — I óráig. Telefon: 151—860.

— Fuvarozó betörök Újpesten. Az éjszaka 
betörök járlak Újpesten a Baross-utca 84. szám 
utalt lévő fémönlő telepen, l'gy látszik, kocsi
val lehetlek, mert egv méterinázsa nyersanya
got loptak cl A nyomozás megindult,

— Kocsmai csendélet Vasárnap hajnalban 
a Szabolcs-ulcu és Dévai-utca sarkán lévő 
kocsmában több vendig ittas állapotban össze
verekedett. Lajos József 30 éves gyárimunkást 
ismeretlen tettes zsebkésével hasbaszurta. 
Súlyos állapotban vitték u mentők a Rókusba.

— Naplemente 17 ura 50 perckor! Gyorsan 
hosszal,hódnak már az estek, itt a fokozott vil
lanyvilágítás ideje. Hogyan világítsunk? Meny
nyit világítsunk? Ez a kérdés. A Tungsram 
Müvek állal idi'ii első Ízben megszervezett díj
talan fénvinérési és tanácsadó akció pontos 
választ ii<l erre a kérdésre. Semmi fáradsággal 
nem jár ezen szolgálat igénybevétele — csak 
villanvazerclőjénuk kell szólnia, ki nz. uj 
Tungsram ténvniérő műszerrel teljesen költség
mentesen megállapítja, inegfelelő-e világítása, 
vagy hogyan v iiagithatna jobban és gazdaságo
sabban.

a „Lyra"sörözőben (̂ gföner
Siófok kodvonc cigánya ifj. Vörös Jancsi ‘‘mm, ™

Kitűnő konyha és italok! Szolid árak!
HS-Ctl VII., Király-utca B7tb. (Zeneakadémiai szemtan)

— mondotta Halla államtitkár 
a szombathelyi füszereskongresszuson

jesztettek be határozati javaslatokat 
s követelték a szövetkezetek versenyének 
megszünteését, a kereskedők aggkori ellá
tásának biztosítását.

A különböző felszólalásokra és javasla
tokra Halla Aurél kereskedelmi államtitkár 
válaszolt. Kijelentette, hogy a kereskedelem 
képesítéshez kötését csak akkor lehet meg
valósítani, ha egyes szakmákban már ki
próbálták. A filszeriizletek teljes vasárnapi 
záróráját a kormány elvben helyesli és fo
kozatosan be is vezeti. Ami a szövetkezeti 
kérdést illeti, a panaszok orvoslását úgy 
kellene- megoldani, hogy

az érdekelt kereskedők és a szövetke
zetek üljenek le közvetlen tárgyalá

sokra
és Így hidalják át a közöttük lévő ellentéte
ket.

Csillárt

— A WINDSORI HERCEG PARISBAN. 
A windsorl hercegi pár hattagú kíséretével 
vasárnap délelőtt féltizenegy órakor Bécsből 
jövet Párisba érkezett. A pályaudvaron a 
párisi angol nagykövetség megbízottja üdvö
zölte. A pályaudvar előtt összegyűlt nagy tö
meg lelkesen ünnepelte a népszerű hercegi 
párt.

— Fának szaladt egy autó ■ Németvölgyi
utón. A Németvölgyi-ut 70. számú ház előtt 
Sás<li Imre gyógyszerész autója fékhiba kö
vetkeztében nekiszaladt az utmenti fának. 
A kocsiban a gyógyszerészen kívül László 
Iván nyugalmazott középiskolai tanár ült. 
A tanár kieseit a kocsiból, lábát törte, Sásdi 
szerencsére könnyebben sérült meg. László 
Ivánt az l’j Szent János-kórházba szállítot
ták, a gyógyszerészt pedig lakására vittek.

Meteor cslllárgyár 
üzleteiben vásároljon I * 12 üzlet. 
Központ: í’odmanicxk.v-u. 27

Betörőt fogott el a 
detektiv a Teleki
téren, ajj0] értékesíteni 
akarta a lopott ruhákat

A Teleki-téren szolgálatot teljesítő detek
tív arra lett figyelmes, hogy egy kopott kül
sejű fiatalember vadonatúj férfi- és gyer- 
mekruhancmüeket ajúnlgat potom pénzért. 
Gyanúsnak találta a dolgot, igazolásra szó
lította fel a fiatalembert, aki erre futásnak 
eredt. A rendőr több társával üldözőbe vette 
és sikerült elfogni a gyanús ruhaárust. Elő
állították a Teleki-téri őrszobára, ahol vál
lalóra fogták. Elmondotta, hogy Bajházy 
Józsefnek hívják, 32 éves napszámos és a 
nála lévő ruhákat

egyik jómódú rokona adta neki, bogy 
értékesítse.

A detektívek nem adtak hitelt szavalnak, 
faggalóra vették és Bajházy csakhamar be
ismerte, hogy az eladásra kínált ruhák 

tényleg lopásból származnak.
Peslkörnyéken, Albertfalván, Kispesten, Ke
lenföldem követett el betöréseket, mindenütt 
n férfi- és ruhaüzleteket dézsmálta meg. 
Pár nappal ezelőtt a Lenké-téren tört be egy 
divatárukereskedésbe.

Bajházvt beismerő vallomása után letar
tóztatták.

— Bornemisza Géza a dunaharaszli hő
sük emlékművénél. Dunaharaszti község 
170 hősi Halottjának emlékművét vasárnap 
avatták fel. Az avató beszédet Bornemisza 
Géza miniszter tartotta.

— Kél gyermekével a karján a Dunának 
ment egy elhagyott asszony. Az Erzsébet
ied budai hídfőjénél a Dunába akarta ma- j 
gélt vetni Ilonka Lászlóné 25 éves asszony 
négyéves és hároméves gyermekeivel a kar
ján. A rendőr még idejében észrevette s mi
vel nem akart öngyilkossági szándékáról le
mondani, a rendőrségen őrizetbe vették, — 
Azért akart meghalni, mert férje elhagyta 
és gyermekeivel együtt egy hónapja haj
léktalan

- - Autóbuszon utazók figyelmébe: Strompf Pál 
autóbuszüzem vonalain a menetrend 1037 ok
tóber 3-tól — igazodva a vasúti menetrendek
hez — lényegesen megváltozik, miért Is a kelle
metlenségek elkerülése végett tanácsos lapunk 
más helyén megjelent menetrendet megőrizni.

Eddig 
megelégedett UrUklakds. 
vevő Igazolja, hogy az Ujllpótvárosl 

Öröklakás 
a legjobb tőkebefektetés. 
2fi őveti adómentesség, köz
ponti fűtés, melegvíz. 1—2—3 szobás- 
liallosak. Bérbeadás esetén 9% 
Jövedelem, önálló telekkönyvi 
ulaldon. Kedvező fizetési feltételek.

A lakások készen is megtekinthetők, 
öröklakásiroda, POZSONYI-UT 35. sz. 
(Légrády Károly-utca sarok.) Telefon: 
29-25-72 és 29-02-37. — Vasárnap is. 

Terv. — Prospektus.

AutósbandltóK 
kirabolnák a Recsky- 
csaiád kriptáját

Szeged, szeptember 26.
<.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjc- 

lentése.) Tiszabova községben vasárnapra 
virradó éjszaka

kifosztották n Recsky-család sírboltját.
Éjszaka hatalmas túraautó állt meg a te
mető előtt, öt férfi szállt ki belőle, a ban
diták a Recsky-csalhd kriptáját felnyitották, 

két koporsónak leemelték a tetejét 
és a bennük talált értékeket, ritka és régi 
ékszereket elvitték.

A temetörablás érdekességét fokozza az a 
körülmény, hogy

1918-ban már egyszer kifosztották a 
kriptát,

a tolvajokat azonban akkor elfogták és 
megtalálták az ékszereket is, amelyeket a 
koporsókból vittek el. A nagyértékii drága
ságokat annakidején visszahelyezték a ko
porsókba. Valószínűnek tartják, hogy most, 
tizenkilenc év után azok törték fel a sírbol
tot, akik 1918-ban ottjártak.

A rendőrség keresi a tetteseket.

DIADALMASAN A 1OO-IK FELÉ

„FOLIES CAPR!CE“
A KOMÉDIÁBAN

— Pázmány Pétcr-emléklakoma. A Gel- 
lért-szállóban vasárnap este tartották meg 
az egyetem Pázmány Péter emléklakomá
ját, amelyen Hómon Bálint kultuszminisz
ter is rászívott. Az ünnepi beszédet sipeki 
Balás Károly egyetemi tanár mondotta.

— Súlyos szerencsétlenség a kátránygj'írhnn. 
Kispesten, az Üllői-Hton lévő Bicn-féle kátrány
gyárban Szatmáry József napszámos eleresz
tette az emelőrúd tartókarját. A visszacsapódó 
vasrúd fejéhez vágódott. Életveszélyes állapot
ban vitték kórházba.

— A vasutasok Szécbenyl-zarándokutja. A 
magyar vasutasok és hajósok vasárnap tartot
ták meg szokásos évi zarándokújukat Széche
nyi István nagycenki sírjához. Samarjay Lajos 
nyugalmazott Máv elnök vezetésével háromezer 
vasúti tisztviselő vett részt a zaráiidokulon. A 
Széclicnyi-kripta előtt Homonnay Tivadar mon
dott beszédet.

.— Kiöntötték a folyók Györmcgyében. 
Az utóbbi napok esőzései következtében a 
Rába, a Kisduna és a Marcal megáradt. A 
Rába és a Kisduna vasárnap közel félmé
tert emelkedett és elöntötte a rakodópnrto- 
kát. A Marcal egyes helyeken áttörte a töl
tést és termőföldeket öntött el. Különösen 
súlyos a helyzet Egyházaskesző község ha
lárában.

— Az uj 30. m. klr. osztálysorsjáték Játék
terve nem változott, ismét olyan nyerési eshe
tőségeket nyújt, melyet senki se hagyhat ki
használatlanul. 86.000 sorsjegy, 43.000 nye*̂*  
rnény. Az elérhető legnagyobb nyeremény 700.00J 
pengői Jutalom 400.000 pengő! Főnyeremény 
300.000 P, 100.000 P, 70.000, 55.000. 50.030,
45.030, 40.000 slb., stb. 2t darab 20.000 pengős, 
.32 darab 10.000 pengős nyereményt Most ismét 
Itt az. alkalom kis kockázattal nagy vagyonra 
szert tenni.

— Igazán jó rövidhullámú vételt csak a rövid
hullámú előerősítő fokozattal lehet elérni. 
Ilyen clőerősitö fokozattal pedig az id-i sze
zonban csakis a Standard Grand Supcr rendel
kezik. A Grand Super optikai jelzőberendezése, 
élvllágitásu óriásskálája, önműködő fénvnui- 
talóvállós hiilláinkörzeljelzőjs, dinninik expan
ziója, csendes hangolása révén az idei Supcr- 
készülékek közöli vezet. A Standard Alany
sorozat készülékei nem egy évadra készülnek, 
hanem, mint az arany, maradnndó értékűek.

— Csoda-e a rádiózás? Ezelőtt Hz évvel bizony 
legtöbben annak tartották. Azóta már job* ’1’11 
megismertük. Tudjuk, hogyan továbbítják és 
veszik ál a drót nélkül száguldó hangot. Egy*  
szóval ina már a rádiózás nem csoda. Ellen- 
ben egyre csodálatosabb a rádiókészülékek l->- 
jesltményc. Csodálatos az, hogy mily bizton
sággal vehető az őt világrész valamennyi »zu- 
inoltevö állomása az Orion-rádiókkal. A rádió- 
zók számára a vétel mind egyszerűbb le’*-  
Így például a 99-es Orion-rádiónál nz állomá
sokat nem kell behangolni. Elegendő egv UJJ*  
mozdulat és a kívánt állomás automatikus311 
beugrik. A 99-js tipusu Orion-rádió egészen 
különleges kivitelű csúcsteljesítményű hi«u» 
super. Minden Orion-rádiókcrcskcdő készséggé1 
bemutatja.
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Rejtélyes gy er mekrablás 
ügyében nyomoz 
a rendőrség

Rejtélyes, homályos hátterű gyermekrab- 
|á> ügyében indított nyomozást a rendőrség 
vasárnap.

A főkapitányságon megjelent dr. Lévai 
Jenő ügyvéd és bejelentette, hogy

ismeretlen tettesek elrabolták Gonko- 
vics György kereskedő különvúltan élő 

feleségének háromeaztendfia leányát.
Gonkovlcs Györgyné pár hónap óta kü- 

lönváltan él férjétől. A fiatal asszony az Al
kotás-utca 12. számú házban lakik. A kü
lönválás után a házaspár kisleánya édes
anyjánál maradt.

Áz Alkotás-utcai házban
nagy Izgalommal beszélnek arról, ho
gyan tűnt el a kis Gonkovlcs leány. 

Vannak, akik pontosan tudják a rejtélyes 
gyermekrablás minden részletét és igy 
mondják el a történteket:

— A ház előtt egy csukott, fekete autó 
iftllott meg. A kisleány ott játszadozott a 
kertes udvaron, amikor az autó a ház elé 
érkezett és két jól öltözött férfi szállott ki 
belőle. Az egyik férfi pár pillanatig bcszél-

I getett a kisleánnyal,
I aztán ölbe kapta, az autóba tette éa a
| kocsi elrobogott a két férfivel s a gyér- 

mekkel együtt.
A fiatal Konkovicsné kétségbeesetten zo
kogva szerzett tudomást arról, hogyan tűnt 
el a gyermeke s azonnal ügyvédjéhez ro
hant, az ügyvéd pedig a főkapitányságra 
sietett és bejelentette a történteket.

így tudják az Alkotás-utcai házban a kü
lönös gyermekrablás történetét. A rendőri 
nyomozás megindult és elsősorban

a gyermek apjával kerestek érintkezést 
a nyomozó detektívek.

Kiderült, hogy Gonkovics vidéken tartóz
kodik. Most várják a hazaérkezését és 
nyomban felvilágosítást kérnek tőle is: 
mit tud a gyermek eltűnéséről.

Gonkovicsné ügyvédje, ma hétfőn
a budapesti árvaszéken Is bejelentést 

tesz a történtekről
és sürgős beadványban adja elő a gyermek 
eltűnésének körülményeit.

Gróf Festetics Sándort 
és Balogh Istvánt vasárnap 
faképnél hagyta egy sereg híve

• ' , ■ ■

addison

A Hétfői Napló legutóbbi számában beszá
molt arról, hogy Marton Béla „gazdálko
dása**  miatt ezerötszáz munkás kilépett a 
Nemzeti Munkaközpontból. Martonék cáfol
ták ezt. Vasárnap délelőtt a kilépettek állal 
alakított „Nemzeti Munkáspárt'*  népes gyű
lést tartott, amely

eleven cáfolata volt Martonék cáfolatá
nak.

Á gyűlésen elhatározták, hogy a jövő héten 
kétszáztagu küldöttséggel keresik fel Darányi 
Kálmán miniszterelnököt és Bornemisza 
Géza iparügyi minisztert. Közölni akarják a 
miniszterekkel, hogy az a körülmény, hogy 
kiléptek a munkaközpontból, nem jelenti 
azt, hogy nem hívei a nemzeti eszmének,
- Magyarok akarunk maradni és nem 
kívánunk idegen eszmék szolgálatában 
állni vagy láthatatlan fronthoz csatla

kozni,
*— hangoztatták a vasárnapi gyűlésen.

— Nem csatlakozunk a tejeskanna-front-

hoz! — kiáltozták.
A gyűlésen az uj párt elnökénél, Petyke 

Míhálynál, sorozatosan jelentkeztek munká
sok, akik eddig gróf Festetics Sándor, ifjabb 
Balogh István vagy Böszörmény Zoltán 
pártjának tagjai voltak és közölték, hogy

megelégelték a nyilas frázisokat, ott
hagyják a szélsőséges pártot 

és csatlakoznak az uj alakulathoz.
— Gróf Festetics Sándor bebizonyíthatta 

volna szociális érzékét azzal, hogy felosztja 
a nép között negyvenezer holdját — mondta 
egyikük.

Közölték egyébként, hogy a nyilaskeresz
tes pártoLbpn nem látják biztosítva sem a 
szociális gondolatot, sem a keresztény nem
zeti eszmét.

— Hősiemlékmü avatás Szcutgotthárdon. Va 
sárnap Szentgotthárdon felavatták a hősi cm 
lékmüvet. Az ünnepségen Grecsák Richárd, n 
kerület országgyűlési képviselője mondott be
szédet.

Azemberiség legrégibb és legnagyobb problémá'a, ml történik a lélekkel 
a halál után, röviden, világosan, egyszerűen 300 oldalon összefoglalva. 
DANTE-kladás. Fűzve ; p 4.50. Kötve : 5-60

Figyelmeztetés!
Az összes budapesti magánszínházak 
kedvezményes jegyeiknek árusítására 
— a napilapok jegy akcióján kívül — 
és azoknak házhozszállítására 

kizárólag

TELEFON
111-111
.110-111

TELEFON

kötöttek rcegaiiagoiiasi
Felhívjuk a szinházjegyvásárló közönség 
fisyelmét, hogy a Központi Színházjegy- 
iroda az összes magánszínházak minden 
előadására árusít és kívánatra házhoz 

szállít jegyeket.

— SOMON RAGASZKODIK ALISPÁN
JÁHOZ. Ismeretes a belügyminiszternek áz 
n rendelkezése, hogy mindazon megyei tiszt
viselőket, kik szolgálati idejüket betöltötték, 
nyugdíjazni kívánja. Sopron-megyo most 
foglalkozott ezzel a kérdéssel, minthogy 
Gévay-WolíT Lajos alispán szolgálati idejét 
már betöltötte. A megyei kisgyülcs egyhan
gúlag kimondta, hogy az alispánt továbbra 
is szolgálatában tartja, mert eddigi érdemei 
alapján reájn továbbra is szüksége van a 
megyének. Gévay-WolfT Lajos alispán beje
lentette, hogy 19.38 december .31-vel nyug
díjba kíván vonulni.

Titokzatos 
luxusautó

gázolása kalandja 
AisönémedlrOl Budapestre 
hozta az elgázolt sebesültet, 
letette az utcán, azután el- 
robogottaz elegáns úrvezető

A Gubacsi-ut 73. számú ház kapuja előtt 
vasárnap

véres sebektől borított, eszméletlen fér
fit találtak.

A házfelügyelő felismerte benne a ház 
egyik lakóját: Fehér János 42 éves kovács
segédet. Kihívták a mentőket, akik az esz
méletlen Fehér Jánost a Szent István-kór- 
házba vitték. Kiderült, hogy fején, lábán és 
karján több, gázolástól eredő seb van.

A kórházban eszméletre térítették. Kihall
gatása alkalmával elmondotta, hogy Alsó- 
némedirc rándult ki, az országúton egy 
luxusautó elgázolta.

A kocsiban egy úrvezető ült, fiatal, csi
nos hölgy társaságában.

A gázolás után nyomban megálltak, meg
kérdezték tőle, mi a neve és hol lakik. 
Ezek után beemelték a kocsiba, felhozták a 
fővárosba, elvitték egészen a Gubacsi-uti 
ház kapujáig, itt

letették a kapu alá, azután elrobogtak. 
Többre nem emlékszik, mert elveszítette 
eszméletét. Természetesen a kocsi rendszá
mút sem tudta megmondani.

A rendőrség most igyekszik megállapítani, 
kik ültek a rejtélyes, gázoló autóban.

— Fejetlen női holttestet vetett ki a Duna. 
Az óbudai hajógyár közelében fejnélküli női 
holttestet vetett ki a Duna. Rendőri bizottság 
szállt ki, amely megállapította, hogy a holttest 
több mint hat hónapja lehetett már a vízben s 
a fejét minden xalószlnüség szerint hajócsavar 
vágta le.

__Vcrneghy-Qnnep Szolnokon. A szolnoki 
Verseghy reálgimnázium vasárnap ünnepelte 
államosításának ötvenéves évfordulóját. Az ün
nepség egybeesett Verseghy Ferenc születésé
nek 180-lk. halálának pedig 125-ik évforduló
jával. A városházán díszközgyűlés volt, eme 
lycn dr. Kenés Béla ünnepi beszédet mondott.

— Külföldi küldlittségek h frontharcos 
találkozón. A Frontharcos Szövetség nagy 
találkozóját október 2-án és 3-án rendezi 
meg a Hősök terén. A nagyszabású ünnepsé
gen résztvesznek az osztrák, német, olasz 
és francia frontharcosszövetségek kiküldöt
tel is. A találkozó október 2-ún este a front
harcosok kegyeleti fáklyájának meggyújtá
sával kezdődik. Másnap délelőtt megkoszo
rúzzák a hősök emlékművét. Az ünnepségen 
Höder Vilmos honvédelmi miniszter képvi
seli a kormányzót.

— Leszúrtak egy nyugalmazott csendőr- 
őrinestcrt. Kispesten a Brachncr Pál-utca 
56. számú házban Matos György nyugalma
zott csendőrőrmcstcr összeveszett két szom
szédjával, idősb Pálfl Miklós gyárimunkás- 
sál és ennek fiával. A kél ember összeszur
kálta a nyugalmazott csendőrőrmestert, akit 
életveszélyes állapotban kórházba vittek.

—- Rozgonyiaál 3 fénykép 8. P. Kálvln-tér 5.
— A Monorl mag őszi virághagyma-ár- 

jegyzéke gazdagon illusztrálva már meg
jelent s azt bárki kívánságára ingyen és 
bérmentve megküldi a Magyar Magtenyész
tési Bt. Monori Magkereskedése: Budapest, 
Vili., Rákóczi-ut 7.

— Százéves a budapesti királyi Orvos
egyesület. A budapesti királyi Orvosegye
sület fennállásának századik évfordulója al
kalmából október 7—9-én ünnepi előadás
sorozatot rendez. Az elnöki megnyitóbeszé
det Verebéig Tibor mondjn, majd Eiselsberg 
bécsi, Staeheri baseli, Pende genovai, Gutrie 
pennsylvaniai, Lep iné lyoni és Orsós Fcreno 
budapesti professzorok tartanak előadásokat.

A tarlós holmi kincset ér. 
Ritkább az ujrasarkalá6, ha a tartós 
Falma kaucsuksarok

kíméli a cipőtl
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HAHÓM BEMETA TÓ készül n héten. A Nem- 
réti Színház Nyíró József „Jézusfaragó em- 
hét" című darabját készíti elő. Megnyílik az 
átalakított Royal Színház. ,,A gyertyafénynél" 
című zenés darabot mutatja be Föld Aurél uj 
színháza, főszerepekben Bársony Rózsival és 
Székely Ibolyával éj Ráday Imrével, aki egy- 
uttal a darabot rendezi. Ez lesz az első ren
dezői ténykedése. A harmadik bemutató a Ma 
gyár Színházban lesz, ahol Matolcsy „Az utolsó 
fórum" című színmüvére készülnek. — SZÍN
HÁZ,HATÓ DÍSZELŐADÁST tart fényes kül-j 
tőségek között a .Magyar Színház Kamaraszín
háza, amely október 9 én, szombaton nyitja 
meg kapuit. Társadalmi, művészi és hivatalos 
előkelőségek töltik meg az uj színház premier
jén a nézőteret. — VASZARY JÁNOS, a To
kaji rnpszódia rendezője, hirtelen megbelcgc- 
dt tt, súlyos veserohamokat kapott, ugy hogy a 
készülő filmje rendezését egyelőre asszisztense, 
Lsepreghy vette át. — A FILMIRODA műtér- 
méhen, hétfőn uj film forgatását kezdik meg. 
A'í/í Károly: „Maga lesz a férjem" cimü víg
játékéit készítik Ágay Irénnel és Jávor Pállal a 
főszerepben. Produkcióvezető Gál Ernő. — 
MIÉRT NEM GYŐZHETI LE A FILM A SZÍN
PADOT? Vetették fel n kérdést a művésztársa- 
hágókban. A feleletet n színházi világban nép
szerű, elmés főszerkesztő adta meg egy mon
dattal:

— Azért, mert a film végén sohasem lehel 
m.egvórni a kiskapuban a színésznőket...

♦ A Magynr Mozgóképszínház! és Filmipari 
Tisztviselők Országos Egyesülete f. hó 10-én 
tartotta tisztújító közgyűlését. Elnökké dr. 
fíinyert Jánost a Hunnia Filmgyár igazgatóját, 
társelnökké Lakos Kálmánt a Fox Film rt. 
cégvezetőjét és dr. Nagy Sándort a Hunnia 
Filmgyár aligazgatóját, ügyvezető alclnökké 
fícnnard Bélát az Uránia Filmszínház igazga
tóját választották meg egyhangúlag.

t Olveiiszer játszották a Komédiában a rend
kívül nagysikerű I'olies Coprírc-müsorl. Az öt- 
suuodik előadás közönsége melegen ünnepelte 
Holt Sándort, Stcinhardt Gézát, Solti Hcmiint 
és Türk Bertát.

Lázár Mária mondja:
Vitéz Miklós és Török Rezső vigjátéka — remek!

AfÍRHMO^Ar/
Jávor Pál mondja:

Gertler Viktor rendezése, mint mindig — tökéletes! H

Affe (MIND
I Páger Antal mondja:

A Royal Apoüo csütörtöki premierjén — nagy siker lesz !■

AfÍRFIMIND^J
Minden ember mondja:

í Rohanok jegyet rczcrváltatni egész családomnak!

Verebes Ernő megható vallomása
VEREBES ERNŐRŐL megírták a lapok, 

hogy közel 2000 pengőt kért kölcsön R át
kai Mártontól s a pénzen elvált felesége, 
Idy Cohn után utazott Hollywoodba. A 
film fővárosában állítólag felvitte az Isten 
a dolgát, de Rátkainak az adósságát még
sem küldte meg. A mai posta levelet ho
zott számomra Hollywoodból. írója V e- 
rebes Ernő. A levél annyira emberi do
kumentum, hogy szóról szóra közlöm, már 
amit lehet belőle:

„Drága Zcllánom, annyi szomorúság 
nyomja a begyemet, annyiszor bántottak 
engem a hazai lapok, hogy téged, régi ba
rátomat kérlek meg arra, ha módodban 
van, védjél meg. A színész-kollégák bizo
nyítani tudják, hogy mit tettem néhányért. 
Hányszor fordult elő, hogy egy színház
direktor le akarta építeni a társulatot és 
én a magam zsebéből fizettem ezeket, amíg 
a darab ment. Minden ingyen, jótékony 
fellépésnél ott voltam és sokszor a szín
házban nem is kaptam meg a gázsit és 
csak a kollégák kedvéért játszottam. Ami
ben odahaza felléptem az utóbbi időben, 
sikerem volt: Sárga liliom, Én és a kis- 
öcsém, Nápolyi kaland, Csárdás, Szerel
mes királyné. És mindben valami kis ré
szem nekem is volt. Hányszor mentem vi
dékre vendégszerepelni, hogy a szegény 
társulatot pénzhez juttassam, a gázsimat 
sem vettem fel. (Tihanyi Béla szinészelnök 
a tanú rá.) És külföldön minden magyar, 
aki hozzámjött, segítséget kapott tőlem, 
ha módomban volt, álláshoz is juttallam. 
A külföldi sajtó mindig a legnagyobb el
ismeréssel irt rólam, itt vannak a kritikák, 
amiket Alfréd Kcrrr, Thomas Mann, Rolf 
Nürnberg, slb. írtak rólam. Noel Coward 
legutóbb például azt irta rólam, hogy 
büszke lehet az az ország, ahol születtem. 
(Hát ha ez egy kis túlzás is, de igen jól 
esett.) Több helyen nem léphettem fel, 

mert nem voltam hajlandó letagadni ma
gyarságomat, az öltözőből zsuppoltak ki, 
mégis Aussig és Lcitmeritz cseh városok 
díszpolgára lehettem. Külföldi állam
fők fogadtak, magyar követségeken esté
lyeket adtak tiszteletemre. Pedig nem isi 
vagyok magyar születésű, hanem amerikai. 
(Útlevelem száma: E166471.) Szóval, mint 
amerikai állampolgár azt érhettem volna 
el, amit akarok, ha nem lett volna a büsz
kén vallott magyarságom mellett állandóan 
„nagy pofám'1

RÁMTÁMADTAK, amiért Rátkai pénzt 
adott nekem kölcsön az útra és mielőtt al
kalmam lett volna azt visszafizetni, sárral 
dobtak meg. Jaj, ha én megnevezném azo
kat, akiknek én adtam oda az 
utolsó garasomat, mi lenne abból?! 
Rátkai nem egy gyerek, aki nem tudja, 
hogy mit csinál, ö ismer engem és tudja 
jól, hogy vissza fogja kapni tőlem a pén
zét. Ha itt is elérem azt, amit már egyszer 
Európában elértem, azt csak neki köszön
hetem. Rátkui Marci minden habozás nél
kül, sőt magától ajánlotta fel a pénzt, mert 
tudta, hogyan játszott ki valaki, 
akire súlyos ezreket, sőt utolsó 
filléremet is elköltöttem. Drága 
Zoltánom, órák hosszat tudnék Írni a ve
lem történtekről, de azt hiszem, hogy eb
ből a kevésből is tudod, mire akarok cé
lozni. (A volt feleségére, Idy Cohnra, aki 

ebben a pillanatban a válófélben lévő Joe 
Pastcrnaknak, a filmproducernek a meny
asszonya. A szerk.) Ne érts félre, csak azt 
akarom, megvédjél az igazságta
lan támadások ellen, mert meg
szoktam, hogy Pesten énrölam jót írni 
nem tudnak. Már sokszor arra gondoltam, 
hogy nekik van igazuk, talán mégis tehet
ségtelen vagyok, de ha visszagondolok 
arra, hogy külföldön mindenütt megálltam 
a helyemet, akkor rájövök, hogy bennük 
van a hiba. Bízom barátságodban és tu
dom, hogy megvédsz és ez sokat fog segí
teni rajtam lélekben. Magamról meg csak 
annyit, hogy R e publi c. Stúdió szer
ződtetett heti 400 dollár gázsival és az első 
filmem cime: Honolulu holiyday (Hono
lului ünnep). A komikus főszerepet ját
szom, a két főszereplő William P o w c 11 
és Jean A rt hu r. Címem: 7357 Woodrow 
Wilson drive, Hollywood, California."

Íme a relativitás: Verebes Ernő Holly
woodban heti 400 dollár gázsival azon bús
lakodik, hogy mit imák róla Pesten.

2. Királyt vér

AMERIKÁBAN ÚJABBAN AZ A SZÓ- 
KÁS, hogy mielőtt hozzákezdenek a stú
diók egy színdarab filmesitéséhez, előbb a 
Broadwayn copyrightoltatják a témát és a 
címet. Ez történik most Molnár Ferenc 
Delilá-jával is, amelyet a Metró kötött le, 
azzal a feltétellel, hogy előbb a Broadwayn 
kell előadni a darabot. Ennek az uj ameri
kai szokásnak hódolt a Hollywoodban élő 
Lengyel Menyhért, amikor a történelem 
egyik legismertebb bolránypcréről, a híres 
nyakláncesetről akar filmscenáriumot Írni. 
Inkább először darabnak irta meg a té
mát, hogy az előre látható színpadi siker 
reklámjával kerüljön a szüzsé a filmstú
dióba. Nagyoq természetes, hogy Lengyel 
Menyhért, bár szorgalmas szcenáriumirója 
a hollywoodi cégeknek, nem vetkőzött ki 
egészen önmagából és különösen az egyes 
figurák jellemzésénél törekedett irodalmi 
színvonalra.

Nagyon érdekes például az a: irói trou- 
vilié, hogy a szélhámos De la Mottc gróf
nőt. aki világtörténelmi vakmerő csalásával 
Maria Antoincttc nevében és számára meg

vásároltatta Rohan herceggel a kétmil
liós nyakéket és aki az egész darabban 
hihetetlen konoksággal és hamisított okira
tokkal Valois-ivadéknak mondja magát ~~ 
Lengyel Menyhért irói bravúrral valóban 
azzá tette meg. Ez a királyi vér üt át a 
szélhámosnő minden gesztusán és ezt a 
figurát brilliáns szellemességgel, alakitómü- 
vészetének szinte ujrasziiletésévcl Titkos 
Ilona játszotta meg. Számunkra kellemes 
meglepetés volt Tarnóczay Anna opál- 
színekben tündöklő királynő-figurája, aki 
az öregedő férje mellett unatkozó, kalan
dok után áhítozó, ideges Habsburg-leány- 
nak mégis fenségesen hiteles portréját adta. 
Tetszett és bátrak vagyunk, jövőt jós 
solni S el meczy Margit kisasszonynak, 
aki szépen beszél, kellemes szinpudi jelen
ség, bár kissé érződött rajta az első szerep 
kivédhetetlen drukkja. M i hály f fy Béla 
alakításáért nem ő, hanem a történelem fe
lelős, aki ilyennek ismeri Rohan herceget, 
G ót h Sándor pedig a szélhámos Cagliostro 
alkimistának alakjában néha Mefisztő- 
szerű jelleget kölcsönözött. A szereplő gár
dából megdicsérjük Makláry Jánost, Toro
nyi Imrét, Nagy Györgyöt, Gál Dezsőt és 
Tompa Bélát. Kürthy Pál rendezése 
tiszta és gusztusos.

3. Reftriz és kai áré

’A PROLETÁROK, Csiky Gergely egykor 
forradalmi színmüve, évtizedek után ismét 
helyet foglal a Nemzeti Színház repertoár
jában. Valamikor ez a darab volt a legke- 
serübb társadalomkritika, amelynek enyhe
hatású és felvizezett vitriolján, sajnos ma 
már jóval túlvagyunk. A Nemzeti Színház 
előadása, valljuk be, nem a legjobb. Viz- 
váry Mariska fel-fclcsillanó tehetségének 
néhány pillanata, Szörényi Éva lehal
kított ízléses alakja és Uray Tivadar, Mak
láry Zoltán, Könyves Tóth Erzsi, Rubinyl 
Tibor azok, akiket megemlíthetünk.

VIHARZIK A KACAGÁS, jóleső a mosoly 
a Terézköruli Színpad uj műsorának néző
terén. Csupa kedves, ötletes, mulatságos 
bohózat, jelenet, angyali karikatúrák (ezek 
között első helyen áll Rajna Alice Greta 
Garbo-flgurája). László Miklós egyik bo
hózata valósággal tragikomikus értékeket 
rejt magában. Mint a humor nagyágyúja, 
Salamon Béla egy Nóti- és egy Nádasi- 
vigjátékban szétbombázza a legridegebb 
kedélyeket is. A mindig ragyogó Gárdonyi 
Lajoson és Peti Sándoron és a kitűnő 
Bcrczy Gézán kívül, a fiatalok előretörésé
ről kell beszámolni. A feltűnően csinos 
Bartók lby kedvesen és megvesztegetóen 
konferálja be a számokat, Rácz Valy jő 
sanzonénekesnő lett, kár azonban, hogy <i 
dal, amit előad, nem egyenértékű tehetsé
gével. Nagyon kedves fiatal színésznő NárciJ 
Teri, Elek Zsuzsa és Bata Erzsi.

Stábéi
Keresse fel 

az ország egyetlen zongoragyára, a 

MUSICALT 
bemutatótermeit
Budapest, VII., Erz3ébet-körut 43 
Hatalmas választék uj és hacználthang- 
szerekben gyári garanciával. 
Könnyített fizetési feltételek.
Váltó, kezelési költség nincs.

Újdonság a 96 cm maga;- kis pianínó 
hét oktáv, teljes hangterjedelem.

tXT Kérjen díjmentes ajánlatot!  

* Powcll Wlllinmnak, a Budapesten üdülő 
hollywoodi filmsztárnak legközelebbi sze. | 
magyar szerző magyartárgyu filmjében ‘psz. _ 
20th Ccntury-Foxfilm novemberben kezdi 
gatni a Movietone Cityben Bús Fekete L“íZ 
János cimü színdarabjának a lilmvállo.a 
amelyben a politikai karriert csináló inas s 
repít fogja eljátszani. A Metrótól erre nt 
szercpro kapott szabadságot és partnere a • 
bella lesz, aki a Júnovban fogja első no ?

ROYAL SZIIMHÁZ
Föld Auról, a Városi Színház Igazgatója vezetése mellett, ragyogóan átalakíts 
pénteken, október 1-én este 8 órakor MEGNYITÓ E L ö AD 
Bársony Rózsi és Básfay ímre 
GYERTYAFÉNYNÉL 

Katooher Rabért, a Csodabár zeneszerzőjének u.| világsikere
Jegyek az első 10 előadásra már válthatók (l'clc !oa 142-728)
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AZ ÖRVÉNY
TESTVÉRFILMJE

FERFISORS

EGY ASSZONY
szédült szerelmét tárta elénk az ÖRVÉNY.

EGY FÉRFI
szerelmének kavargó őrületét hozza a

Egy filmet vetítettek le előttünk a Fórum
ban és ezt a filmet meg fogja nézni minden 
férfi, aki valaha csalódott (é$ ki ne csaló
dott volna) és minden nő, aki valahol el
hibázta az életét. Miről is van szó a film
ben? Jack Sietvén, a híres filmrendező (a 
figura kísérteties kópiáin Korda Sándor
nak), a stúdiók egyeduralkodója, a nők bál
ványa, unalmában a villamoson felfedezett 
egy nagyszemü, bámész kisleányt, egy kis 
senkit, egy jelentéktelen szürke bogarat. 
'Magához hivatja a műterembe, nagy és hi
hetetlen munkával sztárt farag belőle, A 
leány eleinte h'lás is, később, mikor már 
a filmrendező /< leségül akarja venni, meg
csalja egy színésszel és amikor a rendező 
élete nagy müvét akarja vele együtt meg
csinálni, frivol mosollyal válaszol a leány: 
már nem vállalhatja az uj szerepet. Cser
benhagyja felfedezőjét, Berlinbe utazik, 
ahová jobb ajánlat szólítja. Igen, a kar
rier! mondja a rendező, aki becsapja az 
ajtót és ezzel betette maga mögött munka
kedvének, munkabírásának kapuját is. A 
rendező lélekben összetörik, uj filmje pe
dig csúfosan megbukik. Kicsúszik lába alól 
a talaj és már ott tart, hogy az utcára ke
rül fényes palotájából. A leány közben Hol
lywoodba szerződik.

A távozó sztárt meginterjúvolják a vonat
nál: — Ugy-e önt Jack Stetven fedezte fel? 
t— Dehogy! .— válaszolja félvállról a leány

3

CAFFÉ METROPOL ** amerikaiak Jól 
megtanulták a francia
szellemű vígjátékot is, 
A legszerencsésebb ilyen 
produkció a Caffé Mct- 
ropol, amely maradék

talanul szórakozás, derű és kacagás. Régi 
kedvencünk, Menjou ismét nagy szerepben 
brillíroz, Loretta Young izgalmasan szép és 
fiatal, Tyrone Poiver pedig, az uj bonviván 
szimpatikus, behízelgő, egész biztosan Hol
lywood nagy sztárja lesz. A legkisebb sze
repben is a legnagyobb színészek: ez az 
amerikai filmsikerek titka. A Caffé Metro- 
pol, a Fox uj filmje pedig, nagy siker.

♦
Koldus és királyfi A Warncr "<

Koldus és királyfi, nz 
úgynevezett óriás-filmek 
közül való. Szlvct-lelket 
gyönyörködtető, elbűvölő 
pompa jellemzi Mark 

regényéből készült fllmóriást. 
Erői Flynn nagyszerű és nz elragadó Maach- 
Ike.rpúr ennivaló. Könnyes boldogság! Élmény 
a fiiin, meg kell nézni.

★

Két egzotikus film Akik ,sz"clik "u tikus témákat, a heten
két csemegét talállak. Az 
egyik a Borneo, amely 
Mariin Jolinsonnak, a 
híres kutatónak posthii-. 

nius filmje. A híres kutató és felesége halálá
val végződött ez az expedíció, amelynek so
rán a dzsungel legmélyén fantasztikus kalan
dok árán elkészíthették ezt a ragyogó filméi.

A másik egzotikus film ,.Eíc[ánlboy'‘. Korda 
Zoltán filmje. A nagy rendező öccse hallatlan 
ügyességgel és megdöbbentő halásk öltéssel az 
elefántok ezreit tereli tömegjoknelokbe. Meg
számlálhatatlan sok izgalmas kaland cs kel- 
'es epizód játszódik le a maharadzsa udvará
ban ós vadászterületén. Olyan az egész, mintha 
Kipling mesevilága elevenednék meg.

MAGYAR SZ2NMÁZ
Október 2-ón, szombaton 

először:

W eoWÉWBÍÍ... emu w
Színmű 3 félve násban, 8 képben 

Irta; Iftatolcsy Andor

Törzs Jenő, 
Raáö vemifta, FSRfftnvi lészíó, 

Bfflhsry Gizella, Etarssztsssy 
tWia, Patak!,’, Kováts Toros, 
SümagysíSri. GORűa, Pontos, 

sugár
Rendező: Törzs NEklőt 

Díszlettervező: Upor Tibor

k-wS? “'í SAM U7ŐO

V/) JÖN!

WTB C0RS9
dLnc&Inltáz

S«M U2OOD

tltepa'o a

Ma este %10 órakor díszbemutató!
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óven felülieknek!

ÉLMÉNY!
— én mindent magam értem cl!

De miután Hollywoodban nem volt mel
lette senki, a nagy Bábel megemészti és ki
löki magából. Letörve jön vissza Párisba ő 
is. Itt találkozik össze az utcán a letöri 
filmrendezővel, a kis mozi előtt, ahol még 
egykori közös munkájukat és sikerüket 
játsszák, összeborulnak, kibékülnek, de a 

rendező éjjel otthagyja ágyában a -nőt, akit, 
ugy érzi, többé nem tud megtartani magá
nak, hiszen szegény és nyomorult. A leány 
minden hotelt végigtelefonál utána, végre 
megtalálja. Abban a pillanatban, ahogy a 
telcfonzsinóron függő kagyló koppon a fal
hoz, végigzuhan a szoba padlóján a ren
dező, a méregpohár mellette törik össze. 
Azután látunk még egy szép jelenetet, amint 
a rendező betegágya fölé hajlik a leány és 
súgja: Most tudom, mit veszítettem benned, 
de meggyógyulsz nekem ...

Ez a fél-happy end a francia film vará
zsa. Utat enged a jövőnek. Vájjon mi is tör
ténik ezután? A gyönyörű filmet Edmond 
Greville, az örvény alkotója irta, rendezte, 
és Jean Galland, az örvény főszereplője 
játssza végig. Egyetlen kifogásunk, hogy a 
ragyogó francia színész az első jelenetekben 
nőiesen hisztériás. Talán csak azért, hogy 
a közönség igazat adjon a leánynak, aki el
hagyja. Később azonban magához tér és 
amit nyújt, az valóban maga a férfisors. 
Élmény és művészet a film!

A HÉTFŐI NAPLÓ SZE 
RETETTEL. l)E OBJEK
TÍV SZIGORRAL BÍRÁI

ívja, hogy „csúffá tegyék". Ez 
egyúttal a legkényesebb ponlji® 
szövegírónak és a rendezőnek

Torockói menyasszony Ez ”vls8 n,ag-'• 'amelynek az
rangot nyugodtan arto- 
mányozlialjuk. Ez a film 
az, amely végre megkö- 
zelitően megvalósította a 

magyar filmekhez fűzőit álmokat: jobb, szebb, 
nemesebb, irodalmibb és magyarabb minden 
eddiginél, amit láttunk! Indig Ottó szindnrub- 
júból készült ez a film, Torockónak, a jelleg
zetesen szép székely falunak csodálatos színeit, 
levegőjét és a maga kis háborúját viszi a ru
szinra. A székely gazdalányról, akit a menhely- 
ről vetlek magukhoz a nevelőszülei, téves je
lentés folytán azt hiszik, hogy zsidó. A lánytól 
elfordul mindenki, még szilaj, vad szerelmese 
is, aki nem hagyja, hogy ,,csúffá tegyék". Ez 
a drámai magva, 
is a filmnek. A 
inennyi finom diplomáciája, tehetsége kellett 
ahhoz, hogy ezt a mai világban annyira kényes 
kérdést szimpatikuson és mindenki megelégedé
sére tárgyalja. Keleti Márton, a rendező azon
ban nemcsak ebben brillírozott. Ugv filmsze
rűen, mint szinészileg tökéletest produkált és 
első filmjével a rendezöyárda első vonalára ug
rott. Itt kell megdicsérni Pán Józsefet, aki 

| Torockói díszletekben és ruhákban állitotla 
l elénk tökéletes valószerüséggel és Májy Gerőt, 
akit a magyar film eddig elhanyagolt, de aki
nek erdélvi román jegyzőjét szinte tanítani kel
lene a. filmiskolában? Jávor Pál szerelmes szé
kely legényfigurájában szilaj, féktelen, lázongó. 
Ragyogó egv niulatójulencle, egyetlen kifogá
sunk, hogy kissé sokáig tart. (A film befejezése 
után szintén fölösleges a lakodalmi jelenet.) 
Dayka Margit, ez a bámészszemü, okos, ara
nyos, szerelmes parasztleány, mintha a székely 
havasokból pottyant volna a film vásznára, 
Habos Gyula „kicsi Jlerskovicsa" tragikomikus 
élmény. Nagyon jó Rózsahegyi Kálmán, Mák- 
láry Zoltán és Szikl'iy Szeréna Gál Ernő pro
dukciója a legszigorúbb kritikát sikeresen ki
állja.

M

az Örvény főszereplőjének frappáns alakítása

JEAN GALLAND
Irta és rendezte:
EDMOND GREVILLE

Egy ti)sxintíssr.ö. 
fíatíb Veronika

*
A héten uj színésznőt sztúrol n Magyar 

Színház: Raóli Veronika kisasszonyt, akinek 
utlevéladntai u következük: 19 éves, 165 centi
méter magas, nyúlánk, baja szőke, szeme kék 
és lelkes, arca ovális, behízelgő a mosolya. 
Három idegen nyelvet beszél: németet, fran
ciát és angolt, iskolai képzettsége gimnáziumi 
érettségi (és hat hónap magán tanulás a szí

nésznői púi vára, különös Ismertető  jele: rend
ki vUl finom jelenség, okos, jólncvell teremtés 
s ugy adja első interjúját, mintha egész éle
tében ezt tenné:
— Ha azt mondom, boldog vagyok, hogy a 

Magyar Színház rámblzta „Az utolsó fórum" 
cimii újdonságénak főszerepét, banális lenne. 
Természetesen minden fiatal színésznő örül és 
boldog, ha pályája legkezdetén Ilyen feladatot 
kap. I)e előre nem merek örülni, majd minden 
kiderül egy hét múlva. Hármunkat, fiatalokat 
állított cssilosorbn a Magyar Szinház, A szer
zőnek, Mutolcsy Józsefnek ez az első (In
rabja, Törzs Miklós is fiatal rendező még és én 
jómagam Is kezdő vagyok. Nekünk kell meg
mutatni, hogy mennyire helytálló az a jelszó, 
amit éppen a Hétfői Napló hangoztat mindig: 
Fiatalok előre! Még csak annyit, hngy ponto

san a premieren leszek 19 éves.

ifigiátikJleJwií^

SIOIAAI’ 
PREMIER

Feltűnő magyar-jugoszláv 
filmtárgyalások

Zárt ajtók mögött rendkívül érdekes tár
gyalások folynak jugoszláv pénzemberei^ 
politikai kapacitások, valamint a Uunnia- 
íi hngy ár között. A jugoszlávok ugyanis

a Hunnia műtermében akarják megte
remteni a maguk nemzeti filmgyár

tásukat.
Székely Istvánt, annyi kitűnő film rendező- 
jót kértek fel arra, hogy dolgozzon ki ter
vet egy magyar-jugoszláv filmlársaság meg*  
alakítására. A íilmlársulat székhelye Bu
dapest lenne. Arról van szó, bogv egyelőre 
egv évben négy szerbnydvii, illetve ver
ziójú ülni készüljön a Hunniában.

A tárgyalásoknak azonban a magyal! 
filmgyártásra sokkal fontosabb jelentősé
gük van, mint az első pillanatban látszik. 
Eddig ugyanis a magyar filmek elől zárva 
volt Jugoszlávia és most arról van szó, 
hogy a jugoszláv halóságok

bizonyos magyar kontingens beenge
dését biztosítanák jugoszláv területre.

Ez kiszélcsilenó a magyar filmgyártás le
hetőségeit is, hiszen a gyarlók a tárgyalá
sok kedvező befejezése illán Jugoszlávia' 
magyar közönségével Is számolhatnak.

friss marad a léptünk, ruganyosán 
járunk, sohasem érzünk fáradtságot, 
hiszen cipőnk sarkán irrndig ott a

PALMA kaucsuksarok



Forrponíon a tömegszenvedély

botrányok, féktelen 
durvaságok, véres verekedések 

a „vihar-fordulóban**
Az Újpest vad csatában pántot vesztett — A Ferencváros Öngóllal 
győzött — A Nungiria-uton 4 fillérért lőtték a gólokat

Az ötödik forduló ritka nagy izgalmak 
jegyében zajlott le. A legtöbb pályán 

botrányos jelenetek 
tettek izgalmassá a játékot s a Phöhus meg 
az Elektromos pályáján olyan jelenetek 
játszódlak le, hogy ha a szövetség kellő 
créllyel és gyorsan közbe nem lép, akkor 
a legközelebbi hetekben a játékosok az 
övükben handzsf.rral fognak játszani s a

meccs végén az utolsó szálig ottmarad a 
közönség, mert sokkal érdekesebb lesz a 
játék utáni, lassan megszokottá vált texasi 
tömegjeiénél, mint a mérkőzés.

A tömegszenvedélyeket erélyes kézzel kell 
lefékezni még idejében, különben az obii
gát sörösüvegek, kövek és patkószegek után 

bicska és revolver
fogja eldönteni a mérkőzések sorsát.

íaglfete te
az Etelwssws

szerűtlen jelenetek. Mátrai Polgárral csap 
össze, majd Pákozdi Győrit teríti le, mint 
egy plédet. Orczifalvi révén több veszélyes 
attakot indít az Elektromos és a kitűnő 
szélső egyik beadását Pákozdi egy lépésről 
a kapu mellé fejeli. Szinte bámulatos, ho
gyan lehetett kihagyni ezt a helyzetet. A 14. 
percben végleg elveszti hangját a B-közép.

Orczifalvi kiugrasztja Szcndrődit, de 
Győri rajta van. A center Pákozdi elé 
gurít és a sánta szélső ereje végső meg
feszítésével fut a labdára, eléri és az 
elébe futó Tátrai előtt a tizenhatosról 
lapos lövést zúdít a kapura a vetődő 

kapus keze mellett. 1:1.

L látók' Gól Pont

í HUNGÁRIA 5 28:6
— .

92 ÚJPEST 5 27:3 <)3 PHÖBUS 5 16:4 94 1'ERENCVÁltOS 5 lf>:135 TÖREKVÉS 5 16:11 66 NEMZETI 5 18:20 67 KISPEST 4 14:18 48 BUDAFOK 4 7:11 49 SZEGED 5 9:12 310 SZÜRKE TAXI 5 14:18 311 „BUDAI 11” r> 10:1812 ELEKTROMOS 3 3:8 213 BOCSKAI fi 3:1714 GYŐRI ETO 5 4:26

FERENCVÁROS—ELEKTROMOS 2:1 (1:0)
Nagyon jót mutat az Elektromos-pálya 

egészen friss gyepszőnyege és ezt az üdén 
zöhJelö szőnyeget mintegy ötezer ember 
keretezi. A Fradi fut elsőnek ki a pályára 
és Sárosi, a In I ragyogó futballhősc, szeré
nyen, a libasor végére helyezkedik cl. Ar 
Eleid romos csapatát pulijára lépésekor óriási 
füttykoncert fogadja. Teljesen indokolatlan 
és sportszerűtlen ez a fogadtatás, különö
sen a saját pályáján. Az Elektromos kezd. 
'Minden Elektromos megmozdulást a B-kö
zép hatalmas füttykoncertje kiséri. Ke
mény éleszti fel előszűr a Fradi reménye
ket. VillámsvbeseiT fut le, a helyzet már 
biztos gólnak látszik, de Kocsis szerencsés 
lábbal lép közbe az utolsó pillanatban. Ke
mény elterül, egy darabig élesztgetni kel). 
Egy pillanatra megdermed a Fradi-publi- 
kuin. A kapkodva játszó Győri hibájából 
Orczifalvi jó labdához jut a hatos vonalon. 
Pontosan bead és a beadást G. Tóth lapo
san a hálóba fejeli. Igen ám. de közben 
Kzcndrödi Tátrait ellökte és igy gól helyett 
szt.badrrgá: t ítél a biró. A játék sivár, a 
Ferencvárosnak nincs cgv akciója. Csupa 
egyéni kísérletezés. Toldi hatalmas bombája 
majd szétrepeszti a kapufát. Majd újabb 
lövéséi Gulyás csak nehezen tudja lefogni, 
(ívurkára nagyon vigyáz Lengyel, akitől 
jóformán mozdulni r.em tud. l'gylátszik, 
Kengyel sokkal jobb, mint a miiltvasárnapi 
cse' szlovák centerhalf volt. A Fradi gyenge 
védelme megint offszájdra játszik. Élőbb 
Pákozdi, majd Orczifalvi esik bele az. off- 
szájdrajátszás csapdájába. Egy gyönyörű 
Nérosi-lrükknek extázisbán tapsol a közön*  
svg. A játék erős,

a júl*'kosok  rossz Indulattal és kiiné- 
IctlenUI pályáznak egymás lábúra.

Tátrai csúnyán belelép Pákozdiba és a bal
szélső mint egy halott terül cl a taccsvona- 
lon. A jelenet pontosan n B-közép előtt tör
ténik. Odafutnak a játékosok az élettelen 
test köré és

tereikig bokszcsata folyik.
A B-közép kézben őrjöngve lárinázik és 
szidja a birót. Rendőrök teremnek olt és 
n.gv percig szünetel a játék. A pokoli zsi
vajban

Kocsis Leletedéi Toldi arcába
és a biró nyomban kiállítja. Az Elektromos
játékosok nem tágítanak, most a bírót kez
dik lökdösni és a B-közép attól tart, hogy 
a biró inegvóltozlatju nz Ítéletét és üteme
sen sértegeti Széli birót. Végül is az Elek
tromos vezetőségének egy erélyes tagja te
remt rendet: kiluszkolja a pályáról a kéz- 
zel-lábbal hadonászó Kocsist. Közben a le- 
tcritcll Pákozdi is feláll, de szánalom nézni 
a mozgását. Biceg, mint cgv százszázalékos 
hadirokkant és akkor is összeesik, mikor 
a labda nincs nála.

4z Elektromos tulajdonképpen csak ki
lenc emberrel játszik.

A felpaprlkárotl Elektromos-játékosok ez
után már csak a lábat nézik. Szinte meg
félemlítik a Ferencvárost és egy darabig 
tu/c en látuadnuk. Egv támadás közben 
Tátrai szabályos tizenegyest rét. de a meg- 
zavarodott biró nem mer fütvülni.

Izgalmas szinte hisztériás . 'vadaiban 
f< yik a rí ; .<> és. 5dr.> í kilíré.-c r.em hoz 
eredni nyl, csak nz oldalháló rezzen meg a 
lövés nyomán. Toldi bombája pedig a kapu

[fát súrolva fut ki a mezőnyből. Az Elektro
mos-támadások tüzesebbek és elkeseredet
tebbek. Tőrös sarokba tartó lövedékét az 
újdonsült kapus, Tihanyi szép úszással védi, 
ugyancsak tetszetősen fogja cl Orczifalvi 
lövését. A kis kapus határozottan tetszik a 
közönségnek. A 47. percben esik a vezető 
gól, mert a biró meghosszabbítja a játék
időt.

Székely labdájával Kemény elszalad, 
középre ad, a belső csatárok tétováznak 
és Igy Toldi szánja rá magát a lövésre. 
A hatalmas bomba a balkapufáról a 

hálóba vágódik. 1:0.
Szünetben az öltözők harctéri kötöző

helyhez hasonlítanak. Véres térdek, sip- 
csontok kerülnek pólyába. A második fél
időben erős fölénybe kerül a Fradi, az 
Elektromos szicíliai védelemre rendezkedik 
be. Egymásután adódnak botrányok, sport

A Fradi idegei teljesen felmondják a szol
gálatot, ugy játszanak, mint egy harmad
osztályú amatőr csapat. Nincs egy elgondo
lásuk. Minden játékos egyéni kitöréssel pró
bálkozik, de e keménykötésü Elektromos 
védők meghiúsítanak minden góllövési kí
sérletet. Már mindenki elkönyveli a pont
veszteséget, amikor

Lengyel, Sárosi „baktere" hátrafelé fe
jel cgv ártatlan labdát és a labda — ál
talános megrökönyödésre — a kapus 
keze fölött a hálóba hull, öngól. 2:1.

Tragikus pillanat. Mátrai, az Elektromos 
játékosa a földredobja magát és alig lehet 
fölrázni. Ezután már nem folyik játék a pá
lyán. csúnya belemenésckkel telik el a já
tékidő. Egy botrányos t ömegjelenetnél az 
egymást rugdaló Tánczost és Mátrait a biró 
leküldi a pályáról. A közönség szinte fel- 
lélegzik, mikor a biró a mérkőzés végét 
jelzi.

Véres verekedés, buzogány- 
hars. rendőri igazoltatások 

a Phbbus°’Páiyán
PHÖBUS—TÖREKVÉS 3:1 (2:0)

A Törekvés hármas győzelmi szériája meg
lehetős nagyszámú közönséget csalt ki a Phö- 
bus pályájára. A nagy várakozásnak megfelelő 
volt a játék, mert a nagy iramban, a sok izga
lom közepette lefolyt mérkőzés állandó izga
lomban tartotta a közönséget.

Erős iramban indul a mérkőzés. A Törekvés 
tetszetős támadásai több sikert jósolnak, de vá-

Kiss magasan felugorva kiüti i> labdát, éppen 
Szikár elé, aki a ráfutó kapus felelt átemeli a 
labdát. Túrái II. kapura irányítja, a kapus 
máris ott van, de a szélvészként berobogó Rökk 
erélyes mozdulattal besodorja a labdát a há
lóba. 3:1. A Phöbus-csatárok egyre jobban ját
szanak, de Kiss káprázatos formában véd. Tú
rái lövését a felső sarokból kiüti, Sztrigán 
nyomban a felső sarokba fejeli, de Kiss az el-

AZ OFFSZÁJDGÓL RAJZRIPORTJA

—A,
P. Szabó

ratlniinl a Phöhus jut gólhoz. Rchös I. elesik, 
Szikár futtatja Rökköt, akinek még arra is van 
ideje, hogy beállítsa a labdát s igy a hatalmas 
bomba védhcletlen. 1:0. Most Gere lövését Csi
kós elvetéssel Regös II. lábúra üti, ez rögtön 
bombáz, <1? Fékeiéről kornerre megy n labda. 
Egész a félidő végefelé jár már, mikor P. Szabó 
hosszú labdát küld át Rökknek, aki kapura 
fejeli. Tőrös II. éppen a gólvonalnál á|l — ha
talmas lesáll;’sban! — és onnan mellel kapuim 
sodorja n labdát. 2 0. A bíró megadja a gólt. 
A Törekvés-játékosok hiába reklamálnak, mire 
percekig szól a füttvkóru.v Rögtön a gól után 
Farkasnak rugós közben „betartanak", úgyhogy 
kiviszik n pályáról.

Szünet után a pólyára lépő bírót percekig 
tarlé) sértegető kórus fogadja. Farkas is kisétál, 
de a halszélen foglal helyet. Az 5. percben Re
gös II. labdáját l.rszcv huszonöt méterről ka
nura lövi. C.s kós kitti s a nemezeként bero- 
’’anó ■/■•ita Farka.; r. lalta kapuba reg.:.'. 2:1.
Most rrő j'dik nz •ram. Kcrr.cv I’-ft < s::nván 
fellé:; k. n i'ró azonban rcr.i fuj. T • perc 
múlva mulatságos tumultus utón "stülelik meg 
a I’höbui harmadik cólia P l....... ix 1

1*. Szabó hosszú, magas beadását Rökk knpurn 
uknrja fejelni. Az ellenkező oldalon a kapufa 
mellett ki u menne n labda, de éppen olt áll 
— Iiatulinas lesállásbnnt — Tőrü.s II., aki mel
lel bcaodorja a kapuba. 2:0. I. félidő 40 perc. 
(Copyright by Hétfői Napló — Sittem Horváth)

llökk

lenkezö oldalról 
elöl kornerra üti : 
rúgja Regös I-ct, ...... .........„ ... „,fv.
detlenség a biró ellen. Rökk csúnyán bele akar 
rúgni Gregorba, mire a biró kiállítja.

Alig érnek be a játékosok az öltözőbe, 
rémült ordltozás hallatszik a egy nő őr

jöngve kiabál a rendőrökért.
A gyerekek is ész nélkül ugrálnak ki az öltö
zők felől a palánkon át s lassan a rendőrök is 
odaérnek. A palánkon ót benézünk a folyosóra, 
ahol

cgjmás begyén hálán lilik egymást a játé
kosok.

Egyiknek kezében diszkosz, a másikéban gerely
• .-.-er;. n-ok. az.-| rsjpcllk

. nkMk... k " in ”-;. • uic„ | egymást. A rendőrök alig tudnak köztük ren-« Phöbu. harmadik sdlja. P. Siabfi kapura 16, dél teremteni. Végeredményben Ifibb Játékost

is idejében odaér és 
a labdát. Tőrös II. most meg- 

mire percekig zug nz elege-

igazoltatnak a rendörök s botrányokozás miatt 
megindul ellenük az eljárás. A verekedés oka 
nz volt, hogy a Törekvés-játékosok sértő módon 
kritizálták a birót, mire a Phöbus-jálékosok 
védelmükbe vették s az összcszólalkozás hevé
ben indult meg a teltlcgesség. A Törekvés
játékosok szorongatott helyzetükben lekapkod, 
ták a folyosón lévő atlétikai szereket és az
zal védekeztek a Phöhus túlereje ellen. A Tő- 
rekvés-játékosok szerint nz öltöző tele volt 
Phöbus-drukkerekkel s igy többszörös túlerő 
ellen kellett felvenniük a harcot.

A
Seggre jutott

BUDAFOK—BOCSKAI 3:1 (2:1)
A Budafok erősen támad és már a negye

dik percben gólt ér cl. Kovács lövése a befutó 
Lukács lábúról a hálóba pattan. 1:0. A gól 
föllelkesíti a helyi csapatot és erősen támad. 
A 19. percben Dócé szabadrúgása Szebehelyi- 
hez jut, aki erősen lő, de lövése a sorfalról 
kornerre pattan. A komért Fodor íveli be és 
a szépen irányított labdát Király a kifutó 
Kertes mellett a hálóba fejeli. 2:Ö. Több ve
szélyes Bocskai támadás is adódik és a 21. 
percben a kitörő Takácsot Vági kapus durván 
niegrugja. A biró 1 l-est diktál és Boros a bün
tetőt rendeltetési helyére juttatja. 2:1. Félidő 
végéig a Bocskai támad.

Szünet után csökken az iram és változatos 
játék alakul ki. A 21. percben Palotás meg
sérül és n mérkőzés. végéig sántikál. A 24. 
percben egy nagy kapushibából elért gól vég- 
ler» kedvét szegi a Bocskainak és teljesen meg- 
ndja nvagál sorsának. Szeder beadását Dócé 
39 méterről váratlanul kapura lövi és a labda 
általános megrökönyödésre a meglepett Kertes 
kapus lába közölt a hálóba kerül. 3:1. A kö
zönség éktelenül biztatja a helyi csapatot és 
a Budafok lelkes játékkal tartani tudja az 
eredményt.

„Durgh-defekt"
Kispestien

KISPEST—SZÜRKETAXI 5:4 (2:2).
Heves csatát és szép küzdelmet hozott a 

két csapat bajnoki találkozója. A Kispest
ben a Franciaországba távozó Szabó II. he
lyén Keresztes játszott. Ezen a mérkőzésen 
mutatkozott be a Kispest csapatában Kin
cses, a jobbszélső posztján és bemutatko
zása teljes sikerrel járt. Az első támadáso
kat a taxisok vezetik, de Kósa. a Kispest 
kapujában mindent ment. A Taxi-támadá
sok dacára a Kispest éri el a vezető gólt. 
Varga beadását Serényi nehéz szögből csa
vart lövéssel juttatja a hálóba. í:0. Nem 
sokáig vezet a Kispest, mert Taxi-támadás 
során Bálori éles lövése a kapufáról a há
lóba pattan. 1:1. Ezután Olajkár ijesztgeti 
a megjelent Taxi-híveket. mert hatalmas 
szabadrúgása csak hajszálnyira süvít el « 
léc fölött. A 33. pereljen Nemes indít el 
szép támadást és a labla Vargától Serén'ii- 
hez kerül, aki azt habozás nélkül a gólba 
vágja. 2:1. A Taxi nem adja fel a küzdel
met és öt perc sem telik el, mikor a lesi- 
puskás „kis Taki" közelről erős lövéssel ki
egyenlít. 2:2.

Szünet után ismét a Taxi kapcsol rá. 
Teljes gázt ad u csatársor és Kiszely lövé
sét Kósa Bálori elé öklözi és az uj center
csatár labdája a bal felső sarokba vágódik. 
2:3. Változatosan folyik a játék, mindkét 
kapu többször kerül veszélybe. A 9. perc
ben Varga Kincseshez passzol és Kincses 
szöktetését Nemes kapásból szörnyű erejű 
bombával juttatja a hálóba. 3:3. A 17. perc
ben ismét Nemes eredményes. A kispesti 
gólzsák ezúttal Monostori passzát érteke*  
siti góllá. 4:3. Az iram továbbra is heves és 
erős játék folyik a pályán. Az erős jájek 
eredménye az, hogy a biró Miklósit is Kin
csest együtt állítja ki durvaságért. A 29. 
| ércben Kiszely újból kiegyenlít. 4:4. M;ir 
mindenki elkönyveli a döntetlent, a csapa*  
tok is belenyugszanak, c’e u 42. percben 
váratlanul ülébchullik a Kispestnek a niá- 
rodi'c pont is. Kr'.lkai. negyvenmélcrcs sza
badrúgása irtózatos erővel fúródik a Taxi 
hálójúba. 5:4,
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Buda pechje: már hat gőB sem elég 
a győzelemhez

NEMZETT—BUDAI 7:« (3:3).
Aki szereti a gólokat, az vasárnap a Hun- 

to&ria-uti pályán az egypengőnrgyvenes álló
hely jegyéért kiadós ellenszolgáltatást kapott.

Átlagban négy fillérért rúgták Itt a profi 
labdarugók a gólokat,

mert a műsoron szereplő M'i'K—SZEG öt gól
jai, a Nemzeti—Budai tizenhárom góllal és a 
Hungária—Eto tizenöt góllal kedveskedett a 
pálya négyezer főnyi közönségének. A bu
daiak vesztét az okozta, hogy a nemzetiek 
halfsora ismét magára talált és Balogh vezeté
sével suverén ur volt a pályán. A sok gól elle
nére sem alakult ki különösen szép játék, leg
feljebb izgalom fűtötte a két csapat drukke
reit, mert a Budai háromszor egymásután sze
rezte meg a vezetést, hogy aztán a végén meg- 
adja magát a sorsának. Egyébként az utolsó 
pillanatok egyik tizenegyesgyanus helyzete 
alapján a példátlan gőlarányu mérkőzés dön
tetlenül is végződhetett volna. Az első gólt Hi
dasi, a jóhirii Újpest-csatár nyomta a hálóba. 
Ezt a gólt Horváth egyenlítette ki. Azután hu
szonöt percen át olyan játék következett, ami
ről — tekintettel arra, hogy a két csapatban 
érzékeny emberek játszanak — jobb nem be
szélni. A nagy unalmai félóra múlva ismét Z/í-

A tartalékos IHungéria tréning
játékkal is egy tucat géSt rúgott

HUNGÁRIA—ETO 12:3 (4:1)
Az újonc győriek zöldfebéF dresszben ér

keznek ki, majd nyomukban a Hungária 
.Wallis-kék trikói tűnnek fel. Az ETO ud
varias, zászlót nyújt át a Hungária csapa
tának, amelyért — mint utóbb kiderült — 
tizenkét gólt kapott cserébe. A Hungária 
sok tartalékkal játszott, de ezek nagyjában 
mind megfeleltek, különösen feltűnt Dudás
nak a csatársorban bemutatott nagy lö vo

A VIDOR NAGY GÓLJA

készsége és Vidornak a fürgesége. Cseh ez- 
Álltai is válogatott formában játszott: nem 
nagyon ambicionálta a góllövést. A vidéki 
csapat is beleesett abba a hibába, hogy ké
sőn látott a gárda újjászervezéséhez és azt 
hiszi, hogy helyi játékosokkal, nagyarányú er- 
sités nélkül az NB-ben babér teremhet.

Az első gól szerzője Vidor volt, aki a 8. 
percben küldte simán a labdát a hálóba. A 
Í13. percben — peches szám! — Farkas, a 
platinaszőke győri csatár egyenlített. A gól
nak szép nézőközönsége volt, közöltük — 
a Hungária védelme is. Az enyhe unalmat 
Dudás bombalövése szakította meg és vál
totta gólra. Ezután az egész kt'-kfehér csa
társor az ETO-kapu előtt lődörög, hosszú 
időn keresztül haszontalanul. Végül is Cseh 
kicsalva a kapust, pazar profigólt gurit a 
kapuba. 3:1. Szép ETO támadások csillog-

Szegeden sem látszottak
kásasszeny-futballt

SZEGED—ÚJPEST 2:2 (0U>).
Az újpesti csatársorról elterjedt igen jó 

hírek után nagy érdeklődés kísérte Szege
den a lila-fehérek vendégjátékát. Mindenki 
meg volt győződve a fölényes újpesti győ
zelem feíől, de a szegedi csapat kitett ma
gáért és megállította az újpesti gőzhengert.

Az első percekben két hatalmas helyzet 
••vilik az ujpesli csatárok elölt, de Zsengel
lér lövését Pálinkás könnyen védi, majd 
Kocsis hibáz. Hosszú ideig nincs újabb gól
helyzet, mig a 28. percben Kocsis hatalmas 

SPORT-KÜLÖNUOMfiT
IVIEKBE
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Hétfői Napló kiadóhivatalában
vn., Brz34b=!-Mrut 23. rcn’d Mól ddüfa 2 órtl;'. T.laton:

</a.?í gólja élénkíti. 1:2. Nem sokáig Örülhet
nek, mert Fenyvesi lehetetlen szögből egyen
lít. A félidő utolsó gólját Bihámi fordulásból 
küldi a hálóba. 3:2. A szünet után mindjárt 
góllal folytatódik a játék s ebben ismét Hidasi 
feje jeleskedik. 3:3. Most aztán élénk lesz az 
iram, feltűnik

Balogh remek ceutrrhalf-jútéka,
majd egyperces szünet következik a Nemzeti 
és a magyar sportélet halottjának, Faragó Béla 
trénernek emlékére. A kegveletes aktust nyom
ban a fütty után Jászberényi gólja szakítja 
meg. 3:4. Most is csak percek kérdése, hogy 
Horváth a vonalról egyenlítsen. 4:4. Ettől 
kezve a Nemzeti fölénye kezd kidomborodni, 
ami először Kisalaginak egy Sárosl-szerü busz
méteres bombalövésével és góljával, majd egy 
perc múlva művésziesen hátrakanvaritott újabb 
lövésével ér véget. 6:4. Hogy az izgalmak to
vább fokozódjanak, a 32. percben Túli elka
szálja Jászberényit, amiért tizenegyes jár s ezt 
Hidasi rakja a helyére. 0:5. Egy perccel ez
után pontosan ismétlődik a jelenet a másik 
oldalon. Ili Schuster nvekkenti földre Fenyve
sit, aki a tizenegyest a hálóba küldi. 7:5. A 
közönség remekül mulat a gólözönön, amely 
a 43. percben Jászberényi góljával befejező
dik. 7:».

ltak itl-ott, csak a befejezéshez nincs ere
jük. A 38. percben Dudás addig váltogatja 
lábain a labdát és zsonglőrködik a győriek 
védelme előtt, míg végül is szédületes bom
bát küld húsz méterről a kapuba. 4:1.

A szünet után az alaposan megfuttatott 
győriek canossajárása következik. Először 
csak ijesztgetik őket, mert Cseh például 
Károm lépésről fölé lövi a labdát. De aztán 
Titkos gyorsan lehűti a kedélyeket egy 

nagy góllal. A Hungária védelmének szi
lárdsága nem vetekszik a szikláéval, mert 
kétszer egymásután csak a vonalon tudnak 
menteni. A 14. percben — ahogy a gólraj
zunk mutatja — a fürge Vidor nagy lövése 
zug a hálóba. 0:1. Pár perccel később 
ugyancsak Vidor fejese köt ki ott. 7:1. 
Majd Titkos az újabb gólszerző, hogy aztán 
Csehnek is alkalma legyen a gólgyártásra. 
Egy tizenegyest juttat a hálóba. Á köny- 
nyelmü Hungária-védelmet Boros gólja 
rázza föl egy kicsit, ezt Vidor viszonozza, 
majd Sas pazar rohama és lövése kerül n 
hálóba, hogy egy perc múlva újabb Boros
gól bőszül ja meg a Hungária védelmének 
mőkázását. Az ETO a tizenegy gól terhétől 
sem törik össze: a finisben még rá is kap
csol, de közvetlenül a lefújás előtt mégis 
Cseh állítja be a végeredményt. 12:3.

bombáját Pálinkás a levegőben úszva, védi. 
A szegedi csapat egyre jobban játszik, az 
újpesti halfsor nem képes feltartóztatni a 
gyors rohamok sorozatát. Tóth lefut, de kö
zelről nagy helyzetben a mennyboltozatot 
veszi céll>a.

Szünet után lecsap a bomba: a 2. percben
Dereez íéimagasun Seper elé adja a lab
dát, ez fordulásból kapásból ■ sarokba 

bombázza. 1:0.
A Szegedet felvillanyozza a gól s egy ket-

lőre újra a kapu előtt van a szegedi ötös 
és Joós csak faulttal tudja Bereczut meg
akadályozni. 11-es lenne, de Hertzka, bíró 
nem ítéli meg, amiért percekig zug a kö
zönség1. A 7. percben Zsengellér közelről- 
gólt lő, de a bíró a tacrsbiró meghallgatása 
után megsemmisíti. A játék eldurvul. Ba
logh kemény játéka miatt sűrűn tüntet a 
közönség. Különösen nagy a zaj, mikor 
Gyurcsót ki kell vinni néhány percre. A 17. 
percben hatalmas kavarodás keletkezik a 
szegedi kapu elölt,

Pálinkás elől a bek kék elzárják a kilá
tást és így Kocsis közelről gurított lab

A derbin Sternberg a bekk!
Egy hét múlva az ősz nagy slágere: a derbi 

van műsoron és pedig a Ferencváros és az Új
pest körött. Ez a harc a Hungáriát is a legkö
zelebbről érdekli s igy a derbi a sportközönség 
tízezreinek érdeklődése közben halad a drámai 
kifejtés felé.

Az Újpest a nagy csata előtt lázas gyorsaság
gal igyekszik a védelmi vonalak megerősítésén. 
Az egyik „erűd1* szerepét Stcrnberggel, a tré
nerrel akarják betölteni. Sternberg azonban

J
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AZ FTC-T IS LEGYŐZTE A CSEPEL NŐVE!

Párto&csoport: Csepeli MOVE—FTC 2:0, 
MTK—SzFC 5:0, MÁVAG—WSC 2:0, Drasche— 
BMTE 3:2, Ganz—S/AC 3:2, PTBSC—KaC 2:2.

Biró-csnport: I1AC—Bszkárt 4:2, Postás— 
Testvériség 1:0, III. kér. TVK—URAK 3:2, ZSE 
—Pamutipar 2:0, UTE—MEgyeri SC 2:1.
AZ FTC NYERTE A CSURGAY-VÁNDORDÍJÁT

Pompás időben rendezte inog vasárnap dél
előtt a MAC hagyományos Csurgay vándordi- 
jas ifjúsági versenyét margitszigeti pályáján. 
A versenyt feltűnő kisszámú nézőközönség 
nézte végig.

Részletes eredmények: 110 m gátfutás: 1. 
Demeter ARAK 17 mp. Magasugrás: 1. Jakó 
BIK 174 cm. Sulydobás: 1. Sajkás ARAK 
11.95 m. 100 m síkfutás: 1. Demeter ARAK 
11.2 mp. Diszkoszvetés: 1. Faragó DiAC 38.75 
in. Távolugrás: 1. Fufakfatvy FTC 6.72 ni. 
1500 m síkfutás: 1. Dano DiAC 4:20.2 mp. Ge- 
rehjoetcs: 1. Jakő BIK 48.16 m. 400 m síkfu
tás: 1. Abafy BBTE 53.4 mp. 4X100 m staféta: 
t. UTE 45.2 mp. — Ez volt a nap legszebb 
versenye! — fíndugrás: 1. Kovács Törekvés SE 
3.30 m. Jakó egyik ugrása közben a rúd ketté
tört.

Budapest birkózó bajnokságai. Budapest 
szabadstílusa birkózó bajnokságainak küz
delmei lapunk zártakor még javában foly
nak. A döntőbe jutottak: Légsuly: Tóth, 
Bús, Gyarmati. Pehelysúly: Tóth, Fecske, 
Szőke. Könnyüsuly: Takács, Bognár, Ferenc. 
Kisközépsuly: Vincze, Káli, Sági. Nagykő- 
zépsuly: Sóvári, Mohácsi, Zsolnai. Félnehéz- 
suly: iíihetzky, Palotás, Taranyi. Nehézsúly: 
Bóbis, Hülbig és Kassai.

Karaki Magyarország 1937. évi országul! ke
rékpáros bajnoka. Ma tartották meg a bécsi 
országúton az összetett kerékpáros bajnokság 
utolsó futamát, melyet Éles (FTC) nyert meg 
2 óra 35 p. 13 mp. 2. Karaki (Beszkárt). 3. 
Nyilas (UTE). Miután az összetett-versenyben 
eddig a vezető Lisakay ma gyengén szerepelt, 
az összetett-versenyben eddig a második he
lyen álló Karaki mai teljesítményével az 1937. 
évi országúti kerékpáros-bajnoka címét elhó
dította Liszkuv elől.

EGYRE JOBB A DVTK!
Szombathelyi Haladás—Szolnoki MÁV 1:1. 

Salgótarján—Erzsébet 6:0. Váci Reménység— 
Síniontornyai BTC 4:0. Tokod—Droguistak 5:1. 
DVTK—Váci SE 5:1. Csepel—Vác 5:2. ARAK— 
Vasas 4:2.

AZ OLYMPIAÉ A LOVÁSZ-SERLEG
Szépszámú közönség előtt tartotta meg or

szágos női versenyét a BBTE pályán az MTE. 
Az elsőrendű rendezésű versenyen több, mint 
kétszáz induló volt! A tragikusan elhunyt 
Lovász Anna emlékére alapított serleget az 
Olympia nyerte.

tft) méteres gr&ftttás: 1. Vértessv Kató BBTE 
13.5 mp. 2. Kolozs Margit Olympia 14.2. Vér- 
tejsy rekord formáljon! — Táuolugrás ölő*  
csapat: 1 Olympia n) 4.51 ni. 2. NTE 4.48.2 
m. K. Csák Ibolya 5.02 in. ugrott. — 100 méteres 
r.ikfutás: 1. Lőrinci Anna MTF. 13.8 inp. 2. 
Lair.pl 14 mp. Lőrinci óriási tehetség. — Disz
koszvetés ötöscsapat: 1. Olympia 25.08 m. 2. 
MTE 22.07 m. — Magasugrás hcndicep: 1. Csák 
Ibolya NTE 155 cm. 2. Fehér Lola Phőbus 153 
cm. (13 cm előny). Csák fáradt. — Gerelyveti s: 
1. Lantos Margit MTE 34.78 m. 2. Crhtíhan 
BBTE 32.90 m. 3. Kranuner NTE 31.98 m. Jók 
a gerelyvető hölgyek! — 4X100 méteres sta
féta: 1 MTE 51.8 mp. 2. Olympia 55.2. 3. NTE 
56 2. Kitűnő váltásokkal, Lőrinci grandiózus 
futásával nyert az MTE.

A félholtra vert 
kézilabda-biró 
rém regénye

Az elmúlt vasárnap a tömegszenvedély súlyos 
rldoznlol kivételt etf.v játék'./étűtől. Gyanútla
nul sezeUe u kézilabdán inérKózj.M .. az il.ír
téi azonban olyan vihart kclíriick, bogy

dája a lábak közölt a hálóba vándo- ' 
roL 1:1.

i Néhány perc múlva Pusztai Kállaihoz küldi 
a labdát s ö hegyes szögből a kapuba batn*  
bár. Ir2. Most az l'jpest fölényét vfarja 
mindenki, de ehelyett a szegediek roha
moznak.

Seper lövését Futó kézzel leüti, 11-es, 
ezt Korányi II. a sarokba lövi. 2:2.

Kocsis óriási lieiyzetben kapu mellé lő, 
majd az utolsó percekben Kocsis és Berták 
összecsap, az utóbbi elájul, amiért a közön-*  
ség hosszasan tüntet Kocsis ellen s még a 
meccs befejezése után is sokáig fujolják.

Franciaországból angolosan távozott s volt egye
sülete csak lelépési díj ellenében hajlandó a 
nagy formában lévő játékos-tréner átigazolásá
hoz hozzájárulni. Arányi Árpád üzleti ügyben 
Parisban van s ez a lény- elegendő ahhoz, hogy 

Sternberg játékát a derbin biztosra lehes
sük.

A lila-fehérek védelme az elpusztíthatatlan 
Stcrnberggel óriási mértékben megerősödik s 
igy Sárosiék munkája nagyon nehéz lesz.

a tömeg megrohanta és félholtra verte.
Az elvadult szenvedélyek a futballban is ha

sonló incidensekre vezettek mindaddig, ainig 
még nz V. osztályú mérkőzésekben is kötele
zővé telték a rendőri felügyeletet. A humaniz< 
inus és a sport érdekében követelnünk kell, 
a kézilabdiunérkőzé-sekre is tegyék kötelezővé a 
rendőri kirendeltséget. A meccseknek sokszor 
1000 főt meghaladó közönsége van, indokolt 
tehát az elővigyázat.

Lehetetlen helyzet
az, hogy n bírák szervezetének ellenállóképes-*  
ségére bízzák: vájjon egyhónapi ágybanfekués- 
sel vagy halállal tudják-e megúszni a vasárnapi 
meccsvezetés sportszórakozáséit.

Hétfőn a Gregory-
Hirsch és a Shikat- 
Ghevaert-mérkőzé^ 
áll az érdeklődés 
középpontjában

..Egy napi mcgszakitással hétfőn este folytak' 
jak az amerikai szahadstilusu küzdelmeket, 
mely iránt immár három hete a legnagyobb 
érdeklődéssel viselkedik Budapest sportszereiéi 
közönsége. Ha mérlegre tesszük nz eddigi ered
ményeket, nyugodtan megállapithatjuk, hogy, 
Budapesten ilyen nívós küzdclntok még neiu 
folytak. Ha pedig visszagondolunk a már iti- 
jpEt profibirkozókra akkor is leszögezhető 
lény, hogy ilyen tökéletesen felkészült és tech
nikailag kiképzett gárda Amerikán kívül sehol 
a világon nincs.

A döntő küzdelmek felé közeledő viadalok 
arra késztetik a versenyzőket, hogy még inten
zivebben készüljenek az elkövetkezendő küz
delmekre. A versenyzők pedig lelkiismereteseik 
végzik a kötelességüket, amit bizouyit az a kö
rülmény, hogy a versenyzők felosztva járjak 
az amatőregycsületek tréninghelyiségeit.

Hétfőn ismét nívós küzdelmek lesznek. A kö
zépsúlyú bajnokság döntőjében való részvételért 
küzd majd Gregory a magyar llirsch ellen.

Az erő és a technika párharcát hozza a 
Shikat—Ghevaert-tal'dlkozás. A belga bajnok 
pénteken váratlan formára futott fel és győzel
mével az élgárdához zárkózott.

A mérkőzéseket hétfőn este fél 9 órakor kez
dik a Fényes fővárosi nagycirkuszban.
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Paima Staucsuksarkot
hordónak.

Vigyázzunk a védjegyre! 
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Ragy°gó Kovács-rekord, 
biztató formák a svéd-magyar 

atlétikai harc előtt

Engedélyezték a Hétfői Napló 
bécsi különvonatát az 

osztrák-magyar mérkőzésre
óra elölt sürü sorokban 
a Hungária utón, 
nagv bánatára 
MTK pálya felé.

■Már Jóval három 
bzönllk a közönség 
atlétika vezéreinek 
BSzKRT, hanem az ,
leumi verseny második napján

alig kétezer főnyi néző
foglalt helyet a tribünön. Hiába akarta

de az 
nem a 
A juhi-

dik" ismét a közönségnek. A hangszóróból per
ceken át fülsiketítő szörcsögés hallatszik. Az 
újfajta zeneszómnak azonban ismét nincs si
kere. A közönség kezdi elveszteni a türelmét, 
indulatos szavak röpködnek, botrányszag ér
zik a levegőben. Ugylátszik erről tudomást 
vesz a „nagy'-tanács is és abbahagyják a dob- 
hárlyarcpcszlő szám közvetítését.

Sulydobás: 1. dr Darányi MAC. 15.23 m, 
2. Bariund Finnország 15.22 m, 3. Csányi MAC. 
14.50 m. Nagy meglepetés Darányi dr. győ
zelme az olimpiai második ellen. Bárlund 
ügyetlen dobása sem sikerült! Darányi ötödikre 
dobta a legnagyobbat. 1500 m sikfűtőt: 1. Iglói 
e. k. 3:56.8 mp, 2. Mártikká Finnország 3:57.2 
mp, 3. Rátonyl MAC. 3:5,3 mp. Eper áll rög
tön az élre, mögötte Hartikka, Iglói helyezke
dik el. Noji egyelőre utolsóelőtti! A helyzet 
000 méterig nem változik, itt Noji zárkózik 
fel. Az iram elég élénk. 1000 m-nél Hartikka 
szökni akar, de Eper résen van. A finist Kosa 
nyitja meg. 200 méterrel a cél előtt Iglói be
fogja őket, óriási küzdelem, amely 1450 m-nél 
dől cl Iglói javára. Az első hat helyezett 4 
percen belül futott! Diszkoszvetés: 1-. Mada
rász. BSZKRT 48.75 m, 2. Kulitzy BBTE 47.30 
m, 3. Józsa PEAC 46.89 m. óriási küzdelem. 
Madarász utolsó dobással nyer. A helyezettek 
eredménye is kitűnő. Reményt gerjeszt a své
dek ellen. Olympiai staféta: 1. MAC (Vadas, 
Gyenes, Nagv, Szabó) 3:27.2 mp, országos re
kord! 2. Külföldi vegyes 3:29 mp, 3. BBTE 
3:30.2 mp. Vadas ragyogóan megy, jó 10 mé
tert van alkalma leadni Gyenesnek és Nagy- 
nak. de jön Szabő, könnyen futva jó 15 mé
terrel nyer. A MAC rekordja elsőrendű!

_____ ______ _ n
MASz. hangzatosnál hangzatosabb reklámokkal 
■ közönség érdeklődését felkelteni, a terv nem 
•ikerül!, a közönség ennek ellenére nem 
„dűlt". A pályán rengeteg a rendező és kevés 
n néző — ezt állapítja még mindenki félnégy
kor. amikor a versenynek már meg kellett 
volna kezdődni. A programban kikeressük a 
most folyó első számot. Minden igyekezetünk 
csődöt mond, mert a hivatalosan kiadóit 
programban ez a szám nincsen benne. A MASz 
20 egynéhány tagból álló ..kupak-tanácsa" 
körbeüli és bogv még stílusosabb jegyen, előt
tük áll egy nagv asztal, amelyen a dijak álla- 
j)(1k — n ..tanács" hosszú nyakkendőigaz- 
gntús, torokkőszörülése utam — a fényképész 
lefotografálja a „nngyok'-at. A müsoron- 
kiviili számnak a nagy előkészület ellenére 
sincs sikere, mert n közönség türelmetlenül 
követeli a verseny megkezdését — a közönség 
tehát diszkvalifikálta a folografáló-szániot, 
nem vett róla tudomást, kizárta a versenyből. 

Az eredmények közül kiemelkedik Kovács 
AOO méteren elért rekordja, amely világviszony
latban is kitűnő. Kellemetlen meglepetés volt 
Gyencs és Kerkovics veresége. 1500-on Iglói 
igazoltu a róla elterjedt jó híreket, biztosan 
verte n kiváló Hartikkál. Örvendetes továbbá 
Madnrász, Darányi dr., Kulitzy kiváló formája, 
valamint a MAG „nagy" rekordja az olympiai 
stafétában.

Hosszas töprengés után kezdődik meg a, ver
seny a 110 méteres gátfutással. 1. Mantikas 
görög 15 mp, 2. Szabó E. MAC. 15.6 mp, 3. 
Jávor BSZKRT. 15.6 mp. Csak harmadszori 
indítás után sikerült a start. Szabó veszi a leg
jobban a gátakat és vezet is az ötödik gátig, 
onnan kezdve- Mantikas befogjn és pompás fu
tással simán nyer 5 méterrel. Szabó és Jávor 
fej fej mellett küzdenek n második helyért, 
melyet jobb bedobással Szabó nyer. Magas
ugrás: I Rovó UTE 180 cm, 2. Kerkovics 
BBTE 180 cm, 3. Cserna Sz. MÁV. 177 cm. 
Unalom jegyében zajlik a verseny, meglepetés 
Kerkovics veresége. Sólyom nz elején folyton 
kihagyja nz ugrásokat, a végére kíméli magát, 
aztán nincs ideje versenyezni, mert később őt 
,.hagyják ki" a versenyből. 400 m síkfutás: 1. 
Kovács BBTE 47.9 m’p. Országos rekord, 2. 
Vadas 48 5, 3. Görkói BBTE 48.8. Kovács a 
belső pályán remekül indul. 200 méterig hagyja 
n többieket élni, ott belevág és már látni, 
hogy pompás időt fog futni. Végig vezet és 
három méterrel nyer. A helyezettek ideje is 
kitűnő. A népszerű „Klcrit" pompás eredménye 
után perceken át ünnepli a közönség. Ez volt 
n nap legszebb versenye. 100 m síkfutás: 1. 
Nagy MAC. II mp, 2. Gyenes MAC. 11 mp, .3. 
Sándor UTE, 11.4. 50 méterig egycsoinóhan fut 
n gárda, onnan kezdve Nagy élre jön, Gyenes 
hallatlan erőfeszítéssel a sarkában van, de 
képtelen behozni klubtársát és mellszélesség- 
pe! kiknp. A minden versenyben „kanál" gö
rög Mantikas ill is indult, de néni tudott belc- 
•zólni az elsőségbe.

A MASz müsoronkivüli számmal
fiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii)iniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii»iiiiiiJiiiiiiiiiiiHiiiiiwiiiiinHiiiií ’iii'>i>H>i,Biiiiiiiinuin|iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

Nagy örömet kellett olvasóink körében, 
hogy ezéyben is elindítjuk az osztrák—magyar
mérkőzésre hagyományos különvonatunkat. Na
pok óta ostromolják olvasóink kiadóhivatalun
kat, hogy biztosítsák helyüket p kétnapos ki
rándulásban. Időközben megérkezett a Nemzeti 
Bank engedélye és így már semmi akadálya 
sem lehet annak.' hogy véglegesen számba ve
gyük a jelentkezőket. A csehek elleni nagv győ
zelem után a magyar sportközönség bizalom
mal kiséri a magyar válogatott együttes bécsi 
szereplését, hogy ez a bizalom megnyilvánul 
abban is, hogy elkísérik a válogatottat az oszt
rák fővárosba a Hétfői Napló különvonatán.

A sportkiilönvonat október 9-én, 
szombat délután 2 órakor indul 

a Keleti-pályaudvarról és már hét óra 
érkezik Bécsbe. Ezzel lehetővé tesszük, 
utasaink színházba vagy moziba mehessenek. 
Vasárnap az egész délelőtt rendelkezésre áll 
az osztrák főváros megtekintésére, mert a mér
kőzés csak délután 3 órakor kezdődik. A sport- 
különvonat este 20 órakor indul vissza és éjfél 
után érkezik Budapestre, tehát olyan időpont
ban, amikor még villamoson érhetik el uta
saink otthonukat. Gondoskodás történt arról is,

hogv olcsó szállodai elhelyezést kapjanak uta< 
saink.

A részvételi dij személyenként 23 pengő, 
amelyben az oda- és visszautazás költségei, 
valamint a mérkőzésre szóló belépőjegy ára is 
beptfoglaltatik. Az utazáshoz érvényes útlevél 
vagy a személyazonossági igazolvány kell a 
kerületi kapitányságtól. Vidékiek csak érvé- 
nyes útlevéllel jelentkezhetnek. Jelentkezéseket 
októben 2-ig elfogad és felvilágosítással szive- 
sen szolgál a Hétfői Napló kiadóhivatala, VII, 
Erzsébet-körut 28. Telefon 13-08-90,

előtt 
hogy

HARTMANN HETEDIK A BRÜNNI AUTÓ. 
VERSENYEN

Vasárnap rendezték Briinnben hetedszer 
a nemzetközi Massaryk gépkocsi- és motor
kerékpáros versenyt, amelyet Caracciola 
nyert meg 3 óra 09 p. 25.3 mp. idővel, 
138.4 km-cs rckordteljesitménnyel. A ver
senyt négyszázezer főnyi közönség előtt fu
tották le és a magyar Ilartmann a hetedik, 
Festetics Ernő gróf az előkelő mezőnyben 
a nyolcadik helyen végzett dicséretes telje
sítménnyel.
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A Cégliga bajnokságai
A Cégliga eheti mérkőzésein, mig az I. osz

tályban az erőviszonyoknak megfelelő eredmé
nyeket érlek cl a csapatok, a II. osztálylran 
viszont óriási meglepetésre, a vezető csapatok 
nagv gólarányu vereségeket szenvedtek:

Eredmények: I. osztály: Danuvia—Filter, Sző- 
nyi-ut, 4:1 (1:1), j. v. Arányi. Erős, változatos 
mérkőzés, egyenlő ellenfelek küzdelmében, a 
szerencsésebb győzött. Growe—M. Pamut, Nagy- 
szombat-u.. 4:2 (3:1), j. v. Hertzka. Erős iramú, 
szép mérkőzés, szerencsés győzelem. Wcrtheim 
-Chinoin BTK-p., 10 (1:0), j. v. Török. Erős 

iramú, szép mérkőzés, szerencsés győzelem. 
Góllövő: Slockbiiuer. Kistext—Álbus, Kispesti, 
Üllöi-ut, .3.2 (2:0), j. v. Paris Attila. Szép, erős 
mérkőzés, csak a II félidő végén tudta Kistext 
a győztes gólt belőni. Hajós és Szántó—Búd a vi
dék, Gyöngyössv-ut, 1:2 (0:2), j. v. Kraft. Ke
mény, erős mérkőzésen, nagy meglepetésre, ki
kapott a bajnok jelölt Hajós és Szántól Góllö
vők: Keleties (2), ill. Eckslein.

II. osztály: Lövy—Handlcr, Népsziget, 2:1 
(0:0, j. v. Strompf. Shell—Kábel, Vámmentes 
kik. <5:0 (2 0), ,j. v. Istenes. Vasfonal—Flóra,
DGSE-p., 1:0 (0:0), j. v. Fiedlcr. Révai—Ujp. 
Posztó, Béke-u. 3:0 (2:0), j. v. Tihaméri.

Elnökségi-dij: I’ramma—Kábel II.. Kelenföld, 
1:1 (1:0), j. v. Neumann. Kistext II.—Krolup- 
per, Kispest, Üllöi-ut 4:0 (2:0), j. v. Rácz. Fiat 

.. r»_ ,i n-r,- ... (1:0), j. v. Székely.
' '. v. Tausz.

—M. Posztó, BTK, 1:1 (1:0), j. v
„kedveske- I Sertésvágóhíd—Leipziger, KAOE-p., j.

VÍZSZINTES:
1. Ógörög költő és lantos. 

A Dyonisos tiszteletére éne
kelt kardul megleremlöje, 
amelyből később a tragédia 
műfaja fejlődött. 13. Arató- 
azerszám. 14. Az orvostudo
mány egv ága. 15. Spiritiszta 
fogalom. 16. Orvos neve előtt 
álló rövidítés. 17. Nagy tö
megben önt. 18. Régi magyar 
pénz rövidítése. 19. Felesége 
vah. 20. Petőfi szerint: kike
let miig: virág a szerelem.) 
21. P. O I. 22. Női név. 23. 
Zola Emil, a naturalizmus 
megalapítójának nálunk leg
ismertebb regénye, (legalábbis 
keresztrejtvényekből.) 25. Fa
fajié. 20. Soha — németül. 
27. Fizikailag oszthatatlan ré
szecske. 28. Szlvárványhár- 
tva. 30. Germán mitológiai 
isfen. 32. A tatárjárás idején 
híres mongol /lián volt. 33.
5. E. A. 34. Egyidöbcn szüle
tett testvérével és ugy hason- 
lilának, mint két tojás (?). 
35. A játékosok közül teszi 
nz egyik. 36. A cipő őse. 38. 
Gyengéden lök. 39. Tcnnisz-
pálvn anyaga. 40. ('.sík. 41. Udvarias megszó
lítás. 42. Ha megtette a kötelességét, mehet! 
4.3. II. T. I 44. Visszaér, 45. A szellemi élet min
den terére, a tudományra, filozófiára, iroda
lomra, művészetre kiterjedő szellemi irány, 
• mely a XVIl-ik század végén keletkezett s 
uralkodó volt egész, a XlX-ik század közepéJg. 
Ez az irány a képzelet csnpong-ásának és az. 
érzések mis.-tikuinánnk enged tág terel. 46. 
Céltalanul járkál. 47. „Az időgép" írója (fon.)

FÜGGŐLEGES:
1. A Nemzeti. Színház művésze. 2. A gondok 

vésik a homlokra. 3. Franc::: személyes névmás. 
4. O. G. M. 5. Nagyot... (elfojtotta haragját.)
6. .Leláttunk van. 1. Mag,ni ország külügymi

A Szent Lászlú-diiban is megverték a favoritot
Gyöztttt: Árusba

A Szent László-dijban is beteljesült a favo- 
rilok végzete és győzött az Arusha, mely egy 
héttel ezelőtt a Károlyi emlékversenyben, mint 
favorit, négy ló közül harmadiknak végzett. 
A kilókban ki sem számítható formaeltolódás 
egyetlen magyarázata, hogy a Balbitius kanca 
ezúttal külső starthelyről indult és igy fórmát 
futott. A szomorú tény azonban az, hogy két
éveseink olyan rosszak, amilyenek talán még 
soha nem voltak cs ez a föoka annak, hogy 
olyan össze-vissza futkosnak mint még soha.

A nap egyéb versenyei különösebb meglepe
tésekkel nem szolgállak s kivétel nélkül reális 
eredményekkel végződtek. Megemlítést érdemel 
Penany ésBric-a-Brac nagy stílusban kivívott 
győzelme.

Részletes eredmények:
I. Kétévesek eladóversenye. 1. Vlszta (pari) 

keszthelyi. 2. Nóra (5) Pfendler. 3. Pir (5) 
Kajári. F. in.: Palmarum (3) Simics, Maleosz
(5) Balog. Fejhossz, nyakhossz. 10:16, 11. 16. 
Befutó: 10:61.

II. őszi nagy gátverseny. 1. Penang (pari) 
Stccák. 2. Quarnero (2) Benyó. 3. Hali-Gani
(6) Hujher. F. m.: Honvéd (4) Tóth A., Bátor
(12) Balázs J., Valentin (12) Mihalovics, Pan
dúr II. (5) Blazsek. Nyakhossz, *-
10:23, 12 13, 16. Befutó: 10:51.

Hl. Kétévesek szeptemberi nagy
1. Bric-á-Brac (3) Balog. 2. Sibcr , .
scha II. 3, Arizona (3) Gutái. F. m.: Tisane .5) 
Esch, Föhn (8) Klimscha, Virulj (14) Kupái K., 
Blonde'Kathrein (10) Alt, Mécs (8) Szent
györgyi, Hadrian (6) Teltschik, Ravasz (4) 
Vrábel. Bearnaise (14) Bihari. 1 hossz, 2 hossz. 
10:49, 20, 32, 15. Befutók: 10:484, 90.

IV. Szent Lássló-dij. 1. Arusha (4) Teltschik.
2. Dugó (l>í) Klimscha. 3. Pilátus (12) Balog. 
F. m.: Top Hat (12) Esch, Bobby (4). Gutái, 
Dankó Pista (3) Szentgvörgvi. 2 hossz, 1% 
hossz. 10:57. 17, 14, 19. Befutó: 10:223.

V. Handlcap. 1. Farandole (8) Kupái K. 2. 
Pilypalaty (6) Klimscha II. 3. Argument (12) 
Kajári. F. m.: Napfelkelte (8) Horváth K. II.. 
Dénes (6) Keszthelyi, Sylva (3) Alt, Baka (20) 
Schwandl, Pozőr (4) Esch T., Főth (20) Grosz, 
Babvirág (6) Csömöri, Prince Chaming (20) 
Szép Bonnc nuit (6) Pfendler. Kannibál (10) 
Kréőler. ’/i hossz, % hossz. 10:75. 35, 18, 63. 
Befutó: 10:177 és 714.

VI. Handlcap. 1. Gellért (6) Gutái. 2. Mák 
12%) Szentgyörgyi. 3. Clarion (3) Esch. F. m.: 
Mulass (8) Klimscha, Luck (5) Weissbach, 
Búvár (6) Alt, Mumus (5) Pfendler, Ciráda
(5) Simics. l’/z hossz, 214 hossz. 10:67, 18. 15, 
16. Befutó: 10:2.39.

VII. Welter-hnndlcap. 1. Báthory (1%) 
Teltschik. 2. Padisah (10) Pfendler. 3. Idler
(6) Keszthelyi. F. m.: Ereszd el (10) Weiss
bach. Censor (20) Tamási, Minek (121 Horváth 
K. II , Doboz (10) Vrábel, Albusz (20) Main- 
tinszky. Lator (6) Klimscha, Honvágy (5) 
Esch. Vaklárma (4) Gutái, Herlha (12) Klim
scha 11, Szél (10) Simics, Sirály II. (5) Fctting 
A.. Sárkány (10) Alt, Csókos Julis (8) Csö
möri, Bomba (10) Kajári. 154 hossz, */«  hossz. 
10:27, 14. 37, 58. Befutó: 10:172, 220.

10 hossz.

handicapje. 
(14) Klim-

III. Cadct-handlcap. 1. Babona (IJ4) Schej
bal. 2. Kinonixe (3) Dósai. " /« •«<■
Csapiár. F. m : Nicolo, 
Courage. 10:25, 11, 11, 11.

IV. Esterházi memóriái: 
Félix. 2. Dragonvos (l’/i) 
dotte (7:10) Schejbal. F. m.: Alcazar, Flimsy. 
B/t hossz. 3% hossz. 10:43, 20. 16.

V. Wood serew verseny. 1. Maréchal Sault 
(1‘A) Schejbal. 2. Ultimo (1%) Szilágyi. 3. Me- 
dardus (3) Heiling. F. m.: Roland, Quézal( 
Hclios, Pártfogó. 10:21, 12, 11. 12.

VI. Mágnás-handicap: 1. Wliy nőt (2KJ] 
Schejbal. 2. Goodnight (4) Holler. 3. Ibrahim 
ben Al. (5) Horváth. F. m.: Amadeo, Gyöngy
vér. Harras, Happy go lucky, Horace, GránáU 
10:24, 18, 26, 3.3.

VII. Trost-bandicap I. 1. Rummy (2) Schej-*  
bal. 2. Tiro (2) Heiling. 3. Robin Hood (8:10)’ 
Szilágyi. F. m.: Parse Tclehissi, Limanova, 
Futó. Vienna. 10:37, 13. 13, 12.

Vili. Trost-handicap II. 1. Amourctte (8:10)' 
Schejbal. 2. Brezava (3) Takács I. <3. Kurigalsu 
(2>á) Vasas. F. m.: Roi de Romé, Grey hope, 
Mágnás, Mcrise II., Corsica. Coroncta. 10:23, 
15. 21, 14.
kéziünk, mely tudásban felért volna a németek 
legjobbjaihoz s igy> bármennyire szeretnék 
az ellenkezőjét látni, aligha hisszük, hogy 
német vendéget meg tudjuk verni.

3. Dobos (8:10) 
Carmen, Levente,

1. Vlnko II. (2>á)’. 
Csapiár. 3. Berna-

is
(1

niszterc. 8. Ag — németül 9. Betű. 10. Ruha. 
11. Eredetileg régi római lakóház, amelynek 
a hasonnevű helység volt a legnagyobb terme. 
Később kizárólag erre a teremre alkalmazott 
szó. 12. Nagv párisi színház. 13. francia folyó. 
16. Kúrlyamüszó. Annyit jelent, mint egy szin
töl megszabadulni. 18. Gyógyszertára van. 20. 
Keresztény presbiter a harmadik században. 21. 
A zenit ellenpontja. 22. Hiánya — népiesen. 
23. Lám! 24. Az angol számsor első Ingja. 28. 
Jogtalanul Jut bizonyos dolgokhoz. 29. Az. in
dulás pillanata. 30. „A" legyőzőit fizeti. 31. 

- Hajózási vállalat" -- a múltban. 33. Halk, kel
letne,*  zajt csinál. 34, Működő. 35. Egy híres 
országgyűlés színhelye. 37. Üzleté, de legalább 
standja van 39. Angol sziget. 40. Jó ételnek 
van. 42. Elcmlsltf bélé. 43. Aroma. 44. M. I..

Abendfríecfcn 
már útban van ..

Az idei német derbygyőztes, a vasárnap eb
döntésre kerülő Magyar St. Lcgcr egyetlen, de 
annál komolyabb fajsúlyú külföldi résztvevője, 
vasárnap este elindult Berlinből. A Ferro-mén 
hétfőn érkezik a budapesti pályára. A Magyar 
St. Lcgcr a német crack részvétele révén a sze
zon kimagasló sporteseményévé avanzsált. Nem 
kétséges ugyanis, hogy a legjobb német három
éves jobb osztályú versenyló, mint a mieink, de 
viszont az is kétségtelen, hogy évek óta ennyi 
közel egyenlő tudásu jó háromévesünk nem 
volt, mint az idén. 4 mieink esélyét emeli a 
hazai környezet, az ismert pálya, mely könnyen 
kiegyenlítheti a reméljük nem nagy tudásbeli kil. 
lönbséget. Alagon nagyon biinak abban, hogy 
megverik a németet. A nagy optimizmusnak az 
az alapja, hogy hároméveseink legtöbbje most 
»an formájú tetőpontján. Az utolsó évek német
magyar találkozásainak eredményei azonban 
nem amellett szólnak, hogy vasárnap magyar 
győzelmet fogunk látni. Abendfricden német vi
szonylatban első klasszisa ló. Mi pedig az utolsó 
években egyetlen egy olyan lóval sem rendel-

A Magyar St. Leger egyénként a német ven- 
degcrack jövetelétől eltekintve is a legérdeke
sebb versenye a szezonnak, mert a sok egyforma 
hároméves itt fogja végleg eldönteni, hogy 
melyik közülök a legjobb. Indulnak:

Abendfricden 
Darfur 
Sirató 
Cárcvics 
Cimbora 
Filrstenbrauch 
Caruso 
Cabala 
Budiger

lov. Zechmisch 
„ Teltschik 
„ Keszthelyi
„ Szentgyörgyi 
„ Klimscha
„ Gutái
„ Csuta
„ Csapiár 
„ SchcjbalSchel)bál-nap Becsben

Esterházi memóriáit a három alagi részi
intézte el egymás között. A nap szenzá

ciója, bogv Sclwjhal öt versenyt nyert.
Részletes eredmények:
I. Hndscregl verseny. 1. Vivő (1%) Pakuta. 

2. Mankó (3) Trnnk. 3. Carmen II. (3) KoltaL 
F. m.: Kiskun. Prunclla. Laboré. Mulalsác 
10:25, 14. 20. 13.

II. Woodman gátverreny. 1. Lancia (4) Ho- 
™k„ 2 Tekrrgfl (IV,) Es, |, L. J. KirRlM (Bl 
Wolbert. F. m.: Wall a bit, Boissiso Cnscode 
Snmaritanus. Blumc. Burgschaft 10.19, 24, io’
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