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Rajzos telefonriport a bécsi magyar íutballgyözelemröl

Ecmwdt, Rassav és Sigray 
leoliimista Összefogást hirdeteii az eiienzOK 
vasárnapi Körmendi monstre felvonulásán

Körmend, október 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A polgári ellenzék hosszú évek 
óta nem látott demonstratív felvonulása 
volt a vasárnapi körmendi gyűlés, amelyen 
a választókerület országgyűlési képviselője, 
gróf Sigray Antal tartott beszámolóbeszédet. 
A Batthyány-Strattmann hercegi várkastély 
udvarán tartották meg a nagygyűlést több 
mint ötezer főnyi hallgatóság jelenlétében. 
Gróf Sigray Antalon kívül megjelent a gyű
lésen

gróf Zichy János, az egyesült keresz
ténypárt elnöke, Eckhardt Tibor, a füg

„A nyugati demokrácia 
túlsúlyban van"

Dr. Zimmermann Zsigmond megnyitó
beszéde után megkezdte beszámolóbeszédét 
gróf Sigray Antal. . Elsősorban külpolitikai 
kérdésekkel foglalkozott, rámutatva arra, 
hogy a háború réme nem tűnt még el az 
égboltozatról. Ami megnyugvással szolgál 
ránknézve, az a brit világbirodalom fegy
verkezése. Meggyőződése, hogy

a nyugati demokrácia és elsősorban az 
angolszász fajok olyan túlsúlyban van
nak, hogy az feltétlenül megnyugtató 

körülmény.
Ebhez járul az Egyesült Államok elnökének 
legutóbbi nyilatkozata, amely szerint Ame
rika nem marad semleges egy háború ese
tén. Olyan gye igék vagyunk, hogy nem 
szólhatunk bele abba, hogy lcsz-c világ
háború, de kötelességünk mindent elkö
vetni, hogy

n fegyverkezési egyenjogúság elérése 
folytán senki határainkat át ne lép
hesse, nehogy időelőlt és érdekünk le- 

lcnére háborúba sodródjunk.
Foglalkozott ezután a társadalmi

elégedetlenséggel, amely lehetővé tette a 
kommunizmus és a nemzeti szocializmus 
létrejöttét. A pápai cnciklikák keresztény 
Szellemében kell megoldani a problémákat. 
Tagadja, hogy Magyarországon a társadalmi 
egyenetlenségeket igazságtalanságokat
diktatúra megoldhatja, Sfcríoíe a mai álla
potból nem lehet rttós kiút, mint a töroé-

Eckhardt a restaurációról
Eckhardt kifejtette, hogy a 

kisgazdapárt megalakulásának első percétől 
fogva az alkotmányos monarchia álláspont
ján állott. Csak ennek alapján tudja elkep- 
zalai az ország megingathatatlan tekintéllyel 
rendelkező kormányzását, ilyen kis uépnek 
ki kell tárnia a maga éleiéből a külföldi 
beavatkozások lehetőségét. A szenlislvuni 
gondolat nem az ököljogon, nem az ero- 
»««kon, hanem a békés együttélés alkotmá
nyos formáinak megteremtésén alapszik.

Az apostoli király hiányát fájdalmasan 
érezzük sokszor, amikor a felekezeti 
béke megóvása éz megszilárdítása szem- 
ixmljából az apostoli király jogaira 

l«W szükség.
A szcnlisiváni birodalom ideológiája alap
ián pártok felelt álló módon őrsre kell lóg
nia minden magyar embernek. Hangoz- 
ialta annak fontosságát, hogy ktrárálagn- 
•an at alkotmányos magyar tényezők aka- 

getlen kisgazdapárt vezére, Rassay Ká
roly, a polgári szabadságpárt elnöke, 

továbbá Bezcrédj István, gróf Cziráky Jó
zsef, Szontagh Jenő és Tarányi Ferenc fel
sőházi tagok, báró Berg Miksa, Griger Mik
lós, Homonnay Tivadar, Huszár Mihály, 
Makray Lajos, Pcrczell Béla, Rakovszky 
Tibor, Sulyok Dezső , és Tóbler János or
szággyűlési képviselők, valamint K állag 
Tibor nyugalmazott miniszter, őrgróf Pal- 
lavicini György, gróf Serényi László és még 
egy sereg politikus, arisztokrata, továbbá 
sokan nemcsak Vasvármegye, de Zalamegyc 
ellenzéki polgárai közül is.

nyes királyság helyreállítása. Tagadhatatlan, 
hogy

a mai parlament elszakadt a néptől.
A nép nem tekinti magáénak az erőszakos 
választások révén létrejött parlamenti több
séget és nem hisz abban, hogy az úgyneve
zett reformkormányok meg tudják oldani 
a nagy problémákat, amelyekhez eddig 
olyan félénken nyúllak.

A magyar alkotmányban megvan a le
hetőség arra, hogy összeegyeztessük a 

rendet és a szabadságot
és törvényes utón vezessük le a bajokat.______ ___ ; ■ ■. a 
titkos választójog megalkotására minden 
erőnek is minden lehelságnek össze kell 
fognia. Un /.onrrnlnlMs tormán!, nini 
volna Mielslges, akkor az ogösz polgári el
lenzéknek össze kell állnia, hogy egy igazán 
becsüteies választójogot hozzunk léire, 
amelynél a nép érzi, hogy írem lelt meg
csalva, mint a múltban. Hangoztatta, lrogy 
a legitimizmus hívei nem félnek a titkos 
választójogtól. Ezután

a királykérdéssel és a reslauráetó kér
désével foglalkozott

gróf Sigray. Végül abban foglalta össze 
programját, hogy a törvényes hralpsag 
hctgreállilásdnak ríérése révén kell boldoggá 
és nagqgá tenni a magyar nemtrlrl.

Percekig tartó nagy tapssal fogadta a 
hallgatóság Sigray fejtegetéseit. Ezután 
Eckhardt Tibor tartóit beszédet.

ratelhatározősa alapján következzek be a 
magvar restauráció. A restauráció kérdésé 
fölött való, pláne kiélezett ódák nem szol- 
gálják a nemzet érdekét. Ugyanez a véle
ménye azokról a sajnálatos ellentetekről, 
„melyek sokszor a katolikus és protestáns 
felfogás közöli jelentkeznek, továbbá azok-

a mesterségesen szított
amelyekkel Magyarországon v lágnézetl 

harcot akarnak kezdeni.
Kijelentette Eckhardt. hogy a magú kö

telességét abban látja, 
zo fiságtól áthatott magyar falusi népre tá
maszkodva, akadályozza meg a némtet lel
kének kettéhasitását. Nem engedhető meg, 
hogy a nemzetet felbontsák legitimista és 
szabadkirályválasztó, vagy katolikus ts 
protestáns táborra, vagy pláne, hogy W 
világnézeti harc jegyében egy masrt<Hlt 
Spanyolország rémségei legyenek HL Meg

állapítja, hogy a restauráció politikai ak
tualitása a legutóbbi években lényegesen 
megnövekedett.

Az erőszak ellen
— A mi pártunk — mondotta ezután —, 

és meg vagyok győződve, mindannyian, 
akik itt vagyunk,

ti legteljesebb lojalitással viseltetünk az 
ideiglenes magyar államfő, a kormányzó 
ur személye iránt és mindazon közjogi 

berendezések iránt, 
amelyeknek tekintélyét épségben tartani 
ezeréves alkotmányunk keretein belül mind
annyiunk szent kötelessége. De másrészt az 
átmeneti állapotból a végleges állapot felé 
vivő lehetőségeket szem elől téveszteni nem 
szabad. Ugyanakkor utalnom kell arra is, 
hogy az erőszakoskodások, azok a múltban 
belülről kezdeményezett támadó, agresszió, 
provokáló erőszakoskodások, amelyek egy 
diktatúra jegyében próbállak maguknak le
hetőséget biztosítani, feltétlenül megerősí
tették a reslaurációs gondolatot. Ila velünk 
erőszakoskodnak, hát a magyar ember ak
kor egyenesíti ki igazán a gerincét. A múlt
ban éppen a reslaurációs politikai táborral, 
de a magunk falusi táborával szemben is 
indokolatlan erőszakoskodások kezdtek ér
vényesülni. Ilyenekre a magyar haza ezer
esztendős életében példa sohasem volt. A 
közvélemény lelkében az a gondolat erősö
dik meg, ha itt valaha az erőszak felül 
tudna kerekedni, mi

akkor sem fogunk soha marxista Irány
ban menni, de a reslaurációs politika 
az a mentség, és kint, amelyen keresz
tül az erőszakot nvnden körülmények 

köztitt le tudjuk győzni.
Azt fejtegette ezután Eckhardt, hogv a 

nemzetközi események is fokozták a reslau
rációs politika aktualitását, mert soha a 
dunavölgyi népek autonómiájának olyan 
nemzetközi jelentősége nem volt, mint most. 
Az osztrák-magyar monarchia formájához 
nem térhetünk vissza, ezt a konstrukciót 
azonban

az adott körülményekhez simítva, az 
együttműködésnek valamilyen uj faj

tájúval kell pótolnunk,
ha meg akarunk itt állni a Dunavölgyében.

Európa békéje és nyugalma attól függ, 
hogy ezen a magyar földön keresztül 
semmiféle nagyhatalmi törekvés ne tud

jon keresztülhatolni 
és ne tudja az európai egyensúlyt máról- 
holnapra felborítani.

így folytatta ezután;
— Megnövelte a reslaurációs politika idő

szerűségét az a tény is, hogy az a férfiú, aki
nek személyéhez a reslaurációs törekvések 
kapcsolódnak, elérte nagykorúságát, teljes
korú férfi immár. Én abban a szerencsében 
részesültem a nyáron, hogy az ő felfogását, 
az ö egyéniségét személyesen megismerhet
tem. Nagy megnyugvásomra valóságos lelki 
örömömre szolgált az a néhány óra, amit 
az ő társaságában volt alkalmam eltölteni, 
mert

az az alkotmányos kifogás. az a szo
ciális megértés, w»y mindé® aMvából 
kiesemtől és a komoly, férfias egyéniség 
meggyfitütt arról, hogy az Ő személye 
minden körülmények között garanciát 

nyújthat 

arra, hogy ez az ország, ha reá kerül a sor, 
keresztény és népi alapon fog regenerálódni 
és egy szebb és jobb jövendő nyugodtan 
építhető erre az alapra.

Itt egy kézfogás történt 
— mondta Zichy János

Tapsvihar fogadta Eckhardt beszédét. A 
kővetkező szónok gróf Zichy János, az 
egyesült kereszténypárt elnöke volt. Minde
nekelőtt hangoztatta meggyőződését, hogy 
Eckhardt beszéde a legitimizmus szempont
jából rendkívül sokat jelent. A legfontosabb 
szempont az alkotmányosság megmentésére 
irányuló munka. Az alkotmányos élet leki
csinylői a parancsuralom hívei.

A miniszterelnök személyében a jóaka
rat üteg van, de nem lát egységes erőt, 

amely őt képes volna támogatni.
Azzal fejezte be beszédét, hogy „itt egy kéz*  
fogás történt, amely a kormányt is támo
gatni képes, ha törekvéseinket megérti és 
támogatásunkat méltányolni fogja."

Szontagh Jenő felsőházi tag tolmácsolta 
az időközben elhunyt Horthy István tábor
nok utolsó szavát. Horthy István, aki ugy 
tervezte, hogy résztvesz a mai gyűlésen, azt 
mondta, hogy csak azt akarja kifejteni, 
hogy három eszményt szolgált közel nyolc
van esztendőn keresztül és •

ez a három eszmény: Isten, Haza és 
Király.

Rassay a titkos eskükről
Rassay Károly rámutatott annak jelentő-, 

ségére, hogy annyi esztendő után a magyar 
közélet kiválóságai függetlenségükben, pár
tokon felülemelkedni tudó nagyságukban 
beszéllek itt arról, hogy nemzeti összefogást 
kellene megvalósítani. Károlyi Gyula után 
jött egy korszak, amikor a nemzeti egység 
jelszava a legönzőbb, legkérlelhctctlcnehb 
párturalmi törekvéseknek lett a szállásadója.

Vannak elemek, amelyeknek életfeltétele 
a viszály és akik bedobják a közvéle
ménybe az értflemnélküli világnézeti 

gondolatot.
A tömegből ekkor valaki Festetics Sándort 
kezdte éljenezni, de a gyűlés résztvevőinek 
kiállása elnyomta a hangját.

— Közéleti galériánk — mondotta Rassay 
— tele van olyan elemekkel, akik terrori
zálják a magyar társadalmat. Itt az idő, 
hogy végre szembenézzünk ezekkel az ele
mekkel.

Ezek azok az elemek, amelyek a szám
űzetésben élő magyar királyra sarat 
dobálnak. Ezek ellen elsősorban a ma

gyar kormányzatnak kell kiállania.
— Véget kell, hogy vessen annak a rend

szernek, hogv zavaros elemek zavaros célok 
érdekében titkos esküket vegyenek ki köz- 
igazgatási tisztviselőktől — folytatta. —4 
Keresztény politika jegyéhen milliókat ad
nak ki a pártsajtónak. .4 keresztény poli
tika nem lehet a gyűlölet politikája.

Ezekkel a szavakkal fejezte be beszédét!
— Vraim találják meg egymást és akkor, 

a népet meg fogják találni.
Makray Lajos hangoztatta, hogy az egy

ség alapján állanak, de nem pártpolitikai 
alapon. Arról az egységről van szó, amelyet 
a szentkorona jelent.

A törvényes királyság gondolatában keU
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összekapcsolni a katolicizmust és a pro
testantizmust.

A jelenlegi birtokeloszlás igazságtalan és 
helytelen. Komoly, bátor szerves birtokpoli
tikára van szükség. /I sokféle szélsőség mind 
veszedelmes és kárhozatot. A szabadságot 
akarjuk szolgálni, mert éneikül nincs élet.

A magyar alkotmány szcmbcnáll a dik
tatúrával, 

mért a diktatúra Jelenti az erőszakot. A mi 
utunk a törvényes királyság visszaállításához 
vezet — mondotta. — Igazi demokrata poli

tikát akarunk szociális szellemben.
Végül Rakovszkg Tibor beszélt és hangoz

tatta, hogy szerinte a király személyének 
visszatérése a népi politika megvalósítását 
jelenti.

Valamennyi beszédet lelkes tapssal fogadta 
a hallgatóság. A gyűlés után Batthyány- 
Strattmann László hercegnél tettek látoga
tást a Körmenden tartózkodó politikusok, 
majd a Korona-szálló nagytermében közebé
den vettek részt. Az első pohárköszöntőt 
Jáger József ügyvéd mondta. Ezután Pállá- 
vlcini György örgróf beszélt.

-TOmw------- i i —C-

Döntő elhatározások hete 
következik a világpolitikában 

Hogyan fogadta Páris és London az olasz jegyzéket

Ujabb válság a Nemzeti
Mim ka központban

Szeder János kilépett — Scheftsik György miatt

I’áris, október 10.
Az. olasz kormány elutasító válasza a spa

nyol kérdésben előterjesztett angol-francia 
Jegyzékre n francia közvéleményben általá
nos csalódást keltett. Huszonnégy órával a 
Jegyzék tartalmának közzététele után meg
állapítható, hogy

a francia kormánykörök csalódtak vá
rakozásaikban, annak ellenére, hogy el 
voltak készülve a visszautasítás vala

milyen formájára.
Azok a fenyegető haiu'ck azonban, amelyek 
a hivatalos kormánykörök részéről is a va
sárnapi nap folyamán elhangzottak, arra 
mutatnak, hogy francia kormánykörökben 
azt hitték, hogy Mussolini engedékenyebb 
lesz az angol és francia Javaslatokkal szem
ben.

Az elkövetkező hét a döntő elhatározá
sok hete lesz.

Beavatott kormánykörökben bizonyosra ve
szik, hogy döntő Jelentőségű angol-francia 
intézkedések következnek.

A Qual d'Orsayhoz közelálló körökben ál
lítják, hogy Franciaország és Anglia szilár
dan elhatározták, hogy

nem törik bármely külföldi hatalom ré
széről spanyol területen flotta- és légi

támaszpontok létesítését.
Az olasz válaszjegyzéknek Németországra 

utaló megállapításával szemben a Qual 
d'Orsayn hangoztatják, hogy egyáltalán 
semmi meglepő nem volt abban, hogy az 
angol és francia kormány Németországot a 
tervbevett értekezletre nem akarta meg
hívni, mert hiszen

HH

emlékét szívünkben el nem múló szere-

Frlcdmnnn G.vuláné 
Glücksthal Jenny 

nővére

Dr. Glücksthal Samuné szül. Selfcnsledcr Róza és gyermekei: 
dr. Rónai Sándorné szül. Glücksthal Lili, dr. Glücksthal Andor és dr. 
Szchen Dczsőné szül. Glücksthal Erzsi mély gyászukban megtörve jelen
ük, hogy imádóit férje, édes jó atyjuk,

Dr. Glücksthal Samu
október hő 8-ón nz élők sorából elköltözött.

Vasárnap, folyó hó 10-én délben ’/zS órakor a Hősök Emlék- 
lemplomának dohányuccai udvarából kísértük utolsó útjára.

Szép és nemes lelkének
tettel őrizzük.

I)r. Rónai Sándor 
Dr. Szchen Dezső 

ve jel 
Rónai Klári és Kató 
Széken Péter 
Glücksthal Anna és Éva

4 Pesti Izraelita Hitközség Elöljárósága, Választmánya, Képviselőtestülete, 
Tisztviselői Knra, Tantestülete és összes Alkalmazottal mélységes gyásszal eltelve 
jeleniik, hogy

Dr. Glücksthal Samu
ügyvéd,

n pesti Izr. hitközség elnökhelyettese és oktatásügyi elöljárója, a magyar felsőház 
tagja. Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának örökös tagja,

a hazának, fővárosnak és fclckezetének sicntclt tevékeny éleiét befejezte.
Nagy a mi gyászunk felekezetűnk nagy fiának elhunytál), nki közéleti érdemei 

vei díszt í*  dicsőségei hozott n magyar zsidóságra és aki alkotó erejével, bőlcsessé 
gével, buzgó munkálkodásával több mint másfél évtizeden át odnndóan vett részt postl 
i/r. hitközségünk sczelésélun. maradandó alkotásokkal gazdagítva azt. Mint oktatás 
ügyünk elöljáróin, mint építkezéseink egyik legfőbb irányítója, a kultusznak és n 
kultúrának fáklvnvivője volt s ennek a fáklyának fénye sugározza be el nein fakuló 
kegyelettel az ö nemes emlékét.

A Megboldogultat hitközségünk a maga halottjának tekintette s a végső tisz
tességét ez év október 10-én. vasárnap <1. w, ?j2 órakor a Hősök Emléktcmplomá- 
nak dolirtiiyticcgl udvarán adtuk meg Neki. A szent templomunkat övező stílusos 
árkádok kür.ölt, amelyeknek megalkotása az ö nevéhez ftixödlk. állítottuk fel re- 
valalát, itt búcsúztattuk nagy Halottunkat és Innen kísértük utolsó útjára a rákos
keresztúri izraelita Icinelöbe.

Lebegjen áldás és béke emléke felett!

Németország betartotta a benemavatko- 
zás terén vállalt kötelezettségeit.

Abban a körülményben, hogy Németországot 
nem hívták meg a tervbevett tanácskozások
ra, nem lehet semmiféle sértő szándékot 
fellelni, sőt ellenkezőleg, Németország meg
becsülését jelenti az a tény, hogy Anglia és 
Franciaország teljes mértékben elismerte 
Németország lojális magatartását,

London, október 10.
A Foreign Officcban vasárnap szokatlanul 

lázas tevékenység folyt. Annak ellenére, 
hogy Edén kUlUgyminlszter nem tartózkodik 
Ixmdonban, a Foreign Office valamennyi 
vezető tisztviselője hivatalában volt. Az éj
szaka folyamán világosak voltak a külügyi 
hivatal ablakai. London és Páris között ál
landó telefonálás folyt és a hivatal állandó 
telefonösszeköttetésben volt a vidéken tar
tózkodó Chamberlain miniszterelnökkel is, 
továbbá Edén külügyminiszterrel, aki n bal- 
morall királyi kastélyban várta be az olasz 
kormány válaszjegyzékét.

Beavatott kormánykörökben hangoztat
ják, hogy

az angol kormány bizonyos előfeltételek 
teljesítése mellett hajlandó az olasz ál
láspontot bizonyos fokig magáévá tenni 
és aiinak érdekében a francia kormányt 
álláspontja megváltoztatására rávenni.
Az angol kormány mindenképpen sze

retné megakadályozni a helyzet további ki
éleződését és angol részről görcsösen ra
gaszkodnak a benemavatkózás alapclvének 
további érvényesítéséhez.

I)r. Gliickstlial Andorné 
Markoviig Zsuzsa 

menye

Marton Béla Nemzeti Munkaközpont fa 
vasárnap nagy válságon esett át. Rendkívüli 
országos közgyűlést tartottak, amelyen

a vezetőség diktatórikus törekvéseivel 
elégedetlen munkások meg akarták buk

tatni Marton Bélát,
az egyesülés életrehivóját. Még egy esemény 
dúlta fel a N. M. K. békéjét: Szeder János 
országgyűlési képviselő, aki Marton Béla 
mellett egyik vezetője volt a munkaköz
pontnak, megvált a szervezettől. Differen
ciák merültek fel közte és Scheftsik György 
között, aki legutóbb kapcsolódott bele a 
mozgalomba.

A vasárnapi közgyűlésen a N. M. K. tag
jai testületileg részt akartak venni, azon
ban Marton úgy döntött, hogy csak az egyes 
szakmai csoportok kiküldöttei mehetnek lx*  
a közgyűlési terembe.

Nyolc csoport összesen 120 kiküldöttjé
ből állt a közgyűlés.

Marton döntése ellenére a tagok százai 
sorakoztak fel vasárnap a MOVE palotája 
előtt. A kapuban és a folyósókon azonban

Marton-kalapos NMK-gárdísták álltak 
őrt

s csak meghívó és arcképes igazolvány fel
mutatása után engedtek be a közgyűlési te
rembe a delegátusokat. Több mint egy óra 
hosszat tartott az igazoltatás, közben

hangos jelenetek játszódtak le.
Éles szóváltás támadt több Ízben is az iga
zoltatók és munkások között, akik künn
rekedtek s

elhatározták, hogy kilépnek a NMK-ból.
Szeder János meg sem jelent a közgyű

lésen, amelynek fő programpontja volt az

Vitéz Fábry Dániel dr. vezérkari ezredes 
nyilatkozata:

a szerda esti
légiíúmadásrói

Szombaton Budapest 
utcáin fehér falragasz 
jelent meg, amelyet 
Schuler alpolgármester 
irt alá. Ez a plakát 
jelentette be hivatalo
san a nagyközönség
nek a 13-iki esti lég
védelmi gyakorlatot és 

az elsötétítésre és a közlekedés szabályozá
sára hivja fel a figyelmet.

A Hétfői Napló munkatársa fölkereste 
vitéz FÁBRY DÁNIEL dr. 

vezérkari ezredest,
az Országos Légvédelmi Parancsnokság ve
zetőjét, hogy felvilágosítást kérjen az előké
születekről s a gyakorlat jelentőségéről.

— Minden előkészületet megtettünk — 
mondotta, — hogy a szerda esti légvédelmi 
gyakorlat óramű pontossággal folyjon le. 
Hangsúlyoznom kell, hogy

passzív légvédelemről van szó, 
Repülőgépek támadják meg a várost. A re
pülőgépeken rádióvevő- és adókészülékek 
működnek. Ilyenformán állandó összekötte
tést fognak fenntartani a hármashatárhegyi 
katonai parancsnokság és a levegőben cir
káló gépek közölt. A lesötétitéssel a megje
lent gépek munkáját akadályozzuk, ez azon
ban nem jelenti a támadás és annak veszé
lyének elhárítását is.

A gyakorlat rögtönzött
és utasításaink az adott helyzethez fognak 
alkalmnzkodni. Fel kell készülnünk arra, 
hogy ez az improvizált légitámadás esetleg 
valósággá válik és addigra a városok, válla
latok és lakóházak biztonsági berendezései
nek tökéletesnek kell lenniök. A gyakorlat 
tapasztalata alapján látjuk meg, melyek ezek 
a berendezések, amelyeket azután csak ké
sőbb he kell szerezniük,

mert meg kívánjuk őket óvni a fölösle
ges kiadásoktól.

Például hogy mást ne mondjak, a most 
használt szirénákat magánvállalatok bocsát
ják rendelkezésünkre és ezek beválása után 
gondol a város csak arra, hogy véglegeseket 
szereljen fel. A mérnökök a tapasztalatokat 
felhasználva, tovább fejlesztik majd n vé
delmi berendezéseket, amelyeknek véglegesí
tése azután Szendy Károly polgármester 
vezetésével r városok feladata.

— Márciusban a kora délutáni órákban, 
a teljes forgalom idején

rendezzük meg Ismét n gyakorlatot 
Ekkor mór aktív védelemre Is sor kerül, 
fényszóró-osztagok,

léjelhárltó ágyuk és gépfegyverek 
fogják akadályozni a megjelent repülőgépe 

ellenzéki érzelmű szakmai főcsoportok ment 
szüntetése és az uj vezetőség megválasz
tása.

Endre László és Scheftsik György um 
választását

kívánta Marton Béla, aki zárt ajtók mögött 
120 emberrel délelőtt tiz órától egész késő 
délutánig tárgyalt.

A titokzatos gyűlés, amelyről a nyilvá. 
nosságot kizárták, délelőtt tíztől délután öi 
óráig tartott megszakítás nélkül.

Kiderült, hogy vasárnapra már az Endre 
László-féle kombináció elesett és egyedül 
Scheftsik György beválasztására kerül a 
sor. A bizalmatlansági indítvány is elma
radt.

A hét óra hosszat tartó ülésről a Nem
zeti Munkaközpont a következő jelentést 
adta ki:

A közgyűlés az alapszabálymódosiló in
dítványt elfogadta és Szeder János helyett

ügyvezető elnöknek Scheftsik Györgyöt 
választotta meg.

Szeded országos társelnökké választották.
Szeder János ennek ellenére fenntartotta 

álláspontját, hogy kilép a Nemzeti Munka
központból.

A Nemzeti Munkaközpont ellenzéki tagjai 
elhatározták, hogy

a belügyminiszterhez fordulnak és kor
mánybiztost kérnek a szervezet élére.

Kérelmüket azzal fogják indokolni, hogy 
szabályellenesen hívták össze a közgyűlést, 
sőt mikor a szakmai csoportok feloszlatá
sára került sor,

el is hagyták a gyüléstermet.
így tehát a szavazás a munkáskiküldöttek 

jelentékeny többségének távollétében folyt le,

két munkájukban. Erről azonban még most 
szerdán nincs szó. Akkor már gondolunk a 
közbiztonságra is. Légoltalmi Liga alakult, 
amelyben a parancsnokság is aktiv résztvesxl 
Ennek feladata az óvóhelyek és egyéb biz*  
tonsági berendezések felállítása és megalko*  
tása.

— A szerdai gyakorlat tehát, ismétlem, 
tanulságos példa lesz úgy számunkra, mint 
a nagyközönség részére.

a ■ ■—iug^

Letartóztattak 
Bécsben egy magyar 

lokáltulajdonost
Bécs, október 10.

(A Hétfői Napló tud ősit ójának tclefóm 
jelentése.) A bécsi gazdasági rendőrség va
sárnapra virradó éjjel letartóztatta Mellet 
Adolfot,

a Szenvedélyek Háza nevű éjszakai 
mulatóhely tulajdonosát.

Mellcr Adolf ellen több följelentés érkezeit 
óvadéksikkasztás miatt. A letartóztatott mu
latótulajdonos egyébként magyar ember és 
Budapesten is jól ismerik.

Kozma Árpádul, szül. Preisz Anna 
és PreLsz Sándor, fájdalomtól lesújtva 
jelentik, hogy imádott édesanyjuk, 

ízű. rreisz fliitti 
szül. Deutsch Ilona,

életének 58-ik évében, rövid szenve
dés után, követve szeretett férjét, el
hunyt.

Hétfőn, e hó 11-én d. u. »/i4 óra
kor kisérjük utolsó útjára a rákos
keresztúri izr. temetőből.

Gyilkolják: Kozma Árpád ',Lie'
Kozma Marika unokája, Stelnbcrgef 
Mimiin*,  Hív. Krauu Gyulám1. SMS# 
Vllmozn*,  Ueutach Frigyen testvérei 
és kiterjedt rokonsága.

Nyugodjék békében.
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Gyönyörű katonai parádé 
közben leplezték le vasárnap 

a Haditengerészeti emlékművet
Vasárnap délelőtt bensőséges ünnepségek 

és szinpon.pás katonai parádé közben le
leplezték

a Haditengerészeti Emlékművet.
Hármas rendőrkordonon át özönlött ma 

reggel a közönség a Horthy Miklós-hiil bu
dai hídfőjéhez: a volt cs. és kir. haditenge
részet és magyar hősi halotlai emlékének 
emelt Haditengerészeti Emlékmű leleplezé
sének színhelyére. Az egész környék ünnep
lőbe öltözölt. A modern kiképzésű uj hidat 
zászlóerdő borítja és a pillérek elölt moni
torok horgonyoznak a Dunán. Közvetlenül 
a parinál egy világoskókszinü osztrák hajó, 
mögötte négy barna magyar monitor.’ A ha
jók zászlódiszes parancsnoki hidján és fe
délzetén diszegyen ruhában áll sorfalat a 
tisztikar és legénység. A hatalmas emlékmű 
alapzatát, amely egyben a hid pillérje, há
rom egybevarrt magyar zászló borítja, elta
karva annak szoboralakjait. Az emlékmű 
előtt a parton három zászlót lenget árbocon 
a szél. Két magyart és egy császári és kirá
lyi zászlót. A zászlók előtt két sor disz- 
egyenruhás, felfegyverzett tengerész áll. Az 
első sorban a mai folyamőrségek szakasza, 
a másodikban pedig a volt haditengerészet 
legénysége, régi egyenruhájában. A tér kö
rül minden lépésnyire egy hatalmas nemzeti 
lobogó leng hajóárbócokon.

Az emlékművel szemben építették fel n 
kormányzó és a meghívott előkelősé

gek trübinjét,
amelyet vörös szőnyegekkel, függönyökkel 
és magyaros faragásu oszlopokkal díszítet
tek. A parton a folyamőrség zenekara és 
diszszázada, egy szakasznyi vizicserkész- 
csoport és volt egyenruhás tengerészek ha
talmas csoportja áll katonás rendben. Egy
másután érkeznek a kormány tagjai, majd 
a királyi hercegek és a külföldi követségek.

Féltizenegykor felhangzik a kürtjei: 
megérkezett Horthy Miklós kormányzó 

és a Himnusz hangjai mellett ellép a disz- 
szazad arcvonala előtt. Üdvözölte a királyi 
hercegeket, a külföldi küldöttségeket és a 
kormány tagjait. Ezalatt a monitorok le
génysége magasba emelt sapkával és éljen- 
kiáltásokkal

üdvözli az ország legelső katonáját.
Az „Acélhang" dalárda a Himnuszt énekli 

<*1  s ezzel kezdetét vette az. ünnepség. Nor- 
"alli Kőnek Emil ny. allcngernagy, a Ma- 
D!l"r Haditengerészeti Egyesület elnöke lé
pett elsőnek a talapzattal szemben felállí
tott szónoki emelvényre.

— Nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
or kezdeményezésére — mondotta — a ma
gyar haditengerészeti egyesület emlékmű
bizottsága a kormány támogatása mellett 
mdilolla meg azt a társadalmi mozgalmat, 
amely létrehozta az emlékművet. A hid mo
dern épitése adta az alapelgondolást: az 
e(l!lik pilléren elhelyezett hatalmas obeliszk- 
,cl örökíteni meg volt haditengerészetünk 
fs elhunyt bajlársaink emlékét. A tervet 
^'-enlyyörgyi György és Miskolcz.y Lajos 
hozták életre. Harminchat méter magas az 
emlékmű. Alapzata

a Novara csatahajó kőből megépített 
orra, amelyen a hajó éretrombilásút a 

Cenlus vezeti. 

Influenza elleni 
védekezés:

Lhimtietf
Haga, halásfoku íztol en Chlnin- 
30 napra val6 adag P 2.-
Csak gyógy.iarlArakban kaphatói 

I-zcn az alapon élelhii, karcsú világítótorony 
emelkedik a magasba. Ez az emlék méltó 
figyelmeztetés lesz a haditengerészet fontos
ságára és az elhunylak dicsőségének meg
örökítésére. A talapzatban disz.csarpokot ké
szítettünk, amelyben diszalbumot helyez1' 
lünk el: ebben örökítettük meg tengeré
szeink dicső történetét.

Ezután engedélyt kér az emlékmű lelep
lezésére, felharsannak a kürtök, fegyverrel 
tiszlleg a katonaság, a közönség levett ka
lappal, néma vigyázz-állásban fordul az 
emlékmű felé — a talpazatról lehull a 
zászólepcl s

olt áll a maga grandiózus, megkapó 
szépségében az emlékmű.

Ezután Somogvváry Gyula országgyűlési 
képviselő szavalta el diszmagyarba öltözve 

ódáját az emlékműről.
Vitéz Sónyi Hugó gyalogsági tábornok, a 
magyar honvédség főparancsnoka, mondott 
beszédet a honvédség nevében:

— A magyar királyi folyamőrség, mint a 
dunai floltila utóda, letéteményese a hadi
tengerészeinek. Mégis

az egész honvédség kiveszi részét a mai 
ünnepségből.

Elsősorban a kegyelet folytán, amellyel ide
jöttünk adózni elhunyt bajtársaink emléké
nek, másodsorban a büszkeség folytán, 
amellyel visszatekintünk tengerészetünkre. 
Horthy Miklós őfőméltósága, a flotta 
utolsó parancsnoka, ma a honvédség leg
főbb ura és igy személye még szorosabbá 
fűzi a bajtársi kapcsolatot köztünk és volt 
tengerésztársaink között.

Ezután a koszorúkat helyezték el az em
lékmű talapzatára. Elsőnek a dunai moni- 
torflotla diszlövései közben

a kormányzó helyezte el koszorúját,

Meg ketthuzniahaiártajobboldal 
és a kereszténység között 
— mondották Ernszt Sándor és 
Petrovácz Gyula beszámolóján

A Katolikus Körben vasárnap délelőtt 
tartotta Ernszt Sándor és Petrovácz Gyula 
képviselői beszámolóját, amelyen részt vet
lek Müller Antal, Csilléry András országgyű
lési képviselők, Csclényi Lajos felsőházi tag 
és ezenkívül a kereszténypárt számos pro 
minens tagja. Müllcr Antal volt az első fel
szólaló, gazdasági kérdésekről beszelt, a be
vándorlás clienőrzését sürgette, majd a 
Nemzeti önállósitási Alappal foglalkozott. 
Csilléry András beszélt ezután,

a keresztény egykéz kiépítését sürgette 
a baloldali egy kézzel szemben.

Azt hangoztatta, hogy nem szabad olyan ál
lamokkal összeköttetéseket létesíteni, ame
lyek baráti kapcsolatot tartanak fenn a bol
sevista Oroszországgal.

Csilléry rövid beszédének elmondása után 
nyomban elhagyta a gyüléslcrmet s ekkor 
került a sor Petrovácz beszámolójára. A kor
mány túlságosan lojális politikáját kriti
zálta. A választójogi (örvényről beszélt ez
után s többek közölt kijelentette, hogy

könnyen olyan helyzet alakulhat ki, 
amelyben a kormányt a NEP-pel szem
ben a kereszténypártnak kell meg

védenie.

A szélsoiobboldaS utolsó 
egységesítési kísérlete is

A megszámlálhatatlan szélsőjobboldali 
pártszervezet és egyéb alakulat tárgyalások
kal töltötte az elmúlt hotel:

utolsó kétségbeesett kísérletet
leltek az úgynevezett „Láthatatlan Front" 
egységes!lésére. A kísérlet, mint már annyi
szor, most ismét megbukott. Emlékezetes, 
hogy valamennyi szélsőséges frakció annak
idején hangosan hirdette, hogy a szeptem
ber 19-i Ilungária-bcVi „vezetőségi vacsorán" 

EMKK KAlÉHAZBAft
a G r i 1 1 b e n
GARAY jazz,
ÖSSY MAR1ANNE

TÁNC 

utána az országgyűlés és a felsőház elnökei, 
a királyi hercegek, a miniszterelnök, a hon
védség főparancsnoka, a folyamőrség szem
lélője, Budapest főpolgármestere, az osztrák, 
bolgár, német és török katonai és kormány
küldöttségek, a Magyar Haditengerészeti 
Egyesület helyezték el kegyeletük jelét. A 
Szózat cléneklése után a leleplezés ünnep
sége véget ért.

Mialatt a koszorúkat rakták le, felálltak 
a diszfelvonuláshoz a századok. A kor
mányzó szárnysegédei és a külföldi katonai 
megbízottak kíséretében a partra vonult. 
Megindullak a tengerészinduló hangjaira a 
századok, amelyeket hangos taps-ovációval 
fogadott a közönség. Utolsó aktusként a 
volt osztrák-magyar flotta utolsó vezér
hajójának,

a Viribus Unitisnck zászlaját vonták be
a hajdani szertartás szerint. A kormányzó 
ezután autóval távozott. Megindult a tö
meg. A volt tengerészek négy dunai gő
zösre szálltak, ahol a bajtársak tiszteletére 
ebédet adott a rendezőség. A hajók a moni
toroktól kisérve lassan megindultak a Du
nán. A diszszázadok és a közönség elvonult. 
Ottmaradt a világítótorony, hirdetve a hadi
tengerészet és az elhunyt hősi halottak em
lékét.

A kormányzó, a királyi hercegek, a kor
mány, a volt osztrák-magyar haditengeré
szet tisztjei és a külföldi küldöttségek délben 

diszlakomán vettek részt a Vigadóban.
Este a külföldiek tiszteletére

díszelőadás volt az Operában.
A Pillangókisasszony első felvonását, a Ma
gyar Ábrándok lakodalmas és Forr a must 
cimü jeleneteit, Berlioz Rákóczi-indutójál 
adták elő.

A belpolitikai kérdések tárgyalása során 
| a hallgatóság helyeslése közben kijelentette, 

hogy a jobboldalon sokan vannak, akik ke
resztény ellenesek.

— Nem keresztények azok — állapította 
meg —, akik a horog- és nyilaskereszles el
tévelyedéseket mentegetni próbálják, sem 
azok, akik híveiül szegődlek az Ostraum- 
mozgalomnak. Végül nagy taps közben igy 
fejezta be beszédét:

— Meg kell huzni a határt a jobbol
daliak és a keresztények között.

Ernszt Sándor emelkedett ezután szólásra. 
Az alkotmányvédelem kérdését . fejtegette. 
Nehéz időket élünk — hangoztatta —,

napról-napra újabb rohamokat indíta
nak az ősi alkotmány ellen.

Szét akarják rombolni, el akarnak pusztítani 
mindent: hagyományt, királyságot, nemzetet.

A kormány külpolitikája sem elég hatá
rozott.

— Nagy harc előtt állunk — hangoztatta 
— és

függetlenségünket feltétlenül meg kell 
őriznünk.

A kereszténypárti beszámoló Csclényi La
jos felszólalásával ért véget.

megbukott
proklamálják az „egységet" és közük a 
„Láthatatlan Front" uj vezérének nevét. A 
bankett elmaradt,

mert nem tudlak megállapodni a „vezér" 
személyében.

Ez a kudarc — most már egyes szélsőséges 
pártok vezetői is beismerték — ártott a 
„mozgalomnak". Azóta, hogy kiküszöböljék 
a csorbát, állandóan tárgyalnak a szélső
jobb pártjainak valami módon való cgycsü-

Vargha Imre
énekel.

Farkas Béla cigányzenekara muzsikál
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Minden ORION rád!ókereskedfinil kaphat*,

Pontos kiszolgálással — ré3zletro Is

MORVÁI RÁDIÓ
Erasébet-kUrut 40 Telefon 134-304

Kérje díjtalanul kópén árj"R’yz6ktlnket-

léséről. E héten kulmináltak ezek a tanács
kozások. Kulminállak s egyúttal — végleg 
megbuktak. Csupán gróf Pálfy Fidél még 
szélsőjobboldali méretekkel mérve is jelen
téktelen frakciója olvadt bele gróf Festetics 
Sándor nemzeti szocialista pártjába.

A többi alakulat nem volt hajlandó ve
zérnek elismerni « nyilas grófot, 

viszont Festetics csak az esetben hajlandó 
egyesülni, ha ő lesz a vezér.

Még egy változás következett he a szélső
ségek körében: hosszas tárgyalások után

Rajniss Ferenc elvállalta a „Nemzeti 
Front" vezérségét.

Ennek a sokat szerepelt alakulatnak, amely
nek módszereit és rojtéit céljait legutóbb 
Eckhardt Tibor leplezte le kemény beszéd
ben, eddig Sállá János és ifj. Hann Henrik 
fővárosi tisztviselők állottak az élén. A 
Rajniss vezérlete alatt álló „Nemzeti Front" 
szombaton a Budid Vigadóban nagygyűlést 
tart. Ugyanitt gyülésezik csütörtökön este

Endre László „zöldnyilas" pártja, 
az úgynevezett „fajvédő szocialista párt".

A különböző szélsőjobboldali alakulatok 
vezetői most azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy az „egységnek" legalább látszatát 
megmentsék, hogy valamennyi frakció veze
tőiből úgynevezett

„jobboldali csucsszcrvczclct" alakítanak, 
amelynek tagjai lennének, információink 
szerint: gróf Festetics Sándor, ifj. Balogh 
István, Rajniss Ferenc, Csoőr Lajos ország
gyűlési képviselők, továbbá Endre László, 
Szálasi Ferenc, Kémeri Nagy Imre, Böször*  
meny Zoltán, Meskó Zoltán, gróf Pálfy Fi
dél, Salló János és a többi frakciólulajdo- 
nos.

Ismerve az eddigi „Láthatatlan Front"- 
tárgyalások eredményét, bizonyosra vehet
jük, hogy

a „csucsszcrvczet" sorsa Is az lesz, mint 
uz „egységes szélsőjobboldalé"

— sohasem valósul meg. Tizenegy dudás 
nem fér meg egy csárdában. Különösen 
akkor nem, ha mind a tizenegy vezér akar 
lenni.

d (tiéofntűf

400.000 p
I. Otzltyu KKÍe

ct.
Budapest, IV., Szervita-tér 3.

TtUfont 1SS-9H. IU-94S.
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l.
Vasárnap élszaka a Keleti pályaudvaron 

egy finom, Idős dáma és egy elegáns, karcsú 
fiatalember szállt fel at Orieht-cxpresszre 
Ilékássy István, a kitűnő fiatal színész és az 
édesanyja. Ilékássy, akit filmsztárnak fedez
tek fel és Hollywoodba szerződtették, Pari
son át Le llanre felé indult. Kedden az „He 
de Francé" óceán jár á nekivág a tengernek, 
/lat nap múlna érkezik Ncwyorkba, onnan 
repülőgépen viszik egészen Hollywoodig. 
Jtékássy István, aki nemcsak jó stinész, de 
jó fia is, kikötötte, hogy magával viszi az 
édesanyját is, hadd vegyen részt a nagy bol
dogságban fí is, azonfelül nem árt, ha a 
mama mindig közelben van. Igy történt, 
hogy a nőt szivek bálványának szánt uj ma
gyar filmsztár jelöltet máma gardírozza Hol
lywoodba. — Élelem könnyebb korszaka le
zárult, most jön az igazi, a nehéz, a munka 
i— búcsúzott Ilékássy István a pályaudvaron. 
Jószerencsét, Ilékássy Pistái..,

II.
Hatvány Lajos, az irodalmi báró gyöngél

kedik, betegen fekszik a lakásán.
III.

A Kis na pld hiút a föl először a társasági 
é/rt figyelmét Hozsnyag Sándor mégszivlelni- 
való akciójára — az előkelő helyeken és 
vacsorákon kötelező estélyiruha divatjára —, 
amelyhez azóta már annyian hozzászóltak. 
'Most érkezeit meg a Sunday Ghtonlcle uj 
száma, amelyben Beverley Nlchols, a Világ
hírű Írónő budapesti élményeiről számol be. 
At angolnyelvil világ egyik legdivatosabb 
írója (akit még a legrjonoszabb pesti nyelvek 
Sem gyanúsíthatnak fizetett reklámcikkek 
szerkesztésével), hasábokon át áradozik Bu
dapest szépségeiről, az éjszakai élet elegan
ciájáról és külön fejezetben magasztalja a 
wiádsorl herceg kedvenc lokálját, az Arizo
nát. Érdekes, ő Is furcsának találja, hogy az 
elegáns lokálokban estélyiruhás hölgyek kí
séretében utcai ruhás urakat lehet látni.

IV.
Hiába, mégis csak a Festetics-familia a 

„legautósabb" család az országban. Gróf 
Festetics Sándor Hitler autójának pontos 
mását szerezte meg, Miklós gróf és Ernő 
gróf,, a. két Fcstejics-ftu Mazerati-kocsin fut
kos, most pedig Festetics Sánaorné grófné is 
autót veit: egy remek Minervát.

V.
Dr. Kiéin Pál vezérigazgatóhoz, akit Egyip

tomban repülőbaleset ért, repülőgépen uta
zott Benczc Gyula professzor a Vezérigazgató 
fivérével, Kiéin Istvánnal. Gyorsan járták 
meg az utat, már vissza Is érkeztek. Kiéin 
1*01  a gyógyulás utján Unit, egy kairól kór
házban ápolják, néhány hét múlva talpraáll 
és hazajön ö is.

VI.
Zirkongyürii fehérnrany foglalatban n 

brllliáns hű kópiája 28.— pengőtől: JOLIÉ 
divntrkszerlmlt, Kigyó-ulca 4—Ö.

VII.
At Andrássy-utl Oprra-kávéház helyén állt 

valaha a „Három hollóhot" címzett híres 
vendéglő, amelynek egyik márványasztalánál 
Ady Endrének annyi verse született. Vasár
nap, október 1 .-dn emléktáblával jelölik 
meg a helyei, ahol Ady Endre verséit irta, 
('.sóéba Géza szobrászművész készítette a 
táblát.

Vili.
A Kishapló ezennel lélcplet egy dutóstllkot. 

Legutóbb a kecskémén versenyen dijat 
nyert egu Sebes Gusztáv néven szereplő ver
senyző. Sebes ur, aki nevéhez méltó tempó
val futott célba, nem más, mint dr. Hámori 
Biró János. Bíró János különben régi, híres 
versenyző Ezen a tulajdonságán kívül arról 
is nevezetes, hogy a család kedvence és íze- 
mefényc. Nem is szeretik otthon, ha hagy- 
tempóju versenyről hallanak. A családja 
iránti figyelmességből és kiméletességböl ízc- 
rcfiel Sebéi Gusztáv néven.

IX.
Tenyésztett igazgyöngy a divat faioritja: 

egV szép sor 25 pengőiül. JOLIÉ divalékster- 
boll, Kígyó-utca 4—0.

X.
igazán rossz idők járnak h pesti ügyvé

dekre — nem hiába panaszkodnak. Most 
például a síron ttilfőt akarták visszapcrclm 
a honoráriumot egy fiskálistól. Lippc Éber- 
Kard herceg felesége még békében dr. fiain 
József budapesti ügyvédre bízta peres ügyel
nék intézését. Az ügyvéd később elmatadl 
költségek miatt beperelte a hercegnél és bí
rói utón behajtott rajta UbOO pengőt Azótc 
meghalt a hercegné, meghalt at űayvéd is 
Nagy meglepetésre a hercegné örökösei be
perelték nz ügyvéd örököseit és visszaköve
telték a Ő5O0 pengőt. Most Ítélkezett rt biró 
ság: elutasította a hercegné örököseit.

BAKTER : Uccu hini Lepcses szomszéd, 
mán tnegen Pestről gyiihnek?

ÖRZSI: Minek kérdi, mikor úgyis tugy- 
gya? I

BAKTER : De aztat nem tudom ebatta, 
hogy mivegett tászajkotlak fel.

LEPCSÉS: Kémeri fokosát akartam meg- 
lekejlcni.

BAKTER: No fene, no fene! Oszt mér?
LEPCSES : Azért, hájjá, mert Kémeri- 

Nagy InifuS megen megforgatta a hátul
töltő kis fokosát, oszt igen halalmassakat 
oda-odarottyíntott a Szent István bajtársak 
nyaka-gombőccárrt.

BAKTER: A szenvedésit neki! Hanem 
haj ja, az Imrus gyerek igen közeli rokon
ságba lehet az Úristennel, hogy folton kötö- 
lődzik-dufálódzik, oszt mégse íakatojják du
tyiba.

ÖRZSI: Nem hát, mer kórmánypárli né
pek ugy tekintik, hogy becsületes magyar 
hazafi s akármit leszen, az órszág érdekű 
akarja elömozditlani.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor az 
a Üotraáóhajló berninek Antal mcgtámatla 
az ellenzéki Gyakori Retkes Balázst, oszt 
úgy elderecskőfe, hogy a gúnyája cafrángra 
szakuít, lába eltört, három foga kirepüt s 
szekéren köllött a kórházba fuvarozni. Mi
kor oszlán a tárgyaláson a biró fölkérdezte 
a vádlottat, hogy mér cseleketle ezt, aszon
gya Botrasóhajtó: — „Közérdekből I** —- 
„Micsoda közérdek az,“ — mérgelődött a 
biró , „hogy aztat a szegény embert dara
bokra tángálta??" — „Hát instálom'4 *— 
felelte a perbefogott hazafi — „ebbül sok 
kereseti alkalom nyílik, met a szabó meg
varrja a göncit, a kalapos elad néki egy uj 
kalapot, a fuvaros pózt kap a fuvarért, a 
sebész megforrasilya a csánkját, a fogási 
csinájja a fogát, az üdvégy viszi a pőrét... 
esszőval csökken a sajnálatos munkanélkü
liség".

ÖRZSI: A szél csapdósía Össze a bokáját!
BAKTER: Nono. — Oszt abbul mi igaz, 

hogy egy ámerlkai gyilkoson agyoperációt 
csinyálnak, mer el akarják múlaszlani a 
bűnözési hajlamát?

ÖRZSI: Igen, mer aszongya, hogy ű a fej

KÉSZEN VAGY 
MÉRTÉK UTÁN BŐRKABÁT
BECK EMIL Rákóczí-út 65, I. emelet

DIVATCSEVEGÉS
DARVAS LILIVEL

Ne tagadjuk Hölgyeim, bennünket, 
asszonyokat a színházban nemcsak 
maga a színdarab érdekel, hanem 
ugyanannyira leköti érdeklődésünket 
kedvenc színésznőnk toilletje is. Nem 
egy alkalommal fordult már elő, hogy 
a színházból kifelé menetben ilyen 
elejtett mondat érkezett felénk :

— ...hát a darab bizony gyenge, 
de azért X. Y. művésznő ruháiért mégis 
érdemes megnézni...

Ismerjük el Hölgyeim, hogy toilett- 
jeink megválasztására óriási hatása 
van egy-egy neves művésznő öltöz
ködésének. Ha az uccán találkozunk 
egy színésznővel, megfordulunk utáfia, 
hogy alaposan tanulmányozhassuk 
öltözékét és mikor azután elmeséljük 
barátnőinknek, hogy a művésznőt 
láttuk tegnap az uccán, az első kérdés 
természetesen :

— És hű volt rajta?...
Előttünk nem közömbös tehát az 

sem. hogy a híres, nagy színésznő 
hogyan öltözködik magánéletében.

Ezért kerestük fel és szólaltatjuk 
meg lapunk hasábjain Darvas Lilit, 
aki mindig ámulatba ejti egyszerű
ségével a hölgyközönséget és akinek

COUTUHE
RUHASZALON kW., Vícl-utca 34 
KDitozKOdfise miatt 

modelllelt 

eladja

fájása miatt öldösi a pógárokat,
LEPCSES: Nálunk is vót eceer illen eset. 

Áztat a Gyorsanalvó págyog Lukácsot vizs
latták a csendőrök, hogy mér lop, meg ra
bol rt környékbe. — „Csakis a beteg gyom
rom miatt" «— telt vallomást az illető — 
„mer mikor az elkérd fájni, mérgembe fel
ugrok, oszt betörök valahova". „Hm" 
aszongya tisztlielettes úr —, „mér nem ment 
el az orvoshoz?" — „Vótam én olt tennap- 
előlt éjfélkor" — panaszolta Gyorsanalvó
— „de puskával lőtt ki az ablakon".

ÖRZSI: Magam is úgy kúrálnám az ilífen 
gyomorfájást!

BAKTER: Hát a Rózeveíte?
ÖRZSI : Kimonta, hogy Japányórszág 

megtámatta Kínát,
BAKTER: Most gyütt rá?
LEPCSÉS: Errül eszembe jut, hogy eceer 

odaát Cscplész kösség elöljáróságába felug
rott egy bizonyos illető Koppantó Lajos s 
aszonlft, hogy’ á bíró nem rendes ember, 
nem való bírónak, mer megcsalja a fele
ságit. — „Hfejnye" — aszongya neki a jedző
— „íszen feztét maga eddig is tüttal" •* — 
„Igeit" — inonta mérgessen Koppantó —, 
„dé azt nem tuttam, hogy áz én feleségem
mel csalja megí"

BAKTER: Hábizöny, akinek otthuri visz
ket, a*  nem mén a szomszédba vakarózni.

ÖRZSI: Oszt gyerünk aptya.
BAKTER : Csak még egyet: igaz-e Lep- 

cses szomszéd, hogy Lertgyelórszágba sztráj
kot keztek a tanittó urak?

LEPCSES: Igaz bizony.
ÖRZSI: Gondulom, hogy az oskolás gye

rekek mennyifé heleselték a nézetüket.
LEPCSES: Egy valamikor nálunk is vót 

egy tdníttó, hektikái ember, nem szerettük 
ütet, mer igen sokszor kihurkázta nádpál
cával a gyerekek ülnöki fertállát. Mikor új 
tanittó gyütt, az igert rendes ember vót, de 
a nebulók csak nem futták megkedvelni, 
folton a régit emlegették, hogy a‘ jobb vót.
— „Mi bajotok vele?" — kérdezte Pácsér- 
tos Güzű András a kisfiát; — „iszen e‘ sen
kit se ver meg!" — „Igen" — aszongya a 
gyerek, — „de sohase beteg!" «« OSzt Is
ten álgya.

LEGOLCSÓBB
A .SPECIÁLIS
készítőnél

öltözködése Valóban irányadó lehet a 
jólöltözködő, jóizlésü asszonyok szá
mára.

— Én alig tudok a divatról Valami 
érdekeset mondani — jelenti ki a rtlü*  
vésznő, amikor a Delila első felvonása 
utáni szünetben felkerestük öltöző
jében, mert én csak az egészen egyszerű 
ruhákat szeretem. Lehet Valami bár
mennyire is divatos, há feltűnő, fél 
nem veszem egy világért sem. Azután 
csak a szolid színeket szeretem, a fazon
ban is csuk az egyszerűt. Szerintem 
90 százalékban jól öltözködik az, aki 
a feltünőségtől tartózkodik. Látja — 
mondja hirtelen félém fordulva — az 
idei divat nagyon tetszik nekem, 
mert annyira egyszerű.

— Milyen ruhát csináltatott már 
az idén, Művésznő? — kérdem.

— Fekete, rókás téli kabátot, fekete 
szövet délelőtti és fekete jersey dél
utáni ruhát. Egy átmeneti szürke 
kosztümöt végig lapos, szürke préin- 
disszel.

— Iligyj® eí — mondja kedves 
közvetlenséggel, a legnagyobb ritka
ság, ha valamiben más szint választok, 
mint feketét, vagy fehéret. Az utóbbit 
is persze csak módjával. Remélem, 
tudja miért ? Bizony, bizony — bólogat 
kedves mosollyal, —• mert nagyon 
erősít.

— Azt tanácsolom az asszonyok
nak, mielőtt elhatározzák magukat

Csillárt Meteor cslllílrqyár

_____________Bud»PCTl, 193/ októht, lf, 

látogassa meg a közismert 

Elkán 
sz'ff'c s 5"r

IV„ váci-ut c'Á 22, Félemeleti

valamilyen sftines ruha megcsiná'. 
tatására, nézzenek először őszintén 
a tükörbe és ismerkedjenek meg ön
magukkal. Csak azután rendeljék meg 
a ruhát.

— Nagyobb ruhákat, estélyieket 
feleli kérdésemre — nem is igen 
csináltatok, legfeljebb egyet egy sze
zonban, mért nem szeretek estélyekre 
járni. Ha csak lehet, kibújok a meg. 
hívások elől.

— Elárulom magának azt is, hogy 
minden ruhámat egyedül választom 
és idegen beavatkozást csak akkor 
fogadok el, ha kosztümös szerepem
hez terveztetek ruhát.

Csevegés közben felhúzza fekete 
sevro cipőjét. Cigarettára gyújt. Mi
közben szívja, bűnbánó mosollyal int 
felém í

*— Sajnos, rengeteget dohányzom! 
Megszólal a csengő. Kezdődik a 

Delila második felvonása.
(Dr. Dévainé Erdős Bősbe.)

★

É héten a Káívín-téri Fenyves Áruház is feke
tét ajánl mindenből. Fekete divatszövésii, finom 
Szövetek ruhákra már 3.90 P-töl, divatselymek 
8.90-től és fekete angora szövetek már 2.90 P- 
töl kaphatók. Oly olcsó, hogy sürgősen lessék 
néhány fekete divatruhát vásárolni Fenyvesnél.

smoer és Wte
oKtoneri uidonsaoai

HARSÁNYI ZSOLT
ÉS MÉGIS

MOZOG 
A FÖLD 

Harsány! Zsolt új regényének hőse, az emberi 
tudomány egyik legérdekesebb, legjelentősebb 
és legforradalmibb hőse, Galilei, a csillagász. 
Megrázó „kozmikus" élményekben és mély 
embfeti dokumentumokban gazdag élete 
bűvös panorámaként tárul ki Harsány! 

tolla nyomán.
A háromkötetes hatalmas mii ára 12 pengő, 

vászonkötésben 18 pengő, 
bőrkötésben egy kötetben 18 pengő.

DUFF COOPER

Talleyrand,
Az angol tengerészeti miniszter miivé 
az Utóbbi évek egyik legnagyobb angol könyv
sikerét. A mai idők titkokat tudó, vezető po
litikusa mulatja meg a‘ világpolitika 
legcsodálatosabb emberének, T a 11 e y r a n • 
nak igazi arcát. Megmutatja azt a z s c n i a- 
lis ömbért és politikust, aki a Világtörténe

lem legitgálmasabb korát élte végig.
A 400 oldalas mii ára 5 pengő, 

vászonkötésben 1 pengő.

V. HEISER

Egy orvos
bejárta a világot
A Rockefellcr-alapitvány vezető orvosa. 
V. Meiser, az alapítvány megbízásából járta 
be A Világot, hogy inint úttörő, ihegszct-vezze 
a nagy járványok, népbetegségek elleni, em
berfeletti harcot. Erről a küzdelemről Irt nap
lója egyike a legérdekesebb, legnagyszerub 
könyveknek. Mint egy izgalmas riport, olya” 

ennek a műnek minden fejezete.
A 400 oldalas mit ára 6 pengő, 

vászGnkötésben 7 pengő.

Megtekinthetők 
minden könyvesboltban!
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Gyermekgyilkossággal gyanúsított 
házaspárt tartóztatott le 
vasárnap a rendőrség

Vasárnap délelőtt a kispesti kapitányság
ról a pestvidéki ügyészség fogházába szál
lították Gyurcsik Károly kispesti gyárimun
kást és feleségét. Gyurcsikékat

gyermekgyilkosság bűntettével vádolják.
Gyurcsik Károly és felesége Kispesten a 

Sárközi Pál-utca 55. számú házban laknak. 
A házaspárnak egy nyolchónapos flugyer-

rr

Egyszeriilevelezölapon 
lehetőién még ma Közölje, nogy az uj ORztálysorR- 
játékban hány sorsjeggyel óhajt réuatvennl ?

Arakt
% 3.50, 7, '/, 14, */,  28 pengő.
Pontos és diszkrét elintézésről gondoskodik

Dörge Frigyes
bank rt.

Kossuth Lajos-utca 4. Telefon: 189-883 
mely a most befejezett búzásokon rengeteg nyereményt 
fizetett ki, többek között a IS,710. számú sorsjegyre a 

300.000 pengős 
főnyereményt is.

meke volt. Szombaton délben Gyurcsikné, 
aki egész délelőtt távol volt hazulról és ez 
alatt gyermekét férje gondjaira bízta, haza
tért és lakását zárva találta. Felnyitotta az 
ajtót, férje nem volt a lakásban, benn a 
szobában

a gyermekkocsiban holtan feküdt a 
kisgyermek.

Az asszony férje eltűnése és a gyermek ha
lála között összefüggést látott fennforogni. 
Siránkozva rendőrért sietett és annak el
mondta a történteket.

Rendőri bizottság szállott ki a helyszínre, 
a rendőrorvos megvizsgálta a kis halottat és 
megállapítása szerint, a halál valószínűleg

Potyautasok kifosztották 
egy udvarias holland gyáros 
autóját Vakmerő rablómerénylet 

Komárom és Budapest között
Vasárnapra virradó éjszaka megjelent a 

főkapitányságon Diuf Teunisz holland ál
lampolgár, akinek a romániai Ploestihen 
ipartelepei vannak és üzleti ügyben érkezett 
Budapestre.

A holland nagyiparos szombaton délután 
Komáromban járt, az ottani vámhivatalban 
volt elintézni való dolga. Amikor elhagyta 
a vámhivatalt, két fiatalember állította meg, 
akik először magyar nyelven, majd amikor 
észrevették, hogy a holland ur nem érti 
őket, németül szólították meg. Arra kérték, 
hogy

vegye fel őket autójára, mert lekéstek 
a vonatot és fontos ügyben Budapesten 

kell lenniük az esti órákban.
A holland nagyiparos megsajnálta az udva
rias fiatalembere xet és megengedte nekik, 
hogy beüljenek az autójába. Arra kérte csak 
őket, hogy vigyázzanak a hátsó ülésre he
lyezett börtáskákra, nehogy eltörjenek a 
bőröndökben lévő értékes porcellán tárgyak. 
Diuf Teunisz felült ezután a volán mellé és 
anélkül, hogy hátranézett volna a kocsiba, 
útnak indult a főváros felé.

Betörés miatt őrizetbe vették 
Saguly Ferencet, 
aki leleplezte Leirer Amália gyilkosait

Vasárnap reggel a detektívek két férfit 
kisértek a főkapitányság bűnügyi osztályá
nak folyosóján a betörési ügyekkel foglal
kozó referens elé. Amerre mentek, a detek
tívek és a rendőrtisztek megfordultak utá
nuk. Nagyon ismerős volt az egyik férfi.

Az első pesti

SUTTOGÓ JAZZ
VHtónV.METROPOLE-Daa

Kertész Ha énekel
TÁNC
A sörözőben szegedi FARKAS
JÓSKA muzsikál

fulladás következtében állott be.
Az asszony kihallgatása során előadta, hogy 

már hosszabb ideje házasok és békében él
tek egészen addig, mig a gyermek meg nem 
született. A férj

gyűlölte a gyermeket 
és állandóan arra biztatta feleségét 
asszony állítása szerint —, hogy csináljon 
valamit a gyerekkel, mert nem bírja a nagy' 
lármát, az éjszakai sírást. A gyerek miatt 
napirenden voltak közöttük a veszekedések 
és hat héttel ezelőtt az asszony annyira el
keseredett férje gorombaságai miatt, hogy 
gyermekével együtt

öngyilkos akart lenni,
majd otthagyva férjét, édesanyjához költö
zött. Gyurcsik pár nappal ezelőtt találkozott 
feleségével és felszólította, hogy térjen visz- 
sza hozzá. Az asszony hosszas kérlelés után 
visszatért férjéhez és úgy állapodtak meg, 
hogy a gyerek továbbra is az asszony édes
anyjánál marad. Pénteken azonban a kis
gyermeket visszavitték Gyurcsikékhoz és 

újból kezdődtek a veszekedések a gyer
mek miatt.

Gyurcsikné szombaton reggel elment hazul
ról, állást akart keresni és hazatérve

a gyerekét már holtan találta.
Később előállították a rendőrségre Gyur

csik Károlyt is, aki a leghatározottabban ta
gadja, hogy a gyermeket megfojtotta volna, 
ellenben azt hangoztatja, hogyha a gyermek
kel valami történt, akkor valószínűleg 

feleségét terheli a felelősség.
A házaspár egymást vádoló vallomásával 
szemben a rendőrség mindkettőjüket őrizet
be vette és intézkedtek, hogy az elhalt kis
gyermeket hétfőn délelőtt a pestvidéki 
ügyészség törvényszéki orvosszakértője a 
vizsgálóbíró jelenlétében

boncolju fel
a kispesti halóttasházban. Gyurcsikék sorsa 
felett a boncolás után dönt a péstvidéki 
ügyészség.

A kitűnő holland úrvezető egymásután 
hagyta el a vidéki városokat,

a legnagyobb országúti sebességgel ro
bogott, valósággal lelklismeretbeli kér
dést csinált abból, hogy két vendég
utasa megfelelő időben Budapesten 

legyen.
A megbeszélés értelmében Óbudán, a Zsig- 

mond-téren állt meg az autó, a két fiatal
ember kiugrott a kocsiból, melegen megkö
szönték a holland ur vendégszeretetét és el
búcsúztak tőle. A nagyiparos tovább foly
tatta útját, egészen a dunaparti szállodáig, 
ahol családjával együtt lakik. A portás ki
emelte a bőröndöket az autóból és akkor 
fedezte fel legnagyobb meglepetésére, hogy

mind a két bőrönd nyitva van és fele
ségének értékes ékszerei, azonkívül más 

értékes tárgyak hiányzanak,
kár többezer pengőre mg.
A jószivö Diuf Teunisz erre a főkapitány

ságra hajtatott, ahol elpanaszolta a történ
teket és pontos személyleirást adott a 
vajokról. A rendőrség keresi őket.

a

tol-

Csakhamar rájöttek, hogy kicsoda: az 
utóbbi esztendők egyik leghirhedtebb bűn
ügyével kapcsolatban szerepelt a neve,

a detektívek Saguly Ferencet kísérték, 
aki annakidején leleplezte Leírer Amá-

Modern függöny anyag
70 cmtr széles szines függönykelme

1 mtr............................................ P
duplaszéles grenadln 1 mtr ....... P
150 cmtr széles mintás paplanvédő

anyag 1 mtr ..........  P
150 cmtr sző es fehér és ecrü svájci

gr e nádin 1 mtr........................... P
70 cmtr széles montírozó müselyem 

Iámé 1 mtr..................................P
180 cmtr széles cslpkeszövet 1 mtr P

-.48
-.96

1.86

2.28

2.30
2.70

upöryARQsi fonal r.-t., sas.

Nem ...vsikerű'1
Persze, hogy nem! Lehetetlenség 

oda bejutni . Az egész házban 

nappali világosságot árasztanak a 

TUNGSRAM duplaspirállámpák.

Ila gyilkosait.
Esztendőkkel ezelőtt, amikor Leirer Amá

liát meggyilkolva találták Teréz-köruti la
kásán, a rendőrség különféle nyomokon el
indulva, több embert gyanúba fogott, sőt 
letartóztatás is történt. A nyomozás legfor
róbb és legizgalmasabb óráiban, amikor 
úgy látszott, hogy aligha derül teljes világos
ság a nagy bűnügyre, meglepően érdekes 
fordulat következett be. Éppen abban az 
időben orgazdasággal gyanúsított emberek 
ültek a törvényszék fogházában. A gyanúsí
tottak között volt Saguly Ferenc iparos is.

Saguly a fogházban megtudta, hogy 
otthon a feleségének gyermeke szü

letett, 
nagyon szerette volna látni a kisgyereket. 
Kihallgatásra jelentkezett a fogházügyész
nél és szabadságot kért.

— Nagyságos uram — mondotta —, na
gyon vágyódom a gyerek után. Tessék meg
engedni, hogy legalább egy órára hazame
hessek és megnézzem.

A szabályok nem engedik meg az ilyes
fajta „kimenőt", a fogházügyész nem is 
akart engedélyt adni. Saguly azonban to
vább rimánkodott:

— Tessék elengedni, látni akarom a 
kisgyerekemet, ha elengednek, olyan 
szolgálatot teszek, hogy sokáig meg

emlegetik ...
Végül nagy meglepetésre azzal állt elő, 

hogy ő útbaigazítást tudna adni bizonyos 
dolgokról, amelyek alapján talán kinyomoz
hatnák a Leirer Amália-gyilkosság titkát. 
Ezután részletesen vallott,

vallomása alapján jutott el azután a 
rendőrség Pödör Gyula személyéhez 

és kiderült, hogy valóban Pödör a tettes. 
Felelősségrevonni azonban nem lehetett, 
mert időközben Csehszlovákiába szökött és 
amikor el akarták fogni, agyonlőtte magát.

Saguly Ferenc, aki leleplezte a bűnügy 
titkait és ezzel igazán nagy szolgálatot tett, 
akkoriban tisztázta magát a másik bűnügy
ben és nemsokára kiszabadult. Sokáig nem 
hallatott magáról, úgy látszott, feledésbe 
merül a neve. Most azonban váratlanul

fölbukkant egy bűnügyben — ezúttal 
nem mint leleplező, hanem mint tettes!
A nyár végén egymásután két budai vil

lában jártak betörök. Kifosztottak a Csillag- 
vötgyi-ulon egy villát, utána pedig Rákosi 
Jenő budai textilkereskedő Muraközi-ut 5. 
számú villalakásában „dolgoztak" és mind 
a két helyről értékes holmikat, ruhaféléket, 
ezüstöket vittek el. A rendőrség erélyesen 
nyomozott utánuk és néhány nappal ezelőtt 
ráakadtak az első nyomra:

nagy meglepetésre Saguly Ferenc felé 
vezettek a szálak.

300 cmtr széles jóminőségü tüll 1 mtr P
300 cmtr széles csipkeszövet 1 mtr P 
100/100 cmtr-es fiiét terítő.. ............. P
125/125 cmtr-es díszes, összeállított 

csipkeszövettetitő színes hímzés. P
210 cmtr széles 250 cmtr hosszú vas- 

tagszálu gitterfüggöny, alul 10 
cmtr-es müselyem rojttal .. P 

dupla ágyteritő csipkeszövetből tüll 
fodorral színes hímzéssel-------P 13 50

Sagulgt előállították a főkapitányságra és 
vele együtt bevitték egy barátját is. Saguly 
Ferenc eleinte kertelt, de azután beismerő 
vallomást telt:

— Peches ember vagyok, kérem — mon
dotta —, régen nincsen állásom, kénytelen 
voltam más utón pénzhez jutni. Betörtem.

Elmondotta ezután, hogy újra akart nő
sülni. A Rákosi-lakásban zsákmányolt hol
mikat a menyasszonyához vitte, azt mon
dotta neki, munkát kapott, sikerült pénzhez 
jutnia, ezen a pénzen vásárolta a holmikat. 
Megkérte a menyasszonyát,

őrizze meg egy ideig a ruhaneműt és az 
ezüstöket, majd ha meglesz az esküvő, 
a háztartásukban fogják felhasználni.
A leány teljesen jóhiszeműen és gyanút

lanul vállalta is a dolgot és a detektívek 
megtalálták a lakásán a holmikat. A meny
asszony — aki különben teljesen igazolta a 
jóhiszeműségét és egy percig sem gyanúsí
tották — mikor meghallotta, mi történt, 
azonnal felbontotta a jegy ességet.

A főkapitányságon niég folyik Saguly Fe
renc kihallgatása, hogy teljes részletesség
gel tisztázzák az ügyet.

J— i—^

Méreg
gyűjteménnyel 
megölte magát 
egy gyógyszerész

Vasárnap reggel a Dandár-útca 17. számú 
házban lévő lakásán holtan találták Csaul 
Gyula 38 éves gyógyszerészt. Csaul éjszaka 
nagymennyiségű veronait, luminált és más 
mérgeket vett be, amelyek reggelre végez
tek vele’. A rendőri bizottság megállapítása 
szerint, olyan nagymennyiségű mérget vett 
be, hogy

három ember életének a kioltására ele
gendő lett volna.

A hozzátartozókon kívül a rendőrségnek is 
hagyott levelet. Ebben azt írja, hogy a 
hosszú állásnélküliség teljesen feldúlta az 
idegzetét és olyan helyzetbe juttatta, hogy 

nem mert volna belépni egy patikába, 
mert attól rettegett, hogy esetleg va

lami hibát csinál,
már pedig gyógyszerésznek nem szabad té
vedni. Mindent latbavetve, egyedüli kivet 
zető utat talált csak: az öngyilkosságot...

Egész lakását

amerikai rendszerű 
tolytonégö-kályhAval fütheti

Legújabb tlpusu Unió és Oetl 
tűzhelyek, legújabb kétaknás 
barnaazénttizelésU kályhák

Oetl Antal rt kályha*  és tüzhelyosztály
Budapest, AndrAssy-ut 9. Telefont 110*108



HÉTFŐI NAPLÓ Budapeat, 1037 október 1[,

és

dr. 
dr.

PÁROS ELŐNYVÉRSENYÜNK, amelynek 
nz. utolsó fordulóig történt eseményeiről már 
mull héten irtunk, vasárnap a haj
nali órákban ért véget, ugy hogy a verseny 
végső eredményéről csak most számolha
tunk he.

A verseny első diját — 8-8 napos Udü'ést 
a pompás Kékes-szállóban —

dr. Détay Ferenc—dr. Selmcczy Ernő 
nyerte meg.

A többi értékesebbnél-értékesebb díjat és 
njándékot — uz itt közölt rangsorban 
sorrend szerint —:

Balassa Pál- dr. Schwarlz Zoltán, 
Friednninn Gyula dr. Székely László, 
Englerth József—Brünner Sándor (Pester- 
sséket), Erdélyi István—-dr. Gábor Jenő, dr. 
peri Jenő—Hcrz István, Rényi István—
Kiéin György, Balog László—(iárdos Andor, 
dr. Fehér Lajos Niiszbaum László, Szegő 
László dr. Illés Péter, Csató Sándor—Ko
lloid Dezső, dr. Falvy János— Rélhi István, 
llirschler Frigyes— Reincr Ottó, Juhász Bö
zsi—Gyémánt Jenő párok nyerték el sike
res játékukkal.

A legjobb vegyespár diját Kerekes József
fé dr. Makkay László, a legjobb női pár 
diját Kapuváry Károlyné—-Kerényl Irén és 
it legjobb pestkörnyéki pár diját dr. SchilT 
Sándor—dr. Weisz László vitték cl. A leg
jobban szereplő egyesület számára kitűzött 
ez.üstkupu győztese pedig az MTK 20 pont
tal.

A fényesen sikerült verseny végeztével a 
rendezőség nyomban kiosztotta a nyeremé
nyeket és a nyertesek boldog örömmel és 
megelégedéssel távoztak cl a kétnapos ne
mes küzdelmük elegáns színteréről.

A verseny végeztével büszkén állapíthat
juk meg, hogy a „Hétfői Napló" Ismét út
törő munkát végzett a verseny megrendezé
sével, amellyel a versenyektől eddig rend
szerint távolmaradó játékosok hatalmas tö
megét ültette a verscnyasz.lal mellé és Igy 
nlknlinat teremteti az eddig Ismeretlen te
hetségek feltűnésére. Ez a verseny tehát az 
előnyosztás páratlan megoldásával feltétle
nül buzdllólag fog a jövőben Is hatni min
denkire a küzdelemben való részvételre és 
így hathatós tényező lesz ahhoz, hogy uj 
lüktető élet Induljon meg a brldge-sporlban.

Külön ki kell még emelnünk a győztes 
Délsy dr.—Selmeezy dr.-pár teljesítményét, 
akik' kitűnő játékukkal az egész verseny 
alatt az élen voltak és megérdemelten része
sültek a győztesnek kijáró nagy ovációban. 
Egyesületük, nz Újpesti Közművelődési Kör 
nagy bankett keretében ünnepelte meg kél 
kitűnő játékosuk sikeres szereplését.

Dlcséretrcméltó nz MTK brldzsgárdája is, 
amely tizenöt párt küldött n „Hétfői Napló" 
versenyére és megnyerte a szép egyesületi 
kupát.
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★

UJ HELYISÉGET KAPOTT a Szövetségi Szé- 
chenyl-u. 14. II. emelet.

★

ELHALASZTOTTÁK uz Unió októberi nem
zetközi meccséi; a hírek szeriül elmarad a DSC 
sportversenye is. Ugy látszik a szövetség nagy 
versenyprogramja csak papíron létezik egyen
lőre ...

★

A VILÁGBAJNOKSÁG győztes osztrák csa
pata meghívást kapott Londonba. Itt október 
24—között játszik nz angol válogatott ellen, 
visszafele ptplíg október '29-én Brüsszelben be- 
mulátó mérkőzésen vesz részt. A magyar csapat, 
műikor -Európa-gyüztes volt, nem használta ki 
így előkelő helyezését! Ennek az az oka, hogy 
olyan szövetségi kapitány, elnök, tréner, mt- 
TiedzSdt nincs meg egv egy személyben, mint az 
osztrák Páni Stern dr.

e >• *
A 'NEMZETI BANK bridgcsz.nkosztálya 

tagjai részére u múlt bélen páros versenyt 
roifrie* ‘ít. A ,10 párból álló verseny győztese: 
vitéz Péry Vilmos- -Áni/os //cnry-pár; '2-ik; 
Molnár- dr. Seregéig; őik: vitéz Szentkirályi 
>—dr. Schrclner. A verseny dr. Lehoczky Ti
vadar, vitéz Dániel László, dr. Hajós Imre 
és Kuli fog Győző kitűnő munkáját dicséri.

GYERMEKZSURRA
apró ajándékok, meglepetések. TOffiMII-ttrgvalt 
ÉlRÉggnilA PAP1KÁRUHÁZ 
IVllFIEiVlVn Kossuth i^jos-u. »o.

Halálra ítéltek egy gyilkos 
asszonyt Ausztriában 
A gráci törvényszék kötél általi halálra 
Ítélte Maierhofer Barbara harminckilenc 
esztendős szülésznőt

AzuJ39-lkg^magy, kir.

osziálysorsiáB
Grác, október 10.

M Hétfői Napló tudósítójától.) Első ízben 
Ítélt osztrák törvényszék halálra asszonyt az 
elmúlt hét péntekjén Grácban. Maierhofer Bar
bara 39 éves gráci szülésznő és szeretője Glalzl 
Alois 32 éves mészárosségéd álltak gyilkosság 
bűntettével vádolva a bírák előtt mert arzén
nel megmérgezték Maierhofer Franz kereske
dőt, Maierhofer Barbara férjét. Ugy a nyomo
zás. mint a tárgyalás bebizonyította, hogy a 
gyilkosságot az asszony egyedül követte cl oly
módon, hogv férje éleiébe arzént kevert s ezt 
ebédre feltálalta neki,

majd bestiális kegyetlenséggel végignézte 
az arzénnal megmérgezett férj kínlódását 
és csak ükkor hívott orvost, mikor az már 

meghalt.
Maierhofer Barbara lettét azért követle el, 

mert szerelmes volt a nála hét esztendővel fia- 

•1 

Magyar táncosnő
megrázó levele a főkapitányhoz 
a kínai borzalmakról

Repülőposlóval érkezett levelet kézbesitet-1 nelét, hogy készüljön, útnak indulhat. Hat 
k ipynnn 11 föknnitánvnaL- nitrlrmnsf niAallz •nnm,n^r<.1lek tegnap a főkapitánynak. „Budapest 

méltóságos főkapitányának" — igy szól a 
címzés. A borítékból négyoldalas levél ke
rült elő, azonkívül nagy plakát, amely ango
lul, franciául és kínai nyelven hirdeti egy 
magyar táncosnő sangháji fellépését. A 
Hongkongból keltezett levél igy kezdődik:

— Méltóságos Uram, tessék megengedni, 
hogy bemutatkozzak,

Kraft Györgyné, született Kutron Erzsé
bet a nevem,

az itt mellékelt plakát rólam szól...
A magyar táncosnő ezután részletesen 

megírja, hogy nemrégiben Kínába kapott 
szerződést. Amikor Sanghajba ért, már ki
tört a háború, bezárták a mulatókat, szín
házakat, felbontották a szerződését. A többi 
külföldivel együtt ő is szörnyű napokat ólt 
át a lángban álló Sanghájban.

— Sangháj legszebb helyeit elpusztították 
már a bombák — irja —, Isten kezében van 
a város sorsa. A Nanking-íloadon, 
város előkelői laktak, valamint a 
Hotel körül

egy repűlőtámadás titán több mint száz 
halott és sebesült feküdt az utcán. A 
holttesteket teherautókon hordták tö

megsír-gödörbe
és leírhatatlan rettegésben éltem, hetekig 
nem aludtam, az ágyudörgós, bombarobba
nás fülsiketítő hangja tönkretette az Idegei
met.

Kraftné ezután a menekülésének történe
tével folytatja levelét. Megírja, hogy n ret
tegésben eltöltött hetek után nagy boldog
ságára megkapta a magyar megbízott üze- 

ahol a
Palacc

nz miáépiten Rudas
gyógyfürdő szállója
és Juuentus rédlumos
Ggfigyosztálya f. évi
oktéhep hé 20-én

MEGNYÍLIK!

Legmodernebb kényelemmel berendezett szállószobák, társas helyi
ségek. Étterem. Diétás konyha. Állandó orvosi és ápolónői felügyelet. 
Napi ellátási rendszer, amelyben az orvosi felügyelet, 
fürdők, ivókúrák és fizikális kezelések is bennfoglaltatnak.

Részletes felvilágosítást ad és előjegyzéseket elfogad 
a fürdő vezetősége: I., Döbrentel-tér P. - Telefon: 155-807

— Az amerikai rádiógyárak éveken át e,tfl.9e? 
hozták ki a világpiacra a rádiótechnika uji • - 
salt. Jellemző a magyar rádióipar óriási fej • 
désére, hogy ma már lépést tudnak tartani « 
amerikaiakkal és igy például az idén 'c 
egyidőben alkalmazta az úgynevezett 
tic-tuning'*-ot.  Ezzel nz automatikus állom 
hehangolóval van felszerelve az Orion • 
tlpusu nagy luxus szuper rádió, mely minc 
vonatkozásban csúcsteljesítményt n'llJ 
Orion rádiók rövidhullám terén egészen külön
leges kiképzésiiek és a 99-es Orion-kcsztm * 
automatikus állomásbehangolója éppen a 
vidhullámu vételnél bír fontossággal. ”‘ísz,® . 
felvilágosítással és bemutatással kcszsegg 
szolgál minden Orion rúdiókcrcskedö.

— Mit lonulhntiink eien n héten a Néprah™ 
lést BttoUsSg híetartüsl telepén, a G41nui'« 
VI.. Vilmos csiszárul 3. azíim alatti heniutatö 
helyiségében. Október ll-én. hétfőn d.Mn»»n » 
órakor Mikes dr.: Az élelük összetételen 
alapelvei. Főzöbcmufató: Élesztős tészták 
szitési módjai. Október 13-án. szerdán délután 
6 ómkor Siftár dr.: A baktériumok ókorul 
ményel, szerepe a háztartásban. Főzőbemuta « 
Birsalma különböző cltevési módja. Házi P * 
lás, kolbászkészités. Október 14-én. csütörtök 
délután 6 ómkor Szili L.: Vendéglátás külön 
féle életformák melleit. FözÖbcmulató: 
tallér, sós rudacska, sonkáskifli slb. készite. 
és sütése. Az egyes előadássorozatok (5 J ' 
adás) tandija 1.50 P, egye selőndások belep*  
dija 60 fillér. Október 12-én és 15-én, kedden 
és pénteken délután 5 órakor ÍÖxÖbomutato R 
takarékos gázhasználatról. Belépődíj Dinek >

talabb mészárossegédbe s férje halála után 
hozzá, akart menni feleségül. Glatzlnak csak a 
lett elkövetése után vallotta be, hogy férje nem 
természetes halállal balt meg. A bíróság Glatzlt 
felmentette, a gyilkos asszonyt pedig

kötél általi halálra ítélte.
A vádlott és védője megfellebbezték nz ítéle

tet s igy a felsőbb bíróság mégegyszer tárgyalni 
fogja az ügyek az osztrák törvényék értelmé
ben azonban nem lesz módja azt megváltoz
tatni, mert Maierhofer Barbara tettét alaposan 
előre mefontolt szándékkal és olyan kegyetlen
séggel követte el, hogy enyhítő körülmények 
nem találhatók s igy az akasztóiétól csak nz 
mentheti meg, ha a felsőbb bíróság az ítélet 
jóváhagyása után kegyelemre terjeszti fel Miklós 
elnökhöz és a szövetségi elnök él kegyelmi jo
gával. Ha nem, ugy a gyilkos grácl szülésznő 
lesz az első asszony, akit a halálbüntetés újra 
való bevezetése után, Ausztriában akasztanak.

másik magyarral együtt
egy kis hollandi gőzös kivitte őket a 
nyílt tengerre, ott felszálltak egy húsz

ezer tonnás olasz hajóra
és elindullak Hongkong felé. A nyílt tenge
ren jártak már, amikor japán bombavelő 
repülőgépek jelentek meg. Egész alacsonyan 
keringtek a hajó fölött. Az utasok halálra- 
rémültek,

a kapitány azonban felvonatta az olasz 
lobogót, mire a bombavetőgépek tovább 

repültek.
Nem messze az olasz hajótól, másik gő

zös haladt, a japán repülők bombát dobtak 
erre a gőzösre amely lángbaborult. Az olasz 
kapitány segítségükre akart sietni de

a megbombázott hajó rádión jelezte,hogy 
ne jöjjenek, mert újabb bombát Vár 

és baja lesz az olasz hajónak is. Erre ők 
tovább folytatták az útjukat és még látták, 
amint egy nagy angol hadihajó sietett a 
bajbajutott gőzös segítségére.

A menekülés izgalmai azonban ezzel még 
nem fejeződtek be. Délután három óra táj
ban érkezett az olasz hajó Hongkong elé.

Éppen akkor szörnyű erejű tájfun 
tört ki.

Az irtózatos vihar alatt a kikötőből elszaba
dult egy nagy japán gőzös és összeütközött 
egy másik hajóval, megsérüli a magyar me
nekülők olasz hajója is.

— Hogyha a mi hajónk nem lett volna 
ilyen nagy, akkor talán mi is halottak len
nénk — írja a táncosnő. — Éjszaka negyed
háromkor

Vasárnap

1<>
Hétfő

Kvdd

1»
Szerda

IS
Csütörtök

14

húzása 16-ikán 
szombaton 
kezdődik! Saját érdeke, 
hogy a kapott sorsjegy órái 
mindenki fizesse meg, külön, 
ben semmi igénye és nyert- 
ményjogosultságá nincs.

Ha még nincs sorsjegye, 
siessen venni bármelyik iö- 
árusítónál, mert minden 
egyes sorsjegynek egyforma 
a nyerési esélye! Nyerni pe
dig csak az nyerhet, akinek 
sorsjegye van!

ül sorsiaiöK -ulremcnyseg!
A szerencse foryandó!

Péntek

15
Szombat

1C>
Hivatalos ára a sorsjegyeknek 

az összes föáruzitóknál az I. osztályra: 

Nyolcad 3’ZjP II Fél........ 14 P
Negyed 7.- P || Egész.... 28 P
Állandó és kitartó Játék által

épheiö el eredmónv!

álmomból verlek fel, mentőövet akasz
tottak a nyakamba

és félálomban, félig eszméletlenül mentein 
a hallba. Felejthetetlen tájfun volt, a hajó
sok is mondották, hogy ilyen viharra még 
nem volt példa. A hajónk megsérült, nem 
mehettünk tovább Európa felé, Hongkong
ban kellett maradnunk, megvárnunk, amíg 
valamelyik olasz vagy német hajó felvesz 
és hazavisz bennünket.

Kraft Gyürgyné végül mcgmagyarázza( 
miért küldte a levelet a főkapitánynak.

— Ilél magyar nevében üzenem méllósá< 
gos uramnak, adja át leghálásabb köszönet 
tünket a kormánynak a nemes tettért, hogy 
hét magyar életet megmentett. Ila Isten 
megengedi és hazajutok, meghajolok a ma
gyar föld előtt. Azért irtani Főkapitány un 
nak, mert

nem tudtam, kinek írjam a levelet,
de a méltóságos ur megteszi nekem, hogy 
átadja üdvözletemet. Megbocsásson bátor
ságomért, méltóságos uram, hogy írtam 
fejezi he levelét a kínai pokolból menekülő 
magyar táncosnő.

miami Mvenaz
azelőkelő közönség favorizált helye 

lett ismét az átalakítása óta.

Zene, dizőz.
Egész éjjel han
gulat. Leves kü
lönlegességek.
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Borzalmas rabló
gyilkosság a balatoni 
szőlőhegyen
Lefejezte és kirabolta barátját, 
azután holttestét feldarabolta és elásta

Vasárnap kegyetlen rablógyilkosságra de
rített fényt a csendőrség nyomozása. Egyesz- 
tendei nyomozás után sikerült fényt deríteni 
Eberbackcr Péter 50 éves kővágóörsi vin
cellér rejtélyes eltűnésére: kiderült, hogy 
Eberbacker nem lett öngyilkos, mint eleinte 
hitték, hanem

bűnténynek esett áldozatul.
A múlt év nyarán, 1936 augusztusában tör

tént, hogy Eberbackcr Péter, aki jómódú 
ember hírében állott, váratlanul eltűnt kö- 
vágöörsi lakásáról. Az 50 éves férfi égjük 
nagy gazdaságban volt vincellér, összetaka- 
ritott pénzén a Balaton mellett egy kis szőlőt 
vásárolt és azon kétszobás lakóházat is épít
tetett. Eberbacker a múlt év nyarán elvált 
feleségétől és

egyedül élt.
Pár héttel a válás után híre terjedt a köz
ségben a jómódú ember eltűnésének. Augusz
tus 18-án látták utoljára, többe nem mutat
kozott. Aznap még több szomszédjával elbe
szélgetett és azt hangoztatta, hogy a közeibe 
megy, mert szeretne egy kisebb földet vá
sárolni és ha meg tudnak egyezni a tulaj
donossal, le is foglalózza a földet. Délután 
négy óra tájban indult útnak, pár órával 
később nagy vihar keletkezett a Balaton fe
lett és csakhamar fekete, vésztjósló felhők 
tornyosultak a környékre is*.  Estére

óriási vihar, valóságos Ítéletidő kelet
kezett.

A szomszédok, akik tudlak arról, hogy Eben- 
backer hosszas gyalogos útra indult, aggódni 
kezdtek sorsáért és amikor a vihar elállt, 
kocsin végigjárták az országutat, hogy meg
nézzék, nem történt-e vele valami baj. Eber- 
backert azonban nem találták sehol és na
pok, sőt hetek múlva

sem adott életjelt magáról a jómódú 
vincellér.

Rokonai erre a csendőrséghez fordultak és 
bejelentették az eltűnést. A kővágóörsi 
csendőrön a szomszédos csendőrségeket is 
értesítette és széleskörű nyomozás indult 
annak a megállapítására, hogy mi történhe
tett Eberbackerrel. Kihallgatták azt a rév
fülöpi gazdálkodót is, akinek a birtokát 
meg akarta vásárolni, de

annál nem jelentkezett
és nem tudott felvilágosítást adni sorsa felől.

Több mint egy esztendő múlt el a rejtélyes 
eltűnési eset óta és már-már feledésbe ment 
az egész dolog, amikor pár nappal ezelőtt 

a kóvágóörsi csendőrörs névtelen levelet 
kapott.

A névtelen levélíró meglepő dolgokat közölt 
a csendőrséggel. Azt állította, hogy Éber- 
backert Lakos József, a Kövágóörs mellett 
elterülő balatonhenyei község kezelésében 
lévő szőlőhegy felügyelője

gyilkolta meg, azután kirabolta és holt
testét az udvarban a trágyadomb mellett 

elásta.
Azzal fejezte be a névtelen levélíró sorait, 
hogy a holttestet meg is találhatják, ha fel
ássák a levélben megjelölt helyet.

Szombaton délután Lakos József távol 
volt a szőlőhegyen lévő lakásából. Valami 
űrüggyel Révfülöpre hivatták a csendőrök 
és azalatt hozzáfogtak a trágyndomb mögötti 
helj’ fölásásához. Félórai munka után, nem 
is egészen egy méter mélységben egy ládára 
fikadtak és abban

zsákba varrva, oszlásnak indult férfi
holttestet találtak.

A láda és a zsák oltott mésszcl volt leöntve 
A csendőrök a megdöbbentő fölfedezésről 
azonnal értesítették a révfülöpi csendőrörsöt 
is Í’S azt az utasítást adták, hogy Lakost 
ne engedjék el, hanem

fogják vallatóra.
A csendőrök kérdezősködni kezdtek a 48 esz
tendős vincellérnél barátja, Eberbackcr Pé
ter sorsa felöl. Lakos ósszc-vissza hazudo- 
fiolt, amikor az egyik csendőr hirtelen a kö
vetkezőket vágta az állhatatosan tagadó em
ber szemébe:

— Ha semmit sem tud barátja sorsáról, 
hogy van az, hogy Eberbacker holttestét 
mégis a maga kertjében találtuk meg?

— Az lehetetlen, ott nincs semmiféle holt
test! — kiáltozta magából kikelve.

Késő este lett, Lakos az izgalmaktól telje-

Grünhut Ármin és Vekerdy Géza éles 
összecsapása és lovagias ügye 

az ügyvédi kamarai választások miatt
A jövő hétfőn, október 18-án választja 

meg uj tisztikarát a Budapesti Ügyvédi Ka
mara. A nemrég életbelépett ügyvédi rend
tiltás szerint történik már a választás. A 
k aurában hetekig tarló tanácskozások, 
megbeszélések folytak a különböző ügyvédi 
pártok vezetői közölt. Ennek eredményeként

közös választó szövetségbe tömörültek 
az ügyvédi pártok

és a következő hivatalos jelölőlistát állítot
ták össze az uj tisztikar fontosabb állásaira:' 
elnök: Kövess Béla, elnökhelyettesek: Ger- 
lóczy Endte és Blauncr Mór, főtitkár: Két
ezer István, titkárok: Ács Jenő (budapesti)

Hollywoodot, New Yorkot, Londont, Párizst megelőzve

Budapesten világpremier! 
mariim: iiiiiricii

ANGYAL
Egy különös asszony különös története.

Rendezte: LUBITSCH ERNŐ 
Irta. LENGYEL MENYHÉRT

A férfi főszerepekben:
HERBERT MARSHALL, MELLWYN DOUGLAS

PREMIER HOLXAP
(Paramount-film) ORUM

sen összetörve dőlt le egy székre és arra 
kérte a csendőröket, hogy hagyják reggelig 
pihenni, akkor elmondja, amit tud az el
tűnésről. így is történt. Vasárnap reggel 
azután felkészültek, hogy

klvlgyék Lakost a gyilkosság hely
színére.

Mielőtt elindultak volna, sírva kőnyörgött, 
bőgj’ ne vigyék ki a szőlőhegyre, inkább 
elmond mindent. Ezután töredelmes

beismerő vallomást tett.
Elmondotta, hogy Eberbacker, akihez ré
gebbi barátság fűzte, a múlt év augusztusá
ban a vihar elől bemenekült hozzá és szál
lást kért. A szénapadláson adott neki helyet 
és a fáradt ember nyugovóra tért. Tudta, 
hogy pénz van nála, eszébe jutott, hogy 
neki mennyi anyagi baja van, elvesztette a 
fejét és

elhatározta, hogy megöli Eberbackert.
Magához vette fejszéjét, fölment a padlásra, 

lefejezte az alvó embert, aztán a holt
testet feldarabolta és bevarrta a zsákba.

Ezután átkutatta a zsebeket, nagy bosszú
ságára csak ötven pengőt és egy nickel órát 
talált a meggyilkolt ember zsebeiben. Ezeket 
magához vette,

n holttestet másnap elásta
és azt hitte, hogy többé soha senki sem fogja 
kutatni Eberbackcr holttestét, azt hiszik 
majd, hogy elpusztult a viharban. Lakos 
Józsefet a tapolcai ügyészségnek adta ál 
a csendőrség.

és Pátyka Zoltán, főügyész: Grünhut Ár
min, ügyészek: Mátyásfalvy Erich, Gaár 
Jenő, Varannay István, Simonyi Lajos és 
Vekerdy Géza, főpénztáros: Lukács Imre, 
pénztáros: Vida Gyula.

Mindezidcig úgy látszott, hogy a hivata
los listán szereplő jelölteknek

nem lesznek ellenjelöltjeik
és egyhangúan választják meg az uj tiszti
kar tagjait. Pár nappal ezelőtt azonban vá
ratlan események történtek. A járásbíróság 
aulájában, a törvényszék folyosóin és min
denütt, ahol ügyvédek fordulnak meg, 

kék röpcédulákat osztogattak.

A röpcédulákon ez állott: „Megmozdult és 
jön az ügyvédek láthatatlan frontja. El az 
Htjából! Vége a kinevezési rendszernek! 
Vege a tisztségek és tagságok osztogatásá
nak!'1

Az ügyvédek nagy meglepetéssel olvas
ták a röpcédulát és csodálkozással szerez
tek tudomást arról, hogy a jobboldali moz
galmakban oly gyakran szereplő Láthatat
lan Front már a kamarai választásokban is 
szerepet követel magának. Izgatottan, rend
kívüli érdeklődéssel találgatták az ügyve
dek, hogy’ voltaképpen

kik állnak a Láthatatlan Front mögött.
A Hétfői Napló vasárnap megállapította,

üztetameiyezfisi
Ezennel tisztelt vevőink tudomására hoz
zuk, hogy

Rákóczi-ut 18. sz. a fióküzletünket 
a mai napon saját bérházunkba 

MMezi-llt 16. 
szám alá helyeztük át.
További szives pártfogást körünk.

Sfnger varrógép
részv. társ.

hogy a Láthatatlan Front távolról sem va
lami jobboldali megmozdulás, hanem

ezzel a névvel Indul küzdelembe a hi
vatalos lista ellenzéke.

Megtudtuk azt is, hogy az ellenzék Taub- 
ner Géza, a Szabad ügyvédek Pártjának ve
zetője körül csoportosul és Taubnerék kü
lön listával akarnak indulni a választáson. 
Listájukon az elnökhelyettesi, főügyészi, 
ügyészi állásokra kivannak külön jelölteket 
állítani.

A Láthatatlan Front váratlan akciója kö
vetkeztében ujabb tanácskozások, bizalmas 
tárgyalások kezdődlek az ügyvédi Kamará
ban. Legutóbb az egyik ilyen bizalmas meg
beszélés

Igen izgalmas, izzó hangulatban folyt le.
Grünhut Ármin, kamarai ügyész tartott éles 
beszédet és felszólalásának egyes kitételeit 
Vekerdy Géza, az Ügyvédi Kamara régi ve
zetőségi tagja

sértőnek találta magára nézve.
Grünhut Ármin és Vekerdy között éles szó
harc keletkezett, Vekerdy ugyanolyan heves 
izgatott tónusban utasította vissza Grünhut 
felszólalását. Grünhut újból felszólalt, ujabb 
szóharc keletkezett, az ülés végén

az összecsapásból lovagias ügy támadt. 
Vekerdy Géza provokálhatta Grünhut Ár
mint, aki most nevezi meg segédeit. A pór- 
bajsegédek már összeültek, folyik a tár
gyalás közöttük.

Az ügyvédtársadalomban a kamarai meg
beszélés után támadt lovagias ügy kínos fel
tűnést kellett és most nagy érdeklődéssel 
várják az ügyvédek a lovagias ügy további 
fejleményeit.

PANcING - ba#
MOKft T A N C

E hóban ui sztárokat avatunk!
Véghelyi Iza
Halász Edith
Nagy Mária

Kóla - Vértes-tánczene !
HANGULAT REGGELIG
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Két elegáns fiatal nőt 
állítottak elő vasárnap 
a valutarendőrségreHidegebb idő

Várható Időjárás n kővetkező 24 órára : 
Elénk északnyugati, északi szél. Változó 

felhőzet. Többhelyen. főleg nyugaton és 
északon eső. A nappali hőmérséklet kissé 
estikkel), éjjel a talaj mentén a mélyebb 
fekvésű és védettebb belyvken erős lehűlés.

— A fürdőügyi kongresszus tagjai Bala- 
tnnfiireden. A nemzetközi fürdőügyi kon
gresszus résztvevői vosámao fíalatonfiiredrc 
rándultak ki. A gyógyfürdő megtekintése 
lilán Hogsch Aladár, nz idegenforgalmi hi
vatal nlelnöke és Sclimidt Ferenc egyetemi 
tanár, a balatonfüredi szanatórium igazgató 
főorvosa tartottak előadást a kongresszus 
tagjainak. Hétfőn Budapestem folytatják ta
nácskozásaikat a kongresszus résztvevői.

— Vlllnmosősszeiltküzés a hurokvágányon. 
A Mnrgil-körttfl hurokvágányon, a Margit- 
Ilid budai hidfő>'nek közelében a 49-cs és 
a 4-es számú villamos öszeiilközött. A 4-es 
villamos perronján álló Román Károly ma
gándetektív felesége megsérült. A mentők 
a .VrrrgM-kórházba vittek.

— Motorkerékpár kirándulás — két sehcstl- 
lésscl. A bécsi nti vám közelében a trolleybusz 
és cgv motorkerékpár összeütközött. A motor
kerékpár lo't utasa; Fenkl József kereskedő
segéd és Vargha Ágnes laboránsnő az úttestre 
zuhantak. Súlyos sérülésekkel a A/arpíf-kór- 
iiúzba vitték őket.

— Fuzionált a hentesek és mészárosok Ipar- 
testUlcle. Vasárnap Kocli Gyula elnöklésével 
közgyűlést tartott n budapesti hentesek ipar- 
Icsliilete, amelyen elhatározták, hogv fuzionál
nak a mészáros ipartestületiéi. Nyomban ezután 
a mészáros ipsirtestület tartott közgyűlést, ame
lyen ugyancsak elhatározták a fúziót.

— Magyar mérnökök szellemi sikere, ma- 
gvnr munkások rcniikinűvv a Gyöngykályha. 
Olcsó gvöngvszénncl nagv megtakarítás. Meg
tekinthető: Magvar Radiáiorgyár r. t., Andrássy- 
l'l 13. Vaskeresk»‘dől.nél kapható.

— (iangMzIerbandút fogtuk Kispesten. 
Kispesten Ás Pestszentlőrinccn rejtélyes be
törők hónapok óla fosztogatták az üzlete
ket, betörtek a Royal-nioziba is. A rendőr
ség vasárnap elfogta Stern Tibor rovott- 
multi: szobafestőt és négy társát. Kiderült, 
hogy ők „dolgozlak" mostanában a környé
ken. Fekete Légió nevet adtak bandájuk
nak, revolverrel, kötszerrel fegyverezték 
fel magukat. Eddig huszonnyolc betörést 
vallottak Ixi

— Rejtélyes külföldi agitátorokat kísértek 
Budapestre. A kaposvári rendőrségről va
sárnap Budapestre kísérték Poftgcr Kűri 
János álliliólngos kultunnisszlonárust és 
Mellett Irma bécsi elvált asszonyt. Azzal 
gynnusitják őkel, hogy nz „evangéliumi 
Krisztns-hivők ‘ zavaros tartalma röpiratait 
terjesztették vidéken. Hétfőn áladják a kél 
rejtélyes agitátort az idcgencllcnőrző hiva
talnak.

— Hol vnn nz igazi londoni bárhnngiilat? 
A Belvárosi Kávéház. pompás kis bárjában. 
Hogv Tlica W vilii vczeléso mit jelen olt emel
kedett hangula.'Jmn s egyáltalában minden té
ren, arról a számos törzsvendég tartós rajon
gása tanúskodik. A rádióból is közismert 
.Szabó-trió- stílusosan festi alá ezt az. izzó lég
kört

MEGÉRKEZETT
a világ legnagyobb tenoristája 

egyetlen hatalmas világfilmje
z

Részletek
Trubadúr, Traviata.Tosca 
cimü operákból és Gounod 
Ave M aria

Énekli: GIGLI
Kárpát-tűm

Csütörtökön

mríiift

A valutarendőrségen vasárnap is lázas 
tempóban folyt a nyomozás, amely a most 
l< leplezett legújabb kötvénycsempészés rész
leteit igyekszik felderíteni. A valutarendőr- 
súg detektivjei

két nap óta faggatják Beké Rózsi 39 
éves dlvatszalontulajdonosnőt, 

akit azzal gyanúsítanak, hogy Grosz Nándor, 
Pestről megszökött tőzsdebizományos meg
bízásából nagyérlékü kötvényeket csempé
szett Lausennoból Budapestre és innen valu
tát vitt ki Svájcba, hogy azon újabb köt
vényeket vásároljon a Pestről megszökött 
tőzsdén. Grosz Nándor ellen annak idején 
elfogatóparancsot adtak ki valutátörvénybe 
ütköző bűncselekmények gyanúja miall.

A vasárnapi nyomozás megállapította, 
hogy. (Beké Rózsi

csinos, fiatal nőket bízott meg a köt- 
vénycseinpészéssel.

— öngyilkosság a szegedi idcgkllnikún. Sán
dor Lajos szegedi földbirtokos vasárnap az. 
egyetemi idegklinikán öngyilkosságot követeti 
cl. Mire észrevették, halott volt. Az életunt föld
birtokos néhány nappal ezelőtt önként jelent
kezelt az idegklinikán. Végzetes tettél beteg
sége miatt követte el.

— Vasárnap éjszaka: négy betörés. Vasárnap 
éjszaka falbontó betörők jártak a Kamer- 
inayer Károly-ulca 5. számú házban lévő Krie- 
scher-fé\o szilcsüzemben. Többezer pengő ér
tékű holmit összecsomagollak, de ugylálszik 
valami megzavarhatta őkel, a kikészített zsák
mányt otthagyták és elmeneküllek. Rövid idő
vel ezelőtt egyszer már. járlak betörők ebben 
az. üzletben. — Benedek Márton vendéglős Sza
lag-utca 3. szánni házban lévő lakásáról ezer 
pengő értékű ruhafélét vittek cl ismeretlen tet
tesek. — Dávid Károly építész So.nlói-ut 76. 
számú villájában ötven darab selyeminget és 
más ruhaféléket zsákmányoltak a betörők. — 
A Damjanich-ulca 32. számú házban Neubauer 
István cégvezető lakását látogatták meg a be
török és teljesen kifosztották. A rendőrség ke
resi őket

— Dr. Bluni Simon sebész-urológus főorvos 
hazaérkezett, újból rendel VII., Erzsébet-körut 
9—11. (New York-palota).

— Házasság. Iiaas Olga és Fűzi Ernő házas
ságot kötöttek.

Vasárnapi 
nyilasgyüiés Budán
Vasárnap délelőtt gróf Festetics Sándor 

nyilaskeresztes pártja -gyűléseiéit a Budai 
Vigadóban. Felszólalt többek közt a nyilas 
gróf is, aki hangoztatta, hogy egyesíteni kel
lene a szélsőjobboldali pártokat. A közönség 
erre Szálasit éljenezte és a terem minden 
sarkából igy kiáltozlak:

— Szálas! legyen a vezér!
Festetics erre sürgősen másról kezdett be

szélni és hogy megnyerje a tömeg jóindula
tát — a zsidókat támadta.

Beszélt Diicső Jánosné is, aki — elég 
meggondolatlanul nemcsak a zsidóknak, de
mokratáknak és liberálisoknak rontott neki, 
hanem a nagybirtokosoknak is. Ezzel aka
ratlanul is kiprovokálta a közbeszólást:

-— Mi lesz Festetics nagybirtokával!
Nyolc beszéd elhangzása után véget ért a 

gyűlés. Teljes rendben oszlott szét a tömeg. 
A Budai Vigadóban és környékén sok volt 
a rendőr.

— Ila nyerni akar, vegyen még ma egy 
oszlálysorsjegyet a 39 év óla közismert Gorzó 
bankházban. IV., Petőfi Sándor-u. 9—11. sz. 
Telefon: 187-217. A Gorzó bankház sorsjegyei 
szerencsések.

— A .Miaini-kúvéliáz átalakítása után nz elő
kelő közönségnek ismét kedvelt szórakozó
helye lelt. I.::hányosságszámba menő berende
zését mindenki megcsodálja. Minden este éne
kes dizöz, kitűnő zene nyújt hangulatot. Egész 
éjjel lev cskülönlegességek.

— - 1.1 ne kösse a ni. kir. osrtálysorsjólékban 
való részvételét idejében biztosítani. Számos és 
pAtalhnul álló óriási nyeremények kerülnek 
kisorsolásra, amit kivétel nélkül készpénzben 
fizetnek ki 1 gvellen sorsjeggyel 700.000 pengő 
is nyerhető A húzások már szombaton, 16-án 
kezdődnek.

— Bátraké a szerencse! Az uj m. kir. ősz- 
lúlysorsiálékoh egy szerencse-sorsjegy gondta
lan jövőt hozhat. Ára: ’/< — 7, % ~ 14, \
'/i - 28 pengő. Rendeljen cgv levelezőlapon 
Dörge Frigyes bank r. t.-nál, Kossuth Lajos- 
utca 4. Telefon: 1-898-80 A húzások már 
tO-án, szombatén kezelődnek.

— A bécsi Phönlx-ügybeii a vizsgálóbíró be
fejezte a vizsgálatot. A Phönix biztosító társa
ság bukásával kapcsolatos ügyekben a bécsi 
vizsgálóbíró szombaton befejezte vizsgálatát és 
az iralokái. amelyek mintegy 1503 oldalt lesz
nek ki, elküldte az ügyészségre.

— Bízták a uerencséjében és vegven részt 
az uj ni. kir. oazt.ilvsorsjálékoii Ittner és társa 
Terez kin tit 19., Aradi utca sarkán) szerencse

számaival. Ahicsonyszámu sorsjegyek 1—225-ig 
| csak nálunk kaphatók. Telefon. 128—743. Sür
gönyeim: „!tinycr"«

Elegáns bőröndöket vásárolt számukra és 
ezekben a bőröndökben folyt a nagyarányú 
kötvénycsempészés. A nyomozás eddigi meg
állapításai szerint többszázezer pengő értékű 
kötvényt siboltak az országba a bűnszövet
kezet női futárjai.

Beké Rózsi vasárnapi kihallgatása érde
kes, uj fordulatot adott a nyomozásnak:

vasárnap előállították a valutarendőr
ségre Hartman Janka és Morvái Erzsé

bet volt magántisztviselőnőket.
akik ellen az a gyanít, hogy ők vitték kül
földre legutóbb a nagyértékii valutákat és 
küllőidről kötvényeket csempésztek az or
szágba.

Á késő esti órákban folyik a két clőálli- 
tolt elegáns fiatal nő kihallgatása és minden 
valószínűség szerint rövidesen a valutarend
őrségre kerül a kötvénysiboló bűnszövetke
zet többi, gyanúba vett futárnője is.

— Eckhardt a győri háztulajdonosok gyű
lésén. A Győri Ház- és Telektulajdonosok 
október közepén nagygyűlést tartanak, me
lyen Eckhardt Tibor, Sulyok Dezső és Gal
lasz Rudolf országgyűlési képviselők is 
résztvesznek.

— CSÁSZÁR ELEMÉR LESZ A PETŐFI 
TÁRSASÁG ELNÖKE. A Petőfi Táriuság 
vasárnap délelőtt a Tudományos Akadémián 
felolvasó ülést tartott, amelyen mély meg- 
illetődéssel parentálták cl Komáromi Já
nost, a most elhunyt neves Írót. Ezután zárt 
ülés volt és ezen elhatározták, hogy Csá
szár Elemért jelölik egyhangúan a társaság 
uj elnökévé.

Négylábú detektívek 
vizsgája

Kutyabarátok, kutyarajongók töltötték meg 
zsúfolásig vasárnap a Tattcrsall lovardáját, ahol 
olyan látványban volt részük, amilyen igazán 
csak ritkán adódik.

A Magyar Rendőrkutya Egyesület remekül 
idomított állatai vonultak fel a magyarfajta 
kutyakiállitás keretében, - -

levizsgáztak a nagy nyilvánosság előtt 
a betörőüldözésből, nyomk áresésből 

és megmutatták, hogy védik meg, ha sor kerül 
rá, a rendőrőrszemet. A rendőrkutya-bemutató 
hőse, mint az elmúlt években, ugy az idén is 
Szegedi Kóbi Bikflc volt, n többszörösen kitün
tetett kufyasampióne a legjobbszimatu kutya- 
detektív, négylábú rendőrzseni.

A rendőrkutyákon kívül mükotorékverseny 
is volt és kutyaszépségverseny, amelyen részt- 
vcltek a magyar vizslatenyésztők, a magyar 
foxterrierck tenyésztésével foglalkozó egyesüle
tek. Több mint

háromszáz kis és nagy kutyát hozott a 
gazdája

a nagyszabású taltersalli versenyre, amelyen nz 
első dijakat Schuller Teri, báró Hcrzog András 
és Fcllncr Andor kutyái vittek cl.

— Gázolt, azután tovúbbhajlott egy német 
autó a Bécsi-utón. A Bécsi-ut 98. számú ház 
előtt egy német rendszámú autó, amelj' a gá
zolás után tovább robogott, elütötte Jasclika 
Henrik nyugalmazott százados feleségét. Az 
uriasszony könnyebb sérüléseket szenvedett. A 
mentők első segélynyújtás után a lakására 
vitték. A. gázolás után el menekült német autót 
keresi a rendőrség.

Egy ragyogó dizőz-triúsz. Hol? Termé
szetesen ismét a Tabánban, ahol a hangulat 
még mindig a régi „tabáni".

Töltőtoll javításokat, zscbirónalkatrész 
pótlásokat szakszerűen intézi: Minerva Papir
áruház, Kossuth Lajos-utca 20.

Hétfőn, október lt-én kezdi közölni az

ESTI KURÍR
a világhírű detektivregényiró:

L. L. ROGGER 
„A Láthatatlan Főnök“

cimü bűnügyi regényét. 

Ötven pályadij a „Láthatatlan Főnök" titkainak megtel- 
tésére. I egyen részt a pályázaton, olvassa az Esti Kurírt

Impozáns részvéttel 
temették el 

Glücksthal Samut
Vasárnap délután temették impozáns részvét 

mellett Glücksthal Samu felsőházi tagot, n fő
város törvényhatósági bizottságának örökös 
tagját, a pesti izraelita hitközség elnökhelvel- 
lesét. A Hősök Emléktemplomának udvarán 
állították fel a ravatalt, amelyre

koszorút küldött a felsőhúz, a főváros, az 
Ügyvédi Kamura és még sok közülct.

A temetésen a felsőliázat Gaár Vilmos, a fővá. 
rost Szendy Károly képviselte, megjelent több 
felsőházi tag és országgyűlési képviselő, Kövess 
Béla, az Ügyvédi Kamara elnöke, Stern Samu 
elnök vezetésével a hitközség elöljárósága és 
a hitközség tisztikara Eppler Sándor főtitkárral 
élükön, azonkívül a politikai és társadalmi élet 
szómos kiválósága, a felekezeti intézmények 
küldöttségei és az izraelita iskolák ifjúsága.

Hevest Simon vezető főrabbi emelkedőit 
szellemű gyászbeszéde után Stern Samu lépett 
a szószékre. Elsősorban a hitközség oktatás
ügyének vezetőjét és alkotó építkezéseinek 
mesterét búcsúztatta Glücksthal Samuban, 
Idézte Glücksthal Samu szellemét:

— Ez a magyar kullurszellem, amely ma
gyarságunkat és vallásosságunkét clvállia- 
tatlan egységbe forrasztja együvé — mon

dotta.
Dési Géza gyászbeszédében utalt a Hösőli 

Emléktemplomára, amelynek megalkotásában 
Glücksthal Samunak jelentékeny része volt:

— Ez a Hősök Emléklemploma — mondotta 
— arról beszél, hogy a harctéren

együtt küzdöttek, együtt véreztek, együtt 
haltak meg felekezeti különbség nélkül 
e haza polgárai és iffy kell mindnyájunk

nak egyesülnünk a hazáért,
a köz javáért folytatandó munkában, áldozatni 
kötelességtudással.

Gaár Vilmos a Nemzeti Egység Pártja fővá
rosi szervezetének részvétét tolmácsolta és mél
tatta Glücksthal Samu városházi érdemeit. 
Blauncr Mór az. iigyvédlársadalom, Balkányl 
Kálmán az. OMKE, Stcin Emil a Lipótvárosi 
Kaszinó, Sebestyén Károly pedig a baráti kör 
nevében búcsúzott Glücksthal Samutól.

A szertartás után hatalmas gyászmenet kí
sérte a koporsót a rákoskeresztúri temetőbe. 
Itt Fischcr Gyula főrabbi imája után örök nyu
galomra helyezték Glücksthal Samut.

f Magyar izenekre j

2 csak 2-aknás REKORD i
I kályhát vegyünk! Ára 60.- P-töl ■ 
I tatf-nr-mxr a- X VtlmO8CSáSZár-Ut39 I 
1 HEBERkályhagyár,(Hajós-utca aarok) J

— Dr. Bulin Jenő beszámolója. Dr. Dulin 
Jenő, Szekszárd országgyűlési képviselője 
vasárnap délután öcsény községben beszá
molót tartott. Beszédében tájékoztatta vá
lasztóit az aktuális politikai problémákról 
és éles kirohanásban eliélte az országszerte 
folyó szélsőséges agitációt.

— Gombaniérgezésben megbetegedett egy 
százados családja. Nagy Endre debreceni 
százados felesége és két leánya vasárnap 
gombát ettek ebédre. Ebéd után a száza- 
dosnú és leányai rosszul lettek, a klinikára 
vitték őket, ahol megállapították, hogy sú
lyos gombamérgezést szenvedtek.

HALASSY MÁTYÁS, a Pénzintézetek Orszá' 
gos Biztosító Intézetének vezérigazgatója, kül
földön folytatott tárgyalások sikeres befejezést 
alán, hazaérkezett és ismét átvette a POB vf 
zctését.

A NYERSBÖRKERESKEDŐK akciót Indítót- 
lak a nyulbőrexport érdekében. Az elmúlt év
ben ugyanis egyetlen kalapgyúr monopóliumot 
élvezett és n felajánlott nyulbőröknek cgjll- 
zed részét vette út feldolgozásra és ezért a 
visszamaradt kiienctizcdrész nyulbőrön a kése
delmes külföldi szállítás miatt a nyersbőrke*  
reskedőket 100.009 pengős veszteség érti.

A Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Wag*  
gan- és Hajógyár R.-T. mai közgyűlése az igaz
gatóság összes javaslatait egyhangúlag elfo
gadta.

— Szerencsés lesz, ha Glória kér. r. b 
Andrássy-ut 18. közkedvelt föárusilónál vesz 
sorsjegyet. Telefon: 118-999.
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SCHEIN GYULA

Józsof-körut 26
fel.: 142-377
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‘llőt-iitO (Kálvlnlér mellett)

PááFlS? Pál Bakház

ÍCES3 A. ES TÁRSA 
bankház rt. 

SZERVITA-TÉR 3.
Telefon 180-961

BBsaipi
í feladta Lecpold Gyula v Áiuilutii I
^ErzBébet-kflrut 39 (Alapítva 1896) Telefon 142-155J

Ifjabb nyilas- 
merényletek

Szegeden
.Szeged, október 10.

é-4 Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
'j(lentésc). Alig távolították cl a szegedi ke- 
Teskedők kirakatüvegeire felmázolt horog- 
*’s nyilaskereszteket s az „Éljen SzáUsil" 
feliratokat, máris

ujabb hasonló merényletet követtek el 
a szegedi njilaskercsztesek. 

Vasárnapra virradó éjszaka ismét telemá- 
Xolták a szegedi kirakatüvegeket horog- és 
■nyilaskcresztekkel, valamint nyilas-jel|sza- 
•vakkal.

Húrom napon belül ez másodszor for
dult elő 

és ugyanazoknak a kereskedőknek a kira
katait tették tönkre, akiknek csak most kel
leti kirakatüvegjeiket kicserélni, mert a nyi
lasjelvényeket

maró folyadékkal festették
a drága tükörüveglapokra.

A szegedi rendőrség fokozott erővel foly
tatja a nyomozást a merénylők kézrekeri- 
tésere, 1 _j.

Kommunista embercsempészést 
lepleztek le az osztrák határon 
Útlevél nélkül, relteli ösvényeken segített át a határon 
kétes egyéneket egy szélhámos társaság

Bécs, október 10.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy

arányú és hosszú idő óta folyó embercsem
pésző társaságot leplezett le az osztrák ha 
lárrendőrség, amely ebben az ügyben a 
cseh, jugoszláv és lengyel határőrség határ
őrközegeivel karöltve kiterjedt nyomozást 
vezetett. Kiderült ugyanis, hogy egy kitü
nően megszervezett csempésztársaság, amely
nek székhelye Varsóban van s vezére egy 
Rubinstcin Miksa nevű ottani kereskedő, 
évek óta foglalkozik azzal, hogy

kétes egyéneket útlevél nélkül csempész 
út

a lengyel, cseh és osztrák határokon.
A csempésztársaságnak
Bécsben, Varsóban és Pozsonyban vol

tak úgynevezett „elosztó irodái".
Itt jelentkeztek azok az egyének, akik l le
vél nélkül akartak átjutni a határon s in
nen vitte őket egy meghízott a kívánt ha
lárra, ahol a társaság fix alkalmazásában 
álló vezetők várták és
segítették út az illetőket titkos ösvényeken.

A végső leleplezés egy Haja Galuska nevű 
lengyel asszony clfogatásakor történt, aki 
két gyermekével Beg-Köpcsénynél akart át

— Mikes püspök autója elütött egy ittas 
embert. Gróf Mikes János volt szombat
helyi megyéspüspök vasárnap Szombathely
ről répceszentgyörgyi kastélyába utazott 
autójával. A nagy fekete luxuskocsi Szom
bathely határában elütötte az ittas Bazsó 
György gyárimunkást. A püspök nyomban 
megálíittatla kocsiját, a vérző emberhez 
sietett, a sofför segítségével beemelte az 
autóba, visszafordultak és bevitték a szom
bathelyi kórházba. Kiderült, hogy Bazsó 
hibája idézte elő a szerencsétlenséget.

ÚTLEVÉL KÉPEK
azonnal feXüSÍF.
PÁRISI FOTO 
A. PÁRISI NAGYÁRUHÁZBAN

— Gyilkos gazda. Sírok Imre 54 éves ér- 
sekcsanádi gazdálkodó, vasárnap disznóölő- 
késscl szíven szúrta haragosát, aki szörnyet 
halt. A merényletet véres családi viszály 
előzte meg. A gyilkos gazdát letartóztatta a 
cscndőrség.

— Háziasszonyok és építtetők figyelmébe. Az 
Elektromos Müvek Honvéd-utca 22. sz alatti 
előadótermében szerdán d. u. órakor főző
bemutató előadást tartanak, villamos gyakorló, 
konyhájában pedig hétfőn, csütörtökön és pén
teken <1. c. % 10 órakor a villamos tűzhelyek 
üzemének ismertelése során halak, különféle 
húsételek, leveles-vajas tészta, torta és rétes 
készítését mulatják be. A bemutató helyiség
ben nz összes villamos háztartási készülékek 
üzemközben is díjtalanul megtekinthetők. Be
lépő- és ruhatárdij nincs.

— Művöm! síremlékek ElebbnumnáJ, V., Ru- 
dolf-tér 3. (Margit-hid.) 

ttkonka.
agryosfíi

a ruha 
a kötényt*  
a pongyola ,iöny<>it t

Próbálja meg On is oz f ,OTTHONK AT 
irodában — praktikus 
otthon — csinos 
munkában — kényelmes

í

és ezért mindig szívesen fogja viselni!

KotkáS flanellból ízléses mintákban 9.50
Erős fekete, szürke vagy barna klottból 1 U.5Ö

Név *>  minta ISrv*n,a>an  vidval

DIVATcAsÁízNOK
RÁKÓCZI-ÚT 72-74.

Kixárólag nálunk kapható!

í

jutni Ausztriába és kihallgatásakor értékes 
adatokat mondott el, amelynek birtokában 
azután

leleplezték az egész szervezetet.
A varsói központ főnökét Rublnslein Mik
sát letartóztatták. Ezenkívül Bécsben és Po
zsonyban is

számos letartóztatás történt.
Ugyancsak nagyarányú és régóta folyó 

embercsempészést lepleztek le az osztrák- 
jugoszláv haláron is, amelynek mór po- 
lilikai színezete van. Klagenfurtban lefoglak 
egy különös transzportot,

negyven jugoszláv kommunistát, akik 
.Spanyolországba akartak utazni, 

hogy belépjenek az ottani vörös hadseregbe. 
Kihallgatásukkor kiderült, hogy a karinthiai 
illegális kommunista szervezet a jugoszláv 
kommunista párttal egyetértve hosszabb idő 
óta segít át jugoszláv önkénteseket a ka- 
rlnthlai osztrák határon, hogy azután Tiro
lon vagy Vorarlbergen keresztül Svájcba to
vábbítsa őket, ahonnan azok Franciaország
ba, majd onnan Spanyolországba utaznak.

A Klagenfurtban feltartóztatott jugoszláv 
önkénteseket visszatoloncolták hazájukba, a 
transzport osztrák vezetőjét pedig letartóz
tatták.

— VILLAMOSKARAMBOL A FERENC 
JÓZSEF-LAKTANYÁNÁL: ÖT SÉRÜLT. A 
42-es és 50-es rendszámú villamosok a Fe
renc Jórsef-laktanya előtt összeütköztek. 
Farkas László állampénztári főtanácsos, 
Krajcsovics József pénzintézeti altiszt, Ró
zsik József villamosvezető, Reicher Anna 
tisztviselőnő, Csermányi József asztalosmes
ter megsebesült. A mentők a lakásukra vit
ték őket.

— Kommunisták és szocialisták küzdenek 
a francia járási választásokon. Franciaor
szágban vasárnap reggel kezdődtek a járási 
választások, amelyeket nagy izgalom elő 
zött meg. Nvolcvnnhét megyében folyik a 
választás, amelyen a népfront két nagy 
pártja: a szocialisták és kommunisták küz
denek hevesen. A választások eredményeit 
a jövő héten publikálják.

A megnesjobbltott és Átalakított

urlközönség vacrorázébclye. Bécsi han- 
Riilat. Pellkan-fchramrael, 
ixiimetter énekszámaival.
Károly-körút 8 a SS. Tel.: 187-257

— Delej Bank, Erzsibet-körut 10.. ajánlja 
szerencsesorsjegyelt Telefon: 132-944. Heggel 
8-tól 6 óráig egyfolytában nyitva.

— Világítási költségeink terén az áramfogyasz
tás sokkal nagyobb szerepet játszik, mini izzó
lámpáink vételára, mely csak kb. 7 százalékát 
teszi ki a világítási költségeknek. Nagy szó te
hát, ha olyan lámpa áll a modern ember ren
delkezésére. mely jobb fénye mellett annyira 
gazdaságos áramfogyasztúsu, hogy megtakarí
tásából tgy-kél további lámpa is kitelik. Az 
igazán takarékos ember ilyen gazdaságos 
Tungsram Duplaspirállámpát vásárol. ’

azoknál, akik nem tudnak számolni. Dd 
ön bizonyára számol azzal, hogy lakása, 
üzlete részére a legtakarékosabb fűtést 
a legolcsóbb szénfajtával, a gyöngy 
szénnel tüzelhető Gyöngykályha bizto- 
síi ja. Nagyszerű teljesítményt nyújt az 
egyenletes meleget adó, olcsó, szép ki
vitelű Gyöngykályha. Használatával 
nagy megtakarítást érhet el. Cserép
kályhájába is beépíthető a hasonló 
rendszerű Gyöngv-előtét. Megtekinthető 
a Magyar Radiátorgyár Rt. Andrássy út 
13. szám alatti mintaraktárában.

Jubileumi 
közgyűlést tartott 
a bírák és ügyészek 
egyesülete

Az Országos ügyészi és Bírói Egyesület 
vasárnap a Tudományos Akadémia nagyter
mében közgyűlést tartott, amelyen Finkey 
Ferenc koronaügyész elnököli. Finkey el
nöki megnyitójában bejelentette, hogy az 
egyesület elnöke, Székács Aladár közigazga
tási bírósági tanácselnök beteg és igy kény
telen volt távolmaradni a közgyűléstől. Majd 
közölte, hogy most ünnepli az egyesület 
fennállásának harmincéves fordulóját.

Ezután Vladár Gábor kúriai tanácselnök 
mondott nagyhatású beszédet, 

amelyben ismertette az egyesület harminc
éves működését. Kifejtette, hogy a mai bírói 
generációra mennyivel több és bonyolultabb 
feladat vár, mint a régi világ biráira.

A tudományos és a gyakorlati élet mln- 
dru uj jelenségével tisztában kell lennie 

a mai bírónak,
hogy n törvények szellemének megfelelően 
löllhesse be a maga hivatását. A közgyűlés 
ezután az eddigi tisztikart választotta meg 
ismét. Az igazgatóság uj tagjául Bárt ha 
Györgyöt, a budapesti törvényszék elnökét 
és Mendelényi Lászlót, a pestvidéki törvény
szék elnökét választották meg.

A közgyűlés után a (jeliért-szállóban tár
sasebéd volt, amelyen Finkey Ferenc, a kor
mányzóra mondott pohárköszöntöt. A köz
gyűlés táviratilag üdvözölte Horthy Miklós 
kormányzót és Lázár Andor igazságügy
minisztert.

— A inai kor átka az olv gyakori székreke
dés, amelynek elmulasztására használja a 
görcsmentes növényi ártalmatlan HOLAX nevű 
készítményt. Gyógytárukb.-in fillérekért besze
rezhető. í
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Ágay Irén súlyos beteg 
volt

A hót elején váratlanul félbeszakadtak n 
Magyar Filmirodában n Maga lesz a /írjein 
ajmti Nóti-fihn fchétolei. Gaál Bála, a film 
rendezője kénytelen volt szüneteltetni a gyár
tást, mert a film primadonnája, Ágay Irén

n miiteremben összeesett.
Mikor n kihívott orvos megvizsgálta a szinusz-, 
nőt, megdöbbenéssel konstatálta, hogy 59 fokon 
lázban dolgozott ti műteremben. Azonnal szana
tóriumba vitték, ahol megállapították, hogy a 
legveszedelmesebb mandulagyulladás lépett fel 
nólij. Ágay Irén napokig valóban igen súlyos 
állapotban feküdt, szombaton sikerült a mű
vésznőt n súlyos betegségokozta komplikációtól 
megmenteni, úgyhogy az orvosok remélik, hogy 
hétfőn reggel, búr

orvosi felügyelet alatt, de mégis munkába 
állhat.

A színésznő betegsége persze óriási kárt jelen 
tett Gál Ernő producernek, aki a film többi 
főszereplőit: Jávort, llajmássyt, Kabost, Csór- 
lőtt és nz egész miivészszemélyzet gázsiját, va
lamint n műszaki munkásokat egy hétig kény
telen volt fizetni, anélkül, hogy munkájukat 
igénybe.vehette volna. Most fokozott tempóban 
indul meg n film gyártása, hogy behozzák u 
kárt.

Színházi hét
Fantasztikusan érdekes hir érkezett 

Ni'nnbcrgból. Az oltani anlibolsevista kiál
lításon óriási fényképpel szerepelt Alpár 
Gillii és a kel Roller, a berlini Mctropólc 
volt igazgatói. Miért bolsevisták ezek ? — 
Angyali történetet mesélnek Komlós Vil
mosról, a népszerű komikusról, akinek 
leánya, Komlós Juci, mint a szegedi szin
ház tagja, Szolnokon vendégszerepel. Egyik 
este leánya látogatására érkezett meg Kom- 
Jós. Alig, hogy pihenőre tért a leánya mel
letti szobában, éjjeli zene hangjai kellették 
fel álmából. Az egyik helyi aranvifju i.dotl 
nachtmusikot a kis szőke Jucinak. Komlós 
negyedóráig, félóráig türelemmel hallgatja 
a muzsikát, majd felgyújtja a villanyt, 
hálóingben odaáll az ablakhoz és női han
got utánozva, kiszól: — Honnan tudta meg. 
hogy megérkeztem? A zene elhallgatott. — 
Szász 1l», az ismert kitűnő színésznő vasár
nap délben házasságot kötött W'eísz Gyulá
val. Gratulálunk. - Inczc főszerkesztő la- 
kásán gyűltek össze szombaton este mind
azok, akiket kollegiális vagy baráti szálak 
fűznek Kálmán Jenőhöz, a Színházi Élet 
népszerű humoristájához és regényírójához. 
Szinte egész Pest irodalmi és művészi világa 
gratulálta Kálmán Jenőt, akitől valaki meg
kérdezte: — Nem értein, hogy bírtad ki hu
szonöt évig a Színházi Életnél? Az. örökké 
mosolygó Kálmán Jenő összehúzta homlo
kát és rögtön kész volt a válasszal: —- Köny- 
nvü volt, mert ebből három évet hadifog
ságban, Szibériában töltöttem ...

Feltámadt Lakner bácsi 
színháza

Szombaton délután feltámadt a Vígszín
házban Lakner bácsi tavaly elparentált 
színháza, amely most lép tizenegyedik 
évébe. Megállapítjuk, nagy kár lett volna 
Lakner bácsi színházáért. Mert komolyan 
kell venni ezt a színházat, amely nem s ib- 
lónos gyermekszórakoztatási alkalom, ha
nem a pedagógiai művészetnek legmagasabb 
foka. Az ölletgazdaság árja önti cl a szín
padot és a nézőtér kicsi és nagy közönsége 
csillogó szemmel, gyönyörködve, ámulva. 
bámulva hallgatja a kis művészek egészen 
elsőrangú produkcióját. „A három csöpp kis 
)úny“ elmen egv tizenkétperces vidám kis
operát játszottak, egy ennivaló gömbölyű 
apróság. Polgár Zsuzsi brillírozott benne 
A három kisleányt llniczky Ildikó, .Wc:ci 
'Ági és Gábor l'mmi „alakitották**,  hat-hét- 
és nyolcévesek az angyalok. Rengeteget 
neveltek a kis babakorzó-jcleneten, amely
nek a cime: Mi férfiak! amelyet 11 frakkos 
csöpp kisfiú adott elő elragadó bájjal. Igen, 
Lakner bácsit a gyerekeknek szeretni kell, 
pékünk, felnöllektu k pedig tisztelni!

Édes a bosszú
PAger, Erdélyi,
Ráday, Vaszary

Capitol. bán

1. A delejes színész és 
Darvas Lili csodálatos gyógyulása

A TÖRTÉNET KISSÉ FANTASZTIKUS, 
és meglepő. Felelősség nélkül adom tovább, 
ugy, ahogy hallottam. Lehet, hogy legenda 
indul el e sorokkal, de lehet, hogy sokan 
mosolyogva és fölényesen húzzák félre 
szájukat: ugyan kérem, hagyjak a gyer
mekmeséket.

DARVAS LILI és a Delila egyik kisebb 
szereplője, Mátray József történetünk 
hősei. Néhány nappal ezelőtt Darvas Lilit 
súlyos reumatikus fájdalmak gyötörték, 
annyira, hogy csak a legnagyobb erőfeszí
tései tudta fejét mozgatni. Iszonyú kínnal 
játszotta végig az előadást, másnapra ál
lapota még rosszabbodott és az orvosok 
háromheti alapos kúrát ajánlattak a mű
vésznőnek. Ez természetesen derékbe törte 
volna ketté a Delila előadássorozatát, mert 
arra gondolni sem lehetett, hogy Darvas 
Lilit behelyettesitsék. A legnagyobb tanács
talanságban állt a szinház, amikor Bondy 
István, a Delila egyik szereplője Darvas 
Lilit arra kérte, hogy hallgasson meg egy 
kis történetet:

— Tavaly a Vígszínházban súlyosan 
megbetegedett Dózsa István, akit olyan 
fájdalmak gyötörtek, hogy szinte lábára 
sem tudott, állni. A falhoz kapaszkodva 
vonszolta magát a színpadig, majd onnan, 
dolgát végezve, majdnem összeesett. EWcorl 
hozzálépett Mátray József, bcinvitálta öl
tözőjébe, honnan Dózsa. — bármilyen hi
hetetlenül hangzik — délceg lépésekkel, 
szinte megujhodva távozott. Mikor meg
kérdeztem, hogy mi történt, Dózsa azt fe
lelte, hogy Mátray delejes kezelésbe vette 
és szinte érezte, amint Mátray érintése 
nyomán a fájdalom távozik testéből. Mát
ray a dologról nem akart beszélni. Rend
kivül magábazárkózott, szigorúan vallásos 
életet élő ember, valóságos szent! — fe
jezte be elbeszélését Bondy, majd hozzá
tette: — Jó lenne talán Mát ragnak szólni, 
talán meg lehetne próbálni. Mert, mit árt
hat a dolog?

Darvas Lili csodálkozva hallgatta az el
beszélést és ő, aki már sok szakorvost járt 
végig, beleegyezett a kísérletbe. Megkeres
ték Mátrayt, aki első pillanatban megüt
közve fogadta a kérést, de amikor emberi 
és kollegiális együttérzésére hivatkoztak, 
szívesen vállalta a szokatlan feladatot.

A CSODA MEGISMÉTLŐDÖTT. Két fel
vonás szünetében Mátray meglátogatta Dar
vast öltözőjében. Akik szemtanúi voltak a 
jelenetnek, csodálkozva mesélnek arról a 
fantasztikus metamorfózisról, amelyen Dar
vas Lili keresztülment. Tíz perc alatt any
agira enyhültek fájdalmai, ugy hogy való
sággal gyógyultunk érezte magát. Mátray a 
kollégák gratulációit szerényen elhárította 
magától és kijelentette, hogy ez semmieset- 
re se csoda, ezt nem is lehet mindenkivel 
megcsinálni, csak azzal, aki ugy mint ő, 
feltétlenül hisz Istenben és az eredményben. 
Mátray József portréja hiányzik még a 
történethez. Igen szerény, rendkívül csön
des ember, aki könyveinek és stúdiumának 
él. Fanatikusan vallásos és látszólag ezzel 
ellentétesen spiritiszta is. Szerénységére jel
lemző, hogy bár felléptidijas tagja a Vígszín
háznak, még egyetlen alkalommal sem je
lentkezett szerepért és amikor kollégái, akik 
anyagi nehézségeit ismerik, unszolják, hogy 
menjen igazgatójához, ezt a választ kapják:

— Semmi sem történik ok nélkül és 
hogyha nem játszom, annak valami rendel
tetése van. Az életet ugy kell fogadni, ahogy 
van ...

2, A világsztár fajtája
Á SZÍNHÁZ, PATÁK ÉS MAMÁK pesti 

színházi világában egy gyászjelentés szo
morú alkalmával tudták meg, hogy Kicpu- 
ráné E g g e r t h Márta édesapja, E g - 
g e r t h Pál, október 1-én Ncivyorkban, 
súlyos szenvedés után elhunyt. Eggcrth 
Márta édesapja sohasem játszott szerepet a 
budapesti színházi világban, ahol szinte ez
zel a gyászjelentéssel született és halt meg 
egyszerre ez az érdekes, hányotottsorsu 
férfi. Jómagam is tavaly tudtam meg, hogy 
Eggcrth Márta édesapja még él és még férje 
Tilly mamának, Márta édesanyjának.

Éppen ő mesélt róla szomoruan-sirós 
részleteket, amelyek talán kialakították és 
siettették azt a karéiért, amelyet a .kis 
Márta gyermekszinésznőböl világsztárrá 
való fejlődéséig olyan fantasztikusan rövid 
idő alatt befutott. Alig hároméves volt a 
kis Márta, mikor Eggcrth Pál, aki hírlap
író volt és egyben kitűnő muzsikus is, ha
jóra szállt, hogy az Újvilágban próbáljon 
szerencsét. Egyidcig még érkeztek levelek
ét dollárok Egyért bek szűk erzsébetvárosi 
otthonába, de csakhamar megszűntek a kül
demények, elmaradtak a levelek.

Az asszony nem tudta elképzelni, mi 

történhetett férjével, a követség által fel
kutatta címét, levelet irt, majd az erre ér
kezett válasz után hajóra ült a már ki
lencéves kislányával együtt. A long-islandi 
hajóállomáson nem várta azonban, őket 
senki. Az asszony a gyerekkel a legna
gyobb bizonytalanság közepette, szinte 
egyetlen dollár nélkül maradt a hatalmas 
városban. Mint később kiderült, Eggcrth 
Pálnak rettenetes rosszul ment sorsa, a 
hajójegyet és útiköltséget bár össze tudta 
kaparni, de a kis család ellátását sehogy 
sem tudta biztosítani. Megtörve, betegen, 
munka nélkül kódorgott Neiuyork utcáin, 
amikor a hajó megérkezett és nem volt 
lelki ereje ahhoz, hogy magához ölelje 
feleségét és imádott kislányát. Sokáig 
hiába kereste férjét Eggerlhné és amikor 
megtalálta, szívesen vállalt munkát, hogy 
a kis család újra együtt legyen és Márta 
ismét papát kapjon. Amerika azonban 
részvét len, rideg és közömbös. A szinte 
tűrhetetlen nehézségek összeveszitették 
újra a házaspárt és ami most következik, 
az valóságos kidnepper- regény. Az apa 
nem tudott a kislány nélkül élni, elhatá
rozta, mindenáron magához veszi. Eg- 
gerthné egy nap arról értesült, hogy dél
után kislányát, az iskolából hazatérőben 
egy autóval el akarják rabolni. 
Hogy mennyi igaz ebből és mennyi a jó- 
akaratú szomszédok fantáziája, azt Eg- 
gerthné sohasem tudta meg. Tény az, hogy 
ezen a ködös, szomorú októberi napon 
félőrülten az iskolába rohant, kislányára 
feladta kabátját és igy, egyetlen ruhában 
kiszáguldott a hajóállomásra. Aznap este 
hét órakor indult egy német gőzös Euró
pába. Nem volt pénzük sem jegyre, sem 
élelemre. Belopództak a hajóra és elbújlak. 
Magához szorította remegő, didergő kislá
nyát és imádkozott, hogy átjussanak Euró
pába. A hajó elindult, nem vették őket 
észre, csak a nyílt tengeren. A kislány da
lolt a hajón, az anyja zongorán kisérte, az 
utasok összegyűjtötték a hajójegy árát és 
igy fedélközön valahogyan hazaérlek Euró
pába. Azóta édesapjáról Eggcrth Márta 
nem hallott, de édesapja bizonyosan sok
szor olvasta a lapokban kislányának hihe
tetlen karrierjét. Ennek a szomorít és ti
tokzatosan érdekes ember fejfájára föl je
gyezzük, hogy bár nyomorgott, szenve
dett, soha egyetlen fillér részt nem kért 
abból, hogy a kis Mártából világsztár lett. 
Elképzelem, hogy a részvéttelen kórházi 
ágya mellett egy sereg fényképet találtak 
az orvosok, amelyről Eggerti Márta bűbá
jos képe mosolygott a haldoklóra, megéde
sítve utolsó óráit. íme egy Eggerth-story.

3. Szaló a kastélyban
TAVASZT CSINÁLT AZ ŐSZBEN a Víg. 

színház, amely obiigát tavaszi zenés vig- 
játékát az idén már októberben szervírozta. 
Könnyű, vidám, mulatságos csemege ez 
néhány hatásos zenei trükkel körítve. Bár 
az. az érzésünk, hogy inkább egy intim- 
hangulatu kamaraszinházi szupé menüjére 
illenék, nem c nagyméretű díszvacsora ke
retébe, mint amilyent most a Vígszínház a 
habkönnyű, ízletes csemegéből feltálalt. 
Szabolcs Ernő finom mértéktartással 
rendezte a vigszinházi színpadon a dara
bot, amelyet B e r k o v i t s Bandi pazar, 
látványos toalettekkel diszitett. P á g e r 
Antal, aki szabóként csöppen a kastélyba 
és űrként távozik onnan, sok humorral és 
egyéni charmjával fűszerezte ezt a szerepet, 
amelyet filmen a nagy Maurice Chevalller 
játszott felejthetetlenül. H o nt h y Hanna 
tündéri lemondással viselte szerepét, ame
lyet lényének bája tett színessé és csillo
góvá. Elragadó volt K o m á r Juliska és a 
világ legennivalóbb operettszobalányává

LAKATOS LÁSZLÓ
uj darabját Bárdos Artúr 
rendezésében szombaton, 
október 16-án mutatja boa
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nevezzük ki T olnay Klárit, akinek 
puszta megjelenése felvillanyozta a néző, 
teret. (Legalábbis a hímnem ü közönséget.) 
Dénes György ragyogó alakítását, Bc N 
czy Gézát, az egészen kitűnő Gárdo*  
nyit és Ajtay Andort, Peti Sándort 
dicsérjük még meg, aki Armond és Nar. 
chand urak zenés vigjátékát kitünően ját
szották.

4. Erről vitatkozik Budafast'. 
Különös szerelem

NEHÉZ ELDÖNTENI, „■ 
r á s s y-S z i n h á z kettős premierje közül 
melyiknek volt nagyobb sikere, az újjá- 
alakított, gusztusos kis ékszerskatulyának 
Budapest egyik legszebb és legkedvesebb 
színházának, vagy Steve Passeur furcsa 
színmüvének, a „Különös szerelem“-nek. 
Annyi bizonyos, hogy Budapest legújabb 
színháza, az Andrássy-Szinház mindenki
nek tetszett, a darab pedig lekötötte, le
nyűgözte a közönséget, amely hol tapsolva 
helyeselt a színpadon történő cselekmény
nek, hol pedig élénken tiltakozott. Maga a 
darab a legagresszivebb színpadi formája 
annak az ötletnek, hogy az évtizedekig le
fojtott szerelem kirobbanása, elfajulása 
milyen vulkanikus erővel söpör cl minden 
emberi érzést, minden kultúrát, és mi.'-r', 
full a szadizmus kavargó örvényébe. Az 
Írónak csak a pszichikai tétel igazolása 
volt a fontos, nem sokat törődött a cselek
mény valószerüségével, annál többet az 
akciók halmozásával. Célját eléri, a kö
zönségnek az a része, amely az előadás 
alatt nem tud szabadulni az iró hatása 
alól, utána kávéházakban, éttermekben és 
otthonában felszabadultan vitázik. B ró dy 
Pál igazgató-rendező a kényes és tulmerész 
témát lehetőleg finoman és erős kézzel 
fogta le. A Vígszínháznál hosszú évekig fe
küdt ez a darab, nem találtak rá szerep
lőket. Bródy Pál érdeme, hogy ki tudta 
osztani a darabot ugy, hogy a szerepek 
hihetővé váltak. M a k ay Margit színját
szó művészetének elektral magasságában 
és mélységében mutatta be a szerelemre 
éhes és soha igazán ki nem elégült vénlány 
portréját. H a j más sy Miklósnak pedig 
nagy darabosságában is tunya, néha férfias
ságában is föllángoló, de valójában puhán 
alakítható figurája remekmű. Se nny ey 
Vera uj szerepkörében (egy párisi mondén 
asszony) elragadó. Forróvá tudta tenni a 
nézőteret egy szerelmi csábítási jelenetével. 
A többi szerepekben Bilicsy Tivadar, Bár
sony Erzsi, Doktor János és Szigethy Jenő 
néhány kitűnő pillanatait jegyezzük fői. 
Bálint György fordítása irodalmi színvona
lon mozog. '

A HÉTFŐI NAPLÓ WE. 
RETETTEL. DE OBJtB*  
TIV SZIGORBAL BÍRÁL

AGYAR FILM
Igen, szórakozás, még 

120-AS TEMPÓ p«-dltt « jnváb.si « « 
120-as tempó cimü film, 
amely hasonló tempóval 
hódítja vissza azt a kö
zönséget, amely a ma

gyar filmek dömpingjétől az utolsó Időben haj
landó volt elfordulni. ízlésesen, tulzásmentescn 
adagolja a film a humort, a romantikát, még 
a happyendet is. Kardos László, a film rende
zője, most bebizonyította, hogy ha megfelel® 
színészeket, forgatókönyvet (Szánthó—Szécsény) 
és anyagiakat bocsátanak rendelkezésére, Idéz 
a legkitűnőbb magyar rendezővel is. A filmet 
elsősorban a rendező sikerének könyveljük el, 
aki a jókedv, az Ifjúság mámorltó cocktailjé- 
vei kínálja a jóízűen szűrcsölő mézet. Szinte 
nuír kritikai sablón, hogy M u r á 11 Lili, a ,nfll 
áramvonalas leány, a 120-as tempóban száguldó 
fiatal nő, aki azonban épp ugy érkezik a szc 
relém romantikus vicinálisán, mint az elmúlt 
Idők leánya. Elismételjük, ragyogó Mu
rát! Lili színészi teljesítménye, fotográfiái azon
ban Jóval cinűgött maradnak. Ka bős Gyűl® 
elragadó figurát mintázott meg a lemaradt 
bankosztály vezető alakjából és különös crő»e 
tűnik ki az együttesből K ö p e c z y ■ B o « cX 
és Z. Molnár László karakterisztikus alakítása. 
Nagyon szimpatikus Mihályit Béla, Básthy I*  
jós és elsőrangú Dénes György. Mezey Már a 
mértéktartó, finom figuráját is megdicsérjü • 
Kár volt a filmben a karikatúrának ható ame
rikai jelenet és ■ poén végtelen ismétlése. E 
kihagyva, • filmet tökéletesnek mondhatnánk.

A SHIRLEY TEMPLE BETEGSÉGÉVEL kapj 
csolatban elterjedt hírekkel szemben a P . 
Fox-film most kapott értesítést Hollywoodi) • 
A sürgönyben megcáfolják azt, hogy « 
Shirley beteg lenne. Az egész pletyka oka 
kis hiilés volt, amelyet az első számú amerii 
kedvenc két nap alatt el is felejtett. Leguj 
szerepét, amelyet az India lángokban cimí n 
kiállitásos filmben játszott, már bere|W’« 
most a harmadik elemi magánvizsgájára K 
a kis sztár.



HÉTFŐI NAPLÓ
A KÉK ANGYALTÓL

ANGYALjg
NÉHÁNY MEGJEGYZÉS
MARLENE DIETRICH

PESTI VILÁGPREMIERJÉHEZ

'4 Paramount házi vetítőjében először 
pergelték le Európában Marlene Dietrich 
legújabb filmjét, az Angyal-t, melyet 
hétfőn este mutat be a F ó t u m-films:in- 
ház. A cím önkénytelen összehasonlításra 
ad alkalmat. Marlene Dietrich első filmje 
„A kék angyal" volt és amíg eddig az An- 
gtialig eljutott, egy világkarrier 'szédületes 
állomásai jutnak eszünkbe. Mindjárt az 
elején mondjuk ki: el vagyunk ragadtatva 
ettől a filmtől, amély nem is abban az ér
telmében „nagy film", mint például — ka
pásból mondjuk — a Ilindu lándzsái, ha
nem nagy film a rengeteg és remek részlet
finomságában és abban a megkapó őszin
teségében, amit száz asszony közül százegy 
vall mayáénak. A tétel örök: minden asz- 
szony több-kevesebb joggal elhanyagoltnak 
érzi magát, minden ilyen asszonyt megkí
sért egyszer az alkalom vagy a vágy, vagy 
csuk spicces hangulat (egyszeri) A film- 
téma eddig az irodalmikig százszor felhasz
nált banalitás mesgyéjén halad, innen azon- 
b'. n egy nagyon finom mirtusszal újat reme
kel. A tűzzel itt elkezdett játék megper
zseli a férfit, akit a véletlen Marlene útjába 
sodor. Az el nem kezdeti nagy kaland, 
amely elöl Marlene riadtan szökik vissza 
diplomataférjéhez, csakugyan „grande 
averlure" lehetne. Fájdalmas szépsége ab
ban nyilatkozik meg, hogy lehetne, de nem 
lehet. Valami csekélységen megbukik, azon, 
hogy a diplomataférj rájön, hogy Európa 
és a Népszövetség minden bajánál nagyobb 
veszteség lenne, ha a feleségét elvesztené. 
Az angyal megmarad háziangyalnak, a lo

vag, a szerelem kóbor vitéze, akiben épp 
most lobog fel az élet egyetlen igaz érzése, 
melankolikusan eltűnik a törvényes happy- 
end árnyékában.

Marlene Dietrich játéka uralja a filmet. 
Marlene Luldtsch rendezésében végre egyé
niségéhez szabott, elsőrendű irodalmi sza
lonból kikerült szerepben végre nem „kék 
angyalt" játszik, hanem egyszerűen és jelző 
nélkül az angyalt, azt a nőt, akit minden 
férfi nagyon tudna szeretni. Marlene a 
giccses hatásokon, a lebuj-atmoszférán és az 
idegenlégiós romantikán túl, egyszerre 
belenőtt a legnemesebb és szinte franciás 
kamara-játékstílusba. Azt mondhatjuk, 
hagy aj, nagyszerű, hóditó színésznővé re- 
vellálódott, aki már több mint Marlene 
Dietrich. Kél partnere a szereposztás re
meke. Ilcrbcrt Mars hall, bár kissé me
revebb volt, mint kellett volna (még a reg
gelizőasztalnál is zsakettben fotografálfák). 
Az Indiát megjárt angol tiszt csábitó figu
rája is kissé elhalványodott a nagy színész- 
nö, ,mclJetl- Alelhvyn D ouglas játékában 
mégis több lendület és meggyőző erő volt. 
Szerepel a filmen három-négy inas, egytől- 
Ciliiig remek karakterfigura. Ahogy a ren
dező az ö arcukon festi meg, hogy mi tör
ténik a másik szobában a tárt ajtókon túl, 
valóságos trouville, egyben kitűnő pszicho
lógiai megoldás.

A film élményével ünnepséggé ava- 
tódolt házibemutatón, valaki megjegyezte: 
„Ezt a filmet zabálni fogják Pesten." A ki
fejezés nyersebb, mint ahogy írni szoktuk, 
de találó voltát ezennel hitelesítjük.

HALMAY
TIBOR

VASZARY
rendezése
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KISS BÁRSONY DÉNES PÁLÓCZY
MANYI nözsi OSZKÁR

STELLA BÉKEFFY
filmre írták

Íj

I

KÉM VAGYOK egy kómdrámá,
kém nélkül. A főszerep
lőről kiderül, hogy nem 
is kém, hanem fanfasz- 
tlkumot kergefő ideális 
hős. A film nem is a

kémtörténelek rejtélyességével és izgalmával 
hat, hanem inkább finom és belső történéséi
vel. A filpi, azonban igy egyetlen pillanatig sem 
érdektelen es a cselekmény szertekuszáll szálait 
kitünően fogják össze Lándor Tivadar pötnpás 
magyar feliratai. A filmet nagy sikerrel játsszák 
az Urániában.

AMI JÖN
KÉT MAGYAR FILMET mulatnak be a héten. 

Az első AZ ÉN LANYOM NEM OLYAN, Csathó 
Kálmán vígjátékéból készült. A filmről örömmel 
jelenthetjük, hogy, az első magyar film, amelyet 
Jugoszlávia beengedett. A jugoszláv mozik már
is óriási sikerrel játsszák a vidám, ötletes fil
met, amelynek Turay Ida, Tolnay Klári, Ráday, 
Rajnai, fínmbaszögi Ella és Kabos a főszerep
lői. — 3:1 A SZERELEM JAVÁRA című ma
gyar-német verzióban készült film is a hét 
eseménye lesz. A filmet óriási költséggel és ha
talmas apparátussal készítette n H. T. filmvállalat 
amely eddig a Jókai-filinek gyártásával mutatta 
meg, hogy jobbat és többet akar, mint az átla
gos magyar filmek. Az érdeklődéssel várt film 
főszerepeit Bársony Rózsi és Dénes Oszkár 
játsszák.

★

GIGLI-FILMET a héten az Uránia fogja be
mutatni. A Gigli-rajongóknak nagy örömük lesz 
ebben a filmben, mert Gigli valósággal egész 
bangversenymüsorát énekli végig A SORRENTÓI 
KALAND-ban. A Traviata nagy jelenete és a 
Mária dala művészi tökély. A film maga igen 
érdekesnek ígérkezik.

Iníim beszélgeíés
Lawrence I ibbe£É-£el

Vasárnap délben Budapestre érkezett T.aw- 
rence Tibbett, a híres baritonista, a netvyorki 
Metropólitan tagja. Megérkezése után pár perc
cel felkerestük szállodájában. A szoba ablakán 
keresztül látni lehet a napfényben fürdő he
gyeket és az ezer színben tükröződő Dunát. 
Ilalk hangon rakja egymás mellé a szavakat.

— Az ének a mai zenekultúra által magasra 
fejlesztett formájában nagyon nehezen tudja 
megtalálni a minden művészet ősforrását, a ter
mészetet. A hang érzelmet formázó, erejét a 
zeneköltő átgyurta zeneesztétikai elemű:*-.  Ai 
én véleményem szerint pedig a színpad élet
eleme még ma is a külső világgal s az ember 
leikével való kapcsolat. Ezért választottam te
hát vendégjátékomul Verdi Rigoléttóját. Verdi 
ugyanis egyetlenegy munkájában sem mutatja 
be ilyen tökéletesen az embert örömeivel, vá
gyaival és gyűlölködésével együtt, mint éppen 
ebben a müvében. Ezekben a feltörő indulatok
ban és zenei formákban érzem az éneklés cso
dálatos lendületét, amely valósággá teszi en
nek a megkínzott bolondnak minden fájdalmát 
és gyötrelmeit...

Este Lawrence Tibbett bement az Operába, 
itt megbeszélést tartottak Failonl veietése alatt 
a hétfői előadás szereplői, Mariin Amadé főtit
kár részvételével. A próba után az egyik föld
szinti páholyban hallgatta végig a vasárnapi 
díszelőadás hátralévő részét, hogy megismerje 
a nézőtér akusztikáját.

II. T.-film

Csütörtökön premier

+ AT8IUM
Zsoltios Andor produkció

.r

A LÉGVÉDELMI GYAKORLATOKRA 
való tekintettel az Opera szerda estére ki
tűzött Hunyadi László előadásót félnyolc 
helyett hétkor kezdi.

♦
TIZENÖTÉVES a Fővárosi Zenekar. E jelen

tős jubileumról Novátgh Gyula, n népműve
lési bizottság igazgatója a következőket mon
dotta: — ,./t Fővárosi Zenekar megalapításá
nak egyik legfontosabb oka az volt, hogy kö
zel hoztuk az operához a közönségnek azt a 
részét, amely különböző körülmények miatt 
nem látogathatja ezt az intézményt. Ez sike
rült is nekünk. A tizenöt év munkájának sike
rét azonban nemcsak a belső gazdasági ered
mények, hanem a hangversenykörutakra szóló 
meghívások is igazolják".

*
LACZÖ ISTVÁNT Ránk bán címszerepében 

uj Környeyként fedezték fel. Nem aka
runk ünneprontók lenni, de megállapít jak : 
minden művészi alakítás elengedhetetlen felté
tele a belső zeneiség, amely a művészi éneklést 
elválasztja a dalolástól. Laczó István pedig 
ángy igyekezettel vetette magát a felszínen 
úszó melódiákra, anélkül, hogy tekintettel lett 
volna azok belső zenei tartalmára. A közönség 
pedig mást is vár az énekestől, mint nagy han
got — ezirányban fejlessze magát tovább La
czó.

♦
IIUSZONÖTÉVES n berlini operaház ze

nekara; jubileumát november elején a Fidé- 
lio előadásával ünnepli meg.

♦
MA REGGEL Budapestre érkezett autóján 

Constant Doudcrs van Éljek, 11 fiatal holland 
karmester, aki tegnap még Pécsben dirigált. 
Budapesten Beethoven V. Szimfóniáját és Ber
lioz „Beatrice és Raadiet" ciiriü müvét diri
gálja a magyar szimfonikusok élén.

♦
NÁDASBA’ KÁLMÁN szombaton befejezte 

Borodin „Igor liercége” című operájának for
dítását, amelynek próbáit a jlivfi héten meg
kezdik.

♦
OKTÓBER 17-ÉN, vasárnap délután tartja n 

Népművelési Bizottság első bérleti hangverse
nyét.

♦
MA DÉLUTÁN zsúfolt ház előtt adták elő 

Anday Piroska vendégszereplésével a Városi 
Színházban Bizet Carmenjét. Az előadás fiatal 
művészek vállalkozása, nmélv úgy művészi, 
mint gazdasági szempontból túlnőtt egy ilyen 
alkalmi amatőr vállalkozás keretein. Ki kell 
emelnünk Anday világhíressé vált alakítása 
mellett Fehér Pál Don Joséját és Szántó dr. 
torreádorját és Romlás Pál tehetséges fiatal 
karmester munkáját. A mai siker egy újabb 
bizonyítéka, hogy a Városi Színház kiválóan 
alkalmas népszerű operaelőadások rendezésére, 

Dr. I.clscn I.ástló



Bécsi szerkesztőnk ielenti a Stadion teíefonián

Drámai diadal a Práterben!
Hatalmas magyar fölény az első félidőben egy góllal, azután 
tiz emberre csonkul a magyar rohamcsapat — Az osztrák fer- 
getegre és gólra Cseh az év legcsodásabb góljával válaszol 

Magyarország-Ausztria 2:1 (1:0). Eurépa Kupa-mérkőzés
A bécsi Stadion gyepszőnyegén ezúttal 83-szor 

állott egymással szemben Magyarország és 
Ausztria válogatott csapata. Ezúttal az Európa 
Kupit mérkőzéseinek keretében mérték össze 
az erejüket — nem a legszerencsésebb élőké-

születek után. Mind a magyar, mind az osztrák 
csapat tartalékkal volt kénytelen a rendkívül 
fontos mérkőzésre kiál lant. Tehát bizonytalan 
volt a légkör s igy izgalmas és nyílt a küzde
lem.

Tűzijáték a Fráter-Stadionban
Bécs, október 10.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése.) Hihetetlenül nagy érdeklődést 
váltott ki a magyar csapat Becsben: a Pra- 
ter-Sladion óriási tribünjét ötvenezer néző 
ülte körül! Pedig az idő nem a legjobb, ól

szabályozható rövidlálásu gyakorlatait 
és kedélyes bécsi viccnek tekinti Sesla lök- 
döső-lanfolyamát Cseh Matyi lenije terme
tén. A tizenegyes elmarad. De nem nagyon 
siratják, mert a következő percben már, 
ahogy gólrajzunk is mutatja,

marad, a magyar védelmet viszont el
sorvasztja a bírói önkény. Biró lemegy 
s ebben a pillanatban a 23. percet mu

tatja az óra.
Turay lesz a hátvéd, Sárosi a centerhalf és 
a tiz emberre csonkult magyar legénység 
négy csatárral játszik.

Olyan huszperces drámai küzdelem kez
dődik most, amire a viharos magyar— 
osztrák találkozókon talán még soha-

sem volt példa.
Minden pillanat gólveszélyes ettől kezdve 
mert a csatársorunk képtelen rendes tárna' 
dást összehozni. Egyszer Cseht lökik el kéz
zel, de az angol biró, aki egyébként elemi- 
iskolai tanító, szimpla gycrekcsintalanko- 
dásnak tekinti az osztrák hátvédek kézi
munkáját." Megindul az osztrákok három- 
szögelös, félelmetes erejű támadása s aztán 
bctellik a végzet. A 30. percben

Balogh megcsúszik, miközben Gellert 
akarja szerelni, a fiirge szélső tovább 
fut, pontos passza $lroh elé röppen, 
aki négy méterről védhetetleniil küldi 

a hálóba a labdái. 1 :1.
Szabály szerint ezt a meccsel most már 
meg kell nyernie az osztrák válogatottnak. 
A közönségük tombol, tizenegy fitt osztrák 
játékos rákapcsol s talán az egész meccs
ben az a legnagyobb csoda, hogy a mara
dék tiz magyar fiú a diadalittas osztrák kö
zönség őrjöngése és az osztrák csodacsupat 
utódjának gyilkos iramában sem veszíti el 
becsületes magyar szivét.

Cseh csodagőija 
a legjobb idegcsillapitő

Nausch

Andritz

Nausch

fii. Sárost

POMPÁS AKCIÓ — POMPÁS GÓL 
Béky átverckszl magát a védelmen. Cseh azon
ban Nausclit knpja ellenfeléül. Lövés helyett 
pax-sz vlllámllk Sárosi felé, uki kitör Andritz 
mellett a nztán Platzer akár ne is feküdjön 
hasra... n nagy center lába nem hibáz. t:0. 
Első félidő 18 perc. (Copyright by Hétfői Napló 

— Systcm Horváth.)

mos felhők kergetőznek a zöld gyep felelt 
s a szürke, baljós időjárást a postások vi
dám zenekara sem tudja felderiteni. Kijön 
a magyar csapat. Néhány udvarias taps, 
azután az osztrák: fergeteges tombolás az 
üdvözlet. Sárosi és Nausch választ, mind
egy, hogv mit hoz. a szerencse, szélcsend 
van és nincs napsütés. Szembcnált a két 
csapat a következő összeállításban*.

MAGYARORSZÁG: Szabó—Miklósi, Bíró— 
Magda, Turay, Ilnlogh—Béky, Cseh, Sárost dr., 
Zscngellór, Kemény.

AUSZTRIA: Platzer—Andritz, Sesla—Vnvrn, 
Mock, Nausch—Geller, Ilnnemiinn, Stroh, Jc- 
rusnlem, Ncuincr.

Mi kezdünk 
máris a nmgyar 
lejön Jerulalem, 
inéit és nem sok 
bécsi sportrókáknak ahhoz, hogy megálla
pítsák: ma ő a legjobb csatár. No, meg Gei
ter, aki ragyogó lendülettel dolgozik. Ha 
nem Hanemann lenne a partnere, akkor 
másként végződne ez a nagy csata. Föl
nyomulnak az osztrákok, de a magyar 
kvintett sem hagvja magát. Annak ellenére, 
hogv a halfsorunk nem játszik egyenlete
sen és Miklósi is itt-olt elfogult, állandó tá
madásban vagyunk s ha Bckynek és Ke
ménynek menne a játék, a tüzijátékszerü 
magyar támadásnak bőven lenne .kamata. 
Jgv előbb még Jerusalem és 
mattját kell nagy 
szenvedni, szerencsére 
Aztán Sárosi bombája 
mik, n^jd

Argent biró kezdi

és szép akció csillogtatja 
játékkod vet. Látogatóba 

megmutatja oroszlánkor 
kell nz egyesült magyar

Stroh 
idegi zgalommal 

mellé megy a 
okoz gondot

meg kémikus, de

•s

Béky áldolgozza magát a védelmen, 
beadását Cseh kapja, akire ráfut Nausch 
és Sesla is. Lövésre nincs idő s igy 
Cseh villámgyorsan Sárosihoz passzol, 
aki előretör Andritz. mellett és nyolc 
méterről védhetetlen erővel fejezi be a 
veszélyesebb magyar támadásokat gól

lal. 1:0.
Rögtön utána bombafejest kell védeni Sá- 
rositól Platzernek. Aztán meg Szabó mii- 
vészkedik, aki Geiter lábáról szedi le a 
labdát. Szorongatnak az osztrákok, de sze
rencse, hogy Hanemann sokat ront. A ma
gyar látogatások mindig veszélyesebbek s 
Platzer ragyogó napjának köszönheti, hogy 
előbb Cseh, majd Kemény lábáról leszed
heti a labdát. Még Jerusalem egy nagy 
helyzete okoz gondot a magyar védelem
nek, aztán Sárosi kétszer egymásután 
Platzerbe küldi a labdát, majd mintegy be
fejezésül

Cseh góltérdcmlő labdája a fára pattan.
A fényes magyar támadássorozat Platzer 

ragyogó védésén fenekük meg, de egy pil
lanatig sem vitás, hogy

nz invenció, a lendület, a taktika mér
lege a magyarok javára billen.

váltakoznak,
is önmagát 

félidő végéig

Védekezünk, védekezünk a gyilkos roha
mok ellen, de ez csak három percig tart, 
mert

aztán jön a sokszor agyonszidott, pel
lengérre állított, de utólérhetctlcnül ra
vasz magyar játékos, a profizmus meg
testesítője, de a labdamüvészet korlát
lan mestere: Cseh Matyi. Egy előreröp
penő labdát előbb átemel Andritzon, 
aztán átemeli a ráfutó Mockon s most 
már egyedül áll szemben Platzerrcl. 
A gól igy is menthetetlen lenne, de va
lami extrát Is kell mutatni Bécs őr
jöngő publikumának, tehát Matyi ma
gára szívja még Platzert is. Üres a háló 
s a Matyi két művész lába ujabb ellen
feleket szeretne elfogyasztani. A pilla
natok törtrésze alatt körülnéz ... őket 
keresi? ki tudja, hiszen most gondol
kozni ebben nz ötvenezerfőnyi hatalmas 
embererdőben senki sem tud, mert még 
a lélegzet is eláll. Mi lesz most? Egy 
rivelsi mozdulat, fanyar arckifejezés, 
hogy nincsen még több osztrák védő, 
akikkel a bolondját lehetne járatni s 
nztán a labda a hálóba perdül. 2 :1.
Ha jégeső sepert volna végig a Prater- 

Stadionon, nem hüthette volna le jobban 
a levegőt, mint ez az extra magyar bravúr.

Szépnél-szebb támadások 
osztrák csapat tartalékosán 
igyekszik felülmúlni, de a ____ ■ „
képtelen arra, hogv a pontos passzjátékkal 
és háromszögekkel felnyomuló magvar " 
máriásokat góllal ellensúlyozza.

az

tá-

Argent, az angol tanitőbácsi néz, 
de nem lát...

Valami történhetett nz osztrák öltözőben 
a szünet alatt, mert amikor megkezdődik 
n drámai második félidő, teljesen megvál
tozik a játék képe és a ragyogó magyar tá
madások Után az osztrákok elkeseredett ro
hamai pörkölik a magyar térfelet. A csatár
sorunk valahogy meddővé válik és szinte 

megígérve figyeli
az osztrák támadó-kvintett veszélyesnél ve
szélyesebb rohamait. Az irammal együtt a 
játékosok vérét is egyre*  jobban füti az in
dulat s egymásután süvítenek a szabadrúgá
sok jobbra és balra. Von olyan pillanat is, 
amikor csak az izmok legvégső megfeszí
tése tud ja menteni a háló felé tartó osztrák 
labdát. Kornerck fütyülnek és tovább zu

hognak a szabadrúgások, a magyar csapat 
beszorítva, szinte lélegzet nélküi dolgozza 
most végig az egyre fenyegetőbb rémmel 
kísértő perceket.

S aztán lecsap a bomba, ahol senki sem 
várta! Hanemann durván faultolja Ba
logból. amire összeszaladnak a játéko
sok. Biró nem tud uralkodni magán 
és bclcfejel Hanemannba. Argent biró, 
aki eddig a legnagyobb látási zavarok
kal küzdött, most csodálatos gyorsaság
gal észreveszi u „kölcsön**  törlesztését 
és karja a kijáró felé lendül, ami meg
hűli a magyar közönségben a vért. 
Senki sem akarja hinni, mégis megtör- 
téalk: as osztrák durvaság büntetlenül

Még tizenkét perc van hátra! És még min
dig csak tiz magyar! De most már szinte 
lángralobbannak és a lélekben összetört 
osztrák csapattal szemben még támadólag 
is fellépnek. Van néhány nagy osztrák hely
zet, de akad ilyen magyar is. Hiszen kapu
fán csattan el egy lövésünk és néhány nagy 
lyukat fog el a csonka csatársor. De ma 
Zsengellér balszerencsés s nem tudja gólra 
váltani néhány remek helyzetét. A percek 
szinte inkviziciós lassúsággal múlnak. De 
múlnak! Már csak két perc, s aztán az 
utolsó, ami tizenegyest is hozhatna, ha az 
angol bírót a természet fölruházta volna a 
sötétbenlátás művészetével. Már elmúlt a 
45. perc is, nekünk túlontúl elég, nem igy 
a kontinensre rándult bírónak, aki hosszab
bít. De ez se segít az osztrákokon. Elvesz
tették a lelkűket és vele q meccset, amely 
izgalmával, szépségével és magyaros akara
tával megérdemelten lendítette az Európa 
Kupa tabellájának élére a hős magyar csa
patot. Andor León.

AZ EURÓPA KUPA ÁLLÁSA:
Játék Gólaránv Pont

1. Magyarország fi 22:15 8
2. Olaszország 3 7:2 6
3. Ausztria 5 12:12 5
4. Csehszlovákia 5 14:15 5
5. Svájc 5 10:21

Herczog Edvin kritikája a bécsi 
nagy csatáról

Herczog Edvin, a magyar futball kiváló 
és népszerű vezetőembere, végignézte a bé
csi mérkőzést, majd nyomban autóra ült és 
Budapestre tartott. Győrből hívta fel a Hét
fői Napló szerkesztőségét, hogy felkéré
sünkre a Hétfői Napló hatalmas olvasótábo
rának emelkedett szemszögből számoljon be 
a nagy mérkőzésről.

— Néhány évvel ezelőtt — mondotta 
llerzog —, amikor Mcisl karonfogva vitt ki 
a bécsi stadionba, amelynek arányain elcso
dálkoztam, a futballnak ez az utólérhetct- 
len zsenije megbatottan mondotta: Látja 
kérem, ezeket a köveket az osztrák futball 
hordta össze. Meis! ma már nem él és nagy 
alkotása, a csodacsapat is már a múlté. Mo
rális hatása még rengeteget segíthetne az 
osztrák futballon, de ma az a helyzet, hogy

az osztrák szakemberek nem akarják 
elismerni, hogy hullámvölgybe zu

hantak.
Szubjektivek és a sikertelenségekre mindig 
más más bűnbakot keresnek. Ez a hangnem 
uralkodott még szombat este is a Ring Ca- 
féban, ahol Schivarz dr.-ral beszélgettünk. 
Még mindig keserű volt a szájaizc a Ferenc
város—Auslria-meccs 6:l-es eredményétől. 
A mi publikumunkat hibáztatta s amikor 
ma a stadionban a gyenge magyar huj-huj- 
hajrát orkánszerűen nyomta el nz osztrák 
közönség viharos biztatása, akkor csak egyet 
lehetett megállapítani: a közönség minden
hol egyforma. Az osztrákok számára nem 
marad más hátra, minthogy magukba szán
janak s ne a múlton sajnálkozzanak, ha
nem Mcisl sírjánál Mcisl szelleméből igye
kezzenek erőt meríteni, hogy kilábalhassa
nak a hullámvölgyből.

— Ez az érem egyik oldala. A másik az 
nz örvendetes tény, hogy a magyar futball 
nagyon feljavult. Valamikor Avar—Turay-— 
Toldi belső csatársorral kisérlcteztek, de et
től az. összetételtől egységes játékot senki- 
sem várhatott. Most más mederben fut a vo
nal; a Cseh—-Sárosi—Zsengellér-féle labda

művészeket állították egymás mellé s ha 
őszintén szólva még mindig vannak fogya
tékosságok, a jövő útját csakis ez. a kon
strukció jelölheti ki. Hiányzik még ebből a 
belső csatársorból a csatázó elem. Mégis ez 
a három játékos most Bécsben is megmu
tatta, hogy mi a futballnak az igazi szel
leme. Ez a szellem inspirálta, amikor sze- 
met-lelket gyönyörködhető játékkal kápráz
tatott cl valamennyiünket.

Eszünkbe juttatta azt a nagy igazságot, 
amit nagyon sokan felejtenek el: a fut
ball nem lubdarugás, hanem felsőséges, 

szellemes játék.
Bármennyire is drukkoltunk, meg kellett 
állapitanunk, hogy a magyar együttes ezen 
a vasárnapon nem volt hibamentes. A tel
jesítménye azonban bebizonyította, hogy 
vakmerőség lenne letérni a jól megkezd® 
útról, vakmerőség lenne eltérni a magyu1 
futball régi, nagy kultúrájának irányvona
láról.

Ami ezenkívül a győzelmünket bebiztosí
totta, az

a csapatunk jobb erkölcsi felkészültsége 
volt.

Az osztrák csapat — úgy, ahogy ma van.’7 
erkölcsi roncs: hiányzik a szive és az a'3 
rata. A mieink, öregek és újoncok egyaran • 
az első pillanattól kezdve lebirhatalhin p 
kesedéssel vetették magukat küzdelembe 
ezzel pótolták az itt-olt kiütköző hibákat - 
Ez a további győzelmeknek a biztos zalóg • • 
Ez a lelkesedés és szív, amely művésze 
párosul! uj

— Hogy n magyar csapat a benne rcj 
kivételes értékeket felszínre tudta hozni 
práterbcli gyepen, annak egyik oka az. '° ' 
hogy egy hallatlanul nagyvonalú, elsőrang < 
kiváló futballszellemii játékvezető keze 
volt a bírói sip. Pártatlansága vitán felül 
s igy azután az első félidőben a magyaf cs‘ 
pat teljes tudását tudta a pályára vinni.

Az osztrákoknak ekkor csak statiszta 
repük volt. A második félidőben amikor
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osztrákok erőre kaptuk és a belső csatárso
runkból hiányzott az az elem, amire már 
az előbb céloztam: o küzdés, akkor az osz
trákok lendüllek előre, de viszont ugyan
ekkor a védelmünk játszott nagyot. Biró, 
Balogh, Miklósi s előttük Szabó a szívvel és 
akarattal véghezvitt klasszikus romboló
munkának legszebb fejezetét örökítették 
meg Bírót megérdemelten állította ki az 
angol Argent. Nagy nyereség volt, hogy ez
után a drámai fordulat után Cseh szóló
munkája elintézte a nagy csata sorsát. Az 
utolsó tiz perc aztán már csak a rombolás 
és az eredménytartás jegyében zajlott le s 
végül is ugy ért véget, hogy objektív kritika 
szerint nagyvonalú játék után igazságos 
eredmény született.

Sportverblödung — 
„egyből"

K Hétfői Napló annakidején tárgyilagos bírá
latban részesítette a „Sportverblödung“-nak azt 
a fajtáját, ami a sportnyelvezet erőszakos ma
gyarítása miatt képtelen szóficamokkal „gazda
gította**  a sportirodáimat. Sajnos, az utóbbi idők 
alacsony színvonalú sporthirkönyvelőségétől 
senki sem várhatta, hogy az Írások tartalmában 
adjon valami újat, ellenben kénytelen volt el
tűrni. hogy az újítás lázától megszédült dilet
tánsok a magyarítás Jelszavával mulatságosan 
zavaros szóvicceket csempésznek a gyanútlan 
sportközönség ismeretvilágába. így láthattak 
napvilágot olyan tudósítások, amikben hálóba 
vágták a bőrt, amiből zutly lett, holott megszűr
tök és elgátolták a csatárt, amikor a parton 
lesre jutott. Persze a szélház alatt a szurkolók 
hasztalan lármáztak, a bőr a fáról hálóba lus
táit s igy az edző hiába rajtolt a bíróhoz.

Ez a látszólag magyar nyelven Írott halandzsa 
jogos bírálatunk hatására egy időre ellanyhult, 
most azonban ismét szilaj lendülettel virult ki. 
A takarmány-termés legfrissebb eredménye az 
„egyből". Egyből vágják immár a bőrt, ami 
alatt azt kellene érteni, hogy kapásból rúgják a 
labdát. Hogy ezt az utóbbi értelmes, magyaros 
fogalom-sort miért kellett értelmetlen és ma
gyartalan zagyvasággá ujitani, az olyan rejtély, 
amit legfeljebb lélekgyógyászok tudnának meg
magyarázni.

A magyarosításra szükség van, csak éppen az 
erőszakosságra nem. Ezt kell figyelmébe aján 
lanunk azoknak, akik hívatlanul, túlzottan sze
rény képességekkel nyúlnak így végtelenül finom 
és sokszínű hangszereléshez: a magyar nyelv 
gazdagításához.

^■i —■Mg

Januárban 
bajnoki meccsek

A futball szakértői a legnagyobb aggodalom
mal nyilatkoztak azokról a nehézségekről, ami
ket a jövőévi párisi világbajnokság küzdelmei 
okoznak Példátlan megpróbáltatás előtt áll a 
játékosanyag, ha az MLSz idejében nem gon
doskodik a zsúfolt miísor „szanálásáról." Jel
lemző a helyzetre, hogy az NB-egyesületek ve
zetői már a tavaszi programról tanácskoznak és 
szómilásaik szerint

a tavaszi fordulót Januárban kell megkez
deni!

Hogy milyen lesz a lábtörési statisztika és 
meccsek látogatottsága, arra nézve még nem 
mertek kalkulációba bocsátkozni.

A „kis-derbit"
a „kis-Fradi" nyerte

FERENCVÁROS B—HUNGÁRIA B 7:8 (2:2).

500 főnyi lelkes futballhivő jelent meg a Hun- 
fiária-uti gólrivalda vasárnap délutáni előadásán, 
ahol a Ferencváros és Hungária ilthonmaradl 
játékosai mutatták be futbnllmüvészetüket az 
Aschner-serlegért folyó mérkőzés során. A Hun
gáriában Titkos a jobbszélső, Dudás a center. 
A Hungária támadásaival kezdődött a mérkő
zés. A 13. perc szerencsét hoz a Ferencváros
nak. Toldi rohamra küldi Gyetvayt, aki a le
álló llungária-védelem mellett a 16-osról Ko- 
hutszerü gólt helyez a léc alá. 1:0. A két csa
pat gépezete csikorog-nyikorog, nincs egy el
gondolt támadás. A 23. percben az unalmat 
Szabó III. szakítja félbe, aki egy hazaadott lab
dát elcsíp és a kifutó Tihanyi mellett kiegyen- 
111 1:1. A Hungária jobbhátvédje Kállai pompás 
S7 ‘időseiért sok tapsot kap. Újból Szabó III 
'Jcskedik a kékeknél, átvágott labdájából Tit- 
kos a 33. percben megszerzi a vezetést a Hun- 
g fiának. 1:2. A Hungária nem sokáig örülhet 
ö vezetésnek, mert a következő percben Tóncos 
labdájával Toldi r bámészkodó védelem mellett 
kiegyenlít. 2:2.

A II. félidőben folytatódik a léleknélküli 
Unalmas játék, — az enyhe októberi napsütést 
használják ki a játékosok- napoznak és nem 
futballoznak. Táncos irányit középre egy kor 
n<*rl,  amiből Kiss révén a Ferencváros meg 
’Forzi a vezetést. 8:2. A 26. percben Székely jó 
kiadásával Táncos elfut, beadását Gyetvay • 
hámész védelem mellett belövi 4:2. A 28. perc
ben a kilörö Dudást elgáncsolja Györy. A 1 l est 
Szabó III, gyengén guritja a kapura és Tihanyi 
kornerru védi. A feltámadt Táncos szélvészéé 
hőséggel elfut a 35 .percben, befelé húz és át 
adását Székely laposan behelyezi. 5:2. A követ
kező percben ugyanez ismétlődik meg, csak 
most Klsj a gólszerző 0:2. Dudásnak ma nem 
•ikerül semmi, kapáslövése hajszálnyira mellé 
“UJ. A Hungária még mindig támad és a 40. 
peicbcn Dudás kapósból hntalmas bombát Mi
dit a kapuba. 0:3. A Hungária csatárai felébred
lek alvásukból, bombázás alá veszik a zöldfehér 
kaput — eredmény azonban nincs. A <4. P®rf 
ben Táncos elődadásából • kitörő Kisa Állítja 
be a végeredményt: 7:8.
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Győztek a svédek, de két rekordot 
csikartak ki a magyar atlétákból 
81:73 a svéd győzelem aránya - Szabó elvérzett 1500-on

riport a fantasztikus nagy versenyrőlFantasztikus
Már a kora délutáni órákban autótülkö

léstől, villamoscsilingeléstől hangos a 
BSzKRT pálya környéke és a sportaltrakció 
nélkül maradt közönség hatalmas rajokban 
vív közelharcot a BSzKRT-pálya szűk be
járói előtt. Botrányos jelenetek akadnak 
bőven. Rövid kézitusa után felérünk a tri
bünre és nyilatkozatot kérünk tőle.

A tribün nyilatkozik: „Eddig minden at
létikai mérkőzésen normálisnak tartottak, 
de most tényleg érzem, hogy egy kissé 
„terhelt" vagyok. Hogyne, kérem, mikor 
több mint tizenötezer ember táncol, toporog 
a hátamon. Együk kiálló páholyomban elő
kelőségek üldögélnek. Tetőmön vakmerő 
potyajegyes „srácok**  lopva figyelik részint 
a nagy versenyt, részint a rendőr közeled
tét. Igazi sportesemény képét nyújtom és 
erre büszke vagyok.*'

Amig a tribün kedvesen csacsog, a közön
ség türelmetlenkedik a pontatlan kezdés 
miatt. A „rendüző**  gárda sürgölődik, for
golódik, „eszkimóba**  bujtatott atléták szök- 
delnek, szkippelnek, derékgyakorlatokat vé
geznek. Végre elkezdődik a nagy viadal és 
a magyar atléták megkísérlik a lehetetlent, 
behozni a svédek elsönapos hétpontnyi elő
nyét. A megafon erős hangon bemondja az 
első számot, a 400 m-es gátfutást.

400 m-es gátfutás: 1. Svard, svéd, 55.2 
mp. 2. dr. Héjjas, magyar, 65.3 mp. 3. dr. 
Margó, magyar, 56.6 mp. 4. Nilson, svéd, 
59.7 mp. A pontverseny állása 48:40.

Az alacsonygát véleményt mond.- „Kitü
nően mulattam a társaságon. Mindig apróz
tak előttem, pedig elég alacsonynövésü va
gyok. Sokszor szöggel súrolták a hátamat, 
különösen Margó. Most megyek jődozni a 
sebeimet. Jlezzeg, ha Kiéri barátom indul, 
tőle egy karcolást sem kapok. Sajnálom, 
hogy Héjjas nagyon belement az elején, a 
végén már alig birt átvinni, ugy elkészült 
az erejével. Az eredmény közepes."

400 m-es síkfutás: 1. Kovács, m., 47.7 
mp. Országos rekord! 2. Wachenfeld, s.,
48.2 mp. 3. Vadas ni., 48.8 mp. 4. Nilson, 
s., 40.1 mp. A pontverseny állása 52:47.

A , anlak nyilatkozik: „Van okom a jó 
hangulatra, mert Kiéri országos rekordot 
futott a hátamon Még most is bizsereg a 
hátam a gyönyörűségtől. Megsúgom, hogy 
neki drukkoltam, de S00 m-nél elsápadt a 
szép piros színem, mert a svéd előretört. 
Fontos, hogy a Kiéri biztosan győzött öt 
méterrel. Vadas is kivágta a rezet."

Diszkoszvetés: 1. Kuliczy m., 49.39 m. 2. 
Berg, s., 48.61 m., 3. Madarász, m., 48.03 
m. 4. Anderson, s., 46.75 m. A pontverseny 
állása: 56:54.

A diszkosz beszél: „Valósággal remegtem 
Kulicz kezében. Ugy megmarkolt a szőke 
budai óriás, hogy azt hiltem: hatvanig repü
lök első dobásra. Repültem is csaknem öt
ven métert, de szívesen repültem. Berg dü
hösen forgott velem, szédített, berántott, de 
én kicsúsztam mindig az utolsó pillanatban. 
Anderson ma, ugy látszik, barátságtalan 
volt; nem bánt jól velem."

1500 m.-cs síkfutás. 1. Jansson, s., 3 p. 
56.6 mp. 2. Nilson, s., 3 p. 56.8 mp. 3. 
Szabó, m., 3 p. 56.8 mp. 4. Iglói m„ 3 p.
59.2 mp. Váratlan, de annál fájóbb vereség. 
A pontverseny állása 64:57.

A célszalag interjút ad: „Izgatottan re
megtem a rudakon, mert ilyen nagyságok 
még nem szakítottak el. őszintén szólva, 
magyar mellett vártam, de célszalag tervez, 
finis végez. Végig figyeltem a versenyt és 
szerintem az oka a váratlan meglepetésnek, 
mert elzárta Szabó útját a svédek szökésé
nél. A svédek ‘ 1400 m.-nél mintegy adott 
jelre gyilkos finisbe fogtak és megugrottak. 
Szabó nem tudott rögtön előretörni Iglói 
miatt, későn eredt a svédek után és sajnos, 
verve maradt. Mióta a gyárból kijöttem, 
nem volt ilyen rossz napom.

Gcrelyvetés: 1. Atterivalt, s„ 75.10 m., 2. 
Várszegi m., 66 ni., 3. Tegstedt s., 64.54 m., 
4 Makkal m., 62.34 m. A pontverseny ál 
lása 64:57.

A gerely: „Ugy repültem Atterwall kezé
ben, mint egy nem fizető vendég a kiskocs
mából. Egész különleges egyéni stílussal fo
gott engem. A „berántása" becsületére vál
nék a legjobb szakácsnőnek is. A magyar 
dobók törékeny, kecses testemet buzogány
nak nézték, olyan nehézkesen dobtak."

Magasugrás: 1. ödmark s., 194 cm., 2. dr. 
Bődossg m., 194 cm., 3. Lundgulst s., 190 
cm., 4. Kottái m., 170 cm. A pontverseny ál
lása: 78:65.

A léc cseveg: „Már verseny előtt szóltam 
a rendezőségnek ,hogy fessenek engem feke
tére, mert gyászos napom lesz. Pesszimista 
voltam, bár Bódossy jó szereplésével meg
lepett. Igaz, hogy hárfázott az idegeimen. 
Egyszer kézzel ütött le 190 cm-nél. A 194 
cm-en pedig csak harmadik ugrásra ment át 
rajtam. A 197 cm-es rekordmagasságnál láb
bal ugrott rám, a hálátlan."

10.000 m-es síkfutás: 1. Szilágyi m., 31 p 
09.6 mp. Országos rekord! 2. Kelen m., 31 
p. 18.8 mp. 3. Larsson a., 31 p. 20.8 mp. 4. 
Sunderson s., 31 p. 40 mp. A pontverseny 
állása: 81 : 73.

A gong megszólal: „Nem nyilatkozom. 
Ebben a számban nem én, hanem a tüdő 
beszél. Szilágyi és Kelen végig vezetve re
mek futással győzött és csökkentette a své
dek pontelőnyét."

Svéd staféta: Az elsőnek beérkező svéd 
csapatot és a félméterrel legyőzött magyar

A tartalékos Újpest
fekete vasárnapja Temesvárott
RIPENSIA—ÚJPEST 4:1 (0:1)

Temesvár, október 10.
Nemzetközi labdarugó-mérkőzés. 5000 néző. 

Bíró: Keller. SzUnet előtt az Újpest kitünően 
játszott és csatársora egymásután vezette a ve
szélyes támadásokat. SzUnet után azonban a 
budapesti csapat fedezetsora nem bírta az ira
mot, a temesvári együttes fölénybe került és 
megérdemelten győzött. A Ripenria nappal 
szemben kezdte a mérkőzést és Pavlovlcs ka
pusnak több Ízben nyílt alkalma tudását be
bizonyítani. A sorozatos újpesti támadások a 
33. percben eredménnvel végződtek: Kocsis sa
rokrúgásából a labda Bilrgerről Tóth elé pat
tant, aki gólt rúgott. Az Újpest tovább tárna

Külön minisztériumot kap 
a sport - Romániában

Rendkívül érdekes és nagyjelentőségű for
dulat állott be a román sportéletben. A ma
gyar Testnevelési Tanácsnak megfelelő ro’- 
mán OETR, a sport csucsszervezcte megszű
nik s helyette

sportminisztérium

3

LETÖRT A CS. MOVE, AZ MTK VÉGVE
SZÉLYBEN.

Az amatörforduló bajnoki eredményei:
Pártos-csoport: FTC—MTK 4:0: BMTE— 

SzFC 1:0; MAVAG—SzAC 1:1; MAFC—KAC 
2:0; EMTK—WSC 2:2; PTBSC—Csepeli 
MOVE 5:0; Drascbe—Ganz 1:0.

Biró-csoport: ZSE—URAK 3:1; III. kerü
let—Goldberger 1:1; Postás—Bszkrt 1:1; 
Pamut—MSC 2:0; Testvériség—Vasas 4:0; 
BEK—B. Vasutas 3:2; UTE—HAC 2:1.

Középmagyarorszdg—Délmagyarország 1 : 1 
(0:0). A Békéscsabán lejátszott mérkőzésen Dél 
fölényben volt. A második félidőben Dél fede
zetsora visszaesett és Kolláth megszerezte n 
vezetőgólt, amit Tóth fejesgóllal kiegyenlített

Délnyugat—Nyugat válogatott 5:3 (2:2). A
Győrben lejátszott mérkőzésen Délnyugat meg
érdemelten győzött: Salamon, Bérezés (2), Er
dős II., Dunai, Gazdag, Boda és Csöngny.

Profiliga eredmények: URAK—VSE 3:1. 
DVTK—Erzsébet 4:1. VÁC—Simontornal BTC 
2:2, Csepel—Drogisták 8:0, Váci Remény- 
Salgótarjáni BTC 3:2.

Kézilahdacrcdmények: I. osztály női GSE— 
VÁC 7:0, AMC—Olympia 2:1.

A Magyar-Osztrák Alpesi Egyesület rendezé
sében ma délelőtt tartották meg Magyarország 
hegymászó kerékpáros bajnokságának első négy 
futamát. A győztes Karaki Beszkárt 10 p 29 mp.

A BSzKRT vasárnap délelőtt n népligeti 
nagykörön 25 km-es futóversenyt rendezett. A 
hideg és szeles idő ellenére a versenyzők ki
tűnő eredményeket érlek el. 1. Galambos 
BSzKRT 1 6 28.47 p., 2 Mucsi Postás, 3. Kő
vágó BSzKRT

A lengyel válogatott futballcsapat húszezer 
néző elölt Varsóban 4:0 (2:0) arányban legyőzte

Jusson eszébsa mu9t-
kori vánárláfla, melyre megelégedéssel gondol, ezért

őszi ruhaszükségletét
öltöny, feiöltö, átmeneti 
vagy télikabátokban umót

SCHNUR HENRIK
cég különleges készítményü féiüruhaházában SZEREZZE BE

Állandóéi, uagy bunda és nemes szőrme választék. 
Mératutánl «g«bó*á<i.  Megbízható minőségek. Kitűnő Ízlés. Olcsó árak.
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stafétát tulváltás miatt diszkvalifikálták. Á 
pontverseny végeredménye: 81 : 73.

A stafétabot nyilatkozik: „I’fujl Ilyen 
váltást még nem láttam, amilyet n Kovács 
és Vadas véghezvitt. Kovács direkt átvételi 
elismervény ellenében adott át engem, olyan 
lassan váltott. Kár volt ezért a számért."

Végül az eredményt interjúvoltuk meg: 
„Már mindenki beszélt, de végeredményben 
mégis csak én beszélek... 81:73 a svédek 
javára."

motlo.

dott, de csatárai akcióit nem kísérte szerencse.
SzUnet után a temesvári csapat lassan fö

lénybe került, fedezetsora labdákkal tömte csa
társorát. A 3. percben Schwarz lövését Sziklai 
kiütötte éa a résen álló BIndcn gólt rúgott. A 
13. percben Dobál beadásából Illndea három 
lépésről újból eredményes volt, A 15. percben 
Dobál rúgott gólt, a 22. percben Dohai beadá
sából Schwarz lövése talált utat a hálóba. Ezt 
a gólt Sziklai védlielte volna. A győztes csapat
ban Pavlovlcs, Bllrgcr é« BIndcn játszott jól, 
az Újpestben Sziklai gyengén védett, a két hát
véd csak szünet előtt volt Jó, egyébként még 
Seres ,Kocsis, Kállai és Szalay játéka érdemel 
említést.

veszi át Románia sportjának adminisztrá
cióját. Az uj minisztérium egyik kimagasló 
alkotása az a sportszervezet lesz, amelyben 
balilla-alapon képezik ki a fiatal sportoló
kat. Az uj minisztérium anyagi alapját egy 
uj adónem adja meg, amelyet minden város 
külön-külön fizet a jövedelmei- arányában.

■r

a Jugoszláv válagatott csapatot. Ezzel a győze
lemmel Lengyelország a futballvilágbajnokság 
döntőjébe került.

A norvég futball válogatott csapat Oslóban 
3:2 (1:1) arányban legyőzte az ir válogatott 
csapatot és bekerült a futballvilágbajnokság 
döntőjébe. A mérkőzést a norvég király Is vé
gignézte.

A brémai uszószövetség kétnnp.zs versenyén 
Fischer n 100 m.-es gyorsuszásban 58.9 mp. 
idővel győzőit.

KÖZGAZDASÁG
A gazdaadóssági rendelet két fontos dátuma : 

október 15-lg kell a gazdának a védettség visz- 
sznállitását kérnie és november 15-én kell as 
érdekelt hitelezőknek követeléseiket bejelenteni. 
Ezeket a határidőket nem hosszabbítják meg.

¥
Négy magyar harisnyagyár angliai exportjá

ról folynak tárgyalások. .1 gyárak már meg is 
kezaték az üzlet megkötéséhez szükséges pró
bamennyiségek gyártását.

*
A részletllzlclct szabályozó nj törvényjavas

lat rendelkezése szerint a vevő, ha a vásárolt 
gép elvész. vagy megsemmisül, a hátrnlékos 
részletek fizetése alól mentesül. Ennek az Intézke
désnek érvényre emelkedése lehetetlenné tenné*  
kerékpárok részletre való eladásút, mert köz
ismert, milyen gyakori a kerékpárlopás.

♦
A Magyar Hites Könyvvizsgálók Egyesülete 

legutóbbi előadóestjén Teghze-Gerber Ferenc 
dr., a legfőbb állami számszék nyug, tanácsel
nöke, hites könyvvizsgáló nz Állami zárszám
adásokról tartóit nagyon érdekes előadást. Az 
előadáshoz Vargha Imre dr., a legfőbb állami 
számszék elnöke, ezeknek az. egyszerűsítéseket 
célzó intézkedéseknek kezdeményezője szólott 
hozzá, fejtegetve intézkedéseinek indokait.
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Ahogyan a Budai 11-ből
Budai 9 lett...

A szombati „nagy" küzdel
mek nem hoztak döntést
Újabb izgalmak hétfőn

Icíc.) Nagyszámú nézőközönség jelenlétében 
tartották meg a mérkőzést. Az ><lső félidő 
csapkodó l ll.uh . i lék jegyében folyt. 
Mindkét csapat rengeteg helyzetet dolgozott ki, 
<le a csatárok a döntő pillanatokban nem vol
tak helyükön, A második féjidőben a Szeged 
sorozatos támadásokat vezeteti a Budai kapuja 
ellen. Tervszerűen fvlfpiicll táim'clúsok futnak 
'égig a pályán, ele eredmény csak a 18. perc
ben születik. A kitörő Harangozó elöl Ligeti 
kézzel szedi cl a labdát a Iti-oson belül. A meg
ítélt tizenegyest a Szeged ilélehégrehajlója, 
Gvurcső belövi. 1:0 A Szeged tovább is táma
dásban marad Vértest a liiró feleselés miatt 
kiállítja. A Budai 10 most már 11 szegedi ellen 
harcol. A 35. percben Nagy és Ligeti összecsap
nak a Budai 10-osán belül, l'.gner leire*  mindkét 
játékost lekiildi a pályáról. a tizenegyest 
Gyurcsó Ismét belövi. 2:0. A Szeged jó halfsora 
révén beszorítja a Budait, de eredményt a 
pesti csapat ér cl; Jászberényi szélsebesen cl-

össze. A két fair versenyző küzdelme technikai 
tudásuk egész tárházát fogja felvonultatni Á 
mérleg a kissé erélyesebb Váry javára billen ég 
ha győz, úgy megugrik az élen.

Károlyi László ellenfele Shikat lesz. Ha Ki. 
rolyi kiheverte teljesen kézsérülését, akkor nem 
féltjük a nagyerejü némettel szemben és remél, 
jiik. hogy a hazai közönség lelkes buzdítás/ 
amiben Károlyinak eddig sem volt hiánya a 
.győzelemhez segítheti.

A hétfő esti részletes program: Váry Sándor— 
llegis Siki, Károlyi László—fiául Shikat, JoSef 
Watvra -Bil Horgán, Vilo Bur—Slefan Orlando 
Németh Sándor—l-'red Nelson. A mérkőzéseket 
fél 9 órakor kezdik a Fényes fővárosi nagy, 
cirkuszban.

Az öt hét óta tartó amerikai szabadstilusu 
birkózás döntő küzdelmeinek első fejezete 
szombaton este került lebonyolításra. A két 
döntő jelentőségű találkozás: a Váry—Shikat és 
a Watvra—Károlyi küzdelem sok izgalmat ho
zott, döntést azonban nem.

A ma esti újabb döntő küzdelmek nem vol
tak. Váry Sándor a néger Rcgis Sikivel kerül 
11111111)11)1111.IflIIIIIIIKIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllll)'(flllllllfl(íllllllllllllllllllllllHlllllliniHllllllll)l)l)llllllllli:illlllll(t(íll[||||((||||||||])||]|||||||||| B

i fut a szélen és pompás beadását a Budai gól
zsákja, Hidasi Pálinkás mellett belövi,

Játék Gól Pont

1 HUNGÁRIA 6 33:7 112 PHOBUS (i 19:8 ll
3 FERENCVÁROS 6 2'2:14 11
4 ÚJPEST ö 28:9 I)
5 NEMZETI G 21:21 8
6 ELEKTROMOS 5 11:10 6
7 TÖREKVÉS 6 17:l(i 6
S KISPEST fi 18:19 6H SZEGED 7 13:16 5

10 SZÜRKE TAXI 6 17:20 5
11 BUDAFOK ti 9:18 4
12 „BUDAI ll" 7 13:24 2
13 BOCSKAI 0 5:22 —
14 GYŐRI ETO G 5:29 —

Dragonyos nyerte a Esa^apesti-dijat
Bársony sehol, Fodcb-ad állva maradi az indításnál

Pernek sport a Céglígában
a Hétfői Napló vándordíjáértaz

A Cégcsapatok Labdarugó Ligájának ki
tűnő sportszervezete és elnöksége nagy 
őrömmel fogadta a Hétfői Napló vándordí
jának felajánlását és - eltérően az eddigi 
vándordíj -mérkőzések lő 1 —. körmérkőzése
ket irt ki a résztvevők részére. Most kezdőd
tek meg az értékes vándordíjért nz izgalmas 
küzdelmek és már az első forduló is azt mu
tatja, hogy a vándordíj célja: a sport fej
lesztése a Cégliga csapatainak erőteljes, de 
amellett" fair küzdelmeivel taljcs mértékben 
biztosítva van. Az egyes nagy "ólarányti kiiz- ; 
delinek nyomán üröminél állyipithalluk meg, í 
hogy a csapatok komoly felkészültséggel in
dullak a küzdelmekbe, de emellett — bár
mily nagy is a tél — a sportszerűséget egy 
pillanatig sem tévesztik szem előtt. Az első 
forduló mérkőzésein egyetlen játékost sem 
kellett kiállítani. A részletes eredmények a 
következők:

Révai—Shell 5:1 (1:0). Skalilzcr vezette a 
játékot a Testvériség-pályán, amely élveze
tes játék után túlzott gólaránnyal végződött. 
Góllövök: Scmsey (21. Mérv, Markó és Ha
lász, illetve Prekly. Horvátit, a Révai játé
kosa, a mezőny legjobbja volt.

Radiátor—Vlgodni 7:2 (2:2*).  A KTK-
púlyán Török bíráskodásával tartották meg 
a mérkőzést, amelyet a Radiátor nagy fö
lénnyel nyert. A Vjgodni sziinej. elölt még 
tartotta magát, de azután visszaesett.

Kováid—Gnmnia 3:1 (1^1). A Gamma
pályán Pária 1. vezette a meccset, amelyen 
n Gamma legalább olyan jó volt, mint az 
ollenfele. A Kováid azonban szerencsés há
rom lefutását gólokra váltotta fel. Góllövök: 
Galgóczy (2), Rakotlyán. illetve Bóka. A 
mezőny legjobbja Nádorvölgyi (Kováid) 
volt.

M. Vasfonal—Schcmbcr M. Mérleg 5:0 
(3:0). A P. Juta-pályán ölniacher vczellc 
a túlzott gólarányu mérkőzési, amelyet a 
Vasfonal nagyobb rutinjával nyeri. Emellett 
még egy tizenegyes! sem rúgott be a Vas
fonal. Góllövök, l.aufcr (•!, egvet tizenegyes
ből) és Bozóky. Jók voltak: Horváth, Lau- 
fer és Jutasv, illetve Kassa, Kovács és 
S oi

Jntagyár—Wandcr 7:1 (5:1). A Szck-
szárcli-uli pályán Eiedler vezette a meccset, 
amely a jutagváriak váratlanul könnyű gAö- 
ze 1 inéveI végzödö11.

A Chinoin ezen a bélen szabad maradt.
A következő forduló (október 16) párosí

tása a következő:
•bilagyár -Révai, Shell - Gamma, Kováid 

—-Wandcr, Schembcr Radiátor, Vigodni — 
Chinoin. Pályaválasztók az elölállók. 
Vasfonal a jövő bólén szabad.

A CÉGLIGA BAJNOKSÁGAI:
1. osztály:

A Cégliga 1. osztályában a Hajós és 
.Vereségével lecsúszott az élről, inig a

győzelmével az első helyet biztosította magá
nak. Meglepetés Kemény és Társa nagy győ
zelme a Chinoin kitűnő csapata felett. Ered
mények:

Kistext—Flllex 3:1 (1:0). Játékvezető Geliért. 
A döntetlen inkább feleit volna meg az erő
viszonyoknak. Góllövők: Olajkár (2), Barla, 
illetve Gsúpori. — Kemény és Társa—Chinoin 
5:1 (1:0). Játékvezető Kralt, Helyenként durva 
mérkőzés, a Kemény csatársora döntött. Gól
lövök: Szilek (2), Kovács (2) és Vcgh, illetve 
Rozáli. Szücköt Rozálit és Irázil kiállították. — 
Grovvc—-Hajós és Szántó 2:1 (2:0). Vezette
Gerő. Szép, crősiramu meccs, megérdemelt győ
zelem. Góllövők: Lencsés és Csipák, illetve 
Lckslein, Tizenegyesből. — Danuvia—Werlheim 
1:1 (1:1), Vezette Dennhofer. Szép mérkőzés, 
igazságos eredmény. Góllövök: Fekecs, illetve 
Q "’)ó - Budavldéki—M. Acél 2:1 (0:1). Ve-

iram. 
Feigl,

...................— Fekecs, i
Szabó - - Budavldéki—M. Acél 2:1 (0:1). 
zelte Ilcrz. Durvaságokkal tarkított erős 
A mezőny legjobbja Griff. Szalay és 
illetve Holla a meccs során kiállítva.

II. osztály:
A II. osztály mérkőzései befejeződtek, 

héten kerül sorra a két csoportgyőztes mű • . ... ■ • • • ......
3:3 (2:0). Vezette Strompf.

Elnökségi dij:
Az elnökségi díjért folyó küzdelmekben a 

Kislexl és a M. Posztó nagy győzelmekkel tör 
az első helyre. A jelek szerint kettőjük közül 
kerül ki a győztes M. Posztó—Kroluppcr 5:1 
(1:1). Vezette Istenes. — Kistext II.—Leipzlgcr 
7:1 (3:0). Vezette Rosta. — Ilirmann—Fiat 
3:2 (3:0). Vezette Glück. — Kábelgyár II.—Ser
tésvágóhíd 4:2. Vezette Arányi.

jövő
..............    ,.............  ÓS ll

ásedik helyezőitek küzdelme. Hlindler—Engel

A M.

Szántó 
Kislcxl

BETÖRŐT ÉS SZÉLHÁMOST KERES 
SENKEY ICA

Senkey Ica. a Hungária egykori és a GSE je
lenlegi kiváló trénerének lakását, miközben 
aludtak, ismeretlen lettesek kirabolták. Az 
anyagi kár nagy, de még ennél is kellemetle
nebb, hogy a betörök Senkey valamennyi iga
zoló irás I, tiszti emléklapját, útlevelét maguk
kal vitték. Attól tartanak, hogy ezekkel az Írá
sokkal majd szélhámosságokat fognak elkö
vetni. Senkey Ica arra kéri a közönséget, hogy 
bárki jelentkezik az ő Írásaival, azonnal adják 
át rendőrnek.

Mészáros I.njos jubileuma. Mészáros Lajos, 
az MLSz népszerű irodaigazgalója, most ünne
pelte a sport adminisztrációjában töltött húsz
éves fordulóját. Jubileuma alkalmából tisztelői 
és barátai népes bankettet rendeztek, amelyen 
a szorgalmas, előzékeny és pontos föliszlvisclőt 
a sportszervezetek kiküldöttei üdvözölték.

Magyarország szabadfogású birkozóbajnoki 
versenyeinek elöntőjébe a selejtező küzdelmek 
elán a következők kerüllek: Légsuly: Tóth II., 
Arany, Szőke. Pehelysúly: Fecske, Tóth I., 
Gyarmati, Csikfalvi. Könnyüsuly: Ferencz, 
Tóth, Szentesi. Kisközépsuly: Kálmán, Káli, 
Hunyadvári. Nagyközépsuly: Sóvári .Kovács. 
Kisnchézsuly: Rikccz.ky, 'Parányi, dr. Bánki. 
Nehézsúly: Bódis, Tóth, Gáspár. A döntőküz
delmek lapzártakor folynak.

A pesti szezon utolsó nagy kísérleti versenye 
a jövő szempontjából örvendetes eredménnyel 
zárult, amennyiben az első öt helyezett közül 
három a iegiiatalabb évjáratból került ki. A 
fonnák azonban igy sem laksálhatók túl ma
gasra, mert az idősebb lovak közül a kima
gasló esélyű Bársony már ugylátszik nincs 
igazi formájában, mert 1000 méter után el
tűnt az élről, a momentán formájú Podebrad 
pedig állva maradt az indításnál. Ilyenformán 
Drugonyos csak Titok és Credo felett aratott 
győzelmet, ami a távolság miatt eleve való
színű volt.

Dragonyos meglepelésszerü győzelme a be
futó kvóta nagyságában jut kifejezésre. A kö
zönség körében ugyanis inkább az istálló má
sik lovát, Dugót favorizálták.

A nap többi versenyeiben elmaradlak a szo
kásos Őszi meglepetések és kivétel nélkül min
den versenyben a fogadott lovak végeztek elöl.

Részletes eredmények:
I. LÁGYMÁNYOSI 1)IJ. 1. Sirató (l’/i) Tel

iseink. 2. Ciro Esch. 3. Nordland (lJá)
Gutái. Fm.: Ullimo G. (4), Félix. 3 hossz, 5 
hossz. 10:22. Befutó: 10:130.

II. PEHELY DIJ. 1. Sokrates (pari) Tel- 
tschik. 2. Búvár (2) Schejbal. 3. Blackie (10) 
Klimscha II. Fm.: Medici (3) Keszthelyi, Füty
kös (6) Csömöri. 6 h., ’/< h. 10:19, 12, 14. Be
futó: 10:34

III. BUDAPESTI DÍJ. 1. Dragonyos (6) 
Szenlgyörgyi. 2. Titok (6) Gutái. 3. Pilátus (10) 
Klimscha. Fm.: Bársony (7:10) Weissbach. 
Alaska (6) Esch, Satum (4) Rózsa, Duce (4) 
Teltschik, Dugó (10) Csilla, Podebrad (5) Cars- 
lake, Turandot (12) B^log, Credo (10) Sebei
ből, Bernadotte (14) Keszthelyi. 1‘A h., 3/ih. 
10:67, 50. 36, 51. Befutók: 10:5252, 1984.

IV. KÉTÉVESEK OKTÓBERI NAGY HANDI- 
CAPJE. 1. Fölin (2) Schejbal. 2. Blonde Ka
taréin (8) Klimscha. 3. Virtus II. (12) Keszt
helyi. Fm.: Egyetlen (1*2)  Szenlgyörgyi, Aratás 
(5) Teltschik, Arizona (5) Gutái, Ravasz (10) 
Vrábel, Aviso (8) Goszlonyi, Virulj (10) Félix, 
Bearnaise (4) Bihari, Síber (6) Csömöri, írun 
(8) Klimscha 11. 3 h„ ötnegyed h 10:31, 19. 
39. 49. Befutó: 10:234 és 438.

V. ELADÓK ----------------- ‘ ‘
ben Idlcr (l>í) Keszthelyi 
Csömöri. 3. Alaniund (4) Alt. ...... w ; ..... .............. ,
(5) Mihalovics, Csókos Julis (3) Klimscha 11, 15 l’f- Olaszország 1 líra. Románia 8 lei, Csehszlovák
Salome (10) Pfendler, Gyergyó (10) Gross, i
inninniDiiiiiiiiiiHniniHiiimunHiiitniiiiiitnnuiiiiiiiiiniiiiinDjiHiiiiiiiiiiiiHHHmniiiiiiiiKinfiiiKifmntiiUDfHiiiiiiHffnuiiiiiiKniniiHnm 
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HANDICAPJE.
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Kenjo fal ujjávai vékonyan az arcra a Hozolite-Rapld gyors- 
bocctvakrémef ós minden további várakozás nélkül borotválkoz
hat. — Nőm koll az arcbőrét percokig dörzsölni, mórt a Hozolito- 
Rapid arcápoló gyorsborotvakrénimol víz, szappan és ecset 
nélkül egy perc alatt tökéletesen borotválkozhat, utána nem ég 
ós nem pattan fel az arcbőre, mogszünik az arcbőr száraz fe!- 
kapartsóga és arca bársonyosan üdo lesz. Fróbadoboz 24 lillér, 
ezt Is visszatérjem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható minden szaküiletben és a készítő: Dr. HOLCZER 
vogyósz lllatszertárában, Budapest, VI., Teréz-körut 8. szám

Bomba (6) Kajári. Holtverseny, 2% h. 1010 
23, 13, 15, 20. Befutó: 10:28 és 59.

VI. HANDICAP. 1. Epizód (5) Pfendler. 2. 
Dongó (3) Fetting A. 3. Desperadó (6) Tel
iseink. Fm.: Péiiz (10) Szabó J„ Szerenád (5) 
Gutái, Medina (12) Esdi, Farandole (20), Ba
konyi, Adanias (8) Weissbach, Napfelkelte (12) 
Horvát K. O., Dénes (10) Keszthelyi, Sylva 
(10) Krédler, Argument (4) Kajári, lledie 02) 
Biiiari 11., Széltoló (12) Csömöri, Pozőr (10) 
Klimscha II., Babvirág (20) Tanácsos. 1 li„ 
ötnegyed h. 10:49, 19, 22, 25. Befutó: 10:101 
és 232. ________

A Lovaregyleti dl], a budapesti szezónláró 
nap föversenye kerül sorra vasárnap. A 1G.000 
pengős díjért egy cseh (az idei prágai derby- 
nyerö Tornadó) és egy román ló (a nemrég tő
lünk vett Naplóm) is starthoz áll. A verseng 
legjobb esélye a St. Leger alapján Cabala volna, 
de a mi hároméveseink az ' " 
vissza futottak, hogy már 
számba menne, ha egyszer 
győzne.

idén olyan össze- 
szinte meglepetés- 
közülök a favorit

*
Sirató vasárnapi győzelme 

dúló a Lovaregyleti díjban.
★

és csütörtökön van

után biztos in

Kedden 
héten.

ügetőverseny a

$
S. győzött vasárnap. o_. ___ __ ___p Bécsben a Gros-
von österreich-bcn Tara és Ipoly el-

Bajnok
ser Preis ............. , „
len. A Bajnok-inén győzelme Európa legjobb 
ügelöi ellen, annak ellenére, hogy nagy tér
előnnyel indult, nagy szenzáció .

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. El.EK HUGÓ

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Erssébet-körut J8.
Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: 1-30S-08. Vas. d. o< 
1 órától (Aradi-u. 8, Globus-nvotnda-: 1-100-43. 1-J45M. 
Vas. d. u. >A5-től lapzártáig: 1180-42. 1-100-43. 1-108 44, 

1 245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 JGYB SZÁM

ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország 

’í ük.'.....................

I ELŐFIZETÉSI AR: Egy ívre 5 pengő. — a/--*'*
Mraly 11. (.») ^ra. Magyarország tl> fillér, Ausztria 20 Grosrhen. Fran- 
Fm.: Csalártó c............................. '

VÍZSZINTES:
1.1. Ferenc állal alapított ki

tüntetés. 12. „Regényéi" Gár
donyi Géza irta meg. 13. 
Mögé — másképpen (egy betű 
eltérés). 14. É. 15. Az egész
hez még .kell valami. 16. 
Wagner Nibelung-trilógiájában 
szerepel. 17. Röl párja. 18. 
Olasz névelő, francia névmás. 
19. Donizetti egyik operájá
nak címében a „bájital" jel
zője. 21. Száj — németül. 22. 
Télen melegen, nyáron hide
gen jó ez az ital. 23. Semle
ges/ angol személyesnévmás. 
24. Friss energia hozza ma
gával. 25. Pár perc múlva. 
26. .. .tag (vasárnap — né
metül.) 27. Az árnyékban 
ilyen van esetleg. 28.' Jeru
zsálem délkeleti halma „Dá
vid városáéval és Salamon 
templomával. Általában Je
ruzsálem neve is. 29. Újból, 
ismét, megint. 30. Kislány 
haját disziti. 31. Sorszámrö- 
vidités. 32. Az egyik végtag. 
33. Van benne valami igaz
ság is esetleg. 35. Nobeldijas 
fizikus. 1905-ben tette közzé 
értekezését a relativitás elméletéről is, amely- 
lyel aztán a fenti dijat kiérdemelte. Rendsze
rének alapelve szerint a fizikai jelenség lefo
lyásának törvényszerűsége független attól a 
rendszertől, amelyben a jelenség végbemegy. 
36. 1 lek. 37. Egyforma belük. 38. A-val végén: 
virslihez eszik. 39. Dupla iv. 40. Görögország 
Dél-Ilália és Szicília között fekvő beltenger. 41. 
A szeretet ünnepének francia neve. 42. Adta 
vala. 43. A tisztaság „apostola".

FÜGGŐLEGES:

1. Ez a latin kitétel Ferenc József jelmon
data volt. Magyarra fordítva: „egyesült erő
vel". 2. Női név. 3. Madár. 4. 0. M. 5. Hisz 
benne az utolsó pillanatig (ék. hiba.) 6. Vissza: 
enekcsmaclár. 7. Ennek az irodalmi iskolának 
nálunk Virág Benedek volt a feje. 8. Király 

olaszul. 9. Híres bikavér. 10. Nyom —
moMATOTI A GLOUIS NYOMDAI H01NTÉZETH. T. KORFOROMerDN, BUDAPEST, VI, ARADI UTCA S. - NYOMDAIGAZCATD.

háromnegyede. 11. Szieszta. 13. Despotikus ura*  
lom jelzője. 14. Minden olyan egyszerű test, 
amely sem fizikai, sem kémiai utón még 
szerübb testre fel nem bontható. Ezt a dcfim*  
ciót a legújabb kutatások cáfolják, mert pl- 
rádioakliv-jclenségeknél elbomhásokat tapasz
talnak. 16. Z. U. ö. 17. Az olasz operairodalom
nak P.csphigi mellett jelenleg élő legnagyob 
alakja. Első sikerét „Gavalléria rusticana c. 
operájával érte el, amelyet nálunk ••Pa.r?S9iL 
becsület" ciminel adnak. 19. Ne is lássalak. 
Szentkép. 21. Hát, megfelel valahogy-•• 
N. Ü. G. 23. Franciaországi folyó. 25. A 
bitóval rokon hangszer. 27. Ez viszont a ’ 
tök hangszere. 28. Iine — keverve. 30- 
de lehet, hogy fél valamitől. 32. Európa ej- 
magasabb működő vulkánja Szicília félsziget) • 
Tetejét az év legnagyobb részében hó boflV 
33. Királyi ülőhely. 34. Nyaralóhely. 35. T. 
36. Seben képződik. 38. Piparész. 39. Betű.


