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Nyilas zászlóbotrány
Eckhardt vasárnapi gyűlésén

Makó, október 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Eckhardt Tibor, a Kisgazdapárt 
vezére, vasárnap ismét nagyjelentőségű 
beszédet tartott, ezúttal Makón. Előzőleg 
Horváth Zoltán országgyűlési képviselő be
szélt és kijelentette: eleget véreztűnk ide
gen érdekekért, végre Alijuk meg a sarat és 
csak a magunk érdekeiért küzdjünk és 
harcoljunk. Ennek feltétele a becsületes 
beloolitika és ügyes, taktikus külpolitika.

Ezután emelkedett szólásra Eckhardt Ti
bor. Alighogy beszédét megkezdte, a szó
noki emelvény előtt egy fiatalember zász
lót emelt fel, amelyen fehér alapon zöld 
nyilaskereszt volt látható ezzel a felírással: 
„Éljen a kormányzó!" A fiatalember, 
ugyanekkor nagyon sok papír nyilaskeresz
tet szórt széjjel a tömeg feje fölött.

Óriási megbotránkozást váltott ki ez a 
tüntetés,

amellyel a kormányzó flevét politikai gyű
lésen különös agitációra használták fel.

Hldegen célokért nem fogunk 
háborúba menni*"

Kijelentette, hogy nyitott szemmel kell 
látnunk a háborús veszélyeket és meg van 
győződve arról, hogy

egyetért vele minden lelkiismeretes ma
gyar ember abban, amikor azt mondja: 
Idegen célokért nem fogunk háborúba 

menni!
Viharos éljenzés fogadta ezeket a szavakat. 

Eckhardt hozzáfűzte:
— Ezért nem szabad katonai szerződéseket 

kötni. Az a szerencse, hogy a magyar kor- 
Móniinak is ez az álláspontja.

Kifejtette ezután Eckhardt, hogy pártjá
nak nz a programmja, hogv a becsületes 
munka után adassák meg a tisztességes meg

Eckhardt megleckéztet egy nyilas 
tüntetőt

Ebben a pillanatban a tömegben egy fia
talember éljenezni kezdett. Eckhardt felszó
lította az illetőt, hogy jöjjön a szónoki emel
vényhez és hallgassa meg, mi van abban a 
lapban és azután éljenezzen. A tömeg fényé 
Wő mozdulatokat tett az előlépő fiatalem
ber felé, de

Eckhardt figyelmeztette a hallgatósá
got, hogy ne bántsanak senkit.

Ezután a fiatalember felé fordulva mutatta 
mee, hogy n nemzeti szocialista lap vezér
eikének címe: Le az egyéni szabadsággal! 
A cikk többek közt a következőket írja: „Le 

egyesületek szabadságával, le a felekezc- 
ek szabadságával, le a sajtó szabadságával!" 

Ezzel nem azonosítom magamat — 
n,nndta halkan a fiatalember.

Eckhardt folytatta a cikkből való felolva
sást. Amikor a nyilaslapnak azt a követclé- 
8 • olvasta fel, amely a sajtószabadság meg
büntetését követeli,

• ’ömeg zúgva éltette a kiszabad-

Kótyagos
A kisgazdapárt vezére azzal folytatta, 

°gy ma nem fenyeget a veszedelem, hogy 
Zek a kótyagos eíemek felülkerekednek, de 
van egy veszedelem, amely fenyeget és 
«« az, hogy megzavarják a nép lelkét 

beleviszik abba az erőszak gondolatát, 
ros, a lelkekben nagy tettek kiváltására 
kaimas szenvedély, az. antiszemitizmus is. 

kartelvezérek és más, úgynevezett 
ozgazdászokkal szemben érzett jogos el- 

•cnszenv
>»JI«iouá lett egykeket arra, hogy

Eckhardt erélyesen jelentette ki:
—- Komolyan és felelősségérzettel kell 

gondolkoznunk, nem úgy, mint ez a fiatal
ember, aki itt egy éretlenkedő zászlót tü 
zött ki. Komolyan és felelősségérzettel, nem 
az erőszak, hem a fejbeverésj hanem a 
gondolatok tisztázása és egymás meggyő
zése, nem pedig legyőzése jegyében kell 
politizálni. Világszerte kíméletlen,

milliókat pusztító világnézeti harc dúl, 
amelyet ennek a földnek határai közé 

nem szabad beengedni.
— A világnézeti harc — folytatta — itt 

Magyarországon eldőlt és ezt egy kicsiny, 
éretlenkedő tábor nem akarja belátni. 
A világnézeti harc ebben az országban 
1919-ben eldőlt, amikor Horthy Miklós kor
mányzó vezetésével a keresztény és nemzeti 
gondolat végérvényesen győzött Magyar
országin. Azé^t. akarnak egyesek régen el
oltott tSziket felfángoltatni, hogy a világ
nézeti harc füzénél megsüssék a maguk 
politikai pecsenyéjét.

élhetés. Pártja több mint hét éve harcol a 
titkos választójogért. Tisztában van ázzál, 
hogyha meglesz a választójog, akkrtr is ke
mény harcokat kell vivniok részben nyílt, 
részben alattomosan dolgozó ellenfelekkel 
szemben. '

Azokból, akik n nyllnskcrcSztcket szór
ják, a népjogok iránti gyűlölet beszél, 

ezek a jelvények valamennyiek leikéből csak 
ellenszenvet váltanak ki.

— Hogy meddig megy el az erőszakosko
dásnak ez a politikája — mondta Eckhardt 
—, itt van a kezemben az Egyesült Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt hivatalos közlemé
nye ...

Ságot.
Amikor az idézgetést befejezte Eckhardt, 

felszólítására sem éljenzett a közbekiáltó 
fiatalember, hanem szégyenkezve visszavo
nult. A tömegből igy kiáltoztak feléje:

— Szégyclje magát! Takarodjék!
Eckhardt Tibor ezután a nyilaslap szer

kesztőjének nyilatkozatát idézte. Amikor et
től áz egyéntől megkérdezték,

mi történne, ha Magyarországon dia
dalra jutna a nemzeti ^ociallzmus, 

a „szerkesztő ur" ezt fekflté: „Vér folyna!" 
A szónok folytatta a nyilatkozat ismerteté
sét. Eszerint a „szerkesztő" igazat ad a régi 
zsarnokoknak, akik

kegyetlenséggel d« vérszomjjal 
tiporták el ellenfélteiket. Végül ezt mondja: 
„Csak akkor lesf Magyarországon rend, ha 
jön az uj kéhytír, az uj Cézár! Ki tudja, 
talán én leszek Sir.!"

— Elmebeteg! Beteg! Bolond szegény! ■— 
kiáltották a hallgatók.

elemek
erőszakos irányzatok felé engedjék ma

gukat terelni.
Hasonlatos a jelenlegi kor az 1918-as idők
höz, más tekintetben is. Akkor a reményét 
vesztett nemzetnek azt mondták, hogy majd 
a keleti orientáció, az orosz szovjet fog 
megmenteni bennünket. Ma azt hirdetik a 
fáradt nemzetnek: majd egy északnyugati 
nagyhatalom, majd a német fog megmen
teni minket.

— Hát, tisztelt polgártársaim, — foly
tatta Eckhardt —» senki sem ment meg 

minket. Vagy megmentjük mi magunkat, 
vagy pedig ha idegen érdekekhez kötjük ezt 
a kis magyar hajót, el fogunk süllyedni. 
ügy, mint 1919-ben belebotlottunk az orosz 
barátság szégyenébe. Nagyon különös, de 
nem véletlen, hogy

ugyanabban a táborban, akik ma az 
erőszakot szélsőjobbról hirdetik, név 
szerint és személy szerint ugyanazok 
vannak, mint akik annakidején a for
radalom erőszakos politikáját csinál- 

| ták itt,
akkor azonban nem szélsőjobbról, hanem 
szélsőbalról. Ha akár szélsőbalról, akár 
szélsőjobbról felborítják a rendet, az ered

A legitimizmus
Ujabb éljenzés után ezeket mondta Eck

hardt:
— Ezt a cél szolgáltam és fogom szol

gálni a jövőben is, amikor
a legitimista és szabad klrályválaszló 
felfogás közötti nagy ellentéteket át- 

- hidalni iparkodom,
ez volt a lényege állásfoglalásomnak Kör
menden is. Elmondtam olt ugyanazt legiti
mista környezetben, amit 1935-ben a deb
receni szabadkirályválasztók közölt. Az 
ellentétek megszüntetésére kell . törekedni, 
mert ennek a törekvésnek hiánya miatt 
kellett 1920-ban és 1921-ben valóságos 
polgárháboruszerii eseményeket átélni, 
mert egyik oldalon a puccsisták, másik

Börtön helyett szubvenció!
— El kellett mennem — mondta — 

azért, hogy
mindnyájan összefogjunk az erőszak 

politikája ellen,
el fogok menni a jövőben is mindenhová, 
ahol a magyar alkotmány jegyében gon
dolkodó férfiak állnak, akármilyet! politi
kai irányzathoz tartoznak is, mert akkor, 

amikor az országban a forradalom 
nyíltan szervezkedik, az alkotmányos 
és törvénytisztelő irányzatoknak Is 

nyíltan meg kell szervezkedniük,
hogy ezek a forradalmi irányzatok az or
szágban soha többé erőre ne kapjanak.

Ujabb tomboló tapsvihar után ezt mondta 
Eckhardt:

— Én bírói ítélet fölött soha bírálatot 
nem gyakorolok, csak megállapítom a tényt, 
hogy

egy Igen érdemes, jószándéku magyar 
Írót osztályellenes Izgatásért üthónapi 
fogházra Ítéltek el, ugyanakkor azonban 
olyan szörnyűségek, mint amilyeneket 
felolvastam, tömérdek példányban ter

jednek
a hatóságok és bíróságok szemcláttára.

„A polgári ellenzék számíthat 
a szociáldemokrata tömegekre"
— válaszolta Pever Károly Szegeden 
a körmendi frontnak

Szeged, október 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A szociáldemokrata párt vasárnap 
délelőtt a szegedi ipnrtestülct székházában 
tartott nagygyűlést és ez alkalommal

válaszoltak a polgári ellenzék körmendi 
beszédeire.

Kéthly Anna felszólalása után Peyer Károly 
kijelentette, nem törődnek azzal, hogy kül

mény : befelé pusztulás, kifelé szégyen ég 
megaláztatás.

Hangoztatta, hogy az ellenzékről a pártok 
felett álló, az igazi nemzeti egységet szol*  
gálják, amelyet csak mérséklettel és mások' 
megbecsülésével, de sohasem élharcosokkal, 
kartotékokkal és erőszakoskodásokkal le**  
hét előmozdítani.

így folytatta ezután:
■— Ugyanezt a pártok fölött álló emelke*  

dett szellemű nemzeti egységet szolgáltuk 
akkor is, amikor a folyó év nyarán nz első 
alkotmányjogi javaslat az országgyűlés eló 
került, amikor lemondva a bírálat jogáról, 
egyhangúan szavaztunk meg egy törvényt, 
amelyik Magyarország kiváló és érdemes 
államfőjének jogkörét kiterjesztette.

oldalon a dctronizációt követelők olyan 
élesen kerültek egymással szembe, hogy 
már alig lehetett fentarlani az ország béké
jét. Kötelességünk, hogy a két felfogást az 
alkotmányos magyar királyság jegyében 
összefogjuk.

Az a felfogásunk nz Idegen eszme
áramlatokért rajongó hóbortosokkal 
szemben, hogy a nemzet életét egyedül 
biztosítani képes ezeresztendős szent- 
istváni gondolatban egyesítsük a nem

zetet.
Kifejtette, hogy itt Makón, a független

ségi gondolat fellegvárában, felelni kell 
arra a kérdésre, hogy miért kellett elmen
nie a legitimista társaságba Körmendre.

Ezekben a förmedvényekben nemcsak ősz- 
tályellencs izgatás van, hanem izgatás min*  
den ellen, ami szent, ami tiszteletreméltó. 
Hát tudják ezek mit kapnak? Nem ölhó
napi börtönt, hanem szubvenciót! Itt nt 
ideje, hogy minden alkotmányosan gondol*  
kozó ember fogjon össze az alkotmány, a 
törvény és tisztesség védelmére.

Itt nem arról van szó, hogy lesz-e ki
rály és ki lesz a király. Itt arról van 
szó, lesz-e magyar nemzet. Arról van 

szó: leszünk, vagy nein leszünk!
En — mondotta — miután a magyar nép 
józanságát ismerem, hát azt hirdetem, hogy 
igenis leszünk, mert megvan az eszünk és 
mert megmaradt, mint végső dokumentum: 
az öklünk is!

Vasárnap Mezőkovácsházán is beszédet 
mondott Eckhardt és ebben a szózatában 
hangoztatta, hogy nekünk, magyaroknak, 
semmi körülmények között nem szabad ide*  
gén érdekekért ezt a népet vágóhidra enged*  
nünk. Nem szövetségesekre, hanem bará
tokra van szükségünk. Mezőkovácsházán is 
viharos lelkesedéssel fogadták Eckhardt be
szédét.

földön milyen kormány formák vannak, vi
szont a külföld képviselői ne avatkozzanak 
a mi ügyeinkbe. Felvetette a kérdést: miért 
nem alkalmazzák a törvény erejét azokkal 
szemben, akik azt hirdetik, hogy vérrel cs 
ekrazitlal akarnak uralomra kerülni.

Ezután igy folytatta:
— Ila a polgári ellenzéki pártok, mint 

az Körmenden történt, közös erővel akarnak 
az ilyen törekvések ellen összefogni, ezt a
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Az aranykor
Budapest székesfőváros aranykora emlé
keit idézi fel Szendy Károly polgármester 
er pózé ja: 159 millió pengőt fordítanak 
beruházásokra az uj költségvetés értelmé
ben a főváros kasszájából És a szegény, 
meggyötört, adóprés nyomásától kínlódó 
pesti polgár örül. A pesti polgár még nem 
fásult el egészen és szereti városát. Tud 
örülni annak, ha arról értesül, hogy adó- 
'filléreit komoly alkotásokra használják 
fel. A pesti polgár előtt a potgármester 
expozéjának olvasásikor újra régi fényé
ben ragyog annak a bizonyos aranykornak 
emléke. A Bárczy-éraé. Amikor amerikai 
tempóban fejlődött Budapest. Amikor egy
másután épültek a múzeumok, Iskolák és 
más kultúrintézmények. Amikor a udro*-  
házán nem pártkorifeusok rejtett politikai 
vagy személyi céljai érvényesültek, hanem 
Budapestnek és lakóinak érdekel. Szendy 
Károly polgármester expozéja pihentető 
oázis ebben a rossz sínre futott, politikától 
és világnézeti kérdésektől fertőzött világ
ban. Egyszerű szavak, objektív adatok, 
szakszerű várospolitika. És a szellem — 
igen, ez a szellem az alkotás szelleme, a 
Bárczy-éráé. A polgármester felismerte, 
hogy bármennyire válságosak is az Idők, 
akár világnézetileg, akár politikailag, akár 
gazdaságilag, fejlődnünk kell és alkotások
kal kell dokumentálnunk, hogy nem ra
gadtunk sárba. Éppen most, amikor fel
lendül idegenforgalmunk és külföldiek ez
rei csodálják meg Budapest természeti 
szépségeit. Lássák ezek, hogy Itt szakadat
lan épitőmunka folyik, legyen a főváros 
fejlődése a magyar kultúra fejlődését mu
tató, merész vonalban felfelé Ívelő grafi
kon. Lehetséges, hogy Nagy-Budapestre uj 
aranykor virrad a harcigázok napjaiban. 
Az uj aranykorért dolgozik — s nem har
col — a főváros polgármestere.

Bornemisza a kapos
vári eucharisztikus 

kongresszuson
Kaposvár, október 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter vasárnap Kaposvárott felszólalt a 
somogyinegvei eucharisztikus nagygyűlé
sen. Kifejtette, hogy törekedni kell arra, 
hogy a kongresszus folyamán

eljöjjön nz országra a belső megújhodás, 
amely visszavezeti a nemzetet a szentistváni 
hagyományokhoz, n keresztény erkölcs ural 
mához, a gyűlölködés megszüntetéséhez.

A nagygyűlésen felszólalt a miniszter után 
Hegyi Árpád egyházközségi alelnök, Kapos
várit György polgármester, Nyisztor Zoltán, 
Mlludovleh Zsigmond és Huszár Károly.

Délután a miniszter megtekintette a ka 
pbsvári iuxuslövásárt, majd Törökkoppány- 
bltn résztvett a szövetkezeti napon.

VőHIirdö és gyuHo- 
gaíások sorozata 
Palesztinában

Jeruzsálem, október 17.
A pnlcszlinal főmufli szökésére, mint 

adott jelre, ott egész országban fellángolt az 
arabok ellenállási mozgalma az angol mán- 
dtitárius hatóságok ellen.

A Szíriáim menekült főmufti kiáltványt 
intézett Palesztina arab lakosságához.

A kiáltványt röpirat formájában vasárnap 
az egész országban osztogatták s miután a 
hatóságok elrendelték a röpirat elkobzását, 
a röpiraloszlogalók és n rendőrök között 
számos összeütközésre került sor.

Kalnndla közelében
súlyos tlliérségi párbaj folyt le fclfcgy- 
verwtt arabok és rendőrök, továbbá 

katonaság között.
Az arabok meg akarták akadályozni, hogy 
K;dandia repülőterén gépek felszállbassanak 
ép ezért fel akarták gyújtani a repülőteret

Jeruzsálemben egy terrorista csoport fel 
akart gyújtani egy garázsépületet, amely a 
kormányzósági palotával szemben van. A 
pyiiito-’nlásl még ide*élten  észrevették és a 
tűzoltók a tüzet eloltották, mielőtt még na
gyobb méreteket öltött volna.

— Miért fél n féltőit Az olcsó győngysxén 
n>l fűtőt: Gvöngykálylm egyenletes melegei 
áia-t ■ tth-i'.’dtnn N’ngv inrgtakniilás' Meg 
tekinthető Magyar Kndiútorgvár rt. András*)  
vt 13. Vaskereskedő' nél kapható.

FOLYTATÁS AZ EI.S0 OI.DAI.RÖL

szociáldemokrata párt örömmel üdvözli. 
I.ehetnek világnézett éj politikai Felfogás
beli eltérések. <le a jogegyenlőséget és a 
törvény uralmát biztosítani kell. Ebben

a polgárt ellenzék mindenkor számít
hat a szociáldemokrata tömegekre.

— Hu az ellenzék az ilyen törekvésekkel 
szemben a megoldás uj lehetőségeit ’-etl fel 
— mondotta —.akkor mi azl mondjuk: bár
milyen kérdésről legyen szó, reánk nézve 
nem a külső forma, hanem a belső tartalom 
a döntő. Ha a diktatúra és nz alkotmányos 
szabadság közt kell választanunk,

egy percig sem fogunk habozni, hogy

Gróf Széchenyi György beszéde 
„egy másik grófról, aki hajlandó 
forradalmat csinálni, csakhogy 

hatalomra jusson"
Tokaj, október 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap a tokaji választókerü
letben gróf Széchenyi György,, a kerület 
képviselője beszámoló beszédet mondott. 
Hangoztatta, hogy a magyar törvényhozás
nak ma áz ellenzék a bástyája Kijelentette, 
hogy a legnagyobb fikció, amellyel a ránk- 
lörő eszmék propagálom dolgoznak: a faj
kultusz, a faji problémák.

Lüv Oltó eszi levéltáros a fajeszme 
úgynevezett legnagyobb német apostolá
ról, Rosenbergrűl megállapította hiva
talos adatok alapján, hogy félig szláv, 
félig zsldókeverék, csak éppen német 

vér nincs benne.

Egyhangúlag fogja elfogadni 
az országgyűlés mindkét háza 

a felsőházi reformot
Az október 26-án megkezdődő parlamenti 

ülésszak a tüzharcos-törvényjaváslat, a me
zőgazdasági munkások biztosítására vonat
kozó törvényjavaslat után tárgyalja a má
sodik számú alkotmányjogi javaslatot,

■ felsőházi reformot.
Darányi Kálmán miniszterelnöknek kezdet
től fogva az volt az intenciója, hogy a há
rom történelmi jelentőségű reformnak nem 
szabad felkavarnia a közéletet. Ami sike
rült a miniszterelnöknek a kormányzói jog
kör reformjával kapcsolatosan, előrelátha 
tólag sikerülni fog a felsőházi törvénvjavas 
lattal kapcsolatban is: az elmúlt héten el
végezték a tervezeten az utolsó simításokat’ 
figyelembe véve a parlamenti pártvezérek 
és a felsőház vezető tagjainak kívánságait, 
úgyhogy

most már nincs akadálya annak, hogy 
vita nélkül szavaz-za meg a reformot

—i ■<-

Egy Röhm-puccsista
különös kalandja Szegeden

Barkas Andor szegedi nyomdász nyom
dájában egy negyven év körüli német férfi 
freiburgi

erkölcsi bizonyítvány-blankettát akart 
nyomatni.

A nyomdász értesítette a rendőrséget. A de
tektívek a német férfit előállították a rend
őrségre, ahol elmondotta, hogy

Röhm kapitány egyik párthlve volt. 

Uó^tnetíJka!
Kanja fal ujjável vékonyan az arcra a Hezollte-Rspid gyors. 
borotvakrémet és mlniien további várakozás nélkül borotválkoz
hat— Nőm kell az arcbőrét percekig dörzsölni, mert a Hezollte- 
Itapíd arcápoló gyersborotvakrémmel v.z, szappan és ecset 
nélkül agy perc alatt tökéletesen boretválkozliat, ifána nőm ég 
és nem pattan tol az arcbSre, megszűnik az arcba. száraz fel- 
kopartsága <5s arca báisonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér, 
ezt Is vissza'.órl.em azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható ir.Indon szűkülteiben és a kószltó: Dr. UOLCEER 
vegyész ik'atszeitórában, Budapest, VI., Teióz-körut 8. szám

az utóbbi mellett döntsünk, akármilyen 
formák között biztosítsák la az alkot- 

mányoa szabadságot.
— Az országnak az az érdeke — folytatta,
— hogy ne lehessen bennünket pénzért 
vagy terrorral idegen zsoldba szerződtetni, 
mert erre már egyszer nagyon ráfizetett az 
ország. Ha a polgári ellenzék a titkos vá
lasztójogért szövetkezik, bennünk támoga
tóra talál.

Farkas István földbirtokpolitikal beszéde 
után Kertész Miklós rámutatott arra, hogy 
a demokráciák egyre inkább átalakulnak a 
béke érdekében harcos demokráciákká.

Közölte a német hatóságokkal, hogy ezt a 
megállapítást hajlandó német bíróság előtt 
is Igazolni. Ez Rosenberg fajelméletének 
legerőteljesebb bírálata.

— Magyarországon —• mondotta — a nép 
nem csinál forradalmat. Forradalmat csi
nált egy Károlyi Mihály gróf és

akad egy másik gróf, aki hajlandó for
radalmat csinálni*  

csakhogy hatalomra jusson. Én nem Ítélem 
el Kémeri-Nagy Imrét, mert tudom, hogy 
mögötte mások állnak és azok mögött pén
zek gurulnak.

Ezután Kern Aurél, majd Tobler János 
beszélt.

az országgyűlés mindkét háza.
Az elmúlt héten még egy sor tanácskozás 
volt e kérdésben és az igazságügyminiszté- 
rium törvényelőkészítő osztálya egész héten 
a tervezet utolsó átdolgozásával foglalko
zott. A legtöbb módosítást nem a képviselő
házi pártok szorgalmazták, hanem az ér
dekelt

fclsőháznnk gróf Károlyi Gyula veze
tése alatt álló csoportja.

A miniszterelnök intencióihoz híven igye
keztek lehetőleg valamennyi kívánságot 
honorálni és az igy módosított, minden va
lószínűség szerint végleges törvénytervezetet 
előreláthatólag

ma, hétfőn, vagy kedden bemutatják 
gróf Károlyi Gyulának,

aki a tervezet áttanulmányozása után ki
hallgatáson jelenik meg Darányi Kálmán 
miniszterelnöknél.

A Röhm-puccs után menekült el Né
metországból

és azóta Magyarországon élt
Amerikába akart, kivándorolni és ezért 

volt szüksége freiburgi erkölcsi bizonyít
ványra. Mivel a. hamis erkölcsi bizonyít
ványt, amit a nyomdában megrendelt, nem 
használta fel. nem tartóztatták le, mind
össze eltanácsoltak a városból.

Darányi íelüvatla az uj 
kecskeméii borpincéket

Kecskemét, október 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele Ion

jelentése.) Darányi Kálmán miniszterelnök 
vasárnap adta át rendeltetésüknek Kecske, 
méten azokat a borpincéket, amelyeket a 
kormány építtetett. Zsitvay Tibor, Mar- 
schall Ferenc államtitkár és báró Waldbott 
Kelemen társaságában érkezeit Kecskemét- 
re a miniszterelnök. Kiss Endre polgármes
ter, báró Waldbott és dr. Szabó Iván fel. 
szólalása után

Darányi Kálmán elmondta beszédét.
Hangoztatta, hogy a borgazdaságot első, 

sorban azért iparkodik segíteni, mert ez a 
termelési ág közel egymillió embert foglal
koztat az országban. Törekvésük arra irá
nyul, hogy a gazda ne kényszerüljön keser
ves munkájának gyümölcséi elkótyave
tyélni Ismertette azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a hordóhiány enyhítésére fogana
tosítottak.

Szembe kell szállni azzal a beállítással, 
hogy ennek az akciónak nincs értelme, 

a kormány által megindított akció céljait 
sokan félreismerik.

Azzal az óhajtással nyitotta meg a bor
pincéket, hogv a szőlősgazdák és munká
sok megfelelő árakat tudjanak elérni és 
emelhessék életszínvonalukat.

Mike ez a titkos 
választójogról

Debrecen, október 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

jelentése.) Püspökladányban vasárnap « 
Megay-Metxner Károly képviselő beszámolója 
után tartott banketten

Mikecz Ödön államtitkár nyilatkozott s 
választójogról.

Hangoztatta, hogy nem az általános titkol 
választójog behozataláról,

csupán a szavazás titkosságának be
vezetéséről

van szó.
Rendezni fogják az agitáció kérdését is, 

mert veszélyes volna, hogy a politikai 
agitáció dobogója a szabad hazugságok 
pódiumává váljék

Okiratot hamisított, 
hogy visszakapja 
gyermekét

Egy fiatal leány elszomorító tragédiája bon
takozik ki abból a bűnügyből, amely most ke
rült a büntetőtörvényszék Ottritbay-lnnAcsa elé. 
Proszka Teréz huszonhárom esztendős leány 
ellen okirathnmisitás címén adott ki vádiratot 
az ügyészség. A vád szerint Proszka Téréi két 
esztendővel ezelőtt megismerkedett egy fiatal
emberrel, az ismeretségből szerelem lett * ® 
szerelemnek következményei lettek. A fiatal 
leányanya egv budapesti klinikára került ’ 
miután megszülte gyermekét,

• kisfiút az állami tfvermckmenhely vette 
gondjaiba.

Hetekkel ezelőtt kérvény érkezett Nett Béla 
százados aláírásával a menhelyhez s ebben a 
százados kérte a gvermekmenhely vezetőséget, 
adják ki neki nevelésre Proszka Teréz kisfiát, 
ő gondoskodik róla, ő vállalja a felelősséget a 
gyermek neveléséért, eltartásáért. A menhely 
vezetősége a gyermekvédő ligával lépett érint
kezésbe. a liga pedig a századost kereste meg. 
Ekkor derült ki, hogy

Metz Béla soha Ilyen kérvényt nem Irt. fo
galma sincs Proszka Teréz gyermekéről, 

azt scin tudta, hogy a világon van.
Most már a rendőrség elé kerüli 

tisztázása. Megindult a nyomozás, mely meg
állapította. hogy a leány hamisította n száza
dos aláírását a kérvényre. Egyik barátnője |,n" 
lamikor a századoséknál volt alkalmazva. ifl) 
jutott eszébe, hogy Nett Béla nevében kérje o 
gyermek kiadását.

Ezek után okirathamisitós miatt állott a bí
róság előtt a fiatal leányanya.

Proszka Teréz végigzokogta a tárgyalást, 
melyen kihallgatták Nett Béla századost i>. 
majd Ítélethozatalra kerüli a sor A bíróság • 
nyomatékos enyhítő körülmények figyelembe
vételével

busz pengő pénzbüntetésre ítélte Proszka 
Terézt,

de a hüntetés végrehajtását felfüggesztette.

Fllldvórl Artúr ugy a maga, mint 
nővéro H^fmbach Sándorne sz. 
Gtina Izabella*  valamin'az unoka*  
•■'.gon és Györgyike és dédunoka 
Péter nevében mentort szívvel tu
datja, hogy szeretett édesanyja izi. ík iirtí 
ez Időszeri nt Hzv. Adamu D. P®’ 
nátné e hó 16 án békében elhunyt

Temetése e hó 18-án, hétfőn d. e- 
i(.12 órakor lesz a rákoskeresztúri ár
temetőben.
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Halálos, véres 
összetűzések a vasárnapi 

francia választásokon
Páris, október 17.

A franciaországi kerületi és járástanácsi 
riasztások vasárnap megtartott második 
menete nem folyt lé olyan nyugodtan, mint 
a múltbeli első menet.

Több helyen súlyos rendzavarásokra 
került sor és Marsellleben a fékezhetet- 
lrn választási agitáció halálos áldozatot 

is követelt.
A Doriot-féle jobboldali néppárt rikkancsai 
h kommunista plakátragasztók összevere- 
kedlek egymással. Az egyik kommunista 
megfenyegette a rikkancsokat, hogy rájuk 
Iá. Egy órával később

ezt a kommunistát holtan találták az 
utcán.

Revolverlövés ölte meg, amely a mellébe 
hatolt.

St. André közelében az Estaque felé ve- 
iető országúton egy férfit találtak eszmélet
len állapotban. Fején hatalmas seb táton
gni!. Amikor a férfi magához tért, elmon
dotta, hogy

politikai ellenfeleivel vitatkozott és 
eközben valaki leütötte.

St. Qiientin városában a szocialisták egyik 
gyűlése után, amelyen Mcnnccler szocialista 
képviselő beszélt, De la Ilocqite ezredes 
francia társadalmi pártjának két tagját a 
gyűlésről jövők megtámadták és

több késszur ássál, továbbá gumlbot-

Ágyudörgés közben avatta fel 
a kormányzó a világháborús 

tüzérek budai emlékművét
Diszes ünnepség keretében, nagy katonai 

pompával avatták fel vasárnap délelőtt a 
világháború hősi tüzér halottainak emlék
művét a királyi várpalota alatt lévő Palota
iéren, a Tabán-park szomszédságában.

A kora délelőtti órákban sűrű rajokban 
indult meg a háborutviselt volt tüzérek ára
data az emlékmű felé.

Tiz órára már zsúfolva volt a tér, 
a nemzetiszinű és a főváros színeivel díszí
tett lepellel borított emlékmű előtt, de meg
teltek a környező mellékutcák is és a tabáni 
park útjait, tereit is mind megszállta az ér
deklődök sokasága.

Sorra érkeztek az előkelőségek, aranygal
léros törzstisztek, tábornokok, politikusok, 
a főváros polgármestere és a főpolgármes
ter. A kormányt Röder Vilmos honvédelmi 
miniszter és Széli József belügyminiszter 
képviselte. Eljött Auguszta királyi hercegné 
is József Ferenc királyi herceg kíséretében. 
Tizenegy órakor kürtszó harsant fel:

megérkezett a kormányzó,
kemény vezényszavak pattogtak, felhang
zott a Himnusz és megkezdődött az ünnep
ség.

Nemes Rangba Imre altábornagy lépett a 
dísztribün elé és nagyhatású emlékbeszédei 
mondott. Megemlékezett a világháború hősi 
halált halt magyar tüzéreiről, majd arról a 
társadalmi akcióról, amelynek létesítését 
köszönheti az emlékmű, amely

Magyarország egyetlen tüzéremlék müve.
— Az emlékmű létesítésénél — mondotta 

az altábornagy — kifejezésre jut az a ben
sőséges hála és kegyelet, amellyel a hátra
maradt tüzérek hősi halált halt bajtársaik- 
l^al szemben éreztek.

A beszéd elhangzása után lehullott a le
pel és előtűnt a monumentális emlékmű*  
amely hat lótól vont, lőállásba vonuló, félig 
sárba ragadt mozsárágyut ábrázol. A mész
kőbe faragott szoborcsoport alatt nincs fel
irat, mindössze

két évszámot véstek a fehér mészkőbet 
1914—1918.

Pillanatra néma csend támadt. Majd hir
telen összeverődtek a tenyerek:

VÁROSI SZÍNHÁZ
Pénteken, október 22-én «»5ö»XÖr

Éua
1PARADICSOMBAN

Kabos, Feles, Dolly, I 
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ütéssel súlyosan megsebesítették.
A Petit Journal szerint a két megtáma

dott ember állapota életveszélyes.
A választás második menetében egyéb

ként 469 megyei tanácsost és 726 járási 
tanácsost választottak meg. A második me
net választási küzdelmének legkiemelkedőbb 
mozzanata az a tény, hogy

a népfront egysége ezen a választáson 
már megtört.

A népfront jelöltjei egymással szemben Is 
fenntartották jelöltetésciket, nem úgy, mint 
a legutóbbi választásokon, ahol a második 
menetben a népfront mindenütt csak egy 
jelöltet állított. A népfront választási fegyel
mezettsége különösen az északi megyékben 
tört meg és igen sok kerületben, továbbá 
járásban nem állták azt a megállapodást, 
hogy a népfront pártjai kölcsönösen támo
gatják egymást.

Vaucluse megyében Daladler hadügymi
niszter, a radlkálszoclallsta párt elnöke a 
pótválasztás előestéjén Api városában tar
tott nvgy beszédében

a szocialistákat egyenesen megvádolta, 
hogy ők szegték meg a választási egyez

ményt.
Daladler kijelentette, hogy a szocialistapárl 
magatartása, tekintettel a rendkívül súlyos 
bel- és külpolitikai helyzetre, nagy veszé
lyeket rejt magában.

Budapest uj művészi szoborcsoportja 
tapsot kapott az avató ünnepség közön

ségétől.
Felcsendült a magyar Hiszekegy, tiszte 

legve hajtották meg zászlóikat a kivonult 
csapatleslek.

Szcndg Károly, Budapest polgármestere 
lépett ezután a szónoki emelvényre. A fő
város polgársága nevében átvette a hősök 
szellemét és akaratát megörökítő emlékmű 
vet. Most következett az ünnepség legnteg- 
kapóbb része. A Naphegy oldalán felállitolt 
ütegek ágyúi megszólaltak.

Folytonos ágyudörgés közben kezdetét 
vette az emlékmű megkoszorúzása.

Szinpompás, lenyűgözően szép jelenet volt: 
tarkadolmányos, kalpagos, mentés huszárok 
hozták a koszorúk tömegét. Az elsőt

vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma
gyarország kormányzója helyezte el 

a tüzéremlckmü lépcsőin. Sorra következtek 
ekkor a képviselőház, a felsőház, József ki
rályi herceg, a miniszterelnök, a főváros, a 
Ludovika Akadémia koszorúja. Huszonnégy 
tüzér vonult fel végül és koszorút raktak le 
az emlékmű lépcsőin a régi, megszűnt hu
szonnégy tüzérhelyőrség nevében

Amikor az utolsó koszorút is elhelyezték, 
a kormányzó kíséretének tagjaival megte 
kintette az emlékművet. Közben hosszasan 
beszélgetett Ligeti Miklós szobrászművésszel, 
a Tüzéremlékmü alkotójával.

Időközben a kivonult csapatok és a volt 
lűzéjek felsorakoztak a diszmenelhez, ame
lyet a diszszázad élén Jekelfalussy-Piller 
György százados nyitott meg.

Diszmenetben, zeneszó mellett vonult 
el a kormányzó előtt 

a Bcrcsé/qji-tüzérosztály egy tábori tarack
ütege, majd a Bem József-tüzérek könnyű 
ágyuülege, őket követték a díszruhái rend
őrcsapatok, amelyeknek tagjai a viUghá- 
ború idején a tüzérségnél szolgállak. Végül 
a volt tüzérek polgáriruhás diszmenete tisz
telgett a kormányzó előtt.

Az ünnepség lezajlása után
míg órákhosszat hullámzott • tömeg 

a remekbe sikerült emlékmű elölt, amelynek 
jobb is baloldalál a regi tiizérezredek jel
vényei diszilik, a Viirhrgu felé néző halso 
frontján viszont a lüzelöállásban lévő uleg 
és egy megfigyelő tüzértiszl reliefje látható.

Ujlipótvárosi 
öröklakások 
ötödik luxuspalotánkban, Poxaonyl-nt 85 (t^grády 

Károly-utca sarok), dunaparti kilátással eladók.
1-2-3-szobás, hallosak, köapontl lUtés, melegvíz.

25 éves adómentesség 
!)% jövedelem. Kedvező feltételek. Lakásaink készen meg
tekinthetők. OrBklakAslrada, Parson vl-nt 85. 

melleit LéffrAdy KAroly-ntca 5Ő/A.
Telefon 292-572 és 299-237. Terv. Prospektus. Vasárnap Is.

Vevőink élénk érdeklődése késztet bennünket arra, hogu 
újra megszervezzük az évekkel ezelőtt fogalommá vált

NÉPSZERŰ OSZTÁLYUNKAT
E heti népszerű áraink:

az előző Idényről visszamaradt angol és egyéb kül
földi 140 cm széles, elsőrendű minősépü kabát- és alj
kelmék 9.80, 12.- és 15.- pengős árcsoportokban.

LÁSZLÓ és FEKETE
női és férfiszövet-, selyem- és bársonykülönlegességei divatháza 
Budapest, IV., Petőfi Sándor-utca 14—16

Öt súlyos pont...
Londonban vasárnap posssimisstikusan ítélték 
meg a spanyol bonomavatkosdsi m.goyyosést

London, október 17.
A benemavatkozási értekezlet főbizottsá

gának első ülése, amelyet szombaton tar
tottak meg, angol kormánykörökben az első 
kedvező fogadtatás után

pesszimlsztikus megítélést hozott fel
színre.

Az ülés lefolyásából arra következtetnek, 
hogy a benemavatkozási értekezleten a 
múltban megnyilvánult nézeteltérések a leg
közelebbi üléseken újból felszínre kerülnek.

A Sunday Times megállapítja, hogy 
a helyzet továbbra Is kritikus.

A lap öt pontban foglalja össze azokat a 
nehézségeket, amelyeket a benemavatkozási 
bizottságnak a legsürgősebben ki kell kü
szöbölnie.

1. Eltérés mutatkozik az önkéntesek 
jelképes hazaszállítása kérdésében 

n tekintetben, hogy az olasz álláspont sze
rint egyenlő számban kell ebben a szimbó- 
likus hazaszállításban résztvenni úgy a nem-

Nyolcvankilenc vádlott, három szakasz rendőr 
Böszörmény Zoltán őllamleltorgaUsi 
Mnpertnek héttői monstre tőroy alősőn

Vasárnap délelőtt n büntetőtörvényszék 
esküdtszéki nagytermében altisztek jelentek 
meg. Hatalmas, hosszú padokkal raklak 
tele az esküdtszék nagytermét, órakon ke
resztül dolgozlak, amíg a nagytermet át
alakították annak a hatalmas, monstre tár
gyalásnak céljaira, amely ma, hétfőn reggel 
9 órakor kezdődik.

Böszörmény Zoltán, ■ feloszlatott ka- 
száskeresztes párt vezére és társai alt

nak a büntetőtörvényszék ele.
Emlékezetes még, hogy Böszörmény két 
évvel ezelőtt fantasztikus mozgalmat szer
vezett. A nyomozó hatóságok ébersége azon
ban még csirájában elfojtotta ezt a szer
vezkedést és az ügyészség

a magyar állam és társadalom törvé
nyes rendjének felforgatására Irányuló 
bűntett gyanúja mlutt Böszörmény és 

88 társa ellen lefolytatta az eljárást.
Az ügyészi vizsgálat megállapítása szerint 
Böszörmény. Cs. Szabó Péter, Hatvány 
Lajos, Károly fi Béla erőszakkal forradalmi 
megmozdulásra szervezkedtek, rohamoszta
gokat igyekeztek szervezni, a zsidó lakossá
got túszul internálótáborba akarták vetni.

Böszörményt letartóztatták, később azon
ban szabadlábra került, de az eljárás to
vább folyt ellene és

most a budapesti törvényszék vonja 
felelősségre a 88 társával együtt.

Kovács Miklós dr. törvényszéki biró elnök
lésével kezdődik meg a monstre tárgyalás.

A hatalmas bünper vádlottainak védői 
vasárnap este értekezletet tartottak, hogy a 
védelem kérdéseiről tanácskozzanak. Vitéz 
Tamássy László dr. királyi ügyész ugyan
csak vasárnap n hatalmas vádiratot és a 
nyomozás eddigi adatait tanulmányozta. 
Az ügyész egész délelőtt bont volt hivatali 

zetiek, mint a köztársaságiak oldalán har
coló önkénteseknek.

2. Olasz részről ragaszkodnak ahhoz, 
hogy n salamaneai kormány hadviselői

jogát azonnal ismerjék cl.
Az ezzel szembenálló francia felfogás az, 
hogy előbb kézzelfogható eredménynek kell 
mutatkoznia az önkéntesek hazaszállítása 
kérdésében és csak azután lehet szó a had
viselői jogok elismeréséről.

3. Súlyos nehézségek állanak majd elő 
annak a kérdésnek a tárgyalásánál, 
hogy tulajdonképpen ki számit önkén

tesnek.
4. A két harcoló fél táborában szol
gáló külföldi önkéntesek számának 
megállapítása szintén nehézségeket okoz

majd.
5. Legnagyobb nehézséget Szovjctorosa-

ország magatartásában látják.
A szovjetkormány ugyanis még csak tár
gyalni sem hajlandó a salamaneai kormány 
hadviselői jogának elismeréséről.

helyiségében és n késő déli órákig dolgozott 
ott, hogy a főtárgyalásra megfelelőképpen 
felkészüljön.

A 88 vádlott monstre bünpere közel két 
hétig fog tartani.

Vasárnap intézkedés történt, hogy rendőri 
karhatalom vigyázzon a főtárgyalás rend
jére,

három szakasz rendőrt vezényelnek ki 
a törvényszék Markói-utcal épületébe.

A rendőrség utasítást kapott, hogy n leg
csekélyebb rendzavarás vagy tüntetés ese
tén a legerélyesebb eszközökkel járjon el.



Holnap kedden délután katonalcmctés 
lesz a Farl.asrflen: vitéz lékul Hohenburger 
Antal ezredest temetik. A negyvennyolc esz
tendős ezredes a honvéd tisztikar egyik lég- 
kiválóbbtfh képzett tagja volt. Végigharcolta 
a háborút, később a kormányzó katonai iro
dájában működött, majd a bécsi magyar kö
vetség katonai attaséin volt, azután a vezér
karban tcljesilelt szolgálatot, legutóbb pedig 
mint gyalogsági parancsnok az egyik ve- 
gycsdandárnál. ,4z őszi tiszai hadgyakorlato
kon megbetegedett, de nem hagyta el a tere
pet, végigszolgátta a hadgyakorlatot és ak
kor ágynak esett. A Vcrebély-klinikán ápol
ták, ahol pénteken meghalt. Katonai pompá
val kisérik utolsó útjára.

II.
Ifj. yfdj Bethlen István, aki most nz Egye

sült Izzó tisztviselője, hosszú külföldi útra 
indul, Berlinbe, Párisba és Londonba megy 
tanulmányútra a vállalat megbízásából.

III.
Vigyázat, újabb világhír fenyegeti Buda

pestet! Hirdetés jelent meg, amelyben Hor
váth László ismert borbajnok „szobatiszta 
oroszlánt" keresett megvételre. Előzmény: 
fogadott egy angol úrral, hogy megbirkózik 
az oroszlánnal. A hirdetés után másnap reg
gel sorbanálllak a Horvdth-félc boriskola 
előtt: dusfantáziáju vállalkozók, állatkcrcs 
keduk és nem utolsó sorban rajongó hölgyei, 
akarlak a színe elé kerülni, azután jöttek c 
külföldi foto- és saitőfígynökségek küldöttei | 
hogy lihegő lelkendezcssel szétszórják a nflff” 
hirt a világ minden tálára és megintervjnvol 
Iák, hngy görög-római stílusban, vagy kecs 
esz kecskén alapon verekszik-e a fenevad
dal. Oroszlánszívű ifjúnkat nem féltjük 
maid csak megbirkózik a rajongó dámákkal 
és a sőrényes afrikai bestiával is, de Buda
pest nevezetességeinek külföldi lanszorizására 
egyéb is alkalmas, nemcsak a párbajlavina 
és oroszlánbirkózás ...

IV.
Gróf Nádasdy Ferenc felesége, Radó Mó 

ria, a Nemzeti Szinház volt művésznőbe 
gyengélkedik, a Siesta-szanatóriurnban fek
szik.

V.
Kosáry Emmy, akinek mostanában {váj

jon ki igazodik el a színigazgató bölcses
ségén) legföljebb dlzöz-dobogó jutott, tegnap 
este az orient expressz egyik kupéjában ha
talmas bőröndökkel körülbástyázva, elindult 
Paris fiié. Két héttel ••z előtt levelet kapott 
Párisitől. /I Follcs Bcrgérc igazgatója küldte. 
4 Follcs, ahol most Joscphlne Baker-revfí 
fut, magyar rcviivcl szeretne próbálkozni 
A:ánlalol tellek Kosárynak, tárgyaljon veiül 
tórsszertödésrfll és mindjárt hozza cl kos: 
tűm felt. Tucatnyi álomszerűén szép kosztü
möt terveztek számára Nem holmi bokor- 
ugrás, körültcremteltézclt, álmagyar fantá
ziákéit. amelyekről sohasem lehel tudni 
hogy román, sokáé Vílpp kuculvcgy lilék, ha
nem cgylől-cgyig ncmcsvonalu. a magyarsá
got nem tarkobarkasdgban, de stilizálton ér
tél, éltető ruhát. Tegnap remet készült cl az 
utolsó költemény fekete bársonyderék taft 
aljjal, a derék fekete magyar sujtással. 
C'iietlen színes foltja egy Petőfl-gallérhoz való 
aranyroitos nyakkendő, az egészhez pedig 
földlnérö bársonykabát jár. Kosáry Emmy 
reggel csomagolt és este elindult, hogy su
gárzó szőkeségben meghódítsa a magyar re
minek a világkiállítását Párist.

VI.
.4 téli szezón első estélyét szombaton ren

dezték a MAC. szigeti klub> árában Társaság
beli hö’guek, urak ilju atléták műkedvelő 
szinielőaddst rendeztek és kivilágos-kivirrad- 
tiy állt a bál.

VII.
Gróf Khucn Héderváry Károh/né Nemes 

Tdargit, akinek klasszikus profiljában a haj
dani ótcrrrkoronás bankókon gyönyörköd
tünk, tegnap reggel sportrenülőgépen el- 
lep ült 1 an ionba Angol ismerősei meghívá
sára előadásokat tort Magyarországról elő
kelő londoni klubokban.

Vili.
Minden külön értcsilés helyett: megkérték 

'Alpár Gitta kezét. A kérő: huszonnégyévcs 
gazdag angol ifjú, kiváló autós úrvezető, 
egyébként közeli rokonságban áll a mind
sori hercegné udvartartásának egyik lúgjá
val A válasz: egyelőre kosár ...

Hetekig tarló l.onfercnciázás után vasár
nap összeül a P.álközi Blokk. .4 bálák nyonl 
konferenciája ifj W'aldkampf Henrik elnök
lésé vet megállapítja az idei bálák végleges 
sorrendjét.

BAKTER: Gyorsan mongyúk cl, kedves 
l.opcses szomszéd, millen vót Pesten a nagy 
légvédelmi gyakorlat?

ÖRZSI• Hát óllal maga még nem látott, 
mióta iik van az orrán.

JlAKTER: No csak, no csak! Oszt hogyan 
csinálták?

LEPCSES: Kioktatták a népeket, hogy 
miként köll védekezni a Jégvédelem ellen.

BAKTER: A légvédelem ellen?? Tán a 
légitámadás elleni!

LEPCSES: Nem a*!  A légitámadás ellen 
vót a rettentő sötétség, ami ollan sűrű vót, 
hogy a kanál is megállt vóna henne, akar 
a csirkeapróh'kos gánicába. Viszontag a 
légvédelem ellen aztat csinálták, hogy két
száznegyven alvilági egyént beültettek biz
tos beire, a toloncházba.

RAKTÉR: Aha, értem. Hogy inegvéggyék 
."lkot a röpülőktiill

LEPCSES: /ingva csigolája! Iszen a ro
mlók nem vételiek a légnek se!

BAKTER: Ilát akkor?
LEPCSES: Idehallgasson. Eccer odaát 

lseplészen igen elszaporodtak a legyek, te- 
átlan jedző úr nagy légy-védelmi napot 
endell cl. Hát előtte való este az a Gatva- 
engető Mágor Albert e' jókora sógorbágy- 
tyasztó husánggal akkorát vágott annak a 
iatal Testületi Simó Andrásnak a fejebúb- 
ára, hogy az uradalmi vincellér rémülten 

szálait haza a kocsmából, mer azhille, hogy 
i gyerekek elsütötték a mozsárágyút. — 
Mér cselekette ezlct?“ — kérdezte a biró 

i tárgyaláson. — „A légy-védelem miatt" 
-■ vallotta Gatyalengető. —- „Ugyan má“ — 

'tőrként rá a biró — „iszen a légy-védelem 
•sak másnap lelt vóna!*  — „De az alperes 
’znnp este irta a feleségemnek" — monta 
í vádlott, — „hogy: légy a kútnál!"

BAKTER: Nono, hát hiszen. Oszt azontúl 
>i újság Pesten?
ÖRZSI: Az Illés szűcs zálogba csapta a 

negörzésre kapott bundákat, oszt elszökött.
BAKTER: A szenvedésit neki! Oszt ho- 

van csinálta?
ÖRZSI: Hát ahogy szűcshöz illik- suba 

dalt. Oszt a pézzel együtt szőrin-szálán el- 
ünt. Pedig mindenki tisztességes embernek 
'ondóin.

LEPCSES: Hja, akinek üzlete van, annak 
icm köll bolha ahhoz, hogy szüntelenül va- 
karódzék! Eszembe Jut, hogy mull őszön 
’iazagyütt látogatóba özvegy Miczurkáné, 
ki a fiaival Szombalhelre kötözött. Kérdezi 
űle Félfarcsokos Taszajtó Mihál, hogy 
iszongya: „Na szomszédasszony, hogy van 
i két fia?" — „Hát" — aszongya az özvegy 
— „egyik fiam nagykereskedő, a másiknak

» BÖRKABÁTB
BECK EMIL bőrruházat! (Izomé Rákóczi-út 65, I. emelet
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UJ TANTÁRGY: 
A

A divat-nyelvtan idén ezzel a „bőví
tett” mondattal kezdődik: „Téli 
kosztüm mindenkinek kell." A divat
poétika első oldalán ezt a felkiáltó 
mondatot találjuk : „A téli kosztüm 
gyönyörű!” A számtankönyv első pél
dája : 3 méter szövet 4- l’/á méter 
bélés, ugyanennyi vattclin 4~ 3 bőr, 
4- 3 gomb = 1 téli kosztüm. A leg
újabb kor történelme azt a fontos 
eseményt regisztrálja, hogy Európát 
és Amerikát uj áramlat érte : minden 
oldalról betódulnak a téli kosztümök. 
A diadalmas áramlat kiindulópontja : 
Pária. Hódító utjának gócpontjai : 
London, Newyork. Bécs és Budapest. 
A filozófia analízise szerint a kultúra 
fokmérője a téli kosztüm.

Elvégre nem lehet azonnal bundát 
vagy nehéz télikabátot ölteni, ha zor
dabbra fordul az idő, kell egy kis át
menet is és erre pompásan alkalmas 
a téli kosztüm, amit, amíg enyhébb 
az idő, selyemblúzzal, később pedig 
pulloverrel lehet viselni. A pulloverek 
egyenesen a kosztüni-kabálukhoz ké
szülnek kis, oroszos, felálló nyakak
kal, masniba kötve. Ha mcllirozott 
a kosztüm anyaga, ugyanilyen tnelli- 
ozott püllov ” t z -rezzünk b? hozzá. 
\ agy ha sötét • kosztüm, világos

semmi haja."
BAKTER: Hát az igaz vóna Lepcses 

szomszéd, hogy a Főváros vezetői mégse 
emelik újra a vizdijjat?

LEPCSES: Rendes embernek mindegy 
lett vóna, mer az üsse Iszik vi.-et.

BAKTER: Magam se. Mer a doktor 
uszonta, hogy az én szervezetem vasbul van, 
mán pedig a vas a víztől megrozsdásodik.

LEPCSES: Hájjá, eccer egy antealkoho
lista egyén járt itt a faluba s nagy beszédei 
tartott a köpködőn a gazdáknak. Aszongya:
— „Az Úristen antealkoholistának alkotta 
az élőket, ez abbul is ládzik, hogy ha a 
marha elé odateszünk e*  csöbör vizet, meg 
e‘ csöbör szilvórijumot, mellikbül fog iny- 
nya?" A „vizitül" — szólt Papisiók Lu
kács. — „És mér?" — kérdezte az italelle
nes egyén. — „Hát azér" —- felelte Papisiók
— „mer marha".

BAKTER: De még minő nagy! — Osz
tón, úgy-e, esszó se igaz abbul Lepcses 
szomszéd, hogy Darányi apánk 1c akar 
mondani?

ÖRZSI: Isién őrizz! Ki tuggya millen 
kórmány gyiinne ulánna, lenne-e ollan, 
mint ez!

LEPCSES- Nézze csak Bakterom, egy al
kalommal tanálkozotl a Bánki fogorvossal 
a pápóczi Ciccelvájsz fűszeres és aszongya:
— „Na doktor ur, az a műfog, akit a fele
ségemnek teccclt csinálni, igazánbul tejjes- 
sen ollan, mint a régi valódi foga vót." — 
,,Ugy e" — örvendezett a fogász — „ugy e 
annvlra hasonlitt?!" — „Nem" — aszon
gya Ciccclvájsz — „de annyira fáj.'*

ÖRZSI: Ugy kell néki, mér nem tartotta 
meg azl, akit az Isten teremtett a papullá- 
jába. — Oszt gyerünk aplya.

BAKTER: Hő, hő! Arrul mit tudnak, 
hogy Szólónkon e‘ hentes aztat állította a 
kórházi gondnokrul, hogv mindent lopott 
má őkelme, csak még malomkövet nem?

ÖRZSI: Föl is mentette a hentest a bíró
ság.

RAKTÉR: Hát illen rosszul számolt el a 
gondnok?

LEPCSES: Hájjá tuggya, eccer Aroktá- 
maszló Rogyok hajóstul fölkérdezte az os
kolán kisfia, hogy aszongya: — „Ha ides
apám elaggva a malacot a vásárba hatvanhat 
pengőjér s Mácsik szomszédnak jár a fele, 
mennyit ad néki idesapám?" — „Hál" — 
aszongya az apa — „tizenhét pengő nyőc- 
vanat." — „Ojjc" — kajálott a gyerek — 
„hát idesapám nehi tud számóm? " — „Én 
tudok pujám" — sodorta bajszát Aroktá- 
masztó vígan, — „de a Mácsik szomszéd 
nem tud!" — Oszt Isten, Isten!

TÉLI KOSZTŰM
pulloverrel élénkíthetjük. Elől spicce
sen végződő kötött ujjanélküli mel
lény is illik a kosztüm-kabáthot és 
alája felvehetjük nyári blúzainkat is.

A téli kosztümben többfajtát külön
böztetünk meg: rövidet, sveifoltat, 
háromnegyedest, hétnyolcadost és 
egyenes, rövid gportkabátos kosz
tümöt.

A divatos kosztüm általános jellem
rajza, hogy a szoknyák szükek, rövi
dek és zippzárósak. A kabátok pedig 
dúsan prémezettek. De ha kövesebb 
prém áll e célból rendelkezésünkre, 
a probléma ugy is megoldható, hogy 
a széles szövetroverre szőrmecsikokat 
alkalmazunk és ez a csik esetleg le 
is szalad elől s elfordul jobbra-balra 
kilencven fok alatt.

Ilyen formájú „példamodell”-ként 
egy pompás királykék kosztümöt mu
tattak nekünk, amelyen a hullámos 
széles revert tüzrókacsik díszítette. 
Nagy tüzróka muffot mutattak hozzá. 
Láttunk azután gyönyörű fekete doubl 
kosztümöket, rövid sveifolt kabáttal, 
hullámos és szögletes ezüstróka gal
lérral, két rókafej végződéssel. Trot- 
tőrre rozsdabarna szövetruhát mutat
tak. elől teilosan sugaras dísszel, 
hozzá háramnejyedcs és hótnyolcados I
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kabátot, nutria reverrcl, amelyből elől 
kétoldalt tenyérnyi széles nutria fut 
le, hozzá nutria inuffot.

Tanulmányutunk eredménye tehát • 
kosztüm feltétlenül szükséges, de n 
probléma aránylag kevés pénzzel is 
megoldható,

*
Kosztdmvásárlás elölt okvetlen keressük fel 

a Kálvin-léri Fenyves Áruház „kosr.tiiiu" osz. 
túlyát. Szenzációs sportkoszlümjeit 29.50 tői 
vásárolják, vnltelinozott, seallel, vagy ocelot. 
lal díszített téli kosztümje 58 l’-ért ugyanilyen 
háromnegyedesben 68 P-ért bármilyen színben, 

(Dr. Dévainé Erdős Böske.)
♦

Szokásos „pullover"-interjunkat Rác: r'-,< 
cégnél (IV., Kecskeméti-u. 6.) szereztük be, 
ahol alkalmunk volt a legújabb modelleket 
látni. így elsősorban angorás pulloverel ej’.ettelc 
bámulatba és ujdivalu, elöl spicces, hátul |>f. 
húzott mellényei. Ráczék kollekciója gyönyörű 
és árai egész mérsékeltek. Okvetlen látni kell, 
Hölgyeim!

Sauvageot:

Nagy francia szótára
Magyar-francia rész

— Dante-kiadás. —
Veszedelmes nyelv a francia, akár 

francia szöveget akarunk lefordítani, akár 
magyarról kell franciára fordítanunk. Sőt 
ebben az utóbbi esetben még félelmesebb. 
Mert aki franciából fordít, legföljebb félre
ért valamik ha nincs elég bőséges és meg- 
bizhaló szótára. De aki franciára fordít, 
vagy éppen franciául fogalmaz, az minden 
pillanalbun nevetségessé válhalik, s ami rósz- 
szabb, nevetségessé teheti azt az intézményt 
vagy üzletet, amelynek szolgálatában áll. 
Nincs nyelv, amelyben a finom árnyalatok 
ezreinek olyan fontossága volna, mint a 
franciában.

A franciául író, levelező, vagy franciát*  
fordító magyarnak a biztonságérzetéi ezen 
a veszélyes területen csuk egy lehetőségig 
teljes nagy szótár ndhalja meg. Ez is csak 
akkor, ha a szókincs bőségénél még nagyobb 
a mindenféle árnyalatú kifejezések bősége.

Sauvageot szótárának már első, francia
magyar részéről a legnagyobb szaktekinté
lyek abszolút elismerés hangján emlékezlek 
meg. A magyar-francia rész, amely újabb öt 
esztendő munkájával most készült el, niég 
az elsőnél Is terjedelmesebb: 1.360 nagy 
háromhasábos oldal. Mellesleg megemlilvei 
magának a magyar nyelvnek és helyesírás
nak is ezidőszerint ez a legteljesebb szótára. 
Mondhatni lexikális teljességgel adja a lég*  
különbözőbb tudományok és mesterségek 
szakkifejezéseit, számol a modern tcclin ka, 
ti film, a rádió, n sportok, a repülés legújabb 
nyelvi jelenségeivel, műszavaival, a háború 
utáni idők nemzetközi politikai eseményei
ből született szavakkal — s mindezek mellett 
még azoknak is sok kellemes meglepetéssel 
szolgál, akik magyar verseket próbálnak 
franciára fordítani, mert a szerkesztők a 
nagy magyar költők nyelvanyagát is földol
gozták.

Ez n roppant anyag mégsem teszi zsúfolttá 
a szótárt. A Sauvageot-szótárban minden 
szó egyszersmind külön címszó is. A jó pa
pír, a tiszta nyomás is fokozza a szótár 
könnyű olvashatóságát. Mindebben a máso
dik rész tökéletesen megfelel az elsőnek.

Bizonyos, hogy az irodalmi, tudományos, 
üzleti és tehnikus világban, mindenütt, el’0 
a francia nyelv ma „kenyérkérdés", hálása" 
fogják fogadni ennek a régenvúrt szótár
nak az elkészülését. Soká tartott — de ti 
a hosszú idő is csak a munka lelkiismeretes
ségét bizonyítja. Sauvageot professzor, szer
kesztőtársai — Balassa József és Bencde 
Marcell — és kitűnő francia munkatársai’, 
Maximé Beaufort és Mme Cinvei, meg " ve' 
lük együttműködő szakemberek egész sora 
— valamennyien büszkék lehetnek erre a 
„teljesítményre". 

Mit tanulhatunk ezen a héten a
lési Bizottság Háztartási Telepén, n üuzniu'^'
VI.,  Vilmos esászór-ut 3. szóm alatti ben’u'"'. 
helyiségében: október 18, hétfőn délután 6 « 
kor Mikps dr.: A hiányos tápfelvétel kérő- 
vetkozményei. Főzöbemutaló: Leveles • ■' 
haschó készítése. Október 20. szerda d. 
órakor: Siftár dr.: Orvosi értelemben vett 
lasóg, fertőtlenítés. Bemutató: Mosás, vas • > 
gyors tésztasütés. Október 21, csütörtök ■ • 
6 órakor: Szili L: Az otthonért házinsszon) 
a lányos anya vendéglátása. Eőzöbemu. • 
Sandvichek készítése. Október 19 ón cs -- ' 
kedden és pénteken, délután 5 órakor• •( ...i 
mutató a takarékos gózhasznólalról. ue,ll' 
nincs.

Budapestre jön Tóni Secloa, a modern a P' 
síelés világbajnoka, akt október 24-én. •
11 órakor a City mozgóképszínházban c< ■ \ 
tart a modern sitechnika legújabb V1'!n‘‘ ..,j 
ról, a „Tamposchwung"-r<M. A slsporl n 
díjtalan belépésre Jogosító meghívót az s • 
Forgalmi Irodánál, VI., AndrAssy-ut 28- 
hatnak.
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A valulatigyészsÉg vasárnapi 
nyomozása ujabb hatalmas arányú 

pengökiajánlásl bűnügyet 
leplezett le

Pár nappal ezelőtt nyilvánosságra jutott, 
hogy Sóti Imre István tisztviselőt őrizetbe 
vette a valutarcndőrség és ezzel kapcsolat
ban kire terjedt, hogy a tisztviselő a föld- 
jnivelésiigyi minisztériumban teljesít szol
gálatot. Másnap illetékes helyről cáfolatot 
adtak ki, amelyben közölték, hogy Sóti 
idelalenes dijnoka volt a minisztériumnak, 
de elbocsátották.

Az ujabb valutabünügy egyéb részleteiről 
mindeddig semmit sem tudott a nyilvános
ság. A Hétfői Napló munkatársa megállapí
totta. hogy voltaképpen milyen bűncselek
ményről van szó és milyen stádiumban van 
e pillanatban a nyomozás.

Az elmúlt hét csütörtökjén bizalmas beje
lentés érkezett a valutaügyészségre és ez ar
ról számolt be, hogy

külföldi megbízásból Budapesten ki- 
sebb-nagyobb pengőösszegeket fizetnek 
ki idegen állampolgárok hozzátartozói

nak, ismerőseinek.
A valutarendelet értelmében, aki ilyen fize
téseket teljesít, pengőkiajánlás bűncselek
ményét követi el.

A bejelentés után nyomban megindult a 
nyomozás és

előállították a valutaügyészségre Sóti 
István 34 éves tisztviselőt.

ni

Három pártszövetséget 
alakított a szélsőjobboldal

A Hétfői Napló legutóbbi számában be
számolt a szélsőjobboldal egységesítési kí
sérleteiről és azoknak bukásáról. A kísérle
tek sikertelenségét tudvalévőén az okozta, 
hogy a nyilas, zöldinges, villámjelvényü és 
a többi hasonló importált elveket valló párt 

nem tudott megegyezni a vezér szemé
lyében.

Az elmúlt napokban ujabb fordulat követ
kezett be a szélsőséges szervezkedés terén. 
Ez a fordulat sem hozta meg a szélsőjobb
oldal plakátokon is hirdetett egységét, de 
legalább — áltekinthetővé teszi a frontokat. 
A jelenlegi helyzetben

három pártszövetségre oszlik a dikta
túrát sürgető szélsőjobboldal.

A Hétfői Napló munkatársának módjában 
áll most ismertetni ennek a három pártszö
vetségnek szervezetét. Az egyik ezek közül 
a tulajdonképpen való „Egyesült Nyilaske- 
resztcs Párt", amelynek élén, ha nem is szí
vesen, de egyelőre megtűrik a többi párt
korifeusok gróf Festetics Sándort. Ehhez a 
szövetséghez csatlakozott elsősorban Dücső 
Jánosné, a sokat szerepelt nyilas vezérnő, 
Festetics közvetlen híve, továbbá

a nyilas gróf két régi ellenlábasa: gróf 
Pálffy Fidél és Meskó Zoltán.

Ez utóbbinál nagyobb szerepet játszik a 
pártban fia, ifjabb Meskó Zoltán fővárosi 
tisztviselő.

A második számú szélsőséges pártszövet
ségbe tömörültek Endre László úgynevezett 
„Fajvédő Szocialista Pártjának'1 tagjai, if
jabb Balogh István országgyűlési képviselő 
debreceni nyilasai, valamint azok a z ele
mek, akik Szálast Ferenc nyugalmazott őr- 
na8.v „Nemzet Akarata Pártja" nevű alaku
latához tartoztak. Ebben a pártszövetségben 
azután egyáltalában nem tudtak megegyezni 
a vezér személyében, igy itt „ideiglenesen" 

Sóti tagadta, hogy bármiféle bűncselek
ményt követett volna el. A további vizsgálat 
erdőkében azonban a valutaügyészségen tar
tották. A nyomozó detektívek munkája va
sárnap jelentős fordulatot eredményezett, 
kiderült, hogy

hatalmas arányú pengőkiajánlásról 
van szó és négy ember gyanúsítható a 

bűncselekmény elkövetésével.
•4 né<7p gyanúsítottat vasárnap előállították 
a valutaügyészség Lipót-köruti helyiségébe 
és nyomban megkezdték kihallgatásukat. 
Ugyancsak vasárnap történt, hogy Sóti Ist
ván Bakács-téri lakásán házkutatást tartot
tak a detektívek és itt különböző iratokat 
foglallak le.

A Hétfői Napló munkatársa a legújabb 
valuta bűnügyről megkérdezte

KOTS1S MIKLÓS dr. ügyészségi alel
nökit, a valutaügyészség vezetőjét, 

aki a következőket mondotta:
— Ma hétfőn történik döntés az őrizetbe 

vett gyanúsítottak további sorsáról:
hétfőn dönt az ügyészség, kiket tartóz- 

y tat le a gyanúsítottak közül.
Ezek után a nyilvánosság is tájékoztatást 
kap az uj bűnügyről és az ügyészség letar- 
tóztatási végzéséről.

megvalósították azt a csucsszervezet-tervet, 
amiről a Hétfői Napló legutóbbi számában 
elsőnek irt.

A csiicsszcrvezet tagjai: Szálas! Ferenc, 
ifjabb Balogh István és — nem Endre 
László, hanem helyettese, gróf Széche

nyi Lajos.
Az utóbbi időben egyébként a gödöllői fő
szolgabíró feltűnően visszavonult a szélső
séges akcióktól, tekintettel arra, hogy alis
pán jelölt.

A harmadik alakulata a szélsőjobboldal
nak az úgynevezett „Nemzeti Front", illetve 
„Magyar Szocialista Párt", amelynek két ve
zéréhez, Sállá János és llann Henrik fővá
rosi tisztviselőkhöz most csatlakozott Rajniss 
Ferenc is.

A szélsőséges szervezkedésben
különleges szerepe van Kémcrl Nagy 

Imrének,
aki mint „összekötő-tiszt" működik a Szá
last—Balogh-fé\e párt, a Nemzeti Front és 
Turul Diákszövetség jobbszárnya közölt. A 
szélsőjobboldali pártoknak Kémerivel kap
csolatban az a terve, hogy őt akarják a Tu
rul élére állítani, a távozó Végvári] ország
gyűlési képviselő helyére, hogy igy a Turul
várból, mintegy főhadiszállásról, 

egységesen Irányíthassák a tervezett 
egyetemi zavargásokat, amelyeket októ
ber 2G-án, a képviselőház ülésszaka 
megkezdésének napján akarnak elkez

deni.
Mint minden személyi kérdésben, ekörül 

is ellentétek merültek azonban fel a szélső
jobboldalon. A „Nemzeti Front" ugyanis sa
ját kebeléből akar a Turulban fövezérjelöl- 
let állítani. Valószínű, hogy úgy Kémcri, 
mint a „Nemzeti Front" jelöltje megbukik 
és a Turul eddigi sajtóvezelője, Dérczy Fe
renc — aki a mérsékeltekhez tartozik — 

lesz a fővezér.
Természetesen a felsoroltakon kívül még 

van egy sereg szélsőséges párt is. Ezek közül 
a kaszáskeresztesekkel és Böszörmény 
Zoltán alakulatával most iárgyal a Ba

logh—Szálasi-féle pártszövetség, 
hogy azokat is saját érdekkörébe vonja.

Es van még egy szélsőséges alakulat — 
ez azonban nem sokat hallat magáról. Ez 
— opportunusan meghúzódik a hatalom ár
nyékában. Ennek a szélsőséges csoportnak 
tagjai — ma is a kormánypártban vannak 
és belülről dolgoznak annak bomlasztásán.

A terézvárosi búcsúban 
ingták el a lakás
fosztogató szobalányt

Vasárnap délelőtt a rendőrség többrend
beli lopások miatt letartóztat la Szőke Anna 
24 éves háztartási alkalmazottat. A leány, 
aki már többször volt büntetve és jelenleg 
is büntetésének kitöltése miatt keresik, la
kásfosztogatásokra specializálta magát. 
Apróhirdetéseket adott fel és azokban ön
magát agyondicsérte, mint kitűnő, megbíz
ható házvezetőnőt, vagy mint szobaleányt. 
Ilyen módon

egy hét alatt három lakást foszlott ki. 
Kispesten, a Szent Imre herceg-utca 29. 
számú házban egy uricsaládnál, mint szoba
leány vállalt alkalmaztatást, majd gazdái 
távollétében

az összes értéktárgyakat elhozta a la
kásból.

Kispestről a Teréz-körutra került, Körncr 
gyógyszerészekhez. A leány belépése utáni 
harmadik napon a gyógyszerész feleségével 
egyik rokonához ment és mire hazatértek, 
az uj szobaleánnyal együtt értékes ékszereik 
és ruhaneműik is eltűntek a lakásból.

Vasárnap délelőtt a terézvárosi búcsúban

Viharos közgyűlésen 
támadták a szélsőséges 
röpiratot és Zsitvay Tibor 
fiát választották elnökké 
az ügyvédjelöltek

Nemcsak a jogásztársadalomban, hanem 
a közvélemény legszélesebb rétegeiben is 
feltűnést kellett az a példátlanul durva- 
hangú röpirat, amely a Keresztény tgyvéd- 
jelöitek Pártja aláírásával került nyilvános
ságra tegnap. A röpiraton felelős kiadóként 
dr. Plcss György ügyvéd jelölt, Plcss tör
vényszéki biró fiának neve szerepel.

Az Ügyvédjelöllek Országos Szövetsége 
vasárnap az Ügyvédi Kamarában tartotta 
tisztújító közgyűlését, amely mindvégig iz
galmas, viharos hangulatban folyt le. Első
nek dr. llcrczcg Imre szólalt fel s

éles támadást intézett a durvahangu 
röpirat ellen,

majd Kozmovszky Tibor, a Keresztény ügy
védjelöltek Pártjának vezetője állott fel 
szólásra s kijelentette, hogy a pártnak 
semmi köze a röpirathoz és azt a legéleseb
ben elitéli. Felszólalt Plcss György dr. is, 
aki kijelentette, hogy

nevével visszaélés történt, a röpirathoz 
semmi köze nincs.

Több más felszólalás után az uj tisztikar 
megválasztására került a sor s a választás 
ujabb viharos jeleneteket provokált. A hi
vatalos listával szemben az ügyvédjelöltek 

eraiiieid szűcs leiiiiiiM
ASSZONYOM I
Ns adja ki pénzét silány 

minőségű és rossz munkával 
elkészített szörme'oundára, 
A minőség megítélése szak
értelmet kíván.Lényegtelen 
árkülönbséggel finom minő
séget, garantáltan első
rendű munkát és ami még igen 
fontos: jó szabást,eredeti 
párisi modellek után ké
szült bundát vásárolhat.

Szívesen—minden vétel
kényszer nélkül — rendel
kezésére állok, hogy fenti 
állításomról meggyőzzem 
önt.

Breitfeld szűcs
IV., Váci-utca 14

egy detektív felismerte és előállította a ren
dőrségre Szőke Annát aki letartóztatásakor

beismerte,
hogy nemcsak Budapesten és Pcstkörnyé- 
ken, hanem Kőszegen, a balatonmenti für
dőhelyeken, különösen Balatonkenesén kö
vetett el lakásfosztogatásokat.

A régen keresett tol vaj nő lakásán egész 
csomó

hamis Iratot és hamis cselédkönyveket 
találtak,

ezeket használta fel a tolvajnő. amikor egy*  
egy kiszemelt ujabb helyre belépett.

A tolvaj leányt hétfőn délelőtt átkisérik 
a Markó-utcai fogházba.

nemzeti pállja külön listái állított, ezt azon
ban nem bocsátották szavazás alá, mire

a pártban lévő ügyvédjelöltek kivonul
tak a közgyűlésről s ncin vetlek részt 

a választásokon.
Végül is a túlnyomó többség megválasztotta 
az uj tisztikart és

elnökké Zsilvav Leót, Zsivav Tibor nyu
galmazott igazságügyminiszter fiát vá

lasztották meg.
ügyvezető elnök ifjabb Schiveigcr Béla, 
társelnök Regöczi Kiss Zoltán lelt.

A választás után Zsitvay Leó dr. szólalt 
fel s bejelentette, hogy az

az ügyvédjelöltek Szövetsége a legéle
sebb harcot folytatja tovább az ügyvédi 
rendtartásnak azon szakaszai ellen, me
lyek az ügyvédjelöltekre nézve sérel

mesek.
Hangoztatta, hogy az akció csak akkor le
het eredményes, ha az ügyvédjelöllek tel
jes egységbe tömörülnek. A programja az, 
hogy ezt az egységet megvalósítsa.

Az Ügyvédjelöltek Országos Szövetségé
nek budapesti csoportja is vasárnap tartotta 
közgyűlését, amelyen dr. Lánczy Lászlót 
választotta elnökéül.

NAGY FRANCIA SZÓTÁR BEFEJEZŐ KÖTETE A

4AGYAR-FRANÜI RÉSZ
MEGJELENT13 SO háromhasábos oldal. 39 a 40.- P



IjiJo. Ült.bért és Észak helyén dr. Wlilder 
kiosztás a következő volt:

A BAJNOKI KÜZDELMEK egyik érdekes 
partiját mutatjuk be. Dél helyén Darvas lló- 
• • • - ........................................................... . A
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malisban, 
Nyugat 
kontra 

pnssz

beliben: 
Kelet 
passz

Kelet-Nyugat 
Észak 
4 kör

Emi Dél 
Dél

1 kör 
passz

Ha az Észak Dél vonul lapjait
kiadó ütés mutatkozik. (Kettő 
pikkben és kettő karóban, 3 

nézzük, első
pillantásra hat 
treffben. kettő 
vesztési?

Nyugat treff 
Dél n dóméval

kettessel indult, Kdét tízesét
„ ______  ütötte, Igy már csak kft vesz

tene állt a játék. Felvevő ezután háromszor 
ailut hívott, majd kézből egy kis kárót. Nyugat 
másodszor ütött a királlyal, majd kis káról hi
vott vissza (miután treffet nem mert hívni.) 
Kelet nz ásszal ütött és helyesen pikket bontott. 
Dél királyát Nyugat vitte el és Ismét kis káról 
hozott. A felvevő erre kis IreíTct dobolt nszlnl- 
TÓI, azzal az elgondolással, hogy ha még a 
káró bubi Keletnél volna is. nem vesztett ülést, 
mert a kis treffet lelophatja az asztalon. Ha 
viszont a káró bubi Nyugatnál van. tiszta ütés 
nyereséget ért el. Az. impassz sikerüld Ls igy a 
felvevő — kényszerdobással -- teljesített. Le
hívta a pikk dámát, körrel átmérd az asztalra, 
a: utolsó körre kézből pikket dobott, Nyugat 
tehát a pikk bubinál és a treff fogással beszo
rult. Mesterien használta ki a kitűnő Darvas nz. 
ellenjáték hibáját : a második káró hívást. 
Bravó Darvas!

*
PRÁGÁBAN október 30 ón és 31-én ren

dezi a csehszlovák bridgeszönclség nemzet
közi kupamérkőzését. A tavalyi győztes csa
pat, mint kupavédő vesz részt a küzdelem ] 
ben. Tagjai: l)r. Pétcry Jenő, dr. Szigeti Pál,] 
Klór László és gróf Zichy Jenő és még egy él- 
játékos, Ferenczy Györgv, a tavalyi győztes csa
pat kitűnő tagja ugvanis más elfoglaltsága 
minit lemondta a külföldi szereplést.

★

.AMOKFUTONAK" nevezték el a bridgezők 
ti:t n szimpatikus, szemüveges vállalati titkárt, 
aki ha kit ászt lát, már vadul törtet a nagy 
s.-lemm felé. Vele, történt az alábbi érdekes 
kis eset. Partnere, a szellemességéről és remek 
hridge anekdotáiról híres zongoralanár Indította 
el a licitet egy pikkel. A rnokfutónk forszot 
adott, majd a tanár ur leintő licitjére újabb 
forsszal válaszolt. Tanár ur mosolygott egyet és 
ö is forszot adott: négy szánt jelentett be. 
Ámnkfnló (lelkiszemci előtt látja már a hetet), 
u convenciók értelmében kél ússzál öt szánnál 
jelezte, amit a tanár nr nyugodtan lepasszolt... 
hagy volt a meglepetés az ellenfél (s bíbicek kö
zött. .1 történeti hőséghez tartozik, hogy az öl 
szánt meg is csinálta a felvevő. De ezzel a szel
lemes licittel megakadályozta, hogy partnere 
kis vagy nagy stlcmmel mondjon be. amik fel
tétlenül elbuktak volna, viszont a marisig mégis 
eljutottak.

★

A BAJNOKSÁG minden egyes fordulója 
njabb és újabb meglepetéseket hoz. Ilyen nyílt 
küzdelem még sohasem volt, mint nz idén. Az 
első helyre a papírformák szerint három csa
pat is befulhui A szabályuk értelmében a csa
patok újabb játékosokat ts szerepeltethetnek. 
Ezzel az .erősítéssel" élnek is n kapitányok. 
A mos| kiadott titkári jelentésből kitűnik, hogy 
a Hl.KE Ncssy Kinő, az QMBC, I Hőnyi István, 
a Diplomás Club dr. G'dbor Jenő és a DSC ll 
Köves Ferenc igazolását kérték.

Vasárnap délután játszották nz idei bajnok
ság derbi inéi körcx i. a Fészek-Brldge Club 1. 
találkozóját, melynek eredménye sorsdöntő u 
befutóra. A derbiről lapunk mdj helyén számit*  
lünk bt.

KOVÁCS LÁSZLÓ, a páros világbajnok
ká'.) nyílik győztese <» H. S. C. I. kitűnő, 
.szimpatikus tagja, érdekes külföldi meghí
vást kapott. .1 hrünni válogatóit csapat kérte 
fel a prágai nemzetközi mérkőzésen <i csa- 
Páljukban való szereplésre. Kovács a meg
hívást a magyar Brldge-Szövctség engedélyé
iül telte függővé. Ha megkapja a startenge
délyt, azonnal kiutazik Brünnbe, és egy ki
csit „rendbeszedi" a csapatát.

Ilúziasszonvok és építtetők figyelmébe. Az 
Elektromos Müwk. Honvéd u 22. .vám alatti 
clAnrlótnrmóhen szerdán d. u. fél A órakor 
förőbcmiitnló előadást tartanak. villamos gya
korló konyhájában pedig hétfőn, csütörtökön 
és pénteken délelőtt tél 10 órakor n villamos 
tiivhclvek üzemének ismertetése során halak, 
különféle húsételek, leveles vajas tészta, torta 
és rétes készítését mutatják be. A bemutat > 
helyiségben az össze, villamos háztartási ké 
srüjékck üzemközben is díjtalanul nugtikiiii 
be tök. Belépő- él ruhatárdij nincs.

i_______ HÉTFŐI NAPLÓ______________
Újabb halálos ítélet Ausztriában 

egy férjgyílkos asszony ellen
Bécs, október 17.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Múlt hé
ten közölte a Hétfői Napló, hogy Ausztriá
ban a halálbüntetés visszaállítása óta első- 
ízben kötélúltali halálra Ítélt a bíróság egy 
férjgyilkos asszonyt. Alig múlt el egy hét és

Ismét halálos Ítéletet hozott az. osztrák 
esküdtszék

egy’ hitvesgyiikos nő ellen.
A halálos ítélete! n bécsújhelyi esküdtszék 

több napon keresztül tarló . tárgyalás után 
mondotta ki a kettős gyilkossággal vádolt 
Krcnn Johanna harmincnégyéves gulensteini 
kocsmárosné és szeretője Zöbling Heinrich 
építési rajzoló bünperében. Krenn Johan
nát, akit könnyelmű életmódja miatt gú
nyosan a „szép kocsmárosnénak" neveztek, 
azzal vádolta a bíróság, hogy

arzénnel megmérgezle férjét, 
a negyvenkét esztendős Krcnn András kocs- 
márost és

kilcncesztendős leányát, Franciskát.
A kocsmáros és leánya

szörnyet haltak.
Krenn Johanna csak akkor hivott hozzájuk 
orvost, mikor már halottak voltak.

A szép kocsmárosné tavaly
halálosan beleszeretett Zöbling Heinrich 

építési rajzolóba.
A férj gyanakodni kezdett és válóperrel 
fenyegetőzött, amitől alapos oka volt az

Filmelkobzás, szerzői jogbitorlás, 
□1FO1 Szemle egy lokálberendezés díszlete miatt

Balogh Árpád dr. törvényszéki bíró érde
kes előzmények után most hirdetett Ítéletet 
egy szerzői jogbitorlási perben, amelyet 
Strohmager Kálmán és Strohmager Ferenc 
iparművészek indítottak a Mozgóképipari
k. f. I. ellen. Ez a A-, f. t. hozta forgalomba 
tavaly a „Havi 200 fix." című filmet. A szö
veg szerint a film néhány jelenete egy mu
latóban játszódik le. A felvételek egvrészét 
az Arizona bárban vették fel. A többi mu- 
latóbcli jelenetet pedig ugv vették filmre, 
hogy

a Hunnia filmgyár műtermében felépí
tették m bár berendezésének pontos 

mását
és Igy ezek a felvételek is azt a hatást kel
tették, mintha a bárban készüllek volna.

Strohmager Ferenc és Strohmager Kál
mán tervezte annakidején az. igazi Arizona 
berendezését és felszereléséi. Az iparművé
szek szerzői jogbitorlást látlak abban, hogy 
a filmesek az ő engedélyük nélkül a film fel
vétele céljából utánozták iparművészeti al
kotásaikat és ezért port indítottak a szerzői 
jogbitorlás abbanhagyása és járulékai iránt.

A bíró több tárgyalást tarlóit az. ügyben, 
majd •

kiszállt a lokálba, utána pedig a film
gyárba is és bírói szemlél tartott,

-wssno®—   —CTaanc-

, Tekintélyromboló" híresztelések 
miatt fegyelmit kért maga ellen 

a nagykanizsai főszámvevő
Nagykanizsa, október 17.

f.i Hétfői Napló tudósítójának tclefonjc- 
Icntése). A vidéki városokban az utóbbi idő
ben elszomorító és eléggé cl nem ítélhető 
divat kapott lábra: a városok vezető flink
éin nári vsai ellen alaptalan, névtelen rága
lomhad járatot indítanak. Ennek következ
tében azután főiborul a város békéje, gyű
lölködő személyi harcok kezdődnek.

Ilyen rágalom!:;vilin tartja izgalomban 

Tökélates I ényelemmel berendazett szállószob^k. Társas 
helyiségek. Literem. Diétás konyha. — Felvilágosítást 
nyújt a fürdő vezetősége: Budapest, Döbrentei-tér 9. sz.

asszonynak azért is félnie, mert a válást 
előreláthatólag az ö hibájából mondták 
volna ki s igy vagyonuk nagy része kisik
lott volna a kezei közül, elhatározta tehát, 
mielőtt a válásra kerülne a sor, clteszi láb 
alól a gyanakvó férjet.

Leányát, Franciskát, azért pusztította el, 
mert a kislány egy alkalommal, apja távol
létében,

szcrelmeskcdésen kapta rajta szeretőjé
vel

s attól félt, hogy mikor az apa — aki 
Bécsben járt üzleti ügyben — onnan estére 
hazatér, a gyermek elmeséli neki a látotta
kat.

Krcnn Johanna ezt akarván megakadá
lyozni,

arzént kevert a kilencesztendős leányka 
uzsonnakávéjába, aki annak elfogyasz
tása után kínos szenvedések közt pár 
óra alatt kiszenvedett. Hasonló módon 
végzett két hét múlva a bestiális asz- 

szouy a férjével is.
A bécsújhelyi esküdtszék kétrendbeli 

gyilkosságért
kötéláltali halálra Ítélte a szép kocs- 

márosnét,
szeretőjét, Zöbling Heinrichet azonban fel
mentette, mert a tárgyaláson nem bizonyult 
be, hogy résztvett-e a gyilkosságban, vagy 
hogy egyáltalán tudott-e arról.

hogy megállapítsa, vájjon pontosan utánoz
ták-e a bár eredeti berendezését a film szá
mára készült díszleteken. Elrendelte ezen
kívül a szakértői bizonyítást annak eldön
tésére, hogy a szóban forgó berendezési tár
gyak iparművészeti alkotásoknak tekinthe- 
tök-e. Ilaranghy Jenő törvényszéki szakértő 
azt a véleményt terjesztette elő, hogy a lo
kál egész helyiségének elgondolása és be
rendezése minden részletében művészi, tehát

az egészet a szerzőjogi védelem alá tar
tozó alkotásnak kell tekinteni.

A törvényszék ezen nz alapon megállapí
totta a Mozgóképipari k. f. t. terhére a szer
zői jogbitorlási. Ítéletében eltiltotta a válla
latot attól, hogy a Strohmayerék által készí
tett berendezési tárgyakat utánképezhesse 
és a film céljaira díszletként felhasználja. 
Kötelezte a bíróság az alperest, hogy fizes
sen kétszáz pengő kártéritést, valamint 
háromszáz pengő perköltséget. A bíróság íté
letében

elkobozta a filmnek azokat a részeit, 
amelyeket a filmgyárban készítettek és 
amelyeken az ott felépített mulatói disz- 

lctmásolatok szerepelnek.
A Mozgóképipari k. f. t. fellebbezett az íté

let ellen.

c pillanatban Nagykanizsa városát is, 
ahol eddig hasonló események nem borítot
ták fel a város békéjét. Az egész város er
ről a rágalomlavináról beszél, amelynek 
középpontjába n

Hemmert Károly, a város köztisztelet
ben álló főszámvevője áll.

Legutóbb Nagykanizsa város közgyűlését 
is foglalkoztatták a főszámvevő elleni rá
galmak s a kínos ügynek Aradi Antal vá-

rosatya adóit hangot. Aradi interpellációi 
jegyzett be a közgyűlésen s ebben előadta, 
hogy’ a városban olyan hírek keringenek a 
számvevő körül, amelyek alkalmasak arra, 
hogy Hemmert tekintélyét aláássák s ezért 

arra kéri a polgármestert, hogy a tekin
télyromboló híresztelések ügyében in
dítsa meg a vizsgálatot s tegye meg a 

megfelelő Intézkedéseket.
Amint Hemmert Károly főszámvevő ezek

ről a híresztelésekről és a közgyűlésen el
hangzott ihtcrpcllációról értesült, megjelent 
a város polgármesteri hivatalában és

önmaga ellen fegyelmi feljelentést lett. 
Kérte, hogy az alaptalan tekintély-romboló 
állításokat a fegyelmi eljárás során vizsgál
ják ki, hogy mielőbb tisztázhassa magút a 
valótlan rágalmakkal szemben. A polgár
mesteri hivatalból a nagykanizsai ügyész
séghez vezetett a főszámvevö útja és itt 

rágalmazás és becsületsértés elmén fel- 
jelentést tett.

Lengyel Károly ügyészségi elnök azonnal 
elrendelte a vizsgálatot és annak lefolyta
tásával megbízta a nagykanizsai rendőrka
pitányságot, ahol rövidesen megkezdődnek 
a kihallgatások.

A főszámvevő önmaga ellen tett fegyel
mije ügyében is intézkedés történt már: dr. 
Hegyi Lajos polgármesterhelyetlcs-főjegyző 
jelentést tett az esetről fíődy Zoltán alis
pánnak. Az alispán tanácskozást folytatott 
dr. Krátky István polgármesterrel és

a polgármester tegnap elrendelte a te- 
gyc’mlt megelőző vizsgálat lefolytatását, 

amellyel Brand Sándor vármegyei főjegyzőt 
bízta meg.

Hemmert Károly főszámvevö egész Zala- 
megyében köztiszteletben áll s mindenütt 
puritán életű, lelkiismeretes, tisztességes 
köztisztviselőnek ismerik.

Nagykanizsán és az egész megyében 
rendkívül nagy érdeklődéssel és Izga
lommal várják most ■ fegyelmi eljárás 
és a rágalmazás! per további fejlemé

nyeit,
amelynek során tisztázódni fog, honnan in
dultak el a rágalmazó híresztelések a fő- 
számvevő ellen.

Félholtra 
szurkaitok 
egy Sínt a 
Peterdy-uccában

Vasárnapra virradó éjszaka tizenegy óra 
tájban a Peterdy-utc&n keresztül igyekezett 
haza szülei lakására Kurta András tizenöt
éves kifutó. Amikor a 10. számú ház elé 
ért, három ismeretlen férfivel találkozott 
szembe, akik belekötöttek, ütnl-verni kezd
ték, azután az egyik 

kést rántott és összeszurkálta.
Az egyik szúrás a tüdőt érte és Kurta An<b 
rás a súlyos sérülés következtében eszmé
letlenül esett össze. A hárbmtagu társaság 
ezután, mintha semmi sem történt volna, 
énekelve, duhajkodva tovább ment. Egv 
rendőr talált rá a súlyosan sérült fiurn és 
azonnal értesítette a mentőket. A mentők

igen svlyog állapotban vitték Kurta 
Andrást n Szent István-kórház'ia.

A kifutó támadóit még nem tudta kézre*  
keríteni a rendőrség.

este !?8 órakor ART1STAVIZSGA 
a Zeneművészeti Főiskola nauytermCben

Toloncházba vittek 
a lóverseny térről egy 
gyanús fiatalembert

A lóversenytéren szolgálatot teljesítő de- 
tektiveknek feltűnt, hogy az utóbbi időben 
ismét hamis tikettek kerülnek forgalomba. 
Nyomozni kezdtek a hamis tikettek eredete 
utón, azonban n tettes személyét még npní 
sikerült kinyomozni. A nyomozással egyide
jűén azt is elhatározták, hogy azokat 

a gyanús exlsztcnciákat, akik napról- 
napra kinn tanyáznak a versenypályán, 

szigorúan igazoltatják
és ha nem tudják igazolni foglalkozásukat, 
eljárást indítanak ellenük.

Szombaton délután egy fiatalembert szó
lítottak fd igazolásra a detektívek, akit m»f 
a tiketlcsalási üggyel kapcsolatban is 
nuha vettek. Ez a fiatalember nem hiányzi' 
egyik versenyről sem és személye fílVr^ 
jobban gyanússá vált n detektívek előtt. 
gyanús férfi Patay György 21 éves kereste- 
dösegédnek adta ki magát, azonban nem 
tudta megnevezni, hogy melyik cégnél van 
alkalmazásban.

Előállították a főkapitányságra, majd 
onnan a toloncházba kisérték, 

ahol további sorsa felett hétfőn döntenek,
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Valódi 
gyöngysoromat 
elvesztettem
a rossz gazdasági viszonyok folytán, di
nem panaszkodom, mert a megtakarí
tásnak oly módját fedeztem fel, amely 
érröl-évre visszatér ós háztartásom költ- 
séj,'vetésében éppen akkor jelent ujabh 
pénzforrást, amikor arra a legnagyobb 
szükség van: télen. Lakásomban Gyöngy
kályhákat állíttattam fel, amelyeket a 
legolcsóbb szénfajtával, a gvöngyszén- 
nel tartok üzemben. Az egyenletes me
leget szolgáltató Gyöngykályha ol
csó. szépkivitelü és használatával nagy 
megtakarítást nyújt. Cserépkályhába is 
beépíthető a hasonló rendszerű Gyöngy- 
előtét. Megtekinthető a Magvar Radiátor
gyúr rt., Andrássy-ut 13. szám alatti 
mintaraktárában.

Dr. Ruzics Ferenc 
szilenciumos ügyvéd, 

a Landau-bünpör hírhedt szereplője 

felakasztotta magát

>

ZENE
TOSCANINI

Ezt a kort, amiben élünk, mágikus erők 
hajtják, hogy szellemi magasabbrendüségét 
mértani formákban megalkotott felvonulá
sokkal, fizikai erőfeszítésekkel fejezze ki és 
bizonyítgassa a világ előli. Az alkotásról 
vallott mámoros képzetei a természetet ál
lítják oda, mint a felismerés alapját és vég
ső célját. És mégis az utóbbi évek eszme
áramlatai elkábitják az öntudatot, magukba 
szívják és megsemmisítik a kultúráról ed
dig vallott emberi véleményeket.

Ez ellen a ridegség ellen harcolt mosta
náig vékony kis pálcával Arluro Toscanini, 
a jelenkor legnagyobb karmester zsenije. 
'Mint ember szerencsés, vagy talán tragikus 
hordozója a tudós, művész és a szentek tí
pusának, mert az élet felsőbb, tisztább és 
nemesebb formáján dolgozik, az értelem 
összefüggéseket felfedező erejével, a művész 
harmóniát teremtő képességével és a szent 
nagy eszmékhez való olthatatlan szerelmé
vel. Kérdés, ezután meg tudja-e vívni az 
emberi lélek felületein harcát, vagy nem 
jut cl a látóhatár pereméig, az ember lénye
gének, hivatásának és tartalmának a felis
meréséig sem. Megmaradt-e Toscanini az 
univerzális embernek, aki a világot magá- 
bafogó lelkiségével megmutatja a föld egeit, 
az ég csillagait és napjait — vagy erőtlen, 
kivénült, bölcsclkcdó szkeptikus lélek csu
pán, aki a végtelen tornácain állva didereg 

rémülten ismételgeti az emberi szellem 
nagyságáról mondott szólamait!?

Toscaninit, mint prófétát vártuk, mint az 
örök művészi ideál bajnokát. Azt, hogy mu
zsikájában feloldódjanak a tömegbe nyomo
rítóit lelkek és felszakadjanak az öntudatra 
rák énys z crilett fogai mák.

Legutolsó hangversenye csalódást keltett 
bennünk. .4; „egyedüli zenei-leiket", Tosca
ninit is magába szívta az uj áramlatok köde. 
Á nagy távlatok eltűntek benne s nagy meg
nyilatkozások helyett néha csak zakatolt. 
'* gép tökéletességével szólaltatta meg a mii 
jellemét, csak éppen — az átélés és az al
kotás láza nélkül...

★
. AZ OPERA BARÁTOK EGYESÜLETE öt 
v'es. Ez alkalomból felkereUiik l'ellner Al- 
‘r‘‘ lol, az egyesület ügyvezető elnökét, aki, 
a Következőket mondotta:

. — „Az Operával való kapcsolatban már 
több mint huszonöt éves. Gimnazista ko
romtól kezdve látogatom és veszek részt, 
H int lelkes néző minden eseményében. 

vágyam volt közel kerülni ehhez a 
nn!l!l jelentőségű intézményhez, résztvenni 
a munkájában ós együtt élni, lelkesedni 
vele. Megvallom, ilyen szubjektív érzések 
vezetlek, amikor elmentem Apponyi gróf
hoz, hogy az ő hozzájárulásával, tanácsá- 
':|1 formába öntsem azt, ami akkor még 
bennem homályosan "volt meg.

A felelthelcllen Apponyi gróf nagy 
lelkesedéssel állt mellém és reállzálta 

terveimet.
Lgyik napról a másikra megalakult az 
jpera Barátok Egyesülete. Az egyesület 
rélja. megteremteni azt a légkört, amely 
művészi produkciók életfeltétele, Ügy ér- 
ZfM, az egyesület feladatának tökéletesen 
megfelelt. Ma már olt tartunk, hogy min- 
',cn előadás ünnepélyes formában, oz 
''pera magasabbrendü rendeltetésének 
megfelelően zajlik le, nem Is hiszi, milyen 
nehéz volt az ut, amíg mindenki felis- 
'nerfc, hogy az Operában másabb és meg- 
'•ecsülcndőbb művészetről van szó, mint 
wla/dnoi értelemben vett szórakozásról."

Vasárnap délelőtt az Ördögorom-csárda 
mellett a kirándulók akasztott férfi holttes
tére bukkantak. Értesítették a rendőrséget, 
ahonnan bizottság szállt ki az Ördögorom
csárdához. Megállapították, hogy az ötven 
óv körüli, feltűnően sovány férfi még szom
baton este lett öngyilkos. Sommiféle Írást 
nem találtak nála, amiből személyazonos
ságára lehetett volna következtetni,

mindössze kalapjában volt II. F. mono- 
gramm.

Körülötte a fűben 15—20 cigarettacsutka 
volt elszórva, jeléül annak, hogy mielőtt 
végzetes tettére határozta volna el magát, 
sokáig töprengett és idegesen cigarettázott.

A rendőri bizottság tagjai a fűben egy 
Mirjámos dobozt is találtak, amelyen

elmosódott Írással a következő szöveg 
volt olvasható: József 74. 3. 22.

Ezen a nyomon indult meg a rendőri nyo
mozás, amely hamarosan meg is állapította, 
hogy' ki a titokzatos öngyilkos. A detektívek 
előbb a József-körut 74. számú házban ér
deklődtek, hogy eltűnt-e onnan egy ötven 
év körüli férfi. Miután itt nem találtak to
vábbi nyomra, a Józscf-utca 74. számú ház
ba mentek, ahol megállapították, hogy

Ruzics Ferenc szilenciumos ügyvéd 
szombaton délelőtt eltűnt lakásáról 

és azóta nem adott magáról élet jelt. Hama
rosan kiderült, hogy az /?. F. monogram
mos öngyilkos azonos az eltűnt ügyvéddel.

Ruzics Ferenc személye nem ismeretlen 
a nyilvánosság előtt,

1922-ben a híres Landau-per egyik

vádlottja volt.
Landau Ábrahám gazdag borkereskedő el
tűnt és később felakasztva, holtan találták, 
mint öngyilkost. Az ügyben Rupert Rezső 
országgyűlési képviselő annakidején a par
lamentben többször is interpellált. Végül is 
az üggyel kapcsolatban a vádlottak padjára 
került Ruzics Ferenc és Dóké Nándor. 
Mindkettőjüket elitélték.

Ruzics Ferenc három és féléves börtön
büntetést kapott.

Mint, jó magaviseletül rabot, büntetésének 
kitöltése előtt feltételesen szabadlábra he
lyezték. Ruzicsot a fogház megtörte, tüdő
bajt kapott, ártatlanságát hangoztatta és 
kártérítési pert indított n kincstár ellen. A 
pert ózonban elvesztette. Legutóbb a Károly 
király koszorpalap-gyüjtéssel kapcsolatban 
szerepelt a nyilvánosság előtt:

engedély nélküli adomány gyűjtéséért 
tizenötnapi elzárásra és száz pengő 

pénzbüntetésre Ítélték.
A büntetést másodfokon a főkapitány ás 
harmadfokon a belügyminiszter is jóvá
hagyta. Most került volna sor büntetése ki
töltésére, de Ruzics haladékot kért, tüdőba
jára és idegbajára hivatkozott.

Rövid idővel ezelőtt egy másik ügyben is 
megidézték a rendőrségre.

Mint tanút hallgatták ki egy kijárási 
ügyben.

ügy látszik, hogy betegsége és anyagi zava
rai késztették az öngyilkosságra. Búcsúleve
let nem hagyott hátra.

ILLESSZE BE!
“ ■ METROPOLE,
VIR A NY suttogó-jazz - rzegedl FARKAS JÓSK A -TÁNC

Erdélyi
FLEKKEN

CSÖBENSÜLT 
HALAK

Razzia a csarnokokban
romlott hús után

Harminchat pár vágott csirkét találtak egy kofánál
Az utóbbi időben egyre több panasz hang

zik el amiatt, hogy a vásárcsarnokokban és 
a piacokon igen gyakran meg nem felelő 
minőségű húst árusítanak. A hatóságok 

razziákkal igyekeznek rendet teremteni 
a piacokon.

A razziák során különösen sok romlott 
baromfihúst találtak. Több helyen tiz-lizenöt 
pár, sőt

a Klauzál-lérl csarnokban az egyik 
árusnál 3G pár romlott vágott csirkét 

koboztak el 
és az árusok ellen, akiknél a romlott húst 
találták, megindították az eljárást. Több 
ügyben mór Ítéletet is hoztak.

Az élclmiszerkihágási büntelőrcndőrbiró- 
ság a romlott húst forgalomba hozó keres
kedőket

három-, négy- és ötszázpengős pénz
büntetéssel sújtotta.

Az árusok azzal védekeztek, hogy a vá
gott baromfit úgy hozták forgalomba, aho
gyan azt az élclmiszernagyvasArtelepen meg
vásárolták s nem tudták, hogy romlott 
árut kaptak.

A razziákat most kiterjesztik az élelmi- 
szernagyvásártelepre is, ahova hetenként 
kétszer nyolc-tizczer vágott baromfi érke
zik

■— I '

Nagykanizsa 
Zalamegyével szakítva, önálló 

törvényhatósággá akar alakulni
Nagykanizsa, október 17.

</i Hétfői Napló tudósítójának telefonj?- 
lentése). Nagykanizsa városában már hosz- 
szabb idő óta elégedetlenkedik a polgárság 
azért, mert Zalavármegye székhelye még 
mindig nem ez a harminckétezer lakása ke
reskedelmi gócpont, hanem Zalaegerszeg, 
amelynek csupán 13.000 lakosa van. A vá
ros polgársága és képviselőtestülete egy
aránt sérelmezi, hogy

amíg Nagykanizsa jelentékeny össze
gekkel járul hozzá a megye háztartásá
hoz, vajmi keveset elvez a vármegyétől.
A jelenlegi helyzet már sokszor eredmé

nyezett éles kirobbanásokat. Már régobben 
felütötte fejét Nagykanizsán nz a mozga
lom, amelynek célja, hogy (egyenek lépé
seket annak érdekében, hogy

Nagykanizsa elszakadjon Zalamegyétől 
és önálló törvényhatósággá alakuljon.

Az utóbbi napokban ez a kívánság egyre 
konkretebb formát ölt.

A város legutóbbi közgyűlésén dr. Rőt- 
schild Béla törvényhalósági bizottsági tag 
a költségvetés tárgyalásának során kijelen
tette, hogy most mór végre

komolyan kell foglalkozni a törvény- 
hatóság kérésivel.

Reflektált ezekre n szavakra dr. Krátky 
István polgármester, aki azt hangoztatta, 
hogy noha jelenleg még nem időszerű ez a 
kérdés, illetékes helyen komolyan érdek
lődni és informálódni fog.

Egész Nagykanizsa lakossága várja ennek 
az informálódásnak az eredményét, mert

a város polgársága csaknem egyönte
tűen a megyétől való elszakadási és az 
önálló törvényhatósággá való átalaku

lást kívánja.
A város fejlődése és a polgárság közteher
viselése érdekében Nagykanizsa várospoli
tikusai is ezt az álláspontot foglalják cl.

Rendőr és garázda 
kocsis harca 

a Budakeszi-uton
Az elmúlt éjszaka izgalmas jelenetek ját

szódtak le a ÖudoAeszLuton.
Osgyán József rendőr ésnevette, hogy 

egv teherkocsi hátsó lámpái nem égnek. 
Odament a kocsihoz és felszólította Schumn- 
naucr Mihály 27 íves kocsist, hogy gyújtsa

meg a lámpát és arra Is figyelmeztette, 
hogy máskor ne rakják meg annyira a ko
csit, mert a teherkocsiba fogott két vézna 
állat nem bírja elhúzni a terhet. A kocsis 
méregre lobbant a rendőr figyelmeztetésére 
és elkezdett hangosan káromkodni. Ezután 
ostorával nagyokat csapva a lovakra, to
vább akart haladni A rendőr azonban néni 
engedte tovább, igazolásra szólította fel. A 
kocsis megtagadta az igazolást, helyette 

ostorával végigsujtolt a rendőrön.
Osgyán József rendőr most mór komo

lyabban lépett fel és fel akart ülni a ko- 
csira, hogv előállítsa a garázda kocsist a 
legközelebbi őrszobára. Schwannauer azon
ban nem engedte fel a rendőrt a kocsira és 
futólépésben továbbindult a kocsijával. A 
rendőr leállította az arra haladó 22-es autó
buszt és azzal indult a menekülő kocsis ül
dözésére. Az autóbuszon még két rendőr 
utazott és rövidesen ulólérték a teherkocsit, 

Schwannauer most sem akart eleget tenni 
a felszólításnak, az ostoron kívül

késsel is védekezett, 
de a három rendőr leszerelte és összekö
tözve vitték be a főkapitányságra.

Kihallgatása során azután nem akart visz*  
szaemlékezni semmire, azt hangoztatta, 
hogy nagyon részeg volt. Ez a védekezése 
nem enyhített sorsán, hatósági közeg elleni 
erőszak cimén őrizetbe vették,
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Operabál!
Operabál!

Ötezer aláírással monstre-küldöttség 
kéri a kultuszminisztertől az Opera
bál engedélyezését

A különféle gazdasági érdekeltségek, 
ipari és kereskedelmi szakmák a társadalmi 
élet bevonásával nagyarányú akciót indítot
tak az idei Operabál megrendezésének ér
dekében. Most harmadik esztendeje, hogy 
hosszas vita és előkészület után megrendez
ték az Operabált, azután újra meg újra 
visszatért az ötlet, de azóta többó nem ke
rült megvalósításra. Különféle okok akadá
lyozták meg az ujabb Operabálul, amig most 
azután

társadalmi akcióvá kiszélesedett mozga
lommal akarják elérni megrendezését.

A mozgalom a gazdasági érdekeltsége.,*  
részéről indult ki. A helyzet ugyanis az, 
hogy az Operabál a különféle szakmák 
egész sorának jelentene egyidelg tartó fel
lendülést, amely pedig

ugyancsak ráfér a nehés viszonyokkal 
kiizködő iparosokra, kereskedőkre éa 

vállalkozókra.
A nőlszabók, férfiszabók, cipészek, fodrá
szok, ékszerészek számára nagv jelentősége 
volna az Operabálnak, de lendületet vinne 
a lokálokba, kávéházakba, vendéklőkbe. A 
szállodák is örömmel fogadnák, hiszen kül
földi és vidéki vendégek serege is érkezne 
és éppen ezért

nz Idegenforgalmi szervek számára 
sem közömbös, hogy megtartják-e az 

Opcrabálat,
mert például n tavalvi bécsi Operabál ide
genforgalmi szempontból európai esemény
nek számitolt.

A szakmákban érdekeltek közül I cg für
gébbek a nőlszabók, ők propagálják első
sorban az Opcrabálat és tárgyalásokat foly
tatnak a többi szakmákkal is a mozgalom 
érdekében. Az akció nem marad meg a 
szakmák keretében, hanem társadami térre 
is átviszik. A terv az, hogy a kultuszminist*  
terhei címzett memorandumot készítenek, 
melyben kérik Hómon Bálintot, engedé
lyezze az Operabál megtartását. A memoran
dumra aláírásokat gyűjtenek,

kaszinókban, klubokban szerzik meg 
az aláírásokat és sorra felkeresik ■ 

társasági élet kiválóságait, 
hogy ők is írják alá a memorandumot. Kü
lönösen gróf Bethlen Margit segítségét sze
retnék megnyerni tervüknek. A számítás 
szerint ötezer aláírást gyűjtenek ós a me
morandumot a gazdasági érdekeltségek 
monstre-küldöttségo viszi a kultuszminisz
terhez. hangsúlyozva, hogy gyors intézke
désre von szükség, mert az Operabál csak 
akkor idkerül, ha már most megkezdődnek 
nz előkészületek — viszont akkor szerin
tük ragyogó lesz!



Színházi hét

HÉTFŐ! NAPLÓ

1. Kis Szeges, az eltévedt bárányba
és Szende Mária diadala

HOLLYWOODBÓL: Verebes 
felesége Idy Goim, a gyönyörű 

osztrák uszÓbajnoknö. Sniifranciscóban 
hcznienl. Nem Joc Pásternak filmproducer 
vette el, akiről a pletyka suttogott, hanem 
Bért llollándcr nevű osztrák úriember, aki 
tizenhat éve él Amerikában és ott borkeres
kedő és szeszgyáros, <33 eves, rendkívül csinos, 
fess fiatalember, aki egy nagy és kölcsönös 
szerelem happvendjeként vezette anyakönyv- 
vezető elé idy Cohnl. — SZERGEJ MAKUTER 
kitűnő orosz, származású táncművész, megnyi
totta Pesten balettakadémiá ját. — HAMZÁNÉ 
LEHEL MÁRIA, a pesti Hollywood uj sztárja. 
A fiatal dáma Amerikában és Párisban ter
vezte cdig a ruhákat, most a Hunnia szerződ
tette. Bemutatkozása a Tokaji rapszódia cimü 
filmben lesz, ahol a film sztárjának, Donátit 
Áginak tizennégy toalettjét tervezte. — GYÓNI 
GÉZA emlékest lesz november 8-án este, fél 
V órakor a Fővárosi Vígadéi nagytermében, 
ahol a legkitűnőbb pesti művészek lépnek fel. 
— CSALÁDI PÓTLEK a cime Mihály István 
legújabb filmjének, amelynek forgatását a 
Budapest film megkezdte a Hunniában. A vi
dám és izig-vérig inai vígjáték főszerepeit 
Kun Magda és fíyergyay István játsszák, akik
nek nesvyorkl utazásuk előtt ez az utolsó ma
gyar filmjük. A filmet uj rendező, Csepreghy 
rendezi, aki Hollywoodban tanulta ki mester
ségét és néhány magyar filmnél eddig mint 
műszaki tanácsúdét szerepelt. A film producere 
a kitűnő Vincze László, gyártási vezetője Ba
jusz Péter dr.

A HP.TFÖl NAPLÓ SZE- 
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_ , m •• x A színpadi sikerben
3:1 Bársony Rózsi javára megedzett kedves operett 

Abrahám Pál magával- 
rngndó muzsikájának el
lenállhatatlan erejű csa
társorával biztos tipp

volt a II T. íllmvállalkorós számára. A vállal
kozók a siker reményében szivet és sok pénzig 
fektéitek bele a Ilimbe, amelynek kiállítása ujj 
szokott méreteket meghaladja. A film a fiatal- 
aóg, a sport és a szerelem Hímje. A kedves, egy- 
Bzerll, vidám cselekmény lendülete magávnl ra
gadja a nézőt, amely Igen jól szórakozik, sokat 
revet, mulat a „3:1 u szerelem Javára" című 
ti in előadásain. A filmnek, amelyben minden 
van. ami szép és drága, balatoni csónukklrán- 
dulás, tréning, Izgalmas futballmérkőzés, mu
zsikaszó, mulatozás, tánc és színié tüincrszcrc- 
lem, n nagyközönség előtti sikere nem kétséges. 
Ez pedig elsősorban a főszereplő kitűnő játé
kának köszönhető. Bársony Rózsi tünemé
nyes, búbájos filmsztár, angyalian táncol, ked
vesen énekel és n filmen ugy vonul végig, mint 
e-.’y jóleső, friss tavaszi vihar, amelynek él
ni illával nz ember ízesen szívja mellére az 
íi-l.tő levegőt Van egy jelenete, amikor gyertya
fél y mellett nz ngyban fekszik, olyan, mint n 
festmény. Élben I meggratuláljuk érte. (Ugy 
látszik. Bársony mind a két „gyertyafénynél*  
k tűnő.) Színészi teljesítményét véve alapul, 
bátran nzt a elmei adhatnánk: 3:1 Bársony 
Rózsi Javára, bár Dénes Oszkár Is pompásan 
szerepelt első filmjében, különösen egy nevető- 
kupléja okozott ellenállhatatlan tapsot a néző
téren. KI » *
kemikumn ,
hegyi Kálmán, B é k e f f I
Tibor és Billesy-nek egy remek hef ormált I 
jelenete. A filmet Vaszary János rendezte. 
Nem lehet elhallgatni, hogy a film vágásúnál 
hibák történtek, igy például a közömé# nei.i 
tudja, hogy kerülnek uz Intézeti lányok a vi
déki kastélyba és hogy tűnik el egy terített asz
tal 4« táncotok elől és miként öltözik ragyogó 
c Hytruhába a shortban menekülő Bársony. 
Rózsi... A Ilin: a közönségnek nagyon tetszik.

s Manyi egyéni humora és furcsa 
meglepetés volt, tetszett Rózsa-, 

és Halmav

. . Csathó Kálmán nagy-
Az én lan í-.T. nsm Olyan (|urabja a filmen 

'alán még nagyobb si
ker. A Ölni lehetősége 
kibővítette a színpadi 
keret határait és olyan 

jnlatságos, vígjátékot kaptunk,
amely biztosan sokáig fogja uralni n mozi
vásznat. A filmet Vajda László rendezte 
rendkívül tehetségesen és ötletesen, Vidor 
Andor fotografúltn kitünően. Turay Ida so- 
sohnscin volt ilyen szép, mint most, igaz, 
hogv mint színésznő is egészen nagy kvali
tásokról tesz tanúságot Tolnay Klári egye
nesen gyönyörű. Általában ritkán láttunk 
ennyi jó színészi a vásznon, mint ill. A pom
pás és aranyos Ráday Imre, az elragadó Gá
zon Gyuh, Rózsahegyi Kálmán, a pompás 
Gombaszögi Ella az emberi Rajnai Gábor, 
Vüprfrf Mariska. Gregus Zoltán és az egészen 
nngw.mal i. szinte chapiini Kubos Gyula 
c'vültese jelenti a film elmaradhatatlan nagy 
sikerét.

NEM LEHET TAGADNI A TÉNYEKET. 
Lakatos László Láz cimü darabjának fő
próbáján ' z e p e s Lia játszotta dr, T ö- 
r ö k Miklós főorvos feleségének szerepét, 
a premieren azonban nem ezt a karcsú, fe
kete fiatal leányt látta viszont a közönség, 
hanem a kis szőke Németh Romolát, aki 
jóformán egyetlen próba után vállalta a 
beugrás kockázatát. Arról nem akarunk 
beSzc'ni, ami a főpróba és a premier között 
történt, arról az izgalmas és a kis Szepes 
Lia számára bizonnyal elkeserítő huszon
négy óráról, hanem igenis beszélnünk kell 
úrról, ami jóval előbb történt és ami en
nek a fiatal színésznőnek színpadi karrier
jét a korai start dicsőségéért hazárd 
módon megkockáztatta.

A FŐPRÓBA közönsége nagy meglepetés
sel állapította meg, hogy Szepes Lia nem 
felelt meg annak a várakozásnak, amelyet 
tavalyi, Az eltévedt báránykában alakított 
első szerepe, majd később egy filmben tel
jesített főszerepe, különösen pedig egy 
bombasztikus reklámhadjárat után elvár
tak volna.

A kritikus ilyenkor nem gondol orra, 
hogy néhány héttel ezelőtt egy filmmel 
kapcsolatban hatalmas transparensen sztár
ként robbantották ki a fiatal színésznő ne
vét, a kritikusnak talán eszébe sem jutott 
az az állítólagos hollywoodi szerződés, 
amelyet azóta mint filmkarrierjének mar- 
sallbotját hordozza rctiküljében ez a tizen- 
kilencévcs fiatal leány. .4 kritikus, legfel
jebb egy dekoratív fiatal színésznő bájos 
lényétől befolyásoltan mérte le azt a tel- 
jcsitményt, amelyet Lia ebben a szerepében 
produkált. Felállította a mérleget, amely 
annál súlyosabb képet mutatott, mert 
ugyanezen az estén egy olyan igazi és 
vérbeli színésznő született, akinek feltű
nése, tündöklése bizony mindent és min
denkit elhomályosított. Az ismeretlenség 
homályából bukkant fel Szende Mária, akit 
Bárdos Artúr, annyi fiatal tehetség szeren- 
cséskezü gyémántköszörüse, helyezett egy 
rogyogó színpadi előadás nemesműuü fog
lalatába. Ámbár ezen a ponton felmerül a 
kétely, vájjon jogos-e használni Bárdos 
Artúrral szemben a „szerencséskgzü" fel
fedező epitheton-ornansdt. Hiszen Szepes 
Lidi is Bárdos Artúr hozta és az ő tün
döklő nevének rendezői fémjelzése disziti 
annak a darabnak szinlapját, amelyről a 
főpróbától a premierig lekerült a kis Sze
pes Lia neve.

EZEN A PONTON felmerül a felelősség 
kérdése Szepes Liával kapcsolatban. Kihez 
menjen számonkérni ez a kedves és csinos 
fiatal színésznő azt, ami vele történt? Nem 
lényeges ugyanis, hogy Szepes Lia a Láz 
cimü darab főpróbája után valóban 39 fo
kos láza miatt mondotta le szerepét. A szín
háznak ezt a kommünikéjét szívesen el
hisszük, mi is tehetne betegebbé egy am
biciózus fiatal színésznőt, mint egy ilyen 
káros szereplés. Sajnos, akik felelősek érte, 
kénytelenek férfiason bevallani, hogy ők 
követték el a hibát, nem Szepes Lia. Mert 
talán az egyik filmgyártó cég hangos dob- 
szavu, hatalmas reklámja befolyásolhatta a 
szinház vezetőjét is, aki ennek a reklám
nak előnyét akarta élvezni akkor, amikor 
a kiforratlan, de sok reményre jogosító szí
nésznő vállaira olyan terhet rakott, amiben 
fi gyenge váltaknak össze kellett roppan
niuk? A kis Szepes nagyon okosan népi 
vállalta a naponkénti balsiker kockázatát 
és még idejében ••— betegségére való hivat
kozással — elhárította magától-a feladat 
folytatását. Ezzel, reméljük, megmentette 
a maga számára azt a lehetőséget, hogy 
máskor talán, a közeljövőben méreteihez 
és kvalitásához illőbb feladatok teljesíté
sét vállalhatja. Reméljük, hogy Szepes „fu
tása" csak stratégia és a visszavonulás útja 
csak a jövendő színpadi o f f e n- 
z i v a előkészítést miatt történt. 
Igen, sokat kell mfg tanulnia, dolgoznia, 
készülnie erre a pályára, amelynek minden 
dicsősége és sikere olyan hirtuLesz hullott az 
ölébe.

Szepes valóban a reklámhadjárat labi
rintusának eltévedt báránykája.

2. D .agnózis: 
állandóan magas Láz

DE BESZÉLJÜNK magáról Lakatos 
László Láz cimü darabjáról, amely ettől a 
jelentéktelen szereplőváltozástól függetlenül 
a Művész Színház idei nagy sikerévé 
n ö v i ki mag á t. Lakatos, aki eddig is 
a da rábírás mesterének számítódott, de 
most saját írót füzében megtisztulva, nem
csak bravúrosan nagyszerű darabot irt, ha
nem a darabiró mögött megmutatkozott 
benne az igazi iró is. Maga a cselek-

mény váza, az orvosok körűi zajló bűnügyi 
történet, szinte elhanyagolható az iró mon
danivalói melleit, A brilliáns technika La
katosnál csak eszköz arra, hogy az igazság 
keserű piruláját — szerinte a rossz házas
ságaiban sínylődő férj tragikumát — a jó 
értelemben vett szórakoztatás ostyájában 
beadja. Nem kétséges, hogy ennek a „láz- 
nak" higanya, amely egyúttal a szinház 
kasszájának bevételét is méri, egyre maga
sabbra és magasabbra fog szökkenni. Ez 
az a Láz — amely ha paradoxon is — 
egészségessé teszi a színházat.

SZENDE MÁRIÁRÓL, az előadás kima
gasló értékéről leriportozzuk a következő
ket. Bár nem zavartalanul szép, de izgal
mas tehetsége uralkodik a színpadon. Figu
rájából aktív színészi erő és lendület su
gárzik, beszéde halk, lefogott, orgánuma 
kellemes. Húszéves, elvált asszony, Kö- 
pcczy-Boócz vidéki táncoskomikusnak volt 
a felesége, egy évig Debrecenben volt Kar
dos igazgatónál, de az uj igazgató, Horváth 
Árpád, nem szerződtette. Egy évig szer
ződés nélkül tengett, lengeti. 
Letörve, szerényen jelentkezett Bárdosnál, 
aki ezekkel a szavakkal közölte irodájával 
a szerződést:

— Mit csináljak, nagyon tehetségesnek 
tartom és létszám fölöttinek szer
ződtettem. Muszáj voltl

Francia film és Anna, 
bella, e kettő együtt a 
legjobb ajánlólevél a 
pesti közönséghez, amely 
ezenfelül olyan pluszt 
kap a Corso-mozIhaiL 

amit nem is remél. A lengyelek áldozatos hőst 
szabadságharcának legendás története eleve
nedik meg olyan dülibcnetes realitással, 
zgalmak olyan méretű fokozásával, amelyet 
francia filmben még nem is láttunk. Egy len
gyel leány virágcsokrot dob az esküvőjére haj- 
aló orosz kormányzó kocsijába, a virágcso

korban bomba robban, amely majdnem széf
lépi u kormányzó adjutánsát, egy ezredest 
Ez az ezredes később, anélkül, hogy tudná ki 
ez a lány, halálosan beleszeret, feleségül veszi 
’s magával viszi a néma várba, abba az 
erődbe, ahol a lengyel szabadságliősök síny
lődnek. A parancsnok felesége fellázltía i 
foglyokat és ez a lázadás döbbenetes realitás
sal dübörög fel a filmen. Ahogy kattog a gép- 
.'egyver és kaszálj., a foglyok százait, ahogy 
láncukat csörgetve támadnak fegyőrelkre j 
nárlasorban élő emberek és ahogy Annabella 
kiáll a golyózáporba, hogy testével védje sze- 
elmesét, egy lengyel foglyot, az nemcsak a 
zinjálszásnak, hanem a kinematográfiiínak Is 
itólérhetetlen remeke. Van egy kép például, 

amikor a foglyoknak az udvaron a cárt dicsőítő 
himnuszra kellene rázendíteniük, némán össze
szorított szájjal hallgatnak, ez egymagában is 
valóságos hősköltemény. Lherbier, a film 
rendezője, pompásai alkotott, különösen a film 
második felében, uj, hatalmas drámai ereid 

Mikor a Láz cimü darabot próbálni kezd-" lélegzetben ad életet a cselekménynek. Aj 
lék, Bárdos behívatta és azt mondta, hogy Reinbcr lehet közömbös a mesével szemben, de. 
egy szobalány szerepet oszt rá. Hitem képes ellenállni unnak a szinte testi emó- 
„Örömmel vállalom" — hangzott a felelet ■ dónak, amelyet n film utolsó jeleneiéi kelte- 
, , ,, ... .. , BlnnL n ncn. A iinnlipt >n nir<”S7nnilnil'nlntlnnés amikor kezébe nyomták a főszerepet,F 
majd elájult a boldogságtól. Egy kis albér-l1 1 , , a , ... Vígan es i.uucrci puui|><«.i rtmvaiva. niuiic
leti szobában lakik, szegény és íCya/áoo 3 |)an a f}|ni összes többi szereplői a legreme- 
egyelőre szerény is. r- -........................... • ....................

A FÉRF1FÖS7.EREPBEN Nagy György 
gondos, lehiggadt, mértéktartó, elegáns ala
kítását dicsérjük meg. Bravúros ennek a 
fiatal színésznek a teljesítménye. G ó t h 
Sándor nobilisán előkelő, melegszívű pro
fesszora élmény T o r o n y i Imre egy rend- 
őrtanácsos alakjában formált rfftffsfszierüen 
emberi figurát, Simonyi Mária (miért 
nem láttuk sokáig a színpadon?) kis 
szerepében is jelentősen nagy volt. T a r- 
nóczay Anna a hisztérikusan féltékeny 
beteg feleség alakjában kísérteties kórképe! 
adott, V i z v á ry Mariska szerepe kissé el
rajzolt, viszont kitűnő volt még Berky 
József. Bárdos Artúr rendezése hibátla
nul kristálytiszta.

sikeréről. A 
‘filmszínházban 

zsúfolt házak előtt játsszák az , 
cimü Paramounl-filmet, amely 
Menyhért meséjét bűbájos, derűs, 
helyen poétikus és drámai képekben vará
zsolja elénk. Lubitsch, a nagy rendező, 
ezermester, Marlene Dietrlchböl uj színész
nőt faragott, izgalmasabbat, nagyszerűbbet, 
hódítóbbat az eddiginél. Most lett igazi 
világsztár...
Írország lángokban a Metróban,

műsora pedig majdnem 
o | i i mindig válogatottan ra-
borreniói kaland PyOgó filmekből áii, «• 

A7 A\ nn tecv nrt C7i\n> (■/ - ■ i Hll,laI lmunkra teljesen érdektelen és álmos- AZ A,\DRASS} -ÚTI SZ1NHAÁ regi /ie-|súgig unalmas film kerül színre, cime Irország 
lyén uj. egyszerűbb stílusa átalakitásban^lóngokban. Főszerepében két ünnepelt sztár, 
megnyílt a Nemzeti Szinház uj K a m a r a-1Clark Gabié és Myrna Loy, személyes váró- 
színháza. A finom és intimhanqulatu jzsukkal sem tudják menteni a menthetetlent. 
szinház megnyitójára Herezeg Ferenc Ma jdnem hasonló az Ítéletünk az Urániában 
immár irodalomtörténeti fémjclzésü po^^ |szi^rckcrii!í\ A cc,ja’r S
„Ao vai. .o.ji j- - Bne keressünk csomot akkor, amikor O’"Pti, mmaltkát, a hfk ról.á-t türtfk mu-torra I , Trnviala ís „ Ave Maria (,riiit lln|ij„k. 
es ezzel nem csupán a bemutatót emeltei |mí azonban azt valljuk, hogv moziban film is 
ünnepi rangra, de biztató ígéretet is adfaA Ikell és ha Gigli énekel, akkor is fel kellene 
a szinház magasabbértékű irodalmi szin- Ivillanni legalább egy-cgy rendezői ötletnek és 
vonala tekintetében is. A Kék róká-ról csa/c|'ürhclö mesét kell kapnunk.
annyit mondunk, hogy amikor Párisban\ 
bemutatóra került, a francia kritika szintc 
egyöntetűen igy kiáltott fel: Végre e g y\ 
igazi francia vígjáték. Valóban. | 
ez a legtalálóbb és talán még az a meg-\ 
jegyzésünk, hogy a Kék róka lelki vadász - 
kalandjának dialógusai ma éppen olyan 
eleven erővel hatottak, mint a híres vig- 
szinházi előadásokon. A nagy gonddal elő
készített előadás, különösen Bajor Gizi 
művészetének szinpompás alakítása, amely- 
Igei nem is alakított, hanem élt a szinpa 
dón, játékosan és az érzések árnyalatainak 
széles skálájával, majd Rajnai Gábor 
művészi portréja, mindenkit lekötöttek és 
lenyűgöztek. Jávor Pál és K i s s Ferenc 
képviselték még a nagy együttest, amely 
nagy és bensőséges sikert hozott.

3. Herczeg Ferenc neve 

hötelez

PÓDIUM

iMÉG ELŐADÁS W 
AZ ŐRI A Sí SIKERŰ ■ 

MEGNYITÓ | 
MŰSOR ■ 
BÉKEFFI LÁSZLÓ 

nck n lélekben. Annabcl’a megszámlálhatatlan 
sok részletfinomsággal játszik, Pierrc Renolr, 

[de Vígan és Lancret pompás színészek. Általié 

kehb epizódlsták. Az ember a végén felsóhajt: 
Istenem, ha ezt ml tudnánk?! Tessék sürgősen 
megnézni ezt a filmet!

ANGYAL Az elmúlt héten mát 
beszámoltunk Marlent 
Dietrlch pesti világpre- 
mierjének várható nagy 
sikeréről. A Fórum 

. azóta
,Angyal" 
Lengyel 
de sok

Fedák osztrák film 
főszerepéről tárgyal

Fedák Sári óriási sikerrel játssza Becs
ben „A vihar az cgyenlitőn" cimii darabban 
a Pesten is alakított nagymama szerepet. 
IJccs lódul a színházba Fcdákot nézni, ak*  
így Bécs „legfiatalabb" sztárja lelt. Egy jc* 
’.enlős bécsi filmtársaság ajánlatot telt cg)' 
nagy osztrák film főszerepének eljátszására. 
•\ filmben még Paula Wessely és Tűimig 
látszanának. A tárgyalások most folynak.

* Ezer fclfcgvverzctt felkelő ellen. 
és fegyvertelenül megy Willaims ezredes Klmda 
Kluin .sziklavárába .hogy megmentse az unoká
ját, Shirley Templét, aki a lázadó hinduk f<>K' 
súgóba került. Ez egyike a számtalan izgalmas 
jeleneteknek, amelyek az India lángokban c. 
uj Fox-filmben próbára teszik a nézők idegen

22-én, pénteken ELŐSZÖR az UJ

NOVEMBERI MŰSOR
HUMOR, KACAGÁS, SZELLEMESSÉG. ÖTLET 
20 BOHÓZATBAN, TRÉFÁBAN, JELENETBEN 
KQNnon rnnr.YA, rrss mányi, hekc/e'’-
KOMLÓS, S.fnoS'SY, tlXGEIi. AN'At NTK

És politikai sta Urában
BHTHLEfl, ECKHBROT lYIECSER, FÍ8l«f. W!«ltT(W 
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Ködös idő
*A Meteorológiai Inté

zet jelenti:
Budapesten vasárnap 

délben a hőmérséklet 
___ .. ..............— 10 fok, a tengerszintre 

átszámított légnyomás 775 mm, gyengén 
süllveM irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
A szél északnyugatra fordul és megélén

kül. Felhőátvonulások, több helyen köd. 
Kisebb eső, legfel iebb az északi és keleti 
megyékben. Az éjjeli lehűlés gyengUI, a 
nappali hőmérséklet alig változik.

(V/T

— JÓZSEF FŐHERCEG A BALASSA
GYARMATI HONVÉDSZOBOR FELAVA
TÁSÁN'. Vasárnap nagy ünnepélyességgel 
avatták fel Balassagyarmaton az egykori 
16. balassagyarmati honvédek emlékszob
rát, amely Körmendi-Frimnt Jenő alko
tása. Az ünnepélyen megjelent József fő
herceg is és nagyhatású beszédben emléke
zett meg a parancsnoksága alatt álló egy
kori 16-os honvédek önfeláldozó vitézségé
ről.

— JENEYNÉ BEZEGH-HUSZÁGH ÉVA 
AUTÓBALESETE. Jeney István főhadnagy, 
ismert urlovas felesége, Bezcgh-Huszágh 
Éva, Budapest volt főkapitányának leánya, 
vasárnap délelőtt a Rákóczi-ut és Miksa- 
utca sarkún AE. 441. rendszámú autójával 
elütötte Bárány István hetvenkétéves nyug
díjas tisztviselőt. Bárány könnyebb sérülé
seket szenvedett. A mentők a Rókus-kór- 
házba vitték.

— FONTOS MINISZTERTANÁCS RÓ
MÁBAN. Az olasz kormány fontos elhatá
rozások előtt áll. Erre mutat az a hivatalos 
közlemény, amelyet vasárnap tettek közzé 
és amely hírül adja, hogy a minisztertaná
csot keddre fontos döntések meghozatala 
céljából összehívták.

ÚTLEVÉL KÉPEK
azonnal f.IXoSj;
PÁRISI FOTO
A PÁRISI NAGYÁRUHÁZBAN

— ADY-EMLÉKTÁBLA AZ EGYKORI 
HÁROM HOLLÓ HELYÉN. Az egykori 
híres „Három holló1' vendéglő helyén álló 
Opcra-kávéház falón emléktáblával örökí
tették meg a modern magyar irodalom leg
nagyobb alakjának, Ady Endrének emlé
két. Az emléktáblát bensőséges, meleg ün
nepség keretében leplezte le a Vajda János 
Társaság. Révész Béla mondotta az ünnepi 
beszédet. Megemlékezett az egykori Három 
hollóról, ahol annyi órát töltött Ady Endre 
s ahol kivirágzott költészete. Az emléktábla 
Csorba Géza szobrászművész alkotása, a 
„Repülj hajóm1' cimü Ady költeményt 
szimbolizálja.

— A magyar óvóképzés százéves jubileumát 
ünnepelték vasárnap. A Kisdednevelők Orszá
gos Egyesülete vasárnap ünnepelte az első ma- 
gyár óvóképzőintézet felállításának százeszten
dős fordulóját. A budapesti óvónőképző inté
zetben leleplezték gróf Festetlch Lászlónak, az 
*lső óvóképzőintézet alapilójának emléktáblá
ját.

— A Társadalomtudományi Társulat ülése. 
A Társadalomtudományi Társulat vasárnap 
ülést tartott, amelyen dr. Dékáni/ István egye
temi tanárt elnökké, dr. Szombathfalvy Győr- 
f-'yöl ügyvezető elnökké választották meg.

(’wSlárt Meteor cslilörgyár
L üzleteiben vásároljonI

Központ: rodmitnlcaky-u. 17 * **

- TIZENNÉGY HÁZ LEÉGETT. A GYUJTO- 
GATÓT VÉRESRE VERTÉK. A Bnrgenlandban 
lévő Gálos községben Schreiner Lőrinc gazda 
felgyujotta búzát, hogy a biztosítós összegét 
•’jigkapja. A tűz csakhamar továbbterjedt a 
községben s tizennégy ház leégett. A falubeliek 
megtudták, hogy Schreiner maga gyújtotta fel 
’ :/''t. mire rátámadtak a gazdára » véresre 

vertek, úgyhogy kórházba kellett szállítani.
■— Felnyársalta a bika. Kodrócz József dühig-

**anyi utkaparó a község istállóját takarította. 
Kúzhe a bika elszabadult, a szerencsétlen em
beri földretaposta és szarvával felnyórsalta. A 
tnenlők kórházba akarták szállítani, de már n 
mentőautóban meghalt.

Rablótámadást eszelt ki, mert elmulatta 
■ gyiimülc kereskedő pénzét. Horváth Bálint 

koriész kétszáz pengőt vett ál több gyű- 
•""leskercskedőtöl, hogy Devecserben almát 
'■‘súroljon. Amikor hazatért, feljelentést tett, 
Rogy utközben megtámadták és kirabolták, A 
csendőri nyomozás azonban megállapította, 
‘1°gy Horáth maga eszelte ki a rablótámadást, 
tnrrt a ryümölcskcrcskedők pénzét elmulatta s 
nem tudott elszámolni. Megindult ellene az el
járás.

— A közelgő Influenzajárvány ellen mln- 
erkj S1Pt védekezni. Ennek egyszerű a módja: 
egyen be minden reggel egy 0.05 grammos 

|inmctt.tablettát; ez megvéd az influenza el- 
*“n- Harminc szeme, doboz ára 2 pengő. Csak 

•W’ógyszertárban kapható.

Titkos rádióállomás után kutat 
a bécsi rendőrség, 
amellyel a zugbukmérek veszik 
a párisi versenyek eredményeit

Bécs, október 17.
(A Hétfői Napid tudósitójától.) Amióta 

a koncessziónál bécsi bukméker-irodáknak 
tilos az úgynevezett futamról-futamra való 
fogadások kötését vállalni és a versenyek 
tartama alatt kötelesek irodáikat zárva tar
tani — amely rendeletet egyébként az oszt
rák lovaregylet kérésére hoztak, hogy a fo
gadni és játszani akaró publikumot

rákényszeritsék a bécsi versenyek 
látogatására, 

rendkívüli módon felvirágzott a bécsi zug
bukik konjunktúrája, akik minden időben 
és minden formájú fogadást vállalnak. A 
bécsi rendőrség jelentése szerint még soha 
ilyen nagy számmal nem működtek a zug
fogadási irodák, mint a rendelet hatályba
lépése óta. Meg is indult a leleplezel harc 
ellenük, amely azonban nem mutatkozik 
könnyűnek, mert a kitünően megszervezett 
zugbukmékerek ügyes emberekkel dolgoz
nak,

naponta más kávéházban ütik fel tanyá
jukat,

közönségükkel „schlepperek" utján érintkez
nek, akik csak az utolsó pillanatban árulják 
el a játékosnak, hogy melyik kávéházban 
fogadhat, a kávéházak előtt pedig természe

— A BRIDGE-CLUB VEZET A BRIDGE- 
DERB1N. A bridgebajnokság dcrbimeccsét 
vasárnap kezdte meg a I'cszek és az Orszá
gon Magyar Bridge-Cltib csapata. A Fészek 
Décsi—Klór, Colién—gróf Zichy, a Bridgc- 
Club Darvas—Szerviczky, Ferencit— l\ id- 
der dr. összeállításban játszik. Huszonnégy 
leosztás után hét ponttal vezet a Bridge- 
Club. Lapzártakor a meccs még tart.

— Négy pórt küzd a ma kezdődő ügy
védi kamarai választáson, A Budapesti ügy
védi Kamarában ma, hétfőn kezdődik a 
tisztújító közgyűlés. Az egyesült ügyvédi 
pártok a hivatalos listával szemben addig az 
ügyvédek láthatatlan frontjának és ,az egye
sült ellenzéki pártnak a listája szerepelt. 
Vasárnapra már megszületett a negyedik 
lista is: a Ribáry-csoporté, amelynek az az 
érdekessége, hogy a többi három listán sze
replő összes jelöltek neveit magában fog
lalja. Az ügyvédtársadalom nagy érdeklő
déssel tekint a hétfőn kezdődő tisztujitó 
közgyűlés elé.

Fatüzelés higiénikus

ZEPH9R legoicsfifiD
Árlapot Küld HÉBER kályhagyár 
Vilmos onáHztr-ut öO, Hajós-n tea sarok

— Aljcchin győzött! A sakkvilágbajnok
ságért folyó küzdelem hatodik menetében 
Aljcchin legyőzte Euwct. A küzdelem mind
össze 23 lépésből állott. Aljecldn királynő
csellel nyitott és Euive szláv védelemmel 
játszott. A negyedik lépés után Euive játék
fölénye domborodott ki. Az ötödik lépésben 
azonban ismét Aljcchin dr. ment át táma
dásba és a további lépések során a számára 
kedvezően alakuló játékot ügyes támadá
sokra használta fel. Euive erősen háttérbe 
szorult és a játék további során sem tudott 
magához térni.

— Béni újságírók a pécsi szüreten. Vasár
nap reggel tizennégy nagy bécsi lap munka
társa érkezett Pécsre, hogy az itt folyó szüreti 
munkálatokat megtekintsék. A legnagyobb 
szőlőkbe vitték a bécsi újságírókat, akik az 
esti órákban utaztak el a városból.

— Hirtelen halál az utcán. Hcrzog Sándor 
63 éves magántisztviselő a Gyulai Pál-uteában 
rosszul lett s összeesett az utcán. A Rókus- 
kórházba akarták vinni, de meghalt.

— Utcai rablótámadás Zuglóban. Vasárnap 
hajnalban Zuglóban a Fűrész-utcában ismeret
len tettesek leütötték Gerhart Istvánná rik- 
kancs-asszonvt és elrabolták erszényét, amely
ben két és fél pengő volt. Gerharn.éi a mentők 
lakására vitték. A rablás ügyében a nyomozás 
megindult.

— Kifosztottak egy újpesti trafikot. Vasár
napra virradó éjszaka felbontó betörők kifosz
tották Krausz Júnosnó Tél-utca 3. sz. házban 
lévő trafikját. Elvitték a cigarettákat és sziva
rokat, valamint egv vesknzettúl, amelvhcn kész
pénz volt. A rendőrség keresi a trafik foszto
gatókat.

— Öngyilkos festőmUvéss. A vasárnapra vir
radó éjszaka Friedrlch Gábor festőművész új
pesti lakásán mdlhclötte magát. Életveszélyes 
állapotban vitték az újpesti gróf Károlyi-kór
házba. Az öngyilkosság ügyében a nyomozás 
megindult. 

tesen őrszemek vigyáznak arra, hogy a 
rendőri razzia ne érkezhessen váratlanul. A 
bécsi rendőrségnek ennek dacára sikerült két 
kültelki kávéházban

két ilyen zugbukl-irodát teljes üzemben 
való működése közben rajtaütéssel le

leplezni,
amikor is azt a meglepő mególlapitást tet
ték, hogy a kitünően megszervezett bécsi 
zugbukmékerek valahol egy

titkos rádló-felvevőállomást rendez
tek be

és itt lehallgatják annak a párisi magán- 
rádióvállalatnak adásait, amely a párisi ver
senyek eredményeit közli.

A felvett rádiogrammokat chifrirozotl 
táviratok formájúban motorkerékpáros 
schlepperek hordják szél azokba a kávéhá
zakba. ahol aznap a zugbukik működnek és 
természetesen csak a beavatottaknak kéz
besítik.

A bécsi rendőrség nagy technikai készült
séggel kutat a titkos rádióállomás után, 
amelyet azonban eddig még nem sikerült 
megtalálni. A letartóztatott bukmékerek és 
schlepperek neveit, a további nyomozás ér
dekében egyelőre nem közlik a nyilvános
sággal.

— Halálos kerékpárszerencsétlcnség Pécs 
mellett. Pallér János 27 éves mecseki fiatal
ember vasárnap kerékpárján Pécs felé haladt. 
Az országúton fának ütközött és olyan súlyos 
sérüléseket szenvcde't, hogy mire kórházba 
vitték, meghalt.

— Ugrás a villamosról — a Rókusba. Jávor 
Károly ,3Ö éves magántisztviselő a József kör
úton egy mozgásban lévő villamosról oly sze
rencsétlenül ugrott le, hogy fejét bezúzta a 
járda szélébe és koponyaalap! törési szenve
dett. Súlyos állapotban vitték a mentők a Ró- 
kus-kórhúzba.

— A főkapitányság! sofTőr tragédiája. Va
sárnapra virradó éjszaka a Népligetben re
volverrel főbelőlle magát Erős Ákos rendör- 
rőtörzsőrmesler. A mentők életveszélyes ál
lapotban vitték a Gyáli-uti közrcndészeli 
kórházba. Erős Ákos még Nádasy Imre fő
kapitánysága idején került a rendőrség gép
kocsiosztagához és azóta a főkapitányok ál
landó sollőrje volt. A kötelességtudó derék 
rendőraltiszt családi bajok-gondok közé ke
rült, ami nagyon elkeseritette. Búcsúlevelé
ben családi bajokkal magyarázza tettét.

— Felkoncolják a rejtélyes módon meg
halt Szikurai Imre házi el ügyelő holttestét. 
Szikorai Imre negyvenkétéves házfelügyelő 
a múlt héten rosszullétről panaszkodott. 
Több orvossal is megvizsgáltatta magút, 
majd az 077 egyik rendelőorvosához ment, 
aki injekciót adott neki és hazaküldte, hogy 
feküdjön le, mert pihenésre van szüksége. 
Azt is mondotta, hogy két-húroni nap múlva 
újra jelentkezzék. Szikorai hazament és le
feküdt. Később magas láz lépett fel nála és 
félrcheszélt. A felesége orvosért küldött. 
Megjött az orvos, de Szikorai már halott 
volt. Az orvos a kerületi tisztiorvossal sem 
tudta megállapítani a halál okát, ezért a 
rendőrséghez fordultak és a boncolás elren
delését kérték. A főkapitányság sérülési osz
tályán vasárnap elrendelték a holttest bon
colását. A boncolás fogja megállapítani, 
hogy mi okozta a házfelügyelő halálát.

— Taxi és motorkerékpár karambolja. A 
Józsof-utca és Német-utca sarkún egy kéktaxi, 
amelyet Zsiga Gyula sofőr vezetett, elütött egy 
motorkerékpárt. A kerékpáron ülő Halász Imre 
és Galgó Jenő kereskedösegédeket a mentők u 
Szent Istvún-kórházba vitték.

— Venl Sancte Sopronban. Ünnepélyes kül
sőségek között vasárnap nyitották meg a József 
nádor műszaki és közgazdaságtudományi egye
tem soproni banya- és erdőmérnöki tagozatát. 
A Venl Sanctén megjelent Glattfelder Gyula 
csnnúdi püspök, Teleki Pál rector magnificus és 
Sopron vármegye főispánja és alispánja.

— Súlyos villamos baleset ■ Soroksárl-uton. 
A Soroksúrl-ut 38. számú húz előtt fírunner 
Rezső 13 éves tanuló a 11-es villamosról le
ugrott és az úttestre zuhant. Súlyos sérülések
kel a Szent Istvún-kórházba vitték.

— Tessék rágyujtanll
— Mit szív? Olyan jó illata van.
— Nikotex-Symphoniút, parancsoljon, gyújt

son rá.
— Nem drága?
— Ellenkezőleg. A Nlkotcx-Symphonia még 

a filléres cigaretták közé tartozik, de csak a 
potom úrn miatt, mert izére, illatúra egyenesen 
jobb cigaretta.

— Nos, hogy ízlik?
— El vagyok tőle, ragadtatva. Köszönöm, 

hogy felhívta rá a figyelmem.

A dobogókői versenyen

a Normál Széria

a túrakocsik

abszolút 
győztese
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Motorkerékpárral
a halálba

Különös módon kísérelte meg az öngyil
kosságot Kollár Lajos vasesztergályos, ősz*  
szcvcszelt a családjával,

felugrott motorkerékpárjára és eszeve
szett tempóban Poináz felé száguldott.

Pomáz közelében nekivczctle gépét egy híd 
karfájának. A kerékpár összetört, ő pedig 
az árokba zuhant. Könnyebb természetű sé
rüléseket szenvedett. A mentők a Margit*  
kórházba szállították.

Kihallgatása alkalmából mondotta el, 
hogy nem véletlen szerencsétlenség történd 

szántszándékkal vezette gépét a hídnak, 
így akart öngyilkos lenni.

— Jubiláns ünnepség a nyomdászinun- 
kások egyesületében. A Magyarországi 
Könyvnyomdái Munkások Egyesülete most 
ünnepelte fennállásának hetvenötödik éves 
évfordulóját. Az ünnepélyes alkalomból 
díszközgyűlést tartottak vasárnap délelőtt. 
Schmidt Béla elnöki megnyitója után Halász 
Alfréd, az egyesület ügyvezető titkára mon
dott ünnepi beszédet. Vázolta a nagvmultu 
egyesület történetét, ami az egyesületben 
folyik. Ezután a fönőkegyesület nevében 
Péter Jenő vezérigazgató mondott beszédet. 
Utána a sokszorosító ipartestület nevében 
Molnár Mór beszélt. A szakszervezeti tanács 
képviseletében Gál Benő, n szociáldemok
rata párt megbízásából Pajor Rudolf szólalt 
fel. Beszédet mondtak még a jugoszláv, ro
mán és csehszlovák teslvóregyesiiletek ki
küldöttei és a rokonipari egyesületek meg- 
bizottai.

— Művészi síremlékek Elchbauninál, V’., Ru
dolf tér 3. (Margif-hld.)

— Egy dúsgazdag csornai birtokos rejtélyes 
öngyilkossága. Czindcr Pál 69 éves gazdálkodó, 
aki tizennégy évig volt Csorna clőljúrősági 
tagja, eddig még ki nem derített okból öngyil
kosságot követelt el. Az Igen jómódú gazda 
közvetlenül öngyilkossága előtt megírta vég
rendeletét, amelyben minden vagyonút a nála 
öt év óta alkalmazásban lévő lelencgycrekre 
hagyta, majd ünnepi ruhába öltözött és a kút
ba ugrott.

— A windsori herceg Angliában találko
zott édesanyjával? A londoni Sunday Re- 
fércé jelentése szerint Windsor hercege a 
napokban néhány órát angol területen töl
tött. A lap szerint a herceg magánrepülő
gépen egy kisebb délnyugatangliai repülő
téren szállt le, ahol édesanyjával találko
zott. A lap megjegyzi, hogy ezt az informá*  
ciót eddig még nem erősítették meg.

— Véren verekedés Kispesten. Kispesten A 
Pctőfl-ufca 2. számú ház előtt Somogyi András, 
Jankoulcs Pál, Szabó Púi és Szabó Ferenc gyári 
munkások husángokkal agyba-főbe verték 
Frankits Pál 21 éves napszámost, mert állítólag 
egy vödröt ukart ellopni. A szerencsétlen em
bert koponyatöréssel életveszélyes állapotban 
vitték kórházba.

— Rejtélyes öngyilkosság a Nádor-utcában. 
A Nádor-utca 2.3, számú húz előtt éjszaka egy 
30—.35 évesnek látszó ismeretlen nő megmér- 
gczle magút. ,\ menták eszméletlen állapotban 
vittek a Rókus kórházba.



Szomorú a helyzet a derbi és Róma előtt

Letört a két nagycsapat
A Hungária csak verejtékezve mentett meg egg pontot, 
a Ferencváros győzött, de szegedi segítséggel

Az Újpest és a Lazio a jövő hét favoritja
Teljes ..munkanap" volt vasárnap a Nemzett 

Bajnoktágban. Ez a munkadélután a tabellában 
változóit hozott, mert nz eddig vezető Hungá
riát a Ferencváros váltotta fel a lista élén. .4, 
Hungária megérdemelten veszített pontot a 
Phöbus ellen, de a Ferencváros győzelme sem 
volt megnyugtató a nagy római csata előtt. Az 

Rendkivlll megnyugtató a Hungária 
formája — az újpestiek számára
PHÖBUS—HUNGÁRIA 2:2 (1:0)

Nem hiába féltek ettől a mérkőzéstől a 
kékfehérek: izgalom, méreg és pontveszte
ség egyaránt bekövetkezett. A Hungária to- 
vóbljga i, tartalékos csapatát volt kénytelen 
a tűzne küldeni, ami azt jelenti, hogy Cseh 
mester mellett a két összekötő Vidor és Du
dás volt. Ez ugyan önmagában még nem 
indokolná a gyengébb cs.itárjátékot, de ha 
tudjuk, mint ahogy titkolhatatlnn, hogy 
Titkos fényévnyi távolságban van régi for
májától, akkor nagyjában tisztában lehe
tünk azzal a tragikomédiával, mely a kékfe
hér drukkereket méregbe gurította. Kaptak 
egy olyan gólt, melyet a saját védelmük ké
szített elő és nem rúgtak be egy tizenegyest, 
ami pedig — nemde? — gyerekjáték. Cseh 
csak n komoly dolgokat szereti s ez a ma
gyaráznia annak, hogy csapata elesett a 
győzelemtől.

A Phöbus előtt egyébként a kalapot le 
kell emelni,

is megmutat la. hogy nem ok 
tabella élcsoportjában: ha itt-

mert ezúttal 
nélkül áll a 
ott még fogyatékos csatár játékkal is vonult 
föl, lendülete és kondíciója feltétlenül ellen
fele fölé emelte. A mérkőzés első perceiben 
Dudás már gólt lőhetett volna, de tempó
késése volt. A hatalmas iram és a kitűnő 
Phöbus-védelcm kiváló sportol igór, sajnos, 
hamar lekonyul a játékosok kedve, amit a 
15. perc u Hungária csapata részéről kcl- 
l’°n meg is indokol. Béky keresztlabdáját 
Sebes tüneményes ügyetlenséggel próbálja 
hazacsusz, 'ni és pontosan Turay II. elé 
tálal, aki nyott, méternyire közelíti meg a 
kaput, aztán a bomMia védhetctlen. 1:0. 
Ezután Törös II. félelme. •< bombáját kell 
kúszva kivédenie Szabónak, u^id fölcsillan 
a Hungária játéktudománya és nompús 
hathuzásos akcióval közelíti meg a Phűbus*  
kaput, de csak komért ér el. Rögtön utána 
ismét egy meseszép helyzet alakul ki, de 
Cseh peches lövése kapufáról kornerre pat
tan. A Phöbus mindent Rökkre játszik, a 
Hungária pedig hiába próbál Titkosba 
életet verni. Már a 33. percnél tartunk, de 
még mindig nincs egyenlítés, pedig Dudás 
labdája is a kapufán csattan el, majd nem 
sokkal utóbb egv átlépett labdát lőhetne 
gólba. Cseh mindig a két védő közé helyez
kedik, de kiugrásait Újvári biró rendre le
fújja, nincs érzéke a finom helyzetekhez. 
A Hungária gyilkos ellentámadásai lassan
ként beszorítják az újpestieket, de óriási 
hiba, hogy nem tudnak laposan játszani.

Minden labda az esőfelhőket súrolja.
Igv azután nz agilis Phöbus a félidőt meg
ússza egyenlítés nélkül.

A szünet után is a Hungária marad front
ban, de hiába jók a kombinációk, az eré
lyesen szerelő Phöbus-védelcm szétrombolja 
őket. Turay II. látogatása már gólvcszélyt 
aejttet, amikor egy ellentámadás fordított 
eredményt szül. Taccsdobásból Cseh elé 
pattan a labda, aki átemeli Wéberen, de lö
vése emberbe pattan s onnan Dudáshoz, 
majd tiz méterről védhetetlcnül a felső Sa
rokba. 1:1. Kezdés, Phöbus-roham, Béky 
kapja a labdát ofTszájdgyanusan, ezt amn*  
ban nem vszik észre s igy a beadás Törös 
II. elé röppen, aki nyolc méterről élesen gólt 
fejel. 2:1. Azután egv tumultus és beadsz- 
gyanú kelt Izgalmat, majd Sós beadását Cseh 
a hálóba teszi, de

a gólt n bíró anullúlja áron a elmen, 
hogy Vidor akadályozta Csikóst u vé

désben.
sűrűsödnek s egy perc múlva 

labdájára Cseh ráfut. Csikós 
de nagy lendülettel fordul, úgy 

Az irgalmak 
Sebes iveit 
ugyan fogja, 
hogy Cseh játékcsiga módjára peregni kezd. 
Tizenegyes, amit nagy herce-hurca után

Újpestet nem tudta nagyobb erőfeszítésre kész
tetni a gyengén játszó Bocskai. A Nemzeti, 
Elektromos és a Budafok testvériesen megosz
toztak ellenfeleikkel a pontokon. .4 győri ETO 
szimpatikus csapata úgy látszik végveszélybe 
került és gyenge játékkal ezúttal is csak őszinte 
sajnálkozást tudott kiváltani a közönségből.

A

Cseh élesen ugyan, de pontosan Csikósba lő 
Hogy némi humor is legyen a tragikus moz
zanat után,

Szabó a kapujától negyven méternyire 
harmadik bekként szereli az ellenfél 

csatársorát.
mimózalclkü biró néhány hibája viharos,

Megyeri

SEBES, A KIVÁLÓ PHÖBUS-CSATAR GÓLJA

Béky Ivett labdáját Sebes pompásan tálalja 
Turay II. elé, nkl saját halijaitól sem kapha
tott volna Jobbat. Persze, hogy belövi. I. félidő 
15. pere. 1:0. (Copyright by Hétfői Napló — 
System Horváth.)

Dertoi előtt kétgólos tréning 
a Bocskai terhére

ÚJPEST—BOCSKAI 2:0 (1:0)
Debrecenből érkezett filléresgyors clle- 
csak kisszámú közönség volt kiváncsi

A
nére _ . ........... .........
az érdekesnek ígérkező bajnoki mérkőzésre. 
Az elmaradt közönség vigasztalására azon
ban meg kell állapítanunk, hogy a mérkő- 

nagyon gyenge sportot nyújtott és ni- 
vóllau ’-nlt. A Bocskai nagymultu csapata 
ezzel a nu .főzéssel is igazolta, hogy telje
sen visszament Irmájában és hasonló já 
lék mellett hosszú *’“ig nem terem a szá
mára babér. A Bocskai c’-ős iramban kezd, 
de rövidesen elveszti támadói, -dvét, amikor 
a masszív és kitűnő újpesti véac’«mre ta
lál.

A fiatal Szukái elsőrendű bekkjátékot 
produkált.

öreguras nyugodtsággal kezdi a játékot az 
Újpest. Az újpesti közönség türelmetlenke
dik és biztatásával a 34. percben végre fel
rázza a csatárokat. Szalag remekül kígyó
zik a védők között és pompásan ívelő be
adását Kállai közvetlen közelről a kapuba

Ftlszáz gólhelyzet, egyetlen gól sem 
is. A saját csatársorát azonban nem tud la 
gólra ingerelni, amit főleg annak tudhatunk 
be, hogy n Nemzeti összekötői — ragasz
kodva a merev \V-formációhoz és a kénye
lemhez —, egészen kezdetleges futballt ját
szanak. Néhány fault is kicsúszik már, ami 
a Törekvés vérmérsékletére és a Phöbus- 
pályán véghezvitt buzogánygyakorlataira 
való tekintettel parázs botrányt Ígér.

Ez azonban elmarad, annak ellenére, hogy 
a biró suta Ítélkezései és a lélekgyógyászat 
körébe tartozó tevékenysége minden alapot 
megad a komolyabb csonlzenéhez. A szünet 
után a Törekvés valójában csak tiz ember
rel játszik, mert Keszeg 11. teljesen használ
hatatlan, de nem kell sokáig várni arra, 
hogy a Nemzeti az öncsonkítás bűnét kö
vesse el. Sz'ancsik fogyatékos csatártehetsé
gét szónoki képességeivel igyekszik ellensu- 
•vorni és addig szaval, mig végül is a pályán 
kívül találja magát. Néhány gólt rúghatni 
ugyan most a Nemzeti, mert kapufák és

NEMZETI—TÖREKVÉS 0:0
Az amatőrbujnok és a Nemzeti ütközete 

különös izgalmakat Ígért, mert a vasutas
csapat eddigi eredményei alapján várható 
volt, hogy ezt a meccset is „megjátssza**.  A 
Nemzeti, búr csaknem minden részében 
jobb volt, mint az ellenfele, egyet nem tudott 
a pályára vinni olyan mértékben, mint a 
Törekvés: a lankadatlan küzdőszellemet. Ha 
ez csak egy negyedórára megvan a fekete
fehér fiukban, vagy akárcsak a csatársoruk
ban is, a győzelem nem maradt volna cl. 
Annyi gólhelyzetet, amennyi ezen a mérkő
zésen keletkezett, talán egész szerónban nem 
tud öszebozni ez a két csapat. A 7'őrrÁoés 
tengelye már az első félidőben meglazul, 
amikor Keszeg II. egy összecsapás után ad
dig biceg, mig végül a szélső posztján ta
lálja magái. Az első félidőben ennek elle
nére nagy az iram, amit főleg a Nemzeti ki
váló halfsora és benne is Túli kiemelkedően 
nagyvonalú játéka kényszerít rá ax ellenfélre

de korántsem gyengéd kritikában részesül, 
mire megállítja a játékot s csak akkor foly
tatja, amikor fölzug az ütemes tempózás. 
Rendkívül izgalmas most a játék, a Phöbus 
kézzel-lábbal védekezik, néha ketten is fe
jelnek egy labdába. A 25. percben azonban 
nincs mentség. Titkos, aki eddig ködös táv- 
latokban szinte láthatatlanul lézengett a gye
pen, egy labdát előread, Cseh elcsípi és tiz 
méterről az ellenkző sarokba lövi. 2:2. Most 
aztán a Hungária a harmadik sebességre 
kapcsol, csaknem vakon megy a játék to
vább, jobbra-balra cikáznak a támadások és 
Biró annyi hibát csinál, hogy tőle akár fél
tucat gólt is rúghatnának. Pazar lendülettel 
rohamoz most a Hungária, de nincs sok ér
telem a játékban, mert a tömörült védelmi 
falanxról minden lepattan. Az utolsó per
cekben már időhúzással telik el a játék.

sodorja. 1:0. A Bocskai játékosai drámai 
jeleneteket rendeznek a gól miatt és egyér- 
ielrnüleg hangoztatják, hogy a góllövés pil
lanatában Zsengellér lesállásban volt.

Szünet után lanyha iramban kezd mind 
a két csapat és valósággal elaludna a kö
zönség. ha a sorozatos durvaságok nem 
tartanák izgalomban idegeiket. Az újpesti 
támadások zömét Balog indítja et és a ki
tűnő halfjátékos csapatának legjobb em
bere. A válogatott Zsengellér, a „nagy belső 
trió tagja, úgy látszik, már megszokta 
Sárosi és Cseh közellétét és nem érezte 
magát otthonosan ebben a csatárláncban. 
A közönség szinte a haját tépte, amikor 
egy százszázalékos hatalmas gólhelyzetet 
bagy’ott ki. Már mindenki elkönyveli a tri
bün: kön a legminimálisabb újpesti győ
zelmet, ; mikor a mérkőzés utolsó percében 
a 16-os voi.Mon Orosz elgáncsolja Kocsist. 
A közelben tanakodó biró gondolkodás 
nélkül tizenegyest *.d  az Újpest javára, 
amelyből a szenvedő bős, Kocsis, a vég
eredményt beállítja. 2:0.

nagy helyzetek bőven akadnak most is, de 
a gól csak várat magára. A 37. percben 
Fenyvesi folytatja Sztancsik szónoki sike
reinek vonalát, mert egy parázs összecsapás 
után, úgy látszik, keresetlen szavakkal kriti- 
zálja a bírót, aki pedig — kritikán aluli. 
Fenyvesi is lihegve tér a pálya szélén álló 
pádhoz, ahol úgy látszik randevút adtak egy. 
másnak a fekete-fehérek. Ezután különleges 
formációban próbálja a Nemzeti a mérkő
zést megnyerni: két bekk, két half és semmi 
jobbszárny.

Ez a formáció nem sokkal értelmesebb, 
mint az a zagyvaság, amelyet egy Idő
ben úgynevezett szakemberek „célfiit. 
ball“ néven igyekeztek meghonosítani, 

nem is vezet tölb eredményre. Legfeljebb 
Lőrinci vérző orra tanúskodik az ellenkező
jéről, minthogy Kisalagi lábával ütközött 
össze. A kilenc emberre csonkult Nemzeti a 
tiz emberrel gőzölgő Törekvés ellen végig 
tartani tudja az „eredményt."

Fogl távozása sem 
segített a győrieken
KISPEST—ETO 5:2 (1:0)

Nyolcszáz főnyi nézőközönség jelenlétében 
kezdődött meg a mérkőzés a kispesti „sárkány- 
barlangban.**  A Kispestnél az az újság, hogy 
Borsos, a Franciaországból hazatért uj játékos 
játszik a csapat tengelyében.

Tapogatódzó játék után Győrnek van óriási 
gólhelyzete, de az ideges Kecskés két lépésről 
fölé bombáz. A kispestiek Nemes révén viszo
nozzák az udvarias látogatást, de eredmény 
csak a 14. percben adódik. Varga dr. küldi tá. 
madtlsba Kincsest, aki szélsebesen elfut, ideális 
centerezését Déri félmagasan a kapuléc mellett 
befejeli. 1:0. Az elfogódottan játszó győriek já
tékából hiányzik a rendszer, csak a védelem jó 
egyelőre. A Kispest félgőzzel játszó csatársora 
nem tud megbirkózni a masszív ETO védelem
mel, Dombovárg, az amatőrválogatott kapus 
pazar védéséért sok tapsot kap, néha hihetet
len helyzetekben menti meg a győri hálót a 
góloktól.

A szünetben az ETO játékosaiba Schiller, a 
Szegedi TK volt játékosa, az uj tréner próbál 
lelket önteni.

Az ETO lelkes támadásaival kezdődik a má
sodik félidő Az 5. percben a fürge Farkas, a 
győriek balösszekötője, szemkápráztató dribli- 
vei verekszik át a kispesti védelmen, ügyesen 
Kovácshoz gurit, aki a bdmész kapus mellett 
laposan a hálóba helyezi az egyenlítő gólt. 1:1. 
A kispestiek n 13. percben szabadrúgást kap
tak. Nemes ügyesen Dérihez továbbit, a fürge 
összekötő kiugrik a győri védelem mellett és 
a kifutó kapus fölött belőni a második kispesti 
gólt. 2:1. A gól felvillanyozza a győrieket, lel
kes játékukat két perc múlva siker koronázza, 
Juhász pompás beadásából Boros közelről ki
egyenlít a leálló védelem mellett. 2:2. Hullámzó 
játék után Serényi lövését Dombovárg kiejti, a 
szemfüles Nemes szerzi meg a labdái és egye
temet végzett pincérként „tálal * Kincsesnek, 
aki a „tálalással**  megvan elégedve, mert re. 
mek lövéssel ismét vezetést szerez a Kispest
nek 3:2. A győri csatárok lábán mintha átok 
ülne, biztos helyzetben rontanak. A Kispest ro
hamát Tóth kézzel akasztja meg a lfl-oson be
lül, a 11-est Vig belövi 4:2. A 41. percben 
Varga ideális szöklctéséből Borsos az összerop
pant győri védelem mellett megszerzi a Kispest 
utolsó gólját. 5:2.

Javul a Budai — 
fálmaccset nyert már

BUDAI „11** —BUDAFOK 2:2 (2:0)
Mint várható volt, igen nagy küzdelmet ho

zott az alsó régió két csapatának küzdelme. 
Habár több mint 80 percen keresztül a Buda
fok volt fölényben, a döntetlen mégis reálisnak 
mondható, mert a Budafok csatársora egész 
g.venge.

A Budai kezd és már a 4. percben vezethetne, 
de a kiugró Lgka ügyetlenül a kifutó Vagiha 
lö. Most sorozatos Budafok támadások követ
keznek, de nincs lövőcsatáruk Es mint ahogy 
lenni szokott, a Budai rúg gólt. A 17. percben 
az újonc Fekete a saját tfí-osáról hozza előre 
a labdát, hiába lökik, buktatják, a cigányképp 
csatár biztosan tőr kapura, lövése azonban 
olyan gyenge, hogy Vág! annyira meglepődik, 
hogy ahelyett, hogy kiütné, a saját kapujába 
üti a labdát. 1:0. Most ismét a Budafok látnau. 
Ostromzár alatt van a Budai kapu, de hiába, a 
piics.kékek csatársora tehetetlen, de meg //«»« 
is kitűnő. A 3B. percben ismét váratlanul 
gólt a dudái. Szebehelyi hazaad egy ártatlan 
labdát, Hii.’Sj ráfut és a későn induló Híj*  
mellett a boltokba lő. 2:0. A félidő utolso 
eseménye a Buo. « közönség parázs tüntetése * 
folyton tévesen int- '»ctő hatórbiró ellen.

A második félidőbev ha lehet, fokozódik ® 
budafokiak fölénye, A perc a piros-kékek 
első gólját hozza. Szigeti . endsze miatt lő * 
méteres szabadrúgást Nyilas, lövése Kovács és 
Hóri közé esik le, a csatár gy^’sabb, a kapus 
orra elől a hálóba gurit 2:1. A L ’dafok szar
nyakat kap éj a 19. percben a mérko'-R legna
gyobb gólhelyzetét rontja cl Kovács, mci. nyolc 
lépésről az üres kapu fölé bombáz. Ami k^'ik. 
az nem múlik: a 20. percben Dóczó Fésler e> 
játszik, ő tovább Szedernek, nki mintegy 
méterről ágvuszerü gólt lő. 2:2. Megjön erre 
már a közön ég hangja is, fergetegesen biztatja 
csapatát. A Budai 10 emberrel védekezik! így 
is sokszor csak a szerencse és a kapufa ment
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Rendkívül durva játék 

és egy ongéi döntött Szegeden
FERENCVÁROS—SZEGED 1:0 (0:0) 

Szeged, október 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Lazio ellen kupadöntőre ké- 
íiiilö Ferencváros csak keserves győzelmet 
tudott aratni Szegeden és ez a keserves győ
zelem bizony nem sqk biztatót nyújt a jövö- 
jietl római kupadöntőre. 7000 néző előtt a 
Ferencváros a játékidő első felében jófor
mán semmit sem. mutatott és tárgyilagosan 
meg kell állapítani, hogy bizony az első fél
időben a híres Fradi-csatárok egyetlen vala
mire való lövést nem küldtek kapura. A 
második félidőben már megváltozott a játék 
képe és heves attakok tömegét vezette a 
Ferencváros a szegedi kapu ellen, de a be
fejezéshez a csatároknak nem volt megfelelő 
erejük. Kezdés után hevesen támad a Sze
ged, do negyedóráig meddő ez a szegedi 
ostrom. A 15. percben Somogyi szökteti Se
pert, aki teljesen tiszta helyzetben „gyer
tyát" rúg a kapu elölt. A közönség felhör
dül és csak akkor nyugszik meg, amikor 
Sárosi gavallérosan visszaadja a kölcsönt. 
Kiss remek labdával tiszta helyzetbe hozza 
Gyurkát, aki a hatos vonalon egyedül áll a 
kapussal szemben, de labdája a kapu mellé 
vágódik, óriási vihar tör ki a 28. percben, 

valósággal őrjöng a tribün és a kedé
lyek csak nehezen csillapodnak. Seper 
tisztára játszó Kisst, az újonc szegedi 
szélsőt, aki közelről a ferencvárosi há
lóba küldi a labdát. Gombos biró a gólt 
oITszáld elmén nem adja meg és a kö
zönség elkeseredése hatalmas tüntetés

ben robban ki.
A félidő végéig továbbra is a Szeged ma 

rád frontban és csak a Korányi—Tátrai 
hátvédpár kitűnő játékán múlik, hogy a

Kemény küzdelem — 50 százalékos 
kényszeregyezség

ELEKTROMOS—SZÜRKETAXI Isi (1:1)
Már régen befejeződött a kézilabda-derbi, 

piég mindig hiába várja a közönség a fut- 
balksala szereplőit a zöld gyepre. Jó ne
gyedórái várakozás után végre megjelennek 
a csapatok. Az Elektromosmüvek sportve
zetősége, úgy látszik.

felbuzdulva a szerdal clsötétltésl gya
korlatok sikerén, a meccsel Is csökken
tett világítás mellett akarja befejezni. 
Nagyon frissen kezdenek a csapatok. A 

kis Taxi húzásai élénk tetszést váltanak ki 
a közönségből. Egyik húzásból Darázs csak
nem „megcsípi" az Elektromost. Az Elek
tromos nagyon szépen és fürgén játszik 
Határozottan

meglátszik a csapaton Potya mester „tak
tikai tanácsadása."

Lengyel ügyesen szökteti Szcndrődit és a 
villamostank két játékost kicselez, majd húsz 
méterről irtózatos erejű félmagas bombát 
Aüld be a kapufa mellett a hálóba. 1:0. A 
következő taxitómadás már elcsendesiti az 
Elektromos híveinek üdvrivalgását. TaWcs 
//. fejjel szökteti Darázst, akit Fűzi keresz
tezve akar szerelni. A szerelésből hatalmas 
fault lesz, a büntetőterületen belül és a biró 
11 -est ad. A büntetőt Kiszely előir-isszerüen 
helyezi a hálóba. 1:1. A mérkőzés szép és 
élvezetes. A fenegyerekeknek kikiáltott Elek
tromos-játékosok, mint a kezes bárányok, 
abszolút sportszerűen játszanak. A kis Taxi 
többlzben lesipuskázik, de mindannyiszor 
visszafelé sül el a lesipuska: a biró észre
veszi a lesálhísokat. Bátort közeli fejesét 
(iiilyás biztos kézzel fogja. Az Elektromos 
többet támad, süvítenek a kapura a lövések, 
<le a Taxi golyóálló üveggel van ellátva. A 
futballvilágtörténelem számára fel kell je
leznünk egy páratlan mozzanatot: Takács 
II- faultot. A kulturáltabb futballt játszó 
Elektromosnak hatalmas gólhelyzete adódik 
a félidő utolsó perceiben, de hiába, a fut
ballhoz szerencse is kell. Szendrődi és Aradi 
ügvanis a Taxi kapuin előtt összefutva, 
földre es'k. A labda Biharihoz kerül. . aki 
közelről laposan lőni akar, de a hjztos 
gólnak látszó labda Szendrődi hátán meg
akadt. Szünet után még jobban kidomboro
dik az Elektromos fölénye, de a Taxi-véde- 
lfa keményen állja a „füvet." Szinte hősi 
olv'ántsággal dobják magukat a Taxi védői 
" Icgrcménvtelenebh és n leoerősehb Elek- 
h-mnos-támadásba. Fehér biró, aki nz első 
félidőben kielégítően vezette a mérkőzést, 
n'cst teljesen elveszti a fejét. Aradi egv 
n;,7 hendszét elnézi a hüntetö területen 
beliil. A tribün óriási zaiial kiséri a bírói 
tévedést, de a biró, úgy látszik, nem szereti 
az ütemes címadományozást, mert leállítja 
a játékot és erélyesen felszólítja a rendez<T 
S;gefl hogy öt percen belül csendet teremt
sen. A rendezőség ecy percen belül csendet 
teremt. Mátrai a feie fölött elrepülő labdát, 
hunt a le-.’vct kézzel kapja cl. de a biró 
érthetetlenül az Elektromos javára ité1_ sza
badrúgást. Erre már óriási derültség tőr ki. 
^endrödi ritkán látott gyilkos erejű bom
bát ereszt meg harmincöt méterről, de Ku- 

a löveget kornerre bokszolja. Ebben n 
'‘H’őbcn a mérkőzés az Elektromos csatá 
fok és « Taxi-védelem párharcává alakul ki. 

szegedi csatárok nem érhetnek el számszerű 
eredményt. Szünet után teljesen megváltozik 
a játék képe, a Fradi rákapcsol és mintegy 
félórás tüzes ostromot zudit a szegedi ka
pura. De Toldi és Sárosi lövései fölé vagy 
mellé találnak, de ’egjobb esetben is a 
kitünően védő Pálinkás kezében múlnak ki. 
A 20. percben Toldi lő fölé, majd Polgár 20 
méteres hatalmas lövése süvít el vésztjósló 
zúgással a léc fölött. A 28. percben

durva jelenet adódik
a szegedi kapu elült. Pálinkás fogja Polgár 
lövését, de Toldi vadul nekiront a kapus
nak, aki összeesik. A közönség hangosan 
követeli Toldi kiállítását, de a biró meg
elégszik a figyelmeztetéssel. A 30. percben 
ismét tombol az aréna. A játéktér közepén 
a földönfekvő Harangozóba Korányi bele
rúg és a közönség minősíthetetlen kifejezé
sekkel szidja a volt szegedi játékost. Már- 
inár ugylátszik, hogy már-már megszületik 
a szegedi szenzáció és a Fradi pontot hagy 
a Tiszaparton, amikor a 42. percben nagy 
tumultus keletkezik a szegedi kapu előtt.

Nyolc játékos vív közelharcot egymás
sal és Toldi bcleitgrik a tömegbe, a labda 
Toldi lábáról Kiss elé pattan és az ősz- 
szekötő fejéről gyenge fejea száll a 
kapu felé. A labdát Pálinkás nyilván
valóan elfogná, de Bertók belefut és a 
hálóba sodorja a két pontot jelentő gólt. 

1:0.
Az öngól nagyon lehangolja a csapatot és 

a játékidő végéig tervszerűtlen csapkodás 
folyik. A Ferencvárosban csak a közvetlen 
védelem volt kielégítő. Polgár gyenge játé
kot mutatott. A Szegedben a védelemben 
különösen Kispéter kitűnő játéka keltett 
kellemes meglepetést.

A mérkőzés rendkívül heves és izgalmas. 
Közben nagy paragrafusviták fokozzák az 
izgalmakat a pálya belsején. Az Elektromos
nak nincsen szerencséje és kénytelen 50 
százalékos kényszeregyezséget kötve levo
nulni a sötétségbe burkolódzott pályáról.

1 Játék öól Pont

1 FERENCVÁROS 7 23:14 13
2 HUNGÁRIA 7 35:9 12
8 PHÖBUS 7 21:8 12
4 ÚJPEST 7 3( 1:9 11
5 KISPEST 6 23:21 8
6 NEMZETI 7 21:21 8
7 TÖREKVÉS 7 17:l(i 7
8 ELEKTROMOS 6 12:11 7
9 SZÜRKETAXI 7 17:20 fi

10 SZEGED 8 13:17 5
11 BUDAFOK 7 11:20 5
12 BUDAI „11" 8 15:23 3
13 BOCSKAI 7 5:24 ■r
14 GYŐRI ETO 7 7:34

NAGY MEGLEPETÉSEK AZ AMATŐRFRONTON

Bíró csoport: Postás—B. Vasutas 3:2; Vasas 
—MSC 3:1; Urak—Testvériség 4:0; Goldberger 
—BLK 31; Pamut—Bszkrt 2:1; HAC—III. ke
rület 3:0; ZSE—UTE 2:1.

Pártos csoport: Drasche—MAFC 2:2; PTBSC 
—SzFC 3:1; Ganz—WSC 1:1; EMTK—MIK 
2:1; Maváfi—BMTE 1:0; Csepeli MOVE—KAC 
3:2; SzAC—FtC 3:1.

DÖNTETLEN A KISPROFIK DERBIJE!
Haladás—Drogisták 3:0; Erzsébet—Simon- 

tornya 8:3; SBTC—Szolnoki MÁV 2:0; V. Re
mény—VSE 1:1: DVTK—Csepel 0:0; VÁC— 
Vasas*:!;  Tokod—ARAK 1:0.

ÉRDEKES BÉCSI FUTBALLEREDMÉNYEK
Pécsből jelentik: Admira—FC Wien 6:2, Sport 

Club—Favorilner AC 4:0, Vienna—Austria 1:1, 
Rapid—-Wacker 3:3, Florizdorf—Simmering 5:0.

A BBTE pályán rendezte az UTE Ifjúsági at
létikai versenyét. A verseny kiemelkedő ered- 
ménve a 4X1500 méterei staféta volt, melynek 
rekordját az UTE (Almás!, Faragó. Kárpáti, 
Zoltay) 17 perc 40.4 mp-re javította.

Az MFSE a BEAC pályán rendezte Magyar
ország 1037. évi főiskolai staféta ét csapatbaj
noki versenyét, melynek keretében karúit ki
írásra a ..József királyi hercog“ vándordíj, me
lyet a BEAC nyert meg 25 ponttal.

Kézilabda. Férfi: BLE XIV—BSzKKT 9:2, 
MAFG—VÁC 7-8. Női: GSE—AMC 5:2, MPSC— 
Olympia 2:1.

A Fillcx—Pollik cégliga labdarugómérkő’é- 
sen súlyos szerencsétlenség történt, Frpl Pált, 
a Fillcx kiváló játékosát nyílt lmkatöréssel a 
mentők szanatóriumba szállították

A*  UTE nyerte a kézilabda-derbit UTE- 
Elektromos 7.4 (4JÍ. Óriási küzdelem után ki
váló kapusa révén nyer az újpesti legénység- 
Góldobók: Kollai, 4, Csillag 3, illetve CzófTay 
2, Fodor 2.

A«?biier serleg: Phöbus b)—Ferencváros b) 
2:1.

A válogatott centerhalf 
pikáns kalandja 
a metszőén szellemes 
elnökkel

Megtörtént az alábbi kedves ősei.
A válogatott centerhalfnak szezón közben hir

telen eszébe jutott, hogy követelése van a klub
jától. Addig morfondírozott, amíg végül Is Sen- 
keg Ica, a neves hátvéd játékostársa lelki prob
lémájának elintézésére, személyes kihallgatást 
kért Briill elnöktől. Az engedély megjött. Sen- 
key válogatott centerhalf barátjával felkereste 
az elnököt. Hosszú előadás következett, a játé
kos bizonykodott az igaza mellett, szívósan har
colt az elképzelt összegért, de hasztalan. Az el
nök csakhamar kimutatta, hogy nem jár egy 
fillér sem. Érvei olyan meggyőzőek voltak, hogy 
végül is a centerhalf némi pironkodássat kény
telen volt belátni, hogy alaptalanul követelőzött.

A metszőén szellemes Brüll a hosszas és ki- 
nos tárgyalás után némi elégtételt akart sze
rezni s a bucsuzás előtt csak annyit kérdezett 
a centerhalftól:

— Mondja, fiam, hogyan jutott magának 
eszébe ez az egész követelési ügy?

— Hát elnök ur — hebegte a kárvallott Játé
kos — telebeszélték a fejemet.

— Hml És tudja fiam, bogy kinek lehet tele
beszélni a fejét?

— ? ??
— Akinek üres a feje! — szólt az elnök és 

kegyelemben elbocsátotta a válogatott játékost.W

Félelmetes tormában
várja a Lazio a Ferencvárost

LAZIO—BOLOGNA 2:0
(A Hétfői Napló tudósítóidnak telefonjelen- 

tése.) A római Lazlo-pályán harmincezer néző 
előtt vívta meg hatalmas küzdelmét a I^zto 
csapata, a Fradi Jövővasárnapi kupacllenfele az 
olasz Bologna ellen. A haiajmas küzdelemben 
a Lazio bizonyult erősebbnek éa mindkét fél
időben határozott fölényben volt. Különösen a 
csapat védelme játszott elsőrangúan. A gyors

Bal van Sárosi 111. klubcseréjével
A Sárosi 111.—Elektromos fronton ala

posan megváltozott a helyzet. A kiadatási 
ügy hőse ugyanis nagy meglepetésre vasár
nap délután a MAFC-pályán gondtalanul 
tenniszczett ugyanakkor, amikor csapata 
bajnoki mérkőzést játszott. A tenniszezö 
műegyetemi krekk lábfájással magyarázza

paris
csak 60 ezer pengőért kaphatja meg 

a magyar lutbalt-válogatottat
A jövő tavaszi párisi futballvilágbajnoksAg 

előkészítésére serényen folynak a tárgyalások 
— most már kizáróan anyagi kérdésekben. 
Kimegy a magyar csapat, ha

60 ezer pengőt kap.
Ebből negyvenezret a francia szövetségnek, 

húszezret a magyar sportegykéznek kell fizet
nie. másként az MLSz nem indítja a csapatot. 
Az MLSz elnöksége ebben a kérdésben hajtha

Fellebbent Tóíh-Potya titkáról 
a fátyol

Kevés olyan homályos és titokzatos kérdése 
van a magyar sportközéletnek, mint a Potya
kérdés. Potyáról, a Ferencváros Ipgcndáshirü 
balszélsőjéről, majd későbbi tréneréről, aki az 
Újpest, majd több külföldi egyesület .igen nagy 
sikereket elért trénere volt, az utóbbi músfé. 
év alatt annyi mindent beszéltek és annyi 
mindent Írlak, hogy p neves tréner személye 
a sok hir közt egyre homályosabb megvilágí
tásba került • végeredményben ma már vafa 
hol a ködös távlatban cl is tűnt.

A legtöbb bestéd akörül forgott, hogy vájjon 
Potya megvált-e a Trieslinálól és az Elektro
mos müvek trénere lett-e. Amennyire a sok 
szóbeszédből a lényeget ki leheléit venni, a 
nagyközönségnek végeredményben az lett a 
meggyőződése, hogy Potya betegsége miatt 
nem tudja cjlálni a Trieslinánál a tisztségét. 
Ei a felfogás téves. Munkatársunknak módjá
ban volt beszélgetést folytatni az Elektromos
müvek egyik főtlszlvtselŐjével. aki a követke
zőket mondta el a Potya ügyről:

— Olyan spkat beszéltek a legutóbbi időben 
a Potya-ügyről, hogy Igen sokaknak — még 
nálunk bent is — nincs tudomása a tiszta va
lóságról. Ez pedig nem más, mint az, hogy

Potya « ml trénerünk.
Még az elmúlt év sarán leszerződtettük. A le- 
szerződtetés Igen nagy anyagi áldozatunkba ke
rült, d.*  olyan kiváló trénert, r.ilrt Potya, ter
mészetei, hogy meg ii keli fizetni,

Félgyapjuból, elegáns ujja- » 
nélküli fazónban ...__ó.zü

Tartós félgyapju Pul'over4non
divatkötésü, hosszuuj u ... 1U.ÖU
Kötött mellény, kitűnő fél- pn 
gyapjúból, hosszuujju — Iv.öU 

Bírmetylket választja — a legjobbat választja! 
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és belcmenős hátvédek csirájában elfojtották n 
világhírű csatársorral rendelkező Bologna min
den veszélyes megmozdulását. A római közön
ség extázisbán ünnepelte a győztes helyi csa
patot, amelynek 6lkeriíll reálisan megverni a 
párisi bajnokok tornáján győztes Bolognát. A 
Fercncárosnak vasárnap Igazán nagy Játékot 
kell produkálnia, hogy két gólelőnye ellenére 
Is hazahozhassa a Középeurópai Kupát.

ugyan feltűnő távolmaradását csapata baj
noki mérkőzéséről, de a valóság az, hogy

■ MAFC most már semmi szín alatt 
sem adja ki kiváló játékosát az Elek

tromosnak 
és a duzzogó futballista alapos tennisz- 
tréninggel kúrálja bánatában sérült lábát.

tatlan. mert azon az óllásponton van, hogy 
másként vergődő egyesületein nem tud segí
teni. Jövedelmeinek legtekintélyesebb részétől 
itthon a súlyos adók és egyéb Illetékek amúgy 
is megfosztják, igy tehát, amikor kereslet van 
a magyar anyagban, azt kötclcsségszerüen ki
használja a sport érdekében

A franciák 30 ezer pengőt kínálnak, ilyen 
árért azonban nem indul cl a nagy válogatott, 
amelynek neve ismét fogalom lett Európában.

A tízéves szerződése szerint havi hátszél 
pengő flxfizeléat kap, háromszobús lakást, 
azonkívül u megnyert és eldöntetlen mér
kőzések után fizetéséhez mért prémiumot, 
úgyhogy végeredményben fizetését közel 

ezer pengőre (ebet venni.
Azt, hogy a Triestlnával hogy ólt Potya ügye, 
arról én nem tudok, de bennünket ez egyálta
lán nem érdekel. Potya elvégzi a munkáját s 
hogy aztán másokkal milyen viszonyban van, 
az bennünket nem érdekelhet.

— Azl mondják, hogy a tréningek zárt ka
puk mellett folynak. Van ennek valami köze 
a Trieslina ügyhöz?

— Nem hiszem — szól a válasz. — Más tré
ner Is szokott zárt kapuk mellett dolgozni, 
hiszen a tréningen igen sok „hadititkot" cl le
helne lesni.

— Ezt a nagy tréneri fizetést bírja az egye
sület?

— Hogyne! Elsősorban a mérkőzések bevé
telei igen jelentős mértékben járulnak hozzá 
az egyesület anyagi helyzetének feljavításához, 
de ott van ezenfelül

■ vállalat évi huszonnégy ezer pengős
— törvénynél fogva előirt testnevelést járuléka. 
Potya hazahozatala végeredményben nemzeti 
érdek volt s ennek n nemzeti érőiknek az elő
mozdítását azoknak az egyesületeknek kel! fe
dezniük, p melyek erro képesek.
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Pompás autóverseny a Dobogókőn
Át Orszógos Frontharcos Szövetség autó- és 

rnotorsportosztálya vasárnap délelölt rendezte 
mt'ji óriási közönség érdeklődése melleit do 
bogókől hegyiversenyét, amely a magyar autó
éi rnnlnrkciékpórbajnoksóg pontszerző verse 
nye volt.

A verseny útvonala 7 kilométer hosszú volt, 
tele szerpentinnel. A verseny a legkisebb za
varó incidens nélkül és minden balesettől men
tesen bonyolódott le. A verseny részletes ered
ménye a következő:

A nap legjobb idejét érte el és ezzel a ver
seny abszolút győztese gróf Fcslelies Ernő. A 
aolo motorkerékpár csoport győztese Koznia 
Endre. A solo motorkerékpárok 250-es osztá
lyában győztes Kesjár János. A solo motor
kerékpárok 350 ccm es osztályában győztes 
Steinbock Imre. A solo motorkerékpárok 500 
ccm-es kategóriájában győztes Kozma Endre. 
Az 500 ccm en felüli gépek osztályában győz- 
les Pénzváltó István. Az oldalkocsis motor
kerékpár csoport győztese Palkó Gyula, A 600 
ccm en aluli oldalkocsis motorkerékpár osz
tály győztese Kugler József.

Egy rutin nélküli úrvezető, a pesti társasá
gok prominens tagja,

dr. Wtlhelm György, akiről eddig még nem 
Is hallottunk. Ionéin Apriliával a túrako
csik osztályának abszolút győztese lett 

6 perc 01.31 mp-cel.
A túrakocsik 1100 ccm-es osztályának győz

tese Bossányl Péter. A túrakocsik 1500 ccm-es 
osztályának győztese dr. Wiihelin György. A 
túrakocsik 20Ó0 ccm-es osztályúnak győztese 
Wüsengrund Ferenc. A túrakocsik 3000 ccm-es 
osztályúnak győztese Blum Béla. — A sport
kocsik csoportjuk ok győztese Ulrich Richler. 
A sportkocsik 1500 köbcentiméteres osztályú
nak győztese dr. Frltz Werneck. A sportkocsik 
2O(M) köbcentiméteres osztályának győztese 
Ulrich Richter. A sportkocsik 3000 ccm-es osz
tályának győztese Sebes Gusztáv (álnév). A 
versenykocsik csoportjának győztese gróf Fes
tetics Ernő.

A frontharcosok autóosztálya remekelt a mai 
versennyel.

A kitűnően rendezett versenyen egv sajnála
tos, súlyos baleset történt. Guczy Károly mo
torkerékpárjával bukott, lábtöréssel és agyráz
kódással szántották súlyos állapotban a Szent 
Margit kórházba.

5—6 pontos győzelmünkbe került.
— A harmadik tanulság az, amit már évek 

óta hangoztatok: ha jó sportot, izgalmas ver
senyeket adnak, akkor s’an közönsége az atlé
tikának! Persze, mint a jubiláns versenyen is, 
Fordachékkal, Hartikkákkal nem lehet — ve
rebet fogni. Miért nem igyekszik a szövetség 
— állítólag — nagy összeköttetésű elnöke az 
angolokkal, a németekkel kapcsolatot találni?

— Súlyos hibák ezek, amiken ez a mai re

zsim — sajnos — nem tud segíteni. Jóhiszemű, 
ségük elismerése mellett állítom, hogy nem se
gíthetnek, mert hiányzik belőlük az erre 
képesség. Egyelőre az a helyzet, hogy megbíz, 
haló fejbólintó Jánosokra van ott szükség 
akiknek nincs különvéleményük s a nagv’ 
mogul elölt pontos tornagyakorlatokkal bizö. 
nyilának hajlékonyságuk mellett A keményt 
gerincű szakértők kora még nem érkezett el 
— a magyar atlétika nagy kárára.
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Megverték a favoritét a Lovaregytétl difim is
1. Csáklyás, 2. Cabala, 3. Gyöngy

Szép mérkőzések,heves küzdelem 
a Hétfői Napló vándordíjáért

A Cégliga szombati I. o. mérkőzésein meg
lepetés a Kittért veresége a Groutctől és a 
Hajós is Szántó nagy gólarányu győzelme az 
Albus felelt. A mai eredmények után a Hajós 
és Szánló jobb góiarúnyával az 1. helyre, mig 
a Kistext rosszabb gólarányával a II. helyre 
szorult le.

A Hétfői Napló vándordíj mérkőzései szom
baton is szép, élvezetes mérkőzéseket nyújtot
tak. amit legjobban jellemez Strompf Sándor, 
a Cégliga kiváló játékvezetőjének nyilatkozata: 
„Az év legszebb mérkőzését vezettem ma."

Az Elnökségi díjban a Kistext II. mai újabb 
győzelmével változatlanul, erősen tartja első 
helyét. Részletes eredmények:
,1. osztály. Hajós is Szántó—Alkus 6:2 (2:01, 

j. v. Tihaméri. Góllövök. Berbert 2, Kreutzcr 2, 
Simon és Király.

Groute—Kislcrt 4:2 (2:1), j. v. Hcrtzka. Meg
érdemelt győzelem, a jobb half- és csatársorral 
rendelkező Growe simán nyert.

Dannvia—Chinoin 3:2 (2:2), j. v. Istenes. Gól- 
lövők: Kolos, Fekecs II. és Szabó, ill. Mann (2).

Wcrlheim—M. Pamut 6:2 (4:1), j. v. Hertz. 
Változó játék, megérdemelt győzelem. Tóth 
(Wertheim) kapus, a mezőny legjobbja.

Filter—M. Acél 2:1 (1:1), j. v. Török Gól- 
IÖvők: Szobck, Mészáros, ill. Jerabek.

A'cménp és Tsa—fíudnvidiki Posztó (2:0 (2:0). 
j. v. Gerö Góllövők: Ferslk (U:ből) és Kovács.

Hétfői Napló vándordíja:
Révai—Jutagyár 4:4 (3:1), j. v Strompf.

Góllövők: Mórái, Horváth, Halász és Sémáéi, 
ill. Potzlich, Barna (2) és Thámusz. Izgalmas, 
nagyon szép mérkőzés, n Juta 4:2 re vezet, a 
finisben Révai kiegyenlít.

Chinoin II.—Vigodni 6:0 (3:0), j. v. Csanády. 
Góllövök: Kovács II. (2), Kovács I. (2), Páli és 
Hajdú. Erős iramú mérkőzés, könnyű győzelem, 
de a gólarány túlzott.

Radiátor—Schember Magyar Mérleg 3:1 (2:1), 
j. v. Cscpregi. Változatos játék, a jobb Radiátor 
megérdemelt győzelem. Gál, a Radiátor old-boy 
játékosa, a mezőny legjobbja.

Kováid—Wander 4:1 (2:1), j. v. Rácz. Szép 
játék után, a Kováid megérdemelten győzött. 
' Shell—Gamma 3:1 (2:0), j. v. EhrcnStein. 
Erős, izgalmas mérkőzés, a Shell jobb csatár
sorával simán győz. Jók voltak: Weiser, Tit
kos (Shell).

Elnökségi dij:
Kistext ll.—Framma 5:1 (1:1), j. v. ölmacher. 

— Fiat—Leipzlger 8:5 (5:0), j. v. Földes. — 
M. Posztó—Hirmann 2:2 (0:2), j. v. Kralt. — 
Krolupper—Kábelgyár 6:2 (4:2), j. v Fiedler.

Gyephokkiban legyőztük 
Ausztriát

MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 1:0 (1:0)
Változatos, heves iramú mérkőzést vivőit 

a két ország válogatott legénysége. A mér
kőzés egyetlen gólja az I. félidő 35. percé
ben esett, amikor is Herkes előreadásót 
Turcsányi jól teszi Hárai elé és a kiváló 
összekötő nem hibáz. A második félidőben 
sokat támad a magyar csapat, de az osztrák 
védelem mindent ment.

Hiába kong a vészharang:
Korányi sohasem

tárgyalt Lille-el

Befejeződött az idei meglepetésekben gazdag 
pesti versenyszezon. A kapuzáró nap főverse
nye, a Lovaregyleli dij sem bizonyult kivétel
nek n klasszikus versenyek idei példátlan meg- 
lepctés-sorozatábnn és a verhetetlennek látszó 
Cabala is kikapott, mégpedig egy olyan lótól, 
melyet a szezon közepén potom pénzen kínált 
fünek-fának volt istállója, mert „szívtelen ku
tya" és versenyben nem megy semmit. Jelen
legi tulajdonosa tulajdonképpen Caruso vezető
lovának vette meg. A szezon vegére kiderült, 
hogy Csáklyás a crack és a Király dij-nyerö 
Caruso a vezetőló.

A favorit Cabala nyagyszerü versenyt futott, 
kissé ugyan túlságosan elmaradt a lassutempóju 
versenyben a vezetőktől. A célegyenesben azon
ban imponáló stílusban hagyta cl sorban ellen
feleit és a cél előtt tiz méterrel inár tisztán 
megnyerte a versenyt, de az utolsó ugrások
ban ő is elkészült és a szinte reménytelen po
zícióból kikccmergö Csáklyás a célban fejhosz- 
szal megverte. A cseh vendég Tornadó mintegy 
2800 méteren át vezette a versenyt, a végküz
delemben azonban sorra előzték meg magyar 
lovak.

A favoritoknak különben kedvezett az 
utolsó napi tendencia, s közülöa mindössze az 
egyetlen Jonathan nyerte meg versenyét. Az 
évzáró nap utolsó versenyét stílszerűen Dráma 
nyerte meg, s ezzel befejeződött az idei pesti 
versenyevad.

Részletes eredmények:
I. CSÖMÖRI DÍJ. 1. Jonathan (2H) Alt. 2. 

Maréchal Soult (4) Schejbal. 3. Ciro (4) Esch. 
Fm.: Nowhere (6) Klimscha, Cipó (10) Szent
györgyi, Bitang (4) Weissbach. Búvár (10) 
Keszthelyi, Gellert (12) Teltschik. Dominó (4) 
Gutái. 3 hossz, fejhossz. 10:35, 17, 20, 14. Be
futók: 10:105, 92.

II. NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE.
1. Drusza (4) Nagy G. 2. Mire való (6:10) Tel
tschik. 3. Faun (5| Esch. Fm.: Dobos (ő) Szent
györgyi, Árpád (12) Kupái K., Ariane (6) Ba
log, Pákozd (12) Keszthelyi. hossz, 2'4 h 
10:42, 11, 11, 12. Befutó: 10:108.

III. LOVA REG YLETI DÍJ. 1. Csáklyás (6) 
Nagy G. 2. Cabala (1%) Esch. 3. Gyöngy (5) 
Klimscha. Fm.: Nordland (16) Gutái, Sirató 
(8) Teltschik, Bromo (16) Keszthelyi, Cimbora 
(5) Schejbal. Tornádó (3) Loinax, Bonaparte ' 
(12) Balog, Moulin Rouge (20) Kovács L. Fej
hossz. % hossz. 10:90, 20, 14. 16. Befutók: 
10: 190. 481.

IV. SZOBI HANDICAP. 1. Csaba (6) Gutái
2. Cavaliero (6) Bihari. 3. Dcsperadó (3) Keszt
helyi. Fm : Boss (3) Schejbal, Prímás (10) Esch, 
Ugolin (8) Félix, Hó (6) Teltschik, Kékes II . 
(12) Rózsa. Farandole (12) Esch Gv. II.. Epi- I 
zód (12) Klimscha II., Adamas (6) All, Dongó |

(4) Csuta, Argument (16) Csömöri. Fejhossz 
nvakhossz. 10:109, 29, 36, 17. Befutók: 10:723*  
343.

V. VIGASZ HANDICAP. 1. Ereszd el (2^) 
Pfendler. 2. Mák (214) Keszthelyi. 3. Medina 
(4) Csuta Fm.: Napnyugta (p.) Schejbal. öt- 
negyedhossz, ötnegyedhossz. 10:34. Befutó- 
10:86.

VI. NYERETLEN KÉTÉVESEK HANDICAPJA, 
1. Dráma (4) Simics. 2. Muki (5) Alt. 3. Tyu- 
haj (12) Csömöri. Fm.: Siber (2) Esch L„ 
Régi (20) Soós, Torbágy (2J4) Esch T., Cél 
(6) Pfendler, Cinus (16) Kajári, Panama (6) 
Klimscha II. 2% hossz, 2% hossz. 10:59, 17, 
18, 37. Befutók: 10: 223 és 465.

ABENDFRIEDEN GYŐZÖTT
A vasárnap Berlinben lefutott St. Leger 

eredménye: 1. Abendfrieuen, 2. Biasius, 3. 
Erlilzling. ■■«■■■»

Az Urlovasok Szövetkezete szombaton est® 
választmányi ülést tartott, melyen az elhalálo
zott. Horthy István lovassági tábornok helyébe 
Rapalch Richárdot, a honvédség helyettes fő
parancsnokát választotta meg elnöknek. Az 
igazgatóság tagjai leltek még nemeskéri Kiss 
Sándor és Geist Gyula.

♦
Az Anstrin dijat futják vasárnap Bécsben. A 

20.030 schillinges díjért hat magyar és két né
met ló áll starthoz. Az egyik német jelöltet, n 
kiváló hároméves Iniga Isolanit nehéz lesz 
megverni. Indulnak:

Galéria Brera lov. Latina 
Iniga Lsolani „ Vlsck 
Satura „ Rózsa
Arusha ,, Teltschik
Credo „ Weissbach
Napnyugta „ Schcjbal
Pilátus , Klimscha
Podcbrad „ Esch

♦
A Honvédelmi miniszter diját futják vasár

nap Mcgyeren.

HÉTFŐI NAPLÓ
Szerkesztik:

Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ
Felelt*  tzerkeiztő é*  kiadó: l)r. ELEK HUGÓ 

Szerkesztősig és kiadóhivatal: Erzaóbet-körat ti.
Telefon hétköznap él vas. déli 12-ig: I-S08-M. Vas. d. u. 
1 órától (Aradi-u 8. Glóbus-nyomda-: 1-1M-43, t-143-Sl. 
Va*.  d. u. ^5-től lapzártáig: I 1N-4S, I-1H 4». 1-1M44, 

1 143 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország Ili fillér. Ausztria 20 Grosrhen. rrao- 
ciaorazág 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár. Németország 
15 Pl., Olaszország 1 líra. Románia 5 lei. Csehszlovákia
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A római KK döntőre készülő Ferencváros 
együttesét rendkivül kellemetlenül érintette 
e.gy hír, amely arról szólt, hogy Korányi, n 
zöld-fehér védelem oszlopa, nz FC. I.ille játé
kosa lett, mert nz erre vonatkozó tárgyalások 
befejeződlek. Tudott dolog, hogy Korányi kül
földre készül, de az is tudott, hogy nz FC Lilié 
védelmében sohasem lehet szerepe, mert a ki
tűnő francia csapat védelme vitán felül a leg

jobb nz egész francia ligában. Az FC Lilié ve
zetősége még álmában sem gondolhat hátvéd 
vételére. Így tehát

Korányi egyelőre még Fradl-szlnekben 
rúgja ■ labdát.

Viszont az igaz, hegy az FC Lilié szélsőcsa
tárt keres és szóbakerült Korányi neve, de a 
szegedi Korányié. Ez pedig nagy különbség...
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TÖRJE A FEJÉT!

Három súlyos MASz-hiba miatt 
elvesztettük a svéd-csatát

Egv héttel a magyar-svéd atlétacsnta előtt 
Interjút kért a Hitlói'Napló a magyar atlétika 
egyik szakemberétől. László Lajostól. Mint a 
múltban már, ezúttal is bevált László Lajos 
jóslnta s igy

a Hétfői Napló egy héttel előbb tökéletes 
poutossággal közölhette ■ csata számszerű 

eredményét.
Er a tény amellett szól, hogy a MASz-tól — 
jobb meggyőződésük ellenére is — lávoltarlott 
szakemberek legalább ugy értik ezt a sportot, 
mint a hivutalos szervek. Kétszeresen érdekes 
tehát az alábbi nyilatkozat, amely a magyar
svéd mérkőzés összes tanulságait egybefoglalja.

— A nagy csatát elvesztettük ugyan — 
mondotta László Lajos — de három olyan ta
nulság maradt belőle, amit ha megszívlelünk, 
akkor sokat nyerhetünk vele. Egyebek közölt 
azt. hogy legközelebb legyőzhetjük Európa leg
erősebb atlétacsnpatát. Tudom, hogy 25 ver
senyző egyidöben nem érheti cl tudása csúcs
pontját. mégis győzhettünk volna, ha nem nz 
atlétáktól vóruuk többet, hanem n szövetség 
előkészületeitől. Nem akarom a szövetséget 
bűnbakul odaállítani, de hogy világraszóló 
győzelmünk elmaradt, anpak a szövetség vplj 
<b ®ka.

A magyar csapat vezető nélkül állott ki!

Nem volt megfelelő tudásu, tekintéllyel ren
delkező kapitány a fiuk mellett s igy történt, 
hogy Szabii Miklós 1500-on vesztett és a sta
fétát diszkvalifikálták. Ellenkező esetben 3 
ponttal Magyarország győzött volna. Szabó, 
akit jól ismerek, sajnos, helytelen taktikával 
futott. Nem tudom, ki ndta neki a „szaktaná
csot", de az clsönapi űOOO-csbcn nem volt he
lyes a versenyt a finisre bízni, mert ez bizony 
sokat kivett belőle. Ha Szabó tempót fut s 
ugyanezt csinálja másnap is az 1500-on, akkor 
mindkét számban győz.

A stafétában pedig végzetes hibát, sőt 
aportbünt követtek el!

A 40 főnyi rendezőség körében nem akndl 
senki, aki figyelmeztette volna Vadast, hogy 
nyugodtan válthat, mert a svédek már előbb 
„tulváltotlak" s igy kieslek a versenyből. 11a 
nemcsak sétáló, fontoskodó vezérkar, hanem 
egyetlen igazi szakember is jelen van, ilyen 
botrányos hiba nem fordulhatott volna elÖ.

— Súlyos hiba volt az előzetes „diplomáciai 
alkudozás" is. Amikor a svédek már bele
egyeztek a 200-as és a 400-as gátfutás cseré
jébe, sőt a sorrend megváltoztatásába is. ak
kor (aklikátlan mohósággal még a HOes gát 
törlését is iu rt<-K- Csoda. ha azután a joggal 
folu^boro <!■}!! svéd szövetség „visszacsinálta" 
ut egrsz gusztustalan alkut? Ez mindössze az

VÍZSZINTES:
L Közép-Itália őslakossá

gának egyik törzse, amely
nek cg)’ része már Romulus 
alatt összeolvadt a rómaiak
kal; másik részét a rómaiak 
Kr. ...........
ták. 11. Hizlalt fiatal lyuk. 
12. Pályaudvari helyiség. 14. 
Ha kutyától ered — s kitől 
eredhetne mástól? — nem 
hallatszik az égbe. 15. ö „in 
tézi“ a rendelések házhoz- 
szállítását. 16. Tanács — né
metül. 17. Csillag a film egén. 
18. Régi sulymérlék. 19. A 
föld túrása. 20. Óra — ke
verve. 21. Ehhez kötik az 
ebet. 22. Sem most, sem más
kor. 23. Alacsony vallási for
mákban Istent halyoltesitő, 
imádandó tárgy. Megtaláljuk 
Afrika négereinél, de Ameri
kában és Óceániában 
Kisközség Vasmegye

e. 290-ben meghódítót-

is. 25.
--------„ ------- n>, ~ szom

bati járásában. (Zárt belük: 
L. M.) 28. A folyó ágya. 30. 
A hosszúság mérésének a 
legtöbb civilizált országban 
elfogadott alapegysége, a 
földkör 40 milliomod része.
31. A világitógázban előforduló gáznem. 32. 
H. E. H. 33. Távolkeleti birodalom. 34. Latin 
nyelvtani eset rövidítése. 35. Igát húz. 30. Sze- 
rám — része. 37. Rab áll ez „alatt". 38. Vnk- 
merö. 39. Vonatokat húz. 40. Közép-francia
országi város élénk élelmiszer- és faiparral. 41. 
Papiak mellett lakik a nóta szerint.

FÜGGŐLEGES:
1. Tőrvívásban: tuss. 2. Felszentelés. 3. Ka- 

i bál része. 4. Elemisla tanulja. 5. Na most, rajta!
0. Magyar iró (f), a Pelőfi-lársaság elnöke 
volt. 7. Amit az clcmisln nz írásgyakorlatokból 
jól Lincr. 8. Vissza: a lift egyik iránya. 9.

Csodálkozással függ össze. 10. Lvukas edénye*  
két jnvif. 12. Gázmérő készülék. 13. „Utazásai1 • 
ról szól a magyar irodalom egyik humoros re*  
génye. (Kisfaludy). 15. Az állóvíz ágya. 17. An
gol számnév. 18. Kocsi fontos kelléke. 20. • ’ 
hozzá bátorsága. 21. Mindazon elem, amelvne 
csiszolva fénye van, nyújtható, egymással ö*  
vözhető, meleg- és elekiromosságvezelő, oxidj. 
pedig lúgos hatásúak. 24. Meggyilkolt! 23. 
vig özvegy1 főalakja. 26. Tiz esztendei. 
Pánik Angyalföldön. 29. Villamos a Köruto 
30. Rossz talaj. 32. Kiváló magyar matem^ 
kus. 33. Görög összetételekben: túl, után.

O- V. 30. Ritkulás kezdete.  —
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