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V érés botrányok a futballpályákon 

ReDülöbomtták elsilllyesztetlék 
a Jean uieems angol gőzöst 

a Földközi tengeren!
A Press Associatlon jelentése sze

rint a Jean Weems nevű brit hajót egy 
repülőgép elsülyesztetle. A Press Áss o- 
c I a t i o n azt áilitja, hogy spanyol nemzeti

Elindult a Hood, a brit flotta
legnagyobb csatabajjőia

Loudon, november 1.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Londonban természetesen 
óriási megdöbbenést keltett a katasztrófa 
kire, annál is inkább, mert az utóbbi idő
ben, a nyonl egyezmény megkötése óta a 
F ö I d k ö z Hengeren elmaradtak a kalóz
kodások. Érkezett ugyan közben is jelen
tés gőzösöknek orvul történt bombázásáról, 
de ezek a támadások nem okoztak különö
sebb károkat.

Most, úgy látszik, a titokzatos kalóz- 
kodók áttértek a tengeralatti torpedó

harcról a légibombúzásra.
Nemileg megnyugtatólag halott London

ban az angol tengernagyi hivatal hétfőn ki
adott hivatalos közlése, amely szerint em
berélet nem esett áldozatul.

Egyelőre még
nem sikerült tisztázni, hogy milyen 
nemzetiségű repülőgép követte cl a Jean 
Weems tehergőzös ellen a merényletet.

Az angol kormány a hajó elsüllyesztésének 
hírére azonnal intézkedett, hogy induljon 
Meg a legszigorúbb vizsgálat:

« Unod nevű csatahajót Barcelonába 
küldték, hogy tüstént kísérelje meg 
megállapítani, hogy milyen repülőgép 

követte el a végzetes merényletet.
A Unod a földközitengeri angol flotta leg
nagyobb hajója és az a körülmény, hogy 

'*  * * aaz angol korinánv éppen ezt szemelte ki 
vizsgálat elvégzésére,

bizonyítja, hogy Nagybrilannla milyen 
rendkívüli jelentőséget tulajdonit a te

hergőzös elsüllyesztésének.

TizsnSt légibomba zuhant 
az angol gézSsre!

Páris, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

Párison keresztül érkezett Budapestre hét
főn a valenciai had ügy minisztérium vasár
nap késő este kiadott hivatalos közleménye, 
amely szerint a spanyol partoktól mintegy 
tocnöt mériöldnylre,

ismeretlen jelzésű repülőgépek — a 
valenciai kormány szerint minden hi
ánnyal n nemzeti repülőflotta egységei 
— tizenöt bombát doblak le a Jean 

Weems angol lehergőzösre
»zt elsiillyewtetiék.

* bombázáskor — közli a spanyol kor
mány hivatalos jelentése — az angol hajón 
ausronhotan tnrt'-kodtak. közöltük a nem- 
■flközl ellenőrző bizottság kit megflgyelő- 
üwl> Is.

* huszonhat hajótörött kél mentőesó- 
halton héttőn Calella de Palatrougell

spanyol kikötővárosba érkezett.
*• elsüllyesztett angol hajónak lörzsklkö- 
WJ< Gibraltár és a Jean Marseille-

London, október 31. 
repülőgépről van szó. A hajón állítólag két 
ellenőrző tisztviselő tartózkodott. A tenger
nagyi hivatal ezzel kapcsolatban közli, hogy 
emberélet nem esett áldozatul.

bői jött és Barcelona felé tartott.
Ennek a jelentésnek adatai még sulyo- 

sabbá teszik az esetet, mert aniig az első 
távirat szerint csak egy repülőgép követte 
cl a támadást, eszerint

valóságos repülőilolllla bombázta 
az angol hajót. A jelenlésből az derül ki, 
hogy rendkívül nagyszabású támadás történt.

Páris, november 1.
(A Hétfői Napló tudósit ójának tel-főn

jelentése.) A spanyol frontok feltűnő ese
ménye, hogy — amint Salamancából, a 
nemzetlek főhadiszállásáról jelentik —, az. 
Ebró völgyében a napok óla tartó esőzések

Teljes átalakulás előtt áll
a községi kereszténypárt
Friedrichék fúzióról tárgyalnak az egykori 
Wolff-párttal, a többség szembehelyezkedett 
Csik Lászlóval és Temesváryval

Az egyesült kereszténypártban elsimuló
bán vannak az ellentétek nz alkotmányhoz 
szigoraién ragaszkodó túlnyomó többség és 
a szélsőjobboldallal rokonszenvező frakció 
közölt. A küszöbönálló teljes megegyezés 

nagyjelentőségű változásokat robban
tott ki a lestvérpártban, a községi ke

reszténypártban Is.
Az eseményeket elsősorban pí/lérp And

rás szereplése és Szála,i, valamint Kémért 
érdekében bejegyzett interpellációinak tör
lése váltotta ki. „ , a , ,

Az egyesült kereszténypártban Friedrich 
István, Gríper Miklós, gróf Széehmyt 
Gvörcv és a mögöttük csoportosuló alkot
mányos és legitimista többség az utóbbi hó- 
napokban

egyre élesebben kerüli szembe Csllléry- 
vel és híveivel.

A kereszténypárt alkotmányos és legitimista, 
szárnyának, amely a Kisgazdákkal, Siyrag- 
ml és Ras,nyitni együtt a „körmendi front 
gerincét alkotja, nz egyesült keresztény
pártban teljes hegemóniát biztosított a part 
három tulajdonképpeni fejének:

gróf Zichy János elnöknek, Ernszt Sán
dornak és Eszlerhiizy Móriénak mara

déktalan támogatása.
Ezek a körülmények már cenknem tartha
tatlanná teltél: a pártban C.tilléry András 
heluzetit, A nagy belső feszültség azonban 

olyan nagy árvizet Idéztek elő, hogy Sara- 
gossa körül megszűnt minden harci tevé
kenység.

Úgy a köztársasági kormánynak, mint 
Franconak csapatai kénytelenek voltak 
kiüríteni az Ehro völgyében húzódó 

állásaikat.
A példátlan méretű árvíz következtében 

a Gallego folyó és az Ebro egybcfolyásánál 
óriási tó képződött. A környékbeli falvak 
teljesen cl vannak zárva a külvilágtól,

a harci tevékenység mindkét részről

Éden a merényletről
London, november 1,

Attlee őrnagy az alsóházban kérdést Inté
zett a kormányhoz a Jean Weems brit hajó 
bombázása ügyében.

Edén külügyminiszter kijelentette, hogy 
a kormány értesülése szerint a San Scbas- 
tían-fok közelében egy repülőgép támadást 
intézett a hajó ellen.

A hajó kapitánya és legénysége, valamint 
a hajó fedélzetén tartózkodó hencmavaiko- 
zási megfigyelő partra jutott és senkinek 
sem esett baja.

ü.—... ....................  

a legkritikusabb napokban megoldódott: 
Csilléry egymásután két nyilatkozatott telt, 
amelyekben alkotinányhiiségét s a túlzókkal 
való szembenállását hangoztatta és törölte 
a két interpellációt, amelynek bejegyzéséi 
határozottan kárhoztatták pártjának vezé
rei is.

Az a körülmény, hogy Csilléry András és 
közvetlen hívei revideálták szélsőséges ál 
lásnonljukat, egyszeriben megváltoztatta a 
helyzetet a keresztény községi pártban, az 
egykori lVo///-pártb<in is. Annakidején, 
amikor Friedrich István és még néhány 
képviselő belépett az egyesült keresztény
pártba, szó volt arról, hogy a Friedrich-fé\e 
keresztény ellenzék fővárosi frakciója fúzió 
nál a községi kereszténypárttal. Ez az egye 
sülős azonban megbukott azon, hogy Fricd- 
ricliet

elháríthatatlan ellentétek választották el 
Csllléryéktől, 

de még inkább a fővárosi pártnak attól a 
még inkább jobbszélre került frakciójától, 
amelynek élén Csík László és Temesváry 
László törvényhatósági bizottsági tagok áll
nak.

Csillérynck legutóbbi megnyilatkozásai 
Friedrichéknck a községi kereszténypártba 
vezető útját látszottak egyengetni. Politikai 
körökben azonban jól tudták, hogy a fú
zióról csak abban az esetben lehet szó, ha 
Csik és Temcsváry kiválnak a póriból, ösz-

csupán légitámadásokra szorítkozik'. T|
Valenciai jelentés szerint Negrin, a spa

nyol köztársasági kormány minlsztcrcluöke 
vasárnap délután Barcelonába repült.

Madridi távirat adja hírül, hogy Miaja 
tábornok, a madridi védősereg parancs
noka, hétfőn résztvett 8 népfront által a 
nemzetközi dandár tiszteletére rendezett 
ünnepségen. Miaja tábornok beszédében 
köszönetét fejezte ki a nemzetközi dandár
nak azért a segítségért, amelyet Madrid né
pének nyujlott.

A miniszter közölte, hogy utasítására g 
hendayei angol nagykövet erélyes tiltako
zást jelentett be a spanyol nemzeti hatósá- 
goknál. Ezek azonnal tüzetes vizsgálatot 
indítottak.

Az angol kormány érintkezésbe lépett a 
francia kormánnyal, mint a nyonl szerző- 
dés aláírójával és vele együtt vitatja meg, 
minő intézkedéseket lehetne tenni azoknak 
a rendszabályoknak a megerősítésére, ame
lyek a nyonl megállapodás értelmében légi 
támadások esetére jelenleg hatályban vannak.

szefiiggésbe hozható ezzel az 
rülmény, hogy

Oiik László már hosszabb 
voltartja magát a községi

a feltűnő kö-

Idő óta Iá- 
„ keresztény

pártban folyó pártélettől.
A legutóbbi napokban megindultak ismét 
fővárosi politika szempontjából döntő

fontosságú tárgyalások Friedrichék és a 
községi párt egyesülése ügyében. A tárgya
lásokat Ernszt Sándor vezeti. Ernszt egyéb
ként egyre fontosabb szerepet tölt be a po
litikai életben és nyilvánvaló ma már, hogy 
a parlamenti egyesült kereszténypártnak ö 
a tulajdonképpeni feje s ezzel

egyik legfontosabb vezetője Is a „kör
mendi frontinak.

Az a körülmény, hogy Ernszt vezeti a fú
ziós tárgyalásokat, már eleve valószínűvé 
teszi, hogv azok rövidesen sikerrel járnak.

A Hétfői Napló munkatársa hétfőn be
szélgetést folytatott a teljes titokban folyó 
fúziós tárgyalásokról a keresztény községi 
párt egyik alkotmányos érzelmű tagjával, 
aki egyúttal tekintélyes tagja uz egyesült 
kereszténypártnak is.

— A községi párt túlnyomó többségé
nek nagy örömére szolgálna a régen 

óhajtott egyesülés
— mondotta informátorunk. — Friedrichék- 
kel szívesen dolgoznánk együtt és senkinek 
sem lenne ellenvetése a párt tekintélyesebb
K . .
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faijai közül nz ellen, ha Csik és Temesváry 
Végleg elhagynának bennünket. Az a kíván
ságunk, hogy tisztuljon a helyzet. Ménje
in k. Nem lógjuk őket megsiratiii.

Már Csilléry is nviltan elitéit minden 
szélsőséget — folytatta — és ez a két ur 
mégis eljárt a nyilasok gyűlésére, űk ami 
hivatkoznak, hogy Lázár Ferenc is tagja n 
községi kereszténypártnak, az országos po
litikában mégis a NEP-hez tartozik.

Ewn az alapon akar (-sík és Temesváry 
kétlaki politikái folytatni.

A helyzet pedig egészen más velük szem

Bulgária fegyverkezési egyen
jogúságáról tárgyalt hétfőn 
Borisz király Londonban

Védekezni kell a gyújtogatok ellen
— hirdette Eckhardt 
a kisgazdák káli nagygyűlésén

London, november 1.
Borisz bolgár király, aki Giovanna király

néval vasárnap délután megérkezett az an
gol fővárosba, hétfőn folytatta első megbe
széléséi. A király Sir Róbert Vanslttart-al, 
n I'oreign Office állandó államtitkárával 
tárgyalt.

Annak ellenére, hogy a bolgár uralkodó 
látogatása magántermészetű, londoni tartóz- 
kodását felhasználja arra, hogy a Bulgáriát 
érdeklő külpolitikai ügyekről angol vezető 
személyiségekkel megbeszélést folytasson.

A kormányzó 
táviratilag üdvözölte 
Szent-Györgyi professzort

Szeged, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Vasárnap délután Szegedre érke
zett özv. gróf Klebelsberg Kunóné, akit nz 
állomáson Szent-Györgyi Albert, a Nobel- 
dijas professzor fogadott.

Az elhunyt kultuszminiszter özvegye 
gratulálni jött Szegedre Szent-Györgyi 

Alherlnek.
Együtt mentek el a szegedi fogadalmi tem
plomba, ahol koszorút helyeztek cl Klcbcls- 
berg Kunó gróf sírján.

Vasárnap érkezett ineg Szegedre 
n kormányzó gratuláló távirata 

Is. amelyet Horthy Miklós kormányzó meg
bízásából Vray István államtitkár intézett 
dr. Szent-Györgyi Albert professzorhoz.

A távirat igy hangzik:

Kínai győzelmet jelent Sanghaj
Fontos tárgyalások Olaszország csatlakozásáról 
a német—japán egyezményhez

Snngbáj. november 1.
(A liélfői Napló tudósítójától.) A csata 

egész vasárnap kétségbeesett erővel dühön
gött. Tüzérségi előkészítés után a japán csa
patok átkeltek a Szucasu folyón s

megrohamozták a folyó mentén kiépí
tett kínai állásokat.

A kínaiak jelentése szerint csak nyolcvan 
katona jutott át a folyón s ezek közül

Utvcnen mór elpusztultak.
A kínai S<in:i tartományban Jang- 

csirán környékén elkeseredett harcok foly
nak, amelyek során

a kínaiak visszaverték n japán támadá
sokat és n japánok súlyos veszteségek
kel vonulnak vissza. A kinn! csapatok u 
hegye*  vidéken folytatják előretörésü

ket.
Vasárnap
Ismét több angol katona megsebesült. 

Az angol hatóságok felhívták a japánok 
figyelmét arra, hogy egv

jupáu gránát Sangltnlban átütötte egy 
angol katonai barakk tetéfét. Három 

ungol katona megsebesült, 
Ágyuharc során a North-Cldna Gally 

Neti’3 épületéi három ágyulövés érte, ame
lyek következtében

a lapválliÜHt három ulkulmazollja meg
hall.

Mattul tábornok, az északkiimi japán 
hhdcrők főparancsnoka hétfőn nyilatkozó-

!F.nke hívéMiban
|Farka*  Béla
I cigány zenekara muzsikál ;1 Vargha Imre énekel |

ben, miül Lázár Ferenccel. Lázártól nem 
választanak el bennünket elvi ellentétek, 
u is alkotmányos alapon áll, mint mi.

Aki azonban a diktatúrának híve, an
nak nincs helye a ml táborunkban.

Értesülésünk szerint Csik László és -Te 
mcsváry László minden valószínűség szerint 
meg fog válni a keresztény községi párttól 
és külön frakciót alapit. Erre azonban csak 
akkor kerül sor, ha megtörtént már a fúzió 
Eriedrichék és a községi kereszténypárt 
között.

Gosztonyl Lajos

A meglieszélések előterében Bulgária 
fegyverkezési egyenjogúságának kér

dése áll.
A neiiillyl békeszerződés megfosztotta Bul
gáriát a fegyverkezés szabadságától és a 
bolgár hadsereg létszámát 20.000 főben kor
látozta. Magyarország mellett Bulgária az 
egyetlen állam, amely n békeszerződések 
következtében a leszerellség állapotában 
van.

Borisz király egyébként előreláthatóan 
egy hétig marad Londonban. A király szer
dán találkozik VI. György királlyal.

Szent-Györgyi Albert egyetemi tanár ur 
Öméltóságának, Szeged.

A kormányzó ur Őfőméltósága büszke 
arra a nagy elismerésre, amely Méltóságod 
tudományos sikereit n N’obel-dlj adományo
zásával érte és személyében elsőizben ju
tott magyar földön élő magyar tudósnuk.

(Hőméltósága megbízni méliózlatoit, hogy 
legmelegebb szerencsekhánalalt tolmácsol
jam Méltóságodnak.

Uray titkost tanácsos, államtitkár.

A C-vltamin híres felfedezője néhányna- 
pos külföldi útra indul. Hazaérkezése után 
Szeged város közgyűlése díszpolgárrá vá
lasztja és átadják neki az okmányt, amely
nek értelmében a város házat és magánku
tató laboratóriumot épit számára.

lót adott, amely szerint
Saughájban tiz napon belül egyetlen ki
nn! katonának sem szabad tartózkodnia.

A várost körülzáró haditerv végrehajtását 
csak az cső és a sár késleltetheti. Ha a kínai 
csapatok a város bekerítése után is ellen- 

| állnának, ugy
a japánok nem fognak kíméletet Ismerni. 

A hétfői harcok ismét
kínai előretörést eredményeztek: a kí
nai csapatok visszafoglalták a Peking 
és Hankau vasútvonal mentén fekvő 
Cingslnn várost. A kínai Jelentés szerint 
a japánok rendetlen futásban menekül

nek kelet felé.

Tokió, november 1.
f.l llétfÖi Napló tudósítójától.) N japán 

lapok helyeslik annak a púrtközi bizottság
nak a megalakulását, amely követeli, hogy

Japán szakítson meg minden kapcsola
tot Angliával.

Az egyik tekintélyes japán lap szerint 
Olaszország rövidesen csatlakozik a 
német-japán koiniunnlslaellene*  egyez

ményhez.
A tárgyalások már annyira előrehaladlak, 
hogy ar egyezmény aláírására rövidesen sor 
kerül. A japán külügyminiszter állandó he
lyettese kijelentette, hogy az etekintelbcn 
folyó tanácskozások még nem haladtak 
olyan mértékben előre, hogy azok befejezé
séről beszélni lehetne.

Bodnár Piri, Vszková Sura, Komlós Alloo ónckolnek 
Mral Ica Tánc reggelig

Kát, október 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) A Kisgazdapárt hevesmegyei szer
vezetei vasárnap zászlót avattak és az ava
tási ünnepséggel egybekötötték dr. Soltész 
Jánosnak, a káli kerület képviselőjének be
szél mólóját is. Hevesből és a szomszédos me
gyék községeiből 8—10.000 főnyi választó
polgár gyűlt Össze Kaiban, vonaton, kocsin, 
biciklin, gyalogszerrel érkeztek. A templom
téren gyülekeztek a községeket jelző táblák 
alatt, a magukkal hozott zászlókat azonban 
kibontaniok nem volt szabad, sőt a község 
határába érve,

a csendőrség hatósági Intézkedéssel ö*z«  
szeszedette és a községházán a gy űlés 
tartamára letétbe helyezte a zászlókat.
Vargha Béla plébános, a párt alelnöke nyi

totta meg a nagygyűlést, Utána Soltész Já
nos megtartotta beszámolóbeszédét, majd 
átadta a szót Eckhardt Tibornak, aki az
után nagy beszédet mondott.

Beszélt a népi igazságról és a titkos vá
lasztójogról, amely még ebben az esztendő
ben javaslat formájában az országgyűlés elé 
kerül.

— Tudom, hogy még nehéz harcok előtt 
állunk — mondotta —, a törvényjavaslat 
beterjesztése még nem jelenti azt, hogy ezt 
a törvényt a kormánypárt el fogja fogadni. 
Látva a nehézségeket, mégis azt mondom, 
a titkos választójog pedig meglesz. Nincs 
ma már senki, aki merné vállalni a felelős
séget azért, hogy a nép akaratával szemben 
mégegyszer az elmúlt idők rendszerét hozza 
vissza. Európában rendkivül

nehéz, zavaros, sőt veszélyes állapotok 
vannak, amikor a háborús veszély fe

nyegeti újból ezt az országot, 
és nem tudjuk, hogy mikor tör ki a tűzvész 
Európa újabb pontján és nem terjed-e át 
erre a földre is, akkor a józanság minimuma 
azt követeli, hogy legalább olyan meggyőző-

— Felavattak Rómában az olasz fogság
ban meghalt magyar katonák emlékkápol
náját. Vasárnap este felavatták a római 
német katolikus templomban bexandezdl 
emlékkápolnát, amely az olasz hadifogság
ban elhunyt német, magyar és osztrák ka
tonák emlékét őrzi. A felavatási szertartást 
H udal püspök végezte. Az ünnepélyes ak
tuson résztvett a vatikáni és kvirináli ma
gyar követ is.

— Kádár Lehel sírkövét felavatták. A 
farkasréti ujtemelőben vasárnap avatták 
fel Kádár Lehelnek, a kiváló publicistának 
sírkövét. Súly Dezső főszerkesztő, Lendvay 
István és Kun Andor dr. mondottak beszé
det, melyben méltatták Kádár Lehel publi
cisztikai érdemeit.

— Az ellenzék győzött a kisfuvarosok 
ipartársulatában. A kisfuvarosok ipartársu- 
lala ma, hétfőn tisztújító közgyűlést tartott, 
amelyet nagy izgalmak és éles harc előzött 
meg. A választás az ipartársulat ellenzéki 
tagjainak hatalmas győzelmével végződött. 
228 szavazattal — majdnem háromszáz szá
zalékos többséggel — régi elnök ellenzéké
nek vezérét: Bodor kos Lajost választották 
az ipartársulat elnökéül. Alclnökök vitéz 
fíánfalvy Lajos és Weitzncr Mór lettek.

— Kődobálók merényletet követtek el a 
tapolcai személyvonat ellen. Vasárnap dél
ben a fehérváriul! vámnál ismeretlen su
ba ncok köve) dobálták meg a Tapolca felől 
érkező személyvonatot. Az egvik dobás a 
mozdonyvezetőt érte. Szerencsére nem sé
rült meg súlyosan. A mozdonyvezető a vo
nalot megállította a nyill pályán és a vonal 
személyzete a merénylők üldözésére sietett. 
Közben értesítették a 97 számú őrszobát, 
ahonnan nyolc rendőr érkezett a hely
színre, de a ködobúlókat nem sikerüli 
kézrekeriteni. A vonat azután három perc 
késéssel folytatta útját a Keleti-pályaudvar 
felé.

— A debreceni egyetem rektora megko
szorúzta Tisza István sírját. Csikesz Sándor 
dr., a debreceni Tisza István Tudomány
egyetem rektora tegnap Gesztre utazott s 
itt nz egyetem koszorúját elhelyezte Tisza 
István gróf geszti sírboltján.

- Mentőautók azlrénnbugása közben temet
ték dr. Sebők Zaigmnndot, Dr. Sebők Zsigmon*  
dót. a Budapesti önkéntes Mentőegyesület tra
gikus körülmények közölt elhunyt igazgalőfö- 
ervos helyettesét vasárnap délben kísérték 
utolsó útjára a főváros által adományozott 
díszsírhelyre a rákoskeresztúri temetőben. A 
leinelésen dr. Kőrmöcrt; Emil Igazgató-főorvos 
vezetésével ez egész mentöorvosl kar. az ápolói- 
személyzet és n BÖME hivatalnoki kar megje
lent. Az igazgató>sftg részéről ott voltak dr*  
Hüld Hiimér és dr. Wcnhardt János egyetemi 
tanárok, dr. Bardnszky Gyula kormányfőlaná- 
esős és sokan mások, képviseltették magúkat a 
rondőrsé" a tűzoltóság, a környékbeli menlö- 
egvesülclek éa vármegyei mentők is. Dr. Kör- 
möczy Emil megható búcsúbeszéde után dr. 
I'.i . z'otrin Ressf föorvor vezetésével a mentő- 
orvosok dfszoszlnga végső tisztelgést adott a 
halott koporsójánál. A mentőautók sziréna
bugása közben clhantolták a koporsók 

dés váljék úrrá ebben az országban, ame
lyik ennek a nemzetnek belső egységét nem 
egy kikényszeredett, felülről be lénk pofozott 
pártegységet, hanem a nagy nemzeti és esz
ményekben való egységet megvalósítja a 
magyar földön.

A népi politikáról szólva, azt mondotta 
Eckhardt, ez három pilléren alapul:

több jobb, nagyobb kenyér és a munka 
megbecsülése,

majd az alkotmányosság, törvényesség és 
rendszeretet mellett beszélt.

— Amikor most külföldről jövő agitáto
rok, a külföldről szított különböző politikai 
nyüzsgések próbálkoznak itt Magyarorszá
gon is a mi lelkűnktől teljesen idegen, erő
szakra felépített parancsuralmi gondolatokat 
terjeszteni — mondotta —, akkor én azt 
felelem itt: ennek a magyar népnek nem nz 
a baja, hogy tulkeveset parancsolnak neki,

nem az fáj, hogy nincsenek diktátorok, 
mert a legkisebb faluban is vannak kis 

vicinális diktátoraink,
akik parancsolni próbálnak. Ennek a nép
nek nem kiskirályok hiányoznak, hanem nz 
igazi szabadság hiányzik.

— Ma — folytatta emelt hangon Eckhardt 
Tibor —, nem az a különbség ebben az or
szágban, hogy ki honnan jött, hogy jobbról 
vagy balról csatlakozik ehhez a mozgalom
hoz. Ma az a különbség az országos politi
kában, kik azok, akik az alkotmányos sza
badság alapján állanak és kik azok, akik 
diktatúrát akarnak, mert ha valaki a házát 
fel akarja gyújtani, édesmindegy hogy jobb
ról gyujtja-e fel vagy balról,

nekünk a gyujtogatók ellen kell 
védekezni.

Eckhardt Tibor nagy lelkesedéssel foga
dott beszéde után még több beszéd hang
zott el, majd Eckhardttal az élén, a párt 
vezető funkcionáriusai zászlószögcket ver
tek be.

— HALÁLOS TŰZHARC A HORVÁT 
PARASZTOK ÉS A JUGOSZLÁV CSEND
ŐRÖK KÖZÖTT. Novigradcc községben 
hétfőn délelőtt hatósági tilalom ellenére pa
rasztpárti gyűlést tartottak. Mikor a csend
őrség megjelent, Mcharov képviselő revol
vert rántott és a csendőrökre lőtt. Példáját 
többen követték, mire a csendőrök sorlü:-1 
zcl válaszoltak. Vad közelharc alakult ki, 
amelynek három halálos és nyolc súlyosan 
sebesült áldozata van.

— A RIMAMURÁNY—SALGÓTARJÁNI VASMŰ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG szombaton tartotta Bíró 
Pál elnöklete alatt 5S. rendes évi közgyűlését, 
mely az 1686/37. Üzletév zárszámadásait, valn- 
mint az ezzel összefüggő összes javaslatokat 
egyhangúlag elfogadta és ugy az Igazgatóság, 
mint a feliigyciőhizottság részére a felmentvén't 
megadta. A részvényenkénti öt pengő osztalék 
november 2-től kezdve kerül kifizetésre. Az Igaz- 
gatáságbn uj tagokul Teleki Pál gróf és Te
le s z k y János választattak meg.

AZ EMBERI ÉLET CSODÁI: 
Csodagyerekek. A lángelme 
balszerencséje. Modern matu
zsálemek. Tudósok kísérletei 
önmagokon. Az utolsó ember
evők, stb. slb.

az Állati ílet csodál 
A kavíáros kenyér elmélete. 
A méhállam. A polipok rob
banó fegyverei. Miért öltözeti 
nyelvét a kígyó? Hogyan köl
tözködnek a madarak? Meddig 
élnek az állatok? Fémeket 
rágó rqjar, stb. stb.

AZ ELME CSODÁI: A perpe
tuum mobile. A boszorkány
téboly. A pokol helyszinrajza- 
Drágakövek varázsa, stb. stb.

REJTÉLYES CSODÁK: Wag
ner és a 13-as szám. A pr«- 
vorsti lálnoknö. Gondolatolva
sás. „Ezt már átéltem egyszer. 
Jósló Almok. Kísértet Hydes- 
viliében. Csalók a szellemek 
birodalmában, stb. stb.

Néhány fejezeteim

Fiirst - Moszkowski

AZ ÉLŐ VILÁG CSODÁI
cimfl most megjelent könyvéből,

Ára 6 pengő.

Megtekinthető minden kőnyoesbollban. 
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Négy rablás!
f. Zugló, 9. U/pesl, 3. Ferencváros, 4. Népliget

4z utóbbi időben több rablás! ügyben in
dított nyomozást a főkapitányság, azonban 
nagyrészükről kiderült, hogv nem történt 
rnblás, álrablásról volt szó, amelynek hát
térében részint családi, másrészt egyéb dol
gok állottak. Hétfőn reggel ujabb négy rab
lást bejelentés érkezett a főkapitányságra.

Csortos József gépmunkás vasárnap dél
után a rákoskeresztúri temetőben hozzátar
tozói sírját látogatta meg. A temetőben 
jnegismerkedet egy 28 év körüli fiatalem
berrel. Később együtt indultak hazafele. 
*.,';nd a ketten kerékpárral voltak. Köbá- 
imán több vendéglőbe betértek és borozga
tás közben elbeszélgetlek. Csortos és uj is
merőse a Zuglóba igyekeztek Kőbányáról. 
Amikor a Thököly-ut vége felé érlek, egy 
sötét, elhagyatott helyen az ismeretlen férfi 
, amint Csortos jegyzőkönyvbe mondotta 
— kemény tárgpval

fejbevágta, mire leszédiilt a kerék
párral

és eszméletlenül terült el a földön. Amikor 
ismét magához tért, az ismeretlen férfi már 
nem volt sehol. Ellopta Csortos kerékpár
ját, azonkívül a zsebeit is kiforgatta és 
pénztárcáját, amelyben 32 pengő volt, ma
gával vitte. A gépmunkás személyleirásl 
adott támadójáról, akit most keresnek a 
detektívek.

A másik rablás Újpest és Megycr között 
az országúton történt és annak az áldozata 
Schabler Etel 41 éves gyárimuhkásnő. 
Egyedül haladt az utón, szatvort vitt ruha
neműivel és pénztárcával, amelyben hét 
pengője volt.

A megyeri csárda közelében 
járt már, amikor egy huszonnyolc-harminc 
év körüli férfi megszólította és az iránt ér
deklődött, hogy hány óra van. A .munkásnő 
nem tudta megmondani az időt, mert nem 
volt nála óra. Ezután az isnyrétien ember 

szerelmi, ajánlatott telt neki, 
majd amikor Schabler Etel sietve tovább 
akart menni, megtámadta, fojtogatni kezdte, 
o földre teperte és kővel addig ütötte a fe
jét, amig el nem vesztette az, cszmélóiél. 
Később

egy rendőr talált rá a földön fekvő, 
több vérző sebtől borított nőre.

A mentők részesítették első segélyben, 
majd áfc újpesti kapitányságon elmondta 
részletesen a történteket. Az útonálló a 
munkásnö ruhaneműit és hét pengőjét ra
bolta eh

Weigl Pál szobafestőmcsler, aki a Nc- 
'fclejts-ütcn 49. számú házban lakik, ugyan
csak rablás! ügyben telt feljelentést a rend
őrségen. A szobafestő vasárnap este a le- 
rcncvárösban járt ismerőseinél és éjszaka a 
Tiko/fó-ulcán keresztül igyekezett a le- 
renc-körut felé, hogy ott villamosra száll
jon. Egyszer csak egy ismeretlen férfi állta 
útját,

tüzet kért, majd utána bokszcrrcl fejbe
vágta.

Weigl megtántorodolt, támadója közben 
átkutatta a zsebeit és elrabolta pénztárcá
ját, amelyben 60 pengő volt. A szobafestő
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Világ  szenzáció készül Londonban: 
nyilvánosságra hozzák

Vili. Edward lemondásának 
kulisszatitkait

London, november 1.
A mull évben lezajlott angol trónválság 

kulisszatitkai rövidesen nyilvánosságra ke
rülnek. A Daily Exprcss értesülése szerint 
rövidesen

a nyilvánossággal is közük majd azo
kat az előzményeket, amelyek VIII. 

mester segélykiáltásaira rendőr került elő, 
mire

a vakmerő rablótámadó elmenekült.
Weigl a főkapitányságon személyleírást 
adott támadójáról, aki valószínűleg a fe
rencvárosi alvilág tagjai sorából került ki.

A negyedik panaszt Havas Zsigmond, az

minden budapesti és vidéki szaküzletben

1.44 pengőért
kiszolgáltatnak Önnek kívánságára

3 darab 48 filléres vagy
2 darab 72 filléres

Diana-fogkrémet és ehhez minden külön 
felszámítás nélkül tetszés szerinti szín
árnyalatban

egy doboz
72 filteres Diana-pudert!
A kipróbálásra szánt Diana-pudert tehát 

teljesen ingyen 
kapja, mert az a célunk, hogy Ön minden 
anyagi áldozat és kockázat nélkül meg
győződhessék q magyar gyártmány verse
nyen leiül álló kiválóságáról és árbeli 
versenyképességéről.
A »Diana« név Önben bizalmat kelt, mert 
bennünket kötelez. Menjen tehát még ma 
be abba az üzletbe, amelyben testápoló
szereit vásárolni szokta és kérje 1.44 pengőért

D'ana
propaganda-csomagunkatI

ünnep szerkesztője létté. Vasárnap este 
a népligeti mutatványostér közelében 

tizen-tizenkét főből álló társaság tá
madta meg,

agyba-főbe verték, lclcpcrlék a földre s ki 
akarták rabolni. Havas védekezett és sike
rült támadói kezei közül kiszabadulni. A 
lármára odasiető rendőr láttára azután a 
rablók elmeneküllek. Havast a mentők ré
szesítették első segélyben. Érdekes, hogy 
Havas Zsigmond Spcnczer Walls álnév alatt 

a detektivregények egész sorát irta már 
és éleiében most először találta magát szem
közt igazi bűnözőkkel.

A rendőrség mind a négy rabló*  árnadás 
ügyében széleskörű nyomozást rendelt cl. 

Edward király lemondásához vezettek.
Az angol kormányt az a körülmény kész
teti erre a lépésre, — írja a lap —, hogv 
a kő-véleményben még mindig félreértik a 
trónválság ügyét és bizonyos belemagyaru- 
zússal kényszerű száműzetésnek tekintik a 
windsori herceg külföldi tartózkodásul. A

kormány egyébként
az ellenzéki pártok vezetőivel folyta

tott megbeszélés után
jutott arra az elhatározásra, hogy a nyilvá
nossággal közli a lemondás körülményeit.

A Daily Exprcss éresiilése szerint a közzé
teendő okmányok közül legérdekesebb az 
a jegyzőkönyv, amelyből kiderül, hogy 
Vili. Edward király már közvetlenül édes
atyja. V. György király halála után le akart 
mondani öccse, a yorki herceg javára.

VIII. Edward nem tudott lemondani 
arról a szabad életről, amelyet mint 
magánember, walesi herceg korában 

élvezett
és csak a cantcrbury-i érsek, valámint Bald- 
win akkori miniszterelnök rábeszéléséi’.’ 
adta fel lemondási szándékát. VIII. Edward- 
nak megígérték, hogy nem fogják őt kény
szeríteni az angol uralkodók hagyományos 
szigorú etikettjeire és

igyekeznek majd lehetővé tenni szá
mára a szabadabb életmódot, 

a király azonban nem tudott beletörődni 
helyzetébe és újból megérlelődött benne u 
lemondás gondolata.

A közzéteendő iratok bizonyítják majd 
végül azt is, — Írja a Daily Exprcss —, 
hogy

a lemondott uralkodót nem kényszerí
tették külföldi tartózkodásra, 

hanem saját akaratából utazott külföldre.

Borzalmas család
irtás? három kisfiát.

két lányát agyon
lőtte. azután önmagával 
végzett egy amerikai asszony

New-York, október 31.
A lowa állambeli Normáikban egy asz- 

szony
bárom kis fiát és két leányát puskával 

agyonlőtte.
Amikor a lövésre a szomszédok figyelmessé 
leltek és a lakásba rohanlak, a gyilkos asz- 
szony önmagával végzett.

Ma Bethlennel,
holnap Károlyi Gyulával 
tárgyal a minisz^relnök

A belügyminisztérium törvényelőkészítő 
osztályán az elmúlt héten befejezték a tit
kos választójoggal kapcsolatos statisztikai 
adatok feldolgozását és arról már referál
lak is Széli József belügyminiszternek, 
majd Darányi Kálmán miniszterelnöknek. 
Egyúttal érdemi tárgyalások is folytak a 
titkos választójog megvalósításának részle
teire vonatkozólag. Bizalmasan nyert érte
sülésünk szerint az uj választójog

három rendszer kombinációja lesz: 
lesznek egyéni választások, lesz kerületi 
lajstrom. Budapesten pedig változatlanul 
megtartják a régi szisztémát. Információnk 
szerint úgy döntöttek, hogy

elejtik 07. országos lajstrom tervét.
A miniszterelnöknek az elmúlt héten 

gróf Bethlen Istvánnal folytatott tárgyalása 
során szóba került valamennyi aktuális 
bel- és külpolitikai kérdés — a választójog 
kivételével. Ennek a sorsdöntő problémá
nak megbeszélésére

gróf Bethlen István ma, kedden keresi 
fel Darányi Kálmánt.

A miniszterelnök a választójogi törvény
tervezet elkészülte előtt Bethlenen kiviil 
már csak egy politikussal folytat eszmecse
rét: egy másik volt miniszterelnökkel,

gróf Károlyi Gyulával, akii valószínű
leg holnap, szerfán fogad Darányi.

A miniszterelnök a pártvezéreket és a poli
tikai világnak még néhány tekintélyes alak
ját már csak a törvénytervezet elkészülte 
után kéreti magához és

mielőtt a javaslatot u Ház elé terjesz
tené,

bemutatja azt néhány ellenzéki és kor
mánypárti államférfiunak akiknek észrevé
teleit figyelembevevő esetleg még módosít 
a tervezeten, mert azt akarja, hogy köz
megelégedésre oldassék meg u kérdés s

a javaslat körüli parlamenti viták ne 
kavarják fel a politikai élet nyugal

mát,
amely kezd ismét helyreállni. Ugv látszik, 
hogy a parlamenti ülésezések minden te
kintetben mcgnyuglatólag hatnak a kedé
lyekre ....

Három főispánl állás sorsa
Hónapok óta húzódik már több föispáni 

állás betöltésének kérdése.
Három főispánl állást a közeljövőben

betöltenek:

Kapható minden Orion rádiókcreakedőnél

mégpedig a biharit, a szabolcsit és a somo
gyit. Bihar vármegye főispánja Szilágyi 
Lajos helyett

Barcsay Ákos,
kaposvári főszolgabíró lesz. Szabolcs vár
megyében a kehiecsei kerületben ország
gyűlési képviselővé választolt Thuránszky 
Pál főispán helyére

Vajay Károly
miniszteri tanácsos kerül. Somogy várme
gyének eddig llegycssy-lgmándy László a 
főispánja. Az ő utóda

gróf Somsslch László vagy báró Urbán 
Gáspár 

lesz. Az előbbi felsőházi tag, nz utóbbi or
szággyűlési képviselő. Báró Urbán kineve
zése ellen szól a kormánypártnak az állás
pontja, mely szerint helytelen rendszer kép
viselőkből főispánokat csinálni, mert min
den uj választás sok pénzbe kerül.

Nyomravezető 
többször is megnézheti uj 
revünket, ha közli velünk, 
kik lopták el kosztümjeinket? 
Addig is, amig a ruhák 
nem kerülnek elő, a szereplők 
hiányos toalettben lépnek 
fel uj revünkben:

BOTRÁNY 
A M9ULIN 
RBUBEBAN
A novemberi szenzáció
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I.
lÜőkelő vendége van Budapestnek: Tre- 

viso herceg, a híres francia esztétikus. A 
Sfépmtívészet. Muzeum meghívására érke
zett, francia piktorokról tart előadást.

ll.
Herczeg Ferenc az utóbbi időben inkább 

csak országot feltünéstkellő, nagyérlékü 
publicisztikai munkáival adta le névjegyét, 
de most kiderült, hogy hidegkúti villája elő
kelő úri elvonultságában sokat dolgo
zott. Ennek a munkának a nyoma rövi
desen majd két helyen Is jelentkezik, a 
könyvpiacon és a színpadon, Négyfelvonásos 
darabot irt. Címe. „Utazás Szicíliába". Szín
játéknak nevezi az iró, mert nem egészen 
vígjáték, olyan „komoly" vígjáték. A témája 
modern: a táncoló nagymamákról szól. Ar
ról még nem döntött, hogy melyik színház
nak adja a darabot. Másik munkája: vége- 
felé jár az „Emlékezéseim" című könyve 
második kötetének. Sok politikai, művészt, 
társadalmi és közéleti ember portréját vá
zolta fel ebben a könyvben. Herczeg Ferenc 
különben holnap, szerdán szerepel a nyilvá
nosság előtt, előadást tart a Nemzeti Klub
ban.

Hl.
Érdekes hírek a társaságból. 1. Vitéz Szí- 

nay András huszár had nagy eljegyezte Fáy 
Erzsébetet. A menyasszony apja: vitéz Fáy 
Elemér ezredes, a ceglédi honvédhtiszárezred 
parancsnoka, a vőlegény apja: vttéz Szinay 
Béla altábornagy. 2. Majláth Zenke grófnőt 

aki operabált szereplésével olyan nagy 
sikert aratott és akit a pletykasarkok minden
áron színésznővé akartak tenni —, eljegyezte 
gróf Apponyi Alfréd. S. Nánáxy Mégay 
Ernő nyugalmazott altábornagy házassá
got kötött Mráz Hildával. 4. Szmrecsányi 
Béla, Jenő főherceg volt udvarmesterének 
fia, most tartotta esküvőjét Grácban Welser 
Emma grófnővel,

rv.
Színházi rovat és rendőri riportázs — két 

antipólus .. Most mégis találkozik a kettő. 
'A Móniin Rouge novemberi nagystílű revüje 
egy bűnügyi történet körül kerekedik. Lopás 
Bandi (van-e, ki e nevet nem ismeri!), el
tünteti a szereplők kosztümjeit és botrányos 
kavarodás támad. Flaschner Ernő, a Móniin 
igazgatója nem elégedett meg a szokásos 
kritikával, hanem ellenőrző kritikára kéri a 
rendőrt riporteri kar egy szőkébb bizottsá
gát: mondjanak véleményt ők is! Elvégre 
bűnügyről van szó, rájuk tartozik az „Íté
szét" szakszerű része.

V.
Szalay Karola, a világ legszorgalmasabb 

és a tudást legjobban szomjazó prímaballe
rináin. Tanúig érettségizett, beiratkozott az 
egyetemre, „gőzerővel" tanul és jövőre, ha 
minden jól megy, már így szerepelhet a szín
padon: Dr. Szalay Karola,

Ha előkelő ülését ki akarja eléCítenl

... 818IÍ8Ü lóiméi 
uiilsiMU....
Fehér Boldizsár ,,
Budapest, IV., Vécl-u. 16. Il.’wb1

Telefon: 886-770.

Budapest, 1937 november t.

VI.
Horváth Árpád, a debreceni Csokonay- 

Sz.'nház igazgatója rendeletet adott kt, hogy 
a színésznők a művészet rajongóitői kapott 
virágcsokrokat és kosarakat nem hozhatják 
a színpadra, sem pedig a felvonás végén a 
függöny elé. Lehet, hogy a művésznők riva
lizálását akarja megakadályozni, lehet hogy 
a modern gondolkozása, kitűnő igazgatót az 
előadások tempójának gyorsítása verette az 
intézkedésnél, amelybe kénytelen-kelletlen 
beletörődtek a művésznők. Beletörődtek a 
„virágoskedvü" gavallérok és szlnpártolók 
is, de nem az érdekeltek harmadik csoportja, 
a virágkereskedők. A virágkereskedők bu
dapesti irányítással mozgalmat indítottak, 
hogy rábírják Horváth Árpádot, revideálja 
álláspontját és engedjen virágot a színpadra. 
Még egyezségre is hajlandók. Belenyugodná
nak abba, hogy drámánál ne legyen Virág, 
de az operetteknél a bukéttilalom bevonását 
kérik

VII.
Újabb nagy tenyésztellgvfingy szállítmány 

érkezett n japán gyöngyhalászoktól Jolié 
Aivatékszcr holtjába, Kiggó-utca 4.

BAKTER: Uccu nini I/epcses szomszéd, 
a fejemet teszem egy füleden gomb, vagy 
pedig a Föstetics gróf úr nagy beszéggye 
ellen, hogy maguk má megen Pesten vótak.

ÖRZSI: Ott hát. S még minő okos 
dologba!

BAKTER: Mongyák ki egybe, mer kiböki 
az ódalam a kíváncsiság!

ÖRZSI: A Hőmany miniszter úrnál jár
tunk.

BAKTER: A tátintőjátl Oszt mivégett?
LEPCSES: A Szent-Györgyi profeccor úr 

végett, aki megnyerte a Nóbel-dijjat.
BAKTER: Éjjen! De mit akartak maguk 

a Hómany kegyelmes urtui?
LEPCSES: Megmontam néki: lássa ke

gyelmes uram, erre való nz egyetem, nem 
politizálásra! így is lehet. <'-’»gozni Magyar*  
szág szebb jövője érdekibe! Nem úgy, mint 
sokan a fiatalok kÖ2Űl, akik tanulás helett 
féltéglával döngetik a keblüket, hogy ük 
micsoda fájn hazafiakt

BAKTER: Süllős betegsége az egyetemi 
ifjúságnak, hogy mindenbűi politikát 
csinyál.

ÖRZSI: Oszt nem lehetne az ellen tenni 
valamit?

LEPCSES: Hát lehetne, de úgy, mint az 
az ótvaros Csaboda Lukács tette, mikor a 
Vasvári doktor kérte fülle a kezclésér az 
orvosi dijjat, — „Mennyen el doktor úr az 
apámékhoz" — monta a beteg — „oszt 
kérje tüllük a pézt.“ — „Mi a ménkű" — 
csudálkozott a Vasvári, — „iszen maga fel
nőtt ember, mér akarja, hogy a szülei fizes
sék a maga kezelését?" — „Mér?" — 
monta mérgesen ótvaros, — hát nem a 
doktor úr monta, hogy öröklött betegsé
gem van?"

ÖRZSI: Jől megfelelt a komisz.
BAKTER: Nono. — Oszt azontúl mi új

ság Pesten Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: Kémeri Nagy Imrus rágalma

zásér két hónapot kapott.
BAKTER: Hinnye a szén védésit! Igen 

főzándorodva lóbálhafta a lapockaegyen- 
getö kis fokosát.

ÖRZSI: Ilát hógyne! Úgyis kevés az ideje 
a szélsőséges emberek fölherg^ésére.

LEPCSES: Akkor most javul a helzete. 
ÖRZSI: Mér?
LEPCSES: Mer Bikabosszantó Mácsik 

Lajos fia is úgy monta az oskolába, mikor 
tanéttó úr fölkérdezte: — „Hány hónap 
van egy esztendőbe?" — „Tizennyóc" — 
monta a gyerek. — „Ángyod térgye" — 
mérgelődött tanéttó úr ■— „hát ha elszámo
lod janovárlul—decemberig, hány hónap 
nz összesen?" — „A’ tizenkettő" — felelte 
a fiú — „de idesapám most kapott a bíró
ságnál még hat hónapot."

ÖRZSI: Hogy a fene tutulla kil

BAKTER: Hát a köztársasági panyolok.? 
Azt óvasom, hogy igen lazsnakojják ükét, 
meg még az árvíz is nyakukba támatt.

ÖRZSI: Meg még egy vezérük is el
szökött.

LEPCSES: Ez ippen ollan, mint mikor 
jedzö úr felhivatta aztat a Rühülö Csádé 
Antalt az adó végett. Persze a koma igen 
panaszlotta a közgazdasági helzetit, hogy 
négy sertése elhullott, a házfala bedőlt, a 
csikaját clgázúta egy altó, a tehenye be
teg... — „Most hallom" — szól közbe 
jedzö úr, — „hogy tennap megszökött a 
felesége." — ..Meg igen" — monta Rühülö 
Csádé — „de a tenger bajomba-bánatomba 
allig számit valamit ez a kis haszon."

ÖRZSI: Dehonnem. Hat ökörrel se vihet a 
házba annyi tisztességet a gazda, amennyit 
egy rossz asszony a köténye alatt kihord.

BAKTER: Nono, hát hiszen. — Oszt az 
igaz vóna Lepcses szomszéd, hogy a szov- 
gyet bele akar avatkozni a japány-kínai 
csatába?

ÖRZSI: Úgy készülődik a mongol ha
táron.

BAKTER: Lám-lám. Pedig a bolsik úgy 
hirdették, hogy ük dógozni akarnak s le- 
montak a háboruzásrul.

LEPCSES: Errül eszembe Jut, hogy az a 
Levesijesztő Kátyú Gyula igen szerette a 
bort, de meg is ívott belülié annyit, hogy e’ 
vízimalmot nvóc esztendeig el lehetett vóna 
hajlani véle. Hét eccer tanálkozik vele az a 
Pápóczrul való Csakhamar Varnyú Bálind 
s kérdezi, hogy s mint mén a sora. — 
„Tuggya hájjá" — aszongya a jóivós egyén,
— „a sok bor miatt nem tuttam dógozni, 
tehát lemontam rulla " — „Mi a ragya!"
— tátotta száját a pápóczi — „hát mán 
nem iszik?" — „Mán nem dógozok!" — 
javította ki Levesijesztő — „arrul mon- 
tam le."

ÖRZSI: Ördög bújjon beléje. <— Oszt 
gyerünk aptya.

BAKTER: Várgyon csak e’ kesennyeg! — 
Mit szól ahhoz Lepcses szomszéd, akit a 
Mussolini mondott, hogy Németörszágnak 
vissza kell adni az áfrlkai gyarmatait.

LEPCSES: Igaza is van. Legalább egy ré
szét aggyák vissza annak, amit elveszített.

BAKTER: De vájjon megelégedne ű av
val, ha nem az egészet adnák?

LEPCSES: Nézze csak, tava eccer Pesten 
járt ez a Sárgamájú Bóczor Elek, oszt a vil
lanyoson elvesztett e’ tízpengős bankót. 
Harmadnapra fölment az irodába s kér
dezte a jBeszkár úriul, hogy nem lelte-e meg 
valaki. — „Csak két darab egypengöst ta
nultak" — monta a hivatalnok, — „annyit 
hoztak be." — „No csak ággyá ide az úr"
— szólt Sárgamájú — „oszt gyűrő héten 
megen fölgvüvök, tán addigra vissza agy- 
gyák a többi nyócat is!" — Oszt Isten álgya.

kék periével töltik ki. Egy-egy kézi
munka olyan benyomást kelt, mintha 
dombormű volna. Csodaszép.

*
Eetélyi ruhákon még mindig • 

virágot szeretik a legjobban. Hatal
mas nagy virágarrangementeket látunk 
derékban és a kivágásba tűzve. A cik
lámenek, dáliliák, orchideák, ezek
fűk káprázatos összeállítása teszi 
élénkké a legsötétebb ruhákat is. 
A virágtáskák és virággalérok diva
tosabbak ma, mint valaha. Ezeket 
tudtuk meg Grosz Ernő művirág
üzletében (Sütő-u. 1.). Informátorunk 
pedig a kérdés igazán kompetens 
szakértője.

Lázban vau Budapest a broká
tokért. El sem képzelhető elegáns 
nő garderobja brokát nélkül. Ha nem 
is teljes egészében brokát a ruha, 
akkor feltétlenül legalább díszítésként 
alkalmaznak brokátot. Nagyszerű bro
kát „beadást” láttunk például egy 
fekete sima romain ruhában, amely
nek csupán nagy hosszú ujjai készül
tek bordó, arannyal átszőtt brokát
ból.

♦
Kun Magdát érdekes fekete szövet

ruhában láttuk a múlt héten a Hangli- 
ban. Ruhája bolerós felsőrészének ele- 
Í'ét fehér georgette muszlinmellény 
képezte. A nagy, bő ujjakat telistele 

hímezték fehér mintákkal. A rendkívül 
sikkes ruhához a művésznő nagy, 
arcból kihajtott karimáju fekete nyúl- 
szőrkalapot viselt.

♦
A mütyürkeláz oly veszedelmesen 

terjed, hogy mindenki „áldozatul” 
esik a járványnak. Alig készül ma 
ruha mütyürke nélkül. Kis, kutya, 
nagy kutya... ‘szív, nyíl, karika és 
kiskés. A világ minden tárgya meg
van már „mütyürkésitve”. Ha valaki 
kap egy „édes mütyürt”, képes ruhát 
csináltatni hozzá. A pulloverek zipp- 
zárain, a ruhák zsebein, a szoknyák 
övein, a kosztümkabátok kihajtóin 
csak mütyürkét látunk.

(Dr. Dévaiad Erdős Böskc.)
¥

divategyveleg a fenyves Áruházban

Vili
Mussolini Olaszorszdgdban mindennel tö

rődnek ami olasz! Milánóban most egyesület 
alakult a divat olaszositására. 4 női és férfi
divat terén egyformán függetleníteni akar
ják az olasz publikumot London, Páris, Ber
lin, New York és Bécs ízlésétől.

IX.
A belügymlntstlériumban rendelet készül 

arról, hogy a jövőben szildnkmcntcs. úgy
nevezett törhetetlen üveget Kell használni az 
áutók szélvédőjénél és az ablakoknál.

BŐRKABÁT®?®
BECK EMIL bőrruházat! üzemo Kákóczi-út 65» I. emelet

A divat százféle apróságai, nem vitás, hogy, 
együtt, nagy mennyiségben csak a Fenyves 
Áruházban Kaphatók. Ott az ember mindent 
együtt lát és nem felejt el semmit vásárolni, 
mert eszébe jut, ha meglátja. Itt vannak a gyö
nyörű muszlinzsebkendői, 1.90-től, gáláiéit és 
fónzippzárai potom olcsón, strassz- és antik- 
csalijai 1.90-től. A legszebb arany és ezüst be- 
szövésű brokátjai minden színben, nagyon is 
elérhető árért. Hát nem érdemes Fenyveshez 
menni?

DIVAT-DRAZSÉ
Egyik bankclnöküuk szép szőke fele

sége gyönyörű fekete jerjey-ruliát vi
selt szombat délután a Ritz teáján. 
Derékon mellényként piroB és kék 
csavart jerjey ékeskedett, amely bubi
gallérban végződött. Két zseb a szok
nyán, amelyből kékszinü zsebkendő 
kandikált ki kecsesen.

*

Legszebb ruha a Brúnó Walter- 
koncertcn: bordó muszlinbársony
nagy esti. A bő szoknyát alul nerz 
díszítette, a derék eleji raffolást szin
tén nerz tartotta, ucrzből adódtak 
a vállpántok is. Derékig érő nerz 
egészítette ki a pompás toilettet.

♦
Érdekes újdonság az estélyi szem

üveg! S miután hölgyek részére készül, 
a legtöbbnek kétszínű a kerete és áram
vonalas. Rózsaizinü a külső, fehér a

belső keret. Az egész kis 
összefolyik az arc színével 
talán nem feltűnő. Csodaszépek az 
uj fehér-arany (white gold) keretű 
szemüvegek is, amelyek valósággal 
ékszer benyomását keltik. Az estélyi 
chromnikkel-lorgnonok is összecsukot- 
tan úgy néznek ki, mint a bross. 
Nagyon sikkes az czüstláncon csüngő, 
ezüsttel ötvözött lorgnon, amelynek 
láncát a karra csavarva karkötőnek 
lehet viselni, mig ujjra csavarva, 
gyűrűnek hat. Mesések a teknőc, 
gyöngyház, féldrágaköves díszítésű 
lorgnonok is. A legszebb estélyi szem
üvegeket az Optifot látszer- és fotó- 
szaküzlctben láttuk (Tcréz-krt. 48. sz.)

*
Egyre több olyan kézimunkát lá

tunk angol vászonból, amelyen a virá
gok melletti nnturszinű hézagokat

szClt.tésv t pra

ászág szinte 
s igy egyál-

Függönyök, ágy terítek 
klöpli, himzett-iüll- 
anyagoklegolcsóbban 
Lőwy Arthurnál csak 
Király-u.15. Fiók nincs

— Az emberi fül és a rádió. Bármennyire tö
kéletes mechanizmusnak látszik nz emberi 
szervezel, a tudományos kutatások során 
egvre több olyan eszköz került használatba, 
melyek sokszorosan felülmúlják hasonló szer
veink működését. Ilyen pl. a távcső vagy 11 
röntgensugár is Különösen érdekes ebből « 
szempontból a rádió, mely az cniebri fül sza
mára egyáltalán nem érzékelhető elektromos 
rezgéseket óriási erővel képes visszaadni- 
rádiónál egyébként az utóbbi időben a hang
visszaadás külön kutatás tárgyát képezte, mi
vel rájöttek nrra a szakemberek, hogy nem 
lehel a hangskálát teljes egészében egyenlő 
erővel fokozni, mert így a fül számára gé
piessé válik Hosszas kísérletek után bevonult 
a rádiógvArlésba az ti n. hangkorrekciós 
konstrukció, mclvnek eredményeként a riidw 
hangja « különféle erősítési fokozatokban az 
emberi hallószervekhez illeszkedik, amit kép
letesen hangmimikrinek lehelne nevezni, v.z- 
lel a szerkezeti megoldással készül nz Orion 
88-as és t)9-es típusú világrádiók, valamint 11 z 
Orion 99G zeneszekrény is.

IZEIDBEN, SIKKBEN

POLGÁR nöi-kalap vezet!
Tvréx-körut IS. - Weuclén) í-il. |

SZVITHARTNAK

tv., fowu stnao?-uícá 2 ixr1

Színes etamin és SOii cm. Fzéles krém f(ip£< n>' 
anyagok olcsó rlarlása.Mig a készlet tart. Bútor 
szővotek,velúrok és az összes kúrpítoskcllékck 

VÁGÓ arnold és társa 
(V ., Rummennojer K6roly-tt» tO.
E ’*■«*  1 ikus esyh*i epüley
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Gázzal megölte magát

egy nyolcvanéves matróna
Tegnap reggel megszólalt a telefon a 

mentők Markó-utcai székházában. Kétség
beesett hang jelentkezett:

— Az Istenért, azonnal jöjjenek az urak 
a Bulyovszky-utca 25. számú házba, öngyil
kosság történt

Néhány perc múlva már megállt a mentő
autó a Bulvovszky-utcai ház kapujában. A 
menlőorvost Faragó Ferencnek, a Fonciére 
cég jegyzőjének lakásába kalauzolták,

a konyhában dermedten feküdt a cég
vezető anyósa, II a asz Miksa kereskedő 

nyolcvanéves özvegye.
Az orvos megvizsgálta, de már nem segít
hetett rajta, halott volt. Közben már értesí
tették a főkapitányságot is, rövidesen meg
jött a rendőri bizottság és tisztázódtak a 
tragédia részletei.

Haasz Miksáné férje jómódú, tekintélyes 
kereskedő volt, tizennyolc esztendővel ez
előtt halt meg. özvegye azóta férje emléké
nek élt, fényképeit, emléktárgyait őrizgette. 
Három gyermekük van. két lány és egy fiú. 
A fiuk, Haasz Jenő földbirtokos, vidéken 
lakik, egyik lányuk Brassóban van férjnél 
egy részvénytársasági igazgatónál, második 
lányuk pedig Faragó Ferenc cégjegyzö fe
lesége. Haasz Miksáné már jóideje itt élt 
Faragó Ferencéknél, A házaspár nagy sze
retettel és odaadással gondozta a matrónát, 
aki

nyolcvanesztendős kora ellenére mindig 
vidám és jókedelyü volt,

csak az utóbbi hónapokban panaszkodott 
néha-néha szivbántalmakról.

Faragóék azóta gondos orvosi felügyelet 
alatt tartották. A háziorvosuk sűrűn feljött 
a lakásba és megvizsgálta Haasz Miksánét.

RODOSSY EDITH 
dlxős 

GEREBEN JAZZ 
mókta, hangulatos zenekara
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A toloncházban ült
a veszedelmes betörő, 
mia'att a detektívek az egész 
városban vadásztak rá

Érdekes körülmények között kerültek 
kézre egy újpesti nagy üzletbelörés tettesei. 
Még október 22-ről 23-ra virradó éjszaka 
történt, hogy Fleischer Andor optikus új
pesti, Árpád-ut 70. alatt levő üzletében be
törők jártak. A tettesek a pincén keresztül 
falbontás utján hatoltak be nz üzletbe,
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Juta-futó
zöld v. piros bordűrrel kb. 88 cm Q.20 
sz. 1 m 3.20, kb. 63 cm széles X

Jutaszőnyeg
duplahurkos, modern mintás,
kb. 200 x 300 cm............ 39.-,
Jutavelour-szőnyeg 
szép perzsamintás, rojttal, 
kb. 200 x 300 cm........................
I ndanthren.függönyanyag 
a legújabb minták, szép színek
ben, kb. 140—150 cm sz.

lm 6.20,3.90,2.50, 
Függönyanyag színtartó, 
kb. 70 cm széles.....................lm

Cslpkeszövotv. recekelme 
rendkívül nagy választékban, 
kb. 300 cm széles. 1 m 14.80,

12.80, 8.80, 7.80, 
Storo recekelméböl. stt‘p min
tákban, rojttal. 180 x 250 cm

12.80, 150x250 cm 

Paplan müMlycm-brokfilból, 
pondos ki dolgozás,lágy töltés, kb.
180x130 cm. 34.60, 20.80, 

| 26.80, 24.80, 21.80, 

>|'80
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Szombaton is ottjárt az orvos. Aprólékosan 
megvizsgálta Haasz Miksánét és 

megállapította, hogy semmi komolyabb 
baja nincsen.

— Semmi baj, nagyságos asszony, — 
mondotta — hála Istennek, nagyon jó erő
ben van.

Haasz Miksánét, úgy látszott, hogy telje
sen megnyugtatják az orvos szavai. Mosoly- 
Rótt, elbeszélgetett vele, de amikor az orvos 
elköszönt a háziaktól, feléje fordult:

— Szóval semmi bajom, doktor ur?
De azért kérem, hogyha meghalok, ne 

boncoltasson fel.
A hozzátartozók gyöngéd szavakkal igye

keztek elterelni Haaszné figyelmét a sötét 
gondolatoktól. A látszat azt mutatta, meg 
is nyugodott és többé nem beszélt sem be
tegségről. sem halálról.

Szombaton este nyugovóra tért a család 
és vasárnap reggel a takarítónő, amikor be
nyitott a konyhába, ijedten állt meg a 
küszöbön,

a konyhában fullasztó gázszag volt és 
a kövön mozdulatlanul feküdt Haasz 

Miksáné,
erre fellármázta Faragóéket, azután jöttek 
a mentők, de a matróna már halott volt.

Az asztalán búcsúlevelet talállak. Néhány 
sor az egész. Haasz Miksáné rendelkezik 
hátramaradt holmijairól és igy fejezi be a 
levelét:

— Ne haragudjatok rám, hogy ilyet tet
tem ...

A tragikus véget ért idős hölgv holttestét 
■’ törvényszéki orvostani intézetbe szállítot
ták.

ahonnan
ötvennégy darab fényképezőgépet 

vittek el, 7000 pengő értékben. A rendőrség 
megindította a nyomozást és hz ellopott 
fényképezőgépekről pontos leírást küldött 
az összes zálogházaknak és fényképezőgép-

Pehelypaplan músciyem- dtQ.80 
brokát, klottal, jó kivitelben..... Ö7
Flanalltakaró tágy minő
ség, szép minták- és színekben / .90

13 80,11.80,8.80,6.50,
Matrac 3-részes, csíkos huzattá I 
kb. 95 x 195 cm

szőrrel töltve......61.— O A*®®
afrikkal töltve.......................... V V

kb. 85x 185 cm
szőrrel töltve......49.80 Q E*80
afrikkal töltve..........................

Bútorkretonok rendkívül 4.45 
nagy la aztékba n..,,1 m 1.86, I
Nagy választék torontáli- és 
magyarperzsa-szőnyegekben I 
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kereskedőkhöz. Az ellopott fényképezőgépek 
nagyrésze Polleyflex gyártmányú volt.

Szombaton délután ez egyik Jókai-utcai 
fényképészhez egy fiatalember állított be, 
aki egészen uj Rolleyflex-gybrtra&nyu fény
képezőgépet kínált eladásra. A kereskedő 

gyannsnak találta a fiatalembert, 
mert jól tudta, hogy a rendőrségtől érkezett 
egy hivatalos átirat, amelyben közölték, 
hogy Ujpestrőt 54 darab ilyen gyármányu 
gépet loptak el. ÉrdeKlődni kezdett a fiatal
embertől, hogy honnan származik a gép, 
mire az kijelentette, hogy egy barátja adta 
át neki értékesítés végett.

k kereskedő rendőrt hívott, aki azután 
előállította a fiatalembert a főkapitány

óságra. Ott vallatóra fogták Bondár János 
28 éves autószerelő részére kiállított iratok
kal igazolta személyazonosságát. Azt han
goztatta, hogy ó nem tudja a gép eredetét, 
egy ismerőse, — akiről csak annyit tud. 
hogy Jenő a keresztneve — adta út neki 
egy újpesti kávéházban a fényképezőgépei 
azzal a kéréssel, hogy értékesítse. Azt is el
mondta, hogy

a fényképezőgép már egy hete von nála, 
mert azóta hiába kereste a gép tulajdo

nosát, nem jelentkezett.
A rendőrség megindította a nyomozást a 

rejtélyes ügyben és rövidesen megállapítot
ták, hogy az a Jenő, akire Bondár hivatko
zott, ismert alakja az újpesti betörővilág
nak, Pető Jenőnek hívják, 31 éves gyári 
munkás. Lakásán azonban hiába keresték 
Petőt, ott napok óta nem mutatkozott. Vé
gül is kiderült, hogy

mialatt a detektívek egész Újpestet és 
környékét tűvé tették a vakmerő betörő 
után, nz már napok óta a tolonchúz 

lakója volt.

J

Hárompengős 
ebéd-cechen „lebukott" 
a huszonötezerpengős tolvaj

A Dob-utca és n Rombach-utca sarkán 
lévő vendéglőbe vasárnap betért egy jól öl
tözött fiatalember ebédelni. Jó étvággyal 
elfogyasztotta nz ebédet, de amikor a há
rompengős számla kifizetésére került a sor, 
kiderült, hogv nincs nála elegendő pénz.

— Na, nem olyan veszedelmes a dolog 
— mondotta hanyag eleganciával —, itt 
van nálam egy családi ékszerem, amit .na 
nem tudok betenni a zálogházba, de hol
napig nyugodtan adhat rá 30 pengő előleget.

Ezután egy mellűit telt ki az asztalra. A 
főpinrér meglepődve nézte az ékszert, mert 
n melltü három igazgyöngy függőből állott, 
hrilliánsokkal kirakva. Jól tudta, hogy

ez az ékszer nem harminc pengőt, ha
nem legkevesebb háromezer pengőt 

érhet!
Éppen ezért gyanúsnak is találta a dolgot 
és nem merte fedezetül magánál tartani. 
Úgy határozlak a vendéglőssel együtt, hogv 
közben rendőrt hívnak és annak elmondják 
nz esetet. A fiatalember egyre idegesebben 
viselkedett, látszott rajta, hogy legszíveseb
ben el szeretne tűnni a vendéglőből. A 
rendőr azonban rövidesen megérkezett és 
előállította a főkapitányságra, ahol a lopási 
csoportnál átnézték az utóbbi időben történi 
betörések kárlistáját és különösen azt vizs
gálták meg. hogy nem tünt-e el valahonnan 
olyan melltü. mint amilyet az ismeretlen 
férfi a vendéglőben cl akart zálogosítani.

Pár percig tartó kutatás után egyszer 
csak felfedezték a detektívek, hogy

Szántó Endre vezérigazgató Városmajor
utca 28. szám alatt lévő lakásán történt 
nemrég betörés és onnan eltűnt egy 

melltü,
amelynek a leírása pontosan egyezik a 
Rombach-utcai vendéglőben elzálogosításra 
kínált ékszerrel. Vallatóra fogták a fiatal
embert, aki elmondotta, hogy

Gombos Gyulának hívják, volt urasági 
Inas.

Állhatatosan tagadla, hogy az ékszer lopás
ból származna, később azonban, amikor

Egész lakását
egy

amerikai rendszerű 
lOlytonégő-kAlyhAval fütheti 

Legújabb tlpusu Unió és Oetl 
tűzhelyek, legújabb kétaknás 
barna&zéntUzeléftti kályhák

Oetl Antal rt kályha- és lüzhclyoszJály
Budapest, Aadráaayat •. Telefoni tte-lOft

-YORK" RÁDIÓVAL

A detektívek ugyanis a minap razziát ren
deztek Újpesten és mint közveszélyes csa
vargót vitték be a toloncházba. Vasárnap 
délelőtt Petőt a toloncházból átkisérték a 
főkapitányságra, ahol

bevallotta, hogv ő követte el az Árpád
ul! falbontásom betörést

és elmondotta, hogy Bondár tudott a betö
résről, sőt ö vigyázott az utcán, amíg benn
járt az üzletben. A rendőrség mindkettőjü
ket letartóztatta.

utánanézlek előéletének és megállapították, 
hogy pár esztendővel ezelőtt

ő fosztotta ki Dunkel Károly vezérigaz
gató lakását,

ahonnan 15.000 pengő értékű ékszert és 
készpénzt vili el — töredelmes beismerő 
vallomást lelt. Elmondotta, hogy nemrégen 
szabadult ki a gyfíjlőfogházból, ahol ebből 
a betörésből kifolyólag reá rótt büntetését 
töltötte. Munka után nézett, sehol sem tu
dott elhelyezkedni, mire elhatározta, hogy 
ismét a bűn útjára tér-

Évekkel ezelőtt Szántó Endre elektromos
vállalati vezérigazgatónál volt alkalmazva a 
Városmajor-utcában. Jól ismerte ott a tere
pet, jól tudta azt is, hogy az ékszer és * 
pénz hol vannak elhelyezve. Elhatározta, 
hogv betör volt gazdája lakására. Pár héttel 
ezelőtt végre is hajtotta a betörést,

a fürdőszoba ablakán keresztül mászott 
be a lakásba és feltörte az összes szek

rényeket.
Még olt a helyszínen beöltözött a vezér
igazgató egyik elegáns sötétkék ruhájába, 
az ő ruháját pedig később a Városmajorban 
egy bokorba dugta el. Tízezer pengő értékű 
holmit zsákmányol! a lakásban,

készpénz csak párszáz pengő volt, azt 
már elköltötte,

az ékszereket azonban hosszú ideig nem 
merte értékesíteni. Vasárnap akarta az első 
ékszert pénzzé tenni, de mindjárt rajta
vesztett.

A betörő urasági inast letartóztatta a 
rendőrség.

ALL R!3»T

Uj vezetés
Uj szellem

Uj irány



A KÉNYSZERDOBÁS alkalmazása nem
csak, a megismerni óhajtott legfőbb „titkok” 
egyike, de egyszersmind legmerészebb ál
mainak megvalósulását jelenti!

Pedig a „beszorító" játék nem Is olyan 
titokzatos. A jó technikus sokszor gépiesen. 
kniUnüsebb előzetes meggondolás nélkül lát 
azonnal hozzá a hossza, beszorító sx:n le
játszásához.. Ilyenkor természetesen ponto
san kell kiszámolni nz ellenfél lapjait és 
ktlliinih gonddal kell a játékot vezetni.

A kényszer-dobásnak szén Iskolapéldáját 
mutatjuk be alább olvasóinknak. A bajnoki 
küzdelmek sorún ndódott ez a kiosztás, ahol 
n Dél helyén n léitek népszerű kapitánya,
Coheo Raffacl tilt.

♦ A 8 7 3
V A 3

10
f. A 109852

- ÉSZAK ♦ D 9 5 4
9 K B 9 5 1

zn V D 10 8 7 0
0 B 9 7 4 2 0 8 3

•4 "
* D 70 üftt 4. B 4

K B 10 0 2
V 2
< A K I) 0 5
•I- K 3

Lleltí
Dél Észak

l ,„H.- treff
2 karó 4 treff
1 káró szán
5 szán pikk
ő szán pikk

Ellenfél nem 1 citált.
Nyugat kis körrel indult, amelyet az asz

tal ásza ütött. Felvevő nz asztalon lejátszotta 
az adu ászt, Nyugat nem adott pikket (Egy
előre nagyon meg volt elégedve, amiért nem 
n kéz királyát hívta először, másrészt azon
ban a 4-—0 adu elosztástól nem volt elra
gadtatva!) Az asztalról ismét pikket hívóit 
és illőit a tízessel, majd lehívta a káró ászt 
és egy kiskarát ellopott az asztalon. Újabb 
pikk lilán a bubival, ma jd az adu királyt is 
lehívta, ami által Kelet aduit mind elvette.

Közben Nyugatnak négy adura kellett 
dobnia és mivel szükségesnek látszott a 
licitált színek tartása — a körjelt kezdte el
dobálni. Cohen most lehívta a kézben lóvÖ 
kiró királyt, nagy meglepetésére Kelet nem 
ad kárót, most már csak egy reménye lehe
tett, hogy a káróval egviitl a harmadlagos 
treff /ifjúra is Nyugatnál van!

Felvevő lehívta utolsó aduját! Nyugat 
erre kényszerdobásba került és végső szo
rultságában kis treffet dobolt. A felvevő le
hívta a káró dámát, nyugodtan átment a 
treff ásszal az asztalra, ahol a felmagaso
dott kis treff biztosította számára a tizen
harmadik ülést! Es a csapatja számára egy
ben a megérdemelt tiz meccspontot! lírává 
Cohen liaffael!.. .

(Bravó, bravó, de azért eláruljuk, hogy 
egyszerűbben Is meg lehel oltlnui n problé
mát. Tessék megpróbálni! Aki kitalálja, 
küldje he ii megoldást legkésőbb november 
5-lg, péntekig kiadóhivatalunkba. A meg
fejtők közölt iíl értékes ajándékot osz
tunk ki.)

♦

MEGALAKCLT a Magyar Röml Szövetség, 
melynek tagjai az „alapszabályok!" értelmében 
csak nők lehelnek.' Von már clnöknöje, a ..leg
sebesebb" magyar bridgebajnok temperamentu
mos gyönyörű szép felesége. Pénztátnoknönck 
o:l a fiatal elragadóan kedves urilcányt válasz
tották meg, oh a legtöbbet kőit cs igy állan
dóan ..sokadikára" hivatkozik, zt szövetség „elő- 
adója" a pdiductcrmrlii igazi szépség, a „römí- 
elméid namj ismerői" <'x vitarendezője"! Női 
szövetségről lévén >:ó. a titkári állás „egyelőre" 
betöltetlen maradt...

*

ELREPÜLT Prágába szombaton reggel » 
magyar liridgccsapat dr. Szigeti Pál kapitány 
sdtíii nlntt (Darvas, Klór, gróf Zichy.I Magúit- 
knl vitték a tavalyi versenyen megnyert vándor*  
kupát. Reméljük. hogy „a repülés" nem fog 
megártani bajnokainknak és visszahozzák az 
értékes etllstscrlcgcl! *

NOVEMBER 27—28 án rendezi a szövetség at 
idei női bajnokságot a Királyi Magyar Autó 
Chd bnn. A versenynek két fnvoritcsapata van. 
1 Beregi Alicc együttese: Bánó Marceliné, 
Óiósy Sándorné és Robi esek Rndolfné. 2. A 
Sziget Club csapata: Gimdenflngenné, Fabinut- 
né." Krrekesné. Színűéi M ette Jenőné ÍS l'.'j 
Gvórgvné. f>~8 csapat Indulására számit a 
rendezőség.

NOVEMBER lén. csütörtökön este fél 7-kor 
farija közgyűlését a szövetség. amelynek ve- 
időségébrn nemcsak az elnökség keretében, 
hamm mő» eppfb lantol pattion It váUctil 
várható. .4 szövetség legfőbb és legfontosabb 
szervének, az intézőbizottságnak tagjaiul dr. 
Parim Sándort, dr. Iliidouernig Lászlót és Ke- 
leti Andort felölték, Fit a jelölést az összes 
egyesületek örömmel és nagy bizalommal fo
gadták.

____________ HÉTFŐI NAPLÓ __ _________ _

Feldarabolta és a kenyérsiitö 
beoieacébea elégette meggyükoN 
felesége hulláját egy osztrák gélt

Bécs, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Bestiális 

kegyellenséggel elkövetett gyilkosság derült 
most ki, négy esztendővel annak elkövetése 
után Felsőnusztriában. A tettest, Neimaier 
Johann pékmestert, aki 1933 januárjában 
megölte feleségét és bűntettét négy eszten
dőn keresztül titkolni tudta, a véletlen jut
tatta csendőrkézre. 1933 január 20-án a 
felsőausztriai Iticd városka melletti Lander- 
ting község ismert jómódú pékmestere, 
Neimaier Johann bejelentette az ottani 
cscndőrállomáson, hogy Anna nevű felesége 
az előző nap délutánja óta

nyomtalanul eltűnt.
A vagyonos pékmestert az egész környéken 
mint nagy nőbarátol és szoknyabolondot 
ismerték és általában mindenki azt hitte, 
Ncimaierné, akinek kilenc gyermeke volt, 
és minden idejét azok felnevelésével töl
tötte cl, csélcsap férje életmódja feletti bá
natában elbujdosol 1 és valahol öngyilkos
ságot követett el. Azt még feltételezni sem 
merte senki, hogy u jómódú pékmester, aki 
bár könnyelmű életmódot folytatott, de ál
talában igen békéstermészetíi, szelíd ember 
hírében állott, erőszakkal lelte volna el láb 
alól a feleségét.

A megindított csendőri nyomozás ered
ménytelen maradt, Neiinaiernénak nyoma 
veszeti, a férj lakásán tartott házkutatás 
pedig semmi olyan terhelő adatot nem mu
latóit fel, amiből gyilkosságra leheléit volna 
következtetni. Egy esztendővel felesége el
tűnése után a már megletlkoru pékmester 
közös háztartásba lépett egy Wolfgang 
Róza nevű csinos, fiatal leánnyal, akivel 
három esztendeig éli együtt. Nem volt titok 
a falubeliek előtt, hogy Neimaier uj élet
társa, mint annakidején ö maga, nem veszi 
tulszigoruan a hűséget s az idős férfi gyak 
ran rendezett féllékenységi jeleneteket.

Wolfgang Róza a napokban megjelent a

SÉMI SBl liÜPli'

Gyermekrabló danzigi házaspárt
hajszolnak Budapesten

Hétfőn reggel a budapesti rendőrségi rá
dión olyan állomás jelentkezett, amelyet a 
budapesti rendőrség csak ritkán szokott 
hallani:

Ihinzlg szabadállum rendőrignzgatósága 
hívta a főkapitányságot 

és sürgős intézkedést kért egy rejtélyes 
gyermckrnhlás ügyében.

A danzigi rendőrség közölte, hogy né
hány nappal ezelőtt Danzlgból eltűnt llenke 
Péter tízéves iskolásfiu. A nyomozás során 
nz a feltevés merült fel, hogv a fiú eltűnése 
mögött bűncselekmény húzódik meg: llenke 
Pétert elrabolták. A danzigi rendőrség 
rádlógrnmjn szerint a tízéves fiút Megics 
Arlhur építész és a felesége rabolta el,

kelten együtt autón indultak el Dán-
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Megtagadta az elhagyott 
öngyilkos menyasszonyt

— hamis esküért kétévi börtönre Ítélték
Nagykanizsa, november 1.

M Hétfői Napló tudósítójának tele fon je
lentése.} Szenzációs fordulatokban bővel
kedő főtárgyalói után a nagykanizsai tör
vényszék

hamis eskll minit kétévi bőrtünr? Ítélte 
Bedő József Idényéi gazdálkodói.

Bedő Józsefet a járásbíróság elölt bepe
relték és a per során eskü alatt azl vallotta, 
hogy azt a leányt, akire ellenfelei hivatkoz
nak. nem ismeri. A leány édesanyja hamis 
eskü miatt feljelentette fltedő Józsefet és az 
ügyészség vádat emelt ellene.

A törvényszéki fOtárgyaláson Bedő to-

Vilma Királynő 8. sz. 1 MobA^k\Sort^hOrf\)nkA^beÍa(^”°'
...... • v E'íy-ezy épüle'r^ss eg-. ben is eladó. — A vé-
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landertingi csendőrállomáson és feljelentést 
tett Neimaier Johann ellen, mert az

négy esztendővel ezelőtt megölte fele
ségét.

Elmondotta n csendőrségen, hogy Neimaier, 
aki az utóbbi időkben egyre féltékenyebb 
lett, egyik este sétálni vitte őt a falu hatá
rán fekvő erdőbe. Séta közben egy magános 
tisztásra értek, ahol Neimaier egy fa alatt 
a magával hozott ásóval ásni kezdett s a 
nő legnagyobb meglepetésére

emberi csontokat ásott ki u földből.
— Ezek a feleségem csontjai — mondotta 

a pékmester az ijedtségtől szinte megder
medt nőnek. — így jársz te is, ha hűtlen 
leszel hozzám.

Ezután megeskctle Wolfgang Rózát, hogy 
soha nem fogja Öt megcsalni, majd

újra elásta a csontokat.
A vallomás után a csendőrség azonnal le

tartóztatta N'eimaiert, aki eleinte tagadott, 
de mikor csendőri fedezet mellett kivitték 
a környéki erdőbe cs előtte ásták ki az ott 
elrejtett emberi csontokai, teljesen megtöri 
és töredelmesen bevallotta, hogy

négy esztendővel ezelőtt meggyilkolta 
feleségét,

akit már túl öregnek tartott, hogy ne legyen 
útjában egy fiatalabb nővel való egybeke
lésének.

Álmában megfojtotta az asszonyt, hul
láját feldarabolta és a szerencsétlen nő 
feldarabolt hulláját a pékmiihely ke
nyérsülő kemencéjében éjszaka elégette.

A hulladarabok porrá cgtek, csak a nagy 
csontok maradtak meg, ezeket apróra fűré
szelte és egy kendőbe csomagolva, másnap 
éjszaka a környékbeli erdőbe vitte, ahol el
ásta. A feleséggyilkos pékmester a riedl tör
vényszék előtt fog felelni bűntettéért.

zigból a kisfiúval
és a jelek azt mulatják, hogy Magyarország 
felé tartanak. Ezért azt kéri a danzigi rend
őrség, figyeljék a határállomásokat, nézze
nek körül Budapesten is, talán már meg
érkezett az autó.

Abban az esetben, ha Megics Arthurék 
az elrabolt gyerekkel megjönnek,

az építészt és feleségét tartóztassák le, 
a kis Henke Pétert pedig vegyék gon

dozásba, amig u szülei megjönnek 
és hazaviszik. — Arról nem közölt bővebb 
adatokat a danzigi rendőrség, hogy tulaj
donképpen mi húzódik meg a rejtélyes eset 
hátterében.

A rádiógram alapján
a főkapitányság detektivjei nyomban 

munkába álltak
és egész Budapesten kutatnak a danzigi 
autó után és értesítették a határállomáso
kat is.

vűbbra is tagadta, hogy a leányt, aki idő
közben meghalt, ismerte volna. A leány 
édesanyjának drámai vallomása azután tisz
tázta a helyzetet. Az asszony zokogva mon- 
dolla cl, hogy Bedő József nemcsak, hogy 
ismerte a fiatal leányt, hanem

házasságot is Ígért neki és egész kü
zdi kapcsolatba kerüli veié.

Bedő József később elhidegült menyasszo
nyától, aki

közvetlenül n szülés előtt állott és végső 
elkeseredésében megniérgezte magát.

Fokozta n fiatal leány elkeseredését az, 
hogy volt vőlegénye nton-utfélcn gyalázta 

r.iiűupMi, i»37 noifinb., ?, 

női becsületében. A vádlott azonban több 
tanú hasonló vallomása után is egyre azt 
hajtogatta:

nein ismertem azt a leányt
A nagykanizsai törvényszék végül kétévi 

börtönre Ítélte hamis eskü miatt Erdő 
Józsefet.

ZENE
KEVESEBB

KONCERTET
A KONCERTEK válogatás nélküli egy

másra halmozása lehetetlenné teszi a kö
zönség körében annak a hangulatnak kiala
kulását, amely egyébként minden nagy ze
nei eseményt követ. A zenének tartalmából 
folyó sajátos célja, hogy élménnyé váljon 
az ember érzelmi világában. Pontosan ennek 
a legfőbb célnak mond tehát ellent, ha kon
kurenciába lép egymással. Az egyik zenei 
esemény napjainkban mngasztosabb élményt 
ígér, mint a másik, csak éppen nem várja 
ki azt az időt, amig az előző művészi pro
dukció kifejti hatását az emberi lélekben. 
Nem veszik figyelembe, hogy az egymás 
mellé állított zenetitánok megnyilatkozásai
nak fergeteges erejében összemorzsolódik 
az ember és képtelen lesz a megértésre, csak 
ül-ül és clkábul, már attól is, hogv mennyi 
szépség veszik cl számára, azért, mert az 
egymásután jövő koncertek szédületében 
nincs ideje, hogy mindent felszívjon és át
éljen. Az előadó művészt pedig, akinek a 
hivatása, hogv magasabhrendü dolgokról 
beszéljen, rákényszeríti a kíméletlen hajsza, 
hogy leszálljon a szellemi piedesztálról és 
kétséges értékű szórakoztatással elégítse ki 
a közönség igényeit.

A hét zenei eseményei igazolják a fenti 
tételt: a Filharmónia, Dohnányi ünnepe, Szi- 
gecti hegedüestje, fíóth és Waldbauer kvar
tett szereplése, a fellengzős Marinuzzi és 
Deutsch Jenő zongorahangversenyc, amely 
már majdnem az unalomba fullad — sok. 
sőt túlsók. Hiába, a megfelelő széltagoltság 
nélkül a legnemesebb törekvés és legtöké- 

! letesebb művészi produkció is részvétlem 
Iscgbe süllyed.

Szigeti József vigadói hangversenye a 
I nagy mesternek kijáró tisztelet és nem nz 
I clményszerü nagy siker jegyében zajlott Ír. 

Ennek oka: Szigeti hegedülésébcn a kői- 
töiességct a virtuozitás váltotta fel. Nem 
éreztük egymásba fonódó melódiák érzelmi 
tártaim't, csupán a mesterségbeli tökéletes
ség csillogott a szemünk elölt.

Waldbav.erék kamaraestjénél is a külső 
forma került előtérbe. Sem formát, sem tar
talmat nem bírtunk felfedezni, viszont Mari- 
nUzzi drigiálásában. Ennek a híresnek 
mondott karmesternek hatására silány 
olajnyomatlá változtak a zenei festés leg
kiválóbb képei is. A tengerek és viharok fe
lett táncoló szirének cgyügyü lányokká 
finomultak, a siket barlangok és szirtek kö
dös világa pedig, „rózsául ju" hajnalt is 
megszégyenítő derűvé. Kevesebb koncertet, 
több zenei tartalmat kérünk!.. K

1c
AZ OPERABÁL megrendezésével kapcsolat

ban illetékes körükben az a vé’eménv alakult 
ki. hogy nz Operaház semilyen körülmények 
közölt sem rendezhet saját marja bált. Ez olyan 
nagy adminisztratív feladatot róna rá, hogy az 
intézmény művészt vonatkozásban is feltétle
nül megérezné. Azclöl természetesen nem zár
kózna el az Opera, hogy valamilyen egyesület
nek bál céljaira bérbe adja az épületet. Szó 
volt arról, hogy a Vöröskereszt Egyesület vál
lalná a bál rendezését. A tárgyalások azonban 
még nem fejeződlek be. így most még nem le
het semmi véglegest mondani lesz-e az hKa 
operabál vagy sem. Mindenesetre valam Tlc 
megoldást kellene találni, mert nagy érdekek 
fűződnének idegenforgalmi szempontból is oz 
operabálhoz!

♦
KFT MAGYAR művész ért el tegnap külföldön 

nagy sikert: a reichenbergi oneriban « I ’f'' 
házassága előadásán Falus Edilh és Érdi Pál 
lépett fel és általános tetszést aratolt.

*
RKTHV ESZTER nagy » ikerről ínétól® 

Faust Margit fát a bécsi Staatsopcrban. A.hir
telen feltűnt és elszerződött italai énekesnő el
árvult szerepét az Orfco című operában Bora' 
nyi Karola vette át.

♦
MORÉIN AMADÉ, az Opera főtitkára 

mandulagyulladást kapott. Akiváló főtitkár 
ur két napig magas lázzal járt be 1 ivaíalába 
és most már nem annyira a betegséget, mint 
inkább „hősiességével" szerzett kimerültsé
gét kell kipihennie.

♦
AZ OPERAAÁZ annak közlését kéri, 

Gluck „Iphlgéula Aolisban'*  cimü müvét 
nx elterjedt hírek szerint n szerző halékmak 
159 éves évforduléija napján, november iB-én» 
hanem november 5-én mulatja be.

Lelszen László dr.

Brahms requiem ma Z. fél 8
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Borzalmas
vasúti szerencsétlenség 
tizenkét halott, harminc sebesült 

Kisiklott a calalsl gyors! Három halálos áldozat
Rio de Janeiro, november 1.

A brazillal főváros közelében vasárnap 
borzalmas vawutl szerencsétlenség 

történt. Egy személyvonat Rio de Janelrótól 
mintegy húsz kilométerre, Mansa állomás 
mellett

kisiklott a magas töltésen és a töltés 
mellett húzódó szakadékba zuhant. A 
katasztrófának tizenkét halottja és har

minc súlyos sebesüitje van.

3

2 ünnepnap 10 betörés
A két ünnepnapon tiz betörés ügyében 

indított nyomozást a főkapitányság. A leg- 
nagyobbszabásu beörés Budán, a Zsigmond- 
utca 68. számú házban történt. Dr. Halle 
Sándor orvos vasárnap délután családjával 
együtt

a temetőben volt és amikor későn este 
hazatértek, megdöbbenve fedezték fel, 
hogy ötszobás lakásoknak az ajtaja föl 

van törve
és a szobákban az összes szekrények tárva- 
nyitva állanak, minden fel van dúlva. Azon
nal értesitették a rendőrséget. Detektívek és 
daktiloszkopusok mentek a lakásba. Meg
állapították, hogy a betörők alapos munkát 
végeztek,

ékszereket, értékes régiségeket, ruha*  
nemiteket, szőnyegeket vittek el.

Az orvos bejelentése szerint, az ellopott ér
tékek öszege meghaladja a 12.000 pengőt 
A betörők óvatosan dolgozlak, ujjlenyomat 
nem maradt utánuk.

A Hoffherr és Schrantz Gépgyár Lehel
utca 10 a alatti telepén is betörők jártak. 
Álkulccsal hatollak be az irodahelyiségbe.

megfúrták a páncélszekrényt
és 5000 pengőt elvittek.

Popper Vilmosné Tar-utca 10. sz. házban 
lévő textilüzletét

felbontó betörők látogatták meg, 
akik a pincén keresztül hatoltak be az flz-

Estónkint

F8 M T &€ A ö

Kin de Junclróból több WRélyvonalot In- 
dltotlok a BzcreDcsétleniéR színhelyre.

Calals, november 1.
A brüsszel-calalsl gyorsvonat mozdonya, 

szerkocsija, valamint a szerelvény első ko
csija a calaisi pályaudvar előtt eddig ki 
nem derített okból kisiklott. A szerencsét
lenségnek

három halálos áldozata van, 
közöltök a mozdonyvezető és a fűtő.

lethe, ahonnan nagymennyiségű árut zsák
mányoltak. — Deutsch Istvánná Mester-utca 
9 alatt lévő üzletéi álkulccsal nyitották fel 
a betörők és mintegy 800 pengő készpénzt 
vittek cl. Waldner Lajos kereskedő Paul ag 
Ede utca 55. számú házban lévő lakását ál
kulccsal felnyitották ismeretlen tettesek, in
nen 1000 pengő értékű készpénzt és 300 
pengő értékű ékszer tűnt el. — Dr. Kotos 
Endre ügyvéd Tátra-utca 20'b. alatt lévő la
kásáról ruhnnemüeket és 200 pengő kész
pénzt; Szabolcs Dénesné főmérnök özvegyé-, 
nck Vérmező ut 8. számú házban lévő la
kásáról pedig ékszereket, ruhaneműt és 164 
pengő készpénzt vittek el. — Edvl Illés Anna 
tanárnő Veres Pálné-utca 80. alatt lévő la
kásál álkulccsal nyitották fel. Feltörték a 
szekrényeket és

nz összes arany-, ezüstékszereket,
azonkívül 310 pengő készpénzt vittek ma
gukkal a betörők. — Zerkovitz Emil minisz
teri tanácsos özvegyének Tátra-utca 14. sz. 
házban lévő lakásába a konyhaablakon ke
resztül hatolt he ismeretlen tettes és 2000 
pengő készpénzt, 500 pengő értékű ékszert 
vili el. — Dr. Asztalos Jenő miniszteri osz
tályfőnök AjtóstDürer sor 9. számú házban 
lévő lakásán ugyancsak betörők járlak. In
nen ruhnnemüeket vittek el, többszáz pengő 
értékben.

A rendőrség a tömeges betörések tettesei
nek kézrekeritésére széleskörű nyomozást 
indított.

A

I

Tényleg fiacskám — egészen 

megfeledkeztem róla, hogy uj 

TUNGSRAM duplaspirállámpát 

csavartunk be ...

Beke Rózsin keresztül volt kapcsolata 
Grosz Nándorral.

A volt bankigazgató kihallgatása során ta
gadta, hogy a külföldre szökött kötvény- 
sibtrrcl nexusban lenne. Azt elismerte, hogy 
Beké Rózsit régebben ismeri, de soha köt- 
vényügyletröl nem tárgyalt vele, Grosz Nán
dornak semmiféle üzenetet nem küldött és 
manipulációiról nincsen tudomása.

Vasárnap a nyomozás jelentős fordulat
hoz érkezett. Beke Rózsit szembesítették 
Forrai igazgatóval. A letartóztatott varrónő 
megerősítette a bankigazgató vallomását. 
Kijelentette, hogy Forralnak nincsen sze
repe a kötvénysibolásban.

Ezek után Kotsis Miklós dr. ügyészségi al- 
elnök úgy határozott, hogy

Forral Ernői elbocsátja a valutarend
őrségről.

Forrni igazgató tegnap el is tóvozott a 
valutnrendőrségröl. A nyomozás azonban 
tovább folyik az ügyben.

Meglepő uj esemény történt abban a 
nagyszabású kötvénysibolási bűnügyben is, 
amelynek Katona Gyula, a Danubia kiviteli 
és behozatali rt. letartóztatott igazgatója a 
szereplője. Katonát azért tartoztatták le, 
mert

többszázezer pengő értékű aranyjára
dékot csempészett az országba.

A valutarendőrség detektlvjci hetekig nyo
moztak Bécsben, ahonnan az aranyjáradék- 
papírokat Budapestre irányították. Most fe
jeződött be a pesti detektívek bécsi nyomo
zása és ennek eredményeként

tegnap elFogatóparancsot adtak ki Són- 
ncnfcld István magyar származású bé

csi vállalkozó ellen.
Sonnenfcld a nyomozás megállapítása 

szerint — segítségére volt Katona Gyulának 
az aranyjáradékok összevásárolásában és 
Pestre való sibolósában, azután megszökött 
Becsből.

Az elfogatóparancsot
megküldötlék Európa valamennyi rend- 

őrhalóságának
és most külföldön is nyomoznak Sonnen
fcld után.

A megnagyobbított ős Átalakított

jSy BS az ttrfkör.ftnaóg vacaorAírthelye. Bőcat han- 
piláf. PeUVan-HchrammoJ, 
Lelmítter énnkarAmaival.
KAroly-kUrut 3 a TeL « 1S7-267

Váratlan fordwSat 
a Eegtajabb valuta 
sibofiási ügyben

Forrai Ernő bankigazgatót elbocsátották 
a valiilarendörségröl, Sonnenfeíd István 
vállalkozó ellen elfogatóparancsot adtak ki

Vasárnap és hétfőn újabb érdekes esemé
nyek történlek azokban a nagy valulabün- 
ujtyekben, amelyekben lázas tempóban fo
lyik a nyomozás a valutarendőrségen.

Mindenütt feltűnési keltett, hogy
_________

A pesti társaság 
intim tanyája:

a Margiiszigeien
Bért Marshall és A1 Romains 

még rövid ideig tartó 
vendégszereplésével 

dr. Forral Ernőt, a Földhitelbank volt 
igazgatóját beidézték a vnhitarcndőrség 
Szent István-körnti helységébe és itt 
napokon keresztül folyt a kihallgatása.

A háromnapos kihallgatás alatt Forrni Ernő 
a valutarendőrség őrizetében volt. A volt 
bankigazgató ellen névtelen feljelentés ér
kezett, amelyben azzal gyanúsították, hogy 
kapcsolatot tartott fenn Grosz Nándor

Házkezelésijei
Mn M e." KJ V A PA Pl RÁRUHÁZ 

fi Í1 E, Sí V M ív., Kossuth Lajos-utca 20

Svájcba szökött pesti tőzsdénél. Grosz Nán
dor nagyszabású kötvénycsempészést bo
nyolított le Svájcból Budapestre. Elegánsan 
öltözött fiatal futárnőkkel siboltatta az or
szágba a különböző nagyértékü papírokat. 
Grosz egyik futárnőjél: Beké Rózsi varró
nőt pór nap előtt letartóztatták és igy pat
tant ki a sokszázczer pengős kötvénysi- 
bolás.

Forral ellen az volt a gyanú, hogy

SZEKERES-nél 
szaboitárak!
Vili., Rákócxi-ut 63. Telefon: 142-491

Cserkészek 
mentőbravurja 
a Gellérthegyen

Vasárnap délután sú
lyos diákszerencsétlen
ség történi a Gellérthe
gyen. Karvaczky István 
vámőr családjával ki
rándult a Gellérthegy
re. Kilencéves elcmisla 
fia a Citadella környé
kén játszadozott kis

pajtúsnival.
Fogócskát játszottak n gyerekek, 

és öl óra tájban, amikor már nlkonyodni

ÚTLEVÉL KÉPEK
azonnal 43
PÁRISI foto
* PARIS! N’AGYÍÍirHÍZniS
kezdett, a kisdiák el akart bújni társai elől, 
A sötétben azonban

elvesztette tájékozódását, lezuhant a 
mélységbe és egy sziklán fennakadt.

Kétségbeesett segélykiáltozúsaira szülei 
siettek segítségére, do amikor látták, hogy 
milyen életveszélyes megközelíteni azt a 
helyet, ahová n gyermek esett, a rendőrsé
get és a mentőket értesítették. Időközben 
egy

cserkészcsapat haladt a Citadella mellett 
és amikor a diákok megtudták, hogy mi 
lyen szerencsétlenség történt, többen köté

FilsRöny, ttlggönykelmók, 
harisnya, kesztyű
Finom gyapjú 
kötöttkabát P
Szönyegalapok, fonalak 

len ereszkedtek le és mirp a mentők és a 
tűzoltók megérkeztek, addigra felhúzták 
kis pajtásukat a mélységből.

A mentők megállapítása szerint. Kar- 
oaczky István agyrázkódást, azonkívül kü
lönböző törési sérüléseket szenvedett. Sít- 
Ivos állapotban az Uj Szent Jdnos-kórházba 
vitték.

Bagdadba hívják a 
Palesztinái íőmuítit

Jeruzsálem, november 1.
A sziriai Beirittból érkező jelentés szerint 

De Martól gróf sziriai francia kormánybiz
tos

elrendelte a Szíriába menekült nagy
muftinak és a kíséretében érkező szemé

lyeknek kiutasítását.
A kiutasított menekülőknek szombatig el 
kell hagyniok Szíria és Libanon területét.

Hírek szerint I. Ghazi iraki uralkodó 
meghívta a palesztinéi főmuftit, hogy Mfo- 
gasson el Bagdadba. A meghívót az iraki 
király megbízásából az iraki kormány jut
tatta cl a főmuftihoz. A pulesztinai főmufti 
az arab uralkodó meghívásának minue^ 
bizonnyal eleget tesz és rövidesen Irak fő
városába utazik.

A palesztinai helyzet különben továbbra 
Is igen feszült. A hétfőre virradó éjjel

a lövések egész sorát adták le
Motsa egyik zsidó vállalatának épületére 
Názár élben még mindig fenntartják a leg
utóbbi véres események hatása alatt elren
delt intézkedéseket.

t4lKOTEX/nA4?7iúnjCó^n pcwfa
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Színházi hét
Kialudt a Gyertyafény. Vasárnap játszot

ták uloljára a Royal Színházban a Gyertya
fény cimü darabot, amely 35 előadást ért 
meg Bársony Rózsival, Ráday Imrével és 
Kertész Dezsővel a főszerepekben. — Gyöngy 
Pál, nz Éva a paradicsomban cimü operett 
zeneszerzője, aki városi színházi premier
jére nem jött haza, Párisban van, ahol a 
Folies Kergére revüjébe irt néhány számot. 
A nngykióllilásu, látványos operett főszere
peit Keményt Lili, Delly Ferenc, Sziklay 
Szeréna, Zöldhelyi Anna, Rabot Gyula. De
reiül István, Fodor Artúr játsszák. — Fejes 
Teri betegségét, amely három színházban 
okozott nagy zavart, természetesen a szín
házi humoristák is kikezdték. — Tudod, 
miért hült meg Fejes? — kérdezi nz egyik 
a másikat. — A válasz a Tc.rézköruti Szín
pad plakátján áll, amely igv szól: Fejes 
Teri: Mit járkálsz meztelenül f — Feleky 
Kandi, a népszerű táncos színész, akinek 
tánciskolája van, amerikai ötletet valósit 
meg. Mindenkit, akinek kedve van táncolni 
vagy tehetséget érez magában színpadi vagy 
arlístapályára, egy árán át ingyen tanít. Ez
alatt meggyőződhetik nz illető, hogy való
ban rátermett-e erre a pályára. Amerikában 
az ötlet nagyszerűen bevált. — Ma este azá- 
xailszor játsszák a Komédiában a Folies 
Capriee cimü műsort. Ez az első százas 
széria ebben a szezónbnn.

o
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TÍV SZIGORRAL BÍRÁL

A magyar filmekről az 
ember Önkéntelenül Is 
hangfogóval Irt kritikát, 
mert mielőtt az első mon
datot leírni, eszébe jut, 
hogy Itt egy kis ország

hím kevés pénzért, kis eszközökkel olyan fii 
met kell csinálni, ami tetszeni tudjon a millió-! 
dolláros amerikai filmekkel elkényeztetett kö- 
tönségitck. Szögezzük le gyorsan: ebben az 
érte ciubcn a Ill és r.e.m magyar film, csak 
niagyurul beszél, mert minden védőbeszéd nél
kül ’ világviszonylatban Is elsőrendű, egy perc
nyi pihenő nélkül Izgalmas, érdekes, csupa erő, 
csupa lendület és művészet Is! Túlnő a jő fil
meken. túlnő azon, hogy az ember kellemes 
érái eltölt a moziban: élmény marad.

Érdekes, hogy Holtul Jenőt évekig r.cm mérte 
le a mngyor filmgyártás azzal nz elismeréssel, 
mini a színpad, Irodalom és költészet világa. 
Must kiderül (a moz.l előtt ázsióval árulják a 
jegyeket), hogy üzért, mert valaki kitűnő Író, 
még Írhat sikeres és kitűnő filmeket is, klllö- 
Hősen, ha olyan segítőtársra akad, mint Mihály 
István. A szereplők közül torony ni ngasságban 
emelkedik ki Törzs Jenő lélegzetelállítóan Iz- 
ga ni.ns és lenyűgöző Mr. Selfrldge-flgurája. Az 
ember még órákkal az előadás után Is egyre 
Törzs szenvedő, szerelmes, démoni arcát látja 
maga cicit. I gylátszlk, nem rossz kabalája 
Törzsitek licitál és viszont. A Néma leventében 
Is milyen szépen összetalálkoztak! Hajnal Gá- 
bor h'elragadó volt a cinikus és fölényes uzso
rás szerepében, bár bevalljuk, nem Ilyennek 
képzeltük el pénztelenségünk sulyos óráiban 
nz uzsorásokat. Nem Is Ilyenek! De ez nem 
Itajnal hibáin. A vakítóan szép és tehetséges 
Lázár Mária mindkét szerepében szőkén és 
feketén is elbűvölő. Lázár Mária felfedezése Is 
elég sokáig tarlóit, most végre rájöttek nz. 
Izére. De feltűnően szürkének találtuk Csortos 
bankáriét. hír szerepe sem különösen érdekes. 
Jávor Pál letört bárója meggyőző. üdülés volt 
látrl, hogy végre épeszű, komoly embert ját
szik, aki szeret és szenved, nem álruhán mér
nök. hogy e!vehesse Murátl LUlt. Hl Is van 
milliomos bankárlány, — Gervny Mária játssza 
kedvesen — de nem veszi el Jávor, hála Heh 
falui!,! Székely István brlllláns rendezéséről 
külön kell megemlékezni, ez. világviszonylatban 
Is elsőrendű, nlnes egv döcögő dadogó méter 
n lialahnns filmben, amelyet Élben István ío- 
fngruf.i l kristály tisztán és érdekesen. A kis 
Szilán József, a film összeállítója. mesterien 
bra-ums munkát végzett. A legjobbak egyike. 
Inlus István volt n Müvészltlm vállalkozásában 
l.észilll film producere és a 111-es után biza
lommal nézünk elkövetkesendő filmjei elé.

* 1" 000 prn?ő bevétel egy nap. I.zt n rekord
bevételt n Kölcsönkért kastély cimü film esi 
n.ilt.v vasárnap. Emberemlékezet óta ilyen óriási 
bevétele nem volt magyar filmnél a pesti ma 
ziknnk A „Kölcsönkért kastély" mózlpénztárai 
tói még igv is rengeteg ember távozott jegy 
nélkül, nz úzsioiftrők pedig, nkik hatodik ér 
lékkel szimatolják ki n kereseti lehetőségei, 
cnittnl alaposan megszedték magukat.

• Mr. Moto Thealre. A Fox Film newvorki 
mozissal szerződést kötőit .hogy New-York 
egyik külvArosóbnn lévő mozijában a hatalmas 
fílmv. Int detcl.tivfllmsorozatát fogja egész 
évi en jótvrnni. A filmek hő»e. Mr. Moto, egy 
jnpón nmntőr-dctcktiv. Az élelmes mozis most 
moziját, mint Mr. Moto Thaatart hirdeti.

l.H. T. fi lmvállalat izgalmas regénye
KÉT DOLGOS, SZORGALMAS élet min- 

mlnden kispolgári eredménye semmisült 
meg a „3: 1 a szerelem javára" cimü ma
gyar film balsikere nyomán. Az egyik leg
régibb, legnagyobb és a legnomilisabb film
gyártó cég kit főnöke, H i r se h Lajos és 
Tsuk Imre — nem szégyen itt leírni —, 
a szinte utolsó cigarettatárcájukat is áruba 
bocsátották, hogy kivédjék azt az elemi 
csapást, amelynek földrengésszerű detoná
ciója nemcsak egy magyar filmgyártó cé
get, hanem az egész magyar film
gyártást alapjaiban Ingatná 
meg. Mutassuk be talán először a szemé
lyeket, akikről itt szó lesz. Hirsch La
jos még a világháború előtt került a ma
gyar filmvilágba, amelynek egyik legér
tékesebb és legelőkelőbb tagja. Miután vé- 
gigküzdötte a világháborút, a gyönyörűen 
dekorált tiszt a Star Filmgyár egyik vezető 
állását foglalta el és mint ilyen, körülbelül 
hetven magyar film gyártásá
ban vett tevékeny részt. 1930-ban a Star 
Fimgyár felszámolt és akkor T s u k Imré
vel együtt átvette a Kamara-mozit, amelyet 
felvirágoztatott. Az Idén még ragyogóan át 
alakitottáik a mozit, amelyben a magyar 
filmgyártás legszebb és legkitűnőbb értékel 
kerültek bemutatásra. Tudniillik Hirsch és 
Tsukék voltak azok, akik Jókai zsenijét 
átmentették a film vásznára, ők készítették 
el az Uj f ö l d e s u r és az Arany
ember cimü filmeket és ha most sikerül 
kilábolniok a bajból, sor kerül a Fekete 
g y é m á n t o k-ra is.

MINDIG TÖBBET, JOBBAT akartak, 
tehát nívót, ami pénzbe kerül. Így történt, 
hogy az „Uj földesur", amely anyagilag is 
az egyik legjobban sikerült magyar film 
volt és 253 ezer pengőbe került, eddig ösz- 
szesen 265 ezer pengőt forgalmazott, tehát 
még az üzleti rezsit sem hozta vissza. Az 
„Aranyember" 201 ezer pengő költséggel 
készült és eddig 190 ezer pengőt jövedel
mezett. E' azonban nem volt baj, mert amit 
anyagiakban vesztettek, presztízsben nyer
ték. Külön miniszteri elismerésben részesül
tek és a magyar filmgyártó szakma úgy te
kintett fel rájuk, mint két komoly, meg- 
ingathátion oszlopra. Ennek a dzsungel- 
szerű fiatal szakmának, amelynek hajtásai 
bizony igen gyakran süppedő ingoványokba 
és gyanús lápokra vezetnek, ők adták meg 
azt a szilárd alapot, amelyre igenis 
eddig lehetett és meggyőződésem, hogy a 
jövőben is lehet még építeni.

AZOK A BAJOK, amelyek legyűrték a 
H. T.-t, véletlen, hogy éppen őket érte, 
mert ezek a magyar filmgyártás általános 
bajai. A nemrégiben még gyerekcipőben 
járó magyar filmgyártás a fejlődés termé
szetes útját átugorva, gyorsan férfias mezbe 
öltözött, váratlan és bravúros teljesítmé
nyeket alkotott, önmagában azonban, saj
nos, még gyerek maradt, össze kell 
roppannia abban a hihetetlen erőfeszítés
ben, amely a túl produkcióban 
nyilvánul meg. Hozzávetőleges számítás 
szerint az a negyven film, ami ebben a 
szezónban készül, ötmillió pengőbe ke
rül. Az összes magyar mozik forgalma egy 
évben hatmillió pengő lehet, de csak ak
kor, ha minden mozi prosperál. Sajnos, 
nem megy jól minden mozi és a kö
zönség nagyon szereti a jó angol és fran- 
cianyelvü filmeket is s ezeknek forgalma 
pedig legalább két és félmillió pengőre te
hető. Kétségtelen, hogy másfél m i 11 ió 
pengőt valakinek rá kell fi
zetni. Természetes, hogy az fizeti rá, 
akinek filmje megbukik. Ebben a pillanat
ban, sajnos, ennek a számvetésnek éppen 
a Hirsch és Tsuk cég adta meg az árát, 
amelyik legkevésbé érdemelte meg a ke
serű sorsot és amelyik a magyar film
gyártás exkluzív nívóját tulajdonképpen 
megteremtette. Nem csoda tehát, ha az 
egész magyar film és színházi világ ki
tüntető melegséggel áll e két kiváló és ér
tékes filmember háta mögött, hogy ép 
bőrrel asszák meg a bajt. Mint jellemző 
tényt kell lejegyezni, hogy éppen az a 
két-három nagyvállalat, nyersanyagszállító 
támaszt nehézségeket, akik a múltban sú
lyos százezreket kerestek Hirschék eddigi 
gavalléros, minden kötelezettségüket száz 
százalékig teljesítő üzleti gesztióin. Azok a 
kisemberek, kárpitosok, díszítők és egyéb 
kisiparosok pedig, akik a cég tulajdonát 
képező Kamara-mozi újjávarázsolásán dol
goztak, a legnagyobb jóindulattal elsőnek 
voltak hajlandók belemenni abba a magán
egyezségbe, amely egyedül alkalmas arra, 
hogy Hirsch Lajost és Tsuk Imrét meg- 
melse a magyar filmvilág számára.

IW A, KEDDEN SZAZADSZOR
és holnaptól folytatja diadalmas útját a siker:

fOO „FoiSes Caprlco" Komédia 125 novemberi műsorában

A 3 1 A SZERELEM JAVARA, sajnos, 
rossz számaránynak mutatkozott a H. T. 
számára. Meg kell állapítani, hogy ők nem 
akarták ezt a filmet gyártani addig, amed
dig Bécsből'nem jött el az ottani S a s c ha 
egykori igazgatója, Vidor Lajos, al;l 
Zsoldos Andorral, a film későbbi művészi 
vezetőjével meg nem győzte Hirschékct 
arról, hogy egy magyar, német verzióban 
készülő film tágabb tehetőséget nyújt a 
nivósabb magyar film számára is. A film 
gyártása közben nagy hibák történtek. Ke
serűen panaszolja például Hirsch, hogy a 
film rendezője, aki a hatalmas, kétver ziós 
film alkotására vállalkozott, négy nappal 
előbb még más filmnél dolgozott és igy 
ideje sem volt átgondolni a film rendezé
sének feladatát. A felvételek ad hoc tör
téntek. Megesett az is, hogy nappali fény
nél forgattak egy olyan jelenetet, amelyet 
a szüzsé szerint éjjel kellett volna forgatni. 
Ezt természetesen később ki kellett vágni 
a filmből, amely ezáltal értelmetlenné vált. 
Elemi csapásnak számit az is, hogy Holt, 
a német verzió főszerepelője, az elhúzódott 
felvételek miatt otthagyta a gyárat, 
repülőgépre ült és Becsbe szökött, mert 
másnap már Nápolyban kellett lennie egy 
másik film forgatásánál, óriási költséggel 
repülőgépes hajsza indult a színész után, 
akit visszahoztak, majd egyetlen éjszaka 
leforgattak vele annyi jelenetet, amelyhez 
legalább egy hét lett volna szükséges. Ez 
a hirtelen meggyorsult és szükség-injek- 
ciózta tempó természetesen megbosszulta 
magát. Csodákat nem lehet várnil A német 
verzió azonban még igy is sokkal jobban 
sikerült, mint a magyar és egész biztosan, 
ha a film német kópiáját őrző laboratór 
rium, amely a filmet eddig zálogban tartja, 
ezt kiadja, akkor tizenhét ország német
nyelvű közönsége fogja megfizetni azt a 
pénzt, ami a H. T. filmvállalat szanálásá
hoz múlhatatlanul szükséges. Ekörül foly
nak most a tárgyalások és reméljük, hogy 
mire e sorok megjelennek, ez az utolsó 
nehézség is elhárul és a magyar filmgyár
tás megmenekedik egy óriási és lehel, hogy 
végzetes megrázkódtatástól.

2, III. Richárd 

és I. Törzs Jenő

A MAGYAR SZÍNHÁZ negyvenéves év
fordulóján harmincéves jubileumát ünne
pelte Törzs Jenő, a magyar színjátszás
nak eme világítótoronyként kimagasló ér
téke. A színház, amelyben ezt a harminc 
évet eltöltölte, olyan feladatot keresett szá
mára, amely méltó ehhez a művészhez és 
miként Hevesi Sándor prológjában mon
dotta. próbaköve minden színjátszónak. 
Természetes, hogy feladat keresésében el
jutottak Shakespeare-hez és különös sze
rencse az, hogy a brit költő-óriás kultúrá
jának magyar apostola, Hevesi Sándor 
mutathatta meg az utat úgy Törzs Jenő
nek, mint szinésztársainak, a shakespearci 
színpadon. Az agyonrendezett Shakespeare- 
előadások után Hevesi visszatért az igazi 
Shakespeare-hez, az eszközökben, 
külsőségeiben egyszerű, de 
mondanivalóiban fenséges köl
tőhöz. Ez az, ami megkülönböztette 
ezt az előadást a többitől és olyan távlatot 
tárt fel a néző előtt, amelyet eddig még 
sohasem láthatott. Éppen ezért aktuális ma 
is a III. Richárd. Most rájöttünk, hogy 
Shakespeare az egyre kiteljesedő angol 
demokráciának akarta igy megmutatni egy 
vérgőzös „vadkan" diktatúrára törekvő ha
talmának bukását. A bűn csak bűnt szül
het, a vérrel, árulással megszerzett és meg
tartott trón vagy uralom elöbb-utóbb ősz- 
szcomlik. Ennek a mély és igazi erkölcsi 
tanításnak adott életet T ő r z s Jenő, aki 
a nyomoréknak született III. Richárd ha
talmi és szexuális tébolyának csak nagy 
művész állal megérezhető, patológikusan 
hü portréját festette meg önmagában. A 
Hl. Richárd neve mellé bátran Írhatjuk ezt 
le: 1. Törzs Jenő, mert érzésünk szerint 
nincs senki ma a magyar színpadon, aki 
ezt a művészi és fizikai feladatat ilyen erő
vel, lendülettel, az érzések skálájának ilyen 
bravúros kijátszásával megoldotta volna. 
Törzs Jenő mindent és mindenkit elho
mályosított, de a nagy szereplöegyűttesből 
mégis kiragadjuk Kcresztesy Mária, Bálint 
György, Földényi László és akit elsőnek 
kellett volna említeni, Orsolya Erzsi nevét.

A szekszepiles kísérletek
A siker nemcsak alkotóját kötelezi, ha- 

nem az újságírót is. Be kell számolni arról, 
ami beszédtéma Budapesten. A Metróban 
egy filmet játszanak Szőke kisértet címmel, 
Két hete ezen a filmen mulat Budapest. * 

Egy fiatal milliomos házaspár autószeren
csétlenség áldozata lett. Haláluk után, mi
kor már szellemalakban vannak, készen 
arra, hogy felszállnak a mennyországba, 
rémülten gondolnak arra, hogy semmi jó
cselekedetet nem lehet majd odafönt a ja
vukra írni. Erre elhatározzák, hogy barát
jukat, Mr. Topper bankigazgatót, aki rideg, 
száraz üzletember és kínosan unalmas fele
sége gondnoksága alatt szenved, megszabó- 
ditják bilincseitől és megtanítják élni.

Mire Mr. Topper kitanulja az életet, 
mi fáradtak vagyunk a sok nevetéstől.
Bevalljuk férfiasán, hogy kétszer néztük 

meg egyfolytában ezt a filmet és magunk
ban örökre eltemettük a híres,, hollywoodi 
rémet: Mr. Boris Karlofjot. A ragyogó film 
rendezője ugyanis megmutatta, hogy a mozi 
eszközei határtalanok, hogy a kép nemcsak 
állni, mozogni és robogni tud, hanem azt 
is tudja, hogy a színészek szemünk láttára 
/oszlanak semmivé. Képzeljük csak el, hogy 
milyen irigylésreméltó az a szellemházai- 
pár, amely láthatatlanná válva pofozhat fel 
egy kellemetlen alakot vagy csíphet meg 
egy kövér hölgyet a hotelhallban, aki per
sze azt hiszi, hogy egy éppen arra haladó 
kis emberke követte el a gaztettet.

Az ötletek robognak, cikkáznak, rob
bannak.

A két kísértet: az egyik Constance Ben- 
nett, Amerika dédelgetett, fanyar, whisky*  
izü „Connieja", a másik Garry Grant, aki 
a hölgyek szerint csinosabb, mint Clark 
Gabié és olyan elragadó, hogy a mellettünk 
ülő hölgy némi maliciával igy sóhajtott fel: 
„Szeretnék vele egy temetőben feküdni'^ 

Izgalommal vártuk a végét, féltünk vala
milyen giccses mennybemeneteltől, de hála 
a rendezőnek, a két kísérlet már a ház*  
tetőn ül a végső feloszlást várva. Fejjel le
felé, vidáman bekukucskálnak Mr. Topper 
szobájába. Megállapítják, hogy beteljesedett 
a Szükséges jólett és Mr. Topper, azaz 
angyali Roland Young, aki bebizonyította, 
hogy

a komikum nem hülyéskedésből áll. 
mert ő komolyan veszi önmagát, csak 
ml nevetjük halálra magunkat rajta, 

— nem papucs többé. Readyt — kérdi a 
férj. Readyl — válaszol Connie. Készek az 
útra, tehát: repülhetnek.

Tehát, befellegzett szegény Boris Karloff*  
nak, éljenek a vidám kísértetek!

II.I Él FT F F I É Garb» u,án Svédország Uű LL L I ILLL _ mosf már M(ran jé,,, 
hatjuk — még egy 
sztárt adott a filmgyár
tásnak, Zarah Leandert, 
ezt a különösen sznggwv

liv, ragyogó, orgonabugóhangu színésznőt, ak 
szerencsésen mutatkozott be a pestiek r,ci* 
második filmjében az Urániában. Az Izgalmait 
érdekes cselekmény egy ausztrállal nőt ff 
gyenctelepen játszódik le és ez a különösen 
érdekes miliő hatványozza úgy Zarah Leander, 
mint a film sikerét. Kitűnő szlnészparlnere 
Willy Biu-gcl és Victor Stnal. Bennlzky néhány 
száma, amelyet Zarah Leander énekel, brilllúnJ. 
Jő szórakozás a film!

100.000 Mfr
ra biztosított

lábak*  
kezek 
táncolnak a
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Felhívás
meleg csalddi otthonra
M lühMezi

Hölgyeim! Dolgozó Nők, Férjes Asz- 
síonvokl Ne hagyják a családi élei 
bensőséges melegét kihűlni, gondoskod
janak arról akkor is, amikor ez a leg
nehezebb: téten. A legolcsóbb módja 
ennek az, hogy lakásaikba tetszetős ki
vitelű és kitűnő szerkezetű Gyöngy
kályhát állítanak, amely a legolcsóbb 
izcnfajtával, a gyöngyszénnel fűthető. 
Az olcsó tüzelőanyag gazdaságos ki
használása révén nagy megtakarítás ér
hető cl! Cserépkályhába is beépíthető a 
hasonló rendszerű Gyöngy-előtét. Meg
tekinthető a Magyar Radiátorgyár r.-t., 
Andrássv-ut 13. szám alatti minta
raktárában.

Tömeges 
autóbalesetek

versenyen volt. Hat ......... ........... .....
páron indult hazafelé a házaspár. Sclinge. 

a üiéseij a feleségi

A két ünnep alatt 
több közlekedési szeren
csétlenség történt. Se- 
linger Lajos 36 éves 
gyárimunkás, aki Cse
pelen lakik, vasárnap 
délután feleségével a 
g óni országúton ren
dezőit motorkerékpár
óra tájban motorkerék-

- -------„„.inger
ttzeile a gépel és a hátsó ülésen a felesége 
foglalt helyet Alig hagyták el a községei, 
amikor

összeütköztek egy kivilágitallan pa
rasztszekérre I.

A motorkerékpár felborult és a házaspárt 
koponyaalapi töréssel, életveszélyes állapot
ban vidék a mentők a Szent lslván.-kóv- 
házba.

Szabó Sándor 14 éves tanulót a Jászbe
rényi-utón egy teherautó ütötte el. Jobbláb- 
töréssel a Szent 7s7udn-kórházba került. — 
Csepelen, a IVeíss Manfréd-gyárban Bancsi 
Alfréd kocsivezető egy tüzollókocsi^ próbált 
ki, amelyen Sándor Lajos tűzoltó ült rajta 
kívül.

A tűzoltóautó nekiszaladt egy olajtar
tálynak,

felborult és mindkét utasa életveszélyesen 
megsérült. A IVeíss A/an/réd-kórházba vit
ték mindkettőjüket.

Az Ajtóst Dürer-sor 
resztezödésénél Fricd 
és Domonkos József __ ____ __ ___
köziek autójukkal. Mind a két kocsi erősen 
megrongálódott, Fricd és Domonkos köny
vekben sérültek, ellenben

Vargha Lajos magántisztviselő, aki a 
földbirtokos autójában ült. súlyosabban 

megsérüli, 
öl a Rókusba viliék a mentők.

Elcfánti Mihály gépkocsivezető a Zslg- 
mond-ulca 84. számú ház előtt

Autójával nekiszaladt n villanyoszlop
nak, kidöntötte,

•i kocsi felborult és Elcfánti koponyaalapi 
törést szenvedett. Életveszélyes állapotban 
'itlék a mentők az Uj Szent János kór
házba.

és a Z/ernuna-ut kc- 
Béla mészárosmester 
földbirtokos összeüt-

>ros szivében november 8-án nyílik meg 

Ürmössy és Eördöflh 
•zUveikUlUnle esséjek és TássonlUlete 
IV, Pctöll Sándor-U. 3 (az udvarban I 
Legolcsóbb bevásárlóul hely!

*- Dr. Munkácsi Bernit emlékezete. A Pesti 
hraelifa Hitközség hétfőn délután negyedölkor 
’.doliúnyulcai templomban dr. Munkácsi Bér- 
"•'t emlékére gyászistentiszteletei tartott, nmé
ben Abrahámsohn Manó fökánlor énekelt és . 
'ö’Desi Ferenc dr. rabbi mondott emlékbesré- 
aÍ*  ,A fvászünnepen a Magyar Tudományos , 
Akadémia képviseletében Zsiray Miklós, , 

Gyula, Mellích János. Kunos 
Mehler Ede jelenték ineg azonkívül Ha- 

József egyetemi tanár, «lr Guttmunn Ml- 
tv. a rnbhisxcmenárium rektora és a lülköz- 

X elöljáróságának ólén Stern Samu udvari 
’anacs1)S, hitközségi elnök I
•nw"i gyilkosság áldozata lett egy

ctnenin gazda. Kismarja községben vasár- 
"»Pra virradó éjszaka holtan találták Simánál 
"pnjnmin go éves süketnémn gazdát. A községi 

nmgóliapiiotia, hogv Simánál ppfflfcssdf/ 
a ":;"n lftL testét borzalmas sebek borit jók. 
j '■‘‘•'fercni ügyészség elrendelte a gazda holt- 

•'"ic/, fdboncvlását. n csendőrsóg erélyes 
Ín<Utü“ * rcj,ól-VCs M |

ívű. testét borzalmas seben nonijna- 
f<> /T 'rr'"Cn< OgyéRrség elrendelte a gazdit holt-

-------- ------------- ..HÉTFŐI napió

Kegyetlen gyilkosság 
a szolnoki országúton

Szolnok, november 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) A szolnoki ügyészségnek szomba
ton jelentették, hogy Nagykörű táján az or
szágúton késszurásukkal meggyilkolva, 
vérében találták Bognár János Í5 éves 
fegyvernek! fiút.

A csendőrség vasárnapra bravúros nyo
mozással elfogta a tettest: Sajbók Fe

renc 21 éves fegyverneki legényt.
Sajbók pénteken éjszaka kocsmázott, ré
szegen ment haza, a szülei megszidták, 
mire elrohant hazulról és dühösen csak 
annyit mondott:

— RAVASZ ÉS RAFFAY PÜSPÖK BE
SZELT A REFORMÁCIÓ EMLÉKÜNNE
PEN. Vasárnap, október 31-én ünnepelte a 
protestáns világ a reformáció 420. évfordu
lóját. ünnepi istentiszteleteiét tartottak a 
kálviniért református templomban, ahol 
Ravasz László püspök mondott nagy beszé
det, méltatta az évforduló jelentőségét. — 
A deáktéri evangélikus .tempómban Raffay 
Sándor püspök volt az ünnepi szónok. Az 
ö nagyhatású beszédét, éppen ugv, mint 
Ravasz László püspök szónoklatát is, köz
vetítette a budapesti rádió.

VIRÁGDÍSZT öltöttek vasárnap és Mindszen
tek napján a temetők. Az ország nagy ha
lottainak sírjainál a kegyeletet ünnepségek 
egész sora zajlott le. A Nemzeti Egység 
Pártja hagyományos szokásához híven eb 
ben az évben is megkoszorúzta Kossuth La
jos sírját, ahol Tors Tibor mondott beszé
det. .4 NEP-párti képviselők ezután Rubinéi; 
Gyula sitját koszoruzták meg, ahol Csik- 
vándy Ernő emlékezett meg az egységespárl 
egyik alapítójáról. Végül Csicscri-Rónay Ist
ván Gömbös Gyula virágokkal gyönyörűen 
díszített sírjára helyezett el koszorút. Beszé
dében azt hangoztatta, hogy a párt híven ki
tart Gömbös Gyula politikája mellett. — 
Lázár Andor igazságügyminiszter feleségé
vel, akit Deák Ferenchez rokoni kapcsolatok 
fűznek, valamint Mikó Ferenc igazságügyi 
államtitkár és dr Szakáts Kálmán személyi 
titkár kíséretében hétfőn délután kiment a 
Kerepesi-temetőbe, ahol koszorút helyezett 
cl Deák Ferenc sírjára. Az ignzságfígyminisz- 
ler a kcgyclclcs aktussal áldozni kívánt u 
haza bölcse emlékének — A Kaffka Margit 
Társaság Mindszentek napján a Farkasréti 
temetőben megkoszorúzta Kaffka Margit 
sírját. — Vasárnap délután kegyeletei ttn 
népséget rendeztek a Hősök Temetőjében is 
Folba János tábori főesperes mondott imát 
a sírok felett, amelyet József királyi herceg 
és Auguszta királyi hercegasszony is végig
hallgatott. OH volt a kormányzó képviseleté
ben Sónyi Hugó altábornagy, a honvédség 
főparancsnoka és Rostagni Achilles főjegyző, 
aki a fővárost képviselte.

_  Krisztus király-ünnepe Győrben. 
Győrben nagyszabású Krisztus király-ünne
pet rendeztek vasárnap. Tízezer hivő előtt 
mondott misét Brcuvr István megyéspüspök. 
Az ünnepségek során Mthalovics Zsigmond 
kanonok, Tclbis Miklós főjegyző és Kele
men Chrisoslom pannonhalmi főapát be
széltek az eucharisztikus szentév jelentősé
géről.

— Művészt síremlékek Elchbaumnál, V., Ru- 
dolf-lér 3. (Margitbld.l

— Izgalmas snkkvtiágbajnokság. Még nem dőlt 
el, ki fogja megnyerni a sakkvilágbajnokságot: 
Euwe vagy Aljechin? Ezzel szemben az már bi
zonyos, hogv az unalomnak legsikeresebben egy 
Philips „York" külföldvevő rádióval lehet sakk- 
mattot adni. A Philips „York“-készüiék Európa 
nai'v leadóinak változatos műsorát varázsolja 
lakásába.

— A volt cs. és klr. 38. Molllnáry gyalogezred 
tisztikara november (i án este « órakor bajtársi 
vacsorát rendez n Róyal-szálló fehérlermében. 
Akik cím hiányában meghívót nem kaplak, rész
vételüket jelentsék be Gálosi Sándor főfelügyelő
nél, Foncicre Biztosító, V.. Sas-utca 10. Telefón 
127-233.

— Vitéz Subik kanonok az antiszemitizmus 
és a faji mítosz ellen- Az egri katolikus fiju- 
sági front tegnap nagygyűlést tartott amelyen 
vitéz Suldk István prclulus kanonok feltűnő 
beszédet mondott. Hangoztatta, hogy v faji 
mitostt nem szabad szembeállítani a vallással. 
Nem .szabad az antiszemita jelszavakat kö
vetni. amelyek gyűlöletet hirdetnek, hanem « 
katolikus ifjúság a filokriszlinitmus eszméjét 
tűzze maga elé. amely a szereidet és a társa
dalom összefogását hirdeti.

— DR. HOTI1 ANDOR GYÖNGYÖSI 
RENDÖRTANÁC.SOS HALÁLOS VADÁSZ
SZERENCSÉTLENSÉGE. ll.'líón délután 
NalHlbtUonv határúban dr Rol/i Andor, a 
KyönRyösi rendőrkapitányság verető lattá 
csosa ' válláról leejtette fegyverét, amely a 
földhöz ülödve, elsült és halálra sebezte a 
rendőrtanácsost. Holttestét a nagybátonyi 
hnlollasházha szóllilollók.

— Az Aréna-ulon lialálragároll a villamos 
egy öngyilkcM. AZ Aréna utón a•13-ös jelzésű 
villamos elé Ugrott Cgv 35 év körüli, egysze
rűen öltözött térti. A villamos halálrngflZolln. 
Semmiféle iratot nem taüllák nála, kilétét nem 

I tudjak. A rendőrség nyomizáal indított

— Meglássátok, még ma megölök valakit.
A legény az országúton találkozott Bog

nár Jánossal, beszélgettek és együtt indul
lak hazafelé. Sajbók az utón kölcsönkérte 
Bognár János bicskáját, alig tettek pár lé
pést, nekiesett a fiúnak és

a saját késével agyonszurta.
A gyilkosság után lehúzta a fiú cipőjét, 
hogy magával vigye, de útközben meggon
dolta a dolgot, eldobta a cipőt, eldobta a 
kölcsönkért kést is és hazament, mintha 
semmi sem történt volna.

Vasárnapra azután a csendőrök elfogták 
a gyilkost és Szolnokra kísérték, ahol letar
tóztatták.

— MUSSOLINI VASÁRNAP FELAVATTA 
GUIDONIA REPÜLŐ VÁROST. Mussolini 
vasárnap délelőtt felavatta az egykori Pon- 
hní-tnocsarak helyén épült Guidonia re
pülővárost. — Tegnapelőtt — mondotta a 
Duce — felavattam Aprlllát, a föld rögé
nek városát, ma pedig Guldonlát, a repülő
várost. E kettő közölt szoros kapcsolat van, 
mert a földműves csak akkor teheti még 
termékemenyebbé a föld rögét, ha a haza 
légi ereje védelmezi.

— Eltemették Miklósy püspököt. A pár 
nap elölt elhunyt Miklósy István hajdudo- 
rogi püspökit tegnap temették el nagy rész
vét mellett Nyíregyházán. A temetésen Popp 
Antal c. érsek mondott gyászbeszédel.

— KUNSZENT MIKLÓS DÍSZPOLGÁRÁVÁ 
VÁLASZTOTTA DARÁNYI KÁLMÁNT ÉS 
KELEMEN KORNÉLT. Kunszentmiklós 
község képviselőtestülete Mészáros Imre 
gazdakör! elnök és gazdalársai Indítványára 
Darányi Kálmán miniszterelnököt és Kele
men Kornél képviselőt a község díszpolgá
rává választotta.

—- Rozgonyinál 3
— BESSENYEY 

ELEMEK ELLEN, 
vezetőnek vacsoráján Bessenycy Zénó or
szággyűlési képviselő többok közt kijelen
tene, hogy ma minden magyar képviselő
nek kötelessége tiszlclctbcntartani a többi 
párt pozícióját, hogy egységesen vettessük 
föl a harcot a felforgató elemekkel Szemben. 
Ezután Sznrday Róbert, Németh Imre és 
mások szólallak fel.

— Gyéinántlakodalom Székesfehérváron. 
Székesfehérváron Vidít Pót nyugalmazott vár
megyei frttahácsos vasárnap ünnepelte gyémánt- 
lakodalmát. Kiterjedt rokonsága és tisztelői 
nagy számban jelenlek meg az ünneplésen.

fénykép 8 P. Kálvln-tér 5. 
ZENÓ A FELFORGATÓ 
A NÉP terézvárosi szer-

EZ AZ UR

Fernand arauet

NERTYR EEIlOY-produkcló

FELSEGES 
SZERELEM

Partnerei:
JOAN BLO\I)ELL 

EDWARD EVKRETT ÍIOIIIOX

Amerikai tempó
Francia szellem

Angol elegáncia

Ma premier FÓRUM

felfrissíti;

csont- és fooképsádését meovuursltja! 

a b6rt lebarnítja és bársonyossá testi} 

küedöképesséoét fokossá a

TERTA
KVARC
LÁMPA 
mércéé tdvkapcsolóval coli nyomáéra at/uUad. 
3 méterre veselCssinorral, védCesemüvcgOsl 

l’utír.rJSO.-

Ot/drtja és forgalomba hossat

TELEFÓNGYÁR rt.
ELEKTKTROMKniKAI OSZTÁLY A

BUDAPEST XIV, HUKG FII*  KÖZÉPKORÚT U6-12I. SZáM 
BfMUTATÓTEREM: BUDAPEST VI, ANDRAlSY ÚT U 

KAPHATÓ 8ZAKÜZLETEKBÉN ISI

T. Telefóngyár nészvénytáreaedg 
íludapcet 72. (Postafiák 2t) 

Kérem a „Terta kvarclámpa" dtjmentee 
bemutatását.

Cimi.................... .. ...........................................
Foglalkosás: .................... —.............——

Vigja ki «■ küldje be poztán!

Szép idő marad
A Meteorológiai Intézet jelenti hétfőn dél

ben:
Budapesten hétfőn délben a hőmérséklet 

11 fok, a tengerszintre átszámított légnyo
más 762 mm, mérsékelten süllyedő irány
zatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Élénk délkeleti, déli szél. Az ország 
nyugati felében változó felhőzet, éjjel 
és délelőtt sokhelyütt köd, néhány he
lyen eső. Keleten túlnyomóan derült 

Idő. A hőmérséklet alig változik.

nem az, akire gondol, 
csak hasonlít rá! — Ez

Páris bonvivánja — 
a Warner-filmgyár világ
sztárja.
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Véres jubileumot ült a 40 éves magyar futball

ifi

Példátlan botránysorozattal 
ünnepelték a Fradit Debrecenben 
Csak rendőri fedezettel sikerült vonatra csempészni 
a bsröt és a csapatot - - A Hungária játszva nyert — 
Csontszimféniák az Elektromosok „vihar-pályáján**

Izgalmas bajnoki fordulón jutóit ót a futball. \ Hungária meggyőzően nagyvonalú játékkal 
győzte le a szegedieket, akik n Ferencvárostól-nik balszerencsével kaplak ki. A KK-győztcs 
Debrecenben csak verejtékezve szerezte meg a két pontot — ezúttal is minimális gólarány- 
nyal és - - sujnos botrányos körülmények közüli. A gyfudek most szerezték meg első győ- 
r •■Imiiket. inig a lludnl ériékes pontot h zott í.azu a Lalorca-utcából. Szombaton az Újpest 
folytatta pontleadó szériáját. Ezúttal Szih'ketaxl vette át a drukkergyötrő szerepel.

Sajnálatos mindenesetre, hogy azon a vasárnapon, amikor a futball 40. évfordulóját Ünne
pelte, a botrányok kellemetlen légköre lett úrrá a magyar pályákon.

BIKAVÍADAL! BOTRÁNY!
Életveszély:

FERENCVÁROS—BOCSKAI 3:2 (1:1)
A reformálus Róma legnagyobb ünnepén 

hatezer főnyi közönség várta a pályára a 
KK-győzles Ferencvárost. A Ferencváros is
kolajátékára volt kiváncsi minden néző, de 
végül is csak

egy izgalmakban bővelkedő, drámai 
fordulatokkal, botránnyal, közelharccal 
loMisrendőr-atlakkal tarkiíoll. elkese

redett küzdelmei kapott.
A pályára lépő Ferencvárost dr. Kölcsey 
.Sándor polgármester üdvözölte a Közép- 
európa Kupa clhóditása alkalmából és ál- 
nyújtotta a játékosoknak, valamint IJsellij 
Béla elnöknek a .stadion gyönvörü plakett- 
jél.

Fergeteges iramban kezdődik a mérkőzés. 
A ponliiélküli Bocskai elkeseredett akarás
síd veti magát a küzdelembe De Iláda jól 
,véd. Sárosi előtt Vargha csak kifutással tud 
menteni. A Bocskai erős támadásai alatt a 
ferencvárosiak olaszosan játszanak: kézzcl- 
lábbil védekeznek. Polgár kézzel húzza 
vissza Telekit és l-intál Marosira különösen 
vigyáz a Bocskai-védelcin. A 36. percben 
mégis gólt lőtt a Ferencváros Üdvöskéje. 
Táncos elfut Bcncsik mellett, beadása re
mek ívben száll a kapu elé és Sárosi maga
san felugorva. Palotás mellett gólt fejel. 1:0. 
A Bocskai erősiti az iramot. Hajdú lefutása 
komért hoz, amit Hajdú ivei be a sarokról. 
A hosszú ívben szálló labda átkerül a jobb
szélre. ahol Markos halalmasercjü lövést 
küld laposan a kapura. .4: erős lövés a vé
dők lábai között a vonalig száll, amikor a 
biztonság kedvéért Takács beljebb segíti. 1:1. 
Fergeteges taps és üdvrivalgás köszönti az. 
egyenlítést. Most már túlfűtött hangulatban 
folyik a pontmcnlö gyilkos küzdelem'. Toldi 
megrugja Oroszt, a közönség megtorlást kö
vetel, de a biró ..nem látja" a faultol. Ilik- 
falvi Sárosit rugj<: meg revanskép. aki ki is 
áll egy percre, de nincsen komolyabb baj. 
A 42.’| ércben Teleki lesből indulva, kitűnő 
helyzetben mellé lő. Toldi olasz keménység
gelUgrik Palotásba, újra zug a tömeg és a 
túlfűtött hangulatban véget ér a íéidö.

Most következik nz a botrányos jele
net,

apiclyről külön cikkben részletesen .számo
lunk be.

A második félidőben sem csökken az iram

és a 6. percben inár a Bocskai vezet. Finla 
jó labdát ad Markosnak, aki középre gurit. 
Teleki viszi a labdát u lemaradt védők kö
zölt, már-már elveszti, amikor jobban, Cseh 
Matyi módszere szerint, mcgpofozza a lab
dát és az a vetődő Iláda mellett hátborzon- 
yaló lassusáyytd a hálába gurul. 1:2. Szinte 
leírhatatlan az öröm a nézőtéren. Ve: 
Mocskai a kupagyőztes ellen' Szárnyakat 
kap 
pút, 
<gy

az öröm
a kupagyőztes ellen'

a hatalmas biztatástól a debreceni csa
li Ferencváros megzavarodik. Vargha 
veszélyes támadásnál térdével

gyomron rúgja Súroslt,
elterül és eszméletlenül viszik ki

<’f «

ezt Toldi meghallotta, mire keresztül 
vetette magát a másfél méter magas 
korlíáoii és torkonragadta az őt sérte
gető civilt. Erre többen vették körül, 
helyzete mind fenyegetőbb lett. Látván 
ezt Tátrai, í> is keresztülugrotta a ke
rítést. Háda már nem tudott ugrani, ő 
felnit kívülről ütött le két civilt. Most, 
mintha a föld alól, jött vagy 30 rendőr, 

akik Tátrait le akarták tartóztatni
és csak a ferencvárosi vezetőknek sikerült 
Tátrai letartóztatását visszavonatni ugy, hogy 
csak Iládát, Toldit és Tátrait igazoltatták 
és

az összevert civilekről az orvosok látle
letet vettek.

közönség az első perctől az utolsóig 
a legtrágárabb szavakkal

.1

aki 
lváról. A biró figyelmezlcii Varghát. 
lék kezd eldurvulni.

Tátrai minden szerelése életveszélyes, 
de a túloldalon Bikfalvi sem kíméletesebb. 
Tátrai a kitörő Telekit ubesszin módra sze
reli le: elszakítja és teljesen lehúzza ingének 
a hátát és a népszerű center csupasz háttal 
játszik tovább.

A tömeg vészesen tombol.
Ezután támadásba lendül a Ferencváros is, 
Kemény nagy helyzetben mellé fejel. Toldi 
és Sárosi is kihagynak egy egy jó helyzetet. 
Állandósul a ferencvárosi nyomás és a 29. 
percben egyenlít a Fradi. Kemény—Sárosi 
akcióból Toldihoz kerül a labda, aki tizen
egy méterről hatalmas bombát küld a felső 
sarokba. 2:2. A hangulat újra izzóvá válik, 
hintát gólhelyzetben csúnyát lelcriti Tátrai, 
akit

ájultat: visznek ki a pályáról. Közben 
Markos és Tátrai valóságos közelharcot 

vívnak.
Kergetik, rúgják egymást. A biró érthetetle
nül, semmit sem lát. A nézőtéren is hangos 
pofonok csattannak és a légkör pattanásig 
feszült. Ekkor jön a drámai fordulat! Ártat
lannak látszó Fradi-támadást vezet Kemény, 
akit többen szorongatnak. A szélső inkább 
szabadulni akar a labdától és u jobblábbal 
megrágott labda lassan a kapu felé tart, 
Vargha kapus általános elképedésre a köny- 
i:;jen védhető, gurulós labdát a hasa alatt 
a hálóba engedi. 3:2. Ez az óriási kapus
hiba megpecsételte a Bocskai sorsát. A kö
zönségen és a játékosokon kétségbeesés vesz 
erőt és n Ferencváros állandó támadásban, 
biztosan tartja a végeredményt.

pii- 
ja-

& véres botrány rémregénye
Izgatott emberek csoportja várta vasár

nap esi ■ a Nyugati-p íyaudvaron a Terem*  
Város legénységét hozó debreceni gyorsvo
natot. Az izgalom löokiii azok a kósza bí
rok voltak, amelyek a délután folyamán be
járták a fővárost

Sárosi lábtörésc
és egyéb szerencsétlenségek miatt. A Fradi- 
játékosok fáradtan, összetörtén és idegesen 
szállnak le a gyors különkocsijóból. Szinte 
alig tudnak beszélni az. izgalomtól. Egy
öntetű vélemény, hogy Rómában nem volt 
olyan veszedelmes légkör, mint Debrecen
ben

Reszélgctünk Rauchmaul trénerrel, 
aki kérdésünkre a következüket mondja: 
..Mintha rendszeresen izgatták volna a deb
receni nézőket! Amit nekülnk kiabáltak, az 
több a soknál. Sárosit pedig rúgták, vágtak, 
lépték, harapták. Elismerem, rossz volt a 
csapat, de ilyen légkörben nem lehet ját
szani."

hely

Tátrai.
a Ferencváros jobbhútvidje, Markossal y*l°  
k ti hálásával kapcsolatban a következőket 
mondta: „Markos rúgott először. én csak 
tnstzarugtum. A félidőben, mikor Toldi Géza

sértegette Viccnik bírót, , a mérkőzés után 
pedig az ügyeletes rendőrtiszt bejött az öl
tözőbe cs kijelentette Viccniknek, hogy ha 
rögtön indul, nem vállal felelősséget testi 
épségéért. Viccnik azonban el akarta érni a 
vonatot és kétsoros rendőrkordon között 
négy rendőrrel körülvéve, kijött a: öltöző
ből és beszállt az autóbuszba, ahová előzőleg 
lefüggönyözött ablakok takarója alatt már 
a ferencvárosi játékosok és vezetők is beül
tek. A rendőrök az autóbuszban is Vicenik 
mellett voltak, mig a kocsit kétoldalt és há
tul egy-egy motoros rendőr kisérte. Persze 
a rendes utón nem lehetett menni, csak ala
pos kerülővel, az utolsó pillanatban értük rl 
a vonatot, de annak indulásáig rendőrök vi
gyáztak Viccnik és a ferencvárosi csapat 
testi épségére. Nagyon helyesnek tartanám, 
ha

az MLSz vizsgálatot indítana
ebben az ügyben,

I. Pfuj-szimiórtta s 
dirigálta Víczenik 

debreceni közönség Víczenik bíráskodási*A _________ „ ____
val sehogysen: volt megelégedve s ennek — 
pesti recept szerint — ütemes sértegetésben 
adott kifejezést. A szavalókórus tevékenysége 
egy teljesen eredeti jelenetet elevenített 
meg a debreceni közönség előtt. A szemtanuk 
szerint Víczenik, ahelyett, hogy lefújta volna a 
mérkőzést, elmésen azznl csillapította le a 
közönséget, hogy odaállt eléjük és mint egy 
karmester, széles karmozdulatokkal dirigálta 

| a sajátmnga ellen elhangzott sértések ütemét.

Leigazoltalak llovszky Jánost, 
a Baross Szövetség elnökét és a ferencvárosi 

vezérkart
A második félidőben a botránymeccs króni

kája újabb izgalmas incidenssel gazdagodott. 
A ferencvárosi vezérkar llovszky János, a Ba
ross Szövetség elnöke társaságában figyelte a 
pályán történő eseményeket, amikor a Bocskai 
vezetett 2:1 arányban. Itt ült Veress Imre dr., 
Tóth Lajos dr. és vitéz Kcmencsy Sándor is. 

egyik volt vezető Bocskai-tag, Bleicr Jenő,Az

súlyos szóváltásba keveredett a ferencvárosiak
kal és llovszky Jánossal s ennek folyamán 
sértések hangzottak el. ami végül is arra veze
tett, hogy Blcicr felszólítására

a rendőrök igazoltatták a páholy vala
mennyi tagját,

közöttük természetesen llovszkyt is. Az ügynek 
a bíróságon lesz folytatása.

Gól-vitamin nélkül jött a Szeged 
Budapestre

HUNGÁRIA—SZEGED 4:1 (3:0)
Még örömünnepét üli a pálya hatezer fő

nyi közönsége az amatőr MTK első bajnoki 
győzelme fölött, amikor kacéran, felvágott 
piros nadrágban pályára fut a Szeged har- 
cosszellcmü csapata. — Nyomban utánuk 
Szabó „ördögi" fekete dresszét követi a 
Hungária. A „legnagyobb" magyar biró. a

beugrott a nézők közé és ott szorult 
zetbe került, az ö segítségére ugrottam be 
én is. Érthetetlen, hogy a rendőrök miért 
akarlak letartóztatni."

A debreceni botrányokkal kapcsolatban 
beszeltünk egy oda leulazott semleges né
zővel, aki a következőket mondja: „Érzé
sem szerint a debreceni közönséget mester
ségesen izgatták a Fradi ellen, mert 2 óra 
21 perekor még ünnepelték és 2 perccel ké
sőbb már a legvadabb szavakat kiáltották a 
zöld-fehér játékosokra. .4 győzelmet a Fe
rencváros semmikép sem érdemelte meg, 
mert a Bocskai legalább olyan jó volt. A 
durvaságok terén sem maradlak adósak a 
Fradi-játékosok. Tátrait például ki kellett 
volna állítani. amikor a második félidőben 
labda nélkül rúgta le Markost. .4 félidői 
botrány a kővetkezőképpen zajlott le. A jő- 
tékoslejáró oldalán lévő nézőtéren ált

Toldlné,
aki mellett egy civil sértő szavakat kiáltott 
Géza felé. Mikor a félidőben lefelé vonultak 
a ferencvárosi játékosok. Toldiné rászólt u 
mellette ülő civilre: ..Most ismételje meg. 
ha meri, előbbi kijelentését." .4 civil meg
ismételte és

Titkos félpályáról rakéta módjára robban 
a szegedi kapu elé. .4 kapufa tövéből Cseh 
elé gurit. Matyi kanalaz. 2:0. Titkos vadul 
sistergő bombáját kornerre tolja Pálinkás.

A fergeteges erejű Hungária-ostrom el
len még a világhíres I’-vltainin sem se

gíthet a szegedieken.
Feltartózhatatlanul jön a végzet egy re-

FÉNYES GÓL — MATTAL

Gyarmati

Somogyi

Pálinkás

9

Dudás

Müller

Sebes sebes passzift Dudás az .előkészítő műhelybe", Cseh elé továbbítja Matyi hátraad a 
kiszolgáló személyzetet képviselő MUllernek és lyukra fut. A kiszolgálás pontos és figyelmes. 
Cseh a lö-osról remekül helyezett lapos lövéssel cirógatja n bal kapufát. I. félidő 36. pc™ 

3:0. (Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)
közel kétméteres Antalics középre dirigálja 
az egykapuzó csapatokat.

Már nz első percben lehűti a Hungária 
a Szeged elleni meccsek szokásos meleg lég
körét egy idegcsillapitó „brómgóllnl". A 
hosszú betegségből újra csatasorba álló Mül
lcr a szegedi védelem hajmeresztő hibája 
ból ezerszázalékos gólhelyzetben találja ma
gát 5 méternyire Pálinkás előtt. .4 holtbiz
tos gólhelyzet nem marad ki. 1:0. Titkos 
régi formája birtokában „négykézlábas" ál
lásban kiharcolt labdával lerobog. Beadá
sát Cseh közelről mellé oxfordozza.

— Ne sarokkal, hanem sarokba! — __
tatja ki nagy hangon a tribün .névtelen ed
zője" Malyi-zsonglőrt.

Biró felesleges faultjából melegnek látszó 
szabadrúgás elé áll sorfalat a Hungária vé
delem. Szabó lehúzza a szabadrúgást. Az 
állóhely közönségének egy része tüzesen 
biztatja a támadásba lendülő szegedi csatá
rokat.

— Gyüj-tö-fog-ház! — harsogja a túlol
dalról a Hungária-tábor.

Közben veszedelmesen szorongat a szó
csata zajában a Szeged és Szabónak két ro- 
binzonáddal kell elhárítania a szegedi ve- 
.védelmét. Gyarmati elegánsan szerel három 
Hungária csatárt. Most jön a gőzhenger.

ok-

mekbeszabott baloldali támadásból és trük
kös Matyi csípőjéről. Sebes remek passzd 
Dudást küldi tűsbe. Cseh kapja a villám
gyors rövid leadást, hátrajátszik Müilerhez 
és lyukra szalad. Müllcr remekül szolgál ki 
és Matyi a 16-osról pompás gólt küld a bal 
kapufa tövébe. 3:0. Mindenki sakk-matt 
volt. Dudás ofszájdgólja után vége a szép 
és izgalmas félidőnek.

Szünet után téli álmába kezd a Hungária- 
1'élóráig méla unalom terjeng a pálya z(’l<> 
gyepén. Dudás utánozhatatlan művészettel 
két lépésről valódi temetői gyertyát rúg *r- 
aktualitás kedvéért. Antalics biró egy-egy 
tévedése zavarja délutáni szundikálásába" 
az ásító publikumot. Bognár gólt hihetne, 
de nincsen szerencséje. Müllcr kapufája ki
egyenlíti a balszerencsét. A 36. percbe" 
Nagy öles ofszájdról indul rohamra. .4 ha
tárbiró kétségbeesett integetéssel jelzi a lest- 
Antalics barátságosan visszaint és hagijla 
futni a szélsőt, akinek beadásával Haran
gozó a kapuba szalad. 3:1. Nem jó hábor
gatni az alvó oroszlánt. A téli álmából goira 
riadt Hungária Malyija nem tűri a háborga
tást és ebbeli felfogását gyors góllal a'U'J 
az „udvariatlan" Szeged tudtára. 4:1. R°u 
Hungária tűzijáték már nem változtat ° 
eredményen.
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BUDAI 11—ELEKTROMOS 1:1 (0:0)
Tavaszi napsütésben alig ezer főnyi néző 

vette körül a Latorca-utcai pálya üdezöld 
-vepszönyegét, hogy tanúja legyen az 
Elektromos és Budai csatájának. A közön
ségnek ezúttal ténylegesen csatát volt al
kalma látni, mert amit a kél csapat müveit, 

minden vqlt, de legkevésbé futball. Az 
első félidőben csak tiz percig van játék, en
nek eseménye, hogy Siklósi, az újonc budai 
szélső, kétszer is „művésziesen" üres kapu 
mellé lő Ami ezután következik, az több, 
mint „fulballparódia." A játékosok céltala
nul rugdossák a labdát és egy pontos passz 
vagy egy egészséges akció még tévedésből 
sem „csúszik" ki. Annál több a csúnya és 
kíméletlen fault. Szendrődinek például van 
Öt perce, amelynek leforgása alatt mindhá
rom budai védőt találja fejbe labda helyett. 
\ második félidőben az első negyedóra foly
tatása az előző félidő ideges csapkodásának 
(■j fejetlen kapkodásának, no meg a Budai 
t szicíliai" védekezésének. A 20. percben 
olyan tumultus adódik a fekete-fehérek ka
puja elölt, ami ritka a futball történetében. 
Mint valami harctéren, csapatostól feksze
nek a földön a 10-os és az 5-ös vonal kö
zött. A gólvonalon pedig vagy tizen verek
szenek a labdáért, de a tiz közül a tizen
egyediknek beérkező Lyka a leggyorsabb és 
taccsra ment. A 22. percben váratlanul rúg 
göll a Budai. Hidasi átmegy az álmélkodó 
bekk-páron, Gulyás gondolkozik, hogy ki- 
fusson-e és ameddig rászánja magát, e nem 
túlságosan fárasztó műveletre, a göndör
hajú center a bal alsó sarokba lövi a labdát. 
1:0. A Budai most, már helyenként 10 em
berrel is védekezik! Úgy rúgják a labdát és 
a kék-sárgákat, mint a répát, de a nagy 
ostromot csak a 41. percben bírják, amikor 
is Szendrődi 20 méteres szabadrúgása G. 
Tóth elé kerül, aki a labdát gondolkozás 
nélkül lőni a jobb sarakba. 1:1. A játékosok 
most már nem is annyira a labdát, mint 
egymás lábát rúgják. A 43 percben Szend- 
rődit, amikor már a hetedik fejet találja te
libe, ezúttal Móriét, a biró most már kiál
lítja.Az ETO etsS győzelme

GTÖRI ETO—BUDAFOK 2:0 (1:0)
Győr, oki. 31.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon-; 
jelentése.) A pontnélküli helyi csapat re
ményteli mérkőzése 2500 nézőt csalt ki a 
pályára.’ A nézősereg mcgelégedwr Oszlott 
szét, mert a lista végén kullogó * ETO-onk 
reális küzdelemben sikerült két értékes baj
noki pontot szereznie. A mérkőzés elején a 
helyi csapat támadott többet és a 22. perc
ben kecskés szökteti Vágvölgyit, aki húsz 
méteres lapos lövéssel a hálóba küldi a lab
dát 1:0. Gól után fokozódott az iram, a Bu
dafok is támadott, de a kitünően védő Horn- 
batári biztosan tette ártalmatlanná 
és Dóczé lövéseit. Szünet után több gólhely
zete akad a helyi csapatnak. A 15. percben 
Kovács beadását Juhász védhet ellenül há
lóba lövi. 2:0.

rekvést, a jobbszárny veszélyes támadással 
közeliti nieg a kispesti kaput, de Nemes bom
bája mellé megy. A 32. percben a Törekvés 
jonbszarny helyet cserél és Nemes, a népszerű 
. Mil>a“ lenyargal a szélen, lövésszerü beadá
sát Oerö kiejti, a szemfüles Neszei azonban 
ott áll és a hálóba kotorja a labdát. 0:1. A gól 
felvillanyozza a Kispestet. Záporoznak a lövé
sek a kekfehérek kapujára, de eredmény csak 
a 36. percben születik: Serényi lövése a kapu
lécről visszapattan és Déri a tétovázó védelem 
melleit megszerzi a kiegyenlítést. 1:1. Ismét 
Déri — akit a Kispestiek „Szivacs" néven be
céznek — vezet jó támadást, a 16-oson belül 
Szűcs gánccsal akasztja meg, Bartók biró azon
ban nem adja meg a 11-est, helyette szabad-

rugóst ad a 16 os vonalról.
Szünet után a 4. percben az amatőrök bal

szárnyának szép kombinációja után Készéi 
fordulásból mesteri gólt helyez Gerö kapujába. 
1:2. A következő percben újból egyenlít n 
Kispest. A támadást Kincses indította el és 
Déri fejezte be. 2:2. Izgalmas jelenetek adód
nak n kapuk elölt, de a védelmek mindkét 
oldalon pompásan működnek. A Törekvésnél 
a Nemes—Sirály jobbszárny szemkápráztató 
játéka nyomán felzug az elismerés*  Már min
denki döntetlen végeredményt vár, a kispestiek 
azonban úgy látszik nem, mert erősítenek és 
ennek nyomán siker is terein számukra. A 44. 
pereljen Kincses jó labdájával Újvári maga 
mögött hagyja az ólomlábakon mozgó Törek
vés védelmet, bead és oz eddig c ne r válton 
játszó Nemes húrom lépésről megszerzi a 
győztes gólt. 3:2.

a gólaránv túlzóit. — Shell -Kováid 3:2 (í:2). 
Jv.: Ehrens’.edn. Változó játék, a szerencsésebb 
győzelmével. — Juta—Gamma 3:1 (2:0). Jv.: 
Herz. A Juta könnyen győzőit az érthetetlenül 
gyengén játszó Gamma ellen.

ELNÖKSÉGI DÍJ
Fiát—Kábelgyár II. 4 2 (2.0). Jv.: Csepreghy.

Sertésvágóhíd—Kroluppcr 7:0 (4:0). Jv.: Kraft.

LEGÚJABB!
A Bocskai óv és a debreceni rendőrség fele
lősségre vonta a verekedő Fradi-játékosokat

Ileb récén, november 1.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A botrányos debreceni mérkőzés 
utórezgései szakadatlanul viharzanak Dob-. 
recenben. A debreceni sport közvélemény ér
tesülésünk szerint rá akarja bírni a Bocskai

vezetőségét, hogy
a mérkőzést óvja meg

a többrendbeli bírói tévedésekre való te
kintettel. Egyébként a debreceni rendőrség 
megindította az eljárást a verekedő ferenc
városi játékosok ellen.

^NAPLÓM
Nincs délamerlkai import:

lianyatit^ az olasz futball
SVÁJC—OLASZORSZÁG 2:2 (2:1)

Az olasz válogatott labdarugó csapat vasár
nap Gcnfbcn húszezer néző előtt Európn-Knnu- 
mérkőzést játszott a svájciakkal és ez 2:2 (2:1) 
arányban végződött. Az olaszuk góliait l'iota. 
a svájciakét Walacek (tizenegyesből) és Wag
ner lőtte. Nem kétséges ezek után, hogy az olasz

futball játékereje a délamcrlkal játékosok ki
válása óta fokozatosan csökken s ez reményt 
nyújt, hogy a jövendő magyar—olasz mérkő
zés ezúttal hosszú szünet útin magyar győze
lemmel ér véget Ugyanekkor Bergamóban az 
olasz B-válogatott a svájci B elleu játszott 8 
4:1 (2:0) arányban győzött.

Tóth Ferenc Európabajnok lett

FEJLŐDIK A FRANCIA FUTBALL!
Amsterdamban játszott vasárnap a francia 

válogatott labdarugó csapat és kitűnő játék
erejére jellemző, hogy 3:0 (1:0) arányban le- 
győzte a hollandokat. A gólokat Nicolas, Lan- 
giller és Courtois, illetve Smlts (2) lőtte.

ISMÉT GYŐZÖTT A PROFI KOMBINÁLT
Vasárnap a Nemzeti és a Phöbus vegyes*  

csapnia Isztanbulban játszotl a városi váloga
tott ellen és kitűnő játékkal 5:2 (2:0) arányban 
győzött llihámi cs Kisalagi 2—2 góljával, mig 
Béky egyet rúgott.

ÚSZÓ EURÓPAREKORD BERLINBEN
Berlinben nagy nszóvcrxenyt rendeztek. A 

100 in-ca mellaszó stafétát a Hellas 3 p 43.8 
inp-el és rekorddal nyerte. — A 100 m-cs hút- 
Uflzáshan Schlauch 50 méteres pályán 1 p 07.8 
inp-es német és Európa-rekordot úszott. A 10<> 
ir.-es gyorsban Helbcl 50.8-cul lett gjőztes.

OSZTRÁK LABDARUGÓ BAJNOKI 
EREDMÉNYEK

Admira—Sportklub 4:2 (3:1). Austria—FC 
Wien 4:2 (2:1), Wackcr—Simmcring 5:2 (2:1), 
Floridsdorf—Rapid 2:1 (1:1).
CSEHSZLOVÁK LABDARUGÓ EREDMÉNYEK

Zidenice—Slavia 2:0 (1:0), SIC Prostcjov—SK 
Kladno 2:0 (1:0), SK Sparta-Viktória Ziskov 
3:0 (2:0), SK Pardubic—SK Ostrnva 3:0 (2:0), 
SK Bratlslavn-SK Pilscn 3:1 (0:0), Viktória
Pihen—SK Nachod 3:1 (1:0).

BELGA LABDARUGÓ EREDMÉNYEK
Daring Brüsszel—Unión St. Gilloise 1:0, 

Whlle Star AC—SC Andcrlecht 2:1, ARA Gént 
—Standard Lilttich 3:1. FC Antwerpen—Hacing 
Tirlemont 2:1, FC Mecheln—Becrschot AC 1:1. 
FC Briigge—Olvmpique Charleroi 2:2, Liersehe 
SK—TSV Lyra 2:2.

A hamburgi sportcsarnokban Wöllke 15 m 
71 cm-t dobolt súllyal.
NEM ÉRTENEK HÖLGYEINK A ZSINÓRHOZ

Két mérkőzést játszott Bécsben n magyar 
női zsinórlabda válogatott csapat az osztrák 
válogatott ellen. Az elsőt 84:77, a másodikat 
07:25 arányban nyerték az osztrák hölgyek.

München, november 1.
- (A Hétfői Napló tudósító fái ól )■ A szabad
fogáson Európa b:ijnoki birko*óverscnv  
vasárnap este véget ért a zsúfolásig meglelt 
Krone-cirkttszban. A nagy versenyen a ma
gyar birkózók jól szerepeltek.

Tóth Ferenc a pehelysúlyban Európa- 
bajnok lett,

Riheczky a középsulyban második helyen, 
Palotás a kisnehézstilyban, Bóbis pedig a

n:igv..chézsulvbnn a harmadik helyen vég
zőit. A legeredményesebben a német birkó
zók szerepeltek. A nagy verseny legnagyobb 
meglepetése, hogy

a rettegett finn birkózók egyetlen baj
nokságot sem tudlak szerezni.

A Vezér serlegért folytatóit küzdelemben 1. 
Németország 14 pont, 2. Svédország 10 p., 
3. Magyarország 7 p., 4. Svájc 0 p., 5. Finn
ország 4 p., 0. Csehszlovákia 1 pont.

Brauuros újpesti laiifinooltísA elrobagcsttaz Újpest pontjával
ÚJPEST—SZÜRKETAXI 8:3 (2:0)

Váratlan ponlvcszteség érte szombaton dél
után saját otthonában az Újpestet. Igazi pesti 
élelmességgel használta ki a Taxi a nagycsapat 
gyen,'leségi periódusát és Takács II. mesterhár
masával 2.0-ás félidő után már 3.2 arányban 
'■etetett nnbkor a dacos elszántsággal küzdő 
lilafehérek a mérkőzés utolsó perceben Balog 
góljával megmentették a veszett fejsze nyelét. 
Az első kél uipcsti gólt Pusztai és Kocsis 
lll-csből) lőtték.

Az Híaíos góUzinház eSö- 
ad&sa „MSEís" és „Svivass” 

főszereplésével
KISPEST—TÖREKVÉS 3:2 (1:1)

csa- 
ser- 
gól-

1000 főnyi közönség előtt játszották le a 
Palok a rendkívüli izgalmas fulballcsnlát a 
•ésszáll; sok szomszédságában lévő illatos 
diliházban.

A kőbányai amatőrcsatársor káprázatos jú- 
’>Ába kezd, csak ngv szédül bele a néző — no, 
J!'CR a kispesti védelem. Zuhognak a lövések 
,er6 kapujára, a pompás kezű kapui azonban 

mc'\U a hálót a góloktól.
később n Kispest veszi ót a támadást, de a 

l,az«> közönség lelkes buzdítása felrázza n Tő-

ÚJPEST—RAPID 1:1 (1:1) 
Héco. november 1.

(A Hétfői Napló tudöailójának tclefonjelen- 
tése.) Igazán értékes és az adott körülmények 
között rcspektáhills eredményt ért el a tarta
lékos Újpest tizczcrfönyi közönség előtt a 
bécsi züld-febérck elleu. Az Újpest a következő 
csapattal állt Id: Sziklai — Futó, Jós — Adóm, 
Szűcs, Balogh — Kocsis, Pusztai, Szuhal, Kál
lai, Salamon. Az első negyedóra teljesen az 
Újpestté. Különösen Pusztai. Kállai és Kocsis 
ván elemében. Ebben a periódusban egy kis 
szerencsével két gólt Is elérhetett volna a Illa
fehér csapat. A Rapid a szélsebes Pcsser révén 
veszélyeztet először és csak Sziklai bravúros 
védésé menti meg a hálót nz osztrák góltól. 
1’esscr IttóMtö® erejű bombáját remek elvetés
sel védi. A 23. és 25. perc között, tehát két 
perc alatt neui kevesebb mini négy újpesti kor- 
nec lelzl n magyar csapét hatalmas nyomását. 
A negyedik koénerból Kállai a tömörülő vé
delem közölt remek gólt fejel. 1:0. Nyomban 
a gól után ujabb gólt érhetne el nz Újpest, de 
a Kállaii passzíva! kiugró Szuhal úgy meg

van illetődre, hogy három lépésről kapu fölé 
lő. Ujabb két bravúros védést kell Sziklainak 
bemutatnia, hogy megtarthassa csapnia a ve
zetést. A 42. percben énem segít semmiféle 
kupustudoniány. Pesscr beadását Probst közel
ről belövi. 1:1. Szünet utón hatórozott Rapid
fölény bontakozik ki. a megsérült Pusztai he
lyett Tincse áll csatasorba. A mérkőzés eköz
ben durvaságokba csap ót, ezen a téren Balogh 
jár elöl. Adómnak is sok elintéznivalója akad 
Pesserrel és a szabndnigások tömege jelzi a 
kíméletlen játékot. Egyizhcn csak a szerencse 
menti meg r.z újpesti kaput a góltól. Probst 
átemeli a labdát a kifutó Sziklai feje fölött, 
de nz utolsó tizcdmásodpcrcbcn Futó a vonal
ról ment.

BIC.AN MEGVERTE AZ At’STRIÁT
Slavla—-Austria 4:2 (1:1). A Slavia csapa

tában Bican osztrák játékos is játszott és 
húrom gólt lőtt. A Slavia negyedik gólját 
Svoboda rúgta. Az Austria Rigler és Neumcr 
révén érle cl góljait. Sindelar csak egy fél
idői játszotl!

A Cégliga remek küzdelmei
a Hétfői Napló vándordíjáért

Játék- Gól iPont

1 IIUl^llRIA 9 42:11 16
2 FERENCVÁROS 8 26; 13 15
3 l’HÖBUS 7 21:8 12
4 ÚJPEST 9 34:15 12
5 KISPEST 8 27:23 12
6 NEMZETI 7 21:21 9
7 ELEKTROMOS 8 18:13 8
8 TÖREKVÉS 8 19:19 7
0 szgbketaxt 8 21:24 7

10 SZEGED 9 14:21 5
11 ÉEBAFOK 8 11:22 6
12 IICDA1 „11“ 9 16:27 4
13 r.vnni erő S 9:34 2
14 l BOCSKAI 8 1-27 —

A Cégbajnokság szombati fordulóján a Kis- 
lexl és a Danuv.a győzelmeikkel erősen tart
ják I, illetve II. helyüket. Részletes eredmény:

1. OSZTÁLY
Klstczt—Hajós és Szántó 4.7 (2.0). Jv.: PA- 

lis I. Erős iramú mérkőzés, a jobb Kistext 
megérdemel len gvöz. — Danu via—Kemény és 
Tsa 10 (1:0). Jv.: Istenes. Egyenrangú ellen
felek. a Danuvia többel. Kemény veszélyeseb
ben lámád. A győzelmet jelenlő gólt az I. fel
idő S. percében Fekecs III. lőtte. — 
Albus 0:2 (4:0). Jv.: Barna Az I. félidőben 
nagy Fillex fölény, a II. félidőben kiegyen
súlyozottabb a játék, igazságos eredmény. Jók 
voltak: Szobcck és Mészáros, dl. Urhegyi. — 
.V. Pamut ipar— M. Acélgyár 5:3 (1:1). Jv.: 
Tihamtri. Tulerős játék, a M. Pamutból 2. a 
M Acélgyárból 3 játékost kiállított a júléky.j- 
XC|f, — Chinoin-Growe 3.1 (1:1) Jv.: Török. 
A Chlnoin jobb csatársorává! simán győzött

IL OSZTÁLY
Szombaton játszotta * MOller és Kábelgyár.

a II. osztály két csoportgyőztese, első döntő 
mérkőzését á II. osztályú bajnoki óimért. Ez a 
Miillcr 7:1 (3:0) arányú győzelmével végződött 
Az eredmény a mutatott játék alapján megfe
lel az erőviszonyoknak, habár a Mlillert kissé 
a szerencse is Segítette. Góllövök; Balog (3), 
Szűcs, Jakab, Joós, Rciner. ill. Mayer.
A HÉTFŐI NAPLÓ VÁNDORDÍJ MÉRKŐZÉSEI

Szombaton is a szokott szép, élvezetes já
tékkal küzdöttek a Hétfői Napló serlegéért. Ki
állítás egyetlen mérkőzésen sem volt. Részletes 
eredmények:

M. Vasfor.al-Chinoln 11. 4.7 (2.0). Jv.: Tö
rök. Megérdemelt győzelem. Góllövők: Ledényi, 
Fülöp, Schineck és Ángyán, ill. Dculsch. — 
Révai—Wander 7:4 (J.0). Jv.: Fiedlcr. Hul
lámzó játék, Révai valamivel jobb. Wander a 
II. félidőben 14 perc alatt kiegyenlíteti, de a 
nagyobb rutin élőn kénytelen volt meghajolni. 
A Wander csapata szépen javul. — Vigadni— 
Schember magyar mérleg 7.7 (2:0). Jv.; Tauaz 
F. Szép, fair mérkőzés, fölényes győzelem, de

BIRÓVERÉS WEKERLETF.LEPEN
Az FTC—WSC mérkőzésen a második félidő 

első perceiben tettleg inzultálla egy WSC játé
kos az egyik hatúrbirót, mire félbeszakadt a 
mérkőzés. A többi eredmények: Pártos-csoport:. 
PTBSC—MAFC 3:1, BMTE—Cs. MOVE 2:1, 
MAVÁG—SzI-C 5:4, KAC—Ganz 1:0, Drasche— 
F.MTK 2:0, MTK—SzAC 4:2. FTC—WSC 2:1. 
Girő-csoport: III. kor.—B. Vasutas 4:1, MSC—• 
Testvériség 3:2, Postás—Pamut 2:1, ZSE—* 
Vasas 6:1, Goldbcrger—UTE 3:2, BSzKRT—• 
BLK 5.0.

ITT A PING PONG SZEZONJA
A Duna SC asztali tenisz férfi és női csapata 

tegnap délután fölényes játék után 0:1 arány
ban verte a bécsi Fair Unitad csapatát.

A magyar ifjúsági asztalitenisz, válogatott 
csapat az osztrák II. o. válogatottal 3:3 arány
ban eldöntetlenül mérkőzöl!.

Profiliga: Salgótarjáni BTC—Vasas 6:0. DVTK 
—Vác 2:0. Csepel—Tokod 3:2. ARAK—Váci 
Remény 4:3, Haladás—VSE 2:1, Erzsébet-- 
Drogisíák 7:1.

Bonklhztvhelők téli sportélete. A Pónzinté*  
zeli Sportügyietek ligájának József-tér 10. szám 
alatti sporttermeiben november 1 én megkezdő
dön a torna és a vívás kitűnő mesterek veze
tésével.

Asehner-serleg: Elektromos b)—Phöbus b) 
5:5 (3:2). A müvek fiataljai nagyon lehetsége
sek. A Phőbusban Szikár, Titkos II.. Törös II. 
és Megyeri is játszott. Hungária B—Nagytétény 
11.0.

Rákosllgcten vasárnap kerületi dekntlonver- 
senyt rendeztek és ebben Barcía Rz kosligeti 
lett n győztes. Ugyanekkor diszkosszal Remccz 
48 méter 87 cm-t dobott.

A Magyar Hockey Club n Wiener Alhlctic 
Club-ot Budapesten 5:0 (1:0) arányban le
győzte

Ismét nz UTE-é a Budapcst-serleg! VTE-— 
HSzKRt 13:5 (4:2). Biztosan és fölényesen 
nyerte az UTE a legklasszikusabb kézilabda- 
vándordíját a feltörő villamos csapat ellen.

A gyónt rekorduap. Vasárnap a KMAC a 
gyoni betonon hosszú huzavona után rekord
napot rendezőit, ami iráni a kiéhezel! motoros
társadalom nagy érdeklődést tanúsított. A győz
tesek a következők: Szálómotorok: Novolny a 
250 kom, Bernnek a 350. kein és Kozma nz 500 
kom győztese lett. Oldalkocsi: Abt a 600 kem, 
Mach uz 1000 kem-es kategória győztese. — 
Turakocsik: Kovács 31)00 kem, Dieti 2000 keni, 
hlinger 1500 kem és Strnusz 110 kem-cs kate
gória győztese lett. Sportkocsik: Nédasy 3000 
kcm-cl 162.650 órakilométeres uj.magyar re
kordot futóit. Richtor 2000 kcm-el és Wcrneck 
1500 kcm-cl győzöl). verscnukocstk kategóriá
jában 3000 kcm-cl Festetics Ernő gróf n nap 
legjobb versenykocsi idejét futotta 208.478 óra- 
kilométeres állaggal.
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Rendkívüli sportszenzáció a főváros közgyűlése előtt

Egyesitik a Stadiont
és a Nemzetközi Vásárt

és a főváros 130 holdas lágymányosi területén építik fel
Százezer pengő az előmunkálatokra

Elsőnek számol be a Hétfői Napló arról n 
sport szenzációról, ami nemcsak a mértékadó 
köröket, hanem az egész magyar sporttársadal
mat is a legközelebbről érinti. A főváros tör
vényhatósága a most folyó költségvetési vita 
során robosztus terv alapján

tárgyalja a Nemzeti Stadion felépítését.

1921-ben az akkori nemzetgyűlés megalkotta 
n testnevelési törvényi, amelynek 8. szakasza 
kimondotta, hogy Budapesten Nemzeti Stadiont 
kell építeni. Több mint 16 év telt el azóta, de 
a megvalósítás érdekében szószátyárkodásnál 
<gvéb alig történt. Még a Stadion helyét sem 
tudták kejelöini. Óbuda, Angyalföld, Kőbánya 
és a rákos! rétek kerültek szóba, de kevés ki
vétellel valamennyi terv mögött

felfedezhettük a telekspekuláció körvonalait. 
Mindmáig döntés nem történt. A főváros a

Intézményes hajsza
Sárosi Gyurka öccse ellen

A fulballnak tavaly is megvolt a mnga Sárosi- 
problémája — az idén sem maradt mentes 
tőle. Ezúttal azonban nem Sárosi György dr.-ról. 
hanem öccséről, a korán híressé vált Sárosi
111.-ról  esik egyre több szó. Klubok harcolnak 
a nagytehetségü centerlialférl, aki bátyja sze
rint rövidesen cl fogja homályositani még az. ö 
kivételes képességeit is, most azonban a klubok 
kulisszák mögötti praktikáiba beleavatkozott a 
sportpolitika is.

Az amatőrzsüri vette elő Sárosi Hl.-at és 
további intézkedésig felfüggesztette a játék
jogát. Az amatőrzsüri határozatának indoko
lása nem került a nyilvánosság elé. Perbeszállni 
vele igy nem is lehet, de nem is érdemes, mert 
c .,vészbíróság" működése a mai időkben, 
amikor

az amatőrség minden eddigit felülmúl, 
legalább is mosolyra készlet. Nem hallgathat
juk azonban cl azl a gyanús összefüggést, ami 
a viharos gyorsasággal feltámadt amatőr- 
probléma és a szerződtetés! tárgyalások közölt 
megállapítható.

A Ferencvárossal folytatott tárgyalások meg
feneklettek. A klub nem volt hajlandó Sárosi
III. minden feltételét elfogadni s igy előbb a 
Phöbus, majd valószínű győztesként az Elektro
mos lépett a porondra. Már-már ugy látszott, 
hogy a kis-Sárosi a főváros csapatában fogja a 
labdát rúgni — amatőralapon, nmikor hirtelen 
jelentkezett n MAFC, Sárosi Hl. nnyuegyesülete 
és megtagadta a kiadatást. A látszat szerint, 
amit hajlandó lett volna meglenni a Ferenc
városért. nem hajlandó az Elektromosért. Hogy 
pedig végleg bezáruljon az. Elektromosok leié 
vezető ut ajtnja, most itt van nz amatörvád. 
amely lehctetlepné teszi Sárosi 111. szereplését 
az üzemi csapatban.
Iiliiiillliiii)lllilliiiii(llilllli(lliitiiillli<lllllllllii(iniiiilliiillliiillliiiillillii)i)illiiiii)iiiiij||llliiii(illlllllliillliiiii!li:iiilillllli(llllliiüli:iiilllllllil(r

TÖRJE A FEJÉT!
VÍZSZINTES:

1. Reinaeh szerint ez a 
vallás. 11- Szoba — angolul.
12. Középiskola a jövő mér
nökei számára (ék. hiba.) 14. 
E. E. E. 15. Fordított betű. 
17. A. A. A. 18. Sulycgység 
rövidítése. 19. Megye a Du
nántúlon. 20. F. E. S. 21. Nél
kül — németül. 22. Becézett 
női név. 23. Szigorúan elkü
lönített társadalmi osztály. 
24. Orvos neve előtt áll. 25. 
A szerelem istennője a mito
lógiában. 26 Román pénz 
többese. 27. Angol megszó
lítás. 28. Olasz skálahang. 
29. A kukorica tudományos 
neve. 30. Szükség — németül.
31. öllenül őröl. 32. Tag 
jnl: hadnagy, főhadnagy, őr
nagy stb. 34. Tojás — néme
tül. 35, Keresztül. 37. An-j- 
detn. 38. Ka párja. 39. Fe
szültsége van 40. Rag. 41. 
De —- franciául. 42. Vissza: 
az. erő fizikai egysége. 43. 
Komolytalan, ripívs. 44. Do
log — latinul. 45. Kis fo
lyócska Belgium északi ré
szén. 40. Német prepozíció.
47. Irányába. 48. Afrikai állóvíz

FÜGGŐLEGES:
1. Opera. 2. Szin nz „Ember tragédiájáéból. 

S. Spanyol festő; nz impresszionizmus előhír
nöke. 4. A futballban fontos, 5. Témában van. 
8. A vér utjn. 7. Klasszikus nőt név. 8. Ruha. 
». Igekötö. 10. Ezzel tartozik a gverinek szü
leinek 11. Egyiptom fővárosa a Nílus mentén: 
Afrika legnépesebb városa 12. A gerincoszlop 
kél oldalán fekszik. 13. Gyomai könyvnyom 
dász. (utolsó betű kettőzve van n nyomaték 
kodvéért.) 13. .-Cse (kínai bölcs és vallás-

alapitó). 10. Mérnöki és tolvaj ige. 17. Elhunyt 
magyar iró i(íyula). 18. H.M.I. 23. Önálló ki- 
királvság Hótsó-lndiábun. Bimm és Indokína 
közölt. Fővárosa: Bangkok. 24. Állandó — 
meghonosodott idegen szóval. 20. Napszak. 27. 
A Volga legnagyobb jobboldali mellékfolyója: 
Nizsnij-N'ovgoroa-nál torkolik. 30. Az egyen
lítő környéke. 32. Az istenek hirnöknője. 3.3. 
Németország badikikölője. 35. Város Arábia 
délnyugati részén a Vörös tenger bejáratánál. 
38. A hét görög bölcs egyike: a ..Mindenemet 
magamnál hordom" elv kimondója. 37. Talaj 
féle. 38. .........méter (áruk fajsulymeghatárn-
rására szolgáló készülék). 43. Ripsrilon. 44. F T.
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maga világszerte Ismert és elismert sportjával 
itt áll komoly Stadion nélkül s egy csomó el
avult, roskatag, nagyobb sportesemények meg
rendezésére teljesen alkalmatlan „sporttelep
pel".

Az a másfélévtlzedes vágyálom, aminek tár
gya a Stadion volt, most végre a megvalósulás 
gyakorlati utján megteszi az első, nagyhord
erejű lépést. Recseg Antal, a törvényhatóság 
örökös tagja, részletes indítványt terjeszt a 
közgyűlés elé. Hivatkozik a törvényre és azt 
indítványozza, hogy

a Horthy Mlklós-Iihl budai hídfője és a 
műegyetem között elterülő fővárosi telke

ket vegyék igénybe.
A fővárosnak és a Közmunkatanácsnak itt 
együttesen 130 kataszlrális hold terület áll ren
delkezésére. Az óriási területen a Recscy-terv 
szerint

Ez a hajsza a szervezettség minden látsza
tával rendelkezik.

Legalább is gyanús a buzgalom, amivel egye
sek a fiatal és tehetséges futballista karrierje 
elé hordják a torlaszt csak azért, mert a Fe
rencvárosban Pataki Mihály ellenzi a Sárosi- 
család feltételeinek elfogadását s emiatt a szer
ződtetés elmaradt.

Ez a gusztustalan hirtelenség nem vet sok jó 
fényt a mai rendszerre, amelyet egyesek — 
indokolatlanul bár, de szívesen — a rabszolga
ság intézményével hoznak kapcsolatba ...

Vaklárma volt a futball 
40. évfordulója

Vásárnál) délelőtt a futballrajongók sere
gestül keresték fel a Millenáris-pályát, hogy 
a negyvenéves magyar futball első szerep- 

Rytta és Bon pás nyeríÉh a megyeri napolt 
lóversenyeit

VASÁRNAP
A Megyeli nagy akadályversenyben vasárnap 

általános meglepetésre starthoz áll! Rúna, mely
nek a nálunk szokatlanul magas 81 kilogram-

nemcsak a Stadiont, hanem a megfelelő 
sportligctet és a Budapesti Nemzetközi Vá
sár állandó Intézményének kőépUleteit Is itt 

kell felépíteni.
A Vásár úgyis túlnőtt már a Városliget kere

tein s a törvényhatóság már elhatározta, hogy 
megfelelő állandó helyet keres erre a célra. A 
Stadion és a Vásár összekapcsolása szerencsés 
eszme, mert az anyagi kérdések megoldásán is 
könnyít.

A gigantikus terv előkészítő munkálataira 
százezer pengőt

szavazna meg a közgyűlés, ha a javaslat keresz
tülmegy. A sikere alig kétséges, mert a pártok 
egyhangúan helyeslik a tervet, amely lehetővé 
teszi, hogy a Stadion és a Vásár kitünően meg
oldható közlekedéssel jóformán a város szivé
ben legyen megvalósítható.

löit, a BTC csapatát ünnepeljék. Az ün
neplő közönséget példátlanul kellemetlen 
csalódás érte, mert az ünnepelendő hősök 
helyett csak csodálkozó pályaszolgákat ta
láltak a pálya bejárójánál. Ezek a pálya
szolgák csodálkozó arccal jelentették ki, 
hogy itt ugyan semmiféle ünneplés nem 
lesz.

Zsengellér két hétig 
harcképtelen

A magyar válogatott csapat csoda-bclső- 
triójának egyik tagja, Zsengellér, a szom
bati Szürkclaxi elleni mérkőzésen megsé
rült. A népszerű csatárt a sportszanató- 
ritiniba szállilolták, ahol alapos vizsgálat 
ala veitek. Az orvosok közlése szerint a 
sérült és erősen meghúzódott lábbal még 
nyolc-tíz napig kell feküdnie és igy az Új
pest csatársorának legveszedelmesebb tagja 
két hétig nem játszhat mérkőzést.
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mos slccpler-tchcrrcl is sikerült megnyernie a 
versenyt. Ha megjegyezzük meg, hogy Rúna 
szemmclláthalólag nem volt rendben, akkor 
megmondtuk a véleményünket ellenfeleiről is.

I. HADSEREGI S1K-1ÍANDICAP: 1. Maros
Slielly h. 2. Laborc. (3) v. Czánth h. 3. 

Carmen (6) Kollai fh. Fm.: Prunellc (8) Ma
chánszky h., Mulatság (4) Demko fh.. Szarka
láb (4) Pakuts h. 3 hossz, fejh. 10:20, 15, 19. 
Befutó: 10:74.

ii. háromevesek akadály-handicapja:
1. Nnso (3r.) Balázs J. II. 2. Sainaritanus (3) 
Horák. Fm.: Colenso (0) Mészáros (elbukott). 
2% hossz. 10: 15. Befutó: 10:16.

III. MEGYERI NAGY AKADÁLY-HAND1CAP:
1. Rima (2) Stecák. 2. Csendőr (3) Blazsek. 3. 
Bátor (3) Balázs .1. II. Fm.: Siva (10) Pállá, 
Bánom is én (2) Tóth A. Nyakh., 6 hossz. 
10:24, 17. 23. Befutó: 10:133.

IV. HORTHY SZABOLCS EMLÉKVERSENY 
HANDICAP: 1. Fék (2) Stiellv h. 2 Kópia (3) 
Kollai fh. 3. Csókos Julis (12) Fodor fh. Fm.: 
Bokréta (12) Gede szds., Alamund (3) Znngen 
ur. Padisah (6) v. Czánth h.. Limanova (6) 
Demko fh., Gyöngyvér (20) Machánszky h„ 
Gyerpyó II. (6) Prchál ur, Rózsa Bimbó' (12) 
Pakuts h. Feji:., nvakh. 10:35, 14, 13, 30. Be
futók: 10:37 és 454.

V. KÍSÉRLETI ELADÓVERSENY! 1. Baka 
(2) Kupái K. 2. üstökös (8:10) Esch Gy. II. 3. 
Dénes (2‘í) Müller. Fm.: Kegyetlen (6) Csö
möri. Olncgyedhossz, 5 hossz. 10:27. Befutó. 
10:62.

VI. NYERETLEN KÉTÉVESEK IIANDI- 
CAPJA: 1. Panama (5) Pfendler. 2. Dolova (3) 
Alt. 3. Muki (l’-í) Rózsa. Fm.: Nincs több (14) 
Bakonyi. l’onvivant (10) Horváth K. II. Tor- 
bágv (5) Simics, Páncél (10) Esch T.. Cél (5) 
Csömöri, Hírnév (10) Krédler. Carola (6) Klim- 
sebn. Szunyogh Király (12) Kajári. Nyakh.. 
fc.ih. 10:56. II. 17. 12. Befutók: 10:206 és 91

VII. FÓTI HANDICAP: 1. Epizód (4) Gutái
2. Babvirág (6) Pfendler. 3. Napfelkelte (3) 
Horváth K. II. Fm.: Hó (20) Szabó .1., Argn- 
mont, (6) Rózsa. Sylvn (4) Keszthelvi, Hédié 
'5) Kovács I.I.. Pitypaloty (4) Csömöri. Pozör 
(16) Málvus, Kundrv (16) Grosz. Szelim Pasa 
(6) Krédler. Cica (6) Kajári. 10:47, 18 34 15 
Befutók: 10:337 és 97.

♦
HÉTFŐ

Hétfőn n Lesvári dij volt a nap főversenye, 
melyet Ilon pás végig vezetve nyert meg a ké
sőn támadó Nanking ellen. Egyetlen, a mezőny 
legjobb kétéves résztveőjc, jól futott, de a for
dulók még nagyon idegenek voltak neki. I

A Sorsolási verseny győztesét, Rálozőt, m 
1439. számú sorsjegy tulajdonosa, Sibor Vil. 
mosná nyerte meg. A lovat elárverezték s a 
szerencsés nyerő 900 pengőt kapott érle.

A favoritoknak a második napon már nem 
kedvezett ugy a szerencse, mint vasárnap, né
hány versenyben outsiderek végeztek elől, -« 
Részletes eredmények:

I. . HADSEREGI GÁTVERSENY: 1. Dévény
(2) v. Czánth. 2. Négus (6) Demkó. 3. Mankó 
(p). Máchánszky h. Fin.: Giralba (3) Slielly h. 
(elbukott), Vívó (6) Kollai fh. 4 hossz, 0 hossz, 
10:25, 21. 24. Befutó: 10:241.

II. HOFFMANN LIPÓT EMLÉKVERSENY: 
1. Adua (2) Gál. 2. Kiszombor (3) Mészáros. 
3. Valentin (1/4) Blazsek. Fm.: Babatündér (6) 
Stankovics, Brczova (3) Balázsovics 6 hossz, 
8 hossz. 10:24. 16, 18. Befutó: 10:104.

III. KVASSAY KÁROLY EMLÉKVERSENY: 
1. Kannibál (6) Pakuts h. 2. Széltoló (6) Kol
lai fii. 3. Szelim pasa (8) v. Czánth h Fm.f 
Cratacgus (2) Stiellv h., Pártfogó (12) Máchán
szky h.. Indiana (6) Zangen ur, Borzas (IS) 
Fodor fh., Sherry (12) Prehál ur. 1 hossz, líí 
hossz. 10:57. 20, 24, 27. Befutó: 10:566.

IV. LESVÁRI DIJ: 1. Bon pás (3) Félix. 2. 
Nanking (10) Keszthelyi, 3. Egyetlen (3) Szent
györgyi. Fm.: Siber (12) Klimscha II., Kékes IL 
(2J4) Gutái, Rcsista (-1) Vrábel, Blonde Katii- 
rcin (6) Csuta, Ravasz (6) Rózsa, Lator (12) 
Klimscha. Ys bossz» - hossz. 10:38, 14, 21, 17. 
Befutók: 10:199 és 79.

V. SORSOLÁSI HANDICAP: 1. Bálozó (3)’ 
Pfendler. 2. Bomba (1J4) Kajári. 3. Salome
(3) ' Klimscha IT. Fm.: Kartács (3) Alt, Tékozló 
(6) Krédler. Fcjh., nyakh. 10:43, 19, 14, Be
futó: 10:113.

VI. KÉTÉVESEK HANDICAPJA: 1. Virulj 
(fi) Kupái K. 2. Pir (6) Kaiári. 3. Laci (1J4) 
Klimscha. Fin.: Mécs (201 Hevesi, Díszpolgár
(4) Simics, Hindu (10) Klimscha II., I-eaRuc 
of Nalions (10) Keszthelyi. Wasdazu (12) Csö
möri, Trade (4) Rózsa, Palinarum (8) Pfen
dler, Viszta (8) Csuta, Fcrgeleg (12) Grosz, 
Adis Abeba (25) Krédler. Ys hossz, 1 hossz. 
10:56. 17. 36. 14. Befutók: 10:765 és 87.

VII. WELTER HANDICAP: 1. Fék (6) Szent
györgyi. 2. Sárkány (5) Csuta. 3. Fulóbolond 
(1J4) Keszthelyi. Fm.: Sirálv II. (8) Fclling A, 
Tiro (10) Esch T.. Doboz (6) Rózsa. Albusz (6) 
Simics. Camélia (12) Pfendler, Goal (1Ü K®*  
■éri. Y> hossz, nvakh. 10:182, 38, 16, 15. De 
futók: 10:680 és 429.

Bernadott nyerte 
a Henckel-emlékversenyt

A szezon utolsó klasszikus jellegű kétéves 
versenyét futották vasárnap a Freudenauban. 
Az 1600 méter távolságú versenyt Rernadotle 
nyerte a legerősebb küzdelem után fejhosszal, 
az egyformán favorizált Alzacar és Vinkó H. 
ellen. — Részletes eredmények:

I. ÉVA HANDICAP: 1. Baldur (7:10) Kliin- 
soha. 2. Hasardeur (3) Schejbal, 3. Otranto Bal 
(2J4) Schimonek. Fm.: Babona, Ha'Abre, Chris- 
lofen, Kinomixe,. Carmen. 10:15, 11, 13, 1-

II. FORMIDABLE II. GÁTVERSENY: 1- P*  
dlehah (l'/i) Ollier. 2. Chattiére (3) Dósai. 3. 
Kirgise (2^) Wolbert. Fm: Carlabelle, Álla 
Santrob, Tekergő, Cascade, Blumc, Bürgschaft. 
10:21, 13, 14, 13.

III. LLUBAR HANDICAP: 1. Souvenir (4) 
Kotzor. 2. Feirefiz (6) Takács I. 3 Cudar ( ) 
Klimscha. Fm.: Napnyugta. Rummy, Kaisei- 
jüger, Csák-chick, Búbos, Heine Hcrodine, B°" 
bin Hood, 10:72, 23, 40, 19.

IV. GRÓF HENCKEL HUGÓ EMLÉKVER
SENY: 1. Bernadotte (2) Schcjbal. 2. Alcazn 
(l’Á) Esch II. 3. Vinkó H. (l'A) Félix. Fm - 
Simpnng. Symptom. Fejh., 2 h. 10:29, 16. 13. 
.V. DUNURE HANDICAP: 1. Raganto (8:‘UJ 
Takács I. 2. Róland (4) Valentin. Fin.: 
Mister Chum, Dahlia II., Harras. 10: 22, 16.

VI. WELTER HANDICAP: 1. Amourette (2 
Schcjbal. 2. Vienna (2) Szokolai. 3. Garas I I 
Vasas. Fin.: Ivánná. Caracalla, Mcrisc H-, Go- 
roneta, Knlugyer 10:25, 16. 16. 27. 
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