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GYŐZTÜNK!
$ F®r^n^város világraszóló diadala kómában
A Kösé^európai Kupa döntő ütközetét
a magyar csapat 5:4 arányban nyerte meg
Ilatalmas és a sport keretein messze tulnővő magyar sikert hareolt ki olasz föl
dön, az olasz közönség tízezrei előtt a Ferencváros magyar szívvel, magyar akarással,
magyar tudással küzdő derék futballcsapata. Nyolc évi sikertelen, meddő küzdelem
után ismét Magyarországé a legklasszikusabb futballvándordij, a Középeurópai Kupa.
Hét nemzet tizenhat legerősebb csapata küzdött, verejtékezett a nézők százezrei előtt
hónapokon keresztül ezért az értékes, büszke vándordíjért. Az Idegölő kupaküzdelmckben Középeurópa félelmetes bajnokcsapatai mind elvéreztek, de sziklaszilárdan állta
ezeket a gyilkos küzdelmeket a Fradi. Mindent elsöprő akarással tört a végső cél felé,
pedig a legnehezebb akadályok előtte tornyosultak. A világhírű Slavia, a bécsi Vlenna
és a legjobb kupacsapatnak kikiáltott Aust ria tetemén keresztül került a klasszikus
vándordíj döntőjébe, ahol a Hungáriát, a többszörös magyar bajnokot legyőző római
Lazio várta az olasz nézők tömegével szegélyezett római pokolban végső leszámolásra.
Ezt a nagy csatát is megnyerte a Fradi és bebizonyította, hogy a magyar sportkultura elpusztíthatatlan! Az Idegölő küzdelemről, amelyet az egész világ sporttársadalma figyelt, az alábbi helyszíni riport számol be.

Ideglázban ontja Róma a rekordközön
séget: áttört rendőrkordonok, vad közel
harc a jegyekért
v.
FERENCVÁROS—LAZIO 5:4 (3:4).
Rónia, október 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A római Fórumon, ahol Cicero
mondotta egykor örökszép beszédeit, más
ról sem folyik a szó vasárnap: győz-e a
Lazio, Róma csapata? Ugyanekkor ideges,
tépelűdö arcok láthatók a Rómába sereglelt
magyarok tanyáján: najjón elég lesz-e a
magyar csapatnak a kétgólos előny a római
pokolban?
Érdekes és szinte megmagyarázhatatlan
a közhangulat ingadozása. Alig néhány hó
nappal ezelőtt a mindenható közönség
sajnálkozó ajkbiggyesztéssel intézte el a
Laziot. „Ez a gyenge csapat verte ki a Hun
gáriát a további küzdelmekből?" Bezzeg
most ideges remegés fut keresztül az embe
rek tízezrein a Lazio nevének hallatára.
Szerencsére Róma sem nyugodt. Az ősi
metropolis utcái hangosak Sárosi nevétől.
A Ferencváros, vagy ahogy az olaszok
mondják:
az „Efctlci" félelmet kelt az örök kul
túra büszke fővárosában.
Közben Róma Máriabcsnyőiének, Frascah'nnk egyik csendes panziójában nyugodt
derűvel készülődik a Fradi harcivágytól égő
Lupacsapata. A hatalmas stadion még napsiitésben várja a rekordközönségét. A sta
dion képe minden képzeletet felülmúl.
Verdiiül közelharcok folynak a jegyekért
n Pénztárak körül. A hisztériás tömegei
mindent elsöprő lendületét
áttört rendőri kordonok
jelzik. Benn a pályán
pokoli a hangzavar.
A pálya körül magas drótháló védi a já
téktérét és a játékosok testi épségét a határi
ismerő olasz temperamentum ellen.
Kendörszázadok rajvonalba fejlődve vonf-ik kordont a magas kerítés körül, hogy
Rtdat vessenek az esetleg kirobbanó szenve
délynek. Az egyhelvbe tömörült magyar koónia lelkes éljenzéssel fogadja a pályára
tuló Ferencvárost. Az olasz közönség részé
föl is udvarias lapsok hangzanak cl.
Orkánszerüvé válik n tombolás,
nmikor kék-fehér dresszben pályára fut
'torna büszkesége, a Bolognái verő Lazio. A
fonekar a Himnuszt és a Giovinezzdt játszSza- A pálya közepén üdvözlik egymást a
Cápátok és
• Ferencváros remek szobrot kap
ajándékba.
A helyválasztás izgalmas aktusét a kél

csapatkapitány, Sárosi és Piola végzi el. A
sorsolás Sárosinak kedvez és a Lazio kezdi
el a játékot. A magyar kolónia hatalmas
Hajrá! Fradi! — kiáltással biztatja a zöld
fehéreket. A Lazio közönsége sem hagyja
magát. Az ütemes La-zi-o kiáltások elnyom
ják egy-kettőre a magyar biztatást.
Már a mérkőzés első perceiben
előreveti árnyékát az izgalmas, emberfeletti küzdelem.
Az olaszok vezetik az első támadásokat, de
a fürge olasz csatárokat
kétszer egy másután lesen éri
a kitünően bíráskodó Wüttrlch, svájci biró
sípja. A 4. percben eredményt hoznak az
olasz támadások.
Piola remekül játszik össze Costával,
aki hatalmas félmagas bombát küld a
magyar kapuba. 0:1.
A gólra valósággal őrjöng az olasz publi
kum, de a következő percben a hisztériás
őrjöngés megdermed. Sárosi törtet az olasz
kapu felé. Monza már nem tehet egyebet,
mint hátulról elgáncsolja a magyar gólzsá
kot. .4 svájci biró habozás nélkül tizenegyest
ítél. A mámoros ünneplést kétségbeesett
szitkozódások és mindent elsöprő fütty
koncert
váltja fel. A temperamentumos olaszok a
magas kerítésen keresztül kabátokat, fel
öltőket, kalapokat dobálnak be a játéktérre.
Ez sem használ. A svájci biró rugatja a
tizenegyest és Sárosi áll a labda elé.
Idegölő pillanat ez az őrjöngő arénában!
De Sáros! Gyurka idegei rendben vannak és
remekül helyezeti lapos lövése a ^altatókba
surran. 1:1. Kiegyenlített a Ferencváros. Az
egyenlítő gól szárnyakat ad a magyar fiuk
nak. Egymásután vezeti a Fradf a veszé
lyesnél veszélyesebb támadásokat és a 7.
percben
félelmetes csendben Ismét megrezzen az
olasz háló.
Tdnczos Sárosihoz játszik, de Viani mint
egy bakter, vigyáz Gyurka minden mozdula
tára. Hirtelen fordulattal visszajátszik Tánezoshoz, aki néhány lépést szalad a labdával
és remekül ivei középre. Sárosi Gyurka feje
a levegőbe lendül és fejéről a labda véd ve
tetlenül csapódik az olasz hólóba. 2:1. Most
a magyar kolóniának jön inog a hangja és
boldog örömben egymást ölelgetik az embe
rek.
Közben megered az cső és a játék zuhogó
tropikus esőben folyik. A mérkőzés a sok
szabadrúgás dacára sem mondható durvá

nak. A sok szabálytalanságot inkább a csú
szós talaj számlájára lehet írni. A svájci
biró remekül tartja kezében a mérkőzést,
szigorú és határozott.
Piola, az olasz motor,
kiugrik a csomóból, irtózatos erejű lövést
zúdít a kapura, de Háda bravúrosan fogja
a lövést. A 18. percben góllá érik a határ
talan olasz igyekezet. Busani lefutása sarok
rúgást hoz. A sarokrúgást a kitűnő olasz

jobbszélső remek ívben küldi a magyar
kapu elé, ahol Camolese feje kiemelkedik a
csomóból és homlokáról a labda a magyar
kapuba kerül. 2:2. A Ferencváros most át
veszi a játék irányítását. A 22. percben
Sárosi éles szögből a kapu fölé lő. A ma
gyar fölény dacára a 24. percben Piola dt
tudja törni a magyar védelmet és nyolc mé
terről védhetctlen gólt lő. 2:3. Az egyenlítő
gólt oly csendesen fogadó olaszok a vezető
gólra hatalmas üdvrivalgásba törnek.

Drámai pillanat!
A Ferencváros góletönye semmivé válik
Még csak egy olasz gól hiányzik és a Fe
rencváros Budapesten szerzett góielőnyc
semmivé válik. Ez a várvavárt pillanat be
is következik az olaszok legnagyobb örö
mére. A 36. percben Polgár gáncsolja Vtanit. A megítélt szabadrúgást Camolese irá
nyítja a magyar kapu elé és Piola, a gumi
ember a balkapufára fejeli a labdát, ahon
nan a hálóba pattan. 2:4. Szerencsétlen gól
volt. Az olaszok behozták a Fradi gólelonyét! A közönséggel nem lehet bírni.
Egetverő biztatással
buzdítják az olaszokat, de ez a biztatás
csakhamar megdöbbenésbe csap át. A 37.
percben Kemény robog végig a pályán, Tol
dihoz játszik, aki tisztán állva a jobbsarok
ba gurítja a harmadik magyar gólt. 3:4. A
félidő végéig az eredmény nem változik.
A félidőben mindenki az idegtépő küzde
lem izgalmainak hatása alatt áll. A mérkő
zés végeredményéi megjósolni szinte lehe
tetlen, mert a játék az első félidőben szinte
pillanatról-pillanatra változott. Szünetben
az olasz kapuba fürészport szórnak, hogy
az olasz kapus ne csúszkáljon a hatalmas
tócsában.
A második félidőben Sárosi indítja el a
labdát, de a Lazio támad hevesen. Az olasz
fiuk minden erőt beleadnak a játék elején
s a szakértők előtt nyilvánvalóvá válik,
hogyha ez a gyilkos iramit első félóra nem
hoz olasz sikert, akkor az olasz csapat el
készül erejével. A 2. percben Busani szabad
rúgását Marchini a kapu fölé fejeli. Majd
lláda lábbal kénytelen menteni Busani elől.
Viani, a hórihorgas olasz ccnterhalf szinte
a mezőny fölé nő. Mindenütt ott van és
tőle indulnak ki az összes olasz támadások.

A 8. percben sarokrúgást ér el a La:io<
A fényképészeket, akik a kapuvonalon álla
nak, elküldi a biró, mert a rúgást zavarják.
A sarokrúgást Marchini kapu fölé fejeli. A
hajglmas plasz nyomás alatt nem tud ki
bontakozni komoly, ferencvárosi támadás.
Toldi összecsap Viarffoai, a biró mindkettőt
figyelmezteti. Revanskép Baldo szabálytala
nul akadályozza Toldit s a biró szabadrú
gást ilél a javunkra. Ez megint nem tetszik
az olasz közönségnek és valóságos
sapkaeső hull Ismét az arénába.
Most következik a mérkőzés legnehezebb és
legizgalmasabb perce. Costa fut le nagy
iramban a balszélen és beadása Korányi
karjára esik a büntetőterületen belül. A
biró ismét határozott, gondolkozás nélkül
megadja a 11-cst. A magyar kolónia arcára
kiül az aggódó izgalom. Ila ez a 11-cs be
megy, ismét elvész a két gólnyi előny és az
olasz lelkesedés melleit ebben a pokolt kör
nyezetben azt képtelenség behozni. Piola,
az úgyuslábu csatár áll neki dermedt,
csendben a büntetönigásnak. A következő
pillanatban felharsan a magyar közönség
üdvrivalgása, mert a gyilkos erejű félmagas
lövést
Háda macskaszerii ügyességgel hárítja
el.
Ez a szerencsés véletlen lelket önt a Fe
rencvárosba és megnyugtatja a magyar fiuk
felcsigázott idegeit. Kemény támadásából
Baldo csak az utolsó pillanatban tud men
teni. Provern labdahordozásáért szigorított
szabadrúgást kapunk, de Toldi elhamar
kodja az alkalmat. Az eső újra vad erővel
zuhog és erős szél borzolja fel a pályán ék
telenkedő tócsákat.

Csoda az örökváros poklában :
a Ferencváros fogcsikorgató végküz
delemben összetöri Róma büszkeségét
A Fradi szél és nap ellen játszik, de ez
sem tudja lehűteni a ferencvárosi virtust.
A 27 percben Toldi SdrosMámadás sarok
rúgást hoz. Kemény íveli be a rúgást Sárosi felé, de a nagy magyar mumust Zacconi őrzi. Sárosi mesteri csellel távolítja cl
Zacconit a közelből. Ravaszul elfut a
kapu elől és Zacconi árnyékként követve,
vele szalad.
A labda Igy a szabiidon álló Kiss comb
járól az cl vetődő Provera mellett a kaP' bu gurul. 4:4.
Tovább támad a Ferencváros és a 36
percben végleg megpecsételődik n Kupa
sorsa. Toldi rohan az olasz kapu felé és
tizennyolc méterről lőhetne is, de meggon
dolja magát és Keményhez játszik A szélsó
beadása Tánczoson keresztül Sárosi felé
fart és
Sárost fordulásból mesteri gólt zúdít
az olasz háló jobbsarkába. 5:4.
4 magyar 1 özőnség öröme és lelkesedése
leírhatatlan.

Már megnyertük a kupát!
És hiába dobja még megmaradt erejét az
olasz legénység a támadásba, a kitünően
működő magyar védelem megfojt minden
góllövési kísérletet.
Amikor a biró a mérkőzés végét jelző
sípja felhangzik, feloldódok minden izga
lom a magyar kolóniában és egetverő
Hajrá! Fradii kiállással köszönik meg a
derekasan küzdő magyar csapatnak ezt az
örökké felejthetetlen szép győzelmet. Mind
két csapat a pálya közepén üdvözli a kö
zönséget, majd n díszpáholy elé vonulnak.
A magyar csapat háromszoros éljennel, a
római csapat fasiszta köszönéssel üdvözli a
kupabizottság tagjait. A két csapatkapitány,
Sárosi és Piola átveszi a Kupát, illetve az
érmeket. Felhangzik a magvar Himnusz és
a magyar közönség meghatottam könnyes
szemmel énekli a magyar imádságot. .4:
olasz közönség lelkes tapsai között vonul a
Középeurópa Kupa győztes magyar csapata
az öltözőbe.
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Célunk a hatalom átvétele
— hirdette Szálasi a nyilasok
budai nagygyűlésén
Vasárnap este rendkívüli rendéri készült
ség vette körül u Budai Vigadó környékét,
a Fő-utcát és h budai Dunapartot: nvilasgviilés volt. Nagy plakáttömegek hurangozták be, hogy ezen n gyűlésen egyesülnek a
különböző nyilas pártok. Az egyesülés azon
ban csak részben történt meg. A gyűlésen
ott volt többek közt Csik László és Temesváry László törvényhatósági bizottsági tag
Is.
Ifj. Balogh István országgyűlési képviselő
megnyitóbeszédében közölte, hogy hét párt
egyesül ezen a nagygyűlésen. A következő
szónok azt jelentette be, hogy

nz egyesült pártok neve: „magyar nem
zeti szocialista párt
**
és n vezérlik Ba
logh István.
A bejelentésre a tömeg kórusban Stálasil
kezdte éltetni.
Megtörténtek ezután a különböző csatla
kozási bejelentések gróf Széchenyi Lajos
közölte, hogy
beleolvad a pártba az úgynevezett „faj
védő szocialista párt", amely tudvalé
vőén Endre László gödöllői főszolga
bíró mögött áll.
Bejelentették továbbá Pálfy Fidél néhány
vidéki frakciójának csatlakozását, de Feste
tics Sándor grófnak csak egy vidéki frak
dója csatlakozott. Balogh István közölte,
hogy bejelentette csatlakozását „a félreveze
tett kaszáskeresztes párt" Is.
Viharosan megtapsolta a tömeg a ka
szásokat.
A különböző csatlakozásokat bejelentő szó
nokok közül, néhány hangoztatta, hogy a
diktatúra hive. Volt olyan szónok, aki o
legitimistákat brutálisan támadta, amire a
közönség hangosan szidta a Habsburgokat.
Balogh István közölte, hogy üdvözlő
táviratot küldenek n kormánvzónak, amely
szerint az államfőnek hüsógfogadalmat telt
a nemzetiszocialista párt. Ezután Szálasi
szólalt fel. Tombolással ünnepelte öl a hall
galóság. Szálasinak ez volt az első mon
data:
— Célunk a hatalom átvétele!
A megtapsolt mondat után meglehetősen
zavaros előadást tartott Szálasi a „népi
közösségről". Közölte, hogy az a tervük,
hogy
népszavazást követelnek, hogy ki legyen
uralmon, Magyarországon,

a nemzetiszocialisták, a népfront, vagy) a
jelenlegi rendszer.
Hangosan jelentette ki, hogy a hadsereg
nek nem szabad politizálni, de mondotta —
a világnézetet hirdetni és védeni kell. Ami
a németeknek a hitlerizmus, az olaszoknak
a fasizmus, nekik az a ,,himgarizmiis", amely
kifejezéssel. Szálasi a magyarországi nácik
..hitvallását" jelölte meg. Beszéde végeztével
tombolva ünnepelték Szálasit.
Málnás^ Ödön a Körmenden szerepelt
államférfiakat
„politikai szélhámosoknak
**
nevezte. Ezután Kémeri-Nagy Imre szidta
a zsidókat és n kapitalistákat, majd Beth
len István grófot és Eckhardt Tibort. A le
gitimistákra azt mondta, hogy „a hóhérok
ivadékát akarják trónra ültetni." Kijelen
tette, hogy
„nem szabad visszariadnunk a börtön
től sem.
**
Az ügyeletes rendőrtiszt erélyesen utasí
totta Kémerit, hogy tartózkodjék az ilyen
kifejezésektől, amire n közönség zajongani
kezdett, Kémért azonban gyorsan befejezte
beszédét.
A gyűlés este félkilenc után végétért A
távozók az utcán Szálasit és Kémerit éltet
ték.

Utcai tüntetés
a gyűlés után
A gyűlésről szétoszló tömegből mintegy
száz-százlmss főnyi csoport a Csalogány

utcán a Széna-tér felé vonult és hangosan
éltette Kémeri-Nagy Imrét.
őrlálló

rendőr

felszólította

A Széna-téren
a tüntetőket,

hogy oszoljanak szét, de mikor nem enge
delmeskedtek, telefonon értesítette a főkapi
tányságot.
A Mosonyi-utcal laktanyából azonnal
riadóautó Indult a Széna-tér felé, ahol a
tüntetők még egyre kiabáltak.

Véres tűzharc
Kairóban
.Kairó, október 24.
Egyiptom fővárosában tegnap véres za
vargások voltak. Ilyen súlyos zavargásokra
Kairóban még soha nem került sor. A za
vargásokat a? El Azar egyetem baloldali
érzelmű diákjai rendezték.
Mintegy ezer diák megtámadta az egye
tem közelében lévő kéklngcsek (váfdpártiak) sátortáborát.
A támadók fel akarták gyújtani a sátrakat.
Az egyetem körül elhelyezkedett rendőri
csapatok nem bizonyultak elegendőnek a
támadók visszaverésére és ezért két zászló
alj katonaságot is kivezényellek. A katonák
nem tudták idejében kiszabadítani a fenye
getett helyzetbe került rendőröket Amikor
a katonai parancsnok látta ezt a helyzetet,
tüzel vezényelt.
A sortüznek borzalmas hatása lett. Számos
diák a sortűz áldozata lett. A hivatalos je
lentés szerint a zavargásoknak
hatvan súlyosan sebesült áldozata van.

Az autóról egy felügyelő vezetésével húsz
rendőr szállt le és mikor újabb felszólí
tásra sem hagyták abba tüntetést, gumi
— SZÉLE BELÜGYMINISZTER VÁLASZ
bottal és knrdlappal verték szét a tömeget. TÓKERÜLETÉBEN. Széli József belügymi
niszter vasárnap választókerületében, Salgó
tarjánban tartózkodott, majd Kisfercnyén
részt vett a hősök szobrának leleplezésén.
Karancskeszibe látogatott el és este vissza
utazott u fővárosba.

Ernszt Sándor éles ellenzem
beszéde Sopronban
Sopron, okt. 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az. Egyesült Kereszténypárt va
sárnap Sopronban népes gyűlést rendezett,
n melynek kiemelkedő eseménye Ernszt
Sándor éles ellenzéki beszéde volt.
— Budapesten nap-nap után tömegesen
ragasztanak ki plakátokul
- - mondotta Ernszt Sándor. — Úgy látszik,
erre a célra van pénz. Fel kell vetni a kér
dést, miért van ma oly nagy izgalom. Ta
lán azért, mert a mostani jelenségek hason
lítanak a Károlyi-kormány végnapjaira.
Nem tudom, hogy nem ugyanazon recept
szerint csinálják-e a dolgokat.
Kétségtelen, hogy az egész mai élet nem
normális Budapesten.
Mi sem bizonyltja ezt jobban, mint nz, hogy
a belügyminisztérium konferenciákat tart s
annak végeztével kijelenti, hogy van benne
bátorság megfelelő intézkedések megtéte
lé re.
— l’gv gondolom, hogy a nyugtalanságot

sorakozott fel,
a hivatásos tűzoltók és az önkéntes tüzoltótestületbe tömörült gyári tűzoltók.
Kiss Lajos tüzoltófőparancsok beszéde
nyitotta meg az ünnepet. A tűzoltóság hiva
tásáról beszélt.
A főparancsnok még külön megemlékezett
Teasdale Ottó másodföpnrorjcsok, Kirchmann Árpád főfelügyelő, Kéier Dénes fel
ügyelő és dr. Kiss Ferenc csapatorvosnak
a légoltalmi munkálatok előkészítésévé)
kapcsolatos érdemeiről, majd Szendg Károly
polgármester átadta a kitüntetéseket.
Teasdale Ottó másodfőparancsnok a ma
gyar érdemrend lovagkeresztjét és a királyi
diszérmet, dr. Kiss Ferenc csapatorvos, Kéler Dénes felügyelő és Kirchmann Árpád
főfelügyelő a koronás bronzérmet, Kesztyűs
Aurél törzsőrmester és S. Tóth Mihály törzs
őrmester a magyar bronzérdemkeresztet,
Ausch Rezső förancsnokhelyettes, Erlesbeck
György parancsnok, Szalag Lajos önkéntes
parancsnok, Verseghy Ferenc önkéntes alparancsnok, vitéz Nádorvőlgyl Mihály sza
kaszvezető, Vidra Béla segédcsővezető, Mar
ton Gábor segédcsővezető, Wehofschitzky
Frigyes önkéntes őrmester, Krasztnetz Mi
hály Önkéntes csővezető a királyi diszérmet
kapta, fíafaellí Győző segédfelügyelö pedig
a honvédelmi miniszter elismerését.

keltök, akik a választójogot akurjúk fel
használni zavarkeltésre, vakmerőén nyilat
koznak a választójog kérdésében és sok
olyat mernek cselekedni, amire semmi jo
guk nincs.
Mindez egy kissé gondolkodóba ejt,
mert újra felszínen látom azt a réteget,
amely 1919-ben uralkodott ós ma sem
tűnt cl.
Ez a réteg megmarad és kétévenklnt csinál
más és más jelszóval, más és más néven uj
és uj politikát.
Az Egyesült Kereszténypárt budakörnyéki
szervezete is gyűlést tartott vasárnap Máriaremete-Kertvárosban.
A gyűlésre kivonult a Szent István Baj
társi Egyesület százfőnyi rendfenntartó
gárdája.
Md Albin, a budakörnyéki szervezet elnöke
mondott beszédet, amelyben élesen állást
foglalt a szélsőségek ellen. Kern Aurél és
Lcndvay István, a Független Kisgazdapárt
tagjai szólaltak még fel.

— A

Szolnokon.

vándorgyűlése

A

— A Nemzeti

Munkakőzpont

Veszprémben.

A Nemzeti Munkaközpont vasárnap a veszpré
mi Pefő/í-S7inházban Kremő Alajos műszaki
igazgató elnöklete alatt gyűlést tartott, nmelven
Ebiing Jenő újpesti faipari munkás stóláit fel,
majd vitéz Marton Béla ismertette a Munka
központ programját.
-

Kitünteti ék
a pesti tüzbrigád hőseit

KANSa

Közalkalmazottak Nemzeti Szövetsége vasárnap
dr. Neményi Imre miniszteri tanácsos elnöklete alatt Szolnokon vándorgyűlést tartott,
amelyen dr. Lcvay Gyula polgármester üdvöz
lése utón táviratilag üdvözölték a kormniyzót
ós a miniszterelnököt, majd dr Neményi Imre,
dr. Koncz Endre, Jnvornitzky Jenő, Botár
Zoltán, Kerekes Géza. dr. österreicher István és
Vörös János szólaltak fel.
— Súlyos aulóknrambol Kecskemét ha
lárában. Körősy József szigetszentmiklósi
lakos bérautójával Csiszár Lajos községi
jegyző feleségével. és Varga László dr. köz
ségi orvossal az Orvosi Kamara gyűlésére
Kecskemétre jött. A város határában egv
váratlanul eléjük hajtó kocsit kikerüllek
és eközben a génkocsi az utmenti mély
árokba szaladt. Varga dr.-nak a szélvédő
üveg felmelszette a nyakát és Csiszár Lajos
arcát a szilánkok megvagdosták. Mindket
tőjüket kórházba vitték. A gépkocsi telje
sen összetört.

FÜSZERESSEGÉDEK

A

VASÁRNAPI

MUNKASZÜNETÉRT. A Kereskedelmi Alkal
mazottak Szövetségének fűszeres osztálya va
sárnap délelölt népes gyűlésen követelte a füszerkereskedések vasárnapi záróráját, amelyet
már több ízben n Füszerkcrcskedők Szövet
sége is kért. Csáky Lajos elnöki megnyitója
után Gynlay Lajos miniszteri tanácsos. Nagy
Tiizollóparádé a kunutcai laktanyában
Lajos egyesületi titkár. Derít sch Jenő törvény
hatósági bizottsági tag szólaltak fel A gviiléA budapesti tűzoltók, akik reggeltől éj törvényhatósági bizottsági tagok és u külön sen határozati javaslatot fogadtak el, amely n
szakáig és éjszakától reggelig percnyi szünet féle testületek küldöttei. A laktanya körül teljes vasárnapi munkaszünetet, heti .55 órás
munkaidőt, minimális munkabért fizetéses sza
nélkül vigyáznak a város biztonságára, va és az udvaron
badságot és a tnnonckérdés rendezését köve
sárnap reggel ünnepet tartollak:
riiszegyenruhás négy zászlóalj tűzoltó
iéit®.
díszes ünnepség keretében, jól megér
demelt kitüntetéseket osztottuk szét a
tűzoltók közölt.
A zászlódlszbc öltöztetett kun-utcai laktnnva udvarára egymásután érkeztek az előke’őségek és meghívott vendégek: Szendg
Károly polgárineslcr, Eliássy Sándor főka
pitány, Némethy és Kempelcn városi tanács
nokok, 1erbócz Imre képviselő, nz Országos
Tűzoltó Szövetség, az Országos Tűzrendé
sz éti Felügyelőség, az Országos Légvédelmi
Parancsnokság képviselői, székesfővárosi

— Györki Imre képviselői jubileuma. Györki
Imrét szombaton négyszáz terítékes vacsnrén
ünnepelték Debrecen választói abból az alka-

lomból, hogy most tizenöt éve kapta meg elöl
szőr a debreceni mandátumot. Györki vasár,
nap tartotta meg képviselői beszámolóját, ama.
lyen Propper Sándor ia felszólalt.
— Ikrei aaUlettek — örömében halilraltta
magét. A mósonmegyei Gálos községben Lecke!
János 41 éves hentes annak örömére, hogy
feleségének ikrei születtek, négy társával rövid
idő alatt huszonegy liter bort megivott. A hen
tes még a kocsmában elvesztette eszméletét é»
mire orvost hívtak hozzá, meghalt.

— Két. mérnök molorkcrékpár-bnlesete,
Szloboda Sándor székesfehérvári mérnök,
útépítési vállalkozó és Gáspár Ernő, a Pq.
latinos Útépítő R. T. mérnöke motorbiciklin
haludt Székesfehérvárról Veszprém felé. Az
éjszakai sötétben egy szembejövő autó re
flektorának fényétől elvakitva, egy lámpa
nélkül haladó szekérbe rohantak Szloboda
Sándort agyrázkódással szállitoták lakására.
Gáspár Ernőt súlyos sérülésekkel kórházba
vitték.
—- Tolvaj álszlnészoárt fogott a rendőr
ség. Kovács István Sándor ékszerészsegéd
ése Bcrth Edit takarítónő, mint állásnélküli
színészek házról-házra jártak és tizenhét
udvari lakásban követtek el lopást. Vasár
nap mindkettőjüket letartóztatták.
— Letartóztatták a biciklitől vaj-királyt és
bandáját. Szombaton este a Zrínyi-utcában
elfogták Harangozó Nándor foglalkozásnél
küli egyént, aki kerékpárt akart lopni A
rendőrségen kihallgatták és vallomása alap
ján egymásután négy bűntársát fogták el.
Ezeknek egyike, Kővári Miklós, kihallgatása
közben botrányt rendezett a rendőrségen,
úgy hogy kényszerzubbonyt adtak rá. Harangozót, a biklltolvajok királyát és bandá
jának tagjait letartóztatták.

— Laczkó Dezső-emlék Veszprémben. A
veszprémi Erzsébetligetben vasárnap lelep
lezték néhai Laczkó Dezső európai hirü geo
lógus, kegyesrendi tanár, a veszprémvármegyei inuzeum megalapítójának emlékét. Dr.
Simon György prelalus-kanonok és dr. Lóczy Lajos egyetemi lanár mondottak beszé
det. A kultuszminiszter megbízásából gróf
Zichy István vett részt az ünnepségen.
— Autógázolás az Üllől-uton. Vasárnap dél
után Pestszentlőrincin, az Üllői-ut és Földvári,
utca sarkán Epstein László pusztnkengyell
földbirtokos CA 609. rendszámú magánautójá
val elgázolta Gyarmalhy Islvánnét, aki az Üllöi-ut 219. szám alatt lakik. Azonnal autójába
emelte és a Szent István-kórházba vitte, ahol
megállapították, hogy jobhláha eltörött, agy
rázkódást és koponynsérüléseket szenvedett.
— UTCAI TÜNTETÉSEK BELGRÁDBAN.
Vasárnapa jugoszláv tartalékos tisztek szövet
sége nagy ünnepség kíséretében leplezte le azt
a szabormüvet, amely Jugoszláviának Francia
ország iránti háláját jelképezi. Az ünnepség
után n fiatalemberekből álló csoport Belgrád főútvonalain tüntetéseket rendezett a
kormány ellen. A rendőrség szétszórta a tűn
*
lötöket.

— A TOLNAMEGYEI IPAROSOK PAR
LAMENTJE
BÁTTASZÉKEN. A tolnai
iparosság vasárnap nagygyűlést tarlóit
Báttaszéken.
Az
iparügyi
minisztert
Krtichina Károly báró képviselte, meg
jelent Szongott Emil alispán, hat or
szággyűlési képviselő, az IPOK, nz IPOSt
és más ipari fórumok képviselői is eljöttek
n lolnamegyei iparosság gyűlésére. Törő
József, a központi bizottság elnöke kétórás
beszédben ismertette a kisiparossóg helyze
tét.- A többi között képviseletet kívánt a
kisiparosságnak a törvényhozásban, java
solta a létminimum biztosítását, a hatvan
éven felüli kézművesek számára adómentes
séget, a kézmiivesiparjogositványok kiadá
sának korlátozását, az OTl-tarlozások és az
adóhátralék rendezését, továbbképző tan
folyamok kiépítését, nz Ipartestületi hadikölcsönök valorizációját. Kruchina Károly
báró, Ring Gyula, Botos Imre, Kádár Elek
*
majd Czirják Antal országgyűlési képviselő
szólalt még fel.
— AZ ORVOSKAMARA ÉS AZ ORVOS
SZÖVETSÉG VASÁRNAPI KÖZGYŰLÉSÉ.
Vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését a
Budapesti Orvosi Kamara. A tárgysorozaton
szerepelt a jövő évi költségvetés, a tagdíj
kulcs mcgállupilása s azonkívül megtárgyal
*
iák nz ingyenes rendelésekre és a legkisebb
orvosi dijak mcgóllapitására vonatkozó ja
vaslatot, amelyet sürgősen illetékes
juttatnak. Ugyancsak vasárnap rcn’kivim
közgyűlést tartott a Budapesti Orvosszővctség
is. A részleges llszlujilás során elnökké dr.
Mutschenbacher Emii igazgató-főorvost vá
lasztották, elnök dr Melly József egyelem
magántanár és Fodor Imre főorvos leli. ’ö‘
titkárnak dr. Lehncr Károlyt, titkárokká pe
*
dig dr. Fodor Pált és Költő 7ollánl válasz
tották. Ezután nz alapszabálymódositásrm
szavaztak. Az nlapszabálymódositásról or
szágos viszonylatban a november 7-i k°n*
gressztison szavaznak maid.
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megkezdődik a sors
döntő politikai kampány

Ma

Darányi vasárnap ismét
Bobory államtitkárral tárgyalt
Az idei politikai szezon, amely jelentősé
gében a jelek szerint magasan túl fogja szár
nyalni az előző évieket, voltaképpen
holnap, kedden kezdődik meg n parla
ment megnyitásával és Darányi minisz
terelnök beszédével.
A nagyfontossági! politikai évadnak előjá
téka volt a kulisszamögötti eseményekkel
zsúfolt politikai szünet, amelynek legfonto
sabb jelenetei éppen a legutóbbi napokban
játszódtak le. Az elmúlt heteknek csak rész
ben kirobbant politikai eseményei azt ered
ményezték, hogy most, a szünet befejeztekor nem megenyh ültén és az ellenségeskedés
cljeledésével ül össze a képviselőház, hanem
sokkal feszültebb hangulatban, s a kor
mánnyal szemben nagyobb igényekkel,
mint tavasszal, amikor megkezdődött a szü
net. A kül- és belpolitika nagy szenzációi a
levegőben lógnak, az idegek túlfeszítitek. —
Lehetséges az is, hogy erélyes kormányin
tézkedések megenyhitik a hangulatot és a
parlamenti szezon komoly és a körülmé
nyekhez képest békés munka jegyében zaj
lik majd le, de lehetséges az is, hogy a kö
zeljövőben a nemzetgyűlés ideje óta nem lá
tott méretű összecsapások színhelye lesz a
képviselőhöz.

minek előzményei voltak ezek a tanácsko
zások. A készülő intézkedéseket — amelyek
egy nyilas lappal szemben már konkrét for
mát is öltöttek —
a legsürgősebben uz egész vonalon meg
valósítják.
Erre mulat az a körülmény is, hogy a mi
niszterelnök vasárnap nem utazóit le birto
kára, hanem az egész délelőttöt hivatalában
töltötte és folytatta tanácskozásait;
Bobory György belügyi államtitkár je
lent meg délelőtt a miniszterelnöknél
és a délutáni órákig tárgyalt a kor
mányfővel.
A Hétfői Napló munkatársának értesülése
szerint ismét a zugsajtó — s ezen keresztül
az ország nyugalmát megzavaró szélsőségek
— ellen foganatosítandó törvényes intézke
dések állottak a miniszterelnök és az államttikár vasárnapi eszmecseréjének középpont
jában. Feltűnő, hogy
néhány nap óta már harmadszor fo
gadja Darányi hosszabb kihallgatáson
Bobory belügyi államtitkárt,
akivel megtárgyalja a belpolitika aktuális
kérdéseit. Politikai körökben bizonyos kom
binációkat fűznek ehhez a tárgyalássorozat
hoz.

Scliuschnigg talál
kozása Darányival
és Kányával

Ma és holnap:
négy pártértekezlet

Bábolnáról szombaton este Schuschnigg
osztrák szövetségi kancellár visszautazott
Bécsbe. Ugyanekkor autón visszatért Buda
pestre
Darányi miniszterelnök és Kánya kül
ügyminiszter, akik a szombati napot
együtt töltötték Schuschnigg kancellár
ral.
Jól informált helyen vasárnap ismételten
hangoztatták, hogy Schuschnigg látogatása
szigorúan magánjellegű volt. Darányi nyá
ron hívta meg a kancellári, aki kitűnő urlovas — mostanában is gyakran látható ló
háton a bécsi Práterben — s ezért tekintette
meg Bábolnát és Kisbért, ahol állami mén
telepek vannak. Schuschnigg résztvett a falkavadásznton és megtekintette a tereplovag
lást. Darányi a pénteki minisztertanács mi
att csak szombaton látogatott le Bábolnára.
Különös érdekesség a kancellár-látoga
tással kapcsolatban, hogy Kánya kül
ügyminiszter is leutazott Bábolnára,
a miniszterelnökkel egvidőben. Bár Schusch
nigg útja kizárólag magánjellegű, értesülé
sünk szerint alkalmat nyújtott ez a hármas
találkozás Schuschniggnak, Darányinak és
Kányának közvetlen megbeszélésekre is.

Darányi vasárnap is
folytatta nagyjelentő
ségű belpolitikai
tanácskozásait
Az elmúlt héten csaknem naponta nagy
jelentőségű tárgyalásokat folytatott Darányi
miniszterelnök. „Beavatott helynek" szom
baton délután az uszító zugsajtó ügyében ki
adott nyilatkozata megmagyarázza, hogy

ÉS
1 i találmányu, szabadalmazott rádió
gramofon. — Hangja utolérhetetlenül
tökéletes. — Az

RCCORD
HAHURFOMÚT

nem kell felhúzni! Elektromos
motorja oly kevés áramot fo
gyaszt, mint egy kis villanykörte

Dijta an bemutatás
az Ön lakásán!
Ara 120 pangö. 12 havi 11.50 részletre kapható
Fényképes ismertető Ingyen.
Kizárólag nálunk kapható:

Sternberg
KIRÁLYI UDVARI HANGSZERGYAR
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A pártok lázasan készülnek a parlamenti
kampányra.
Ma, hétfőn, az egyesült kereszténypárt
tart értekezletet,
holnap, kedden, a Ház megnyitásának nap
ján, a NÉP két, a független kisgazdapárt pe
dig e9U pártértekezletct tart.
A mai kereszténypárti tanácskozás főelő
adója Ernszt Sándor lesz, aki mindenek
előtt beszámol a miniszterelnökkel folyta
tott bizalmas tanácskozásairól. A Hétfői
Napló munkatársának egy előkelő keresz
ténypárti politikustól nyert értesülése sze
rint, ettől a beszámolótól teszi függővé a
párt, hogy a most megnyíló parlamenti ülés
szakban milyen politikát követ a kormány
nyal szemben. Informátorunk közölte azt
is, hogy tudomása szerint
Ernszt Sándor éles bírálatot fog mondánt a kormányintézkedésekről,
elsősorban nem a foganatosított, hanem az
elmaradt intézkedések miatt. Az előkelő ke
reszténypárti politikus közölte azt is munka
társunkkal, hogy Ernszt Sándort nem töl
tötték el teljes megelégedéssel Darányi mi
niszterelnökkel folytatott megbeszélései.
Ernszt egyébként a pártértekezletct meg
előző politikai beszédeiben, elsősorban a
szombati budapesti gyűlésen tartott szónok
latában is kifejezést adott elégedetlenségé
nek. Ezek szerint
az egyesült kereszténypárt niagatar.ása
továbbra is határozottan ellenzéki lesz,
noha hangsúlyozzák, hogy a közrend meg
óvása és a szélsőségek elnyomása ellen fo
ganatosítandó intézkedésekkel kapcsolatban
minden körülmények között támogatják a
kormányt. Hasonló állásfoglalás várható a
keddi kisgazdapárti értekezlettől is.
A kormánypárt első értekezletét kedden
reggel kilenc órakor a képviselőház egyik
bizottsági termében tartja. Ennek a tanács
kozásnak a programmján csupán az uj ülés
szakkal összefüggő bizottsági jelölések sze
repelnek. Az alelnöki tisztségekre ismét
Kornis Gyulát és Bobory Györgyöt jelölik,
a jegyzői állások betöltésénél lesz néhány
változás,
a bizottságok összeállítását azonban je
lentékeny mértékben megváltoztatják.
Kedden délután tartja a NÉP azt a nagy
jelentőségű pártértekezletet, amelyen Dará
nyi Kálmán miniszterelnök informálja a
pártot a bel- és külpolitikai helyzetről, va
lamint a kormány parlamenti programmjáról. A képviselőház tárgyalása nem, mint
annakidején tervbevették, a tűzharcos-tör
vényjavaslattal kezdődik, hanem előzőleg a
belügyminiszternek néhány kisebb javasla
tát tárgyalják és csak azután kerül sor a

Minden Orion-rádiókereskedőnél kapható
Pontos
kiszolgálással
- részletre is
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Telefon: 184-364.
Kérje
díjtalanul kópoa árjegyzékünket

frontharcos-törvényre, majd a mezőgazda I kinteltel arra, hogy uj ülésszak kezdődik,
sági munkások biztosítására vonatkozó tör a régi, már benyújtott javaslatokat is újból
vényjavaslatra és a felsőházi reformra. Te- I kell a Ház elé terjeszteni.

Megkerült dr. Szabó Győző
aki napokkal ezelőtt

tiSZtifŐOTVOS,

rejtélyes módon eltűnt Balatonfüredről
Vasárnap késő este végre megtalálták dr
Szabó Győző nyugalmazott
tisztifőorvost,
akinek titokzatosnak látszó eltűnési ügyé
ben a főkapitányság eltűnési osztálya két
napon keresztül széleskörű nyomozást foly
tatott.
Pénteken reggel a balatonfüredi cscndőrörs telefonon érintkezésbe lépett a buda
pesti főkapitányság eltűnési osztályával és
kérte, hogy indítson nyomozást a pesti
rendőrség dr. Szabó Győző 64 esztendős
kecskeméti nyugalmazott tisztifőorvos el
tűnése ügyében.
Az idős ur hosszabb idő óta a balaton
füredi szanatóriumban üdült, ahol szívba
jával gyógykezeltetlc magát. Csütörtökön
délután dr. Szabó Győző sétára indult, de
a vacsoraidö is régen elmúlt már, a
nyugalmazott
tisztifőorvos
azonban
nem jelentkezett.
A
szanatórium személyzete átkutatta
egész Balatoniüredet, xle sehol nem talál
tak rá, úgyhogy a csendőrségen is jelentést
teltek az esetről és annak az aggodalmuk
nak adtak kifejezést, hogy az idős urat

esetleg valami baleset érhette. Ezért tartot
ták azután szükségesnek a pesti rendőrség
értesítéséi. Azt is tudatták a budapesti
rendőrséggel, hogy az idős urnák két igen
jóbarátja van a fővárosban: dr. Hankovszky Zoltán, Pest vármegye tiszti fő
ügyésze és dr. Kozma Aladár kúriai biró.
A budapesti rendőrség azonnal megindí
totta a nyomozást és felkereste a dr. Szabó
Győző barátaiként megjelölt urakat is,
akik azonban kijelentették, hogy már ré
gebben nem láttak dr. Szabó Győzőt. A
pesti detektívek más helyeken is érdeklőd
tek, de
nyomozásuk nem vezetett eredményre.
Vasárnap késő este dr. Ilankovszky Zol
tán, aki maga is nagy érdeklődéssel kisérte
barátja ügyét, a család részéről azt az ér
tesítést kapta, hogy dr. Szabó Győző vasár
nap megkerült. A hírek szerint az idős ur
nagyobb kirándulást tett a Balaton környé
kén, útközben
rosszul lelt és nem tudta megmondani
elmét.
A csendőrök találtak rá.

A londoni Piccadilly
ragyogása
az Erzsébet-köruton
A belvárosi nívót képviseli nz újjáalakított
Gál uridivntüzlet az Erzsébet-körut 4. szóm
alatt. Valósággal élményt jelent a körúton sé
táló férfiközönségnek a pazar kirakatok meg
tekintése. amelyekben a vezető uridivat külön
legességeket mutatja be a cég.
A vasárnapi uj kirakatok mindenkor tájé
koztatják a jól öltözködő úri közönséget a divatujdonságok legújabb változatairól.
Vásároljon G<í/-nál, hiszen nem drágább,
i mint más.

Nem lehel, túl világos van itt. Anyu uj
JUNGSRAM

duplaspirállámpát

csavart be tegnap . ....
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Budapest. 1937 nltlflbrr 25,

Slór függöny moxmu................ P 9.20
Gltertüll 300 cm. Bzélea, métere...
P t>.80
Függöny nps 130 cm. széles, métere
Fuqgonytüll 300 cm. széléé métere.... P 3.50

WEISZ MARISKA
Jobb későn, mint soha... Gróf Bethlen
Istvánt pontosan tiz esztendővel ezelőtt, mi
niszterelnök korában díszpolgárrá válasz
totta Miskolc. Tiz esztendő sok idő, sok
minden történt azóta. A díszpolgári okleve
BAKTER: Ihaj, szotlyom, Lepcses szom
let holnapután, szerdán küldöttség hozza
széd, fogaggyunk három liter ároktámasztó
Budapestre és átadja Bethlen Istvánnak.
kadarkába, hogy megen csak Pesten vótak.
11.
ÖRZSI: llájszc, annyit vagyunk mi má
„Naplemente fáklyalángja" címmel jelent Pesten, mint Kémcri Nagy Imrus a hatóság
meg Petri Mór, a kiváló költő legújabb ver- előtt.
seskfnyvc A könyv majdnem félszázed alatt
BAKTER: No csak, no! Mi van megen az
irt 'versek válogatott gyűjteménye és a par Imrussal?
nasszista Bet rí Mór néhány uj versével egé
ÖRZSI: Nagy csuda történt avval, hájjá.
szíti ki müvét. Aki tudja, hogy Petri Mór Mán teljes tiz. nap múlt cl annélkül, hogy a
Irodalomtörténet-tanári keze alól került ki komagyengíttő kis fokosával valakit főbe
példáid Ady Endre, aki ismeri azt a tiszta rottyintott vóna.
és lelkes rajongást, amellyel az ősz költő
BAKTER: A szenvedésit neki! Hált micsi
egész éleiét az irodalomnak és művészetnek nál mindig?
szentelte, az csak megitletődéssel veheti ke
LEPCSES: Igen nagy érdeklődésbe van.
zébe a könyvel. Címét nem is az örökifjú
Petri Mór adta, hanem Watson Kirkconnel, Folton óvássá az újságba, hogy ottan a Pa
lesztiniába
az arab hazafiak minő hatásos
az ismert angol tudós, költő és fordító, aki
ezzel a címmel irt tanulmányt Petri költé sá n fölbuzdulnak az izrajliták ellen: min
dennap
lepuffogtatnak
belüliük egyet-kettőt.
szetéről. A cím azonban már csak Petri köl
BAKTER: Hát nem gondulom, hogy az
tészetének legújabb témakörét fejezi ki, azt
a témakört, amelynek tartalmát olyan ver Imrus évvégéit túlságosan clszomorodnék.
LEPCSES: Magam se hinném. Eszembe
sek hevülete füti, amelyeket egy férfikor
alkonyán ir a költő. Ez a bölcsességgel, le- jut, hogy odaát Mihálfán két fűszeres vót,
szürődött tudással, megtisztult hittel leli al nz egyik a Ciceelvájsz, másik meg az órenkony az, amit angol műfordítója naplemcn-l slájn. Persze, igen nagy kunkorencsek vótének nevez és a fáklyaláng az a hevület, lak. Hát eccer Ciceelvájsz elmén a kösségaz a forró Ural érzés, ami ezekből a ver házára adót füzein' s majd hanyatt esett,
mikor jedző úr aszongya néki: — „Megájjon
sekből kicsap.
csak Samu, magának van még füzetni
111.
valója
és pediglen tizenkét pengő vigalmi
Gróf Csáky István, a külügyminisztérium
kitűnő kabinetfőnöke könnyebb műtéten adó". — „Isten az egekben!" — kajátott
fölzándorodva
Ciceelvájsz — „micsoda vi
esett át. Már javult az állapota, vasárnap
galmi-adó, iszen nem vót én nálam se lagzi,
haza is vitték a szanatóriumból.
se körösztölő!" — „Igen" — aszongya jedző
úr — „de az órenstájn kitörte a lábát!"
IV.
RAKTÉR; Meg vót kenyve az a huncut
’A műsoros mulatók és varieték igazgatói,
Budapest mulattatói egy estére „civillé
**
vál :edzö egy rétesalja kutyahájjall — Oszt
tak: maguk mulatlak. A varieté-igazgatók azontúl mi újság Pesten. Lépcsős szomszéd?
hnszonkétteritékes dtszbankettet rendeztek
ÖRZSI: Az a híres, nevezetes Krausz SiTurjánnál. Volt minden, ami szem-szájnak monv könyvet irt az életűül.
ingere, tizenhat pengő volt a menü ára, de
BAKTER: Ariul az illetőrül hallottam
megérte. A szokás hatalma azonban erős, eggyet-mást. Hogy igen fájn ember, oszt
vendég nélkül nem maradhattak, két vendé mikor sok péze vót, adott belülié boldog
get hinták, a mulató üzletvezetők két gyön nak, boldogtalannak.
gyét: Silbcr Bandi és Brucker S. Pici urakat.
ÖRZSI: De meg is kapta a jutalmát. Jó
Hajnalig állt a mulatság és akármelyik lo nagyokat rúgtak rajta ippen azok, akik gaz
kál megirigyelhette volna nz üres pezsgős rag korába úgy mutatták, hogy szeretik.
üvegek számát. Végre azután, ha valaki —
BAKTER: De fájhatott néki!
akkor ők Igazán értenek a mulatóshoz.
LEPCSES: Hájjá, tuggya, az a BágyogV.
csikaró Laska Bálind eccer rettentő mérg’bc
Gróf Festetics Ernőről megírtuk, hogy e* jó hajlós som fa vesszővel úgy kiporolta
toborzásra jelentkezett, bevált és bevonult i kisfia délnyugati fertállát, hogy csak ügy
karpaszomdnyosnak a gépkocsi-osztályhoz. füstölt. Persze, a gyerek böcstelen fele égisz
.4 fiatal Festetics
gróf pár hét alatt szén megdagadt, annyira, hogy ha véletlenül
„stramm" katona lett és a múltkor már kinevezték volna árvaszéki ülnöknek, nem
megkapta az első kimenőt, hogy résztvehes- foglalhatta vóna cl az állást, mer nem tudott
sen egy autóversenyen. Megérdemelte: dijat ülni. Hát az aptya maga is rühellette a dó
hozott hazai
: got s aszonta másnap: — „Nekem is fáj
17.
r ides Ham, mikor elnadrágollak." — „Iszen
Rubin Sándor, a Rubin istálló gyors nép-ti lehet, hogy fáj Idesapámnak" — kesergett
a gyerek — „de nem ott, ahun nékem".
szerűségre szert lett gazdája, igazán szeren
ÖR7.ST: Szeginy nyomorult!
esés ember, összesen öt lova ált az istálló
BAKTER: Oszt a panyol önkéntesekről
ban, az öt paripa eddtg csak dijakban száz
mi hir?
ezer pengőt hozott.
VII.
VAGY
Osztrák-magyar esküvő lesz a jövő héten KÉSZEN
MÉRTEK UTÁN
Bécsben. Pongráct Erzsébet grófnőt a Sehollenlircheben oltár elé vezeti kühncfcldi HECK EMIL,
Kflhn Ferenc, a bécsi l-es háziezred, a
Dcutschmcister-rcgimcnt hadnagya.

ÖRZSI: Visszahívják őket.
BAKTER: Nem késő? Megtették azok
mán, amiér odamentek a harcmezőre!
LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor
Holdrágó Bókkon Ferenc vett egy igen fájn
bikát altul a pápóczi Rihatag Avadzó M'háltól. Hát harmadnap békövetkezik ám Hold
rágó a bikát eladó egyén portájára, láncon
vezeti a megvásált jószágot s aszongya —
„Nosza ággyá vissza a pézt sógor, én meg
ehun hozom a bikát, énnekem e’ nem köll,
mer felöklelte a feleségemet". — „No hájjá"
— mérgelődött Rihatag —, „hát mit gondul
maga? Kihasználni az állatot, oszt vissza
hozni?"
BAKTER: Nono, hát h’szen! — S abbul
mi igaz, hogy egy aranylakodalmas ángol
aszonta, hogy aki boldogan akar élni a ne
jivei, a' minden héten eccer vesszen össze
véle?
ÖRZSI: Szőrul-szóra igy mondta, az Isten
maflája.
BAKTER: De vájjon, hogyan gondójn
eztel?
LEPCSES: Nem érti? Ha maga kedden
összeveszekszik az asszonnyal, szombatig
haragba van, vasárnap mán kezd közelenni,
hétfőn kibékül, oszlán ántyom-pántyom
egybepöndörödik vele e’ kis hitvesi gyen
gélkedés céljábul. Akkor megen kedden
összekapnak s megyen tovább minden úgy,
mint az előző héten.
ÖRZSI: Szóval azér van az egész, hogy a
férji kötelességet el lehessen sinkófálni!
LEPCSES: Nézze, bakterom, eccer a tör
vény elölt állt egy nőszeméi, akinek aszonta
a biró: — ,,A vádlott aztat vallotta, hogy
maga régebben szerelmi viszonyt űzött az
előbbi tanúval". — „Tgen" — monta a nöszemél —, „de annak mán vége". —
„Miért?" — kérdezte a biró —- „összevesz
tek?" — „Nem a'“ — felelte a nő —, „el
vett feleségül".
ÖRZSI: Illen akasztamvaló a férfiember,
mind egy szálig! — Oszt meh^tnénkf is,
aptya.
BAKTER: Megájjon, csak! Igaz vóna, Lep
cses szomszéd, hogy a kormány most nagy
tisztogatást fog csinálni a szélsőséges izgatók
közt?
ÖRZSI: így határozták Darányi apánk,
meg a Széli belügyi miniszter úr!
BAKTER: De vájjon, lesz-e hatása? Mer
az izgatás má régen folik.
LEPCSES: Ilajja, tuggya, aztat a Balhavadittó Szimák Lajost ezelőtt húsz eszten
dővel, katona korába, megleloválták. Hát
most aratáskor e’ pesti úr elnézte a mejjire
tetovált kardot, meg puskát s fölkérdezte:
— „Mongya barátom, osztán ez a tetoválás
nem gyün le, ha szapannyal megmosako
dik?" — „Hát kéremássan" — mondta
Balhavadittó —, „aztat még nem tudom". —
Oszt, Isten velünk.
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ben jár. A legújabb hajszín a bordós
szőke és ehhez a-hajszínhez „garniturásitja” is magát a párisi nő, akinek azután a ruhája, kalapja, cipője,
keztyüje és retiküljo is harmonizál
hajával. A divathölgy Parisban sohanem vesz öt-hat toilettehez — mond
juk — egy pár keztyüt. A sikkes
asszonynak minden egyes toileltejéhez külön-külön keztyü járul.
— Borzasztó sok prémet viselnek,
idén Párisban. Az ezüst- és kékrókabundák már nem is keltenek különö
sebb feltűnést, annyi szalad most
belőlük a boulevardokon.
— Roppantul lelkesednek a parisiak a jerseyért és az elképzelhetetlenül
szép és drága kézzel hímzett aranyIZLÉSBEN, SIKKBEN

POLGÁR nöi-kalap vezet!
Teréz-körut 18. - Wesselényi-u. 55.

és ezüst Iáméért.
A hallottak után megkérdeztük R,
Valkányi Magdát, hogy uj divat
szalonjában mit fog a sok párisi tapasz
talataiból meghonosítani.
— Először is — felelte — nagyon
„vigyázok” a modelljeimre, amiket
Párisból hoztam magammal. Azután
pestiesre leegyszerüsitem a kissé túl
hajtott párisi Ízlést. Csupa sikkes,
fiatalos modelleket hozok vevőim szá
mára, akikhez nagyon őszinte leszek
és nem engedem meg, hogy egy olyan
modell is kikerüljön szalonomból, ame
lyik nem illik viselőjéhez. És mégegyet, egy egész meglepőt. írja meg
kérem, hogy nem vagyok olcsó!!! De
ha egy asszony párisi modellt szeretne
pesti ízléssel, akkor olyat, mint nálam,
másutt úgysem kaphat,
(Dr. Dévainé Erdős Böske.)

•fr
A Kálvin-téri Fenyves-Áruház gyönyörű csip
kéket hozott kisestélyi ruhákra, már 6.80 P-töl,
fémszálas divatselymei 3.90-töl kaphatók. Min
denféle csipkeszövetek, szatinok és lamék a
legmérsékeltebb áron érhetők el nála. A Feny
ves-Áruház, mint mindenkor, most is a legjobb
és legolcsóbb.
Színes etamin és 300 cm. széles krém függöny
anyagok olcsó eladása.Mig a készlet tart. Bútor
szövetek,velúrok ésaz összes kárpitoskellékek

VÁGÓ ARNOLD ÉS TÁRSA
iV., Kammcrmayer KAroly-u. 10.
(Evangélikus egyház épület)

— Háziasszonyok és építtetők figyelmébe. Az
Elektromos Művek Honvéd ucca 22. szám
alatti előadó termében szerdán délután %6 óra
kor főzöbemulató-clőadást tartanak, villamos
gyakorló konyhájában pedig hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt '310 órakor a villa
LEGOLCSÓBB mos tűzhelyek üzemének ismertetése során
A SPECIÁLIS halak, különféle húsételek, leveles-vajas tészta,
készítőnél
torta és rétes készítését mutatják be. A be
65, I. emelet mutató-helyiségben az összes villamos háztar
tási készülékek üzemközben is díjtalanul megtekinthetők. Belépő és ruhatárdíj nincs.

BŐRKABÁT
Rákóczi-út

PÁRISI DIVATINTIMITÁSOKRÓL

Vili.
Csütörtökön tartja szezónzáró vacsoráját
a MAC, má'az két hétre pedig hivatalosan
is megkezdődik a téli szezón: ezen a napon
lesz a MAC első táncos-teája az Országos
Kaszinóban.
IX.
Riviérái anlóskirándulők három édes táb
la feliratot hoztak a Kisnaplónak. A híresen
szép autóstradákon olvasták ezeket a figyel
meztető táblákat: 1. Ila lassan hajt, meg
ismerheti városunkat, ha gyorsan hajt,
megismerheti fogdáinkat. 2 Az élet olyan
szép: utazzon lassan 3. Hajtson lassan:
nincs kórház a közelbcnl

számol be érdekes intervjn keretében
R. Valkányi Magda, a Párisi-u. 1. sz.
alatt most megnyílott Afndefeíne-szalon
tulajdonosnője. Párisi tapasztalatairól
beszél, arról a Parisról, amit az idegen
rövid idő alatt nem igen, vagy egyál
talán nőm láthat meg és arról a témá
ról, amely bennünket, nőket különös
képpen érdekel : a párisi divatujdonságokról és az u. n. „nagy szalon”
belső életéről. (R. Valkányi Magda
ugyanis hosszabb időt töltött a híres
Afaggy Ruff szalonjában).
Megkérjük, mesélje el nekünk, laiku
soknak, miként zajlik le egy ruha
rendelés Maggy Ruffnál és és ilyen
nagy szalonnak tulajdonképpen milyen
az adminisztrációja.
— Ha gyanútlanul idegen jön be
Maggy Rulf-hoz ruhát rendelni, —
válaszol R. Valkányi Magda; — amig

X.
Megnyugtatóan hiteles hirt adunk tudtára
a férjeknek. Egy részvénytársasági igazgató
felesége válópört indított
Válóoknak azt
hozta fel, hogy az ura néhányszor goromba
szavakat használt vele szemben, néha pedig
kimaradozott. A i'rtt >pört a Kúria clutasitolta. Kimondotta a Kúria, hogy a házas
társak nz emberi gyarlóságban rejlő hibákat
és fogyatékosságokat kötelesek eltűrni és
megbocsátani egymásnak. Apróbb súrlódá
sok az emberi természet és gyarlóság folyo
mányai, ilyenek kisebb-nxggobb mértékben
minden házasságban előfordulhatnak, a:
ilyenfajta affér Irhát nem válóok...

alá nem irt egy ruha vásárlásáról
szóló kötelezvényt, be sem engedik
a belső termekbe. Itt a fődirektrisz
fogadja leereszkedő udvariassággal,
megkérdi tőle milyen zsánerű ruha
érdekli és csak azután szólítja be
a rendelő alakjával teljesen egyező
alakú manekent, hogy mutasson mo
delleket az immár „lekötelezett” vevő
számára. Ezekben a nagy divatházak
ban 50—60 manneken is áll a vásárló
rendelkezésére, hogy megfelelő, azonos
alakon láthassa a megrendelni kivánt
ruhát. — Itt, ezeken a helyeken egv
blúz körülbelül 1250 frankba (250 P)
kerül és a ruhaárak ennek arányában
növekednek. Igaz viszont, hogy ezek
ben a divatszalonokban egyazon mo
dellt soha kétszer meg nem csinálják.
— Páris most a kéket és a bordót
imádja, de mégis leginkább feketé

eredeti

parist nuntettetf után
rendkívül olcsó Árban

iéi

SCHMISE8

■zücs, Párisi-utca 3. az.

WlanHealMtm
a ra»st
Ha kazán-, hályhatüze’ésnél, vagy a
folytonégő TERMOKOKSZ cscrcpkályhAra vonatkozólag bármilyen
felvilágosítást óhajt, forduljon

Budapest sztMlrcs 8íi«
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osztaiyshoz

,VIII. Tisza KAlmán-tér 20.
Telefon: 130-916,130-983,142 - 207

Fütőtechnlkusaink a legrövidebb
időn belül adnak díjtalan
szakszeri! felvilágo
sítást kokszfogy osztóinknak.

TERIHOKOKSZ
a korszerű

lakás kályhája.

Kényelmes, tiszta, gazda
ságos fűtést biztosit
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Férjgyilkosság
politikai okokból!
Horogkoresxtes feleség és keresztény
szocialista féri tragédiája

bizonyilani s az első kihallgatáson még azt
hangoztatták, hogy Sdlzgerrel nyilván vala
melyik politikai ellenfele végzett, később
azonban az egyre szaporodó bizonyítékok
súlya alatt
összeroppantak és bevall ják a gyil
kosságot.
A gráci esküdtszék

Béca, október 24.
Az orgyilkos Kováid golyója halálra se
a nővért és fivért kötél általi halálra
' (A Hétfői Napló tudósítójától.) A világné
bezte a fiatal gazdálkodót.
Ítélte.
zeti harcok és lelketlen politikai uszítások, A két elvetemült testvér meg is próbálta az Három héten belül Luise Salzger a harmadik
amelyek egymásután dúlják fel a nemzete előre megkonstruált alibivel ártatlanságát férjgyilkos asszony, akit halálra ítélnek.
ket, most újabb borzalmat szabadítottak a
szenvedő világra:
gyilkos fegyvert adtak a más pártáHásu
hitvestársak kezébe is!

A világnézeti ellentétek már az emberiség
legfontosabb alapkövét, a családot kezdik
szétdulni és ez robbant ki abban a halálos
családi drámában, amelynek áldozata az
L'ntergreith kőzségbcli Joscf Salzger földbir
tokos, akit
felesége és sógora politikai okokból
meggyilkoltak.
Mig az elmúlt hetek halálos Ítélettel vég
ződő sorozatos férjgyilkossági bünpercinck
háttere minden esetben a szerelem volt, —
öregedő asszonyok azért tették el férjeiket
láb alól, hogy fiatalabb szeretőikhez mehes
senek feleségül — addig a gráci törvény
szék előtt most befejeződött dráma
az. első olyan eset, amikor a feleség po
litikai okokból öli meg a férjét. A fiatal,
alig huszonegy esztendős asszony nyíl
tan és megdöbbentő őszinteséggel jelen
tette ki bírái előtt, hogy házasélete tűr
hetetlennek bizonyult, mert ő a horog
keresztes tanok lelkes híve, férje pedig
meggyőződése® keresztényszoclallsta
volt
8 a kettejük között fennálló politikai és vi
lágszemléleti ellentétek állandó civakodásra
adtak okot.
Salzger, a meggyilkolt huszonötesztendős
földbirtokos, két esztendővel ezelőtt nősült
meg. Salzger vallásos ember volt, és annak
idején, mikor még a párt létezett, egyik leg
lelkesebb tagja a helybeli keresztényszocia
lista szervezetnek, most pedig a „hazafias
'frontnak”. Ezzel szemben felesége és fele
ségének fivérei
mind tagjai voltak az osztrák horogke
resztes pártnak, majd később annak
földalatti szervezeteinek.
A házastársak nem titkolták egymás előtt
ellentétes politikai nézeteiket s emiatt szám
talanszor veszekedtek. Salzger tavaly meg is
tiltotta, hogy felesége fiútestvérei, a Kováid'fivérek, akik a környék leghirhedtebb ho
rogkeresztes agitátorai közé tartoztak, átlép
hessék a küszöbét. Nyilván ez keserítette el
annyira az asszonyt, hogy bátyjával, Josef
Kováiddal
elhatározták férje meggyilkolását.
A kegyetlen terv, amelyet a fiatalasszony
talált ki és fivére hajtott végre, a következő
volt :este becsempészi testvérét a kertbe, ak1
ott elrejtőzik egy bokorban. Az asszony a
kert végére megy és onnan kiáltozni kezd
az uráért, aki erre kétségtelenül megjelenik
az ablaknál és megkérdi, mit akar. Ekkor
Kováid
a bokorban levő búvóhelyéről lelövi és
elmenekül.
A testvérek ugy számítoltak, hogy a gyil
kos fivérnek, miután végzett sógorával, si
kerül észrevétlenül elmenekülnie, az asszony
pedig a kerten keresztül kimegy az utcára
és látogatást tesz valamelyik ismerősénél,
hogy alibit bizonyíthasson.
így is történi:

Példátlan adóbotrány

Nevesződjl Rádión egy
maga alaposabban és
kíméletesebben mos,
mintahogy ezt önmagad
elvégeznéd.

a közigazgatási bíróság Ítélete ellenére
forgalmi adót vetettek ki Math Ferenc
járásbiróra és letiltották a fizetését
Dr. Math Ferenc, r budapesti büntető
járásbíróság bírája a szenvedő szereplője
annak a példátlan és érthetetlen adóbot
ránynak, amely minden illetékes fórumot
foglalkoztatott már, — mégsem jutott nyug
vópontra.
A járásbirónak fivéreivel együtt kis nya
ralója van Budakeszin. Amióta divatba jöt
tek a fizetővendégek, Mathék a nyári szezónban szerény összegért bérbeadták nyara
lójuk szobáit néhány jóbarátnak, ismerős
nek. Erről tudomást szerzett a budafoki
forgalmiadóhivatal s
Math Ferencre forgalmi adót vetett ki
— öt esztendőre visszamenően.
A járásbiró hiába bizonyítgatta, hogy ő nem
foglalkozik üzletszerűen nyaralója bérbe
adásával, nem rendezett be sem szállodát,
sem penziót Budakeszin, a nyaraló után
házbéradót és egyéb közterhet fizet, az adó
hivatal hajthatatlan maradt: követelte a
forgalmi adót.
Math Ferenc ezek után a közigazgatási bí
rósághoz fordult és panasszal támadta meg
az adókivetést.
A közigazgatási bíróság 00117—1936.
szánni ítéletében helyt adott a panasz
nak és elrendelte a kivetett forgalmi
adó törlését,
azzal az indokolással, hogy Mathék valóban
nem foglalkoznak Üzletszerűen lakáskiadás

sál és igy nem kötelezhetők forgalmi adó
fizetésére.
A legfelsőbb és legillctékesebb fórum bi
rói ítélete után Math Ferenc joggal hihette,
hogy végkép lezárult adóügye, de csakha
mar kiderült, hogy csalódott. Mintha mi
sem történt volna, újabb felszólítást kapott
az adóhivataltól, hogy sürgősen fizesse meg
forgalmiadó-hátralékát. Nem sokkal később
újabb hivatalos Írás érkezett Math Ferenc
hez, amelyben a pestvidéki pénzügyigazgalóság közölte vele, hogy
bírságot Is vetettek ki rá,
mert mindezideig nem fizette ki adóhátra
lékát — amelyet a közigazgatási bíróság
jogérvényesen törölt.
Math Ferenc járásbiró csodálkozása és
megdöbbenése csak fokozódott, amikör
megtudta, hogy
hogy’ az adóhivatal olyan igytjk'
igyeke
zettel és buzgalommal gondoskodott aá fői
zctlel
forgalmiadó-hátralék behajtásáról, hogy
már a fizetését is letiltotta.
Erről is hivatalos értesítést kapott.
A járásbiró ezek után a pénzügyminiszté
riumhoz fordult s
a minisztérium illetékes osztálya elé
tárta adókálváriáját.
Itt követel most legújabban orvoslást és vé
delmet a budakeszi forgalmiadó-hivatal és
a pestvidéki pénzügyigazgatóság túlzott buz
galmával szemben.

RABION
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lebontják a Vlgyázó-palotát és a he
lyére hatalmas modern bérházat építe
nek.
A bérházépités tervénél az az elgondolás ve
zette az A/radém/dt, hogy ha Budapestnek
ezen a forgalmas pontján házat épit, egyet
len lakás vagy üzlethelyiség sem marad
üresen, kétségtelen, hogy a bérlőjelöltek
valósággal megrohanják a házat. A szak
értők szerint az Akadémiának ez az elgon
dolása teljesen helyénvaló és kétségtelen,
hogy a Vigyázó-palota helyén épülő bérház
anyagi szempontból elképzelhető leg
előnyösebb befektetés lesz.
A terv már egészen előrehaladott stá
diumban van. Az Akadémia versenytárgyalás
kizárásával magánúton tűzött ki pályázatot
a bérház megépítésére,
hat céget szólított fel pályázatra.
A szakkörök hozzávetőleges becslése szerint
egymillió pengős munkáról van szó.
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Lala, Zsuzsanna, meg a szabósegéd

hajnali kalandja a Városligetben
Martány János szabósegéd szombaton
este a népszinházutcai J/um-félc vendéglő
ben vacsorázott és borozgatott. Később az
asztalához telepedett egy nő, megismerked
tek és együtt iddogáltak. Nemsokára még
egy fiatalember került az asztalhoz. Uj is
merősei azt ajánlották Mártánknak, menje
nek a Városligetbe, ott van egy vendéglő,
ahol reggelig szórakozhatnak, még táncolni
is lehet. Marlány, aki jó hangulatban volt,
taxit hozatott és hármasban a ligetbe
hajtattak.
Az Iparcsarnok tájékín állt meg az autó,
innen gyalog indullak a Hcrmina-ut felé. A
Városliget sűrűjében az ismeretlen fiatalem
ber váratlanul nekiesett Martány Jánosnak
és leütötte.
Martány. mikor magához tért, észre
vette, hogy eltűnt a pénztárcája,
amelyben 54 pengő volt.
A leütött ember véres fejjel a legköze
lebbi rendőrőrszemhez támolygott és cl-

KELTÁI JENŐ:

mondotta neki, mi történt vele.
Martány panaszára a főkapitányságon
azonnal megindult a vizsgálat. Detektívek
mentek a népszinházutcai vendéglőbe és
megállapították, hogy Martány vendéglői
asztalának vendége Schwartz Zsuzsanna 24
éves foglalkozás nélküli leány volt.
Schwartz Zsuzsannát előállították n fő
kapitányságra.
A leány itt azt mondotta, hogy a fiatalem
berről, akivel a Ligetbe mentek, csak anynyit tud, hogy Lala néven ismerik a kör
nyéken, n teljes nevét nem ismeri. Kijelen
tette különben a leány azt is, hogy ő maga
is károsult, mert
Lala az ő pénztárcáját Is elemelte.
Schwartz Zsuzsannát kihallgatása után a
rendőrségen tartották, Lalát pedig keresi a
rendőrség.

TÖRZS JENŐ
LÁZÁR MARIA ■’ JÁVOR
CSORTOS és RAJNAY

CORSO
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Tétlenért betörő
Vasárnap délelőtt a Dankó Pista-utca 30.
számú ház egyik lakásának nz ajtaján ko
pottruhás fiatalember kopogtatott be. A la
kás tulajdonosa nem akart ajtót nyitni a
koldus kiilsejü férfinak, mire az ismeretlen
ember még kétszer kopogtatott, azután óva
tosan körülnézett és amikor látta, hogy
nincs a közelében senki, álkulcsot vett elő
a zsebéből és azzal ki akarta nyitni az ajtót.
A lakó közben
kiugrott az előszobából, nyakoncslptc a
betörni készülő férfit
és a házfelügyelő segítségével rendőrnek
adta át.
A főkapitányságon megállapították, hogy
Baranyai Nándor 30 éves rovottmultu gyári
munkás az illető. Beismerte, hogy koldulás
űrügyével járta sorra a házakat és
ahol látta, hogy nincsenek odahaza, be
tört a lakásokba.
Nyolc betörést ismert be. Letartóztatták.

Modern bérpalotát
épit az Akadémia
a Vigyázó-palota helyén
A tragikus véget ért gróf Vigyázó Ferenc
hagyatékának — amely az Akadémiára ma
radt —, egyik tekintélyes és értékes vagyon
része a budapesti Vígydzó-palotn. A Károly
király-ul sarkán van ez az egyemeletes,
ódon palota. Maga az épület ma már nin
csen olyan állapotban, hogy túlságosan nagy
értéket képviselne, de a telek központi fek
vésénél fogva
Budapest egyik legdrágább lelke.
Az Akadémiát különféle tervek foglalkoz
tatták ezzel a hatalmas értékű telekkel kap
csolatban, de nemrégiben megtörtént a vég
leges döntés, amelv mellett most már viszszavonhatatlanul leszögezte magát az Aka
démia?
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ROYAL APOLLO

Dolgozzék a Rádión helyetted í

Hernyóselyem
halitálvlkony........ P
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Budapest, 1M7 nktóbrr M,

Fölhajtóit a járdára és iának
rohant a részeg sofíőr
J«EGSZEBB MÉRKŐZÉSÉ a bajnokság
Két súlyos sebesült
rak a Fészek—Bridge Club találkozása volt.
Igazolja is ezt az a lény, hogy az egész verSúlyos
autóbaleset
történt
vasárnap haj Az autószerencsétlenséget a közeli rendőr
árny alatt hét pont volt a legnagyobb mcersőrszem fedezte fel és azonnal értesítette a
pont-dlfferenela. A mérkőzés szépségét fo nalban a Lehel-utca 9. számú ház ,elött.
Egy
autó
felrobant
a
járdára,
neki-** mentőket. Szloboda és Pav linkel a fejűkőn
kozta annak a gyors üteme Is: 40 leosztás
szenvedtek sutyosabb sérüléseket, azonkí
ment egy fának, felborult és két utasa
jó három óra aluli ment le.
vül könnyebb agyrázkódásuk is van. Bntcksúlyosan megsérült.
A derbi-mérkőzés egyik legérdekesebb ...
A sofőrt, aki kisebb zuzódásokat szenve ner József sofőr a betört ablaküvegektől
nagyon tanulságos Játszmáját mutatjuk Itt
szenvedett
kisebb sérüléseket. A sofőrt első
dett, előállították a főkapitányságra, ahon
be:
segélynyújtás titán a helyszínen hagyták,
nan csak vasárnap délben bocsátották el.
♦ A K
a
két
súlyos
sérültet a ZíóAus-kórházba vit
Szloboda Vendel és Pavlinka Ferenc
9 A K D 10 3
gyümölcskereskedő szombat éjszaka a BL. ték a mentők.
A
szerencsétlenség
színhelyére kiérkezett
415. rendszámú autón, amelyet Bruckner
0 3
József sofőr vezetett, hazafelé igyekeztek baleseti járőr megállapítása szerint, a sofőr
A D B 10 2
szabálytalanul hajtott, azonkívül It
pesti lakásaikra. Amikor a Lehéé-utca 9.
tas állapotban Is volt,
számú ház elé értek, a két kereskedő meg
LSZAK
4 10 4 2
♦ 3
lepődve vette észre, hogy az autó jobbra- amit később a rendőrorvos is megállapított.
p 6
V B 9 4 2
balra kanyarogni kezd,
Bruckner az éjszakái a főkapitányságon
0 D B 10 9 8 7
0 AK6! 2
töltötte, vasárnap délben kihallgatása után
n következő pillanatban n kocsi fel
elbocsátották, de nz eljárás tovább folyik
rohant a járdára, neki vágódott a fá
* K3
* 0 8 7 4
ellene.
nak és felborult.

1£

É5

♦
•1

V
0
4 65
Általános mansbau.
Licit:
ÉSZAK:
2 kör
4 treff
pwuz
A kör

0

Országos ingyentejés ruhaakciót szerveznek az ínséges
falusi lakosság megsegítésére

NY (GAT:
3 káró
passz
passz
A falukutató szociográfiai munkáknak
passz
már konkrét eredménye van: a belügyminisztériunf
a fővárosi ínség akciók mintá
Meg kell dicsérni a Kelet kltlína blöIIJH,
bemondása jára
■ négy pikkes — immá
országos ingyentej- és gyermekfelruhámialt. Akciója sikerült, mert Dél nem
zási akciót indit.
mondhatott öt pikket, miután partnere kél
Az Ínséges falusi lakosság gyermekei
színre már bedarálván magát, nem vállal
hatja a felelősséget, hogy partnerét az eset tejet és ruhát kapnak a télen az államtól.
A beluiigyminisztérium karitatív mun
leges hat trlkkes bemondásra kényszerítse.
kája független minden eddigi különböző
Az öt körben Fészek egyet bukóit.
intézmény
állal kifejtett jótékonysági mun
I)c szükség is volt a Bridge Clubnak erre
I
n kitűnő akcióra, meri a másik asztalnál kától, Az országos jellegű akció vezetésével‘
Széli
József
belügyminiszter Smlalovszky
eljutott ugyan a Bridge Club a helyes contrakthoz: az öt pikkhez (ellenfél nem lici Tibor miniszteri tanácsost bízta meg. Az
tált). A felvevő azonban könnyelműen szür- ügy sürgősségére való tekintettel, már fel
Irlkkrc játszott és ezzel elbukta a terített öt hívást intéztek a vármegyei alispánok
hoz, hogy
pikket!
nz ínséges gyermekeket cgytől-tlzenkétVégeredményében ez a kiosztás a két csa
éves korig járásonként írják össze.
pat között nem Idézett elő ugyan semmi
mecc.spont különbséget, és mégis mennyi Az összeírás kiterjed az ínséges szoptató•
minden történt benne!...

KELET:
piMZ
4 pikk!
5 káró
passz

DÉL:
2 szán
kontra
passz
passz

anyákra is. A kimutatásnak a lehető legrö
videbb idő alatt el kell készülnie, mert az
összeírás eredményét
a minisztertanács elé terjesztik.
A rendelkezésre álló adatok alapján dol
gozzák majd ki a nagyszabású mozgalom
részletes terveit. Az eddigiek szerint
a falusi Ínséges gyermekek és a szop
tatós anyák a téli hónapokban min
den nap ingyen tejet kapnak
s a rászorulók között ruhát és cipőt Is osztanak majd ki.
A karitatív akció költségeit a közjőtékonyságl alapokból akarják fedezni. A
belügyminisztérium felhívására a megyei
és városi törvényhatóságok már
Ír a_ múlt
költségvetési évben megszervezték ezeket az
alapokat, amelyeket társadalmi és köz
igazgatási utón gyűjtöttek össze nz inséges
lakosság téli megsegítésére.

-1T1MI ..............................O

LEMOND dr. Pétcry Jenő szövetségi
kapitány, — a Hétfői Napló közli elsőnek
ezt az érdekes hirt. A szövetség elnöksége
maradásra szeretné bírni n tapasztalatok-1
hon gazdag kapitányt, akinek nagv érdemei
vannak a bridgesport fejlesztése terén. A
rét érdekében áldozatokra is hajlandó az
elnökség. Most folynak a tárgyalások, hogy
a kapitány tehermentesítése érdekében an
nak munkakörét három részre osszák fel:
elsőosztályu csapatok, hölgyjátékosok és if
júsági versenyzők, amelyek felelt természe
tesen ez cselben dr. Pétcry tartaná meg az
irányítás jogát. A beavatottak úgy tudják,
► • ha dr. í’étery kitart elhatározása mel
lett
- akkor dr. Báron Sándor egyetemi
tanárt, a kitűnő teoretikus és elsőrangú
bridgezöt kérik fel a kapitányi tisztségre.
F.z esetben n olt kapitány az intézőblzottSágban foglalna helyet. Ha marad,
’. úgy nz
intézőbizottság! helyet dr. Báron tölti be,
nki ilyen minőségben ezentúl megosztja
Pétcryvcl <i kapitányi gondokat.
Felkerestük dr. Péteri/ Jenő
nki a következőket mondotta:
— Lemondok a november l-ikl közgyű
lésen! Nem azért, mintha elvesztettem volna
kedvemet, hanem úgy érzem, hogy más el
foglaltságaim miatt nem láthatom el felada
tomat azzal a lelkiismeretességgel, amit ez
a nehéz és felelősségteljes megbízatás meg
kíván. Továbbra is részt veszek azonban a
szövetség vezetésében, hiszen magam is na
gyon szeretek bridgeznl!..,
*
A DIPLOMÁS C.I.VB nak, nmclv a bajnokSágban kiesésre áll. — sikerült megnyerni a
inugynr élgárda egyik legjobbját, — «ki már
évek óta visszavonult a versenyzéstől, — dr.
Molnár ltnrryt, — n többszörös magyar válo
gatottat, hogy a hátralévő bajnoki küzdelmekíien képviselje a Diplomás színeket. Örömmel
táljuk újra n nagy bajnokot a vcrsenyaszlal
jnellctt. nki először a kitűnő BEAC elleni ver
senyen fog szerepelni.
★

SZEZONNYITÓ bridgc-cMélvt adott n legna
gyobb magyar gyár kereskedelmi jogtanácsosa
szombaton este az Aréna-uli villájában. A közMcrclctnek örvendő ügyvéd, aki a hridgekötőkben frappáns és ..magasan" tartott licitjei
vel szokta zavarba hozni a nagy bajnokainkat,
kitűnő házigazdának is bizonyult, mert a reg
geti órákban még nyolc asztalnál folyt a ,-lici
táriő“.

Gyermekzsurra
apró ajándékok, meglepetések. lotnlniMrjva'f
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Törvényszéki tanácselnök
2 pengő 70 filléres pőre a MÁV ellen
Medgyessy Ágoston törvényszéki tanádlelnök érdekes, elvi jelentőségű port indított
a MÁV ellen. Medgyessy Ágoston feleségé
vel együtt vonalon Gyulára utazott. Mikor
vissza akart térni Budapestre, a vasúti pénz
tárnál felárt kértek tőle a sebesvonalnak a
menetrendben jelzett díjúra azzal, hogy a
sebesvonat Szolnoktól Budapestig gyorsvo
natként jár és ezért meg kell fizetnie a
gyorsvonat! ár s a sebesvonati ár között lévő
különbözeiét.
A tanácselnök tiltakozott a felár fölszámitásn ellen.
Arra hivatkozott, hogy a menetrendben
csak a sebesvonat dija szerepel, különbözei
ről szó sincs benne. Végül azonban kényte
len volt kifizetni a különbözeiét, utaznia
kellett, mert halaszthatatlan dolga volt Bu
dapesten. Mikor a 2 pengő 70 fillér diffe
renciát kifizette, nyomban a pénztárnál ki
fejezetten lenntartotta jogait.
A tanácselnök, amint megérkezett Buda
pestre, írásban
fölszólította a MÁV igazgatóságát, hogy
küldjék vissza neki u 2 pengő 70 fillért,
amit szerinte nem volt köteles fizetni. Nem
sokára megkapta a választ. A MÁV azt fe
lelte, hogy van ugyan különbözet, de ez
csak 10 fillért tenne ki, ezt pedig nem ér
demes elküldeni és kérte, hogy a tanácsel
nök tekintsen cl ettől. Medgyessy Ágoston
azonban nem volt hajlandó erre. Egyfelől
helytelennek Ítélte a MÁV számítását, más
részt pedig
a MÁV n válaszlevélre nem ragasztott
bélyeget és ráadásul még neki kellett
büntetéspénzt fizetnie,
ezért azután fizetési meghagyásos pert in
dított.
A AIÁV ellentmondott a fizetési megha
gyásnak. mire Kouácsy járásbíróság! áléi
nak tárgyalást tűzött ki az ügyben. A tár
gyaláson a vasul képviseletében <lr. I'otoczky

mindszentra
le'vlo-rtbbiin

at,
*
Uu(tnpi

GEL3 MALVÍN-nM

IS.. Mavenxn-itUrnt ?3 25. Telj
-75. l'iókUzlelek : IV., WV-l-r cs t ;u
Telelőn: 1MJ-S9>. V., Nicnt latván-kúrut 24letétin HM'Se. VI., AndrAxsy-ut A. Telefon:
133-SW. VI., Terti-hUr ut 10. télutón; 12o-a>7
is;

MÁV tanácsos jelent meg. Kifejtette, hogy
a menetrend csak árajánlatnak tekinthető,
az utns és a vasút közötti szerződés csak
a pénztárnál jön létre
akkor, amikor az utas megvásárolja a je
gyet, még pedig azon az áron, amelyek a
pénztárnál kérnek tőle. A menetrendben
foglalt közlések tehát a MÁV-ot semmi mó
don nem kötik.
Medgyessy Ágoston tanácselnök képvise
letében dr. Endrényi Tivadar ügyvéd vi
szont azt vitatta, hogy
I.egsxebb és legolcsóbb

K. o S z O R U K
*
„Riviéra
1 I szterhúzy-utea >.

a MÁV nem kérhet más jegyárat, mint
amit a menetrendben feltüntet
Hivatkozott arra is, hogy nagyszámban le
hetnek utasok, akiknek például egy fillérrel
több pénzük sincs, mint amennyi a menet
rendben felt unt cicit jegy megváltására ele
gendő, amellett kénytelenek is igénybe
venni a vasutat, miután a MÁV-nak vasúti
konkurenciája nincsen.
Az elvi jelentőségű kérdésben azonban
végeredményben a bíróság nem foglalha
tott állást, mert egyezség jött létre: a JVÁV
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2 pengő
70 filléres különbözeiét visszatéríti a ta
nácselnöknek.
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Luxus exprw«-J4retok NBW YORKBA
£ világ mlndon rtazclbu

NORMANDIE
83.425 tonna

A világ leggyorsabb, legnagyobb, lej.
pazarabb luxussal berendezett hajóóriáM.
Világrekordja 3 nap 22 óra 7 perc

-CHSMPLAIN"
„PARIS"
„LAFAYÜTTE"
„DE GRA83É"
Express és postahajók

cÍRervdnJuve
Vili., Baross-lér 3.

Az örök
prometeuszi sors
A görög hitrege szerint az első ember, aki
méltó volt az „ember'
*
névre, mert lángeszű i
mert „elörcgondolkodó" volt, Prometeusz vala,
ki amikor art látta, hogy az Égbolttal meg
személyesített nagy-természet, ellenségesen viselkedik az emberiséggel szemben, arra szánta
magát, hogy ellopja az olimpuszi istenek leg
nagyobb titkát: a tüzgerjesztés és a villám felhasználásának nagy bölcseségét. Zeusz, ugyan
csak a hitrege szerint, haragra gerjedt, elfogatja
s a Kaukázus kösxirtjeihez táncoltatja, a' ' sas
keselyük tépdesték a szerencsétlen ősfeltaláló
keblét. Az emberi lángésznek, a feltalálónak
örökké-azonos vértanu-soriát példázza ez a ra
gyogó antik allegória, amely minden korokra és
minden népre egyformán érvényes.
Mi magyarok ebben a részben egészen külön
martirológiumot vezethetnénk!
Mennyi hiábavaló erőfeszítés, mennyi méltat
lanság, könny és szenvedés, mennyi emberi
tragédia búvik meg csak a magyar feltaláló
sorsok mögött isi Elgondolható, hogy világvi
szonylatban minő irtózatos méreteket ölt az
örök prometeuszi végzet.
Érdekes gondolata volt tehát Friedrich
Lorent-nek, hogy izgalmas kötetbe gyűjtse
„A gépek hősei" tragikus életsorsát (megjelent
a Dante-kiadónál, Budapest, 1937).
Lorenz könyvében nyomon követhetjük s
modern szociális forradalmak előkészálőinek, a
gyapotfonógépek feltalálóinak életét. Éli Whitneytől kezdve, aki a gyapotmagfisztitás gépi el
járását fedezte fel, James Hargreavc gyapjú
fonógépéig, a borbélymesterbői gépszerkesztővé
let! Arkwright-ig.
Egy színes fejezet arról számol be, hogy Johann Friedrich Bötger hogyan lett aranycsináló
sipistából a porcellán felfedezőjévé. A nyomta
tott betű gép-sorsát három figurán keresztül
mutatja bo Lorenz: ismerteti a Gulenberg János
misztikus életsorsát, majd a gőzzel hajtott gyors
sajtó feltalálóját, Friedrich Kőniget vezeti elénk,
majd a furcsaéletü Alois Senefelder zseniális
találmányát, a litográfiát viszi az olvasó elébe.
A dróton való hirközvetités, a gépírás egy
irőgépkisasszonytipus megszületésének leírása
után végül megrendítő fejezetek szólnak a há
borús gépipar prometeuszairól: Shrapnell tábor
nokról; a német ágyugyártás atyjáról, Kruppról; a szerencsétlen osztrák Uchatius ezredes
ről s a dinamit felfedezőjéről, Alfréd Nobelről.
Lorenz könyve, azonkívül, hogy idegtépőén
érdekes olvasmány, egyúttal nagy lelkiismereti
vizsgálat is az emberiség számára: hozván bánt
cl minden kor legjobbjaival, úttörőivel — prometc tiszai vall
______
— Mit tanulhatunk ezen a héten a népműve
lési bizottság háztartási telepén, a Gázművek
V!., Vilmos császár út 3. szám alatti bemutató
helyiségében. Október 25-én, hétfőn d. u. 6
órakor: dr Mikes: „A túltáplálás hátrányai ai
egészségre." Főxőhemutató: Kis torták készí
tése. —. Október 27-én. szerdán este 6 órakor.
Dr Siftdrs „A baktériumok szerepe a háztar
tásban." Főzőbemutató: Csipkebogyó lekvár,
áfonya befőzése. — Október 23-án, csütörtök
este 6 órakor Szili L.: „A dolgozó és garzonnő
vendéglátása. Vacsora utáni vendégek." Föxöbemutató: Pástétomok, hideg mártások. — Az
egyes előadások belépődíja 60 fillér. Október
26. és 29-én, kedden és pénteken délután 5
órakor főzőbemutatő a takarékos gázhaszná
latról. Belépődíj nincs.
•— Hazai barna szeneknek, briketteknek füst
ős szagmentes eltüzelésére legjobban bevált «
Héber-féle 2 aknás „Rekord" folyton: gő
kályha, mert rendkívül egyszerű a kezelése,
kiváló a melegít hatása és nagyon olcsó. ArIapot készségfel küld Hébtr Sándor kálya- és
tűzhelygyára, üidapcst, Vilmos császár út 39.
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Kcnjs tol ujjával vékonyan aa arcra a Hezollto-Rapld gyorsborotvakrémet és minden további vérakoaés nélkül borotválkozhat. - Uom koll az arebfirét percekig d&rztSInl, mert a HczollteRapid arcápoló gyorsborotvakrémmel v.’z, azappan és ecset
nélkül egy perc alett tükélelesen borotválkozhat, utána nem ég
ós nem pallón tol az arcbére, megszűnik az arebür száraz tolkapartsaga és arca bársonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér,
ezt Is visszatérnem azután eredeti doboz vagy tubus vésérlécénól. Kapható minden ezeküalelben és a készítő: Dr. HOLCZER
vegyész lllatezertáráben, Budapest, VI., Toréz-kürut 8. szém
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Nagy békebeszédet
mondott Chautemps
francia miniszterelnök
Páris, október 24. I oldást találnak.,
Chautemps miniszterelnök vasárnap felHangoztatta Franciaország szoros együtt
h vatta Chateaurouxban az uj népházat és el
működését Angliával,
nökölt a radikális szocialista szövetség nyu
ragaszkodását eddigi szövetségeseihez és ki
gati körzetének értekezletén. Délben a koremelte azt az őszinte rokonszenvet, amely
mánvelnök tiszteletére nagy ebédet rendez- Franciaországot a nagy amerikai köztársa
tek.
sághoz fűzi.
Az ebéden felszólalt Chautemps minisz
Beszéde végén hangsúlyozta, hogy Fran
terelnök Is.
ciaország el van szánva arra, hogy
_ Az ország belső rendje és nyugalma —
bátran megvédi területi sérthetetlensé
mondotta a miniszterolnök —, valamint
gét és érdekeit, de kész az őszinte kö
gazdasági é-s pénzügyi erőssége elengedhe
zeledésre minden nemzettel,
tetlen eleme a külső biztonságnak.
mely tetteivel bebizonyítja, hogy becsülete
A kormány továbbra is folytatni fogja
sen eleget tesz nemzetközi kötelességeinek
a békére irányuló külpolitikáját.
és tiszteletben tartja más népek szabadsá
'Annak a reményének adott kifejezést, hogy gát. A köztársasági Franciaország minden
végre a szerencsétlen spanyol ügyben is meg- körülmények között a béke szolgálatára áll.

A „bárány bőrbe bnjtatott
**
rendbontókkal sürgősen
le kell száradni
— mondotta Eckhardt Tibor
vasárnapi saagy beszédében
Kiskunfélegyháza, október 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Vasárnap Kiskunfélegyházán Hor
váth Zoltán országgyűlési képviselő mon
dott beszámolóbeszédet és a gyűlésen fel
szólalt Eckhardt Tibor is. Horváth Zoltán
beszámolóbeszédében rámutatott arra, hogy
a parlament alig alkotott szociális törvénye
ket. Hangoztatta, hogy a kisgazdapártnak
köszönhető, hogy nem vált valósággá Ma
gyarországon a diktatúra. Ezután
Eckhardt Tibor mondott nagyjelentő
ségű beszédet.
Hangoztatta, hogy a nemzetközi helyzet ve
szedelme az utóbbi héten bizonyos mértékig
csökkent. Mégis nagy kérdés még, hogy el
fogjuk-e tudni kerülni a háborut — mon
dotta Eckhardt. — Legelső és legfontosabb
kötelességünk, hogy
ezt a kicsiny nemzetet idegen érdekek

ért soha vágóhidra ne vigyük. Idegen
érdekekért soha semmi körülmények
közölt egyetlenegy magyar parasztnak a
csontját se adjuk oda prédául.
Hogy ezt a veszedelmet elkerülhessük, en
nek csak egv módja van: nem szabad ka
tonai és politikai szövetségeket kötni, mert
ha lekötjük magunkat, akkor az ár magával
ránthat, nem vagyunk urai a magunk poli
tikájának. Ha elköteleztük magunkat, ha
szavunkat adtuk, akkor a magyar ember
mindig meg is tartja szavát. Ezcrt nem
szabad magunkat elkötelezni.
Semmiféle szövetségi politikával nem
szabad n maga szabad elhatározását
korlátoznia a nemzetnek.
Ellenben lehetőleg minden irányban, min
den nagyhatalommal építsünk ki őszinte
baráti kapcsolatokat. így a nemzetet sem
miféle károsodás nem érheti. A fontos,
hogy semmiféle nagyhatalmi ábrándnak
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Feltalálók életéről, küzdelmeiről, csalódásairól és —
diadalairól szól ez a gyönyörűen illusztrált munka.

DANTE kiadás.

Vászonkötésben: 9 pengő.

vágj’ hóbortnak eszközül ne adja oda ma
gát a nemzet.

— Óriási kockázat egy habom, mert
ha belesodródnánk, Magyarországnak
körülbelül az a szerep jutna, ami a
világháborúban Galíciáé volt.

A nagyhatalmak seregei hullámoznának át
rajta és semmivé tennék minden értékét.
A nemzet léte függ attól, hogy ha még egy
szer lesz háború, azt ne mi idézzük elő.
Azért feleljenek azok, akik azt kiprovokál
ják. Ennek a nemzetnek mindig meglesz a
joga ahhoz, hogy a támadóval szemben, ha
egyszer béketárgyalásra kerül a sor,
ne a vesztesek, hanem a győztesek olda
lán üljön le a tárgyalóasztalhoz.
— Független magyar külpolitikát követe
lünk. A nemzeti függetlenség és a polgári
szabadság a két legnagyobb közjogi bizto
síték. Ha függetlenek és szabadok vagyunk
és méltóknak bizonyulunk az ezeresztendős
múlthoz, amelyet ez a nemzet a szenlistváni állameszme jegyében élt, akkor kicsi
létünkre is nagy nemzet vagyunk.
A hallgatóságból néhányon Ottó királyfit
kezdték éljenezni, amire Eckhardt kijelen
tette, hogy
itt nem csupán n királyról van szó,
nem arról, hogy ki legyen a király.
Itt arról vnn szó, hogy a Bzentislvánl
államesxme, szabad, független élelberendezkedésünk jellege az, ami a nem
zet értékét adja.
A szentistváni állameszmét, mint a magyar
jövő és múlt fundamentumát a nemzet
lelki egységének helyreállítása érdekében
jelöli meg. Az országban, sőt magában »
független kisgazdapártban is vannak sza
bari királyválasztók és legitimisták. Ezek
nek az ellentéteknek meg kell szűnniük.
Kifejtette ezután, hogy pártja a népi po
litikát akarja szolgálni, de nem diktatóriku
snn, hanem a magyar nép lelkének meg
felelő
alkotmányosság, szabadság és függet
lenség légkörében.
A börtön levegőjében nem tud fejlődni o
nép. Szembenállónk az erőszakoskodással
is és ezért állítják a politika tengelyébe a
becsületes, titkos választójogot.
Megemlékezett nrról Eckhardt, hogy öl
a diktatúrával szemben elfoglalt álláspontja
miatt német birodalmi lapok támadták. Kijelentette, hogy tőle a német birodalom él
het bármilyen életet, csak azt kívánja, hogy
a mi dolgunkba ne avatkozzanak. Olaszor
szágban tizenöt éve diktatúra van és soha
a legcsekélyebb nézeteltérés sem volt emiatt
Magyarország és Olaszország között.
— A most megnyíló parlamenti ülés
szak döntő Jelentőséül lehet a nemzet
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fejlődésére, mert most kell a törvényhozás elé kerülnie a
választójogi
reformnak.
Most kell eldőlnie annak is, hogy a kor
mányzat erélyesen tud-e érvényt szerezni
elhatározásának és le tud-e számolni a
rendbontó elemekkel. Akik erőszakot akar
nak, elsősorban a titkos választójogot akar
ják elgáncsolni.
A jognak és a kötelességnek egyensulyban kell lennie, a rendnek és sza
badságnak egyidejűleg kell megvaló
sulnia.
Komolyságra és felelősségérzetre van szük
ség, nem idétlenkedésre, tolakodó éa tűrhe
tetlen röpiratok osztásúra és gyujtogalására.
Eckhardt nagy tapssal fogadott beszéde
után Galánthay-Glock Tivadar szólalt fel.
Báró Berg Miksa, Mizscy György és
Dinnyés Lajos felszólalásai után a kiskun
*
félegyházai gyűlés végétért és
délután Hódmezővásárhelyre ment át
Eckhardt Tibor és kísérete..
Itt Kun Béla képviselő tartott beszámoló
gyűlést, amelyen Eckhardt Tibor ugyan
csak nagyobb beszédet mondott.
— Abban a különös helyzetben vagyunk,
hogy sokszor a kormányzatnál is éleseb
ben állunk ki a rendbontók ellen — mon
dotta —, holott az talán mégis csak a kor
mány kötelessége volna. Itt van a végső
ideje annak. ho<jv a kormány döntsön a
saját politikájáról.
Tiszta helyzetet kell tertmtenle: az al
kotmány mellett, vagy az alkotmáuy
fclforgatólval akar-e politikát csinálni.
—- Amikor ezt leszögezem, tisztában va
gyok azzal, hogv akik az országban feltörgatást, diktatúrát hirdetnek, nem támadják
a kormányzatot. Bizonyára nem azért gya
korolnak kíméletet a kormánnyal szemben,
mintha nz ő vezetését magukra nézve el
fogadnák.
Báránybőrbe bujtatott farkasok szere
pét töltik be,
akik » kormányzat felé felklnálkoznak és
a kisgazdapárt elleni harcokra biztatják a
kormányt, de csak azért, hogy ha egyszer
sikerül már minket eltakarítani az útból, a
kormányzattól már könnyebben végezhes
senek.
Eckhardt Tibor nagy tetszéssel fogadott
beszéde után több képviselő szólalt fel s
ezzel a hódmezővásárhelyi gyűlés befeje
ződött.
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Színházi hét
LAZÁK MÁRIÁÉRT nagy vita folyik három
szinház közölt l'gy a Vígszínház, mint a Bel
városi szeretné jálszalni a kitűnő művésznői,
akit azonban szerződése a Magyar Színház
hoz köt. A Magyar Szinház ugyanis szintén
foglalkoztatni akarja Lázár Máriát, aki a III.
Richárd után következő darabban lép fel —
ha ugyan addig kölcsön nem adják. — FORRÓ
PÁL nagyszerű regényéről, amelynek cime:
Játék a havason, beszél egész. Budapest. Egy
ntlélntermelű, villogófogu, félparaszt sioktatóT<»l van szó, akibe beleszeret a leli idény
egész hölgyközönsége, öt ragyogó női ..szerep",
igy csúszott ki toliam alól, valóban szerep
kínálkozik, mert ebből n regényből, amely
ilyen formájában is a legélvezctcsebb és a
legkitűnőbb olvasmány. Rövidesen színdarab
és film lesz belőle. — FÖLTÁMAD a régi híres
Sörkabaré a Royal Szinház épületében, még
pedig Féld Mátyás vezetése alatt november
elején nyílik meg. — PÁSZTOR BÉLA szom
baton fejezte be a Falu rossza cimii filmjét,
amelynek főszereplői Dayka Margit, Somlay
Arim, Hojkó, Grcgitt és ölvedy Zsóka. —
TROYANOFF MESTERTŐL levelet kaptunk
Londonból. Közli, hogy a Prince of Wales
Thactre-ben óriási sikere van annak a magyar
balettnek, amelyet tanítványaiból állított őszsze és innen kivitt. Hat hónapra szól a lon-|
doni szerződés, majd onnan Amerikába, visz-í
szafelé a skandináv államokba, Hollandiába,E
Svájcba mennek. Ez aztán szép utl...
|

Békeffi
Manapság clkoptatlák a szupcrlativusokat.
Nehéz ezt a szót meggyőződéssel leírni, remek.
Békeffi kabaréja a mai ma torzító tükre,
mosoly-fintora, vagy ha ugy tetszik — jajkiál
tása. A mai napé, amely cipőt illeszt kalapnak
a nőj fejre. A mai napé, ahol az első tanuló
nem juthat az egyetemre és ócska vasat tologat
nz utcán. A mai napé, ahol a „plakát" alatt
rövid pattogó pár szó, ideges, izgatott muzsika
jajveszékcl. A mai napé, ahol a szatírák mö
gött azon is mosolyog az. okos pesti ember,
amit nem irt meg az. iró és nem mond cl a
konferanszié. A mai napé, ahol az igazságot —
a kabaré pódiuma birja cl csupán.
Kiss Manyi: groteszk, mini egy jól sikerült
knraklcrbaba, édes, mint a mézeskalács, pi-B
káns, mint a „Rire" rajza, amikor még gond
dal készítetlek cgy-egy karikatúrát és néhol
megható, mint egv régies románc. És emlékez
zünk meg a Dalol a Dcliln"-ról, Harmath Im
rének a legsikerültebb tréfájáról, amely a leg
kitűnőbb a maga nemében. Kondor Ibolya já
tékát. finom sanzonját is meg kell említeni. És
meg kellene említenünk kivétel nélkül minden
művészt ebben az együttesben És szeretném
minden Pódium látogatónak megmondani kö
vesség példámat, mondják el mindenkinek, mi
lyen pompás, milyen igaz, milyen színesen és
sötéten, édesen és keserűen mai dolog ez a
mai Pódium-műsor.
FARKAS IMRE

* Díszelőadás a Horthy Miklósáé nyomorenyhitötikcló javára. Az Uránia Szinház szer
dán, e hó 27-én, mutatja be Zarah Leander
nek. az UI'A csodóshangu uj világsztárjának
első nagy filmjét, amelynek cime Uj élet felé.
A ’ .10 órás előadás díszelőadás lesz, amely
nek jövedelmét nz UFA Horthy Miklósné
nyomorenyhitőakciója javára
*
ajánlotta fel.
* A 111-cs sajtóbrmutatója. Szombaton levetítették n Heltai Jenő regényéből készült
,.ltl" es cimü filmet, amelynek nagv sikerét
nem nehéz bejósolni. A főszerepeket Lázár Má
ria, Törzs Jenő. Csortos Gyula, Jávor Pál
játsszák. Annyit már előre jelzünk, hogy ez a
film más mint a többi.

vígszínház
ASSZONYOK
Szombaton, októbor 30-án először

Színmű 3 felvonásban
Irta: Cinre lloothe
Fordították: Bóka? János ós ZAtfon István
Főszeroplők:

Bulla Elnia, Fejes Teri,
Gombaszögi Ella,
Latlotnerszky Margit,
Lengyel Gizi, Márkus Margit,
Sulyok Mária, Szombathelyi
Blanl a. Tolnay Klári, Vizváry
Mariska, Vágóné
Jegyrendelés 115-344

MILYEN GAZDAG A MAGYAR SZÍN és mint pedagógus sejtelmes rábeszélésed
HÁZI KULTÚRA, állapítjuk meg elégedet del és üzleti érzékeddel egy egész gene
ten, mikor végiglapozzuk az újságokat, ame rációt irányítottál vissza a pol
lyek mostanság a színházi jubileumok va gárt életbe. Aki viszont különösen
lóságos dömpingjével kápráztatják el az tehetségesnek bizonyult, azt verejtékkel ta
SZŐKE KÍSÉRTET
.
olvasót. Ma, hétfőn száz éve annak, hogy nítottad, hogy később a Szinészszövetség
megnyílt a Nemzeti Szinház, a magyar szó által kiadott magyar sztnésznyomor statisz
filmet játszanak. uX.
temploma, amely diadalmas és harcos elő- tikáját emelje...
látszik, Amerika kezd ’t.
előfutárja volt annak a színházi kultúrá
— Bocsánat, hogy a jubiláns felszólal,—
térni a francia vígjáték,
nak, amely azóta nemcsak hogy jelentős felelt a rengeteg vicces és komoly felkö
lipusra. A szőke kísérlet
helyet vívott ki magának, hanem szinte szöntőre Bárdi — öröm látnom, hogy végre valóban a legmulatságosabb, lcgangyalibb
uralja az egész világot. A Nemzeti Szinház az ü n n e p e 111 e l is foglalkoz ben a legfranciább vígjáték. Egy jókedvű há’
zaspár autószerencsétlenség áldozata lesz, ám
jubileumát hatalmas ünnepségek kereté nak. Nemrégiben ünnepeltünk egy fiatal szellemük tovább él ugyanazzal a jókedvű hi.
ben ülik meg, József főhercegtől Né kollégánkat, aki egy szinésziskola „tanára" nyaveliséggel, vidámsággal. Miután lálhalalla.
meth Antalig, a Nemzeti Színház jelen
nul gonoszkodhatnak, viccelődhetnek és irá'
legi igazgatójáig mindenki erről a nagy lett. A banketten senki sem állt vele szóba nyithatják emberek sorsát, a helyzetekből rém
múltról fog beszélni, éppen ezért talán eb és amikor végre ő akart felköszöntőt mon geteg humor és kacagás fakad. Constanc#
ben a pillanatban ildomtalan megpendíteni dani, átmentünk a vendéglő másik végére. Bcnnet és Cary Grant a ragyogó szellempár
azt, vájjon mi lesz a jövője. Re Szegény egyedül maradt nagy tehetségével.
méljük, hogy a múlt nagy eredményei to Ez a kegyetlen sors nem jutott nekem osz
Meg kell állapítanunk,
vább folytatódnak az uj, most megkezdett tályrészül. Egy hét óta mindenki jól bá
hogy a kis Shirley nem
száz évben is, ez lenne jókívánságunk és nik velem és megkülönböztetett szerétéi
gyerekszinésznő többé.
utravulónk ...
ben van részem. Eszembe jut Csortos
Nem az az aranyos, mo
A MAGYAR SZÍNHÁZ pénteken ünnepli Gyulának egy mondása, aki csak ugy oda solygós, bűbájos gyerek, akit Amerika első
meg fennállásának negyvenedik évfordu vágta nekem: „N e m érdem az, hogy számú közkedvencévé kiáltottak, hanem
lóját. Ez az évforduló tulajdonképpen az valaki sokáig lehet egy színházban, hanem túlzás nélkül, érett, kiforrott, ragyogó szí
elmúlt hét szombatján, október 16-án lett s z c r en c s e." óriási szerencsének tartom, nésznő! Rudyard Kipling regényéből, India
volna esedékes, de a Magyar Szinház igaz hogy a drága Vígszínház épületében negy lángokban címmel a Fox óriásfilmet forgatgatósága illő szerénységből elhalasztotta ven évet eltölthettem.
tatott le a kis Shirleyvel. A film maga a
saját ünnepét, hogy ezzel ne előzze meg a
századforduló angol gyarmatosilási nehézsé
Nemzeti Szinház centenáriumát. Csak né
geivel foglalkozik és valóságos emlékművet
hány adatot jegyzőnk fel a Magyar Szín 3. Az átragasztott Heltai állít az angol katona hősiességének, bátor
ságának és tisztességének. Vidor Mac Lég
*
házról. 1897 október 16-án Evva Lajos el
MIT JÁRKÁLSZ MEZTELENÜL? Feg- len, a kétméteres csupasziv angol óriás, egy
nöklete, Relle Iván igazgatósága alatt
a „Gésák" előadásával nyitotta meg ka deau vtgjátéka körül kisebb háborúság őrmester szerepében a legjobb barátja c«
puit. Tízévi nehéz munka után 1907-ben az tört ki. A vígjátékot huszonöt évvel ez partnere a kis Shirleynek, aki maga a nap
ország egyik vezető prózai színházává lett, előtt Heltai Jenő fordításában a Vígszínház fény. Ezt a filmet meg kell nézni!
amikor Beöthy László átvette és megindul játszotta és most a Terézköruti Színpad
hatott a szinház igazi virágzása. 1929-ig állt illesztette műsorába Fejes Teri, D e 11 y
Beöthy László kisebb-nagyobb megszakítás Ferenc vendégjátékával és Tárná y Ernő
sal a szinház élén. Sok siker, sok balsze rendezésében. A plakát, mint átdolgozót,
rencse kísérte útját, de az kétségtelen, hogy most is Heltai Jenőt tűntette föl, holott
a legtöbb magyar művészt. Fedőktől Törzs — mint vasárnap kiderült — az igazi át
Jenőig, ő adta a magyar színházi kultúrá dolgozó László Miklós, a szinház kitűnő
nak. 1929-ben vált meg Beöthy a Magyar háziszerzője. A bohózat meglehetősen pi
Színháztól, akkor omlott össze az Unió. káns, szókimondó, az átdolgozó pedig erő
Ezután három szűk e s z t c n dő kö sen aktualizálta. Ismert magyar politiku
sokról beszélnek a színpadon, humoros és A kölcsönkért kastély a kulcsunkért étin
vetkezett. Egymásután, szinte hónaponként
amelyet Békeffi István
változtak a színigazgatók, egészen 1932-ig, félreérthetetlen formában. Ugy látszik, ez
és Stella Adorján véllek
amikor megint végleges és biztos megerősítette Heltai Jenőt abban az el
ót néhai jó Pékár Gyulá
határozásában, hogy erélyesen tiltakozzon
kézbe került a Magyar Szinház. Ak
tól, a Kölcsönkért kastély
neve felhasználása miatt, miután az a bo
kor leltek a szinház igazgatói a jelenlegi hózat nem abban a formában kerül színre,! meséjéből, kitűnő befektetés, amely kamatosán
vezetők: B r ó d y Pál dr. és IVc r t h e i- mint ahogy ő azt lefordította, A tiltakozás fizet a publikum javára. Egy szegény fin azért
m e r Elemér. A pénteki, jubiláris díszelő eredményeképpen a Terézköruti Színpad nem veheti el Imódottját, inért nincs háromezer
adáson csak meghívottak nesznek részt, az összes plakátokon Heltai Jenő nevét hold földje és a gazdag leány azért nem aicpolitikai, társadalmi, irodalmi és művészi ■László Miklós nevével ragasz bet szegény imódottjúhoz, a lódoktorhoz, mert
élet kiválóságai töltik meg a feldíszített totta át. — Az uj műsor egyébként na háromezer holdja van. A két szenvedő alany
rokoni alapon szerepet cserél, akinek volt bir
színházat. Ünnepi előadásul dr. Heves i gyon szerencsés. A tréfák és magánszámok toka, annak nincs és fordítva. Ezen alapul a
Sándor megnyitó beszédet után, Shake tömegéből kitűnt II e r e n d y Manci nagy kedves komédia, a kölcsönkért gyönyörű vi
speare ,.1H. Ricliárd" cimü tragédiája ke szerű produkciója, Rácz Vali sanzónja. déki kastély (a filmen a Batlhyány-kaslély)
rül színre Törzs Jenővel a főszerepben, Salamon Béla áll természetesen most is pompás magyaros levegőjében. Van egy jele
*
azzal a Törzs Jenővel, aki ezen az estén a mulatlatás élén, hű segítőtársai Kővári nef, amikor az dlblrtokos apa (Rajnay Gábor)
szintén j u b i l á I: harminc éve tagja Gyula, K őkén y Ilona, Rajna Alice és csárdásra kér! a jövendő menyet. Van egv
a Magyar Színháznak, ahová 1907-ben az utóbbi időkben más vonatkozásban gesztusa, jobbkarjának lendületében, ahogy ai
asztaltól felállva menye elé táncolt a s-oln kö
Beöthy igazgató szerződtette.
annyit emlegetett tehetséges B a t a Erzsi, zepébe, ami felejthetetlen. A régi békebeli da szép N á ray T éri és az elragadó Peti dók! magyar úri világ édes-bűvös levelijét
2. Bocsánat,
Sándor.
tudja feltámasztani ezzel az egy mozdulat: vajRáday Imre (Rajnay fia) a kipróbált víg J-Irkl
\ogy a -jubiláns felszólal.,.
síkokon mo7o«», hozzáadva a maga cgyériegínek kedvességét. Az ő megbecsülése nz, lui t"f
ennél valamivel többet Is várunk. Turav hja
EZ IS JUBILEUM. Szombaton éjszaka a
könnyes arcocskáját nem lehet clíeleltcnl ab
Vígszínház társulata és igazgatósága meleg
Az ember tragédiája
ban a jelenetben, amikor boldogságáért küzd.
szeretettel üdvözölte a Fészek-klubban ren
Tolnai Klári a szerepének megfelelően
UJ betanulásban és rendezésben került volt, ő a fllmszekszepil. Vaszary Piri ugy lúd
dezett banketten Bárdi Ödönt, az örök
epizódistát, aki 40 éve tagja a Vígszínház színre a jubiláló Nemzeti Szinház színpadán zsörtölődni, mint kevesen Magynrcrs’
nak. A fel köszönt ők tömegében különösen Az ember tragédiája. Az előadás egyetlen Honnan tud ennyi vulkánikus mércét kiok-'dn
nagy sikert aratott Somló István humo érdeme — a tökéletes szereposztás. Tőkés magából ez a esupaszlv színésznő? Emlékez
meg még Knbos Gyuláról Is, aki kalcnd’
ros beszéde: „Negyvenesztendős vigszinházi Anna poctikus és az érzelmi skála minden zünk
zsahumorában okos mértéket tartott nncL.u»
számkivetésednek és egyidejűleg huszonhat hangján játszó Évája, Lehotay Árpád ér hogy elhalványította volna figurája színei •
esztendős ideges gyomorbajodnak ünnepé zelmektől fűtött kristálytiszta beszéde és Rátknl Márton szerény eszközökkel Is nagyon
lyes pillanatában köszöntelek a Vígszínház Csortos sajnos néha ellanyhuló, de zseniális sok hahotát tud fakasztani. Juhász József tu ’
társulatának és Kerkápoly Sándor portás alakítása, amely egyénien értelmezi Lucifer zá
*-ba
vitte szerepe gyámoltalanságát. Ezt meg
nak nevében, illetve szorosabban véve szerepét — a jelenlegi legkiválóbb együttes köszönik neki u lódoktorok. Vajda László ötle
Gárdonyi Lajos és az én nevemben. Bár Ezenkívül azonban semmi sem dicséri Né tesen használta ki a téma rengeteg helyeko
milyen groteszk képe ez a változó idők meth Antal rendezését, illetve agyonrendezé- mikumát és ragyogó, gyorsan perdülő filmé
nek, hogy a Vígszínház társulatában az sét, amely tulfárasztotta a nézőt Szöveg csinált. Vidor Endre érdeme nz alfö’dl rnpteősi ele ni e t ez a Gárdonyi meg én kép húzásai éppen a Tragédia kijegcccscdett mente és az aratás gyönyörű tájfelvctelel.
viseljük, mégis ez az igazság. Mi ketten értékeit érintik. Ezek helyett „furcsaságo
mindig meg voltunk veled elégedve. Mint kat" kapunk bőven: énekszólamot, balettet,
s z i n é s z — bármennyire is szeretsz til vetítést (az átmenetet jelképező vibráló sár
takozni e minősítés ellen — emlékezetessé tenger egyenesen borzalmas), és a legalkal
telted magad felejthetetlen angol inas-figu masabb helyeken, mint a forradalmi jele
ráiddal, Gárdonyi Lajos a baloldali feleke netben is — rendezéshiányt. Az apró rész
zeti figurákkal, Makláry Zoltán nz elszakí letekben sok uz uj meglátás és érték, de a
tott területek intrikusaival, jómagam pedig mozaikok összerakása és az igy kapott A színház 40 éves fennálásának jubileuma sl*
titkár-, maid orvosszerepekkel. Mint tanár összbenyomás kedvezőtlen.
kaiméból pénteken, október 29-én este 8 órákon

Jubileumi díszelőadás
a Magyar Színházban
1. HIMNUSZ, Énekli nz Egyetemi Énckk“*
2. Olt. HEVESI SÁNDOR üdvözlöbesríá'
*

TOROCKÖI
Shakespeare:
MENYASSZONY III. Richard király
3. TÖRZS JENŐ felléptével

DAYKA, JÁVOR, KAROS, SZIKLAT, MÁLY

Mától: PALACE

Hevesi Sándor uj átdolgozásában és
rendezésében.
Kísérőzenéjét szerzetté: Losoncsy Éczsá

Díszlettervező: Upor Tibor
Kosztümtervező: Márk Tivadar.

Dn<1ap<Kt, 1837 októhrr 2,1,
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hétfői naplő

Vasárnap összeült
a frontharcosok parlamentje

melegét, meghittségét viszem lakásába!
Egy életen át hü kísérője leszek! Hozzám
hideg téli estéken mindig visszatérhet!
Alakom karcsú, formás, úgy viselkedem,
ahogy ön akarja! Nem fog rám sokat
költeni: sokkal kevesebbet, mint másra
hasonló céllal, mert a legolcsóbb szén
fajtával, a gyöngyszénnel üzemben tart
hat! Tekintsen meg, próbáljon ki, ön is
hii marad hozzám. Megláthat a Magyar
Radiátorgyár rt.» Andrássy-ut 13. szám
alatti mintaraktárában, nevem: Gyöngy
kályha.

Záporeső,
zivatar

Az Országos Frontharcos Szövetség vezetői
vasárnap délelőtt országos tanácskozást tar
tottak a szövetség székházában, délután pe
dig nz újvárosházán ülésezett a frontharco
sok parlamentje.
Takách-Tolvay József gróf elnöki meg
nyitóbeszédé után vitéz Mándoky Sándor
főesperes mondott imát, majd a vezetőség
tagjai beszámoltak a szövetség működéséről,
megválasztották az uj tisztikart.
Elnök ismét Takách-Tolvay József gróf lelt,
társelnökké vitéz Bobory György belügyi
államtitkárt választották. Az’ aleínökök kö
zül Scheftschik György helyébe Kenessey

Aa emberiség- barátja.
Számláján
köhyv,® tudományos értekezés, vers éif
4nek foglalkozik a kávéval. Számtalan'
festménynek, plasztikának a kávé a té«
mája. A porcéi lánfjy árt ág minden művé
szete azt a célt * ’ ’’• hogy ennek aa
Gyulát választották meg, míg Kertész Ele isteni italnc'
’h csészéket
mér, Engelbach Alajos, vitéz Tóth András adja. És ír
Arabica"
nevű, sze
és Patacsy Dénes újból aleínökök lettek..
ismert
gyümö' .
Ezután
’c- Ea
Ahess /
■szén
a tűzharcos törvényjavaslattal foglalko
zott a frontharcosok parlamentje.
Elhatározták, hogy kívánságaikat határozati
javaslatokba foglalják s azt küldöttségileg
terjesztik Röder Vilmos honvédelmi minisz áldás,
delfiter elé.
téré h
Vasárnap este a Pannónia-szálló éttermé Orvost.
ben 250 terítékes társas vacsora volt. A ta Ijondor
nácskozások a késő éjszakai órákban értek
véget.

Szacharincsempészés miatt letar
tóztattak egy debreceni házaspárt
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése. A debreceni pénzügyőrség né
hány nap óta szacharincsempészési ügyben
nyomozott. A pénzügyőrök Grosz Maycr
kereskedő feleségét fogták gyanúba és va
sárnap házkutatást tartottak nála.
A házkutatás során tizenöt kilogram
szacharin került elő.
Grosznét erre előállították a pénzügyőr

ségre, hol szeméiy! motozás alá vetették
és nagy meglepetésre, fehérneműjébe el
rejtve háromezer pengő készjténr.t talállak,
valószínű, hogy csempészéssel kapcsolatos
ez a pénz is, ezért
a háromezer pengőt lefoglalták.
Gyanúba keveredd Groszné ura is, akit
szintén előállítottak és kihallgatás után
mindkettőjüket letartóztatták.

Mecset
keverék
•/• kg 1.50

pesti
*kávéházi
hínárok
utcájában
cában —
1714-ben nyttou
*
A trópusok fensikjai, mi.nc,.,.....
.
.Kelqtt
pedig .......
Brazilin áriási ültetvényei gondoskodnak a
világszükséglet fedezéséről. Az évi kávé
termelés egy és háromnegyed milliárd
kilogramm. Ez a hatalmas kávémennyiség^űO kg-os zsákokban töltve, éppen kö
rűién az egyenlítőn a földet: negyven
ezer kilométeres abroncsot képezve.

Testvéi'gyilkossúg
Kecelen
Nagyon szép perzsia bundák

Budapesten vasárnap
délben a hőmérséklet
és Breitschwanz.perzsla bundák
15 Celsius-fok, a ten
a meleg időjárás miatt
gerszintre
átszámított
légnyomás 754 milli
méter, mérsékelten sü- Garantált minőségek,
Ijedő Irányzatú.
elsőrendű munka
IV., Váci-utca 14.
Várható időjárás a következő 24 órára :
Élénk díll-délnyugatl szél, változó fel— A KORMÁNYZÓI PÁR JELENLÉTE
— Jogerősen felmentették a Hétfői Napló
hőzet, több helyen záporeső, egy-két
BEN LEPLEZTÉK LE VASÁRNAP ÖNÖD munkatársát a tiltott közlés vádja alól. An
helyen zivatar. A hőmérséklet alig vál
KÖZSÉGBEN A HŐSI HALOTTAK EMLÉK nakidején a rendőrség őrizetbe vette Knapp
tozik.
SZOBRÁT. Vasárnap délelőtt fényes ünnep Miksa vezérigazgatót többszázezer pengős
ségek között leplezték le Onódon a község valutabünügyben. Azóta Knapp Miksa tisz
l’l-ságlrók ünnepi vacsorája a főváros hősi halottainak emlékszobrát és az ország tázta szerepét és az eljárást megszüntették
vezetőinek tiszteletére. A fővárosi rovatve zászlót. Az ünnepségeken résztvelt Horthy vele szemben. A llétfói Napló Knapp Miksa
zetők testületé ünnepi vacsorát adott a fő Miklós kormányzó és felesége, akik szom őrizelbevételéről beszámolt és ezért a ki
város vezetőségének tiszteletére a Gellért- baton este különvonattal Mezőnyékre utaz rályi ügyészség tiltott közlés vétsége címén
szálló különtermében. A testület nevében tak, majd reggel autón hajtatlak át Onód vádat emelt Bécset Ödön hírlapíró, a cikk
dr. Rátkai Károly hírlapíró üdvözölte a fő községbe. Lukács Béla miskolci főispán az szerzője ellen. A törvényszék a hírlapírót
város vezetőit. Kifejtette, hogy a polgár emlékMzebornál, Huszár Aladár volt főpol felmentette, az ügyészség azonban megfel
mester és az újságírók egyforma határozott gármester pedig az országzászlóná! mondot lebbezte a felmentő Ítéletet és igy került
sággal őrzik azokat a szent értékeket, ame lak ünnepi beszédet. A hősi halottak névso szombaton a tiltott közlési pör a királyi
lyeket Budapest önkormányzata reprezen rában szerepel kellemes! Metzer István, kel tábla //ormo/h-tanácsa elé. A táblai tárgya
tál Azután dr. Karafiálh Jenő főpolgármes lemcsi Metzer Lászlónak, a kormányzó só láson dr. Halász Lajos védő bebizonyította,
ter szólalt föl. Hangsúlyozta a sajtó mun gorának fia. A kormányzó sógora az ünnep-. hogy a Knapp-ügyről szóló detektivjelentés
kásságának jelentőségét. Kijelentette, hogy ségek után nagy diszebédet adott, amely a Hétfői Napló cikkét követő napról van
helyesnek tartja, ha a sajtó megfelelő kri után az előkelőségek különvonaton tértek keltezve. Már pedig olyan hatósági iratból,
amely később születik meg, mint az inkri
tikát gyakorol a város ügyvezetése fölött. vissza a fővárosba.
Végül Szendy Károly polgármester mondott
minált cikk, a cikkíró adatokat nem vehet és
— Kocsmai verekedés Vcrsegen: revolver igy tiltott közlést nem követhet el. A tábla
beszédet, amelyben azt hangoztatta, hogy
Kossuth szellemében dolgozó sajtóra van lövések, három sebesült. Szombaton este helyt adott a védő érvelésének és a hírlap
szükség, amelynek szelleme és erkölcse Versegen a kocsma előtt nagy verekedés tá iról felmentette. Miután a felmentésben
tiszta. Az ünnepi vacsora résztvevői a leg madt, amelynek során revolverlövések is el Miskolczy Ágost dr. főügyészhelyettes is
jobb hangulatban a késő éjszakai órákig dördültek. Sütő István 34 éves földmivesl megnyugodott, az nyomban jogerőre emel
két golyó érte, egyik a kezébe, a másik a kedett.
maradtak együtt.
mellébe fúródott. A vármegyei mentők Bu
— A TERE gyűlése Nagykanizsán. Kele dapestre hozták és a Rókus-kórházban ápol
— Életuntak. Hévízi Jánosné takarítónő a
men Ferenc bankigazgató, a kis pénzintéze ják. Két könnyű sebesültet a községi orvos Vdcf-ut 159. előtt megmérgezte magát. — Pá
tek országos blokkjának elnöke, október részesített első segítségben. A csendőrség linkás Margit, 21 éves háztartásbeli, Pestszentlőrincen mérget ivott. A mentők az életunt nő
30-ára TÉBE-körzeti gyűlést hívott össze
megindította a vizsgálatot.
ket a RMíís-kórházba vitték. — A Thököly ni
Nagykanizsára, amelyre a TÉBE országos
23.
számú házban felakasztotta magát és meg
—
Rozgonylnál
3
fénykép
8
P
Kálvln-tér
5.
vezérkara is részt vesz. A gyűlés a városháza
halt Konrád József, 23 éves szücssegéd. Anyagi
dísztermében lesz.
— Selyem- és szövetű|donságok n Fenyves okok miatt követte cl az öngyilkosságot.
A Fenyves Áruház Calvin téri ki
— Márvány emlékművet kapott debreceni Áruházban.
rakatai tökéletes tájékozódást nyújtanak az
— Lakodalom után halál a vasúti sínen. Va
Rácz Károly, a híres prímás. A debreceni új őszi divatról, itt láthatók a legújabb divat- sárnapra virradó éjszaka a budakalászi HÉV
temetőben díszes márvány emlékművet szövésű ruhasclvmek. zöld, barna, terakotta és állomás közeiében összeroncsolt tagokkal ta
emeltek Rácz Károly, az egykori híres ci kék árnyalatokban. Fekete estélyi ruhaanya lálták a sínek között Pálóczy Ferenc 26 éves
Rányprimás sírján. Vasárnap avatták az em gok. fémmel átszőtt újdonságok és legújabb cipészsegédet. Mire a mentők kiérkeztek, meg
lékművet. Háromszáz debreceni cigány vo különleges divatszövések Ruhaszövetekből kü halt. A fiatalember Békásmegyeren volt lako
nult a temetőbe és régi magyar sirató dalo lönleges figyelmet érdemelnek n 2fl0.es tiszta dalomban és hazatérőben valószínűleg Ittas ál
gyapjú ruhákelmék és a 9.80-ns kabátkelmék. lapotban került a vonat elé.
kat húzlak Rácz Károly sírja fölött.

nagyon olcsón

BreiSffeld szüss

Kecel, október 24.
(A Hétfői Napló tudósítójától). Bús Ferenc
negyvenötéves gazdálkodó összeveszett ötvenkétéves fivérével, Bás Mihállyal. Családi
természetű szóváltásból keletkezett a vesze
kedés, amelynek hevében Bús Ferenc kés
sel támadt a fivérére és mellbeszurta.
A penge Bús Mihály szivét járta át és
megölte
a háromgyermekes családapát. Bás Feren
cet letartóztatták.
— A windsorl hercegi pár Parkban. A
windsori hercegi pár Berlinből elutazott és
vasárnap délben Párisba érkezett.
— A vidéki ügyvédi kamarák uj tisztikara.

A szolnoki ügyvédi kamara vasárnap tartotta
tisztújító közgyűlését. Elnökké Ismét Kiss Ernő
dr., felsőházi tagot választották meg, elnökhe
lyettes Mandel Sándor dr., titkár Császl Ferenc
dr., ügyész pedig Kcrezsy Jenő dr. lett. — Deb
recenben is vasárnap tartották meg nz ügyvédi
kamarai választást. Elnökké dr. Fráter Pált
választották ismét, nlclnök dr. Hegedűs .Jenő,
titkár dr. Kovács Béla, ügyész dr. Túri László
lett, A választmányban és a fegyelmi bizottság
ban a fintal ügyvédgeneráció győzött .
— Debrecen uj főrabbija: dr. Wcisz Pál.
Vasárnap hirdették ki a debreceni főrabbi
tisztségre kitűzött pályázat eredményét. Há
romszáz szótöbbséggel dr. Weisz Pál hód
mezővásárhelyi főrabbit választották Debre
cen főrabbijává.
— Vllágrádló! pár évvel ezelőtt a rádióhall
gató számára élmény volt, ha Bícs, London
vagy Párizs egy egy műsoiszámát zavartalanul
végighallgalta Akkoriban a rádiózó azzal di
csekedett, hogy „tökéletes Európavevö" készü
léke van. Azóta sok minden megváltozott és
ezzel együtt a rádiózás is. Az Európavevőkből
világrádiók lettek és ezzel egyidejűleg jelentős
szerephez jutott a lövidhullámú vétel Aki meg
nézi és meghallgatja a 88 as Orion-rádiót, meg
győződhet arról, hogy az teljesítményben, ki
vitelben és hangminőségben egyaránt magas
színvonalon álló világrádió. De még ennél is
értékesebb az Őrien 99-cs típusú készülék,
mert mindazon előnyökön felül, amivel a 88-as
rendelkezik, „automatikus állomásbehangoló"val is fel van szerelve. Ezeket a különleges
készülékeket minden Orion rádiókereskedő
készséggel bemutatja
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Száznyolcvanezer svájci frankot
sikkasztott és Budapest felé szökött
a berni cukrászszövetség titkára
. BRÚNÓ MALTER
Minden alkotás belső hatóereje az a vágy,
hogy általa, a művész fölülemelkedjen az
élet hétközttapiságún, közel kerüljön az
örök clpusz.ithatntln-ihoz, hogy olyat Mond
jon vagy tegyen, amelyben van valami —
nini az ,/)röA-höz
**
szói. Ez a törvényszerűaég igazolódott be llruno Malter hangver
senyén. Csajkövszkij muzsikájáról ugyanis
annakidején a hivatalos zeneesztétika meg
állapította: „sekelyes melódiájával és min
den áron hangulatkeltő törekvéseivel nem
fejezi ki az orosz zene eszmei tartalmát és
nz orosz nép földhöz és éghez kapcsolódó
érzelmi világát
**
.
Csajkovszkij most Brúnó Malter költői
'értelmezésében megvilágosodott és közelke
rült az Örök höz. Színes világa feltárult,
olyan mélységek felé mulatott, melyek föl
emelik a népiélek misztikumát magyarázgató divatos zenei nagyságok fölé. A IV.
szimfónia báli képei és keringöi az embert
mutatják, a civilizált embert, a társasélet
apró kis ügyeiben, amelyek éppúgy az éle
tel teszik, mint az áradások a Néva part
jain. Keringöi a karmesteri pálca intései
nyomán ugyanúgy tele vannak emberi ér
zelmekkel, mint a népi táncdalok. A tech
nikai tökéletesség itt nem a kiművelt zene
szerző raffinált fogása, hanem művészi
forma, ugyanúgy, mint a népdalok egyszerű
szólamai.
Bruno Malter a filozófikus költő harmó
niát és értelmet teremtő képességével tol
mácsolta Csajkovszkij muzsikáját. Életre hí
vott mindent, ami Csajkovszkijban nemes
érzelem és féktelen ösztön. Megértette in
dulatait, azok kifinomult érzékenységéi,
nyomon követte lüktetését, ellágyulását és
pátoszos szenvelgéseit Közelhozta a civili
zált emberhez az orosz mestert, aki erotikus
ritmikája tánctételeiben megrajzolta az érzchni világnak rezdüléseit, elomlásait és a
szabadság utáni vágyakozásnak hatalmas
erejű szólamait.
Dr. Lelsen László

Vasárnap a budapesti büntetőtörvény
szék vizsgálóbírója érdekes közlést kapott
a főkapitányságtól:
egy hatalmas összegű sikkasztás gyanusilotlját keresi a svájci rendőrség a
magyar fővárosban.
A pesti rendőrség azonnal meglette a
szükséges intézkedéseket
és amennyiben
valóban itt bujkál a sikkasztó, a rendőr
ség rövidesen kézre fogja keríteni.
Hosszú esztendők óla Bernben székel a
svájci pékek és cukrászok országos szövet
sége, amely egyik jelentékeny tényezője az
ottani gazdasági éleinek, tekintve, hogy
Svájcnak régi és fejlett sütőipara van.
A szövetségben fontos pozíciót töltött be
Hans Haltemann ügyvezető titkár, aki
a svájci pékek és cukrászok jóléti in
tézményeinek anyagi ügyelt Is intézte.
A jóléti intézmények nagy összegek felelt
rendelkeznek 0s a szövetségi titkárnak
utalványozási joga volt a különböző ala
pokból.
Pár nappal ezelőtt

Hans Haltemann váratlanul eltűnt
Bejnből.
Mindenütt kutattak utána, de nem került
elő. A rejtélyes eltűnés után apróbb sza
bálytalanságokra bukkantak a titkár hiva
talában. Azonnal erélyes vizsgálat és jyors
rovancsolós kezdődött,
amely meglepő
eredménnyel járt: kiderült, hogy
Hans Haltemann kezén 1S0.000 svájci
frank sikkadt el.
A nagyarányú sikkasztás felfedezése után
a berni rendőrség megindította a nyomo
zást és Európa valamennyi rendőrhatósá
gát értesítették a történtekről.
Elsősorban a budapesti
hatóságokkal
közölték a nagy sikkasztást, mert az
a gyanít. hogy Hans Haltemann Buda
pest felé szökött és könnyen lehetsé
ges, hogy itt bujkál a fővárosban.
Most Budapesten nyomoznak a nagy sik
kasztás tettese után és Bernben nagy ér
deklődéssel és izgalommal várják a nyo
mozás eredményét.

MENYECfKE,
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— Vasárnap iktatták be nyíregyházi lel
— A FINN KULTUSZMINISZTER SZE
kész! tisztségébe Doniján püspököt- Doniján GEDEN. Viino Hannula finn kultuszminisz
Elek dr., az uj liszakeriileti evangélikus ter feleségével Hómon Bálint kultuszmi
püspök, a volt sátoraljaújhelyi lelkész, egy niszter és (inni Tollas finn követ társaságá
hangú meghívást kapott püspökelődjének, ban vasárnap Szegedre látogatóit el. Meg
Gcduly Henrik dr.-nak paróehusi tisztjébe tekintette a kultúrintézményeket, majd
Nyíregyházára is. Az uj állomáshelyén va részivel! a Városi Színházban tartott ün
Szombaton délután a Laudon-utca és
sárnap, október 24-én iktatták be fényes nepségen, amelyen magyar nyelven mon Andrássy-ut sarkánál az All 719 rendszámú
ünnepi keretek közölt az uj püspöklelkészt. dott üdvözlő beszédet, lelkes éljenzéstől kí motorkerékpár fordult ki sebes iramban az
Andrássy-ulra. Ugyanakkor a Városliget
— összeszurkálta barátját. Horváth Károly sérve.
gyárimunkás és Monajlá Sándor cipészsegéd
— A peslszcnterzséhcti tűzoltók ünnepe. felől a Vilmos császár-ul irányában haladt
együtt boroztak egy Battliyány-ulcni vendéglő A pestszcnlerzsébeli tűzoltók vasárnap tar Engcl János földbirtokos könnyű kis sport
ben. Záróra után Horváth ittas állapotban rá tották évi záróvizsgájukat. A vizsgaünnepen kocsija, amelyet Rácz Vali, a Terézköruli
támnál a cipészségédre és azt összeszurkálta. képviseltette magát a vármegye, a város és Színpad dizőze vezetett. A vigyázatlan mcA szurkaié) férfit clőállilolták a rendőrségre,
♦
a rendőrség Tizenegy régen szolgáló tűz lorkerőkpáros
Monajlót
a mentők a Rókusba vitték.
Operai hírek: A f/ohny-cinlékcslre felújított
oltót szolgálati emlékéremmel tüntetlek ki.
gépét valósággal nz autó kerekei alá
„Crcmoimi hegedűs" lesz Oláh Gusztáv idei első
vezette.
— Az óceánrepülő Magyar Sándor autó
rendezése.Verdi Reguiem-jét november 1-re,
balesete. Magyar Sándor emléklapos száza Hiába fékezett a fiatal színésznő, az össze
Mindszentek napjára tűzte ki műsoréira az
Opera. A szólókat Báliig Anna, Basllides- Má
dos, a híres óceánrepülő, a Hunyadi János- ütközés elkerülhetetlen volt, az autó el
ria, liösler Endre és Székely Mih.ólv éneklik. —
i:lon uniójával elütötte Suták József aszta ütötte a vigyázatlan motorkerékpárost, aki
Lcndvny Andorunk, az Opera kiváló hösbarilost, ki könnyebben sebesült meg. A men lebukott a motorkerékpár nyergéből és
lonjának elkészült nz első filmje. Az érces,
fején megsérült.
Vasárnap délután a Károly király ul és tők a helyszínen részesítették első segítség
csengő orgánumu és hibátlan éneklési techni
mMOMuw
A mentők a sérült emberi a /fó/cns-kórházba
kájú Lendvny kiválóan alkalmas a mikrofon Dohány-utca sarkán, a G/-es végállomásá ben.
előtti szereplésre. — Cristoph VVillibald Gluck nál rövidzárlat támadt egy G/-es jelzésű
szállították, ahol megállapították, bőgj’
születésének százfttvenévcs évfordulóján az villamoson. A villamos perronja kigyulladt
Stcurel Rezső 29 éves motorkerékpár-keres
Opera bemutatja ,.lphigcnin Aulisban" cimü és
kedő az Andrássy-uti autókarambol áldo
müvét 177-1 ben a szerző személyes dirigálása
zata, néhány zuzódáson kívül azonban ko
Bcnke Ferenc vezető fején és kezén
mellett került színre az opera Parisban. Az
molyabb baja nem történt. A gázolás ügyé
súlyos égési sebeket szenvedett.
egykorit kritikák szerint az opera igen nagy
ben a rendőri nyomozás megindult és meg
feltűnési keltett drámai erejével és kompozi Bcnkét a mentők a /íőA'US kórházba vitték.
Nagyrákos, október 24.
fiájának tisztaságával. — Az Operabarátok A villamos egyik utasa, Londoni Tibor cukállapították, hogy
vállalták a feladatot, hogy a Huhog Jenő halá
Grecsák Richárd országgyűlési képviselő
a balesetet a motorkerékpár-kereskedő
rásztanonc
az
arcán
égési
sebeket
szenvedett,
lóvni megszűnt zenedélntánokal újra rendsze
vasárnap részivel! az Actio Catholica Nagy
vigyázatlansága idézte elő.
resítik. Egyelőre még nem döntöttek arról, hogv őt 41 helyszínen kötözték be a mentők.
rákos községben tartott nagygyűlésén és az Szabálytalanul kanyarodott ki az Andrássyhol tart iák meg a zeneilélutánoknt. Örömmel
otl tartott beszédében hangoztatta, hogy a utra s ez volt a tulajdonképpeni oka a gá
üdvözöljük nz elhatározást, mert az egyesület
— Esztergályos János beszámolója Pé
ben megvan minden előfeltétel. hogy e kultu csett. Esztergályos János, Pécs szociálde keresztény hitre és bátorságra most nagyobb zolásnak.
szükségünk van, mint valaha.
rális és társadalmi szempontból nagyielentöségil
délutánokat a nagy mester elképzelése szerint mokrata országgyűlési képviselője vasárnap
Ne zuhanjunk bele a politikai gyűlöl
továbbfejlesszék. —- A ni. kir Operaház a Vá beszámolót tartott. Külpolitikai vonatko
ködés és a zavaros fajelméletek fertő
rosi Színházban tizennégy uj vendégelőadást zású témákat fejtegetett, közben Hitler ne
jébe.
tart Márkus Dezső rendezi n Budapesti Hang vét is megemlítette, mire az ügyeletes
versenyzenekar tizenkét
népszerű zenekari rendőrtiszt felkérte, hogy külföldi államfő Ne csak kerüljük a hamis prófétákat, de
hang versen vét.
nevét ne keverje a beszédbe. Felszólalt Pe- ne is adjunk hitelt nekik.
♦
— Dr. Raffay püspök avatta fel vasárnap
yer Károly országgyűlési képviselő is.
Demén.v Dezső pápai kamarás, a híres egy
az újjáépített bajai evangélikus templomot.
— Halálos revolvercsata a föld miatt.
házi zeneszerző, a Bazilika karnagya, rendkí Ugyanolyan hangos az utca, — mondotta —
Vasárnap délelőtt dr. Raffay Sándor püspök
vül beteg. Súlyos tüdő- és mellhárlv igyulladás- mint 1918-ban volt, a különbség csak az, Fényszaru községben, a halárban, Mészáros szentelte fel az újjáépített és megnagyobbí
sal szállították a Szent János-kórbázba Ezért hogy akkor keletről, most nyugatról hoz Imre gazda szántotta a földjét. Munka köz tott evangélikus temolomot. A íelszenlelési
n jövő hétre hirdetett rádióhangverseny elma zák az idegen eszméket, de m> résen le ben a szomszéd gazda, Zzámboky István,
rad. A zenei világ őszinte aggodalommal veszi szünk. Beszéde további során azt is meg azzal vádolta meg, hogy földjéből clszántott ünnep egybeesett a bajai evangélikus egy
körül a ..fölisztelendő ur" betegágyát. — Egy említene, hogy éppen a napokban bocsá egy darabot Szóváltás támadt köztük, Zsőni- házközség százéves évfordulójával. A püs
jobb tör: Thoman Mária, Tboman István, totta ír kormány rendelkezésére azokat a bnky előkapta revolverét és közvetlen közel pök felavató beszédében a hitetlenség ellen
Dnhnónvi mesterérjek leánva. aki néhány hit hiteles adatokat, amelyek alapján reméli,
és a felekezeti, béke melleit foglalt állást.
tel ezelőtt siitvns betegen Stockholmba ultizott, megtörténhet a szélsőséges mozgalmak le ről. háromszor belelött Mészárosba. Mind
— A Rokk&ntegylet szanálását követelik
három golyó talált, keltő a mellbe, egy a
hogy miként Karinthy!, Olivecrona tanár meg
szerelése.
vállba fúródott. Mészáros a kórházban meg a nyugdíjas *magánalkalinuzottak. A Ngi'T
operálja. Int van a veszélyen, a műtét kitü
— Betörőfogás n Teleki-téren. A Teleki halt, Zsámbokyt őrizetbe vették.
díjas Magánul kai mázolták Országos S:övetnően sikerült, sőt már el is hagyta a szanató
téren szolgálatot teljesítő delcklivnck szomba
riumot
— Tito Schipa két embert elgázolt autó ségenek rokkant-csoportja vasárnap délelőtt
ton délután feltűnt két fiatalember, akik vado
Antal Attila elnöklete alatt taggyűlést tar
selyemingeket és különböző bélyegzőket jával. Tito Schipa, a világhírű tenorista tott, amelyen Somlyó főtitkár szanálási ter
— Autóbalesetek. A Kerepesi utón, a lóver- natúj
Rómában
operaelőadás után autóján haza
eladásra Igazolásra szólította fel a
•enytér közelében (lláser József 30 eves laka kínáltak
vezete
alapján sürgönyileg fordullak a Kaembereket, mire azok futásnak eredlek felé igyekezett. A síkos úttesten elvesztette
tos Segédet elütötte az. AH 968 rendszámú sze gyanús
Rövid hajsza után sikerült elfogni őket. Kide uralmát a kocsi fölött, amely fölszaladt a rancskcszin időző belügyminiszterhez, aki
mélyautó. Súlyos állapotban vitték a mentők rült,
a figyelmes detektív jó fogást csi járdára, két járókelőt elgázolt, aztán neki től a Rokkantegylet felszámoló határozatá
a Rókuskórházba. — A Fíumei-ul 21 előtt nált. hegy
Horváth Károly 22 éves könyvkötősegéd vágódott a ház falának. Az autószerencsét nak megsemmisítését és a Szövetségnek a
Clauiler Ottó gyógyszerész autójával elütötte
/hints Mihály 40 éves napszámost, aki belső és Kövér Pál 33 éves cipészsegéd kerültek kézre, lenség nagy riadalmat okozott, de a lenoris- szanálási munkával való megbízatását kérik.
akik pár nappal ezelőtt betörlek a Sugár is tánnk kisebb horzsoláson kívül semmi baja
sérülésekkel a Rókus kórházba került.
— Eucharisztikus nagygyűlés volt Pécsett.
Barna férfldivntárukcreskedésbc. ők ‘ jártak
— Mii vésztragédia. André Segoviu világ Biencnstock bólvegzögvóro.s üzletében is. A két nem történt. Ó maga sietett az elgázolt em Pécs város katolikus társadalma vasárnap
hírű hegedűművész tizenhároméves kisfia betörésen kiviil más betörést nem akarnak be berek segítségére, akiket autóján kórházba tartotta eucharisztikus nagygyűlését, ame
vitt.
Genf közelében hozzáért a magasfeszültségű ismerni.
lyen Schandl Károly ny. államtitkár és Vi
— Művészi síremlékek Elchbaumnál. V., Ru- lágit Ferenc megvéspüspök tartottak ünnepi
villamos áramvezetékhe: és szörnyethalt. A
— Bizonyos ételek fogyasztása kellemetlen
y
szerencsétlenség hírét u hegedűművész pár következményekkel jár. mert utána u. n. gyo dolf-tér 3. (Marglthld.)
beszédet. Az eucharisztikus napot nagy kör
órával a londoni Midmoore-Hallban tar morégés lép lel, mely pillanatok alatt meg — Gyöngykályha gyűngyszénriel, legideáli ménél fejezte be.
tandó hangversenye előtt kapta meg. Sego- szűntethető. a Savolt nevű csokoládé tablet sabb fűtés Inkús, iroda számára. Egyenletes
— Erdemes-e hirdetni? Ezt fényesen tudja
tákkal. melynek bevétele kellemes ós teljesen meleget ad, nagy megtakarítás. Megtekinthető- bizonyítani
via teljesen összeroskadt a halálhír hatása ártalmatlan.
Len pold Gyula hirdetővállala.a,
Fillérekért minden gyógytúrban Magyar Rndiátorgvár rt., Andrússy u| 13. Vasalatt, de emberfeletti erővel leküzdötte fáj kapható.
Budapest. VII.. Erzsébet-körut 39 Telefon:
kereskedőknél kapható.
142-155, hol elsőrendű nagv cégek összponto
*
dalmát és megtartotta hangversenyét. A
siiják reklámjaikat. E megbízható modern hirmcgillctődölt közönség néma hódolattal ho
dctöiroda nem sablonoson, liánéin individo •’linorálta n hegedűművész önfeláldozását.
1 szobás Rarcon, 1 szobás hallos, 2 szobás, 3 szo snn, 4 évtized alatt szerzett tapasztalatokkal és
— Pompázó fénnyel, kék neoncsövek hir
bás. 4 szobás komfortos ÖrÖklakásoi elfutok.
tanulségok célszerű felhasznólásóvnl irónvilj®Ki'y-eay
Is eladó.
delik egv patinás pesti kávéház. njjászületését
1,1 épületrész CK'ben
—
—. . .. >■— • A. vé- intézi a propagandát. Odaadó lelkiismeretestnegnyilt a Viclorvi k. véh.iz a Vigsr.inhnz-káségge!
és felülmúlhatatlan pontossággal | ,j‘'
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vébóz helyén. Fent n kávéházi helyiségben
siti a rendeléseket és fő törekvése, hogy a
előkelő csend, lent a sörözőben Tiirk Berta
műépítészek írod stábé, i. Koasnth
íJüjö\.'n
*
W reklámozás minél jobban sikerüljön és
mókáin derül a közönség. Tele vanl
1BÓ-492) mindennap d.u. tél 4 6-lg
8-ln eredmény biztos legyen.
Ili. 8. (Telefon: 183-402)
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Kigyulladt egy villamos
a Károly király-álon

Grecsák Richárd
fajelméletek ellen

Vilma Királynő ut 8. sz.
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A szezón nagy meglepetése: a Hungária harcolni is tud!

A, 3. számú derbit fantasztikus
gólokkal, nagy izgalmak között
a Hungária nyerte
Amatőr szélsővel játszott az Újpest, tüneményes formában a Hungária védelme
HUNGÁRIA—ÚJPEST 8:1 (2:0)
Amíg Rómában a Ferencváros küzdött a
legnagyobb tétért, addig az újpesti stadion
ban a bajnokságra döntő kihatású derbit
játszott a kékfehérck és a lilafehérek csa
pata. Ez volt a szezón 3, számú derbije s
egyúttal az utolsó is. Az Újpest Öltözőjéből
▼észtjósló hírek
settenkednek elő: Tóth nem Játszhat, mert
sérült s helyette a lilafchérek amatőrcsa
patának balszélsőjét, Salamont küldik a
tüzbt. Amikor kijönnek a játékosok a ho
mokos pályára, Szabó gyászruhája ötlik
szembe. Talpig feketében védi a Hungária
kapuját, mintha előre gyászolna. Kijön az
újpesti csapat is, Tóth sehol, tehát igazak a
hírek és Salamon játszik. Félháromra volt
hirdetve a mérkőzés, de húsz perccel utóbb
még se híre, se hamva nincs Gombosnak, a
játékvezetőnek. A helyzettel ismerősek a
késést azzal magyarázzák, hogy nem tud vá
lasztani az illatszerek, közül, mert — mint
hírlik —, nagyon kedveli ezeket. Tény, hogy
a közönség nagyrésze
felháborítónak tartja
ezt az Indokolatlan késést. Komoly’ ellen
szenvet vált ki azután az, hogy amikor végre
megérkezik, segédei kíséretében egy temetési
menet paródiáját mulatja be. Végre szem
ben áll a két csapat. Hungária: Szabó, —
Kiss, Biró — Zimonyi, Turay, Sebes — Sas,
Kardos, Cseh, Dudás, Titkos. Újpest: Sziklai
— Futó, Joós — Szalai, Szűcs, Balogh —
Kocsis, Vincze, Zsengellér, Kállai, Salamon.
Szóval mind a két. csapat tartalékos. Már
az első percben az újonc Salamon elképesz
tően nagy lövést irányit a Httngária-kapura
és Szabó csak a csodával határos vetődés
sel tudja a gólbatartó labdát kiütni. Nyom
ban utána egy szép Hungdria-támadás követ
kezik, tnegzendül a szavalókórus, majd
nyomban torkukon akad a szó, mikor Dudás
huszmétcrcs labdáját Futó kézzel leüli. Ti
zenegyes-gyanús az eset, de a biró továbbot
int. Az eleven Hungária-rohamok nem so
káig váratnak a gólra. A 10. percben
taccsot dob a Hungária, ebből Dudás
Kardosból ível át, aki a feléje tartó
Joóst kézzel ellöki. Fault ez, de Gombos
Ismét néma és Sas fürgén beugrik, lö
vése pedig meglepetésszerűen köt ki a
sarokban! 1:0.
Vezet a Hungária! Nem sokkal utóbb Dudás
hatalmas lövése csattan el a kapufán, majd
a 15. perc megpecsételi az Újpest sorsát.
Amint ez a gólrajzunkon kitünően szem
lélhető, érdekes és kalandos utón jut a
labda Titkoshoz, akinek dinamiltal töl
tött lába félelmetes lövésre lendül és
•zinte láthatatlanul vágódik a háló sar
kába. 2:0.
Az Újpest még a gól után is továbbfoly
tatja szívós próbálkozásait, de mindent a
jobboldalon vezet és itt Sebes és Biró ön
magát felülmúlva csirájában fojt el minden
támadást. Ha ehhez hozzávesszük még azl
s> ,10K.Y
Kis talán élete legnagyobb játékát pro
dukálja,
akkor érthető az a meddőség, amit a Illa
fehérek csatársorára kénysezirt a Hungária
kitűnő védelme. A 24. percben Cseh Sast
ugrasztja ki, aki pompás gólt rúg, de mint
hogy közben a határbiró zászlaja mcglendül, n gól érvénytelen. A sporlrókák ugy
Indiák, hogy a határbiró a tribünön Ülő
i'leálját üdvözölte s Igy Igazságtalannak
lar,:ák a gól törlését. Szidják a bírót, mi
közben az óvatos Hungária drukkerek roszMn* sejtve, a főkapitányságra telefonálnak,
mert — Kardos eltűnt. A tartaléksorból elö
nti szükség-összekötő csak a 28. percben
vehető észre a pályán, amikor Vinciével
összefejel és tragikus hirtelenséggel terül el
" lóidon. Ettől kezdve Kardos valóban nincs
l(,bbé, mert —• mint kiderült —
agyrázkódást szenvedett
Hosszú ideig távol van a pályáról s azután
6 lesz a jobbszélső és Sas húzódik beljebb.
A mérkőzés sima, az nz egy két ájulás, ami
üszecsapásokat kiséri nem sokat számit
A’ Újpest beszorít ja a Hungáriát, amely
furái/ vezérletével motorként dolgozik.
ésengellér büvésrmul itvánvál. amikor hátlaI a kapu felé állva Is csaknem gólt lő,
n'*.v hps kiséri Nem kisebb az izgalom.
kor Koccis gyilkoserejü lövése a kapuJán csattan el. Állandóan támad a lilafehér
kvintett és a hunváristák keserveit tetézi az,
h°iv Titkos a legkezdctlegescbben játszik.
Meg etrv-két heves összecsapás és aztán vége
a félidőnek.
. A szünet után továbbra Is felbomlott csnlursorrnl startol a Hungária, Kardos rázott
a8Ryal döcög, nem lehet tőle sokat várni.

Az izgalom percről-percre nő, szinte a tető
fokára húg, amikor Sebes a sokáig ténfergő
Kocsist elnyomja, aki elesik. Tkenepyesf
reklamál, de hasztalan. Most történik a sze
zón nagy meglepetése:
a Hungária harcos csapattá lendül
és minden erejét latbavetve kezdi meg a
rohamokat. Ennek látszata csak akkor lesz,
amikor kardos kissé jobban is érzi magát
és helyet cserél Sassal. Ezután rögtön föl
javul a bajnokok csatórjátéka és a 15. perc
ben már ismét eredményes.
Cseh ügyes trükkel játssza tisztára Tit
kost, akit veszélyes helyzetben, beadás
előtt, Futó kézzel ellök. Nem vitatható
a tizenegyes és az sem, amikor Dudás
pontosan a hálóba lövi. 8:0.
Kész a 3. számú derbi már nincs több se
gítség! Azaz: lenne még, mert Vincze két
lépésre áll a kaputól, csupán azért, hogy
Szabó ölébe küldje a labdát. A tribünök
közönsége
ökölharcot
folytat és csépelik egymást a vérbeborult
drukkerek. Közben csaknem újabb gólt lő
a Hungária. Majd arra az eseményre figyel
fel a tribün, hogy Kállai és Zsengellér he
lyet cserél. Az uj center mesés fordulásos

lövése csak centiméterekkel kerüli el a
hálót.
Csattognak ■ pofonok és rohamoz as
Újpest,
amikor a 34. percben érdekes gól esik.
Joós a félpályáról nagy Ívben küld egy lab
dát előre, ez gyanúsan száll a kapu felé, és
nem hiába halkul el az aréna az idegesítő
pillanatban,
a labda a fára pattan, majd onnan Ko
csis elé, akinek lövése ti sok láb között
Irányt változtatva, a hálóba kerül. 8:1.
Az Újpest most akarata végső fellobbanásával minden erejét a küzdelembe veti. Egy
üres helyzetben Kállai fejese csaknem ismét
gólba surran, amikor a Hungária ótveszi
nagyobb erőkészlcte miatt a finis diktálását
és csirájában elfojt minden további újpesti
próbálkozást.
Ezúttal is vesztesként maradt a porondon
az Újpest, mely pedig favoritként indult a
nehéz küzdelembe. Tóth kiesése kétségkívül
sokat magyaráz, de a derbit végeredmény
ben mégis csak a Hungária néhány játéko
sának kimagasló teljesítménye döntötte el.
Kis, Turay, Bíró és Dudás
az a rangsor, amely a fontos kékfehér-f■gy«zclem végső magyarázatát szolgáltatja.

GSAK EGY PILLANATRA ÉLEDT

RÉGI TITKOS . . . ÍME!

Dudás előreivelt labdájára Cseh és Futó startol, Futó ijedten pöcköli vissza a lábdót, éppen Sas elé, aki keresztbe játszik és Titkos dinamíttal töltött lába várja a ki
tűnő labdát. I. félidő 15. perc. 2:0. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)

csatársor ismét eredményes Rökk vezeti a tá
madást és szépen iveit beadását Flnta remek
fejessel küldi a hálóba. 2:0.
A niá.sodik félidőben félórán keresztül a
román csapat nagy fölényben játszik.
A 30. percben Pop középfedezet sántikálva
kiált és
a román csapat ettől kezdve tíz emberrel
Játszott.
A 37. percben Rökk futott le, kicsalta kapujá
ból a kapust és nagy rutinra valló nyugalom
mal a hálóba gurította a labdát. 3:0. Az utolsó
tiz percben állandóan a magyar csapat támad,
de a csatárok lövéseit nem kisérte eredmény.
Közben Rökk a mérkőzés utolsó percében
megsérül, de sérülése jelentéktelen. A magyar
csapatban és a mezőnyben a legjobb játékot
Miklósi mutatta.
Motnár Ottó, a csapat kísérője. az ajábhj
nyilatkozatot adta a Hétfői Naplónak:
— Azért nem volt számszerűleg nagyobb az
eredmény, mert védekező taktikára állítottam
be a csapatot. Egy esetleges román vezető göl
lelki depressziójának nem akartam kitenni a
fiatalokból álló csapatot és olyan taktikai uta
sítást adtam, hogy a két összedőlő inkább a
védelmet támogassa. Különben nagyon meg va
gyok elégedve a fiatalok játékával és az időnkinti román fűlény dacára az eredményt reális
nak tartom.

PRÁGÁBAN SEM TERMETT BABÉR A BÉCSI
CSODACSAPATNAK

Csehszlovákia—Ausztria 2:1 (0:1). Prágában
36 000 főnyi néző előtt folyt le az Európa Kupa
mérkőzés, melyet Hertzka Pál kiválóan, mind
két fél megelégedésére vezetett le. A- első fél
időben az osztrákok voltak fölényben. Gólju
kat a 19. percben a halszélső Neumer révén
érték el. A második félidőben a csehszlovákok
lelkes játéktikal Riha és Kloc góljával megfor
a győztesre következtetni, mert hétről- dították az eredményt.
változik a tabella, s megállapíthatjuk,
A Bécsben tartóit Pécs—Prága labdarugó
a majdani győztes, csak nehéz küzdelmek mérkőzést a csehszlovákok nyerték 1.0 arány
érheti el a végső győzelmet.
ban Cech góljával.

Nehéz küzdelmek a Céglígában
a Hétfői Napló vándordíjáért
A Cégliga szombati mérkőzésein az I. osz
tályban a Hajós és Szántó vereségével a 4.
helyre esett, míg a Danuvia és Growe elfoglal
ták a Kittért mögött a 2. és 3. helyet.

lehet
hétre
hogy
árán

I. osztályú eredmények:

Eredmények:

FELTÁMADT A HALADÁS!

Grotvc-—Budavidék 4.O, (2:0) j. ▼. Kraft.
Góllövök: Dauer, Lencsés (2) és Remmer. A
Growe fölényesen győzőit, a gyengén játszó
Budavidék felett A 4 gól dacára, kimagaslott
a Mezőnyül Ferenci, a Budavidék kapusa.
Filter—Kemény és Társa 1:1 (1:0) j. v. 81monyi. Erős iramú játék, az I. félidőben némi
Filtel-fölíny, Igazságos eredmény.
Wertheins—Hálós és Szántó 5:3 (3:1) j. v.
Kovács I). Mezőnyben egyenrangú ellenfelek, a
két kapus közötti különbség döntötte cl A mér
kőzés sorsát. Góllövők: Szabó (2), Maklai, Krázd és Veres, 111. Érti (3).
Donuda—Af. Acél 2.0 (0:0) j. v. Strompf.
Élénk iram, szép játék, a jobb Danuvia csak
az utolsó negyedórában tudta megadásra kész
tetni a lelkesen játszó M. Acélt. Góllövők: Fekecs II!. (11-cshöl) és Szabó.
M Pamut—Albus 8:1 (2:0) j. v. Páns I. Az
1 félidő 3-ik percében Nyerges (Albus) meg
sérült s így a M. Pamut könnyűszerrel győzött,
a gólarány túlzott.

Révai—Gamma (5:1 (3:0) j. v. Demhofer. A
gyenge Gamma-védelem és haifsor mellett, egy
oldalú mérkőzés, a Révai könnyen győz. Gól
lövők: Horváth, Barkó, Szabó (2) és Mérci,
ill. Póka. Weíscr és Sípos (Gamma) kiállítva.
Radiátor—M. Vasfonal 0:0. j. v. Ehrensteln.
Erős Iramú mérkőzés, egyenlő ellenfelek, bár
melyik csapat kis szerencsével győzhetett volna.
Juta—Kováid 2:1 (1:0) j. v. Török. Szép, ní
vós mérkőzés, erős iram, a Juta csak szeren
csével tudta, a jól játszó Kovald-ot legyőzni.
Góllövök: Dömötör és Sverk, 111. Rakocsai.
Chinoin ll.—Schember magyar mérleg 7.0
(3:0) j. v. ölmacher. Félidőig a tartalékos
Srhember jól tartotta magát, szünet után a 22.
percben Bedők (Schcmber) megsérült, s igy a
csapat visszaesett.
Shell—Wander 10:2 (t:1) j. v. Rostny. Dicsé
retre méltó a Wander kiöregedett játékosainak
sporlszerctete, mert dacára hogv minden héten
nagv gólarányu vereséget szenvednek, mégis
hősiesen és sportszereiéitől áthatva, lelkesen
küzdenek.

Profiliga: V. Rcmény-Tf'SC 2:0: Szolnoki
MÁV—VÁC 6:1; Erzsébet—Vasas 9:0; Haladás
—DVTK 4.-0; Salgótarjáni BTC— VSE 10:1;
ARAK—Drogisták 5:0

Hétfői Napló-vándordíjt

A Momball mérkőzések az eddigieknek meg
felelően szép, nívós játékot hoztuk A harma
dik forduló után még csak megközelítőleg sem

Elnökségi díj:

M. Posztó—Lelpziger 5:1 (30) j. v. Székely.
Hirmann—Kistext II. 2:0 (1:0) j. ▼. Istenes.

A Csikók remekeltek Bukarestben
magyarorszAg bi-Rocama
(b.o)
Bukarest, október 24.

(A Héttői Napló tudósítójának telefonjelen
léte.) Nagv érdeklődéssel várta a román kö
zönség a többnyire fiatalokból álló magyar
csapat szereplését. A huszonötezer néző előtt
lefolyt szép és fnlr mérkőzésen jelen volt Marineseti belilgvmlnlszter Is. Az előkelőségek
páholyában több államtitkár és Tilen n ro
mán íÉövetsÓg elnöke Is helyet fogta 11. A ma
gyar követséget galántal Nagy László ügyvivő
képviselte A közönség meleg szeretettel fo
gadta a pályára lépő magyar csapatot cs n
két csapat xá.ilót is cserélt. A bírói tisztel

Sipando. Románia, kifogástalanul látta el.
Magyar támadással Indult a mérkőzés. A
fialni játékosok nagy ambícióval és akarással
küzdőitek és már az 5. percben meg is volt
ennek nz agilitásnak számolható eredménye.
Rínia. a fiatal debreceni csatár szép lövése
megszerzi a vezető gólt. 1 H>. Jó darabig szép
és Változatos mezőnyjáték folyik éa mindkét
oldalon bőven akad gólhelyzet, de a védelmek
olyan kiválóan működnek, hogy a helyzetek
ériékesiléaére nem kerülhetett sor. A 15. peré
ben Pctrca lövése a kapu fölött süvített cl. Egy
nercre rá sarokrúgás veszélyeztette ti magyar
kaput, de Fékeié gyors elhnláiozá.ssal tisztázta
a veszélyes helyidet A 20. percbeu a magyar

A Margitszigeten rendezett ma délelőtt atlé
tikai versenyt n MÁG, nmelvnek keretében ki
írásra került Fótl-vándordijot v. Balog MAC
nyerte. A Mudin István emlékeié hilrt pcnlatlonversenyt dr. Papp MAC 2350 ponttal nyerte.
A TFSC vasárnap délután a BBTE pályán jól.
sikerült országos atlétikai versenyt rendezett.
— Jobb eredmények, Sulydobás: 1. Németh
BSzKRT 14.28 m. 800 m síkfutás: 1. Nyalka
DAC 1:58
Szegeden n Szeged FC n KEAC csapatával
játszott tréningmérkőzést és gvőzölf 12:1 (4:1)
arányban. A Szegedben Harangozó és Bognár
Játszott kiválóan
Diósgyőrött Észak Ifjúsági labdarúgócsapata
3:2 (2:0) arányban legyőzte Kelet ifjusági csa
patát.
Kézilabda. Férfi: UTE—MTE 8:3. VÁC—BLE
5:3, ETE—BSZKRT 5:1. MAFC—BTC 11:5.
Női: GSE—Olympia 2:0, AMC—GFB 3:2.
Franrln labdarugó eredmények: Raclng Rotibaix—FC Sete 1:1, Bed Star Paris— Raclng
Léna 0:1, AS Cannes—FC Mctz 4:0. SC Fives
Lilié—US Valcnctennes 2:2, Olvmplque Mar
seille—Ecxelsinr Roubalx 1:1, FC Roticn—
Raclng Paris 3:1, FC Sochaux—FC Antibes
1:0, Raclng Slrossbiirg—Olympiquo Lilié 0:0.
Komjádl Künn vlzlnólómérközés. V1C MTK
3:1, (1:0). Góldobók: Kalapos (2) Szuhy, illetve
Lányi
A német válogatóit lahdarugó-csnnat Berlin
ben 100 000 fönvl közönség előtt 3:0 (2 0)
arányban győzte le Norvégia válogatott labda
rugó csapatát.
Az Asztali Tennhz Szövetség n DSC Sas utcai
helységében rendezte vasárnap délután első
válogató mérkőzését. A férfi egyes döntőjébe
a következők jutottak: Górdos. Boros, Házy,
Márton. A döntőt körmérkőzés formájában tar
tották Márton—Gárdos 22:20, 18:21, 21:18,
18621, 21:16. Házy—Boros 21:19, 21:14, 24:22,

12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1937 október 25.

Verekedés, „justicmord“
a kispesti sárkánybarlangban
KISPEST— ELEKTROMOS 1:0 (1:0)

2000 főnyi közönség előtt a kispesti „súrkónybnrtang ”-bnn folyt le a mindvégig izgal
mas ás kemény küzdelem. Az elején nagy ira
mot diktál mind a két csapat és már az első
percbeh Szendrődi 20 méteres szabadrúgása
izgatja a helyi csapatért rajongókat. A kis
pesti támadások veszélyesebbek, különösen a
Nemes—Újvári akciók okoznak nagy gondot
az Elektromos védelemnek. Az Elektromos
csatársorában Kolozsvári képviseli az észt, de
hiába készíti elő a jó helyzetek tömegét,
Szendrődinck nem megy a góllövés. A 19.
percben szépen felépített Elektromos támadás
csattanója Szendrődi hatalmas kapufalövése.
Közben botrányos jelenet is adódik. Szendrődi
nck, a magyar ,.Drakc“-nak lövését Kósa ka
pus Buzássy elé üti ki, akinek lövését a földönfekvő kapus helyett Vjg két kézzel bok
szolja ki n kapu torkából. Vass biró 11-est
ítél, de közben

A szünet után már csak meddő, de annál ke
ményebb játék folyik. Mikor nz — óra muta
tója a mérkőzés vége felé közeledik, már csak
az Elektromos, amelynek nincs veszíteni va
lója. bocsátkozik nyílt játékba, míg a Kispest
időhúzásra rendezkedik be. Az Elektromos
kemény játékát nem nézi jó szemmel n kis
pesti közönség és amikorra a 40. percben Se
rényi és Gulyás összecsapásánál a szélsőt sé
rülten kiviszik a pályáról, a közönség í< lháborodottan sértegeti az Elektromos játékosokat.
A fenyegető helyzet láttára rendőrök veszik
körül a játékteret és csak a rendőri gyűrű kö
zött tudnak az Elektromos játékosok tettleges
inzultusok nélkül az öltözőbe jutni.

A hlró ngy látja, hogy a labda a gólvona
lon túljutott és most már Idába reklamál
nak az „rtramosok”, a gól végérvényes, 1:0.

Játék Gól Pont
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11)
11
12
13
14

HUNGÁRIA
FERENCVÁROS
PHOIIUS
ÚJPEST
KISPEST
NEMZETI
TÖREKVÉS
ELEKTROMOS
SZÜRKETAXI
SZEGED
BUDAFOK
BUDAI „11“
BOCSKAI
GYŐRI ETO

8
7
7
8
7
7
7
7
7
8
7
8
7
7

38:10 14
23:14 13
21:8 12
31:12 11
24:21 10
21:21 9
17:1(1 7
12:12 7
18:21 6
13:17 • 5
11:20 5
15:26 3
5:24 —
7:34 —

<•
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firíii Andrássy lovaglás ügye a KMAC-ban
A KMAC autós-ügyei, amelyek sportszempontból nagyon csekély mértékben foglalkoz
tathatták eddig a nyilvánosságot, most más
szempontból árulnak el korántsem dicséretes
tevékenységet. Az n furcsa szellem, amely az
utóbbi Időben lábrnkapott, egy érdekes lova
glás ügyben robbant ki. Andrássy Imre gróf,
nki a legutóbbi gyónl versenyen személyesen
fs megjelent, s nkiről köztudomású, hogy nem

azcnvcdlieti n sportban az üzleties szellemet,
látogatása alkalmával heves szóváltásba keve
redett u gyónl verseny rendezőjével. A szóvál
tásnak a verseny kisérő körülményei és az üz
leti gesztiók voltak az okai. Autós körükben
nagy érdeklődéssel várják a további fejlemé
nyeket, amelyek talán végre meghozzák azt a
tisztulási folyamatot, amire ez alig foglalkoz
tatott magyar motorosgárda oly régen hiába vár.

ismét kisert a Grand rrln fantomja
Érdekelt körökből ismét felengedték azt a sokaligérö ballont, amely mór tavaly is kipuk
kadt. mielőtt célhoz érkezett. Ez a szóvirágok
ból összeállított mokány birccskc néni kisebb
Ígéret délibábját festi a magyar autósport hívei
elé, minthogy jövőre isméi megrendezik a Grand
Prit-L
Tavaly a Hétfői Napló hónapokkal a hívnia
losan bejelentett Grand Prix időpontja előtt
megírta, hogy a nagy versenyt nem rendezik
V\eg.
Nem Is lett belőle semmi.

Elmaradt, mint ahogy az autósportban sok min
den beharangozott ígéret is teljesítetlen maradt.
Egyszerűen azért, mert nincs megfelelő fedezel
—- szaktudásban. Az első és egyetlen Grand Prix
idejében még az. ifjabb Andrássy gróf nemes
csengésű neve és kitűnő gárdájának szakértelme
kisegítene a zavarból a KMAC-ot, azóta azon
ban módot találtak nz autósport labnjjhegycn
ágaskodó „östchetségci”, l ogy az ifjabb gróf
minden kedve elmenjen n további rizikó válla
lásától. Most egyedül vezetik nz ügyeket. Egyik
öllel a másik
utón jelzi kitűnő tevékeny
remeek..........
............
ségüket, írni csodálatos módon sehogy sem az
átlósok érdekeinek vonalában halad. Előbb a
bcnz.inadó felt mclésének terve lopakodott elő a
sezértitkári műhelyből.

A szezon legjobban díjazott akadályversenyét
a hosszú idő után újra harcképes iluna sétálva
nyerte Honvéd ellen. Harmadik Címer lelt, inig
Dánia minden baj nélkül megvált lovasától
Csirkefogó pedig kitört.
A nap többi versenyed is reális eredmények
kel zárultak, egyedül Padisah győzelme jelent
kisebb meglepetést.
Részletes eredmények:
I.

a feldühödött kapus megüti Ruzáayl.

A kispesti játékosok nagy reklamáló délutánt
rendeznek és nem tágítanak addig, amíg a
biró a határbiró megkérdezésére vissza nem
vonja a Jogosan megadott tizenegyest. Ez a
„zöldaszlali” siker fellclkesiti a kispestieket
és perceken át viharosan támadnak. Kincses
lövése Pálinkás kezén csattan, de a biró rálőlt
labdának minősiti nz esetet. A 44. percben
Serényi száguld le, beadására Nemes és Gulyás
egyszerre futnak, a csatár gyorsabb és kapura
lő, de lövését n gólvonalról kirúgja.

Rúna fölényesen uyözötí
a HonvédeM m'nlszíer tokban

kívül — pénz is kell. És vájjon ki hitelez’ A
legutóbbi Grand Prix kalandos és csodálatos
jegymanipuláciéja. ami még a rendőrségei is
foglalkoztatta, nem a legalkalmasabb motívum
vállalkozók felhajtására...

HADSEREGI

SÍK VERSENY

HANDICAP.

1. Mulatság (3) Pakuts hd. 2. Négus (10) Demko
hd. 3. Laboré (2%) Koltai fh. Fm.: Prunellc
(6) Mabánsz hd.. Dévény (pari) Stiely hd.,
Szarkalád (0) v. Czant hd. 3’$ hossz, ’/< hossz.
Tót.: 10:30, 26, 48. Bef.: 671.

II. HERCEG TAXIS MIKSA EGON EMLÉKVERSENY. 1. Hali Ganl (2) Hujber. 2. Foth (2)

Mészáros.
Herta (8)
Kisrombor
4 hossz, 1
futó: 218.

.3. Brezova (5) Balázsovics. Fm.:
Tóth A., Lajlagyöngye (4) Korák,
(114) Fetling, Sherry (16) Mező. —
hossz. Tót.: 10:48, 15, 14, 18. Be

III. M. KIR. HONVÉDELMI MINISZTER UR
DIJA, 1. Rúna (pari) Stcczák. 2. Honvéd (2)

Hauser. 3. Czimer (3) Tóth A. Fm.: Dánia (10)
Blazsek, Csirkefogó (10) Stankovics. 15 hossz,
sok hossz. Tót.: 10:18, 13, 14. Bef.: 40
IV. ELADÓK HANDICAPJE. 1. Idler (214)
Keszthelyi. 2. Sirály II. (2%) Fetting A. 3. Salome (4) Pfendler. Fm.: Mutass (5) Rózsa,
Sweefheart (6) Szele, Bálozó (4) Kajári, Bomba
(5) Klimscha II. 1 hossz, 3% hossz. Tót.: 10:41,
18, 15, 20. Befutó: 114.
V. GRÓF BATTHYÁNY ELEMÉR EMLÉKVERSENY. 1. Hozomány II. (4) Lajos fh. 2.

Hédié (114) Jeney. 3. Sárkány (2) v. Czán fii.
Fm.: Tiró (10) Macbánsz h., Minek (3) Próbál
ur., Limanova (6) Stielly hd.. Tékozló (10)
Pakuls hd.. Szelim Pasa (Í0) Koltai fh. 3 hossz,
% hossz. Tót.: 10:49. 17, 14, 16. Bef.: 146.
VI. KÉTÉVESEK HANDICAPJE. 1. Pir (4)
Kajári. 2. Díszpolgár (2) Simics. 3. Virulj (10)
Miiller Fm : Mécs (20) Hevesi, Blonde Kathrein (6) Balog, Laci (3) Keszthelyi, Wasdazu
(10) Szenlgyörgyi Palmarum (10) Rózsa, Viszla
(12) Esch Gv. II., Fergeleg (5) Csömöri, Ke
gyetlen (10) Klimscha II, Perpáfy (10) Pfend
ler Nvakh. V-, h Tót.: 10:42, 21, 23, 52. Be
futók: 10:105 és 394.
VII. RÁKOSPALOTAI HANDICAP. 1. Padi

sah (10) Szele. 2. Gvergyó II.
3. Crataegus (l>í) Keszthelyi.
Balog, Bokréta (fi) Nagy G.,
Szenlgyörgyi, Doboz (6) Rózsa,

(8) Klimscha II.
Fm.: I.Qlor (6)
Cigánybáró (8)
Albusz (10) Ma-

latinszki, Fék (4) Simics, Kópia (6) Csömöri
Camélia (20) Pfendler. % hossz, 1JJ hossz,'
Tót.: 10:53, 20, 28, 16. Befutók: 10:412 és 157

taioa isolanl nyerte
az Ausztria dijat
A bécsi őszi évad legnagyobb sporteseménye
hatalmas közönséget vonzott a Freudenauba.
A progranim főszáma az Ausztria dij a favorit
német vendég Iniga Isolani könnyű győzelmé
vel végződött. A kiváló német háromévesnek
egész utón csak a saját islállólársa, Galéria
Brera volt veszélyes ellenfele, mely a távosz
lopig vezette a versenyt. A magyar résztvevők
közül a félitlig Pilátus volt legjobban verseny
ben, de a várásra lovagolt Árusba a végen bizlosan megelőzte. Az alagi lovak közül egyéb
ként Cavaliero, Dcsperado és Honvágy győztek.
Részletes eredmények:
I. MÁGUS VERSENY. 1. Cavaliero 12'/,} Tóth'
B. 2. Medardus (6) Heiling, 3. Maréchal Soult
(5) Klimscha. Fm.: Why nőt, Uliimo, Parse,
Csák-ch:ck, Xandamour, Bitang, Pandúr II. —
Tol.: 10:26, 16, 27, 19.
II. CONJUROR GÁTVERSENY. 1. Madmob
selle Delrl (pari) Dósad. 2. Kirpise (1 %) Hei
ling. 3. Roi des Resquillcurs (10) Mosner. Fm.:
Bregenz Goodnight, Afta Sanlrob, Chatliere,
Cascade. Tót.: 10:15, 12, 12, 21.
III. SIKER HANDICAP. 1. Clinnce (3) Csuta.
2. Baldur (pari) Klimscha. 3. Kinoniie {2%)
Dósai. Fm.: Babona. Saidja, Ha ’Abre, Courage.
Tót.: 10:60, 16, 11, 12.
IV. AUSTRIA DIJ. 1. Iniga Isolani (8:10) Visok. 2. Galéria Brera (4) Lacina. 3. Árusba (3)
Teltschik. Fm.: Credo, Pilátus, Podebrad. 1 h,
2 bessz. Tol.: 10:17, 19, 45.
V. HANDICAP. 1. Dcsperado (1%) All. 2.
Padichach (6) Ollier. 3. Souvenir (6) Dósai.
Fm.: Búbos, Mister Chum, Heine Herodini, Ga
ras, Amourelte, Jvanna, Bői de Romé, Mágnás.
Tol.: 10:22, 14, 42, 35.
VI. HANDICAP.

1. Honvágy (2)

Esch.

2.

Ilarras (5) Klimscha. 3. Knrigalsu (4) Vasas.
Fm.: Dnhlia II., Rolniid, Caracalla, Tekergő,
•
Gránát, Grey Hope. Tót.: 10:25, 15, 20, 19.
A megyeri nngy akadályversenyt

(6000 P,

4800 m.) futják vasárnap. A szezón utolsó nagy
akadályversenyében még 22 ló bir indulási
jogosultsággal.
A Lesvári-dijban, mely hétfőn kerül eldön
tésre. Megyeren, ezidén is nagy mezőny áll
starthoz.

AZ MTK VÉGRE PONTOT SZERZETT

Az érdekes amatőrforduló eredményei a kö
vetkezők:
Pártos-csoport: KAC—SzFC 3:2;
Csepeli
MÜVE Drascbe 1:1; MTK—Ganz. 1:1; BMTE—
SzAC 3.0; MAFC—WSG 2:1; MÁVAG—PTBSC
2:1; FTC—EMTK 3:2.
Biró-csoport: Postás—Goldberger 2:1; UTE—
Testvériség 9:0; ZSE—III. kerület 3:2; Pamut—
B. Vasutas 2:2; Vasas—URAK 1:0; IIAC—BLK
3:2; Bszkrl—MSC 4:2.
•t

Amit észre kell venni...

Észre kell venni, hogy a magyar Országos
Testnevelési Tanács elnöke, dr. Kelemen Kornél
sportbeli pályafutásának 30. évét jubilálja. Az
a díszes tisztség, amit a sportéletben ma visel,
méltán megilleti Kelemen Kornélt, aki gentlemnnlikc és honette magatartásával megőrizte
ifjonti lelkesedését és azt a nagy szerelctet a
Akciónk nyomán kudarcba fulladt n terv:
sport iránt, amit néhai dr. Speidl Zoltán és né
sikerült a magyar autósok táborát megvédeni az hai Vida Henrik iskolájában szívott magába.
érdekképviseleti szervük bcnzináremelési manő
★
verével szemben. Most isinél kinyílt nz ajtó s
ugyanonnan a másik korszakos' ötlet szerény
Ezzel a jubileummal együtt észre lehet venni
kedett elő. Minden magyar autós köteles lenne azt is, hogy llomániában minisztériumot és mi
belépni a KMAC. ha s ezzel egyidejűén valószí nisztert kap a sport, amely közvetlenül a király
nűleg tagdíjai is köteles lenne leróni. Ez a pá nak van alárendelve. ?t sporttestülctck vezetőit
rallanul leleményes tag akvirálási tervezel sem felerészben a sportminiszter fogja ezután kine
vezni.
soká él.
Mikor önállósítják végre már nálunk is a leg
Az érdekeltek szükségtelennek találják a
lendületesebb nemzeti élettényezöt, — a spor
KMAC. szanálását ilyeu nemzeti ajándék
tot? . . .
kal.
★
Szükségesnek látnák azonban a KMAC presztí
zsének árnyékában működő idegenforgalmi üz Észre kell vonni, hogy Aschner Lipót, a leg
let tüzetesebb megvizsgálását, mit valószínű nagyobb magyar futball-trofeáért küzdő egyesü
nek tartják, hogy ezen a réven inkább juthat jö leteknek, a Nemzeti Ligá nak elnöke, a sport
vedelemhez a KMAC.
élet egyik áldozatos mecénása, egyben pedig
Mindenek előtt azonban arra lenne szükség, olyan sportszakember, aki szervező talentumá
hogy
nak nem egy bizonyítékát szolgáltatta már, a
labdarugósporthnn évek hosszú sora óla dúló
megalakítsák a magyar motoros szövet
kártékony nmatőr-proflharc megszüntetésének
ségei,
függetlenítsék a KMAC. tói a magyar motorsport és a szövetségi alkotmány megreformálásának
iigveit n többi között azért is, mert a: elmélet- ' útját abban jelölte meg, hogy vissza kell állí
ben megrendezett Grand Prix k helyett most tani n labdarúgás arany iveinek egységes szff.
már a valóságban is szükség lenne versenyekre. vétségét, n régi országos tanáccsal, az egyleti és
Az idegenforgalom fellendülése komoly érdek, egylelenkivüli és arra hivatott szakemberekkel.
A sajtónak évek óta folytatott ilyen irányú
de nem komolytalan érdek nz autósok, moto
rosok versenyeztetése sem. Most ugyan már új propagandáját sem nz illetékesek, som a sport
ból elhangzottak nz ígéretek s aki szereli a tűn irányító tényezői eddig nem akarták észrevenni.
dérmcséket, nz elképzelheti jövő nyárra a Nép Most talán elhiszik egy kebelbéli is érdektelen
ligetben búgó nemzetközi piotorosmczönyt, mi vezető emberkének véleményét, ami egyúttal le
azonban indokéit óvatossággal s n KMAC idei sújtó bírálat arról, hogv ma a futballsport leg
tevékenységéből folyó konzervatív tartózkodás főbb kormányzatában egvség nincsen, a „veze
**
szakemberekben pedig nagy’ a
sal határozol
*
«n kételkedünk az ígért Grand Prix tésre hivatott
megvalósulásában. Tesszük ezt kilenc iílónap- hiány. Most már csak az a kérdés, hogy a meg
jelölt
és
*
helyé
reformhoz, honnan veszik majd
pnl a verseny elölt és nem hisszük, hogy ezalatt
n: étidig elüldözött tégi szakembereket'
*
... Ezt
megszületne a II Grand Piix.
Ehhez ugyanis a szakemberek önzetlen együtt majd a reformáláskor kell észrevenni’...
működésén, t z intrikamentcs, úldozulos mankón
MALECKI ROMÁN

VÍZSZINTES?

1. Gleceseres tűzhányó RritKelclafrikában.
13. Görög
lantos az ókorban. 14. Opera.
15. Erek. 16. Dodsworth ke
resztneve (Sinclair Lewis re
génye.) 17. Azonos betűk. 18.
Zenemüvek előtt álló
dilés. 19. Műve-lletö
20. Területe akkora,
körülbelül fél Európa.
P. S. O. 22. Képtelen tovább
haladni. 23. Óra van ilyen.
25. Erdélyi művésznő kereszt
neve. 26. Az elektromos el
lenállásnak feltalálójáról el
nevezett egysége. 27. Lalin
prepozíció 28. Híres „Vé
nusz” lelőhelye. 30.........Troli.
32. Női név. 33. T..E. S. 34.
Kis folyó Franciaországban.
35. Mcgmüvelellen föld.
Délamerikai köztársaság
Csendes-Óceán partján,
városa: Lima. 38. Azonos
belük. 39. A Brit-Délafrikai
Unió egyik állama az Indiai
óceán partján, Pielermoritzburg fővárossal. 40. Csik. 41.
E. P. 42. Anizs része. 43.
Szám. 44. Nem egészen kész.
45. Magyar költő. 46. Jószág. 47. Alatta fész ság Hátső-Indiában. Főhelye Bangkok. 16. R'
**
kel a fecske a népdal szerint.
mai történetíró. 18. Pilátus másik neve.
Kiér
a
lába.
21. Nagyon rossz, gálád. 22. Is
FÜGGŐLEGES:
tenhez szól. 23. Ilii a táviratban. 24. A hét
1. Bril-Egyiptom — Szudán főhelye. Idáig vezér egyike volt. 28. Nem olyan nagy. 29. '°
*
vezet Egyiptom vasútvonala. 2. Francia segéd na! — franciául. 30. Törökországban a lovas
ige (ék. hiba.) 3. Noszogatás 4. Francia név ság, Algériában a benszülötl lovasezredek neve.
más. 5. Jugoszláv félhivatalos. 6. Egy versben 31. Eltűnik. 33. Francia lndó-Kina cgv állam?sűrű és sötét. 7. Melyikkel? 8. Fél razzia. 9. 34. Nem mögé. 35. Belga fürdőhely. 37. I
De Valóra népe. 10. Van esze. 11. Olasz város név. 39. Kerti szerszám. 40. Szélesre nyíl. '’*■
olasz neve. 12. Kémiai gyök. 13. önálló király- C. R. 43. Breton város volt. 44. Tillószó.

Olvasóink kérésére másodízben kő-ölj':'nagysikerű „Dióhéj'' keresztrejtvény pályázó
tünk helyes megfejtését. 1. Civil' jól céloz,
mire kormányforma változik, (Teli Vilmos).
2. Magános ember rájön, hogv nem érdemes,
de muszáj (Az ember tragédiája). 3 Állásnél
küli fiatalember sokat hazudik, majd meghal
(Pccr Gyűl). 4. Egv öreg emberről az derül
ki, hogy cgv lopott fillér sem kell neki (A vén
gazember). 5. Börtönvisell francia mindenki
nck fizet (Monté Christo). 6. A királyiul meg
ölve, nincs n teremtésben kividé vesztes (Bánk
bán). 7. Tűnődő ifjú csípős szavai után talán
senki Jicin marad életben (Hamlet). 8. Vadon-1
l an teremt társadalmat (Robinson). 9. Rom-1
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lásnak indult, hajdan erős magyar (Toldi es
téje)
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