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Monstre idegenellenőrző razzia a Dob-utca 
környékén: többszáz előállítás

A belpolitikában jelentős 
változások élt estéjén állunk 
- jelentette be vasárnap Darányi

Erdőcsokonya, november 7.
(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap 

Nagyatádi Szabó István szülőfalujának, Er- 
döcsokonyának temetőjében Darányi Kálmán 
miniszterelnök, Bornemisza Géza ’pariigyi 
miniszter, Mikecz Ödön államtitkár, Rákó- 
czy Imre miniszteri tanácsos, a miniszterel
nöki sajtóosztály vezetője, továbbá számos 
képviselő és felsőházi tag jelenlétében

felavatták Nagyatádi Szabó István sír
emlékét.

Vasárnap délelőtt tiz órakor az erdőcso- 
konyai temetőben Darányi miniszterelnök 
kíséretével együtt mindenekelőtt az elhunyt 
özvegyét és családját üdvözölte. Az avató
ünnepséget Stepliaich l’ál al'spán nyitotta 
meg, majd

Darányi miniszterelnök tartott avató
beszédet.

A miniszterelnök vázolta Nagyatádi Szabó 
történelmi egyéniségéi. Hangoztatta, hogy 
az egykori földmivelésügy1 miniszter soha
sem vesztette el az őstalaj! a lába alól. 
Szegényen jött és szegényen ment cl, az ő 
élete csak a magyar közéletet gyarapította.

Amikor a törvényhozásban helyet fog
lalt, jóformán egyedül képviselte a ma
gyar kisgazdatársadalmat, amikor el
távozott, már nem is volt elképzelhető, 
hogy nemzeti alapon álló kormányzati 
politika ne biztosítson befolyást a kis

gazdatársadalomnak.

Darányi miniszterelnök 
hatalmas beszéde

Kaposvár, november 7.
f.4 Hétfői Napló tudósilójának telefonjc- 

lentése.) A kaposvári 7’uru/-szálló nagyter
mében rendezett közebéden Stephuich Pál 
alispán, gróf Somssich László és dr. Hegyi 
Árpád pohárköszöntője után a miniszterel
nök emelkedett szólásra. Mindenekelőtt 
Ir|cgállapitotta, hogy Kaposvár polgársága 
kiválik a vidéki városok közül iparának, 
kereskedelmének és kultúrájának fejlettsége 
réven. Örömmel látja, hogv erős tempóban 
fejlődött a város. Ezután igy folytatta:

— Ezt különösen nagy érdemnek kell

Fontos kijelentések 
a külpolitikai problémákról

Darányi Kálmán ezután megemlékezett 
Mknlddí S.-uóó István síremlékének fel
avatósáröl, majd a következőket jelen
tene ki;

, " Legyenek meggyőződve arról, hogy 
Magyarország miniszterelnökének a mai 
"füzetben nagy is sok erőre van szllk- 
*ége, mert ennek az országnak Ügyelt nagy 
óvatossággal, szerelő gonddal, <le egyúttal 
“tegtelelő erővel lehel csak képviselni, li» 
Jlgyjék el nekem azt Is, hogy Igen sokszor 
Wl lélreírtísekkel la megküzdeni. KUUiníl- 

arra kell rámutatnom, hogy külpoliti
kai kérdésekben gyakran előfordul, hogy az 
‘"'lág közvéleménye és közönsége talán 
"Inraen megfelelően tájékozódva. Én csak 
ul kérem önöktől, hogyha a kormány na 

Sohasem csinált osztálypolitikát. A falu fel
emelésével nemzete felemelését kívánta szol
gálni. Nevéhez fűződik részben a mezőgaz
dasági kamarák megvalósítása,

a földreform, amely szociális és politi
kai szükségesség volt,

de kár, hogy pénzügyi előfeltételei hiányoz
lak. Háláját fejezte ki a miniszterelnök 
Nagyatádi iránt, anrért egyik megalapítója 
volt a jelenlegi kormánypárt elődjének. 
Azzal a fogadalommal fejezte be beszédét, 
hogy sem a kormány, sem a párt nciji lesz 
hűtlen Nagyatádi Szabó eszméjéhez.

Mayer János nyugalmazott füldmivelésügyi 
miniszter méltatta ezután Nagyatádi Szabó 
egyéniségét és pályafutását. Hangoztatta, 
hogy olyan politikus volt, aki

senkit sem támadott, felekezeti, társa
dalmi vagy osztályharcot sohasem hir

detett,
hanem programját mindig az alkotmányos, 
törvényes rend keretében iparkodott meg
valósítani.

A szónoklat után Darányi nrniszlerclnök 
elhelyezte az emlékműnél a kormány ko
szorúját. Huszár Aladár a felsőház, Bobory 
György a képviselőház koszorúját telte a 
síremlékre.

A miniszterelnök az ünnepség befejezése
kor búcsút vett özvegy Nagyatádi Szabó 
Istvánnétól, majd autón visszautazott Ka
posvárra, ahol közebeden vett részt.

leszcgczncm akkor, amikor ma általában 
véve kezd kimenni a divatból az, hogy bár
melyik közülct Is úgy akarjon fejlődni, 
hogy saját erejét összeszedve induljon a 
fejlődés uljára, hanem mindent, az indítást 
Is, de a végrehajtást is rendszerint a kor
mánytól és az államtól szokták várni. A 
kormányzatnak segíteni kell aktyr, ha erre 
megvan a lehetőség és ennek megvan az 
indoka, a kormányzat azonban nem végez
heti el a polgárság helyett a polgárság mun
káját.

összes kérdéseknek és a kérdések összes 
komplikációinak Ismeretében külpolitikát 
folytat, előlegezzék a kormánynak azt a bi
zalmat, hogy ezt a külpolitikát ez ország 
Jól telfogoll érdekében Igyekszik szolgálni. 
Olyan kis országnak, mint ml vagyunk, 
tiiggelknségc fenntartása mellett arra kell 
törekedale, hogy szimpátiákat szeeezzen, a 
megtevő barátságokat pedig fenntartsa és 
ápolja. Nem elegendő azonban meröriznl 
azt ríni van, hanem fejleszteni Is kell, még 
pedig nemcsak anyagi, hanem kulturális és 
szellemi vonatkozásban Is.

— A belpolitikában Igen jelentős válto
zások előestéjén . ...... .. Az ország telier-
hlrókéuesiégével ösSMegywtetbctöen, de 
mindenesetre lokozoltabb mértékben kell a

szociális feladatokat megvalósítanunk. [helyzetének némi javítása, a mezőgazdaság, 
Megemlítette, hogy küszöbön áll a mező-1'Par ís kereskedelem jólétének emelése to- 

gazdasági munkásság aggkori biztositásá-1 yábbá népegészségügyi és gyermekvédelmi 
nak megvalósítása, a tisztviselői társadalom I intézkedések.

Sem jóindulatú rajongók, sem hitvány 
kalandorok...

A következőket jelentette ki ezután:
— A titkos választójog behozatala pedig 

valóságos politikai szükséggé teszi népünk 
kulturális színvonalának felemelését. líár cl 
vagyok szánva arra, hogy bárminő támadá
sokkal szemben is u választójogi korlátok 
között fogjuk megvalósítani, mégis nagyon 
ügyelnünk kell arra, hogy népünk sem jó
indulatú rajongók, sem hitvány kalandorok 
eszközévé ne lehessen. Mi Is a magunk ut
ján járunk, mint bármely más öntudatos 
nemzet. Mi magyar politikát akarunk csi
nálni. Kiviilről jövő eszméket csak olyan 
mértékben fogadunk be, amennyiben azok 
hasznosak és a nemzet egyéniségével össze
egyeztethetők, de a vörös áradat sem lesz 
többé úrrá ebben az országban.

— A magyar politikát két szempont kell, 
hogy irányítsa. Az egyik távolabbi, a nagy 
nemzeti céljaink elérése, a másik közelebbi, 
a mindennapi élet szükségleteinek kielégí
tése s a miniszterelnöknek az a kötelessége, 
hogy mind a kellőt egyformán szem előtt 
tartsa. Mi egy tál lencséért a holnapot fel
áldozni nem fogjuk, mint füldmivelésügyi 
miniszternek azonban kötelességem, hogy 
már ma is többet nyújtsak egy tál lencsénél 
a magyar nemzetnek. A kormányzó ur őfő- 
méltósága több beszédében említette azt, 
hogy ennek az országnak gazdaságilag is 
gyarapodnia, magyarul mondva gazdagodnia 
kell és minden eszközt meg kell ragadni en
nek érdekében. Amikor ennek rendkívüli 
nagy fontosságára rámutatok, mégis meg 
keíí állapítanom azt, hogy nem elég, ha ipa
runkat, kereskedelmünket és mezőgazdasa

-u
Megegyezés készül 

a felsőházi reform és 
a sajtónovella kérdésében
Kánya külügyminiszter holnap beszámol a világ
helyzetről és a magyar külpolitika problémáiról

A politikai élet homlokterében álló két 
nagyfontosságu probléma, a felsőházi re
form és a sajtónovclla melleit e héten egy 
harmadik, rendkívüli jelentőségű eseménye 
lesz a politikai életnek:

holnap, kedden tartja Kánya Kálmán 
külügyminiszter valamennyi politikai 
kérdésre k:é ‘szkedő hatalmas expo

zéját.
Kedden délelőtt 11 órakor a képviselőház, 
délután 5 .rakor pedig a felsőhöz, külügyi 
bizottsága tart zárt ülést. Ez alkalommal 
mondja el Kánya külügyminiszter közel 
músfélórás nagy beszédét, amelyben infor
málja a két Ház külügyi bizottságának tag

gunkat fejlesztjük, hanem szükség van arra 
is, hogy gyaiapitsuk ősi magyar kultúránkat 
is. Ez a törekvés épugy, mint a többi, bele
illeszkedik abba a szociális tartalommal te
lített népi politikába, amit kormányunk kö« 
vet. Ezt a politikát azonban csak akkor le
het megvalósítani, ha a nemzeti erők teljes 
összefogását el tudjuk érni s ehhez kérem 
én uz önök támogatását, amikor arra ürítem 
poharamat, hogy értse meg egymást a ma
gyar a magyarral.

A miniszterein->k nagy tapssal fogadott 
beszéde után Bobory György, a képviselő
ház alelnöke mondott pohárköszöntőt, majd 
Bornemisza Géza ’parügyi miniszter szólalt 
fel, hangoztatva, hogy

a mezőgazdaság prosperitása a legszoro
sabb összefüggésben van az ipar és 

a kereskedelem boldogulásával.
Azt fejtegette, hogy az elmúlt évtizedekben 
a magyar mezőgazdaság és magyar földmi- 
veléspolilika nagy fejlődése Darányi Ignác
unk, Nagyatádi Szabó Istvánnak és Darányi 
Kálmánnak köszönhető. Végül kérte Bor
nemisza nrniszter Darányi Kálmán minisz
terelnököt, hogy folytassa eddigi munkál
kodását, amely

a mezőgazdaság megsegítésére és ezen 
keresztül az egész gazdasági élet meg

termékenyítésére
irányul.

A közebéd után Darányi Kálmán látoga
tást tett Stepliaich Pál alispánnál, majd 
Bornemisza Gézával együtt gépkocs’n visz- 
szautazott a fővárosba.

jait valamennyi külpolitikai eseményről.
Beszélni fog a világpolitikai konfliktu
sokról, beszámol a kisantant államfér

fiéival való tanácskozásokról,
majd sorraveszi n többi magyar szempont
ból fontos, külpolitikai természetű problé
mát. Kánya külügyminiszter egyúttal is
mertetni fogja u legközelebbi berlini ut je
lentőségét Ez alkalommal közli hivatalo
san, hogy

a miniszterelnökkel együtt Berlinbe uta
zik, mégpedig minden valószínűség sze

rint Hz napon belül.
Az egész magyar közélet rendkívüli érdek

lődéssel xárjp a külügyminiszter expozéját.
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Ujabb tárgyalások a felsőházi 
reform ügyében

A miniizlerelnökségcn és az iguZságügy- 
minisztériumban az elmúlt napokban ujabb 
fontos tanácskozások folytak a felsőházi re
formmal kapcsolatban. Darányi miniszter
elnök és Lázár iguzsúgügyminiszter máris 
elhatározta, hogy az ellenzék legtöbb kí
vánságát honorálva,

sorozatosan fognak jelentékeny módo
sításokul végezni a Javaslaton,

A képviselőházi egyesített bizottsági tár
gya Iá sokkal párhuz.amosan

vasárnap még egy tanácskozássorozat 
Indult meg

a felsőházi reformmal összefüggésben. Va
sárnap Budapestre érkezett gróf Károlyi 
Gyula volt miniszterelnök, a felsőházi tagok 
legtekintélyesebb csoportjának feje, aki 
máris megbeszélést folytatott több felsőházi 
taggal.

Gróf Károlyi Gyula holnap, kedden, 
felkeresi l ázár Andor IgazaágUgynilnisz- 

lert,
aki a volt miniszterelnök elé tárja m:nd- 
azokat a módosítási terveket, amelyeket a 
kormány hajlandó elvégezni a javaslaton 
és amelyeket az igazságügyminiszter a kép
viselőházi b'zollságban tartandó záróbeszé
dében fog ismertetni.

Gróf Károlyi Gyula az igazságügyminisz
teri el folytatott eszmecseréje után a Nem
zeti Kaszinóba

összehívja a felsőház úgynevezett „21-es 
bizottságát**,

amelyet néhai Simonlsits Elemér annakide

w - ------

Reggeltől estig tartott a MABI 
izgalmas közgyűlése

A Magánul kai mázolták Dizlositó Intézete. 
vasárnap tartotta rendes közgyűlését. Zscm- 
bery István elnöki megnyitója után Hindy 
Zoltán dr. igazgntó bemutatta az évi záró
számadást és előterjesztette nz. 1938. évi 
költségelőirányzatot. Az előirányzat száz
ezer pengős hiánnyal számol, annak elle
nére, hogy a gazdasági életben tapasztal
ható fellendülés a járulékbevételek emelke
désében jelentkezik. Ezzel szemben n tagok 
számának szaporodása a szolgáltatásokat is 
növeli.

f/indjp-besródél több 
éles közbcszólással zavarták meg a 

közgyűlés baloldali tagjai.
— A költségvetés tételei csak azért van

nak egyensúlyban, mert az illetékek emel
kedtek, a szolgáltatások csökkentek — mon
dották többen is.

Kresz Károly volt nz első felszólaló. Bo» 
szédében az autonómia fontosságát hangoz
tatta. Deutsch Jenő a teljes önkormányzat 
helyreállításáról beszélt és sürgette, hogy 

A véres száj ellen, a higgadt 
idegek mellett beszélt 
Antal István Jászberényben

Jászberény, november 7.

f.A Hétfői Napló tudósitójának telc/onje- 
leütése.) Vasárnap délelőtt Jászberényben 
Antal István dr. országgyűlési képviselő 
tartott beszámoló beszédet. Mindenekelőtt 
gróf Apponyi Albertról emlékezett meg és 
hangoztatta, hogy

Apponyi politikai felelősségérzetére van 
ma szükség, mert Európában nem babra 

megy a játék

és meg nem fontolt elhatározás, felelőtlen 
kísérletezés, az ország birtokállományát és 
keservesen visszaszerzett függetlenségét is 
kockára teheti. Egy ölven- vagy százmilliós 
országot nem rendítik meg forradalmi át
alakulások, de

egy kilencmillión népnél n sötétbeugrás 
politikájával a nemiét egész létét vá

sárra lehet vinni.
Ma nem forró fejekre, véres szájakra, ha
nem higgadt idegekre van szükség.

A Magyar lluggyantaiírugyár rt. igazgatósága és felügyelőbizott
sága mély incgillctődéssel jelenti, hogy a vállalat igazgatóságának 
elnöke

HÁRÍTS HUGÓ
Ült

n Ferenc József Rend középkeresztjének 
a csillaggal és a Vaskoronnrend III. osz

tályának tulajdonosa

folyó 116 3-An elhunyt.
A megboldogult 1904 óta igazgatóságunk és végrehajtóbizottsá

gunk tagja volt és több, mint negyedévszázadon ál töltötte be válla
latunk igazgatósági elnökének tisztét. Gazdag tapasztalataival és mély 
bölcsességével mindvégig lankadatlanul vett részt vállalatunk fel
virágoztatásában.

Nemes egyéniségének emlékét mindenkor tiszteletteljes és liái. 
kegyelettel fogjuk megőrizni.

jén éppen azért hívott életre, hogv’ állan
dóan napirenden tartsa a felsöház jogköré
nek kiterjesztését. A „21-cs bizottság" ál
lást foglal majd egyrészt a javaslattal, más
részt az ellenzéki képviselők kifogásaival 
szemben.

Megbukik a sajtónovella?
A harmadik napirenden szereplő pro

bléma: a sajtónovella. A péntek’ miniszter
tanács letárgyalta már ezt a kérdést és 
olyan hírek szivárogtak ki, amelyek szerint 
a novella módot adna arra, hogy bizonyos 
esetekben necsak a röpiratok szerzőit és 
kiadóit állítsák úgynevezett „gyorsított ta
nács" elé, hanem

bizonyos esetekben rendes időszaki napl- 
és hetilapokban megjelent közlemények 
ügyében is gyorsított eljárást folytas

sanak le.
Ez ellen ellenzéki politikusok élesen tilta
koztak. Darányi miniszterelnök ezért úgy 
döntött, hogy a jövő hét folyamán az ellen
zéki pártok vezérei ele fogja tárni a sajtó
novella tervezetét. Amennyiben ezek haj
landók elfogadni azt a kétszakaszos novel
lát, amit a minisztertanács már magáévá 
telt,

még c héten beterjesztik
a javaslatot. Az esetben azonban, ha nz el
lenzék vezérei elfogadhatatlannak tartják a 
novella tervezetét, —

bizonytalan időre elhalasztódik
a zugsajtó inegrendszabályozására vonat
kozó törvényjavaslat benyújtása. Ez az 
utóbbi eset valószínű.

az állam fizesse meg az öt év óta nem 
folyósított állami hozzájárulásokat, 
amelyek már több millió pengőt tesz

nek ki.
Kertész Miklós Hindy Zoltánt támadta és 
az idegszanatórium építését sürgette. lV/ea- 
ncr Sándor az orvosi kinevezésekről be
szélt. Ne a protekció érvényesüljön az elő
léptetéseknél —, jelentette ki nagy vihar
ban.

A gyűlést délben két órakor félbeszakí
tották és csak délután négykor folytatták.

Hatvanegy indítvány érkezett be
és ezeket tárgyalták a késő délutáni órákig. 
A biztosítási kötelezettség kiterjesztéséről, a 
teljes önkormáfiyzal visszaállításáról, az 
alapszabály módosításokról, ujabb osztályok 
létesítéséről és az öregségi járulék-tartalék
alap gyümölcsözi eléséről tanácskoztak. Az 
indítványok közül kiemelkedik az, amely 
külön büntetőszakaszt kér azok ellen, akik 
a MABI-t anyagilag megkárosítják.

a magyar gyúsyszerászeK fis KereshadöK figyelmébe!
A „.Mira" gyógy- és keserűvízforrás részvény

társasághoz az utóbbi években számtalan gyógy
szerész és kereskedő fordult azzal a kívánság
gal, hogy a vállalat részvényeiből szerelnének 
vásárolni, mert nemcsak a „Mira" gyógyvizek 
fáradságos eladása után járó csekély jutalékban 
akarnak részesedni, hanem a vállalat haszná
ban is. Ezen sokoldali méltányos kívánságnak 
akar most eleget tenni a „Mira" rt. részvény
szindikátusa abból az alkalomból, hogy a vál
lalat alaptőkéjét felemeli a külföldi export erős 
kifejlesztése érdekében. A „Mira" rt. részvény
szindikátusa ezúton hívja fel a „Mira" gyógy
vizeket árusító gyógyszerészeket és kereskedő
ket, hogy kívánságuknak eleget téve; szíves
kedjenek nz alábbi címet értesíteni, hogy az uj

Állást foglalt ezután a felelőtlen kiilpolili- 
zálgatások ellen, amelyek azzal is ártanak, 
hogy a külföld felé helytelen képet adnak 
a magyar társadalom igazi hangulatáról.

Egyik legfontosabb közjogi teendő a 
titkos választójog.

A választójog nem természetes veleszületett 
joga az embernek, hanem olyan jogosítvány, 
amit az állam ad azoknak a polgárainak, 
akiknek kezébe nyugodt lélekkel leteheti 
sorsának irányítását. Amikor tehát ezt teszi, 

nemcsak Joga, de kötelessége Is helyes 
szelekciót létrehozni

azok között akiknél a titkos választójog 
gyakorlásától a nemzeti érdekek felelősség
teljes szolgálatát remélheti és azok között, 
akik a titkos választójog kritikanélküli be
vezetésével a felelőtlen tömegek felelőtlen 
uralmának clkövetkezésére számítanak.

1910-ben megtanultuk már, mit jelent 
a politikai kultúra és felelősségérzet
nélküli csőcselék politikai uralma. Eb

ből másodszor nem kérünk.
Ezután az aktuális gazdasági és szociális 

problémákról beszélt Antal István és kije

Kiéleződött a helyzet a beteg
biztosítás egész vonalán!
— mondotta vasárnap Verebély Tibor
A belügyminisztert, Csilléry Andrást és Johann 
Bélát tiszteletbeli taggá választotta a negyven
éves Orvosszövetseg '

Vasárnap délelőtt ünnepelte fennállásá
nak negyvenedik évét a Magyar Országos 
Orvos Szövetség a Budapesti Királyi Orvos
egyesület Semmclweis-termében megtartott 
évi rendes kongresszusának keretében. A 
jubileumi közönség soraiban olt volt többek 
között dr. Karajláth Jenő főpolgármester, 
Hált! llümér, Bakáts György, Jacoby Jó
zsef és az orvostársadalom sok más kiváló
só ga.

Verebély Tibor elnök üdvözölte a meg
jelent előkelőségeket és a társegyesületek, 
szövetségek kiküldötteit, akiknek nevében 
dr. Jacoby József, dr. Szalag Zoltán, aki az 
Ügyvédszövetséget képviselte, majd Farkas 
Ignác válaszoltak.

Verebély megemlékezett arról, hogy egy 
hónappal ezelőtt ünnepelte alapításának 
századik évfordulóját a Budapesti Királyi 
Orvosegyesület. Vázolta az orvosegyesület 
fejlődésének történetét, majd elmondotta, 
hogyan alakult meg 1897 november 7-én az 
Országos Orvos Szövetség, amelynek törté
netét egész a legutóbbi időkig ismertette.

— Azt az egységet — mondotta beszédé
ben —, amely hosszú ideig összetartotta az 
orvosokat,

az utolsó tiz esztendőben megbontotta 
az egyes érdekcsoportok gazdasági 

természetű ellentéte.
Élesen kiéleződött a helyzet a betegbiztosí
tás egész vonalán. A szociális betegbiztosí
tás szembeállította egymással az államhatal
mat, a biztosító intézményeket, az orvoso
kat és az aggódó biztosítottakat.

Az ütköző az orvosi társadalom lett.
Ennek a meghasonlásnak átérzése vétellé 
fel az orvosi kamara megszervezésének 
gondolatát, de nyiit maradt a szövetség 
fenntartásának kérdése, amely felelt a kon
gresszus lesz hivatva dönteni.

kibocsátású, darabonként P 10.— névértékű 
„Mira" részvényekből hány darabot, óhajtanak 
jegyezni. A kibocsátásra kerülő részvények jegy
zési határideje 1937 december 5-re. A részvény, 
szindikátus az érdekelteknek részvényjegyzési 
ivet és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bánknál 
lévő szindikátusi folyószámlára szolgáló befize. 
■lesi csekklapot együtt fogja megküldeni. A túl- 
jegyzésre való tekintettel a szindikátus fenn
tartja magának a részvényjegyzések elfogadási 
jógát.

„MIRA" Gyógy- és Keserűvízforrás r. t.
RÉSZVÉNYSZ1NDIKÁTUSA

Budapest, V.. Honvéd-utca 10.

lentette, hogy a városi lakosság és az ipari 
munkásság szociális gondozása viszonylag 
már elég magas fokon áll s a mai helyzet
ben etekintetben

nem lehet továbbmenni mindaddig, mig 
a falusi nép és a földmives munkásság 
szociális ellátását legalább oly fokra 
nem emeltük, mint amilyenen a városi 
lakosságé és az Ipari munkásságé van.
— A javulás processzusa — mondotta 

Antal István — öt év előtt azon az őszi es
tén indult meg, amikor Gömbös Gyula azóta 
történelmivé vált rádiószózatával fordult az 
ország népéhez.

Amit Gömbös Gyula nagy körültekintés
sel és izzó fajszereteltel kezdett el, azt 
Darányi Kálmán nagy államférfiul kész

séggel fejleszti tovább,
annak a keresztény, jobboldali, nacionalisl: 
politikának a szellemében, amelynek egye
dül van létjogosultsága a magyar földön.

Antal István után Törs Tibor és Losonczy 
István országgyűlési képviselők beszéllek. 
Délben többszázteritékes közebéd volt, ame
lyen számos felköszöntő hangzott el.

— l’gy érezzük — folytatta beszédét —, 
hogy a szövetség munkásságára szükség volt 
és lesz. Ne vegyék rossz néven kartársaink, 
ha

messze eljövendő álomnak minősítem 
azt az állapotot, amikor az orvosi tár
sadalom minden tagja olyan müveit 
ember lesz, aki szabad elhatározásból, 
egyedül a jó iránti lelkesedésből harcol 

majd a köz hasznára.
De viszont a kamarát sem tartom olyan 
szervnek, amely feltétlenül csak a rajtunk 
kívül működő, érdekeinket nem ismerő tör
vényhozásnak paragrafusaival intézi sor
sunkat.

A kongresszus ezután egyhangú lelkese
déssel fogadta el az Orvosszövetség igazga
tótanácsának előterjesztését, hogy a köz
egészségügy legfőbb irányitóit,

Széli József belügyminisztert, Kozma 
Miklós ny. belügyminisztert. Csilléry 
András országgyűlési képviselőt, Fáy 
Aladár ny. államtitkárt, Scholtz Kornél 
ny. államtitkárt és Johann Béla bel
ügyi államtitkárt tiszteletbeli tagokul 

válasszák meg.
A tiszteletbeli tagok részéről Johann 

államtitkár tolmácsolta a vidéken tartózkodó 
belügyminiszter üdvözletét, majd a mag*  
nevében köszönte meg n szövetség kitünte
tését, utána Csilléry András, Fáy Aladár, 
Scholtz Kornél szólaltak fel.

Ezután Keleti József főtitkár olvasta fel 
az igazgatótanács előterjesztését arról, hoft/ 
a szövetség válassza örökös taggá azoko, 
akik az alapítás óta egyfolytában dolgozna 

In szövetségben, majd felolvasták a világba-, 
ború folyamán hősi halált halt orvosok cm- 

I lé.],müvére kiirt pályázati hirdetményt.

Kenje fel u]|ávol vékonyan az arcra a Hezollte-Rapld gyors
borotvakrémet és minden fovábbl várakozás nélkül borotválkoz
hat. — Nem keli ez arcbőrét porcokig dörzsölni, meri a Hezollte- 
Rapld arcápoló gyorsborotvakrémmel víz, szappan és ecset 
nélkül egy porc alatt tökéletesen borotválkozhat, utána nem ég 
és nem pattan fel az arcbőre, megszűnik az arcbőr száraz fel- 
kapartsága és arca bársonyosan üde lesz. Próbadoboz 24 fillér, 
ezt Is visszatérítem azután eredeti doboz vagy tubus vásárlásá
nál. Kapható minden szaküzletben és a készítő: Dr. HOLCZER 
vogyész ICatszerttrában, Budapest, V!., Tcréz-körut 8. szám
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Leégett a Honi Faipar 
feldolgozó épülete
A Hatalmas tűzvész ollósa közben a ház 
teleiéről lezuhant a gyár tűzoltóparancsnoka

Vasárnap hajnalban 
veszedelmes tűz pusz
tított a fővárosban. 
Hajnali három órakor 
kigyulladt a Honi Fa
ipar Rt. fagyapot és fa
árugyár telepének egyik 
épülete és a tűzoltók 
csak hatórai megfeszí

tett munka után tudták eloltani a tüzet. Egy 
súlyos és egy könnyebb sérültje van a ha
talmas tűzvésznek és az eddigi hozzávető
leges becslések szerint

a kár eléri a kétszázezer pengőt.
A Ferenc Józscf-laklanya mögött az Al- 

bertirsai-uton, a ferencvárosi teherpályaud
var közelében terülnek el a lloni Faipar 
Rt. raktárai, fatelepei és feldolgozó épületei. 
A telepen szombaton délután két órakor fe
jeződött be a munka, a tisztviselők és a 
munkások eltávoztak és csak a gyártelep 
önkéntes tűzoltói és az éjjeli portás marad
tak ott. Az éjszaka folyamán a portás több
ször körüljárta a telepet és egészen három 
óráig semmiféle gyanúsat nem vett észre. 
Pontban három óra volt, amikor megdöb
benve fedezte fel, hogy a fatelep közepén 
lévő ötven méter hosszú és mintegy 
minc méter széles földszintes épület, 
Ivet feldolgozó teremnek használnak,

kigyulladt.
Először azt hitte, hogy kéinénylüz keletke
zett csupán és attól van a fojtó füst. Azon
nal a telefonhoz rohant, jelentette felfede
zését a központi tűzoltósággal, majd felkel
tette a gyári önkéntes tűzoltóságot is. 
gyári tűzoltók azonnal odasiettek a 
színhelyéhez és azonnal megállapították, 
hogy sokkal nagyobb veszély van, mint a 
portás eleinte hitte, nem kéménylüz kelet
kezett, hanem

a tető gyulladt ki és a lángok már el
borították a tetőzet nagy részét.

Az önkéntes tűzoltók természetesen nem 
tudlak megbirkózni a nagy tűzzel, de ad
dig is, mig a központi és a kerületi tűzoltó
ságok kiérkeztek, megpróbálták menteni, 
ami menthető. Atrányi Dezső vezetésével, 
aki különben a fatelep tisztviselője és az 
önkéntes tűzoltók parancsnoka, hozzákezd
tek az oltáshoz. Alig kezdték meg azonban 
a munkát, amikor az önkéntes 
rancsnok mintegy

nyolc-tíz méter magasságból 
és eszméletlenül terült cl a

A gyári tűzoltók segítségére sietlek, majd 
a mentőket értesítették. Átrányi a mentők 
megállapítása szerint,

agyrázkódást és bordatörést szenvedett. 
Súlyos állapotban vitték a mentők a Ró- 
kus-kórházba.

Időközben megérkezett a fővárosi tűzoltó
ság négy őrsége, kilenc szerkocsival és öt
venegy főnyi legénységgel. Az oltási munká
latokat Teasdale Öltó tüzoltófőparancsnok,

bar-
ame-

A 
tűz

tüzollópa-

lezuhant 
földön.

Az éu
nagy eseménye:

zseni
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Szilvay Kornél alparancsnok, Erlesbeck és 
Lunlz tüzoltófőtisztek vezették. Négy su
gárral ostromolták meg a tűz főfészkét, de 
az oltási munkálat csak lassan haladhatott, 

erős szél akadályozta a tűzoltók 
munkáját,

azonkívül a viznyomás is gyenge volt. Négy 
óra tájban megjelent a tűz színhelyén Né- 
methy Károly fővárosi tanácsnok is és hosz- 
szabb ideig figyelte az oltási munkálatokat.

A mentők két autóval egész idő alatt 
kint tartózkodtak, hogy az esetleges sérül
tek .segítségére siessenek. Egy tűzoltó is 
megsérült oltás közben, Szabó Gyula 30 éves 
tűzoltó csövezetö,' akire egy égő gerenda 
cselt rá és attól a balkarján szenvedett égési 
sérülésekét. A mentők azonnal bekötözték, 
haza akarták vinni a sérült tűzoltót a laká
sára, Szabó azonban kijelentette, hogy nem 
érez nagyobb fájdalmakat és

kintmaradt a helyszínen tovább dolgozni.
A Mosonyi-utcai laktanyából két szakasz 

rendőrt vittek ki autón az Albcrirsai-ulra, 
azok kordont vontak a fatelep körül és vi
gyáztak, hogy illetéktelenek ne zavarják a 
tűzoltók munkáját.

Reggel öt óra felé járt az idő, amikor je
lentették a tűzoltók, hogy

a tüzet sikerült lokalizálni,
de az utolsó őrségek csak kilenc óra után 
vonultak be, addig tartottak a takarítási 
munkálatok.

A feldolgozó épület majdnem 
teljes egészében elpusztult.

készáru, fagyapot 
tűz martalékául. A

Gépek, nagymennyiségű 
és más agyagok estek a

TUNGSRAM
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rendőri bizottság még a hajnali órákban 
megkezdte a tűzoltótisztekkel együtt a ki
hallgatásokat, hogy megállapítsák, mi idéz
hette elő az utóbbi hónapok legnagyobb tü
zet. Többféle feltevés alakult ki, a legvaló
színűbb azonban az, hogy

a tüzet egy mozdonyból kipattant 
szikra idézhette elő.

A telep vezetősége szerint, a tűz által oko
zott kár megközelíti a kétszázezer pengőt. 
A rendőrség intézkedésére hétfő délig, amig 
a tüzvizsgáló bizottság szemléje meg nem 
történik, senki sem mehet be a telepre, 
rendőrök őrzik azt.

Névtelen levél vezette
a rendőrséget egy veszedelmes

A főkapitányságra bizalmas bejelentés 
érkezett, hogy a Dankó Pislu-ulcn 16. sz. 
ház egyik kétszobás lakásában titokzatos 
dolgok történnek. A lakást három fiatalem
ber bérelte ki, akik azonban gyakran 

nőiruhában távoznak cl hazulról, 
sokszor nyolcan-lizen is megfordulnak a 
lakásban és hajnalig tarló dáridók .folynak 
ott. Legtöbbször cigány melleit mulatoznak 
a titokzatos lakók és olyan lárma, hangos 
nótázás hallatszik ki a lakásból, hogy a 
többi lakók nem tudnak pihenni. A névte
len levélíró arra kérte a rendőrségei, hogy 
nézzen utána, tulajdonképpen kik is azok 
a nőiruhában járó férfiak és miből lelik 
nekik a mai rossz viszonyok közölt a sok 
mulatozásra.

Vasárnap hajnalban a bűnügyi osztály 
három deteklivje ment ki a Dankó Pisla
utca 16. szánni házba. Kapunyitás után, 
félhat tájban érkeztek a delcktivek a bizal
mas bejelentésben megjelölt lakás elé. Erős 
kopogtatásukra hosszú ideig nem kaplak 
választ, később egv szőkehaju fiatalember 
jelent meg az ajtóban, aki mérges hangon 
rájuk szólt a hatósági emberekre, hogy 
miért háborgatják őket, mikor olyan jól

betörő-banda nyomára
Erkölcstelen orgiákat rendeztek a betörők 
egy Dankó Pista-utcai lakásban

Dankó Pista-utca 16. számú házban
veszedelmes betörők ütöttek tanyát.

Az időnként nőiruhát viselő Schwallner 
Károly és Ilojesz Vilmos a Rózsadombon 
és a Svábhegyen

tíz villát foszlottak kt.
Felváltva dolgoztak. Farkas István volt az 
orgazdájuk, aki a lopott tárgyakat értéke
sítette. A lopott holmikért kapott pénzen 
rendezték azután a nagy dáridókat, több
nyire fiatalkorú inasgyerekek, tanulók tár
saságában, akiket rendszerint meg is aján
dékoztak pénzzel és ékszerekkel.

A rendőri nyomozás megállapította azt 
is, hogy az ilyen mulatozások alkalmával a 
lakásban

förtelmes erkölcsbotrányok játszódtak le.
Schwallnert és Hojeszt vasárnap délben so
rozatos lopások miatt, Farkas Istvánt pe
dig orgazdaság címén

letartóztatta a rendőrség.
Az ügyben szereplő fiatalkorúakat a fia

talkornak bíróságának adja át a rendőrség 
és valószínűleg javitóncvclésre fogják őket 
utalni.

------- MIT
alszanak. A delcktivek azonban követelték 
a bebocsátást és benn a lakásban különös 
kép tárult eléjük. A legfantasztikusabb ren
dellenséget találták és

öt férfi aludt a szűke fiatalemberen kí
vül a hálószobában.

Rövidesen megállapították, hogy valameny- 
nyien ismert alakjai a pesti beteges haj
lamú férfiak alvilágának és közülük töb
ben szerepelnek a rendőrség nyilvántartá
sában.

detektívek sorra leigazoltalták a lakás
lévő férfiakat. Schwallner Károly 25 
rovollmultu, ötször büntetett tolvaj, 
az alvilágban „vörös Rozi” néven is- 

iek és többnyire nőiruhában jár, 
éves, ugyan-

Betörőt fogott a rendőr 
a Széli Kálmán-téren

A < 
bán 1 
éves 
akit : 
merni 
azonkívül Ilojesz Vilmos 36 
csak rovottmultu egyén, akit Lili néven be
céznek a bűnözők világában. Farkas István 
állásnélküli kereskedősegéd és három fiatal
korú volt még a társaságban. Valameny- 
nyiüket

bevitték a főkapitányságra,
ahol vállalóra fogták az egész társaságot.

Alig foglalkoztak a titokzatos emberek
kel félóra hosszat, máris kiderüli, hogy a

UR71K Is!
Éppen úgy, mint a hölgyek, előnyösebben szerezhetik be 
HEiLIG-nc'Z a fehérnemű, kötöttáru és zokni szükségleteiket.

Egynéhány cikk az olcsó és jő árukból:
Oxford sporting,

különleges niintákbata — ... P
Flanall plyama,

príma kivitelben ... P
Tiszta gyapjú pullo- 

ver, ujj néikai _,____r
Ujjas pullover,

sportcélra is alkalmas — P

7.50
5.90
g.eo

g.eo

Turazoknl,
tiszta gyapjú, vastag____P

Cérna sportharisnya
pkülönlcges mintákban— 

Vastag gumlfix 
sportharisnya, 
uj minták ........ .......... p
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Különleges pupliningek, dús választékban. Fehérneműik méret után, első
rendű kivitel, a legjobb szabás t

HEILRG
harisnyaház a jó minőségek szak üzlete

Budapest, VII. kerUJet Rákóczi ut 26. szám.

Vasárnap reggel a Szeli Kálmán-lércn 
szolgálatot teljesítő rendőr arra lett figyel
mes, hogy egv kopott külsejű férfi bőrön
dökkel és csomagokkal megrakodva igyek
szik a Retek-utca irányába. A rendőr gya
núsnak találta a csomagokkal megrakott 
férfit és utána sietett. Megállította és meg
kérdezte, hogy mi van a csomagokban.

— Egy barátom, aki a Pasaréli-uton la
kik, kért meg, hogy hozzam be a lakásomra 
a fehérneműit és hétfőn reggel adjam be 
azokat a tisztitóba —, felelte az ismeretlen 
férfi.

A rendőr, aki tudta, hogy az utóbbi idő
ben a környéken több betörés történt, nem 
hagyta ennyiben a dolgot, tovább faggatta 
az embert és

felnyittatta vele a bőröndöket és a c.m- 
niagokat.

Lepedők, törülközők és gyermekruhák ke
rültek elő a csomagokból. Most már zavarba 
jött a gyanús idegen és a rendőr további 
kérdezősködésére bevallotta, hogy a nála 
lévő holmik

betörésből származnak.
Szombaton éjszaka egy társával betörlek az 
Erzsébet szeretelházba és azt kifosztották. 
A nála lévő fehérnemüek mind onnan szár
maznak és azokat egv orgazdához akarta 
vinni értékesítés céljából. Turucz István 36 
éves napszámos volt a tétlenért betörő,

letartóztatták,
társát pedig keresi a rendőrség.

DANclNG - ©A/?
MÓKA TÁNC

Novemberbon is a legjobbat hozzuk:
Veghelyi Iza 
Ha ász tdith 
Kovács Mária

KÓLA zeneszerző —
Vértes-Diósi jazz-trió

HANGULAT REGGELIG
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őrségváltás 
u jsági rás lég fő bb 
nyugalombavonult

a németnyelvű magyar 
posztján • Vészi József 
és OHIik György lelt a 

1‘esler l.loyd főszs rkesztője. Ma, uz értékek 
és sokstgr bizony az őrhelyek értékbeli de
valválása idejé/n, ugyláfszott. nehéz les: 
méltó utódot találni erre a helyre, amely a: 
ujságiráson hfil is magasan kiemelkedő őr
tornya a mfiy magyar érdekeknek. Olllik 
György személyében azonban megtalálták a 
fiatal generálist a veterán generális helyébe. 
a publicisztikai művészet és a legmagasabb 
kül politikai tudomány elismert művelője 
Olllik György, aki ebben a díszes uj pozí
ció l>an éppen olyan kiváló és hűséges sá- 
fárjk lesz a 
mint amilyen 
írásnak.

gondjára bízott érdekeknek, 
büszkesége a magyar ujság-

II.
a világnak ebben a pillanat-

az eljegyzést, vasárnap érkeztek vis: 
December elsetfu lesz az 

azután a. 
állomáshelyén, Turániéban

Bemutatjuk
bán legboldogabb jegyespárját: Oltay Marian- 
net és gróf Slrussoldo Graffemhergo Carlo 
Glorglót, Olaszország királyának és fítiópia 
császárának tengerészhadnagyát. A meny
asszony Oltay Károly műegyetemi profesz- 
szór tündöklőén szép leánya, az előkelő bu
dapesti társaságok ünnepelt tagja, akit az a 
társaságbeli dicsőség ért, hogy fiatal leány 
létére őt választották meg a Technikus-bál 
elnökének. A vőlegény nem kis nevezetessé
gei közé tartozik, hogy végigharcolta a: 
nbesszinial háborút, utána egy évig Spanyol
országban önkéntcskcdelt, most pedig egy 
buvárhajó parancsnoka és a tarantói hadi
kikötőben állomásozik. Édesapja különben 
földbirtokos, Udine mellett, Slrassoldóban 
van a birtoka. A menyasszony szüleivel 
együtt Olaszországba utazott, ott tartották 
meg az eljegyzést, vasárnap érkeztek vissza 
Budapestre. December elsetfn lesz az es
küvő Strassoldóban, a fiatal pár 
tengerésztiszt 
telepedik le.

111.
.4 magyar Írónők köre szerdán előadást 

re.ndsz a Fészek Klubban. Ignácz Rózsa, a 
Ncrpzeti Szinház művésznője egy novelláját 
olyassá fel, gróf Széchenyi Éva pedig uj 
u/üiM’it ismerteti.

IV.
Házasságok az égben köttetnek — de néha 

a: oroszlánkclrccben is. .4 Klsnapló a múlt
koriban megdorgálta Horváth László fiatal 
bokszbajnokot, annyi mcsszihangzó kaland 
hősét, mert öles riportok jelentek meg róla, 
hogy fogadásból birkózni akar egy orosz
lánnal. <1 Kisnapló most kénytelen letenni a 
fegyvert és beismerni, hogy — mint mon
dani szokás — az események öl igazolták. 
Ime a történet: Horváth László előtanulmá
nyokat folytat az oroszlánbirkózáshoz. Min
den reggel kijár Újpestre és egy téli álmot 
pihenő vándorcirkusz oroszlánjával trení
roz. A riportok odacsallak egy Budapesten 
vendégeskedő, kiváncsi, dúsgazdag amerikai 
lányt. Ifjúnkat az oroszlánkelrccbcn meg
látni és megszeretni a Miss számára csak 
egy pillanat müve volt. A többi már ameri
kai tempóban zajlott le: kábel a papának, 
válaszkábelen beleegyezés, eljegyzés, egyet
len kikötéssel: maradjon el az oroszlánvia
dal. Mit mondjunk? ... elmarad!..,

V.
Szombaton teherautó és hatalmas butor- 

szállitó kocsi állt meg a főkapitányság épü
lete előtt: Fcrenczy Tibor költözködött. 
Nyugdijaztcdása után elhatározta, hogy Deb
recenbe megy. Oltani lakása azonban még 
nem volt kész. .1 tóda. Éliássy Sándor kolle
giális barátsággal beleegyezett abba, hogy 
egyelőre továbbra is megmaradion régi la
kásában. .1 költözködés most befejeződött, 
a főkapilányi lakosztályt átigazítják egy ki
csit és a jövő héten beköltözik az uj gazda.

VI.
Megnyílt a Fészek Klubban Szenes Fülöp 

jubiláns kiállítása. Kft teremben sorakoz- 
vásznak, amelyik a magyar piktura 
szeniorja pályr.fnlásánuk állomásait 
Itt van egyik fiatalkori remek alko- 
Nihilista-fej, körülötte egykori szép 

dámák, híres urak portréi A modellek fe
lett bizony már jócskán elfutott az idő, de 
a művész ecsetje nem öregedett meg, palet
táján sem fakultak meg a sziliek, újabb 
portréi is frissek. Félszázados 
beszámolóján semmi rezignáltság, de csupa 
élet’ egyformán szép ajándék a müértő kö
zönség és a művész számára.

VII.
.4 szegedi falkavadász társaság most tar

totta idol Hiibcrtus-lovaglásdl. Kisebb bal
eset is történt, két ló összefutott és Csikós 
tiízérhadnagy megsebesült. .4 ncrgysikml pa- 
dászloiMjglason rétszvevő hölgyeknek vitéz 
Méreg László tábornok, vcgycsdandárpa- 
roncsunk felesége czfísttokba helyezett róka
farkat nyújtott át emlékül.

HeicnU • uArkA* norfi-Hitno
• ubtukrá.41yv!i, kllöul.-fcv&

BÁLTÉR: Szopintom-nyalintom kedves 
Lepcses szomszéd, fogaggyunlc egy sajókazai 
pujkakakasba, hogy maguk má megen Pes 
len vótak.

ÖRZSI: Ott hál. Még pedig igen mázsás 
okbul.

BAKTER: No fene!
ÖRZSI: Bezony. Megnéztük n Városligetbe 

a fúrást, akibe beletörölt a mérnök urak 
bicskája.

BAKTER: A szenvedésit neki! Oszt micsi- 
nálnak mostan a mérnök urak?

LEPCSES: Danolnak. 
BAKTER: Csak nem?
LEPCSES: Még pediglen aztat a fájn nó

tái, hogy aszongya: — „Gelegonya túróval, 
ica te, itt állunk a fúróval..

BAKTER: Nem rossz nóta at!
LEPCSES: Bor mellett nem rossz! De ha 

vízhöz kánlálja az ember ..oszt fejjül rá 
az a víz nem is akar felbuggyanni...

BAKTER: Hát nem akar?
LEPCSES: Nem ám. Pedig a városi urak 

aszhitlék igen gyenge lesz a kil, fúrnak egy- 
gyet, fúrnak keltűt, oszt gyün a forró víz.

ÖRZSI • I)e a kű erősebb mint gondóták!
LEPCSES: Ippen úgy, mint mikor Balha- 

nyúzó Docskó Mártony bekövetkezett a sár
vári órenstájn bóttyába, odamutatta néki az 
elszakatt nadrág-ületit s mérgessen ráhur- 
rintott: — „Ehun nézze, maga aszonta, hogy 
ez a nadrág életem végéig el fog tartani!" — 
„Igen" — monta Órenstájn — „magú ollan 
rossz színbe vót akkor! .. ."

ÖRZSI: Hogy a fene tutulla ki!
BAKTER: Azután osztón mi újság Pesten 

Lepcses szomszéd?
ÖRZSI: A traflkrnbió diák aztat vallotta a 

rendőrségen, hogy íí világér se akart rabolni, 
hanem csak meg akarta ijeszteni az izrajlita 
traílkosnét, akkis anteszemita atrocintással.

LEPCSES: Errül eszembe jut, hogy eccer 
odaát Paskonyba, ahhoz az özvegy Taszajtó- 
néhoz éccakának évaggyán belopóckodott c' 
bizonyos illető Mászkuhi Liba Ferenc s oda
találván az asszony ágyához, igen pajkos 
módon kezdett vele gyengélkedni. Mikor 
osztón törvény elé kerül a dolog, Mászkulu 
aztat állította, hogv ű nem akarta az özve
gyet erkölcsi támadásba részcsílteni, hanem 
csak meg akarta ijeszteni, hogy rabló gyűlt 
be a házba. — „Ugyan mit ietymetül" — 
hnjántott vissza Taszajtóné — „iszen idő se 
vót a megijedésre, mert rögvest elkezdett

Í» m BŐRKABÁT ffivKő’
BECK EMIL SrtS"!." Ráköczi-át 65, I. emelet

Ami minden elegáns asszonynak 
nélkülözhetetlen

Vájjon mi lehet az? Megmondom: 
a coctail ruha.

A coctail-ruha, amely alkalmas szín
házba, koncertre, nagy feketékre és 
kis estélyekre. S mert annyi viselhető- 
eégi lehetősége van — a télire beszer
zendő fa- és szénszükségletünk mel
lett —, ezt kell először sürgősen be
szereznünk.

Ezek a toileltck annyi formában 
jelentek meg a divatszinen, hogy em
ber, akarom mondani, asszony legyen 
a talpán, aki kiismeri magát ebben a 
dzsungelben.

Tavaly és az előbbi években a 
coctail-ruha kivétel nélkül hosszú volt, 
a földig ért. Idén coctail-ruha az is, 
amely pompásabbnál pompásabb 
anyagból, de csak 
készül.

Ha magyarázni 
„lépett életbe” az eddig i 
méltóságtdjesebb hosszú

délutáni hosszban

próbáljuk, miért 
eddig megszokott, 

i kisestélyi 
ruha helyett a rövidebb, talán ezt is 
a gazdasági viszonyokkal indokolhat
juk meg. A hölgyek ugyanis rájöttek

simogatni!
ÖRZSI: Az ördög bújjon beléje.
BAKTER: Ilát abbul mi Igaz, hogy pro

pagandát kezdenek a falusi bicskázások 
ellen?

ÖRZSI: Igen bizony. Mer ötszáz pengőbe 
kerül minden megszurkált legény kigyógyit- 
tása.

BAKTER: Nem igen hiszem én, hogy a 
jóvérű surbankó fiúk lemondanak a vasár
napi dufálózásrul I

LEPCSES: Magam se. Emlékszik egy
eseire, mikor az a Venyigetisztelő Kopács 
András igen kornyadozott a köhögésiül, te- 
hállan elhivatta a Sterbcrg doktort, hogy 
vizsgálja meg. — „Hát" — aszongya a Ster- 
berg — „maga kap egy patikaszert és azon
nal abbahaggya az ivást, meg a pipázúst." — 
„Durrogatós ménkűt!" — káronkodolt Ve
nyigetisztelö — „én a köhögést akarom 
abbahagyni!"

BAKTER: Igaza is vót. — Hát az a híées 
operaénekesné, akit befogtak a rendörök?

ÖRZSI: Igen, mer aszhllték, hogy rossz 
nö. De osztón bocsánatot kértek tülle.

LEPCSES: En is hallottam egy illen forma 
baleseményt, de a’ mégis más vót. Eccer az 
a Gatyalengető Szimák Lajos ment az er
dőbe s egy fán megpillantott egy igen szép 
papagájt. Föl is mászott a fára, hogy meg 
fogja. Hát ahogy közelibe ér, a papagáj el
kezd mérgessen kajdálnyi, hogy: — 
„Kuttya terremtette, mit akarsz itt hc?!“ — 
„Pardony" — aszongya ijetten Gatyalengető 
— „én ászt hittem, hogy a tisztelt úr ma
dár."

ÖRZSI: Oszt mehetnénk is aptya.
BAKTER: Hő, hö! Még arrul nem nyilat

kozott Lepcses szomszéd, hogy mi van abba 
a Brüsszelbe, a kilenchatalmi értekezleten?

ÖRZSI: Hát ki akarnak tanulni valamit a 
japányok ellen.

BAKTER: S a japányok tejcsítteni fogják, 
amit ottan előírnak?

LEPCSES: Nézze hájjá, cccer Pesten járt 
ez. a Rihalag Csaboda Pál s a villanyoson 
rágyújtott a pipájára. Persze ott termelt 
mingyán a kalóz s rákajdált: — „Nem láttya 
a hirdetést, hogy: tilos a dohányzás??" — 
„Hm" — aszongya a pipás — „oszt ami itt 
ki van írva, annak szót köll foganni?" •— 
„Hát persze" — monta a kalóz. — „Akkor 
leszállók", — kelt föl Ilihatag, — „mer 
cinitt ezen a hirdetésen meg az áll, hogy vi
seljünk habselem női nadrágot!" — Oszt 
Isten álgya.

waliskék 
muszlin*

arra, hogy’ a hosszú ruha feltétlenül 
autót kivan, nem lévén felemelő lát
vány, mikor hosszú, esetleg uszályos 
ruhánkkal magunkkal hozzuk a meg
hívás színhelyére az ucca porát is.

A rövidebb coctailnél ez a probléma 
nem kisért.

Kitűnő coctail-anyag a 
arannyal átszőtt brokát, a_____ _
bársony -sokféle változata, a satin, 
az arany- és ezüstlamé.

Gyönyörű összeállításként ajánlhat
juk például a walliskék arannyal át
szőtt brokátruhát, rövid gloknis szok
nyával, kis spicces rcverrel, ötvözött 
aranybrossal, ugyanilyen csat a két- 
ujjnyi széles övön, hosszú szűk ujjak
kal és berakott váltakkal. Vagy fekete 
muszlinbársony ruhát gloknis rövid 
szoknyával, melltől teilosan beappli
kált fekete selyem tüll puffos rövid 
ujajkkal, gyÖngyőwcl, vagy csak 
színes virágdísszel.

Akik pedig megunták tavalyi fekete 
bársony vagy selyem estélyi ruhájukat 
és hódolni óhajtanak az idei „rövid”

NztLEiícsvArnA SZVIT MARTNAK
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Tenyésztett 25 P-ért
Cirkongyűrűt fehérarany foglalat
ban SS pengőtől csak 

<Rvnték«zer- f bolt.iában

K*gyó-utcaW *-*''*-' 4 0 vegye,,

divatnak, vágassák azt le hosszú 
szűk szoknyára, vásároljanak hozzá 
brokát vagy aranylamé estélyi blúzt 
és megoldották a legmodernebb coctaii- 
ruha problémáját.

(T)r, IJévainé Erdős Bösl;c.)
★

Ki ludja, hol lehet bársonyt minden színben 
7.80-tól, fekete gyönyörű angorás szövetet 3.1)0- 
tői, coctailruhára alkalmas, foszforált, permim 
és egyéb divatszövésü selymeket 3.90-töl, a )(.<■. 
olcsóbb brokátokat, fém benyomással és kü
lönleges mintákkal kapni?

Ugy, Hölgyeim, nyerlek! A Kálvin téri Fény. 
vés Áruházban!

ELLERT:
V. Károly

— Regényes életrajz. DANTE-kiadás. —

Ellerlnek könyve azért bravúros művészi ni. 
kotás, mert tárgya a világbirodalmat teremtő 
császár élettörténete, zsúfolva van meg nem 
változtatható, közismert eseményekkel. Ez a 
félszázad, a XVI. század első fele, szellemi és 
materiális tekintetben a világtörténelem kg- 
mozgalmasabb korszaka — se korszakion 
úgyszólván nem történik semmi, amihez V. Ká- 
rolynak közvetve vagy közvetlenül köze ne 
lenne. Hatodrangú eseményekre is reflektor
fénnyel világit rá a történelem — sem lefolvá- 
sukon, sein főmotivumnikon lényeges változta
tást nem lehet az iró, ha komolyan akarja vé
tetni magát,

Cs ez nz, ami Ellertnek sikerül, mert a tör
ténelmileg megszabott eseményeket nemcsak 
külsőleg tudja jelenelezni és lüktető dialógu
sokban dramatizálni, hanem egymásrakövelke- 
zésüknek is meg tudja adni a drámai szükség
szerűség látszatát. Eltért V. Karolva kívülről 
nézve ugyanaz, akit történelemből ismerünk, a 
vilógbirodnlmi gondolattól áthatott kötelesség
tudó uralkodó, akit ugv nevelnek, hogv neki 
fölülte kell állnia az emberi gyengeségeknek 
és érzelmeit elárulni nem szabad. Belső énjét 
az a gyermekkorában szerzett lelki seb alakítja 
ki, hogy vézna testével, lassú elméjével öccsét 
nél alacsonyabbrendünek érezte magát és nz 
anyai szeretet, amely az önérzet sebeit gyó
gyíthatta volna, hiányzott életéből. S ime. eb
ből a természetesen összekapcsolódó két vo
násból Eilerl megteremt egv teljesen hihető és 
a történelembe pompásan belcillő. mélységesen 
emberi alakot.

A könyvel Danié újszerű kiállításban hozta 
forgalomba. A mii elején Tóth László kitűnő 
tanulmánya mintegy madártávlatból világítja 
meg a dinasztia születését, világuralmát és bu
kását és az egykorú festményekről készüli 
illusztrációk valósággá jelenítik a mű törté
nelmi szereplőit.

— M't tanulhatunk ezen n héten a Népműve
lési Bizottság háztartási telepén, a Gázmüvek, 
VI., Vilmos csószár-ut 3. sz. alatti bemutató he
lyiségében. November 8-án. hétfőn délután hat 
órakor Mikes dr.: Mit egyen és mit ne egyen az 
egészséges ember. Főzöbemulató: körilések, gvü- 
mölcssalálák. November 10, szerda délután hal 
órakor Oláh Gúhorné: Mit tanulhatunk az olasz 
háziasszonytól. Főzöbemulató: olasz leves, ra
violi, paslasula, bolognese, rizotto. November 11. 
csütörtök délután hal órakor Siflár dr.: Tej. viz, 
gyümölcs helyes kezelése. Főzöbemulató: tej
limonádé, Mornay-mártás. turótorta stb Novem
ber 13, szombat délután öt órakor Szili L : de
mokrácia a vendéglátásban. Főzöbemulató: Elő
ételek az őszi zöldségfélékből. Az egyes előadás
sorozatok (5—51 tandíja 1.50 pengő, egyes elő
adások belépődija GO fillér (a Népművelési Ta
nulmányi Csoport tagjainak -10 fillér).

— Olcsón, tisztán, kényelmesen stitni-fozid... 
Minden háziasszony ezt gyakorlatilag saiúlit- 
halja el, ha részlvesz. az Elektromos Müvek, 
V., Honvéd-utca 22. szám alatti előadótermében 
szerdán délután ’/sO órakor tartandó főzöl) 'mu
tatóján, .illetőleg villamos konyhájában hétfőn, 
csütörtökön és pénteken délelőtt pontosan ’/slO 
órakor kezdődő főzőelőadásán. A villamos tűz
helyek és háztartási készülékek üzemének is
mertetése során halak, különféle húsételek, po
zsonyi patkó, tepertős pogácsa, különleges torta 
és leveles-vajas tészta készítését mutatják be. 
Belépő- éi ruhalárdij nincs.

MEGJELENT A

Kallús Jánosa 
„GAZDaSAGI, PÉNZÜGYI 
ÉS TŐZSDEI KOMPASZ“

1937-1938 évi évfolyamának 
második része két k£tetb'jn
TARTALMAZZ*  i ni Összes bu«t«pestl 

vidéki ipart, kereskedelmi, m- **'  
siló, stb vá<lalnt->k legújabb itdau'”- 
A már el zfiteir megjelent ké> kö eltel e.'O'U 
— sínétv n budapesti és vidéki p 
intézetek arfr it k sitté — most "’nr 
nógy köte.böi áll a komplett kompom*

Mind a négy kötet Ara együtt 60 f

Megrendelhető: a Pesti Tőzsde b’"* ’*'  
hlva:alában Kudapest. VI.. 
k#»2 1.4. Tet.t és
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Monstre idegenellenőrző razzia 
a Dob-utca környékén 

í'/őéde,es«íg«?lig tartó razzIan 503 embert állítottak 
elő, de csak 29 maradt a toloncházban

Vasárnapra virradóra detektivesoportok 
és rendőrcsapatok vonultak végig a Dob
utca környékén: a külföldieket ellenőrző 
országos központi hivatal nagyarányú ide- 
gencllenőrző razziát rendezett ezen a tájé
kon.

Az elmúlt hónapokban sokszor hangzott 
el az a punasz, hogy főként a keleti határ
szélekről úgynevezett nemkívánatos eleinek 
szivárognak be az országba, azonkívül 
Budapesten Is igen sokan telepedtek meg, 
akiknek nincsenek rendben az irataik és 
nincs lakhatási engedélyük. A belügyminisz
ter annak idején kijelentette, hogy rendet 
teremt a panaszok körül. A belügyminiszter 
akkoriban három idegenellenörzö-kirendelt- 
séget állított fel vidéken. Miskolcon, Nyír
egyházán és Sátoraljaújhelyen kezdték meg 
működésüket e kirendeltségek, hogy az eddi
ginél is fokozottabb figyelemmel ellenőriz
zék az úgynevezett nemkívánatos elemek 
beszivárgását.

Mialatt a határszéleken ez az újabb rend
szerű ellenőrzés folyik, itt

Budapesten a Külföldieket Ellenőrző
Országos Központi Hatóság nagyszabásn 

ellenőrző razziát készített elő, 
amelyet vasárnapra virradó éjszaka végre is 
hajtottak.

Az előre megállapított tervek szerint, éj
féltájban kezdődött meg a razzia, amelyet 
Pásztóy Ámon miniszteri tanácsos, a KEOK 
vezetője, személyesen irányított. A külföl
dieket ellenőrző hivatal detei tivjei nem vol
tak elegendők a nagyarányú munka ellen
őrzésére, a főkapitányságról vezényeltek 
melléjük kisegítőket és ötven detektív, va
lamint száz rendőr vett részt a razzián.

A Dob-utca, Laudon-utca, Holló-utca, 
Rombach-ntca, Kazár-utca, Klauzál-lér, 
Klauzál-utca és Király-utca házainak 

cgyrésze esett a razzia zónájába.
A detektívek becsöngettek a házakba, el
kérték a házfelügyelőktől a lakók névjegyzé
két és sorra járták a lakásokat, mialatt a 
kapuban és az udvaron rendőrök álltak. A 
megrazziázott házak lakóit, akik csaknem 
valamennyien álmukból riadtak fel,

felszólították a detektívek, hogy mutas
sák fel állampolgárságukat vagy lakha

tási engedélyüket igazoló irataikat.
Nagyon sok helyen nem voltak kéznél ezek 

»z iratok, más helyeken pedig egyszerűen 
hiányoztak és igy rengetegen nem tudták 
kellően igazolni magukat. Ezeket a nemiga
zolt embereket családtagjaikkal, nőkkel és 
gyerekekkel együtt az udvarra kisérték és a 
házrazzia befejezése után

rabszállitókocsin, valamint csapatszál
lító autókon, részint a toloncházba, ré

szint a kerületi kapitányságra vitték.
A razzia alatt tragikus rendőrségi találkozás 
történt a Rombach-utca 14. számú házban. 
Itt lakik kandau Jakab 54 éves traiikos csa
ládja. Landau, aki szívbajos ember, hajnal
ban rosszul lett, a mentőket hívták hozzá, 
de már nem segíthettek rajta, halott volt. 
Holtan feküdt már, amikor ebbe a házba 
érkezett a razzia. Az idegenellenőrzést végző 
detektívek a lakásban összetalálkoztak a hir
telen halál ügyében érkezett rendőri bizott
ság embereivel. A Landau-család iratai kü
lönben teljesen rendben voltak.

Éjféltől reggel nyolcig tartott a nagy
arányú razzia, amelynek során összesen 

495 személyt állítottak elő.
A toloncházban nyomban hozzáfogtak sze

mélyi adataik és származásuk megállapító- ( 

Almában szamáron lovagolt — 
4432 pengőt nyert a lóversenyen

Fortuna istenasszonyának kacér szok
nyája vasárnap ismét meglibbcnt a megyeri 
lóversenypályán. És mint minden ilyen 
esetben, most is fantasztikus, szinte mesébe- 
illő ötlettel szemelte ki a boldog halandót, 
aki ebben az esetben özvegy Szacsvay Já- 
nosné, egy MÁV nyugdíjas özvegye.

A vasárnapi versenyek ötödik futamában 
több ló állt a starthoz. A Sárkány volt a 
favorit. Hogy az első helyre tippelt ló le
maradt, ez még nem lelt volna olyan nagy 
szenzáció, mert hisz a lóversenyek történe
tében ilyen meglepetések elég gyakran for
dulnak elő, de ime győzött Kundry. Még ez 
sem lett volna olyan nagy eset. Ott kezdődik 
igazán ama bizonyos csalfa Istenasszony 
szereplése, amikor a súlyos ezreseket nyerő 
hősnő eltalálta a Kundry—Samaritanus befu
tót. Ez annyit jelent, hogy Kundry lesz az 
első és a Samaritanus a második vagy har
madik helyre érkezik be. Már pedig a Sama- 
ritanustól ezt senkisem várta volna cl. Egye
dül özvegy Szacsvayné.

Nyert Is: két pengőre 4432 pengői!
Két pengőre ritkán szokott ennvit kifi

zetni a total'zatőrkassza és a lóversenvnálva 
közönsége izgatottan kezdte kutatni, ki az 
a szerencsefia. akinek a borongós őszi nap 
ilven nagv szerencsét hozott. A Hétfői 
Napló munkatársa megkereste a szerencsés 
nverőt. akit ekkor már egész embergvürü 
vett körül. Megkérdeztük.

hogvan futott a remek tipphez.

sához, azzal, hogy aki megfelelő módon iga
zolja magái, azt elbocsátják, akiről pedig ki
derül, hogy tiltott módon, engedély nélkül 
tartózkodik az országban, azt kiutasítják.

Pásztóy Amon miniszteri tanácsos egész 
napon át a toloncházban tartózkodott,

este pedig Éliássy Sándor főkapitány
nyal együtt Széli József belügyminisz

terhez ment
és részletesen referált az eseményekről.

Késő este hivatalos jelelentést adtak 
ki, amely szerint 503 előállítás történt, ezek 
közül 29-nek azonnali kiutasítását rendelik el. 
Az elbocsátottak közül 333 szabálytalanul 
vagy en g e d él y n é I k ü 1 tartózkodik a fő
városban. Ezekkel szemhen soronkiviil lefolytat
ják az eljárást.

Az özvegvasszonv mronkodva. szerénykedve 
kezdte mondókáiát:

— Ugv volt az. kérem, hogv 
álmomban szamárháton lovagoltam és 

láttam a 12-cs számot!
Reggel megnéztem az újságot és láttam, 
hogv a 12-es számú ló a Kundrv és a Sa
maritanus nevű ló is fut abban a verseny
ben. Kimentem a megveri verscnvpálvára. 
Egész az ötödik futatnia nem játszottam 
semmit. Amikor az ötödik futam indulói
nak tábláit kitették, odamentem a kasszá
hoz és váltottam eav befutó-jegvet. inelven 
a 12—2 szám állott.

Mialatt az özvegvasszonv szerencséié tör
ténetét mesélte, a lóversenvnálva közönsége 
már vitte szét a szerencséthozó álom hírét 
és valószínű, hogv az úlomfeitök között a 
munkanélküliség erősen csökkenni fog a 
közeljövőben ...

Payr Hugó beszámolt 
németországi 
tapasztalatairól

Zsúfolásig meglelt vasárnap délelőtt a 
Városi Színház nézőtere, ahol Payr Hugó 
országgyűlési képviselő tartott beszámoló
beszédet. Dénesfay-Dinich Vidor megnyitó 
beszéde után szólásra emelkedett Payr Hugó 
és azzal kezdte beszédét, hogy a tájékozat-

mp mórRadion-nal mosunk!

Régente rumplival és 
kefével gyötörték a 
fehérneműt — ma kímé
letesen és fáradtság 
nélkül a Rádión mossa 
tisztára.

lanság, a bizonytalanság, a baljós jövőtől 
való félelem szorítja az emberek szivét,

ma olyan a politikai helyzet, hogy senki 
scin tudja, nii vár a polgáiságra.

Németországi tapasztalatairól számolt 
ezután be. Elmondta, hogy Németországban 
vagy katona valaki, vagy a katonaságnak 
dolgozik. Felvetette a kérdést, meddig bírja 
a német polgárság az igy rárótt terheket. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy

Magyarország már beleesik a német 
lörténelemcsináiás útjába.

A német szociálpolitikai alkotásokról elis
merőleg beszélt, de kijelentette, hogy ne
künk nem kell diktatúrát politika, mert 
minden szép és jó megvalósítható a parla
mentarizmus utján. Ezután a magyar ki
sebbségeknek az utódállamokban való hely
zetéről beszélt.

Hangoztatta, hogy össze kell fogni a lázi- 
tás és a széthúzás ellen.

A zsidókérdést nem lehet jelszavakkal 
megoldani,

inkább a kereskedelmi életre kell nevelni a 
magyarságot.

Támadni kell azokat, akik a hazaárulás
sal egyértelmű nyugtalanító cselekmé

nyeket véghezviszlk.
Nem lát a kormány részéről elhatározást, 
harci készséget és ezért a polgárságnak kell 
felvenni a fel forgatókkal szemben a harcot.

Payr Hugó viharos tetszéssel fogadott be
szédének végén hangoztatta, hogy a restau
rációban látja a magyar jövő útját. A gyű
lésen felszólalt Gáspár Béla református lel
kész is.

ELLERT JELUSICH

VKAROIV SHAKESPEARE CROMWEH
Történelmi regény.

TÓTH LÁSZLÓ egy. tanár bevezető korrajzával.
11 műmelléklettel, térképpel

LONGWORTH CHAMBRUN:

KITŰNŐ BARÁTOM, SHAKESPEARE.
Történelmi regény.

Történelmi regény.
Korrajztanulmánnyal ellátta BÁLLÁ

7 műmelléklettel, térképpel

ANTAL.

’A renaissancc, a protestáns vallásháborúk, török 
veszedelem, az európai államok összefogásának 
kísérlete a díszletei annak a drámának, mely 

a császár lelkében játszódik le.
fűzve: P 5.60 vászonkötésben: P 6.60

Ez a regény az első Shakespcare-könyv, amely 
Shakespeare-t az embert mulatja be.

fűzve: P 5.— vászonkötésben: P 6.—

.Jelusich mesteri módon világítja meg Európa 
első diktátorát, a fanatikus puritánt, a katonáit 
fanatizálni tudó hadvezért, a könyörtelen szívós- 

ságu politikust.
fűzve: P 5.60 vászonkötésben: P 6.60

Dante kiadás. Dante kiadás. Dante kiadás.
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Valutasibolás 
gyanúja miatt őrizetbe vették 
Izsák János urasági inastA JÓ BRIDGEZÖ álma egy szép leosztás 

és egy nehéz parti teljesítése! Száz fa száz 
leosztásban is ritkán adódik egy-cgy mesteri 
játék lehetősége, de ha egyszer mégis meg
történik, különös 'öröm ez olyan játékosunk, 
aki nem szerepel a hivatalos bajnoki listán. 
Szombat este volt' alkalmunk végig nézni 
egy Ilyen szép partit, még hozzá pénzjáték
ban. Érdekessége a játszmának még az Is, 
hogy a felvevő az egyik' legnagyobb Iparág 
közszeretetnek örvendő vezérigazgatója, aki 
most téri vissza páris—londoni útjáról, ahol 
az iparág magyar miivelőit képviselte 
nemzetközi kongresszuson. íme

♦
V
0

a parti.
egy

K D 10♦ LSZAK

puSSZ 
passz

Licit: Nyugat 
1 pikk
passz 

contra

Indítás pikk király. A Dél helyén ülő ve
zérigazgató ur a leterllett nnztiilt látva, a 
Nyugat helyén ülő ellenfelére néz és moso
lyog! Aztán a kézben üt a pikk ásszal, kör
ásszal lemegy az asztalra és kört hazalop, 
lemegy aduval és ujra kört lop. Ezt három
szor megismétli, mikor a következő állás 
adódik: az asztalon a felniagasitott tizen
harmadik kör bubi, egy kis pikk, káró tizes 
és két kis trcIT, a kézben pikk bubi, káró 
király és treff nagy góbii egy kicsivel. Ve
zérigazgatónk ekkor kézből kihívja a pikk- 
huhit, amit Nyugat beüt a pikk királlyal! 
Nyugat most már vagy a treff villába kény
telen belehivnl, vagy pikket hív és vezér
igazgatónk mindkét esetben — teljesített. 
A gibicek gyűrűje tapssal honorálta a mes
teri játékot. Brávó Vezérigazgató Úr!

♦
DECEMBER 11-12-ÉN rendezi az MTK a Rrüll 

vándorserlegért folyó csapatversenyét. Dicséret 
illeti meg az. MTK bridgeszakosztúlyát a ver- 
senvrendezcséért, mert a többi szövetségi tug- 
egvcsíllolek egymásután mondták le beharan
gozott versenyeiket. Ezt a versenyt biztosan 
megtartják és máris rekordmezőnyre van ki
látás.

♦
A rf.S7.EK ES A MAC szombaton játszotta le 

elmaradt bajnoki mérkőzését, amely a Készek 
.1:1 győzelmével f-f- 55 meccspont) végződött. 
Vasárnap délután játszották le az idei bajnok
ság derhy-mérkőzését: llridge Club—DSC.T, 
melyről lapunk hírrovatában számolunk be.

MI'LTHETI számunkban közölt „Cohcn-félo" 
bétpikkes parti helyes megfejtői közül jutalmat g 
kaplak: l.ausch Klára tanárnő, dr. Wilz And- 
rásné, Griinemald Elsa és Szenes László (Új
pest).

♦
A KÖZGYŰLÉSEN Dormándy Géza, a 

most megválasztott szövetségi elnök, ked- 
vvs szavakkal üdvözölte a prágai győztes 
csapat kapitányát, dr. Szigeti Páll. Az összes 
egyesületek megjelent képviselői nagy ová
cióban részesítették a bridgezök népszerű 
„Pali bácsiját".

*
A VILÁGBAJNOKSÁG győztese, a kitűnő 

osztrák vúlogaloll, az elmúlt bélen London
ban játszott egy meghívásos mérkőzést 
meccspontonként egv fontba. Eredmény: 
190 főni az osztrákok javára.

♦
t PLAFO.V/1 játékosok „filrdőnagymesterc- 

r>T, a népszerű gyáros bridgeképességciről 
bcs:< bidnck </ dunaparli btidge-club veseasz- 
tahinál.

A főveséző. — a siófoki halászkalandjairól 
ismert ..kis" fővárosi ügyvéd — igy jellemzi a: 
áldozol ölj:

Hát n lejátszása volna olyan megbízható.\ 
mint a mimikája...

♦
SZOMBATON és vasárnap, 13-án és 14-én 

rendezi meg a Bridge Szövetség a hölgy
csapatbajnokságot. A verseny a KMAC 
Apponyi - téri helyiségének dísztermében 
lesz, mindkét napon tél 6 órai kezdet
tel. A versemre eddig öt női csapat nevezett 
be. A verseny biztos favoritja a DSC csapata 
(Arnlőné Beregi Alice. Ihínóné, Diósiné és 
Uobicsekné). Nevezési zárlat november 12.

ŐSZ FKLE
A szív, h mosoly, a szérűiéin regénye. 

Áru 2 pengő 40 fillér.
Megtekinthető minden könyvesboltban. 

S1NOER ÉS WOLFNER KIADÁSA.

A ‘valutarendőrség Szent Tslván-köruti 
helyiségében, ahol legtöbbször tőjzs (lések, 
bankárok, vállalkozók kihallgatása folyik — 

most egy urasógi inast vallatnak n de
tektívek.

Tegnap előállították a valutarendőrségre 
Izsák János urasági inast, aki nz éjszakát 
is itt töltötte. Izsák János előkelő pesti há
zaknál teljesített szolgálatot, mielőtt 
valutabüncsclekmény gyanújába keveredett.

A nyomozás eddig azt állapította meg, 
hogy Izsák János

Ismeretlen megbízóinak utasítására ki- 
sebb-nagyobb értékű valuták Kihalására 

vállalkozott.
Az urasági Inas tagadja, hogy valutasibo- 

ást követett volna el, a detektívek azonban

itt a hivatalos ősz:

elfogta a rendőrség az első
széncsalót!

, hogy beköszöntött az ősz és vele 
megérkeztek a fűtési gondok is, 

minden esztendőben, nemcsak a til- 
zclöanyagkercskedök teltek meg a szükséges 
üzleti lépéseket, de a rendőrség is „bekap
csolódott" a liizclőellátás problémájába. Év- 
ről-évre szórványosan panaszok merüllek 
fel a tüzelőanyagtolvajok, fa- és szénszélhá
mosok ellen, akik különféle trükkökkel, csa
lással, lopással megkárosítják a publikumot. 
A rendőrségen az idén

külön detektivesoportot híztak meg nz 
Ilyenfajta ügyek nyomozásával cs ellen

őrzésével
és vasárnapra már rendőrkézre Is került az 
első széncsaló.

A főkapihtányságra az utóbbi napokban 
egymásután érkeztek panaszok egy jólöltö
zött fiatalember ellen, aki ügyes fogással 
csapta be áldozatait, bőként kereskedőket és 
iparosokat keresett fel. Elmondotta, hogy 
mint vasutas, kedvezményes árban kap nz 
államvasutaktól szenei, ő azonban nőtlen 
ember,

nincsen háztartása, szállodában lakik,

íi

I wtlly ,s

i
WILLY

pl b
1 II * !

EBFRH .ITZEN PLITZ • CLAUS DFTLEF Sí ERCK
renofzte:

KEDDTŐL URXNIA
ti

már nyomoznak azok után, akik állítólag 
a valutarendeletbe ütköző cselekményekre 
használták fel 'Izsák Jánost.

E pillanatban még nem áll tisztán a nyo- 
inobó hatóságok előtt, hogy milyen arányú 
bűncselekményről van szó. Azt U meg akar
ják állapítani:

nlncs-e összefüggés Izsák János bűn
ügye és az utóbbi időben leleplezett 

valutasibo lások között.
őrizetbe vett urasági inas a mára vlr- 
éjszakát a Markó-utcai fogházban töl- 
és Kotsis Miklós dr. ügyészségi alel- 
a valutarcndőrség vezetője,

hétfőn dönt:
letartóztatja, vagy elbocsátja Izsák Jánost, 
a legújabb valutabünilgy gyanúsítottját.

Az 
rndó 
tölte 
nők, 

nincs szüksége a szénre, 
szívesen átengedi. Kijelentette, hogy 
akar keresni az üzleten, a dolgot úgy

nem 
.____ kell

lebonyolítani, hogy aki a szenet átveszi, an
nak a nevében kétpengős bélyeggel ellátott 

államvasutaknak és

belementek az űz-

kérvény nyújt be az ________
minden akadály nélkül átírják az ő nevére 
szóló szénutalványt. A kiszemelt áldozatok 
természetesen szívesen 
letbe, nyomban átadták bélyegre a két pen
gőt és érdeklődlek, hogyan kell lebonyolí
tani a szén átvételét.

— Kérem szépen — mondotta a fiatal
ember — nem akarom, hogy egy pillanatig 
is kétségben legyenek irántam, nem kell 
előre ideadni a szénért járó pénzt. Velem 
együtt méllóztatik kijönni a csuzdára, ott 
kifizetjük az összeget és ön nyomban elfu
varozhatja a szenet.

A kereskedők és iparosok beleegyezlek a 
dologba. A fiatalember természetesen mind
egyiket más-más napra különféle széncsusz- 
dákhoz rendelte ki.

A ferencvárosi és a Nyugati pályaudva-

* 
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ron lévő széncsuszdákhoz csalta ki ál
dozatait.

Az olcsó szén reménybeli vevői fuvaros- 
kocsikkal vonultak a csúszdákhoz, ahol már 
várta őket a fiatalember.

— Tessék csak ideadni a pénzt, beme- 
gyek az irodába, befizetem és rögtön vihet- 
jük a szenet — mondotta.

Száz, százötven pengőket vett át áldoza
taitól, bement a csuzdahelyiségbe, a vevők 
pedig várták, hogy majd jöjjön az utal
vánnyal. Telt-múlt az idő, negyedórákból 
órák lettek, de nem jött vissza és rövidesen 
kiderült, hogy szélhámossal volt dolguk, A 
fiatalember, aki szemmelláthatóan alaposan 
kiismerte magát a csúszdák körül,

az egyik ajtón bement, a másikon eltá
vozott, 

megugrott előlük s elvitte a pénzüket, rá
adásul pedig még meg kellett fizetniük az 
odarendelt fuvaros diját is.

Egymásután nem kevesebb, mint tizen
nyolc feljelentés érkezett a főkapitányságra, 
A detektívek nz egész városban keresték az 
ügyes szélhámost. Vasárnap reggel egyik ál- 
dozata, egy Podmaniczky-utcai kereskedő

a Rákóczl-uton váratlanul szembetalál
kozott az „olcsó szenessel0 

és felháborodatt hangon felelősségre vonta, 
A fiatalember menekülni akart, a kereskedő 
rendőrért kiabált, csakhamar odakerült a 
közeli rendőrőrszem, aki elfogta és előállí
totta a fiatalembert.

A főkapitányságon kiderült, hogy
Kostyál Ferenc a neve, harminc éves 

volt vasutas,
akit fegyelmi utón bocsátottak el az állam
vasutak kötelékéből. Természetesen semmi
féle olcsó szén nem járt neki.

kostyál Ferencet a rendőrség előzetes le
tartóztatásba helyezte, a tüzelőanyagos de*  
tektivesoport emberei pedig tovább folytat
ják ellenőrző munkájukat, hogy leleplezzék 
az esetleg újabban felbukkanó széucsalókal.

Mér n ök - alp olgár- 
mestert kér a 
mérnöki kamara
Várospolitikai és mérnöki körökben 

utolsó idők során többször felmerült már 
egy uj alpolgármesteri állás megszervezésé
nek gondolata.

Műszaki képesítésű alpolgármestert ál
lásról volt szó, 

amelyet a mérnöki kamara főbb ízben i< 
sürgetett. A kamara most Szélt József bel- 
ügy miniszterhez fordult ebben az ügyben, 
Beadványt intéztek a belügyminiszterhez < 
ebben azt kérték, hogv

hárítsák el a mérnök-alpolgármesteri 
állás rendszeresítésének akadályait.

Az uj műszaki alpolgármesteri állásrg 
szerintük azért lenne szükség, mert a fő
város egész műszaki szolgálatát könnyeb
ben lehetne adminisztrálni s egyszerűbb 
lenne az ellenőrzés. A beadvány rámutal 
még arra az évek sora óta folyó mozga
lomra, amely

a mérnök-alpolgármesteri állás meg
szervezése érdekében folyik.

Megemlékezik ezután a RdÁócxí-uti ház*  
bcomlóiról is, amely szintén megelőzhető 
lett volna, ha a főváros műszaki közigaz
gatását már régen megreformálják. A re
form megvalósításának első feltétele az uj 
polgármesteri állás megszervezése.

KÖZGAZDASÁGI HÍREK
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

háromévenként pályázatot hirdet a Lánczy Lró 
alapból kiirt pályadljra. Idén Áralakulás a ke
reskedelemben címmel írták ki a pályázatot, 
amelyre 1300 pályamunka érkezett be és ■ 
2500 pengős első dijat dr. György Ernő, ■« 
OHE igazgatója nyerte eb Dr. György Erna 
kiváló munkája bővített kiadásban, könyvalak' 
bán Is meg fog jelenni^ még e hó folyamán.

' A Bécsi Tavaszi Vásár időpontját március 
13-tól 20-ig állapították meg. A Bécsi Nemzet’ 
közi őszi Vásár szeptember J-től 11 -ig fog far- 
tani.

★
A Magyar Hltckzói Vódegylel újból 

Róbertét választotta meg az egyesület elnöké' - 
Alelnökök leltek: Buday-Goldberger Antalt 
Borbás Andor és dr. Schrecker Rudolf.

Az Unión des Usínes et des Exploitations 
Foreslléres de Nasic f. é. október hó 29-én tar
totta Géniben évi rendes közgyűlését. A tár
saság 310.257.18 svájci frank tiszta nyereséget 
mutatott ki. A közgyűlés részvényenként 2 i 
svájci frank osztalék kifizetését határozta e • 
Az esedékes 11. számú szelvényt a 69»-°’ 
svájci szeivényadó levonásával f. é. november 
hó 8-tól kezdődően fogja a Banque de Pari’ 
et des Pays-Bas Genfben és a Hazai Bank R • 
Budapesten beváltani és pedig nz utóbbmal 
nosztrifikált részvények darabonként a. P * ' ’ 
gyei fognak kifizetésre kerülni..

töltotoll ■i*" ,**“RARIRHAX
KoWtttlB t*f»*«** bL*
(Astórla-sz dióval asemo*MINERVA
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Meglepő fordulat 

gróf Crouy Istvánná 
ékszereinek ügyében

Vasárnap meglepő fordulat történt abban 
a rejtélyes lopási ügyben, amely gróf Crouy 
Istvánné Vas-utca 12. szám alatt levő la
kásán történt. A grófné elegánsan berende
zett lakásából nemrég eltűnt egy sereg 
nagyértékü ezüst nemű, ékszer. A rendőrség 
erélyes nyomozást indított és mindenütt 
kereste a tolvajokat, akik

álkiileesal felnyitották a lakást és több 
mint tízezer pengő értékű drágaságot 

magukkal vittek.
A nyomozás azonban nem vezetett ered

ményre, de az ékszerek cgyrésze váratla
nul megkerült. Fráter Károly ismert pesti 
ékszerész Király-utca 66. szám alatt lévő 
üzletében rátaláltak több értéktárgyra, ame
lyet gróf Crouy Istvánné tolvajai vittek 
magukkal.

Az ékszerészt beidézték a rendőrségre és 
itt nyomban kihallgatták. Fráter elmon
dotta, hogy fogalma sem olt, hogy honnan 
származnak az ékszerek, ő Grünfeld Jenő 
ügynöktől vásárolta azokat. Grünfcldet is 
azonnal kihallgatták, ő is jóhiszeműségét 
hangoztatta, a rendőrség azonban

úgy Frátert, mint GrUnfeldet orgazda-
!■■■

ság bűntettének gyanúja miatt letar
tóztatta.

Fráter ékszerész és Griinfeld Jenő fel fo
lyamodást jelentett be a letartóztatás ellen.

Vasárnap a vizsgálóbíró maga elé vezet
tette az ékszerészt és az ügynököt, hogy 
kihallgassa őket és felfolyamodásukról 
döntsön. A kihallgatás már vége felé járt, 
a vizsgálóbíró már éppen határozatot akart 
hirdetni, amikor meglepő esemény történt:

a rendőrség értesítette a vizsgálóbírót, 
hogy Varga Lajos és Szabó József ro- 
votlmiiltii embereket őrizetbe vették, 
mert az a gyanú, hogy ők fosztották ki 

gróf Crouy Istvánné lakását.
A vizsgálóbíró ezek után úgy intézkedett, 

hogy megvárja a rendőri nyomozás befeje
zését. A két őrizetbe vett embert szembesí
teni fogja a letartóztatott Fráterrel és Grün- 
leiddel, akik vasárnap kihallgatásuk alkal
mával is tagadták, hogy bármit tudtak 
volna a lopásról.

Az izgalmasnak Ígérkező szembesítésre 
már ma vagy holnap sor kerül 

és ekkor dől el az orgazdasággal gyanúsí
tott ismert pesti ékszerész sorsa.

------  illTOT
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Csak egy totalitás van, 
az isteni totalitás —
hirdették az Emericana nagykáptalanián

Vasárnap ért véget a Focderatio Emeri
cana kétnapos nagykáptalanja, amely a ka
tolikus egyetemi ifjúság nagy seregszemléje 
volt és amelyen részt vettek a katolikus hit
elei egyházi és világi előkelőségei.

Heggel szentmisével kezdődtek az ünnep
ségek, az cmericánás korporációk csendes 
misét hallgattak a Bazilikában, azután 
zeneszóval, zászlók alatt vonultak a Vigadó 
előtti térségre. Más években a diszmenct a 
Vilmos császár-utón és a Kossuth Lajos- 
utcán vonult végig, az idén azonban

a rendőrség csak a mellékutcákon en
gedte meg a felvonulást, mert az volt a 
gyanú, hogy a Kémcri-Nagy-félc tár
saság meg akarja zavarni az impozáns 

ünnepséget.
A tizenkétezer főnyi cmericánás tábor a 

mellékutcákon és a Deák Fcrcnc-téren és 
Deák Fcrenc-utcán keresztül ment fel a 
Vigadóba. A nagykáplalant Bittér Illés 
cla’rvoizi apát nyitotta meg, utána a nagy
káptalan egyik vendége, Kenéz Béla egye
temi rektor fölállt a széksorokban és

meglepetésszerü beszédet mondott.
—■ Minden megmozdulástokban veletek 

érzek — mondotta —, és örülök, hogy köz
ietek lehetek.

A következő szónok Schivartz Elemér 
egyetemi tanár volt, aki beszédében élesen

kikelt a turáni egyistenhivők pogánymoz- 
galma ellen. A turánizmus idegen mozga
lom, nem magyar — hangoztatta, majd ki
jelentette —:

csak egy totalitás van és ez az isteni, 
amely minden ember számára nyitva 

áll.
A szélsőséges nacionalista mozgalmakkal 

kapcsolatban kijelentette, hogy akadnak 
olyan emberek, akik

megfeledkeznek a szentistváni tradí
ciókról és egy túl lencséért eladnák a 

nemzet önállóságút.
Gerevich Tibor dr. egyetemi tanár u 

szentistváni gondolatról beszélt, amelynek 
köszönhető az, hogy a magyarság be tudta j 
olvasztani magába az idegen népeket és 
hogy Magyarországon minden beköltözött 
szívben magyarrá lelt.

Kelemen Krizosztom panonhalmi főapát 
az cmericánás mozgalom céljáról beszélt, a 
szentistváni gondolat továbbviteléről és a 

harcról a pogúnyok ellen.
Az ifjúság szónoka vitéz Szádecky Kar- 

doss György volt, aki kifejtette, hogy jó 
magyar csak az lehet, akinek erkölcsi meg
győződése a .hitben gyökerezik.

A nagykáplalanon resztvettek a többi 
bajtársi egyesületek és a külföldi diák
egyesületek kiküldöttei is.

■KT

Meg kell alkotni
az ellenzéki pártszövetséget!
— mondotta Györky Imre a vasárnapi 
szociáldemokrata nagygyűlésen

A Budai Vigadóban vasárnap a szociál
demokrata párt tartott nagygyűlést, amely
nek keretében Kéthly Anna mondott beszá- 
’nolóbeszédet A zsúfolt nagyteremben 
farkas István megnyitó szavai után Kéthly 
Anna mindenekelőtt a drágaság problémá
járól beszélt és rámutatott arra, hogy az 
‘‘lelmiszerek ára harminc százalékkal emel
kedett.

Tiltakozott a kormány kétszínű politi
kája ellen, amely a torzkeresztes poli

tika felé mutat.
Éles szavakkal kelt ki a sajtó ellen tervezeti 
rendszabályok ellen, amire a szélsőjobboldal 
túlzásait hozzák fel ürügyként.
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most inkább az olcsóbb orosz búzát veszik. 
Németországtól azt kell követelnünk, hogy 
tisztelje állami függetlenségünket. Hallottuk 
már azt is, hogy a magyarországi németek
ről azt mondják Németországban, hogy csak 
ideiglenesen tartoznak hozzánk.

Törekednünk kell, hogy megértési talál
junk a Dunamedence népeivel.

Percekig tartó taps fogadta a beszédet.
Györki Imre hangoztatta: azt mondják, 

hogy Magyarországon konjunktúra van, en
nek hasznát azonban csak a kartelek, a nagy 
vagyonok és a védett iparok látják. Felve
tette a kérdést:

mit fog a kormány cselekedni a várható 
újabb gazdasági válsággal szemben.

A választójogi tervezetnél az ügyészségnek 
kivételes hatalmat akarnak adni, hogy ezzel 
a jelöltségi jogot megvonhassák a kelle
metlen képviselőjelöltektől.

11a az ellenzék valóban becsületes vá
lasztást akar csinálni, akkor itt az ideje, 
hogy megalkossák az ellenzéki pártszö

vetséget
és ez a szövetség erélyesen visszavágjon. 
Nincs szükség arra, hogy a kormánynak kü
lön felhatalmazásokat adjanak. Van elég 
törvény, amelynek alapján el lehet járni a 
rendbontók ellen.

Halálos ciánkatasztróla 
az Ujlípőtvárosban

Vasárnap délben mentőautó és tűzoltó
kocsi száguldott végig az ujlipótvárosi utcá
kon és megállt a Légrády Károly-utca 8—10. 
számú bérpalota elölt: halálosvégü cián
katasztrófa történt'.

A bérpalota második emeletéről november 
elsején elköltözött egy lakó. Az uj bérlő mi
előtt elfoglalja a lakást, ciánoztatni akart. A 
Papp-féle vállalatnak adott megbízást. Papp 
emberei vasárnap reggel hozzáfoglak a 
munkához. Dél volt, mire befejezték a gázo
sítást, lezárták a lakást és Éles Lajos 23 éves 
munkás — mint ilyenkor szokás —, átadta 
a kulcsot a házfelügyelőnek, a többiek pedig 
eltávoztak. A kulcs átadásánál olt volt a 
vállalat tulajdonosa, Papp mérnök is, aki

figyelmeztette Élest, hogy hétfőn reggel, 
amikor kinyitják a lakást, gondosan 

járjon el,
mindenre vigyázon és ezzel maga is elment.

Éles még a házfelügyelőnél tartózkodott, 
mikor néhány szomszédos lakó odament és 
panaszkodott, hogy a lakásból ciángáz szű
rődik ki a folyosóra. Éles erre elkérte a kul
csot a házfelügyelőtől és elindult, hogy meg
nézze mi a hiba. Több, mint negyedóra telt 
el, de nem jött ki a lakásból, mire a házfel
ügyelő

A nagy tapssal fogadott szónoklat után 
Peyer Károly szólalt fel. Többek közt azt 
mondta, hogy egyes pártok a nép elkesere
dését a szenvedélyek és aljas ösztönök fel
keltésére akarják felhasználni, hogv kielé
gíthessék saját politikai stréberségüket.

Ezek között fcgyházvlselt egyéneket, 
levitézlett slkkasztókat látunk.

Támadta a diklaturás rendszereket és til
takozott az ellen, hogv diktalurás államok 

mellett kössük le magunkat. Semmi közünk 
Abesszíniához és Kamerunhoz. A nagy kül
politika és világgazdasági politika nem ismer 
érzelmeket Amikor öt pengő volt a búza ára, 

I szívesen vásárollak tőlünk a németek, de

LÁZÁR MARIA, JÁVOR PALjPAGER ANTAL

MÁTÓL Előadások kezdető: 11,2, 4, 6, 8,10 órakor 
Az első három előadás félhely árakkal PffiLRCE

rosszat sejtve, a mentőkért telefonált.
A mentők azonnal elindultak, de meghagy
ták a házfelügyelőnek, hogy közben érte
sítse a tűzoltókat is. A mentők után megjöt
tek .a tűzoltók is,

gázmaszkkal fölszerelt három tűzoltó
legény ment be a lakásba, 

ahol eszméletlenül találták Éles Lajost. Ki
hozták és a mentők a Rókus-kórházba akar
ták vinni, de útközben a mentőautóban meg
halt.

A rendőrség szigorú nyomozást indítót!, 
hogy tisztázza, pontosan milyen körülmé
nyek között történt a szerencsétlenség és ki 
felelős érte.

Vasárnap közös sírba temették 
vitéz Könyves Kálmánnét és leányát, 

aki halálbament az anyja után
Vasárnap délután három órakor soAsrnr- 

fő/ir/t gyászoló közönség gyűlt össze a Ke
repesi temető halottasháza előtt. Két ko
porsó feküdt a ravatalon. Vitéz Könyves 
Kálmánná — ez a felirás áll az egyiken, a 
másikon pedig ez: Könyves Erzsébet. A ra
jongó gyermeki szeretet utolsó állomása 
volt ez a könnyes, gyászos kellős temetés.

Vitéz Könyves Kálmán építész felesége 
már régen betegeskedett. A családja, négy 
gyermeke és az ura féltő, aggódó szeretettel 
vette körül. Egyik lánya, Könyves Erzsébet, 
rajongó önfeláldozással ápolta az édesany
ját. Könyvesné állapota néhány nappal 
ezelőtt rosszabbra fordult, tüdőgyulladás lé
pett fel és a llcrzog-klinikárn kellett vinni. 
Csütörtökön éjszaka már

látszott, hogy közeledik az elháríthatat
lan végzet

és a családtagok reriiegő féltéssel várakoz
tak a klinika folyosóján a hírekre.

Éjfélkor hozzájuk lépett a kezelőorvos és 
közölte a szomorú hirt, hogv Könyvesné 
meghall. A családtagok sírva borullak össze 
és a fájdalom első izgalmas nerceiben észre 
sem vették, hogy Könyves Erzsébet eltűnt. 
Pár perc múlva sikoltozás hallatszott, azután 
tompa csaltanás zaja-

Könyves Erzaébcl nem tudta trlélnl az 
édesanyja halálát, leugrott a második

emeletről és szörnyethalt.
A gyásztól porig sújtott család úgy hatá

rozott. hogv közös sírba temelteti két ked
ves halottját. Virágerdő borította a ravatalt, 
amely körül zokogva álltak a Könyves- 
család tagjai és a rokonok, barátok, isme
rősök. A gyászszertartás után a sir felé in
dult a halottas menet. A fájdalomtól roska
dozó családtagokat a rokonok támogatták a 
kellős sirhoz és idegtépőén szomorú jelene
tek közölt földelték cl a két koporsót.

Palackok törv. védvet
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A Meteorológiai intézet jelenti vasárnap 
dilbeti:

Az időjárás Európa-szerlc nagyon enyhe' 
,i< lligii. Nyugat-Európában meglehetősen 
szára/, Közép-Eiirópábiin meg mindig esős. 
Héránkban tegnap még igen bőséges, éjjel 
azonban már csak kisebb mennyiségű eső 
hullott.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 12 fok, n tengerszintié átszámított lég. 
nyomás 767 mm, gyengén emelkedő irány
zata.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Délkeleti szél. Több helyen még eső és 

köd. A hőmérséklet alig változik.

GVUKITS. DELH, PICHLER 

divatkalapok 
nemes, Baross-tór 19. a.b.c.

Ernszt és Eckhardt 
vasárnapi beszéde

Szikszó, november 7.
cl Hétfői Napló tudósítójának letefonjc- 

Icntésc.) Farkasfalvi Farkas Géza vasárnap 
i Farkasfalui Farkas Géza állást f oglalt az 

idegen példák követésével, valamint a vö
rös és más sziliben megjelenő propagandá
val szemben.

Ernszt .Sándor kijelentette, hogy 
n kormánnyal szemben az a kívánsá
guk. hogy tartson rendet az országban. 
A következő szónok Eckhardt Tibor volt. 

Hangoztat la, hogy az agrárpolitikusoknak 
kezdettől fogva aggályaik voltak az iparosí
tási politikával szemben.

A-koriuoHyv.HtiHl az állítja .szembe őket, 
hogy az egyrészt tűri a nagytőke vtsz- 
bzaéléselt, másrészt a felforgatók fel

vonulását.
Gróf Apponyi György kijelentene, hogy 

a királykérdésben nincs lényeges ellentét 
azok közölt, akiknek alkotmányos a meg
győződése. .

Arunyárnyalatu, bronz és élénkszőke 
az őszi divatliajszin. Vasárnap tartotta a 
budapesti nőilodrász iparlcstület nagysza
bású őszi divatbemutatóját, amelyen Hufna- 
gél József ipartestületi elnök előadást tar
tott külföldi tanulmányulján szerzett szak
mai tapasztalatairól. Előndásti során kifej
tette. hogv nz aranvárnyalalu, bronz, és 
élénkszőke az őszi divalhajszin. Estélyeken 
pedig rózsaszínű és lila paróka a divatos 
viselet. Előadása során újszerű frizurákat 

• is mutatott be.
lto/goiiylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-lér á.
A BRIDGE C.I.t B NYERTE MEG A 

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉST. Az Orszrípoa 
Magyar Bridge (■láb és a Duna Sport Club, 
bridgc-csapatai vasárnap mérkőztek meg 
egymással. A bridgeverseny| a Bridge. Club 
csapatának fölényes győzelmével végződött: 
4:0 (60 meccsponltal1 verte a Duna Sport 
Club < 'lapul i. Ezek szerint az 1937. évi baj
nokságnak biztos győztese az. Országos Ma
gyar Bridge Club.

Némeiiiy Károlyt ünnepelte a Köz
művelődési Szövetség. Az Országos Közmű- 
uelödési Szövetség vasárnap tartotta köz
gyűlését, amelyen meleg ünneplésben része- ’ 
Hitették Ncmethy Károly elnököt abból az 
alkalomból, hogy három évi betegeskedés 
íitjui iiibol átvette a szövetség vezotéaél. 
Traegcr Ernő dr. ünnepi beszéde után meg
választottuk az. uj igazgatótanács uj tagjaiul 
harafiáth Jenőt, licites Zoltánt, Domer 
Aurélt, Kelemen Kiizosztont. Kovács Sán
dort. Cyőry Tibort. Dorogi Farkas Ákost, 
Schmari: Elemért és Otllik Györgyöt.

A fütötechnlka remeke a Gyftngykályh 1. 
Olcsá jvőngvsxénnel nagy megtnknrilás. ízlé
ses kivitel Megtekinthető: Magyar Radiátor- 
gvár rl. Andrússyut 13. Vaskercskcdőknél 
kapható.

I
 Sírnia Sándor é. neje szül. N'cuhaus 

Rózsa és leányuk Plrlkn, megrendült lé
lekkel, fájdalomtól megtörtén tudatják, 
hogy drága

ÁGIK.Í.IIIK
rövid, kínos szenvedés után, nyolcadik 
évében a Mindenhatónak visszaadta tiszta 
lelkét. Temetése ma. hétfőn délben egy 
árakor lesi a farkasréti izraelita teme
tőben.

Tartóztasd le! -
Thomas Stanford Willey vészé- 

kábelezte delmes kaliforniai gengsztert —
a budapesti rendőrségnek a sonomaí sheriff

ZENE
J>TOillllllllllhlllll!|!lffl!l|; i',fr*iw7w

Vasárnap reggel amerikai kábeUürgöny és 
képtávirat érkezett a budapesti főkapitány
ságra. A Kalifornia állambeli Sonoma-mcgyc 
sheriff jc küldte és egy veszedelmes kalifor
niai gengszter kinyomozását és letartóztatá
sát kérte.

— Tartóztasd le Thomas Stanford Wil- 
(cyt — igy kezdődik a sonomai sheriff ké
rése. •

A körözés szerint Thomas Stanford Wil- 
lep nagyarányú rablást követett el. azonkí
vül egv dohánygyártól sokezer dollárt csalt 
ki. A rablás október elején történt, Thomas 
Stanford Willcyt azóta mindenütt hajszol
ták, de

— HÉTFŐN IKTATJÁK A KORÚ EL
NÖKSÉGÉBE TÖHEKV GÉZÁT. A királyi 
Kúria hétfőn délelőtt teljes ülést tart, ame
lyen iinnepédves külsőségek között iktatják 
az elnöki székbe dr .Törekit Gézát, akit egy 
héttel ezelőtt nevezett ki a kormányzó a 
legfelsőbb bíróság elnökévé. A hétfői teljes 
ülésen beiktatják hivatalába a Kúria uj 
másodelnökét dr. Hutás József kúriai ta
nácselnököt is.

Jobbágyősök 
és szabad ivadékok

Nagykanizsa, november 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mű
vészeti Kör meghívására vasárnap délután 
Nagykanizsán nívós előadást tartott dr. vi
téz Bodroghközy Zoltán miniszteri osztály-( 
tanácsos. A/, előadás cime:

Jobbágyősök és szabad ivadékok 
volt.

Ismertette az előadó Magyarország gaz
dasági és szociális kulturális helyzetét a 
jobbágyság felszabadításának idején és vá
zolta azokat a gazdasági körülményeket, 
amelyeknek folytán a történelem során 
nagy szerepet betöltő köznemesség pusztu
lásnak indult. Hangoztatta

a kisgazdaosztály gazdasági és kulturá
lis színvonala emelésének rendkívüli 

fontosságát.
Az előadást a hallgatóság nagy tetszéssel fo
gadta.

— Gyászistentisztelet Glücksthal Samu 
emlékére. A pesti izraelita hitközség elöl
járósága vasárnap délelőtt a dohány-utcai 
templomban dr. Glücksthal Samu emlékére 
kegyeletei gyászistentiszteletet rendezett. A 
gyásszal borított oltúri emelvény előtt fog
lalt helyet dr. Glückslhal Samu özvegye és 
családja. Az istentiszteleten megjelentek dr. 
Láng Lajos, dr. J’ap József,. Székács Antal 
is Vida Jenő felsőházi távok és Stern Samu 
elnök vezetésével a hitközség elöljárósága. 
A meghaló gyászünnepségen Ábrahűmsohn 
Manó főkánlor funkcionált és dr. Hevesi 
Simon vezető főrabbi mondott emelkedett 
szellemű gyászbeszédet, méltatva azokat az 
érdemeket, amellyel dr. Glücksthal Samu 
nevét maradandóvá tette. Gvászzsoltárral 
ért véget a megható istentisztelet.

Halálozás. Sirota Sándort, a budai izraelita 
hitközség főkántorát és nejét súlyos csapás érte, 
nyolcéves Agikájuk elhunyt. Ma. hétfőn délben 
egv órakor temetik a farkasréti izraelita te
metőben.

— Ha kint borús és jól esik, a derűs Tabán
ban ülni jól esik!

— Borús novemberben, derűs hangulat az 
OKI--bán.

— .Művészi síremlékek Eichbnumná!, V., Ru
dolf tér 3. (Margithld.)

Gjüjtse az

ísEKSii
naptárszelvényeit I

1938. évi zsebnaptára!
Rövid kivonat a zsebnaptár szenzációs tartalmából:

Vonat, villamos, autóbusz, fogaskerekű stb. menetrendek és 
díjtarifák, hivatalok, kórházak, múzeumok cime, telefonszáma, 
pontos útmutatók lakásfelmondás-, adó-, útlevél ügyekben, 
bridge licitálási táblázat, soorteredménuek listája stb. stb.

Aki az Esti Kurírban hétfőtől, azaz folyó hó 8-tól 
kezdve naponta megjelenő különböző sorszámú 25 
szelvényből 20-at összegyűjt, 20 fillér ellenében 
megkapja a finom vászonba kötött könyvecskét!

•'•délypRtt tétopemrM. Kérje vcrsenv'ténM *r,'l<2 
Magyart Imre eiölő és voeező telepet AbaaRr MHe<*

— VIU«v,rMl UtvCnvoMÁ, » Bd>JrM ”1- 
vében, IV., Pfiaii S- loi-u;,. 2 nlnlt ’ 
lallo, ahol herendi és egyéb márkás Por<J*  
nők, kerámiák és Ónom üvegáruk hihetett 
olcsón vásárolhatók.

a nyomozás adatai szerint átexökött
Európába és valószínűen Magyarország 

felé vette útját.
Közli a sheriff, hogy a bandita Tóm Willey, 
Tóm Stanford és Stan Willey álneveket is 
használ, egyébként huszonnyokévcs, test
súlya 150 font és

mint egyik fontos Ismertetőjelét közli 
azt, hogy nagyon barátságos es szereti 

a nőket.
A főkapitányságon azonnal megtették a 

szükséges intézkedéseket, hogy utánanézze
nek a dolognak s amennyiben Thomas 
Stanford Willey valóban Magyarországra 
szökött, elfogják és letartóztatják.

— Vasárnap ünnepelték a hetvenéves Kó
bor Tamást. Kóbor Tamást, a kiváló írót és 
publicistát az újságíró- és Írótársadalom 
vasárnap meleg ünneplésben részesítette het
venedik születésnapja alkalmából. A New- 
york-kávéház különtermében bankett volt 
Kóbor Tamás tiszteletére. Elsőnek Márkus 
Miksa udvari tanácsos, a Magyar Újságírók 
Egyesületének elnöke üdvözölte Kóbort, 
majd dr. Boros László, a Magyar Újságíró 
Egyesület alelnök-főtitkára mondott nagy
hatású ünnepi beszédet. Végül Schöpflin 
Aladár az Írótársadalom nevében köszön
tötte a nagynevű publicistát. Kóbor Tamás 
meghatottál! mondott köszönetét az üdvöz
lésekért .

•— Kifosztották egy takarékpénztári igazgató 
lakását. Vasárnapra virradó éjszaka vitéz Ozdy 
Béla takarékpénztári igazgató kispesti lakásá
ban betörök jártak. Nagymennyiségű ezüstne
mül zsákmányollak. A nyomozó detektívek a 
kispesti villa kertjében egy sarokba elrejtve 
háromszáz pengő értékű ezüst evőeszközt ta
láltak. Úgy látszik, hogy a betörők zsákmányuk 
egy részét elveszítették, vagy pedig elrejtették., 
A kár összes értékét megállapítani még nem 
tudták, mert a takarékpénztári igazgató távol 
van.

A Gróf ApponyiAlbert 
Társaság éleshangu 
nyílt levele

Politikai körökben élénk feltűnést kellett 
az az előadás, amelyet Rugonfalvi Kiss Ist
ván debreceni egyetemi tanár tartott Deb
recenben. Az egyetemi tanár élesen bírálta 
a legitimizmus híveit.

Rugonfalvi Kiss István előadása vasárnap 
foglalkoztatta a nemrég megalakult Gróf 
Apponyi Albert Társaságot, amelynek K ál
lag Tibor ny. pénzügyminiszter az elnöke 
és Tahg László belügyi államtitkár, gróf 
Apponyi György, vitéz Makray Lajos és Ra- 
kovszky 'Tibor országgyűlési képviselő a 
társelnökei.

Az Apponyi Albert Társaság elnöki ta
nácsa vasárnap éleshangu nyílt levelet 

intézett Rugonfalvi Kiss Istvánhoz.
A nyílt levél elmondja, hogy hitelesnek 
látszó híradások szerint a professzor olyan 
kijelentést tolt, hogy „a legitimizmus eszmé
jének csak a buták és hülyék dűlnek be".

A nyílt levél ezek után felszólítja a pro
fesszort, hogy amennyiben ilyen kijelentése 
nem hangzott el,

a hamis hir terjesztői ellen járjon el, 
különben a közvélemény tiltakozni fog

az ellen, hogy „az ilyen kijelentések eszme
világában élők a magyar ifjúság nevelői le
gyenek".

közeljövőben megjelenik az

IPH1GENIA
AULISBAN

Erről az operáról r.so,. akkor lenne érlel
nie kritikát ir'ni, ha azzal az elmúlt é'há
zadnak a műről alkotott véleményét meg
változtathatnánk, ha olgan zenei érzelme
ket és összefüggéseket fedeztünk volna fel 
benne, amelyek eszmei magasságokban 
járva. az örök emberhez szólnak vagy ihle
tett rdeszmétés folytán feltárják a görög 
zene még ismeretlen területeit. Gluck ezt « 
müvét 1714-ben mutatta be abban a Páriá
ban, amely egymással ellentétes erők feszí
tésében állott. A francia forradalom mar 
előre veti árnyékát, de az élet külső for
mája még az udvari bálokra előirt, egyéni
séget, invenciót ölő unalmas séma, amely nz 
1 phi géniában, még Wagner átdolgozása elle
nire is az egyetlen tartalom. Az örökéletil 
euripidesi drámát, sorsokat irányitó termei 
szetfeletti erőivel és minden emberhez szóló, 
kinyilatkoztatásszerűen Istenre mutató er- 
kölcsiségével, Gluck összefogta és Mária 
Antónia ízlésének megfelelően nyomorította 
et zenévi.

A mű minden belső hibája ellenére is he
lyesen cselekedett az Opera, amikor nz Iphi- 
példát műsorára tűzte, mert hiszen kulturá
lis feladatai köze tartozik a zenedráma fej
lődési irányának a közönséggel való megis
mertetése. A rendezés azonban már hibás, 
mert nem tudta megtalálni azt a támaszté
kot, amire vagy ami köré építeni lehetne a 
zene néha a szöveggel ellentétben álló drá
maiságát. Három szemlélet harcol itt egy
mással: az egyik; ahogy mi látjuk most a 
görögöket: a másik, ahogy mi látjuk Párisi, 
a franciákat, eszméik és gondolataik káoszá
ban, végül ahogy a franciák láthatták óbban 
a tűzben, amiben éllek, a görögöket, h há
rom szemlélet közül kellett volna kiválasz
tani a rendezésnek azt az egyet, amelyet a 
mai közönség a legkönnyebben tud igaznak 
és helyesnek elfogadni. .4 fundamentum 
hiánya a színpadi keretet adó dór oszlopsor 
és lépcsők „sempernova" vakolata által vált 

■ legszemtenünöbbé.

Színes etamin és 300 cm. széles krém fOwtÖny. 
anvagokolcsó eladása.Mi" a készlet tart. Bútor 
szövetek,velúrok ésaz összes kárpitoskellékeK 
VÁGÓ ARNOLD ÉS TÁRSA 
Ví., Kammermayer Károly u. 10. 
(Evangélikus egyháx épület)

A NÉPSZERŰ Bún Zoltán lett aTransconti- 
nent utazási és idegenforgalmi vállalat hangver
senyrendező osztályának nz igazgatója. Bon 
igazgató programját nagy érdeklődéssel '•irja 
— személyi kiválóságait ismerve — a különle
ges zenei eseményeket kedvelő müértő publi
kum.

★

.< KÜZEI..WW,TB.I.V iníítörMní a: 
amire még nem volt példa a Zenemdvéizcti 
Akadémia fennállása óta. Tudvalevő, hogy " 
Főiskola nagytér mit nz igazgatóság hangver’ 
seny céljaira bérbeadja. Ezeknél a bérbeadá
soknál az az egyetlen szempont, hogy a pro
dukció legalább közel járjon művészi és ezzel 
együtt más szempontokból is az ' Akadémia 
tiszteletreméltó szelleméhez. Eddig nem is vol 
semmi baj, mert egykét dilettáns próbálkozása 
nem ártott az Akadémiának. A mostani eset 
azonban már joggal felkeltheti a főiskola ha
gyományait féltők aggodalmát. Ugyanis a: tör
tént, hogy az Akadémia nagytermében tartóttól' 
meg a már hírhedté vált artistavizsgáL Nem 
tudjuk, milyen megfontolás vezette az Akadé
mia urait, hogy bérbe adták harmad vagy an
nál is kisebb rangú produkció céljaira azt 
épületet, mely a magyar kultúra egyik legna
gyobb értékének a nevét viseli.

4
GUGLIELMETTI két este szerepel decem

ber hó elején a Városi Színházban. A híres 
énekesnő a Travialát és a Pillangókisas
szonyt énekli.

♦
LEADVA/ ANDOR sikeres filmszereplése a 

beszédtéma már napok óta az Opera társalgó
jában. Sokan dicsérik, mások — különösen «- 
egyik illusztris tag, akinek egyetlen szenvedély > 
hogy mindenkit tanítson — rengeteg kivetni 
valót találnak a filmben. A vita már opera 
méretekben is elég hangos, amikor a társáig 1 
lép Lendvai Andor. ,

— Mit őriztél akkor, amikor meghallottad " 
hangod — csap le a gyanútlan I.endvaira a: 
lusztris tag. Lendvai egy kis szünet után *ttr  
nyen jeayzi meg: — Azt, hogy ettől még — 
is tanulhatnál.

Dr. Lelwn I..<W 
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Exotikus növények 
virágzanak
lakásában, ha a Gyöngykályha Gyöngy
szénnel szolgáltatja a meleget, ön is rab
szolgája a lakásában felállított régimódi 
kályháknak, amelyekre a drága tüzelő
anyag gazdaságtalan eltüzelése r-'v-'-n * - 
jen minden pénzét elkölti. Változtasson 
ezen az állapoton és szereltessen lakásába 
olcsó gyöngyszénnel fűlhető Gvöngykály- 
hát, amely a tüzelőanyag leggazdaságo
sabb kihasználása révén nagy megtaka
rítást nyújt. A Gyöngykályha Ízléses kivi
telű, egyenletes meleget szolgáltat. Cse
répkályháját Gyöngv-előlét beépítésével 
teheti gyöngyszén tüzelésére alkalmassá. 
Az elérhető megtakarításból a befektetési 
költségek igen hamar megtérülnek. A 
Gyöngykályhát gyártja a Magyar Radiá
torgyár rt., Andrássy-ut 13. Kapható vas
kereskedőknél.

József Ferenc királyi 
herceg nagy beszédet mon
dott a Baross Szövetség 

pécsi gyűlésén
Pécs, nov. 7.

(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) A Baross 
Szövetség Pécsett tartott vasárnapi országos 
nagygyűlést. Filléres gyorssal ötszázan ér
keztek a városba. A nagygyűlést — amelyet 
a pécsi Nemzeti Színházban rendezlek —, 
Szilléry Péter elnök nyitotta meg.

József Ferenc dr. királyi berreg nagv be
szédet tartott, amelyben hangoztatta, hogy 
az ipartól és a kereskedelemtől nem szabad 
a keresztény középosztálynak idegenkednie, 
mert az az ur, aki a munkájút becsülettel 
végzi cl. Fontosnak tartja azt, hogy a szom
szédos államokkal minél szorosobb gazda
sági kapcsolatokat tartsunk fenn. Végül 
llovszky János a keresztény társadalom 
összefogását sürgette és a gazdasági libera
lizmus lu Iratról "o^széTf'.

— TÜNTETNI AKARTAK A NYILASOK 
A KERESZTÉNYPÁRT GYŰLÉSÉN. Az 
Egyesült Kereszténypárt vasárnap zászló
bontó gyűlést tartott Nyíregyházán. Gróf 
Dcssetvffy Gyula és Bélái Béla országgyű
lés1 képviselő felszólalása után Makray 
Lajos kijelentette, hogy kell, hogy a nem
zet királyt koronázzon, mert cnélkül az 
alkotmány csonka marad. Azl hangoztatta, 
hogy a zsidókérdést a jog és igazságosság 
törvényei szerint meg kell oldani. Tiltako
zott minden idegen beavatkozás ellen, amely 
a mi ügve'nkben történik. Korodi-Kalona 
-kínos beszéde közben néhány nyilas tün
tetni próbált és gróf Festetics Sándort élje
nezte, a gyűlés közönsége azonban megaka
dályozta a rendzavarást.

— Tiltott műtét megölt egy nyolcgyerme- 
kes családanyát. Baranyai István tihanyi 
iparos feleségét súlyos betegen a veszprémi 
városi kórházba vitték. Az orvosok nem 
•segíthettek rajta, rövidesen meghall. Meg
állapították, hogy tiltott műtéten esett át, 
mielőtt a kórházba került volna és vérmér
gezés okozta a halálát. A csendőrség letar
tóztat la Pét hő Pálné tihanyi szülésznői, aki 
a halálos tiltott műtétet végezte. A szeren
csétlen Baranyainé után nyolc gyermek ma
radt.

— A Flóra Első Magyar Slcaringycrtyn és 
Szanpnngyúr, Margarin és Olajmüvek Rt. igaz
gatósága Horthy Miklósnó öfőméllósága nyo- 
niorcnj hitő akciója javára 100 kg. étolajat és

kg. gyertyát adományozott.
— Halálos szerencsétlenség a herendi ország

úton. Hcrend és Vöröslőd közölt a fölázott or- 
^“gtuon négyniétcrcs mélységbe zuhant egy 
^'hiségszállitó’ olvaskocsi. Lőcsei János kocsis 
Milvosan megsebesült, a kocsi utasa, Eperjesi 
Józscfné pápai zöldségkercskedőnö pedig ször
nyethalt.

—- A Szent Korona Szövetség székesfehér- 
'“rl gyűlése. A Magyar Férfiak Szent Ko
rona Szövetsége vasárnap Székesfehérvárott 
K'ülést tartott. Gróf Csekonics Iván ismer- 

a Szent Korona-tanút, báró Jcszenák 
’hd a német invázió veszedelméről beszélt, 
,'r- I.uzsica Géza pedig tiltakozott Rugón- 
lalvy egytemi tanár Debrecenben elmondott 
beszéde ellen.
. ~~ A Huttcr és Lever Rt. Igazgatósága Horthy 
’íikiúsnó öfnméltósóga nyomorenyhitő akciója 
Javára 10 000 drb. mosószappant adománvo-

_______________________________ _____

STRASCMffi Ai.tnrosnAL 
«VAR08l SZÍNHÁZBAN

BetSs’áSftel Kituratta
üres kasszáiét
azután ^iegosziozoti 
a rabárnál a biztosítási üllőn

Bécs, november 7.
f.t Hétfői Napló tudósítójától.) Fantasz

tikus és a maga tcmébch szinte páratlan 
büniigvet lepleztek le Bécsbe i). Az ügyben 
szereplők neveit egy előre nem kötlik a ha
tóságok, de azok nyilvánosságra hozatala 
után kétségtelen, hogy rég nem hallott tár
sadalmi botrány történetével ismerkedik 
meg az osztrák főváros közönsége.

Nagy-.zámu sorozatos biztosítási csalások
ról van szó, amelyeket bécsi kereskedőkből 
és egy jól szervezett betörőbanda tagjaiból 
álló bűnszövetkezet követelt el, olyan mó
don, hogy

a „schrenkcrek“, a kereskedők előre 
megbeszélt terv szerint „mübetöréseket" 
köveitek el, ahol üres pénzszekrénye
ket fúrtak meg, kiürített raktárakba 
törtek be és aztán a biztositó társasa

gok által kifizetett prémiákon meg
osztoztak.

A nyomozó hatóságok eddig csak a be
törőbanda vezérének, Drucker Sámuel volt 
szörmekereskedőnek nevét közölték, az ügy
ben szereplő kereskedőket egyelőre nem 
nevezik meg. Drucker tizenkét régi hivatá
sos betörőből állította össze bandáját, 
amely sorozatos betörések után a mull hé
ten került horogra egy belvárosi szőrme
üzlet kifosztása után, ahol mintegy

50,000 schilling értékű szőrmét zsák
mányoltak.

A kihallgatások során a banda egyik elő
vigyázatlan tagja véletlenül

elárulta, hogy nemrégen egy a tizen
ötödik kerületi Kalvarienbergbcn lévő 
moziba is betörlek, ahol azonban üres 

pénzszekrényt találtak.
rendőrségen utánajártak ennek a vallo

másunk és nagy csodálkozással állapították
A

— Hétfőn temetik Lukács Gusztáv Jenőt. 
Lukács Gusztáv Jenőt, a Nemzeti Újság és 
az Uj Nemzedék elhunyt közgazdasági szer
kesztőjét hétfőn délután négy órakor teme
tik a kereposiuti temető haloltasházából.

— MUSSOLINI TÁVIRATA HITLERHEZ. 
Az .plűsz-némct-japún kominunislaellenes 
egyezmény aláírása alkalmából Mussolini 
miniszterelnök vasárnap üdvözlő táviratot 
intézett Hitlerhez. A távirat hangoztatja, 
hogy az egyezmény a világ békéjét és a 
civilizációt szolgálja. Konoye herceg japán 
miniszterelnök ugyancsak üdvözlő táviratot 
intézett Hitlerhez. Az egyezmény aláírása 
alkalmából Tokió városát fellobogózták s 
a három ország jelvényeivel diSzitollék a 
házakat. Kómában Mussolini miniszterelnök 
a Palazzo Vcncziában Ribbenlrop német 
nagykövei cs Holta japán nagykövet tiszte
letére lakomát adott.

— Eltemették Pnlústhy Marcellt. Vasár
nap délután a /vcrepesí-lemelőbcn nagy rész
vét mellett temették el Palásthy Marcell!, a 
kitűnő iról és hírlapírót. Tisztelői és bará
tai nagyszámban jelentek meg a temetésen. 
Olt volt a H Órai Újság egész szerkesztő
sége, amelynek egyik tagja volt az elhunyt 
hírlapíró. Képviselteitek magukat az újság- 
Író-intézmények, az IGE és a Sportrovat- 
vezetők Szindikátusa. A 8 Órai Újság szer
kesztősége és az ujsúgiró-’ntázmények ne
vében Gerlóczy Lajos mondott búcsúztatót, 
az IGE és : Sporlrovalvezetők szindiká
tusa nevében Balázs József és Marschalkó 
Teofil búcsúztatták. Ezután a JóAv/Mepellel 
borított koporsót kivittek a sirhoz és clhan- 
tollák.

_  A 35 éve fennálló Nemes-cégnél. Baross- 
lér 1»., márkás Gyukits-, llel fi- és Piqldcr-kala- 
pok, valamint a szép féri! fehérneműk óriási 
választékái találhatja a finom árut kedvelő 
tiriközönség.

— A Háziasszonyok Hete a Kot. Háziasszonyok 
Országos Szövetsége rcn-J'.zéscbcn a Gázmüvek 
VI , Vilmos császár ul 3. szám alatti helyisé
geiben. November 8-án délután .’> órakor: A 
jubbus feldolgozása; november 9-én délután 5 
órakor: A leveles tészta hatféle felhasználása; 
november 10-éti délután 5 órakor: Égetett lesz 
Iák, képvisel?:'.-:-!' stb. készítése: november 
tl-én délután 5 órakor: Omlóstészták változa
tát: novemótr 12-én délután á órakor: Mara 
dékfclhnszníilá--. líafcossiileménfek. Belépődíj 
o»ncs. 

Csütörtök, nov. 11-én osta 8 ó.
A S3SETHXAI BOnBÉLT 

n második felvonásban
Strtcr’erl hangversenye 

Vezényel Komlón FAJ 

meg, hogy az illető mozi tulajdonosa, bár 
a betöréskor semmi pénz sem volt «» ki
fúrt kasszában,

a biztosító társaságnál jelentékeny üaz- 
szegü kárról tett Jelentést.

A további nyomozás megállapította, hogy 
a kalvarienbcrgi mozis

előre megállapodott a Drucker-félc 
bandával,

hogy a társaság három tagja előre meg
határozott éjszakán betör a mozi pénztár
helyiségébe, kifúrja a kiürített pénzesszek
rényt és azután a felvett biztosítási pré
mián megosztozik a mozissal.

A súlyosan megtévedt mozitulajdonost 
természetesen azonnal letartóztatták és szé
leskörű nyomozás indult meg annak meg- 
állapítására, hogy a Druckerék még hány 
ilyen „mübelörést" követtek cl. A nyomo
zás elképesztő adatokat eredményezett. Ki
derült, hogy a betörő társaság hónapok óla 
az egyes kereskedőkkel való előzetes meg
állapodás alapján sorozatosan hajtott végre 
„mübetöréseket* 1. A banda ügynökök utján 
kutatta ki azokat a bécsi kereskedőket, 
akikről feltételezték, hogy egy ilyen mű- 
betörésre hajlandók.

A nyomozás azt is megállapította, hogy 
a jómadarakból álló társaság a legkörmön
fontabb módon biztosította magát az ellen, 
hogy a megbízó kereskedők ne sikkaszt
hassák el a biztosítók által kifizetett pré' 
miákat.

Számos letartóztatás történt. Egyelőre 
azonban nem lehet teljes egészében meg- 
állapítani: a biztositó intézetek mily káro
sodást szenvedtek. Nagyon valószínű, hogy 
ebben a szenzációs bűnügyben még igen 
érdekes részletek fognak napvilágra ke
rülni.

— A Pénzintézeti Központ szanálja a lé- 
bényi ‘ VVenekheim-uradalmat. A tízezerből- 
das*  lébényi WencA/ídm-uradalom hitelezői 
már több ízben árveréseket tűzlek ki, ame
lyeket mindezideig elhalasztották. Most ér
dekes fordulat történt az uradalom anyagi 
ügyeiben: a Pénzintézeti Központ magához 
váltotta gróf Wenckhcim Pálnak a Hitel
bankkal és a H érmes-bankkal szemben 
fennálló négyszáiezerpengős tartozását és 
ilymódon szanálják a nagybirtokot. Hir sze
rűt a birtokból háromezer holdat telepítési 
célokra fognak felhasználni.

Ismeretlen nő 
halálugrása Budán

A Böszörményi-wt 46. számú ház házfel
ügyelője vasárnap hajnalban tompa zuha
nást hallott. Az udvarra sietett és

a kövön bezúzott fejjel, összetört tagok
kal talált egy negyven év körüli nőt.

öngyilkosság történt, mint rövidesen kide
rült, az ismeretlen nő az ötödik emeletről 
ugróit le. A házfelügyelő értesítette a men
tőket, de már nem segíthettek, az- öngyil
kos belehalt sérüléseibe.

Átkutatták a ruháját, a retiküljét, de 
semmiféle Iratot nem találtak nála, ami

ből a kilétét megállapíthatták volna.
A rejtélyes öngyilkos holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállilolták.

t — Mcgoperálták a Mentők igazgatóját. 
Farkas Samu kormányfőtanácsos, a Buda
pesti önkéntes Mentö-Egvcsülct adminisz- 
Irativ igazgatója a Fasor-szanatóriumban 
gyomormütéten esett át. Ádám Lajos pro
fesszor végezte a műtétet. A Mentők köz
tiszteletben álló kitűnő igazgatójának álla
pota jó, nemsokára elhagyhatja a szanató
riumot.

— Épelméjű a tiszapartt rím. Vasárnap meg
érkezett a szolnoki törvényszékre az Igazság
ügyi Orvosi Tanács döntése, amely szerint 
Szúnyog Lajos, a liszaparti lömeggyilkoi, aki 
a váci fegybúzbnn tölti négy és félévi bünteté
sét és váratlanul egész sereg gyilkosságot is
mert he, épelméjű.

— Véres cigányháboru három életveszélyes 
sebesülttel. A vcszprcmmcgyci Bordány köz
ség cigánysága az. éjszaka összeverekedett. Vas
villákkal, késekkel, fejszékkel folyt órákon ál 
a véres cigánvháboru, amelynek három éleivé- 
szflycs és több súlyos sebcsültje van. A csend
őrség meginditotla a vizsgálatot.

hIhmonikás GIZI

az az egyedülálló alkalom, mely november 
hó végéig lehetővé teszi Önnek, hogy min
den költség és kockázat nélkül önmeoárr 
próbálja ki a világhírű

DIANA PÚDER
egyedülálló, csodálatos hatását.
A Dlana-puder lehelletfinomságu, az archoz 
lágyan, de tartósan tapadó, a bőrt hamva
sén frissé színező, behlzelgően kellemes és 
Izgató Illatú, 12-féle gondosan kiválogatott 
színárnyalatban kapható, megbízható magyar, 
szépségápoló készítmény, mely minőségben 
és árban verhetetlon.

Egy hónapig
minden budapesti és vidéki szaküzletben 

3 darab 48 filléres vagy 
2 darab 72 filléres

Diana-fogkrémhez, melyet a rendes áron 
1.44 pengőért megvásárol, külön felszámítás 
nélkül kiszolgáltatnak Önnek tetszés szerinti 
színárnyalatban

egy doboz
72 filléres Diana-pudert
kipróbálás céljára.
Használja ki ezt az alkalmat, menjen be még 
ma vásárolni abba az üzletbe, amelyben 
testápolószerelt venni szokta és kérje 1.44 
pengőért fent ismertetett

Diana
propaganda-csomagunkat I

Orvvadászok lelőtték 
Bárczy Boldizsár 

vadőrét
IL'Aoin lőtt sebből vérezve hozták az éj

szaka a budafoki mentők Budapestre a pest
megyei Sóskút községből Szvetko Árpád 36 
éves vadőrt. Szvetko vitéz, bárciházl Bárczy 
Boldizsár földbirtokosnak, a miniszterelnök
ségi államtitkár fivérének birtokán és va
dászterületén teljesít szolgálatot. A környé
ken mostanában vadorzók garázdálkodtak, 
A lelkiismeretes és kötelességtudó

Szvetko állandóan üldözte őket
és többet elfogott, végül már állandóan fe
nj/ égették, hogy lm nem hagyja abba az ül
dözést, ellcsz.ik láb alól.

Szvetko Árpád szombaton délben ellen
őrző körútra indult cs még késő este sem 
érkezett vissza. A személyzet tagjai közül 
nvhányan keresésére indultak és az erdőszé- 
len egy fa tövében vérbefagyva akadlak rá.

Orvvadászok puskalövéssel terítették le: 
három golyó érte,

egyik a lapockáján, másik a jobblábán, 4 
harmadik a balcombján. A /Mrczy-kastély- 
ból értesítették a budafoki mentőket, akik 
azután autón Sóskutra robogtak, bekötözték 
a sebesültet és Szvetko életveszélyes álla
potban került a /tó/;us-kórházba.

A merénylők kézrckerilésérc széleskörű 
hajtóvadászatot indított a csendőrség.

— Mérnökök és építészek soproni vándor*  
gyűlése. A magyar mérnökök és építészek nem
zeti szövetsége vasárnap Sopronban országos 
nagygyűlést tartott. Bíró Zoltán szövetségi el
nök megnyitója után Kolbányi Géza mondott 
nagv beszédet s ebben azt sürgette, hogy a mű
szaki képzettségű férfiaknak nagyobb teret en
gedjenek a gazdasági és politikai életben.

— Nagy ünnepségek — és egy sereg halálos 
Ítélet Moszkvában. Vasárnap Moszkvában 
hatalmas ünnepségeket és tüntetéseket ren
dezlek a kommunista vörös forradalom ki
kiáltásának huszadik évfordulója alkalmá
ból. A Z.rn/n-mauzolcum elölt a vöröshad
sereg osztagai vonultak föl. Miközben az 
ünnepségek folytak, ismét számos halálos Íté
let hangzott cl kommunista funkcionáriu
sok ellen. Fehéroroszországban nyolc ismert 
kommunista vezetőt Ítéltek halálra.
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Színházi hét
PÁLL ERZSI, a pesti szubretlből lelt olasz 

staggionc-igazgntó elutazik Budapestről, hogy 
Milánóban megkezdje társulatával az őszi sze
zont. Két magyar operettel visz magával. Az 
egyik Királyhegyi Pál és Bródy Tamás ..Macska 
és szerelem" < iuiii darabja, a másik Márkus— 
Kelhr-operell, a Csodahajó, amelyet tavaly 
Szegeden már nagy sikerrel játszottak. — Az 
ENGLISH PLEYERS angol színtársulat, amely 
Lét éve nem járt Pesten, december 7-én ismét 
ellátogat hozónk négynapos vendégjátékra. Az 
■angolnydvii előállások szenzációja „Oscar 
Wildc" c.imii darabjuk világbemutatója lesz. A 
nagy költő éleiéről szóló darabot ugyanis Ang
liában nem engedték előadni. — VISSZAÉRKE
ZETT LONItONBÖL Trojanoff, a népszerű ba
lettmester, aki átvette iskolájában a személyes 
innilást. Az általa a lapított és tanítványaiból 
álló romantikus balett továhbjátszik a londoni 
„Princc of Wales" színházban. A londoni la
pok nagy elismeréssel emlékeznek ma meg a 
balett szólóláncosa/Tól, Sebők Vera. Szigeti 
Zsuzsi, I.ontai) Belli és Zsoldos László pro
dukcióiról — ÉRI-IIALÁSZ IMRE legújabb 
zrnés vigjátéka: Egyetlen éjszakára, az Alid- 
rássy .Színház, legközelebbi újdonsága. A szín 
házi világban szokatlan bár, de egész vasárnap 
próbálták a vidám és és mulatságos darabol, 
hogv a szombati bemutatóra alaposan elkészül
jenek.

Furcsa perek
a Láz címe miatt

Érdekes szerzői jogbitorlási perek indul 
fok Lakatos László, illetve a Müvészszinház 
< llcn. Simor Miklós hírlapíró kéri a bíró
ságtól megállapítani azt, hogy Lakatos 
László jogosulatlan volt darabjának a „Láz" 
címet adni, miután neki az egyik napilap
lein a közelmúltban folytatásos regénye je
lent meg . Láz" címmel. A másik pert Kar
dos Andor indítja, aki többször szerepelt 
hasonló perekkel kapcsolatban. Kardos An- 
dor azt áHijja, hogy, két héttel a Láz bemu
tatója »•!<■>»» v-nid'imb/i/ nyújtott be a Mii- 
sészszinház teslvérszinházába, a Belvárosi 
.Színházba és darabjának cimc ugyancsak a 
„Láz" volt Színházi világban az eddigi ki
alakult gyakorlat alapján reménytelennek 
tartják ezeket a pereket, mert a Láz nem
csak darab és cim, hanem egyszerű bioló
giai fogalom is, amelynek felhasználása 
sem az egyik, sem a másik iró privilégiuma.

Riccardo Stracciari 
a magyar énekesek világ
hírű tanára Budapesten

Vasárnap délután a bécsi gyorssal Buda
pestié érkezett Riccardo Stracciari hírneves 
olasz baritonista. Még délután fogadta az 
egyik dunaparli szállóban a Hétfői Napló 
munkatársát.

— (kömmel jöttem vissza Budapestre, 
ahonnan egvizben már nagyon kedves emlé
kekkel távoztam. Ez alkalommal a Városi 
Színházban fogom énekelni az Álarcosbált és 
a Szcvillai borbélyt.

— Budapesthez és a magyar énekművé
szet több kiváló tagjához meleg baráti szálak 
fűznek, úgyhogy ill tartózkodásomat — 
amennyire ezt szerepléseim megengedik —, 
régi kapcsolataim felújítására fogom felhasz
nálni. Így nagyon jó és kedves barátom 
.‘épét! Sándor, aki tcnilványom volt. Nagyon 
sokat várok cgv másik magyar tanítványom
tól, Hámori Imrétől is. akiben nagy fejlődési 
lehetőségeket látok. Az elmúlt nyáron is volt 
magyar növendékem- dr. Szántó Sándor, aki 
.szintén igen lehetséges énekes. Különben a: 
ének pedagógia az, ami a leghatalmasabb 
érzelmi érdekességet jelent számomra.

* A 2Oth Ontury-Fozülni országos bemuta
tójának harmadik < iklusát f. hó 8, 9 és 10-én. 
hétfőtől szerdáig tartja meg a FÓRUM film
színházban. Az. első napon: Tyrone Pnuier, az 
uj férfisztár és Loretta Yaung vigjátékát. a 
„Szerelmi riport" tú. a másodikon Habért Tag
lóé Vidor Mc. l.aglen és Barbara Slantvyck 
milliós filmjét: \ i SILLAGOS LOBOGÓI R I C 
izgalmas drámát, n harmadikon pedig hollv- 
wood dédelgetett jegyespárjának. Tyrone Po- 
wernek és Sonja Henienek együttes filmjét. 
Orbók Attila ..Tt'NT.M I'\ Y" című vigjátekának 
zenés változatát mutatják be.

ANDRÁSSY SZÍNHÁZ

l.A romantikus orgonaművész 
romantikátlan a fférje

SZÓL .4 TELEFONOM: — Itt a Zene- 
akadémia egyik tanára beszél — hangzik 
a telefonáló hangja —, felhívom szives 
figyelmét arra, hogy főiskolánk egyik elő
adója, egy enyhe kritika miatt állítólag 
megpofozta és agyba-föbe boxolta Pécsi 
Sebestyén nevű fiatal zenekritikust és ki
váló orgonamüvészt... Kérem, ez felhábo
rít ó. Példát kellene statuálni. Tessék meg
írni azt, hogy ez a miivész közel jűr\ 
hatodik X-hez, tehát már több önmérsék
letről tehetne tanúságot. Igen gyakran ke
veredik hasonló botrányokba. Hogy csak 
egy példát említsek, tavaly októberben, 
amikor itt Liszt Oratóriumát adták elő, 
Ottavio G u fi, a kiváló zeneszerző, a firen
zei opera fözeneigazgatója dirigálása mel
lett, szintén példátlan botrány tört ki. Az 
történt, hogy Ottavio Guy enyhe megjegy
zést lett arra vonatkozólag, hogy az orgo
naszólam nem volt a legszerencsésebb, 
mire ez az ur vad hévvel nekitámadt és 
hogy nem történt tettleges affér, ez az 
énekkar férfitagjainak köszönhető. Ottavio 
Guy azonban többször elmondta: Hát ez 
a magyar vendégszeretet? Hát ez a lova
giasság? Majd sietve elhagyta a Zenemű
vészen Főiskola épületét, nyilván azzal a 
szándékkal, hogy ide többé be nem teszi a 
lábát...

A telefonáló, aki magát megnevezni —< 
érthető okokból — nem akarta, ezzel le
tette a kagylót, de előbb azt ajánlotta, 
hogy nézzünk csak utána a dolognak.

NEM VOLT NEHÉZ A RIPORT, amely
nek eredményei annál meglepőbbek. Több 
kitűnő kollégám, akiket az ügy „lejárá
sára" felkértem, a kővetkezőket jelenti: 
Legyünk tapintatosak, ne írjuk ki az il
lető nevét, elégedjünk meg azzal, hogy az 
orgonaprofesszor nevével kapcsolatban egy 
jómárkáju keseriivi:produktum jut eszünk
be. Szóval a professzor a közelmúltban 
könyvet irt .4 romantikus o r g o n a 
címmel. .4 könyvet a „Kántor" című 
lap adta ki, de ugyanez a Igp közölte Pé
csi Sebestyén, Halbivild Frigyes, a Szent 
István-Bazilika karnagya, Lisznyay Szabó 
Gábor zeneszerző, egyházi karnagy k r i- 
I i k á i t is a könyvről. A kritikából kisza
kított egy mondat igy hangzik: „Úgy érez
zük, a felvilágosító, zavart és bizonytalan- 
súgót eloszlató) szándékával szemben in
kább ellenkező hatást ért cl, mert könyvé
nek elolvasása után senki sem fogja tudni 
megmondani, mi a romantikus orgona lé
nyege és mi az, amiért harcba száll". Ké
sőbb bizonyos dilettantizmust is emleget a 
kritika. Eme határozottan kedvezőtlen 
megállapítások után jelent meg az egyik 
reggeli lapban az öt zenei diplomával ren
delkező fiatal Pécsi Sebestyénnek, a kriti
kusnak véleménye az orgonamüvész egyik 
előadásával kapcsolatban. Ezek után történt 
volna Újpesten az a „tettleges affér", ami
ről egy hét óta széliében és hosszában be
szélnek zenei körökben és amiről a „ro
mantikusnál;" titulált orgonamüvész n y i- 
l at k o z a t o t is adott ki.

EZEK UTÁN MEGSZÓLALTATJUK az 
eset szenvedő hősét, Pécsi Sebestyént, 
aki felháborodással jelenti ki, hogy te 11- 
I e g e s a f f é r bői egy s - ó s e ni i g a z. 
Affér ugyan volt, a romantikus orgonamü
vész két ur társaságában hangosan felelős
ségre vonla, de pofon és bomlás nem cselt.

— Kritikámban nem támadtam hátba •— 
mondja Pécsi Sebestyén — az orgonamü
vész urat, mint ahogy ezt ő mondja. Nyíl
tra' megírtam róla véleményemet. Miután 
erre egy tekintélyes lap helyet adott, meg 
is jelentettem. Azt írtam, hogy „súlyos ren
delési hiba volt a Bach-játékra egy roman
tikus elveket képviselő művész kilépte
tése". Ezek után a művész felkeresett új
pesti lakásomon és olyan kijelentéseket telt 
rám, hogy kénytelen voltam tőle lovagias 
elégtételt kérni. Megbizottaim azonban nem j 
találták meg az orgonamüvész urat, mire a 
rendőrségen b e c s ü I e I s é r t é s címén 
feljelentettem. Testi sértés pedig nem tör
tént, mert emiatt is fel jelentettem volna, 
lla történt volna, nem tagadnám, ebből 
nem rám háramlik szégyen .. .

.4 ZENEKRITIKUSOK SZINDIKÁTUSA, 
bár a fiatal Pécs'', aki nem hivatásszerű 
kritikus és igy népi tagja ennek az előkelő 
testületnek, szintén foglalkozott már a „ro

mantikus orgonamüvész romantikállan af- 
férjével." Állítólag az a cél. hogy az orgo
namüvész ur működését ezentúl nem 
veszik tudomásul, mert hát Iste
nem, rendkívül szangvinikus ember és mit 
lehet tudni, hogy holnap kire kerül a sor. 
Leszállítják illetékességüket, illetve átadják 
az anyagot a sport ud ősit óknak, akik esetleg 
a boxolás-rovatban bőven foglalkozhatnak 
az orgonamüvész gesztióival — ha ugyan a 
mester ragaszkodik a kritika tettleges elin
tézéséhez.

2. A pletyka öl, romlásba- 
dönt, de sikert csinál

IlAlJAL KENEGETt a Vígszínház fo- 
gyókurás hölgyközönségének szivét Cinre 
Boothe (van, aki e nevet ismeri?) amert-1 
kai írónő, akinek figurái alaposan mcg-l 
mondják a férfiaknak. .4 férfiak is büsz
kén feszengenék a bőrükben, kidüllesztett 
mellel, sugárzó arccal, hiszen minden miat
tuk történik ebben az „Asszonyok" című 
darabban, ahol láthatóan csak nők sze
repelnek, de a főszerepeket mégis csak a 
férfiak játsszák. Miután a kiváló író
nő (?) eleget tett kötelességének a közön
ség mindkét nemével szemben, a Vígszín
ház igazgatói is boldogan dörzsölhetik ke
züket: íme a siker, amely csalhatatlan 
kasszaraportokon keresztül bizonnyal meg
nyilvánul. Már pedig a sikernek nincs 
rangja és neme, csak siker van, illetve 
sokszor nincs. Ennek előrebocsátása mel
leit állapítsuk meg, hogy a Vígszínház uj 
darabja Pest egyik leghangosabb színházi 
sikere lesz. Ennél többet pedig sem a 
szerző, sem a színigazgató, sem a kiváló) 
rendező, T a r n a y Ernő, sem pedig a ki
tűnő átdolgozó!;: Bokay János és Zágon 
István, nem akartak. Az a felvonulás, 
amely a unatkozó és plclykázó felső tíz
ezer bridzsasztalától, fodrászstudióján, Ar- 
dcn-féle kozmetikai intézetén, a fogyasztó 
gyógytornán keresztül a milliomosnő bp- 
doárjáig, a bökött fürdőszobájáig vagy a 
Paradicsomkert cimii találkahely szobá
jáig történik, a női pletyka elevenen élő, 
sokszor híg, sokszor töménymérgező kór
képe — de nem darab, amelyet csak egy 
házasságában csalódott, majd oda boldo
gan visszatérő asszony laza története fog 
háromfelvonásos egységbe. Nem tagadhat
juk, remekül mulattunk, hangosan, szív
ből kacagtunk és sokszor ismertünk ... 
önmagunkra. .4 nagyközönség női része 
pedig egész biztosan gyakran fogja idézni 
bridzsszalónolcban, fodrász műhely ékben,
stb., stb. Clara Boothe bűbájos pletyka
szörnyetegének, ezúttal a darab izét, borsát, 
savát jelentő, Fejes Terinek néhány ki
tűnő „bemondását." Szabadjon jósolni: ez 
a darab iskolát fog teremteni Pesten. 
Pletykái s I; o l á t. (Még a 10 éves 
leánygyermek — a tehetséges Szab ó 
Kató — is plctykázik!) Bulla Elma művé
szi lényét kölcsönözte a darabhoz, amelyből 
valljuk be, kissé idegenül lógott ki. Iste
nem. milyen messze van az ő egyénisége 
ettől! Hol vannak ázol; a feladatok, ame
lyek megoldására hivatott?! Gomba
szög i Ella egy válóperes, öregedő, kö
vér, de mérhetetlenül gazdag grófnő szere
pében adott mulatságos karikatúrát, L a- 
d o m érsz k y Margit pedig kísértetiesen 
realisztikusan játszotta meg egy, az anya
ság martiriumát felvonásonként vállaló asz- 
szony szerepét. T o I na i Kiárinak egy 
őszinte és nagyszerűen megcsinált jelene
téért gratulálunk: majdnem meghatód
tunk! Egy villanásnyira S z o m b a t h c I y i 
Blanka, egy jelenetében ö Ived y Zsófia, 
II a r a s z t h y Mid, Párt o s Erzsi, S z á s : 
Lili tetszett, viszont egészen delhii portré
ját adta S u I y o 1; Mária a férfievö mamp- 
nek és jó volt hallgatni V i z v á r y Ma
riska köles józanságát ebben a színesen 
kerge világban. Egy kifogásunk van még: 
úgy tudjuk, hogy a darab Ncivyork felső 
tizczerjének köreiben történik és mi sóvá
rogva ráemlékszünk Loretta Young. Ma- 
delaine Caroll, Norma Shearer filmvilá
gára. amely kesernyés, irigylésrcmdló par
fümöt áraszt, az igazi dollárparfömöt...

Szombaton, november 13-4n 
először:

Esiieiien kamrai
Zenés vígjáték 8 felvonásban 

Irta: Éri-Halósz Imre
Zenéjét Zágon István verseire szerzettel 

JLosonczy Dezső
Főszereplők:

LÁZÁR MÁRIA, 
VISZ*11 Y PIROSKA, KISS MAXII

HÁRSOXY ERZSI, HAJMÁSSY ’ 
MIKLÓS. BILICSI T1VAIIAH, 
Z.HOIAAR LÁSZLÓ, PITII’S 
FÉREM. PÁRTOS GUSZTÁV, 

SUGÁR LAJOS
Rendező: Vaszary János. Díszlettervező*

HUpor Tibor. Karnagy : Losonczy Dezső

Páger Antal: 
Minden áron ki akarnak 
emelni a Vigszinházből 
Napok óta beszélnek színházi társaságok

ban, hogy Páger Antal megválik a Vígszín
háztól és visszaszerződik a Belvárosi Szín
házhoz. Megkérdeztük Páger Antalt, hogy mi 
igaz a hírekből.

A legulaptalanabb kitalálás az egész.
Úgy látszik, vannak jóakaróim, akik minden 
áron ki akarnak emelni a Vigszinházből és 
el akarják hitetni, hogy itt nem érzem jól 
magam. Pedig ennek az ellenkezője igaz. 
Eszcmágában sincs elhagyni a Vígszínházát, 
ahol megtalálom boldogulásomat minden
képpen. A Vígszínházát nagyon megszeret
tem. Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogyha mód és alkalom lenne arra, hogy 
más színházban is vendégszerepeljek, akkor 
ezt nem tenném meg szívesen. Azonban szó 
sincs erről, hiszen próbákhoz sem lenne 
időm, mert tegnap kezdtem ismét filmezni. 
Zilahv Lajos

l'riiány ciinü filmjében
játszom az egyik főszerepet. Ez pedig min
den időmet elfoglalja.

Még nincs engedélye 
Trudi Schoop 

táncoló színházának
A Royal Színházban kedd estére tűzték ki 

Trudi Schoop „táncoló szinház'ának“ premier
jét. A Uievezeles amerikai hölgy és társulata 
már vagónnvi díszlet lel útban van Budapest 
felé, ahová hétfőn délelőtt érkezik meg. A ven
dégjáték

engedélyezése körül azonban nehézségek 
támadtak.

Bizonyára a Szinészszővctség beavatkozására 
— illetékes helyen eddig úgy döntöttek, hogy 
a vendégszereplési engedélyi azért nem adják 
meg, mert Trudi Shoop táncoló színháza in
kább artistamutatványnak számit, mint szín
háznak. A határozatot a Royal Színház igaz
gatósága természetesen

megfellebbezte
és most izgalommal várják, hogy táncolhat-a 
a táncoló színház Pesten vagy sem.

F I L M H I R E K
MEG NEM ÉRTETT FIÚ. Az UFA egyik 

legsikerültebb multévi filmje volt Lil Dago- 
ver főszereplésével a Negyvenéves asszony, 
ahol Lil Dagovernek két serdülő leánya volt 
a partnere, illetve szerelmi riválisa. Az l FA 
most hasonlótémáju filmet készített a 
dűlő ifjúság problémájáról és ezúttal Lil 
Dagoverrcl szemben két serdülő fia áll. A 
inog nem érlelt fiuk! A film címe Anyák 
és fiuk és Lili Dagoveren kívül Tasnády 
Mária, Willy Fritsch játsszák a vezető fő
szerepeket.

HARAPÓS FÉRJ. Török Rozs- .. '
iró, akit a Hétfői Napló hasábjairól jól ismer a 
közönség, filmszccnáriumot fejezett be. 
magyar film forgatását most kezdte meg «<'• 
leli Márton. A Harapós férjet Rajnai ű. o 
játssza, aki ádáz harcot viv elvált ’
akivel cgv fedél alatt cl Az ügyvéd (ha 
Gyula) tanácsára a férj uj asszonvt hoz 
házhoz, hogv a régit távozásra kényszerít • 
Ebből a szituációból keletkeznek nzUlíi" a. 
nyodalmrik. A két asszonyt Bársony Rózsi 
líayka Margit játsszák és a filmben egv i|n0 
énekszámot Vcrbőczy Ha ad elő.

HATHÓNAPOS A NŐI FŐSZEREPLŐ »- 
ÍM]> István „Családi pótlék" című 
filmjében, melynek felnőtt női szerepeit 
Magda, Vaszary Piroska, Eenyuessif Éva ® » 
lehetséges uj színésznő, Apor Nóra játssza
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VIKI
HUMOR,

ROMANTIKA, DAL —
AZ ENSEMBLE-FILM 

~ DIADALA!

Vasárnapra virradó éjjel levetítették előt
tünk- a Magyar Filmirodában és Gál Ernő 
produkciójában készült „Viki" cimü filmet, 
nmein legközelebb a Fórum-moziban már a 
nagyközönség elé kerül. Véleményünk tehát 
iránymutató azok számára, akik megszokták 
n Hétfői Napló tárgyilagos bírálatát és es
küsznek rá. Tehát: a film, amint az első 
kétszáz méter után örülve állapítottuk meg, 
szakított a sztárfilmek eddigi rendszerével 
és filmen is bizonyítja, hogy igazi áldás, a 
jó előadás, nem a sztárok csillogó és kima
gasló produkcióiból, hanem a kitünően meg
válogatott cnsemblc-játékából fakudliat. Te
hát ennek a filmnek nincsen sztárja, abban 
a: értelemben, ahogy azt eddig- megszoktuk. 
Ellenben értékei vannak: 1. Jávor ragyogó 
amorozófigura, ami Gablc-i nívóra emelte 
a: eddigi cigány ózó klisét. Férfias, pompás, 
vérbő. .4: ember elgondolkodik! mi mindent 
lehetne vele játszani. 2. Kiss Manyi egy 
vidéki szubrettel úgy karikiroz, hogy őszin
tén aggódunk érte. Hamarosan elviszi a kül
föld, bár eddig vele kapcsolatban nem hal
lottunk hollywoodi szerződésekről. Micsoda 
ösztönös, édes tehetség! 3. Bársony Rózsi 
lergeteges szeleburdi 32-fogu mosolyával 
olyan ennivaló, zümmögő énekével olyan 
macskaszerücn behízelgő, hogy keresve sem

lehetne jobb Vikit találni. Apropo Viki: 
B ó n y i Adorján, a békebeli patriarkális élet 
emlékeinek költői leltárosa kitünően festette 
meg a magyar úri vidéket, amelyet Keleti 
Márton, a rendező, nagyon tehetségesen át
mentett a filmre. Egyébként Keleti na
gyon dicsérendő módon a szereplők jó já
tékára különleges hangsúlyt helyezett és 
a fiatal rendező ezen a ponton nyert ismét 
csatát, (ő rendezte a To rock ói menyasz- 
szony-t is!) Emiatt több és jobb ez a film, 
mint sok más. Beszéljünk még Rózsa
it e g y i Kálmán iszákos, vén kujon figu
rájáról, Habosról megszelídített kiadásban. 
M a l y Gerő kis jelenetében is elemében 
van, majd Csortos ősz bajuszához illő ku- 
ruckodúsaival, /’ c t It ő Attila megnyerő 
egyéniségével adták meg a filmnek azt a 
klasszist, amiről a forgatókönyv írója, mintha 
itt-olt megfeledkezett volna. Humorban és ro
mantikában duskálódik a film és most 
mondjunk háromszoros hip-hip-hurrát .4 b - 
rahám Pálnak, aki szivrefonódó színes, 
gazdag magyar muzsikát ajándékozott a 
Viki-nek (Viki = Viktória), csakugyan Vik- 
tóri-muzsikát. Ezt a filmet mindenki örömmel 
nézheti meg és mi boldogan sóhajtunk fel: 
nincs baj a magyar filmgyártás körül, csak 
j ó filmé k e t kell csinál n i!

S ANGYAL
LUBITSCH csak CAPiTOL
PUSZTAI SZÉL

A nagysikerű vígjáték 
ragyogóan sikerült tiimen!

HŐNYI
nagysikerű vígjátéka.

ADORJÁN

Bársony Rózsi, Jávor Pál, 
Kabos, Csortos, Rózsahegyi, 
Berki Lili, Kiss Manyi, Mály 
Gerő, Peti és Peihö Attila

GÁL ERHffi 
produkció, készült 
a Magyar Film’ 

irodában FOROB Kedden 
premier!

K1NO-FILM

Fehér hó az ágyam s takaróm a pusztai szél 
— mondja Üstöd! Antal, a rettegett betyár bi- 
lincsbevcrten a .slat.'riális bíróság elölt. Szél, 
amely végignyargal a széles pusztán, amelynek 
nádasaiban, ingoványaiban szegénylegények 
leskclöduek, kiskirály-kodnak, amíg... Itt jö
vünk rá. hogy mit jelent a művész, az író, aki 
a füzetes regények rózsasúndoro*  témakörének 
színes üveggyöngyéből szivet-lelket megmoz
gató, emberi konfliktusok szikrázóim mélytüzű 
gyémántját csiszolja ki. A téma: az országúti 
csaplárosné, a nőstényördög, aki egyaránt sze
llője a bety&vczérnek és a pandurőrmester- 
nck, aki előbb hidegvérrel engedi egymásnak 
a .szerelemféltő legényeket, hogyan változik >i 
szerelem és szenvedés tisztítótüzében önfelúl- 
'Inzó és n mártiremmígig elmenő asszonnyá, 

történik a Vígszínházban előadott Ilunyady 
Sándor-durahban és ez a mag kiterebélyesedik 
pompázó virágot hajtva hídig Ottó forgaló- 
kiir.wében és Székely István egészen nagy
vonalú, mesteri rendezésében. Szinte mellékes 
az- hogy a betyár-romantika ezúttal nemes- 
oi-ivii és drágnveretii kerete övezi ezt a csupo- 
kön.-y, csupaiiidutat. csupaszer-lem. csupncsók 
és c‘-in*  "niiiv<*szet  fHn-et. mert történhetne bár
hol és bármilyen miliőben a cselekmény. Vélet
len, h.igy H psapláriiené paraszt menyecske é.4 
rém bár-kokolt, aki a gengszter és a detektív- 
felügyelő közlőt ingadozik, mert ez a téma

Hunyady Sándor dübörgőén 
lenyűgöző művészfilmje: élmény!

nem paraszti nepszinmüizit és nem kosztümös, 
liánéin inlernr.eionális. Az a pusztai szél, ame
lyik a zsivány takarójául szolgál, nem népies- 
kedő motívum, hanem az örök emberi Indula
tok és szenvedélyek forgataga. Az, hogy a Ili
men százszéraléklg megőrizték a magyar le
vegőt és ruhát, az, — ha egy külföldi megnézi, 
legfeljebb csak etnográfiai érdekességnek szá
mit — de nein jellemzője a filmnek. Pedig 
milyen könnyen csábíthatta a rendezőt a téma 
az Ihaj-cstihajozásra. mulatozásra! Ehelyett 
egy finom megycbálrcszletet kapunk, de csak 
épp annyit, amennyi kell belőle és ami nem las
sítja a cselekmény végzetszerűen dübörgő, le
nyűgöző. székhezszegező tempóját. I.ázór Mária, 
níilnek ezúttal nemcsak llgrisszerüen szépnek, 
de ragyogó színésznőnek is kellett lennie, egye
dülálló! Szinte elképzelhetetlen, ki játszhatta 
volna ezt el i-'v beívelte. A férfiszereplök közti! 
elsősorban Kiss Ferenc robusztus őserőlől 
duzzadó betyárja tetszett. Egy szemvillanásá
ban több erő, bátorság, clsL-ántság és kemény 
férfiasság van mint... No, de hagyjuk. Jávor 
Pál hrtvárkergelő. szerelmes pand»r!a is ke- 
ménykölésü, jól megfogott figura. Nagyon tel- 
szelt még Rózsahegyi Kálmán, Mály G?r.'í, Gó- 
z»n Gyula, Pe’.lws Ferenc, Makláry Zoliéi! be
tyárjai, néhány villanásra feltűnik a clcafejll 
Sze’eczkv Zita, a íóizii Pcthő Attila és az úri 
Rajnai Gábor. A fotográfiák tündöklők!

Felséges szerelem A Fórum-mazi műsorá
ról most lekerülő vígjáté
kot gyorsan meg kell 
rézaii. Csakugyan hason- 

herceg életének liappy- 
endcs királydrátnájához, söl nz amerikai 
szcenúriumiró kissé bántó módon messze is
vitte az analógiáit és szemmel láthatólag igve- 
kezelt kihasználni a filmre vili aktuális szen
zációt. még a szinusz fCravc) megválaszt ásóban 
is. aki megdöbbentően hasonlít az autentikus 
herceghez. Egv sor elsőrendű színész karakter
szereppel szekundál a főszereplőnek. Nagyon 
megdicsérjük a kísérő 1 is filmet, aminek r/f/c- 
rc hiány-főszereplője keid veszedelmes ver
senytársa lenni idősebb kollégájának, Shirley
Tomp lenek.

Egy lány, íki nyer Képzeljük, hogy ölünk
be hull a főnyeremény..
Egy s:r -ny -kis newyorki 
teiuplöma'iere utazik ez 
.autóbuszon és fejére hull 
az egyik ablakból kidoboii 

50 ezer dolláros cobolyt) urula. Ez azután óriási
bajt okoz az ártatlan szőke kislány éleiében. 
4 fáma azonnal kikezdi: hiszen mérhetetlenül 
drága bundájú van. zl film irama óriási. s:<í 
guldva robog, egyik viac. egyik helyzet a másik 
Után robban, de Jean Arthur, bübájgs szőke
ségével már az első száz méteren meghódít 
mindenkit. .4 Rádiós játssza nagy sikerrel ezt
a filmet.

Df. MOTO Wnrner Oland. a Fog 
kiváló kínai -.nesterdetek- 
llvje visszavonul a ma
gánéletbe, viszont a film
gyár a magyarszármazásu 
Péter Lorre-I állítja mint 

japán mesterdclel.livet a csatasorba. Esze, 
ügyessége természetesen felülmúlhatatlan, hála 
a szeenúriumirómik, aki kitűnő. Akik szeretik 
a detckiivfilmekel, nagyon jól (-Költhetik ide
jüket az Oiiiniúban és a Cityben.

* „Kintses Kolos’vár estéllyé* 4 címmel nagyon 
érdekes és figyelemreméltó székely előadás lesz 
november 11-én este 8 órai kezdettel a Zene
művészeti Föisk-rláhan Dr. Btró Balázs beve
zető beszéde után Cselényl József énekel dalo
kat. majd .S’r. Szappanos Gabriella, mint -a 
..Hölgyfutár" szerkesztője, M. Lévay Ilona, 
Farkas Imre ivó, Dóczyné Berde Amúl, Hossza 
Zoltán. Domokos László és dr. Janóidét Jenő, 
n kolozsvári nemzeti színház igazgatója, erdélyi 
balladákat és népi művészetének hintés kincseit, 
visszaemlékezéseket adnak elő.

* Vasárnap délelőtt a Vígszínházban Lnkner 
bácsi gyermekszinháza szinrehozza Altav Margit 
Öcsikém cimü regényéből készült színdarabját. 
A gyönyörű ifjúsági regény óriási sikere kész
tette arra Lakner bácsit, hogy színdarabot Ívjon 
ebből a szép regényből. Remek .szereposztásban, 
parádés diszk-lekkel, it Vígszínház előkelő kiól- 
iilásában kerül színre ez a nívós ifjúsági darab.

Lázár Mária

Ferenc

HUNYADI SÁNDOR
remekműve — filmre irta: Ind tg Ottó

Zene: Pefgár Tibor. Rendező: Székely István

Lázár Mária * Jávor Pál * Kiss
Rózsahegyi Kálmán, Rajjnay Gábor, Berki Lili, Szeleezky Zita, 
Zátony Kálmán, Makláry Zoltán, Juhász József, Pethö Attila, 

Gázon Gyula, Pethes Ferenc, Dr. Hosszú Zoltán

uml Málló Cs“"
PHOBUSFILM



Kevesebb volt a botrány, de annál több a meglepetés

Gyötrelmei volt a „nagyok" sorsa
A Hungária verejtékezve mentett meg egy pontot, az Újpest 
vitás 11-essel győzött, a Ferencváros ismét csak egy keserves 
góllal győzött, mig a Phöbus, a „nagyok" réme elvérzett Kispesten

Szürke fordulónak ígérkezett a vasárnapi forduló, de a szürkeséget alaposan felborította 
néhány vaskos meglepetés. A meglepetések előterében a Hungária pontvesztesége áll, riválisai 
nagy örömére. Meglepetésként könyvelhető el a Ferencváros és a: Újpest minimális gólarányu 
győzelme. A legnagyobb meglepetést ezúttal a Kispest szolgáltatta azzal, hogy biztosan verte a 
nagy csapatok mumusát, a Pliöbust. Nem várt biztonsággal és hatalmas gólaránnyal verte meg 
a Budafok a Törekvés csapatát, amelynek ugylátszik nem konveniál a budafoki agyag. Az 
Elektromos győzelme megfelel a papírformának. mig a mull hét hőse, a Mocskai csapata Sze
geden semmit sem mulatott küzdőerényéből és biztos vereségével pont nélkül áll a tabella végén.

A Hungária pontot rabolt a Nemzetitől
Két perc -

NEMZETI—HUNGÁRIA 2:2 (2:0).
Kétezer néző sietett ebéd nélkül az Ül

lői útra, hogy megnézze azt a pikáns fut- 
ballcsatát, amit a Nemzeti a Fradi-púlyán, 
az állandó házigazdája ellen helyezett ki
látásba. A Nemzeti, amelyet a „szakértő 
sporthirkönyvelők" szokott vállveregetésük- 
kel afféle kiscsapatnak neveznek, ezúttal 
ismét bebizonyította, hogy nem ok nélkül 
tartózkodik az élcsoportban. Lelkes játékán 
kívül köszönheti ezt okos taktikájának és 
talán mindenekelőtt kitűnő egységbe for
rott fedezetsorának. Velük szemben a Hun-

- négy gél
Az első Sztancsik keresztbeadott labdá

jából esett, amikor Sebes fejelni akart, de 
Horváth egy fejjel föléjenött és a labda 
nagy ívben, tizenkét méterről, Szabó mö
gött vizipólószcrüen hullott a hálóba. 1:0. 
Újrakezdés. Nyomban Nemzeti-roham, Kiss- 
alagi labdájával Fenyvesi Dudás mellett re
mekül megy cl, lőhet is, ez lepattan Kis 
lábáról és Horváth habozás nélkül hat mé
terről az újabb gólt zúdítja kapuba. 2:0. 
Óriási örömben tört ki a Ferencváros 
drukkerhada, amely közben hatezer főre 
dagadt már s szinte tombolnak a nem vári 
ajándéknak.

A szünet után az önbizalomtól fűtött kö
zönség kórusban biztatja a Nemzetit, amely 
továbbra is megtartja uralkodó szerepét a 
pályán. De aztán a 10. perctől kezdve gyö
keresen megváltozik a játék képe.

Ismét egyetlen perc alatt esik két gól.
Cseh és Sas, aki ragyogó formában van, 
villámgyors ossz játékkal röpíti a labdát 
előre, végül is Malyinál marad a labda és

AiiOU'il

Titkos
Kővágó

System Horváth)

A GÖL, AMELY PONTOT JELENT
Budán labdáját Kardos fejjel küldi Titkoshoz, aki clvágtat Kővágó mellett s uz eléjeugró An
gyal elől Cseh Mntyihoz Játszik. Vitás lehet a gól? Második félidő 10. perc. 2:2. (Copyright by 

Hétfői Napló — >

gária ii bajnokok indokolatlan fölényével 
lépett u pályára és az első félidőben, bár a 
kezdet néhány perce megcsillogtatta a kék
fehérek klasszisát, egyébként azonban kény
telen volt a Nemzetiek heves ostromait el
tűrni. A kékfehér csatársor ezt a félidői

becsületesen végigálldogálta
s csak ilt-olt került gólhelyzetbe, hogy azt 
rnffinúll művészettel kihasználatlanul 
hagyja. .4 pech is a kékfehérek mellé sze
gődött és igy nem csuda, hogy a félidő vé
géig határozott Nemzeti-fölény alakult ki. 
Már-már góllnlanul úsztak meg az első 
negyvenöt percet, amikor kevéssel a félidő 
vége előtt

két bravúros, huszáros Nemzeti-attak 
egy percen belül kél góllal terhelte u 

kékfehérck hálóját.

két lépésről halálbiztos a gól. 2:1. Újrakez
dés után, ahogy a gólrajzunk mutálja, 
nyomban a Hungária lendül támadásba és 
még nem telt el egy perc s már benn van a 
kiegyenlítő gól is. Ennek is Cseh a mes
tere. 2:2. Most mutatja meg a Hungária iga
zán bajnoki erényeit. Minden rohama gól
veszélyes, de a Nemzeti is ragyogóan vizs
gázik és zárt hátsó formációi szerencsével 
bár, <le mindig idejében közbelépnek, Ha 
megemlítjük még, hogy Müller széditően 
nagy bombája a felső kapufáról a me
zőnybe pattant ki és az utolsó percben még 
llorválhnak nyílt nagy gólalkalma, akkor 
meg kell állapítani, hogv a mindvégig érde
kes ütközet igazságos eredménnyel ért vé
get. A Nemzetit a ferencvárosi pálya, kö
zönsége a mérkőzés után nagy ünneplés
ben részesítette.

Még egyre tart 
a Ferencváros gyenge periódusa

FERENCVÁROS—SZCRKETAXl 4:3 (3:2)
A Hungária váratlan pont vesztesége ki

tűnő kedvre derilette a KK-győztes csapat 
hélezcrfőnvi közönségét s azt várta min
denki, hogv a Szürketaxit — amelyről ki
derült, hogy nem is olyan szürke — sok 
góllal verik a legendás zöldfehérek. Nem ez 
történt, hanem — mint már hosszú ülök óla 
♦— ezúttal is

kijött u Fradi „éppen-formája": 
keservesen, mindössze egy góllal s némi

F.T.C.Soorttelepo — ix. Üllöl-ut 129
1937 november 14-ón, vasárnap 

délután 2 órakor 
labdarugó mérkőzés 

MAGVARORSZAG-SVAJC
válogatott csapatai között 

az Európai Kupáért
12 órakor

MA8VRR0RSZAQ CSEKSZIOLAKIA 
ifjúsági válogatott csapatának mérkőzéso

szerencsével győzött a Szürketaxi ellen. Ez 
az cgygólos győzelem immár szériában so
rakozik a zöldfehérck teljesilménylisláján, 
mert Kispesten, a Phöbus ellen, Szegeden, 
Kómában és most a Szürketaxi ellen a sze
rencse hathatós segítségével úsztak meg 
vereség nélkül ezt az átmeneti gyeng?ségi 
periódust. Sürgős reorganizálásra szorul ez 
a kitömi csapat, amelyben jelenleg egyetlen 
épkézláb futballista van és az Sárosi. Ugy 
kezdődött a mérkőzés, hogy nem lesz vágy
álom pusztán n nyolcgólos Fradi-győzelem. 
Az első gól már a 10. percben berepül, ami
kor Odry, a volt Hungária-játékos véd egy 
labdát a kapus helyett s utána a megítélt 
tizenegyest Sárosi belövi. 1:0. Negyedórával 
később egv szabadrúgásból ivei Korányi a 
kapu elé és a hatos sarkáról ismét Sárosi a 
gólszerző. 2:0. öt perccel később Tánczos 
remekül fut le, a vonalról centerét és Sárosi 
előbb a fára, majd onnan a hálóba küldi a 
labdát. 3:0. Három Sárosi-gól egymásután! 
A mérkőzés olyan jól indul, hogy még azl 
is megbocsátják a drukkerek, hogy Kemény 
és Toldi szinte hasznavehetetlen a nagy 
kvintettben. Így aztán a félidő végéig nem 

sok remény van újabb gólhullásra. A 45. 
percben azonban

a Szürketaxi is bebizonyítja, hogy a 
Ferencváros áédelme a legkönnyebben 

zavarba hozható.
Előbb Lázár hibáz, majd a másik oldalon 
Magda, ebből szabadrúgást küld Kovács a 
középre és Odry középről a léc alá durrant. 
3:1. Mintha fatális pech ülne ezen a pályán 
ma és kötelező lenne, hogy egy perc alatt 
két gólt Jöjjenek, az újrakezdés után a 
Szürketaxi rohamát Magda kornerre menti 
csak s a sarokról kerül a labda ismét Odry 
elé, aki a kavarodásban megtalálja a rést a 
kapu felé. 3:2. Ezzel vége is a félidőnek.

A szünet után nagy ferencvárosi tűzijáték 
nyitja meg a második félidőt és esemény
számba megy, hogy Sárosi öllépésnyire a 
kapu elölt, magasan fölé lő. Még k! sem he
verték az ijedelmet a drukkerek, amikor 
már újabb komor veszélyeztet a zöldfehér 
kapu elölt. Ezt Kovács íveli középre, ahol 
többen elvétik, mígnem Odry ezúttal har
madszor, helyezi jól a labdát, hogy az a 
lábak közt irányt változtatva, jusson a hálóba. 
3:3. Most aztán

jjáték Gól ’ ‘ont
i HUNGÁRIA 10 44:13 17FERENCVÁROS 9 30:19 173 ÚJPEST 10 35:15 144 KISPEST 9 29:23 115 PHÖBUS 8 21:10 126 ELEKTROMOS 9 18:15 197 NEMZETI 8 23:23 198 TÖREKVÉS 9 24:28 79 SZEGEI) 9 20:24 710 SZCRKETAXl 10 16:21 711 BUDAFOK 9 16:2312 BUDAI „11“ 10 16:28 ■i13 GYŐRI EIO 9 11:3914 BOCSKAI 9 7:29 -

pokoli izgalom lesz orr ti 
a nézőtéren s ezt hatalmas pofonokkal igye
keznek levezetni a vérmesebbek. iváncsics 
biró is megkapja a magáét, amikor téves 
offszájdot fütyül le és zug a kórus:

— Házibiról
A légkör egyre izzóbbá válik, a Taxi fel- 

ébred és rohamoz s a Fradi támadásait 
Miklósnál az élen a védögát, különösen 
pedig Sziklai jól hárítja el. A 20. percben 
azután nincs tovább. Egy korncrből Toldi 
közelről gólt fejel. 4:3. Ami ezután követ
kezik huszonöt percen keresztül, az szánal
mas vergődés, a futballhoz vajmi kevés 
köze van s igy a közönség jóval a mérkőzés 
befejezése előtt már vegyes érzelmekkel in
dul útnak.

Az újpestiek
Szicíliában érezték magukat

UJ PEST—Bt DAI „11“ 1:0 (1:0)
A budai gárda, — lia más ellen nem is sűrűn 

—. de az Újpest ellen mindig megmutatta orosz
lánkörmeit. Éppen ezért pikáns csemegének 
Ígérkezett a tegnapi mérkőzés s az is volt. Az 
Újpest együttese még mindig szerény, lábbadozó 
formáról tett tanúságot és kínos küzdelem után 
szerezte meg a két pontot .•

A játék ugv indul, mintha az Újpest fölénye
sen győzne. Állandóan a budaiak kapuja előtt 
tanyázik az újpesti csatársor, de a budaiak igazi 
..szicíliai" védelme mindent rombol. Pompásan 
tömörülnek a védőjátékosok, ugy, hogy hiába a 
rettentő nyomás, minden labda védőben . ..ad 
meg. Kocsis óriási bombája is erre a sorsra jut, 
ugv, hogy az újpesti közönség már magánkívül 
van elkeseredésében. Egészen ártatlan helyzet 
hozza az újpestiek számára a megkönnyebbü
lést. A 38. percben Szuhay a védők falanxán ke
resztülbukik. amit a biró gáncsolásnak minősít 
és 11-est ítél. A budai játékosai elkeseredetten 
tiltakoznak a szerintük jogtalan ítélet ellen s 
Faragó I.oja csak testi erejének végső megfe
szítésével tudja félrelökdösni játékosait a bíró

Kocsis rúgja s természetesen 
nem is hibáz. 1:0.

percben Szuhay óriási bombagóltA következő
lő, de ezt a biró lesállás miatt nem adja meg. 
Szünetben olyan nagy lárma hallatszik ki a 
budaiak öltözőjéből, mintha legalább is egymást 
gyilkolnák odalent, faragó Lója végre is min
denkit lulkiabál és lassan lecsendesedik az el
keseredett gárda

Szünet után a gyér és széteső újpesti táma
dásokat Ligeti vezérletével fölényesen rombolja 
szét a budai védelem. Balogh és Adóm lődöz 
most kapura, de Hóri is pompás formában van. 
Most

Futó kézzel érinti a 16-oson belül n labdát, 
de a biró tovóbbot int.

A budaiak megint körülveszik a bírót, de az 
hajthatatlan. Kocsis pompás lövése már majd a 
gólban táncol, mikor Szuhay odaront és élesen 
a kapu mellé fejeli a labdát. Az utolsó percek
ben Szuhay hatalmas bombája az újpesti kö
zönségben — sovány vigaszképpen a gyenge já
tékért — nagy tapsvihart arat.

Benásri rohamok
Kispesten - tévedésből

KISPEST—PHÖBUS 2:0 (1:0)
Alig kétezer néző volt kiváncsi n forduló 

legérdekesebbnek Ígérkező mérkőzésére. A 
kispesti „sárkányba:láng" talaja rendkivül 
mély és sáros volt, igy igazán szép játék 
nem alakulhatott ki. A Kispest Vig beívelt az 
amatőr Olajkár IV cl küldi tűzbe. Már az 
első percben a Kispest támad és Serényi a 
16-osról oldalhálóba lő. Kincses hatalmas 
erejű lövéséi Csikós remekül védi. A Phö- 
busnak szcmmcllálhatólag nincsen ínyére a 
mély pálya és a Kispest viharosan támad. A 
hatalmas erejű kispesti nyomást a Phöbus 
betonvédelme nagy erőbedobással parírozza. 
A küzdelem hevében

Megyeri szemhéjjá felszakad
és két percre kiáll A 22. percben óriási üdv
rivalgás fogadja a jól megérdemelt kispesti 
gólt. Kincses szökteti Nemest, aki a jobb
szélre kihúzódva remek beadást küld a kapu 
elé és a kis Déri védhetetlenül küldi a labdát 
fejjel a hálóba. 1:0. Gyönyörű és gyors ak
ció volt. Továbbra is támad a Kispest, de a 
játék nívója esik. Az első valamirevaló tá
madást csak n 37. percben vezeti a Phöbus, 
de Turay II. lövését Kása védi. A II. félidőt 
Törös II. távolkeletre beillő bombája vezeti 
be. /’. Szabó hanyag eleganciával Kása ka
pus orrába rúg és retorzióképpen az álló- 

balszélső felé. 
Csikós szépen

patával szicíliai részvénytársasággá alakul. 
A nagy támadásban a Phöbus megfeledkezik 
a védelemről s a gyorslábú Újvári hirtelen 
elszaald, Nemes elé tálal és a kispesti gól
zsák bombája védhetetlen. 2:0. Leirhalallan 
öröm fogadja a meccsbiztositó gólt és sok 
lelkes kispesti drukker beszalad a pályára. 

villamoskalauz annyira őrül a gyöze- 
lemnek, hogy bennmarad a játéktéren és 
Nemest csókolja.

A rendőr nyilván félreérti a jámbor ka
lauz ártatlan célját és tettleges közbelé
péssel távolítja el az örömmámorban 

úszó drukkert a játszótérről.
hátralévő percekben már nem változik azA hátralévő percekben már nem változik az 

eredmény. Erélyes rendőraltak tisztítja meg 
a pályát, ahol ezúttal erre semmi szükség 
sem volt, mert a tömeg békésen ünnepelte 
a kispestieket, sem a biró, sem az ellenfél 
testi épségét nem veszélyeztették s igy 
leslegcs túlbuzgóság okozta a meccsvégi kel
lemetlen jeleneteket.

Bokatörés 
a Latorcza-utcában

ELEKTROMOS—ETO 3:2 (2:1)
Nyolcszjz főnyi nézőközönség volt 

amikor a mérkőzés megkezdődött a Latoré • 
utcai kék-sárgák pályáján

Heves Elektromos támadások vezetik be 
küzdelmet. G. Tóth négy emberen is átveress 
magát, de gyilkoserejű lövését Dombóvári r 
binzonáddal kivédi Ellentámadás után 
a kapu torkából fölé bombáz. Újból a kek-s- 
gák rohamoznak, pompásan fölépített tarai' 
vegén a kitörő Szendrődit Tóth II. ke - 
akasztja meg. Dombóvári kapujára /•''f’01?*  |1S 
a lövések, de a párducrugalmnsságu 'V-p 
mindent kivéd. A nyomás alól felszabaduló - 
Juhász révén vezet ió támadást, eredr.ie, 
kül. Szendrődit a 28. percben gánccsal a*

helyről néhány kő száll a 
Újvári huszméteres lövését 
fogja.

Majd Déri bombáját tóljn kornerre.Fekete 
kíméletlenül ugrik bele Újváriba és a Kis
pest a Phöbus-nvomás alatt helyenként 

emberrel védekezik. A kis Titkos a 
vonalon faultolja Monostorit, de Olaj

kár szabadrúgása mellé megy. A Phöbus 
hatalmas finisbe kezd, a Kispest egész csa-
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Ja a győri védelem a 16-oa vonalon. A szabad
rúgást ugyanő rúgja Dombóvári hálójába. IsO. 
A kővetkező percben G. Tóth rohamra küldi 
Pálinkást, a szélső iveit beadását Szendrődi éle
sen bcfcjeli. 2:0. A gól után a győriek pompás 
összjátékkal a 32. percben gólt szereznek. Kecs
kés átverekszi magát az Elektromos védelmen, 
átadásából Kovács 10 méterről a kifutó kapus 
niellett villámgyorsan a háló sarkába küldi a 
labdát. 2:1.

A második félidő kék-sárga góllal kezdődik. 
Toros pompás trükkök sorozatával átmegy a 
quőri védelmen, iveit beadását Szendrődi a ki
jutó Dombóvári fölött élesen befejeli. .3:1. Tő- 
lös indította támadás után a kapufán csattan 
G. Tóth hatalmaserejü bombája. A 9. percben 
isinél Törös küldi rohamra Pálinkást, a ragyo
góan felépített támadás után Szendrődin ke
resztül a labda ivellen Törös fejéről a hálóba 
hull. 4:1. A következő percben Zombori az 
Elektromos gólszerzője. 5:1. A kék-sárgák nagy
erejű támadásait a győriek csak végső erejük 
lalbavetésévcl tudják feltartóztatni. A 25. perc
ben Brezányi és Szendrődi, a „magyar Drake" 
összecsapása után a győri hátvéd jajgatva el
terül a földön. A tiz emberrel játszó győriek 
maradék erejüket dobják a küzdelembe. Dom
bóvárit ragyogó védéseiért perceken át ünnepli 
a közönség. Brezányit, akii eddig a kapu mö
gött ápoltak, a kihívott mentők 

bekatörés-gyanusan
kórházba szállították. A csonka vendégcsapat 
csatársora ismét támadásba lendül. Kecskés ha
talmas lövést ereszt meg, a nagyerejii bombái 
Gulyás kiejti, a résen álló Juhász ebből az ETO 
második gólját szerzi. 5:2.

Balós a Bocskai sorsa
SZEGED—BOCSKAI 2:0 (0:0)

Szeged, november 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A lista végén kullogó debreceni csapatnak 
ezúttal sem sikerült pontot szereznie Az egész 
csapatból hiányzott a küzdeniakarás, amely a 
multheti Ferencváros elleni mérkőzésen csak
nem csodára képessé tette a Bocskait. Olyan 
enerválian és lélek nélkül játszott a múlt hét 
hőse, hogy a Szeged végig kezében tartotta a 
mérkőzést. Az első félidőben 15 percig állan
dóan támad a Szeged, de a csatárok tehetet
lensége folytán képtelen számlálható ered
ményt elérni. A 23. percben Harangozó tipikus 
csehmatyiszerü trükkel magára húzza az egész 
védelmet, még a kapust is kicsalja és az üres 
kapu felé gurítja a labdát, de az utolsó pilla
natban a védelem a kapuvonalról ment. Szü
net után már a fi. percben eldől a mérkőzés. 
Sagg faképnél hagyja halfját, leszalad a kor- 
nervonaUg és pontos beadását Bcrccz kapásból 
lapos lövéssel a hálóba küldi. 1:0. Ezután ve
szélytelen Bocskoi-támadások alakulnak ki. 
szinte rossz nézni a lélek nélkül, unottan ját
szó hires ötösfogatot. A 13. percben egy taccs- 
dobás alkalmával a tulvérmes Markos megsérti 
a határbirót. A halárbiró jelentést tesz Boron- 
kai kirónak és másodpercek alatt megszületik 
az Ítélet:

Markosnak ki kel! állnia.
A 16. percben szép szegedi akciónak tapsolhat 
a közönség. Somogyi szökteti Bárkányit. aki fél
magas beadást küld a középre. .1 kitűnő be
adást a 11 -es pont tájékáról Bognár remekbe 
szabott fejessel értékesíti. 2:0. A játékteret to
vábbra is Szeged uralja.

Durva, de fölényes hasai 
győzelem Budafokon

BUDAFOK—TÖREKVÉS 5:1 (8:0)
Meglehetősen jó állapotban várta a buda

foki pálya talaja a csapatokat. A mérkőzés, 
mint előrelátható volt, mindvégig szép, heves
iramú és tulkemény küzdelmet hozott. Az erős 
játék felhangolja a kevésszámú nézőket és 
nagy zajban folyik a mérkőzés, ez a zaj való
ságosan fergetegszerüté válik, amikor Farkas 
kéziért úgy fellöki, hogy nz összekötő percekig 
eszméletlenül fekszik a pályán. Nemes nagy 
lövését Vági fogja. A 31. percben Szűcs faul
tolja Szedert a 16-os vonalon. Dóczé all neki 
a szabadrúgásnak és a sorjai feje fölött mes
teri gólt ejt a balsarokba. 1:0. A gólra heves 
Törekvés-rohamok következnek, de csak két 
korner az eredmény. Fodor egv méterről mellé
fejeli a labdát. Majd Dóczénak ismét alkalma 
'®n bebizonyítania nagv lövőképcsségét. A biró 
szabadrúgást ítél 18 méterről n Törekvés ellen. 
Dóczé az előbbi recept szerint a sorfal fölött 
remekbeszabott gólt helyez a jobbsarokba. 
2>0; Rendkívül heves és változatos a küzdelem, 

játékosok nem kímélik egymást. Fodor ro- 
"»n le a félidő végén, lapos beadását Kiss nem 
bírja fogni és n pergő labdát kiüli. A kiper- 
"ölő labdára ráfut Szeder és közelről a hálóba 
f/uritja. .3:0. Szünet után nem adja meg magát 
rörekvés és bámulntramélló elánnal rohamozza 
a budafoki kaput. Húsz porcig szóhoz sem tud 
J“tni a Budafok. Vági a Icgszeszélycsebb ma- 
War kapus, ezúttal válogatott formában, pár- 
"Ucszerü ügyességgel védi kapuját. Egymásután 
l0Rja a közelről jött fejeseket és lövéseket. A 
nagy Törekvés-fölényt Fodor lerohanása sta
bilja félbe és ez a lerohanás komért hoz. A 
i'Ornccből nagy kavarodás támad a Törekvés- 
‘■['pu előtt és Szeder a zavarosban ügyesen ha- 
'ó»zik. 4:0. A Budafok játékán határozottan 
''’eglátszik Nyúl Feri tréner szakavatott keze. 
■' rössölő csapat áttért az észfulbnilra. Szeder 
■aképnél hagyja Szűcsöt, lapos lövést küld a 
kapura. A labda kapu mellé gurulna, de Fo- 

beleszalad és közelről hálóba sodorja a 
'•Mát. a mérkőzés végén

durva jelenetek
követik egymást. Nyilas lerúgja Sirályt, amiért 
a bíró nyomban kiállítja. Törekvés-támadás 
ötben Szebehelui magasan felugrik és él

donija büntetőterületen belül Derét. A fault 
;,n Ve«élye«, de Gellért biró tulszjgoruan 
‘‘■’-M diktál. A Budafok reklamál, sőt Béldi 
<U ’’ " H-es Ponlr* állított lab-

Nelne* nekifut és a labdát pontosan he- 
a jobb sarokba. 5:1. Egy perccel később 

j'1’ n Elállítás sorsúm. A bíró szeme 
j . ZZe’ *c|ánlja Lörinczit. Egy erélyes kéz- 

lyáL*  és Kovác* kénytelen elhagyni a pá-

Fogl II. újra az Újpestben
Az a balszerencse sorozat, ami minden kiasz 

sziscsapalot egyszer egyszer utólér, most az Új
pestet látogatta meg. Győzelmekben és veszte 
Bégekben egyaránt felfedezhető a széria törvé
nye, amit a magyar úgy fejez ki: a baj sohsem 
jár magában. A lilafehérek ilyen szériát fogtak 
ki most ősszel, s ez ellen meddő minden erő
szakos hadakozás. Ki kell a végét várni és pe
dig nyugodt idegekkel.

A rutinos vezetőség mindezt jól tudja, de an
nál kevésbé a drukkerhad, amely hajlandó 
azonnal vésztörvényszéket ülni minden vezető
ember felelt. Jgy került műsorra Sternbcrg, a 
kiváló hátvéd s a jelenlegi tréner neve is. A 
beavatottak tudni vélik, hogy

Toldiné Perényi Lili 
büntető hadiáraia
& rágalmazó lapok ellen

A debreceni bolránymeccs hullámai még 
szilajul háborognak. A futballszövelséghen 
ugyan még semmi sem történt az ügy elbírá
lása szemportjából, a rendőrségi eljárás azon
ban már folyamatban van. Ehhez csatlakozik 
most

Toldiné Perényl Ellj, a botránymeccs 
egyik főszereplőjének felesége, 

aki — mint értesüléseink szólnak — Kann

A Hungária téli programja:

meccs-sorozat
finsiia&an es mdiabam

A Hungária pénzügyi vezetősége, mint min
dig, most is uj utakat tör a magyar futball 
számára. Ez a tél is egészen eredeti és bizo
nyára szenzáció erejével ható programot hoz 
a bajnokcsapat számára. Az előrehaladott tár
gyalások szerint a Hungária télen Angliában 
játszana néhány mérkőzést, majd onnan ha
jón Indiába utazna a további mérkőzések lebo-

Decemberben távozik Korányi
Polgár véglegesen hátvéd lesz, 
hogy megvalósulhasson az NB réme: 
a kettős Sárosí-tengely

Néhány nap óla Franciaországban időzik az 
egyik neves magyar sportkonzul, n többi közölt 
azért is. hogy Korányi 11. ügyét rendezze és a 
kiváló Fradi-bekk franciaországi szereplése elől 
elhárítsa a — pénzügyi nehézségeket. A Ferenc
várost nem éri készületlenül Korányi távozása 
és megtörtént minden intézkedés a csapat átcso
portosítására.

Végleges a kettős Sárooi-tengeJy terve, 
vagyis Gyurka doktor mögött az öccse lesz a

SZENZÁCIÓ!
Döntetlen a világbajnoki selejtező 
Bulgária és Csehszlovákia között

Szófia, november 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) 20 ezer főnyi közönség előtt játszotta vi
lágbajnoki selejtező mérkőzését u csehszlovák 
és bolgár válogatott egymással. A mérkőzés, 
amely szakadó csőben folyté le, 1:1 (1:0) arány

Robbantó gyutacs a Liga alatt:
Harakiri létszámcsökkentés — négy kiesővel

A MLSz elnöki tanácsa rendkívül mélyreható 
reformot fogadott el. ami — szerencsére — még 
csak terv, hiányzik a közgyűlés jóváhagyása. 
Eszerint nem tágulják tovább, hogy nz NB 11 es 
létszáma csődbe vinné a fuflballl. nmeket a 
sportegykéz adó-inkasszója amugvis kéretlen 
véráldozatra kényszeritett. Tehát lebontják az 
NB vézna testére faargolt vízfejet: csökkentik 
az egyesületek számát. Az ésszerű és általunk 
niár régen propagált leépítést azonban 

dinamit-alapon tervezték meg.
A robbanás pánikjával hatott a terv, amiben 

rendkívül furcsa es erőszi ' os elv érvényesül. 
Ebben nz esztendőben nem változtatnak a lét
számon. Az 1938—39-es bajnoki esztendőben 
azonban a négy utolsó NB egyesület esne ki s 
helyettük az addigra már felállított NBB két 
csoportgyőztese kerülne fel. Jgy kettővel csök
kenne a létszám.

A négy kieső fikcióin azonban egyáltalában 
nem hasznos a futballra. Ismerve az erőviszo
nyokat s az : malőr alvezérek alatt visszafejlő
dött amatőr egyesületek játékerejét, csaknem 
vitathatatlanul megállapthatjuk, hogy

szerepét rövidesen lemondja és átadja a 
helyét egy nem kevésbé hires hátvédnek, 

Fogl Jl-nek.
Tekintve, hogy az Újpest nemcsak itthon, de 

külföldön is a magyar futball egyik kimagasló 
értéke, érthető az a kíváncsiság, ami a hírek 
alapján keletkezett. Nem tartjuk valószínűnek 
a helycseréi, de lehetetlennek sem. Vélemé
nyűnk szerint a trénerség kérdését nem az. dönti 
el, hogy ki hányszor volt válogatott, hanem 
egyedül és kizáróan az, hogv jó pedagógus-e a 
ti ner. Játszani és tanítani két különböző dolog 
a igy hiába követel a tömeg nagy nevet, válo
gatott múltat a trénertől, ha a klubvezetöség — 
nagyon helyesen —, csuk a pedagógiai képessé
get veszi tekintetbe.

László dr. ügyvéd utján sajtójogi eljárást in
dít egyes lapok elen. amelyek bántó módon 
állították be a válogatott futballista feleségé
nek szereplését Debrecenben. Ezen kívül rá- 
galmazási és becsülelsértési pert is indíttat a 
valóságnak meg nem felelő cikkek és a hozzá
juk fűzött reflexiók miatt.

A debreceni botrány tehát nem halt meg, 
csak alszik ...

nyomására. A terv olyan gigantikus és annyi 
lehetőséget nyújt a Hungária csapatának pi
henésre, hogy a tavaszi szezónt, akárcsak a 
máltai tara után, teljes felkészültségben har
colhatják végig.

Így esik meg, hogy a Hungária „faklrjai" az 
eleven fakirokkal játszanak majd.

centerhalf. míg Polgár, a célfulball kókler, fel
találóinak nyílt vereségére végleg elhagyja 
posztját és hátravonul Tátrai mellé hátvédnek.

Korányi csak az őszi szezon végén, tehát de
cemberben távozik Franciaországba, addig min
den marad a régiben, legfeljebb Sárosi III. is 
szerepet kap közben.

Az előjelek után Ítélve tavasszal a Ferencvá
ros fénykorának legszebb időit eleveníti meg a 
drukkerek nem csekély örömére.

bán döntetlenül végződött. A csehszlovákok 
ar. első félidőben erősen támadtak és Riha ré
sén megszerezték a vezetést. A második fél
időben a lelkes bolgár cxnpat Pan eseti ff-egé
ből kiegyenlít és végig tartotta a rendkívül hí
zelgő eredményt.

n négy halálraiétlt NR-egylet közül kettő 
feltétlenül erősebb, rutinosabb, hasznosabb 

lesz, mint a két feljövő NBB tag.
A terv tehát mesterségesen csempészné az 

NB-be a gyengébb kvalitású egyleteket az erő
sebbek hátrányára. Ez sem nem igazságos, sem 
nem sportszerű, de legkevésbé ésszerű. Rémít
jük, hogy csak terv marad

KIKAPOTT A ZSE 
AZ A.MATÖRRAJNOKSAGBANI

A kőbányaiul] pályán rendezett MAVAG— 
MAFC mérkőzés félbeszakadt, mert a MAFC 
két játékosának kiállítása után a második fél
időre nem állt ki.

Biró csoport: Pamutipor—III. kerület 00; 
MSG-ZSE 2:1; HÁG-Testvériség 4:2; B. Vus- 
utas-URAK 2:1; VASAS—Goldberger 2:2; UTE 
—BSzKRt 1:1; BEK—Postás 0:0.

Pártos csoport: PTBS!__EMTK 1:1: MWAG
—MÁI G 5:0: SzAC—WSC 4:2; GANZ—BMTE 
0:0; FTC—KAC 3:3; MTK—Drasche 5:4; Cs. 
MOVE-SzFC 1:0.

Megállja a sarat a jó erős 
duplalalpu, klhajtott- 
nyelvos MDCs sporttól- 2150
Turacfpő, zsírozott dűli 
sportkörből, pojzerer 
varrással, erősen sze
gei', duplalaippaJ, börbé- 
léssel, bevarrott nyelvvel

Hátulhős a szélház elölt
Vagyis a legújabb 
„S por tver blöclung"

Tűzzel, vassal, de — tehetség nélkül folyik 
az erőszakos magyarositási mozgalom a sport
nyelvezetben s lassankint veszéllyel fenyegeti a 
hivatásos humoristák munkakörét is. Az okkal, 
móddal, ízléssel és nyelvérzékkel végrehajtott, 
magyarítás ellen senkinek sem lehet kifogása. 
Ezt a nagy körültekintést igénylő feladatot 
azonban olyan elemek sajátították ki, akik a 
helyes mondatszerkesztés elemeivel is hadi
lábon állnak. Nem csoda, ha ilvc.n körülmények 
között a magyarítás, ami egyelőre pusztán a 
jasszngelv szolgai alkalmazásában áll, nem ar. 
értelemre, hanem a nevetőizmokra hat. Mert, 
mit tegyen egy normális ember, ha az autszáj- 
der helyett hátulhősl, a tribün helyett szél
házat és a halárbiró helyett pnrtvagányt lát ki*  
nyomtatva? Vagy azt olvassa, hogy „Toldi honi*  
Inkáról a bőr a hálóba pattant!" A „pattogó 
bőr“ költői értelmetlenségének kiagyalói ugyan
akkor a nyelvtani hibák a germanizmussal 
agyontüzdeít mondatok egész légióját ontják 
papírra. Szakadatlanul Újpestiéi, a várossal lö
vetnek gólt az Újpest, a futballcsapat helyett. 
És ezer más hasonló fogyatékosságot árulnak 
el, nem csekély mulatságára azoknak, akik a 
magyarítás tógája alatt észreveszik a hiányos 
és satnya készültséget.

Mielőtt magyarítanak, tanuljanak meg ma
gyarul. Addig pedig jobb, ha ezt az akciót is 
odaleszik, ahová a célfutball került.

Magyarok bomba
sikere Svédországban

A svéd labdarúgás az elmúlt két esztendőben 
váratlan erősítést kapott — Magyarországról. 
Nem játékosok vándoroltak a kitűnő valutája 
skandináv félszigetre, hanem játékmesterek. 
Elsőnek Nagy József szerződött le. Az a Nagy 
József, akit most az MLSz felfüggesztett a Sze
geddel kapcsolatos, e pillanatban még tisztá
zatlan ügyei minit. Átvette tavaly a II. osztályú 
Brage vezetését és sima végküzdelem után fel
hozta az 1. osztályba, ősszel megkezdődött a 
munka s ettől kezdve valóságos tündérmesét 
„szerkesztett" Nagy Jóska. Röviden annyit, hogy 
a Brage most játszotta le a svéd derbit az AIK- 
kai, 4ő ezer néző előtt döntetlen lett az ered
mény és a Brage most 16 ponttal az AIK 13 
pontja előtt a svéd bajnokság valószínű bajnoka 
lesz. Olyan bravúr ez, amire kevés példa akad.

Nem sokkal kisebb a másik két magyar Iró- 
ner. a debreceni Vampctich és Czeislcr Lajos 
érdeme sem. Ok II. osztályú csapatokat vettek 
munkába. Vampetich csapata, a Degerfors az 
első. Czeislcr csapata, a Karlskoga a második 
helyen áll a bajnokságban. A három magyar 
mester kiváló eredménye rendkívül emelte a 
magyar sport becsületét északon s ennek még 
sok hasznát fogja látni nz ország.

A RAPID NYERTE A BÉCSI DERBYT
Rapid—Austria 2:1: Vienna—Admira 3.2. FC

Wien—Simmering 5:2; Wacker—Fav. AC 9.2.
FRANCIA LABDARUGÓEREDMÉNYEK:

FC SNe —Racing Strussburg 3:0. Rnring 
Roubaix—Ollmpique Lilié 3.0. Rcd Slar Pária— 
FC Sochaux 0:1. Racing I.ons—FC. Antihes 2.4, 
AS Cannes—Racing C.lub Paris 2:2, FG Melz— 
FC Rouen 1:1, US Vulenciennes—Excelsior 
Roubaix 0:1, SC Fivcs Lilié— Olitnpiquc Mar
seille 2:1.

SIMA FORDULÓ A PROFILIGÁRAN
Salgótarjáni BTC—Slmontornyni BTC 6.1; 

Szolnoki MÁV'—Drogislák 4:0; Erzsébet—VSE 
3:2; DVTK— Vasas 9:1. Csepel -V. Remény 6:0; 
Tokod—VÁC 3:1; Haladás—ARAK 4:2.

A jéglmkkl csapul vasárnap a miijégen első 
trénirgjtl (aitolta meg

A Hungária labdarugó csapata november 
13-án a Kaszinó helyiségében műsoros lánc*  
estélyt rendez.
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Sportháboru fenyeget a nemetekkel
Vmárnap hajnalban huszonnégyórás utazás 

után fáradtan étkezett meg Pupp dr. és Matara 
vezetésével a birkózó válogatott Németország
ból. Kossuth Ferenc dr-. a szövetség elnöke 
már Kclenfíildön leszállt. A csapat győztes tag
jai egyhamar szétszéledtek a hajnali sötétség
ben úszó pályaudvarról. A Hétfői Napló mun
katársa azonban Matúra trénerrel érdekes be
szélgetést folytatott.

- Nagyon megelégedettek vagyunk fiaink 
teljesítményével. Meglepetéssel hallottuk, hogy

•WW» •

Nürnbergben botrány volt. Ez nem egészen fedi 
a történteket, mert a következő történt: Papp 
ár. és éri pontozóblrák voltunk és egyöntetűen 
Palotás győzelmét hoztuk ki. A vezetőblró 
meghallgatta az előterjesztésünket s aztán 

óriási meglepetésünkre a német verseny
zőt hirdette ki győztesnek. '

Az ügynek még folytatása leszt, mert a 
vétség eljár a német sporthatóságoknál a 
<sa és indokolatlan Ítélet ügyében.

SZŐ- 
fúr

Befejeződött a Cégliga bajnoksága, 
uj erővel indul a küzdelem 
a Hétfői Napló vándordíjáért

A Cégligóban szombaton befejeződlek nz I. 
ifs II. o. bajnokság mérkőzései.

1037. évi bajnok a Kispesti textil csapata, 
niciv a mull évben II. o, mig az előző évben 
az Elnökségi dijat nyerte. Második a Danuvin, 
harmadik n Growo cápáin, mig a mull évi 
bajnok M. l'nmiitipnr a hatodik helyre került. 
Meglepetés a M. Acél győzelme a Kemény és 
Tsn fölött, vnlamint a Budnvidék győzelme a 
Chlnoin fölött. Részletes eredmények:

I. OSZTÁLY:
Kispesti textil—Wertheim 5:2 (1:1) j. v. Gerő. 

'Az átázott, mély talajon a Kistcxt könnyen 
győz. Góllövők: Szőke (3). Kollár (2), ill. Szabó 
(2). ősz (Kistexl) n mezőny legjobbja. — 
Jlanuuia M. Panv.itipar ő:0 (1-^) j v. Páris I. 
Az I. félidőben egyenrangú ellenfelek, a II. fél
időben a mély talajon a Pamut összeroppan s 
a Dnnuvin könnyen győz. Góllövők: Fckecs III., 
Babrányl (3), Raffai és Babrálni (Danuvin) a 
mezőny legjobbjai. — Grotve—Albus 5:1 (2.0) 
j. v. Skalilzcr. Fölény s. megérdemelt g.vőzc- 
j,.ni — Hudavidék—Chlnoin ’.l (2:1) j. v. 
Krnfl. Az I. félidőben változatos játék, a Chi- 
noin szerzi nieg a vezetést. Budnvidék 11-esből 
cgvenlit, majd a vezetést is megszerzi, A II. 
félidőben a Chlnoin cgykapura játszik, de a 
Rudavidék kapusa mindent ment. Góllövök : 
Kreisz, Kolelich ll-csböl, ill. Páncél. — M. 
Acél—Kemény és Tsa 2:0 (1:0, j. v. Dcnnhofer. 
Gyenge irnm. gólképesebb csatársorral győz, a 
M Acélárugyár. Góllövők: Jcrabek és Szabó.

II. OSZTÁLY. DÖNTŐ:
Kábelgyár—Miiller ) 1 (1 z0), j. v. Török.

A Kábelgyár lelkesen küzdő csapat i a mutatott 
játék alapján nagyobb gólaránnyal is győzhe
tett volna, de csatárai a kapu előtt elidcgcs-

kedték a helyzeteket, ami nem csoda, mert a 
mai mérkőzés a II. o bajnokság sorsát dön
tötte el. A mutheli eredményt a maival 
vetve, a Miiller csapata 8:5 gólaránnyal 
a cégliga 1937. évi II. o. bajnokságát

Elnökségi dij:
lllrinnnn-Flíil 1:1 J v. Istene.. ...... .

mérkőzés eredményeként a Hirmann jobb gól-gniackie (12) Juha- 
arányával nyerte az 1937. évi Elnökségi dijat."..........    - •

Hétfői Napló vándordíj:
A bajnokságok befejeztével a Cégligában most 

már
minden figyelem a Hétfői Napló vándordíj 

mérkőzéseire irányul.
szombati nagy esőzés legtöbb helyen 
talajút annyira feláztatta, hogy egy-

Sajnos, a 
a pályák _ _.......
részt a mérkőzések elmaradtak, ahol pedig a 
mérkőzéseket megtartották, az irreális talajú 
pályákon nem a megfelelő eredmények adód
lak

A szombati V. forduló után az eddig I„ 111. 
II. helyen álló Juta és Révai csapatai veresé
gükkel átengedlek helyüket az eddig III. helyen 
álléi Shell csapatának. Részletes eredmények:

Shell—Jutagyár 4.7 (2.0), j. v. Gruber. A sá
ros, csúszós talajú pályán egyenrangú ellenfe
lek, szerencsés győzelem — Vasfonal—Vigadni 
0:.l (5:1), j. v. Olmacher. A síkos pályán a Vas
fonal jobban kihasználta előnyét. de a gólarány 
igy is túlzott. Góllövők: Örsi (4), Fiilöp (3). 
Haufer és Matlekovics, ill. Balog (3). Magó 
(Vigodni) kimagaslóit a mezőnyből. — Kováid 
—'Révai 0:5 (:2) j. v Gluck B. Gyors iramú, 
ritka szép mérkőzés, egyenrangú ellenfelek, 
bármelyik csapat győzhetett volna. Góllövők: 
Vass (3). Péter (2) és Galgóczy. ill. Semsci (2), 
Szabó (2) és Cseh.

Titokzatos akciók
a motoros-szövetség
megakadályozására

A Hétfői Napló a magyar motorostársadalomi 
teljes elismerésétől kisérve hosszú idők óla har
col a motorosszövclség megalakilásáérl. Nem 
szorul különösebb bizonyításra, hogy

egyedül a ml álláspontunk a helyes, 
hiszen minden sportág akkor indult meg a 
fejlődés utján, amikor megalakította a szövet
ségét, ahol nem egyetlen egyesület ukarnokai 
és gyanús célzatú vezérkéi döntöttek, hanem a 
többségi akarat.

Magyarországon — sajnos — nincs moloros- 
szövetség. ellenben vannak egyesületek, ame
lyeket egy másik egyesület és pedig a KMAC 
igyekszik magába olvasztani — mindeddig pro
blematikus .sikerrel. Ez a helyzet a lehető lép
égé szséglclcnebb. Éppen olyan fonák, mintha a 
futballban a Ferencváros, a vizipólóban az UTE 
vagy az atlétikában n BBTE akarná nz összes 
többi egyesületeket felszívni. Nyomban meg
szűnne a vetélkedés, kiesne n sport egyik dina
mikus tényezője és nz következnék be, ami n 
mai magyar motorsportban immár állandósult: 
n teljes mozdulnllnnsng.

A magyar motorsport egyelőre inkább admi
nisztrációs bűvészkedésből áll. mint verseny
sportból. Ezt bizonyít ja nz is. hogv nz érdekel
tek zavaros kommünikéin kiviil vajmi kevésszer 
nyílik alkalom arra, hogy versenyekről is be
számolhasson a sajtó.

IZ

Rekord-kvőla Me.weren!
A vasárnapi versenynap szenzációja nz a 

mesebeli kvóta, melyet a Kundrg-Samaritanus 
befutót eltaláló szerencsés versenylálogató ka
pott. Ezt a kombinációt ugyanis mindössze egv 
játékos játszotta két pengővel s igy az erre járó 
egész osztalékot egyedül ö kapta.

I. HADSEREGI GÁTVERSENY. 1 Mankó (2) 
Machánszky fii. 2. Négus (1)4) Demkó fh. 3. 
Brezova (’/<) Pakuls h. F. ni.: Cinka Panna (61 
v. Czánt fh., Vivő (7) Stiely h. J4 hossz, 4 hossz. 
10:18, 15, 14. Befutó: 10:57.

II. GÁTVERSENY HANDICAP. 1. Regulus
(3) Cseszkovics. 2. Adna (2) Gál. 3. Kiszombor
(4) Mészáros. F. in.: Bátor (3) Horák, Bakter 

összc-B(4) Singer, Hcrtha (10) Tóth A., Dévény (10) 
nyertclBcnyó, Babatiindcr (16) Mészáros. 2 hossz, 20

■ hossz .10:31. 14. 14, 16. Befutó: 10:87.
D III, KÍSÉRLETI VERSENY. 1 Virulj (6; 

,B Horváth IC. II. 2. Hozomány IT. (2) All. 3. Cra- 
A n,a^Blacgus (2%) Mányi. F. ni.: Epizó i (6) Esch T„ 

JB’fid'.ie (12) ’p.hász, Wasdazu (12) Fetting F., 
Hó (6) Pillár, Dráma (6) Kajári, Bokréta (12) 
Pfcndler, Pandora (10) Krédler, Üstökös (3) 
Esch G. II. Nyakhossz, 2 hossz. 10:208, 27, 13, 
17. Befutó: 10:425 és 469.

IV. URLOVAS HANDICAP, 1. Kópia (pari) 
Holtai fh. 2. Gyergyó II. (4) Prehál ur. 3. Sirály 
II. (5) Stiely h. F. ni.: Tiro (3) v. Czánth, Pa- 
disah (4) Máchánszkv h., Limanova (10) Demkó 
fh.. Kannibál (10) Pakuts h. ’/< hossz, 1% hossz. 
10:18, 11, 12, 18. Befutó: 10:56.
V. WELTER-IIANDICAP. 1. Kundry (10) Bi
hari II. 2. Pilypalaty (5) Esch Gy. II. 3. Sama- 
rilanus (16) Horák. F. in: Lator (16) Zsíros, 
Hédié (6) Bakonyi, Sárkány (2J4) All, Indiana 
(12) Horváth K. II., Pozor (5) Esch T., Sherry 
(12) Kolonics, Babvirág (6) Mányi, Szeliin Pasa 
(6) Pfcndler, Cica (6) Kajári. Tékozló (6) Kréd
ler. J4 hossz, nyakhossz. 10:89, 41, 41, 226. Be
futó: 10:1266 és 22.160.

VI. KÉTÉVESEK HANDICAPJA. 1. Fergeteg
(4) Kolonics. 2. Díszpolgár (1J4) Kajári. 3. Hindu
(5) Alt. F. m.: Mécs (8) Pillár, Lagiina (12) Má- 
tyus, Adisababa (8) Mányi, Hir (2'/3) Bihari, 
Cél (6) Pfcndler, Kegyellen (8) Bihari II.. Pere- 
pály (8) Klimscha II., Panama (8) Krédler. 
2 hossz. 2% hossz. 10:61, 19, 15, 20. Befutó:( 
10:110 és 333.

VII. HANDICAP. 1. Bálozó (10) Pfcndler. 2 
Alainund (4) Bihari. 3. Futóbolond (1^) Alt. 
F. m.: Kékes II. (6) Esdi T„ Pártfogó (4) Ho
rák, Minek (6) Horváth IC. II., Bonno nuit (6) 
Kajári, Salome (6) Klimscha II. 1% hossz, 
nyakhossz. 10:149, 30, 20, 14. Befutó: 10:886.

III. SAN GENNARO HANDICAP. 1. film 
(2)4) Rózsa. 2. Baldur (4) Klimscha 3. Kinonixe 
(4) Schimonck. F. ni.: Symptom, Babona, 
Chance, Ha’Abre, Olranto Bal, Nicole. 10-45*  
23. 27, 33.

IV. BUCCANEER-VERSENY. 1. Tank (3) Ra«
lóg. 2. Bonaparte (3) Schejbal. 3. Ragazzo (8:10) 
Csula F. ni : Gcllérl, Why nőt, Gyöngy. 10-10 
23, 22. ’

V. OKTONDI IIANDICAP. 1. Búbos (3) Esch 
Gy. 2. Mandariné. (3) Valentin 3. Garas (!)■$) 
Holler. F. ni.: Amourette, Vienna, Harras Co- 
ronda, Knlugyer. 10:28, 17, 23, 1G.

VI. TOVÁBB HANDICAP. 1. Gránát (10) 
Schimonck 2 Parse (1)4) Klimscha. 3. Mcdar- 
dús (4) Heiling. F. ni.: Napnyugta, Rumniv. 
Kaiserjügcr, Csák ebiek, Helios, 
Ainadeo, Reine Herodini, Caracalla, 
Mcdise 11. 10:407, 63, 16, 18.

A MEGYERI NAGY GÁTVERSENY (6000 P, 
240!) in.), a szezon utolsó nagy ugróversenye 
kerül szombaton eldöntésre Megyeren. A ver
seny pikantériája kétségkívül Lilla startja 
lesz, melynek idomárja csütörtökön éppen e 
érnek miatt olyan meglntésben részesült, ami
lyent eddig nem jegyeztek fel az „annalesek." 
Lili a az előzmények után, még ha starthoz 
állna Is, uligha komolyan számbavcliető erackje 
a versenynek, annál jobban előtérbe került a 
régen futott, de a munkákban ismét igen jól 
mutatkozó SoubrcHc esélye, mely előnyös 
terhe révén jó dolog is lehet. Érdekesnek ígér
kezik az akadályokon verhetetlen Naso ujabb 
gátszereplése Is, de terhe olyan magas, hogy az 
„örcg“ Honvéd és AA’ait-a-bit alighanem előtte 
végeznek. A szenzációsnak ígérkező versenyben

HÉTFŐI NAPLÓ

egyébként az alábbi mezőny várható sla

Honvéd 68 Steczák (?)
Hertha 67 Tóth A.
AVait-a-bit 70 Singer
* Lilla 62 Steczák
Naso 67 Balázs J. II.
Foth 57'/t Mészáros

Mese 61 Hujber
Gyergyó U. 57*/» Esch L.
Soubrcttc 63 Blazsek

Ezen a haldokláson csak a motorosszövetség 
megalakítása segíthet. Tudja ezt minden önzet
len tényező, mégis egyre késik a megalakulás.

Titokzatos leszerelő akciók gátolják a ki
bontakozást,

holott az egyesületek túlnyomó része kívánja 
ezt. A KMAC aligha áll a szövetségi megoldás 
pártján, de

megalakítható a szövetség a KMAC nél
kül ír.

amelyet kényszeríteni lehetne arra, hogy sajá
tos céljait feladja és résztvállaljon a komoly 
alkotómunkában is Nagyon természetes, hogy 
ebben nz esetben

a KMAC vezértltkói-űnak szerepéről kényte
len lenne a szövetség lemondani, 

már csak nzért is, mert n szövetség nem nyújt
hatna hatéves, dúsan dotált szerződést nz nmn- 
lőrmunkáért. Ezt a nagy veszteséget azonban 
még kibírja a motoros-sport.

A felelősség n szövetség megalakításának ké
sedelméért természetesen nemcsak a KMAC-ot, 
hanem a többi egyesületet is terheli. Az össze
fogás mindazonáltal egvre közelebb viszi nz 
eszmét a megvalósuláshoz s ha a tél folyamán 
sikerül a titkos akcióknt hatástalanítani, akkor 
nyáron még a Grand Prix-t is megrendezheti az 
uj szövetség.

Tank nyerte a Buccaneer
versenyt

A 3200 méter távolságii Buccaneer-versenyt a 
nemrég nálunk is sikerrel szerepelt cseh Tank
nyerte Bonaparte cs a favorit Ragazzó ellen. 
Gyöngy momentum nélkül liclyezcttlcnül vég
zett.

Részletes eredmények:
I. TRIUMPH-VERSENY. 1 Alcazar (»/to) Esch 

Gy. 2. Hnsardcur (2)4) Rozsa. F. m.: Clirislo- 
fen, Carmen. 10:11, 11, 11.

II. WIENER HERBST STEEPLE-CHASE.
1. Charley B. (pari) Hagelin. 2. Roi des Res- 
quilleurs Mossner. F. in.: La Guignc,
Boissise, Valentin. 10:16, 12, 13.
iiiiiiiHiiiinBiHiiiMiiiiiiiunniiiiniiiiuiiitiinnfiuiiiiuiiiiniiimuDHiiiiiHniiiiiiiHiHiniiiHiHdiniiiiuimiiiiiiiEdfiiiiiniiíiiiiiiiiiiniiíiHiniíni

ni.:
13.

Szerkesztik:
Dr. ELEK HUGÓ és MANN HUGÓ

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. El.EK HUGÓ 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ertsébet-körul 28.

Telefon hétköznap és vas. déli 12-ig: I-308-B6. Vas. d.
1 órától (Aradi-u. 8. Glóbus-nyomda-: 1-100-45. 1-245-81. 
Vas. d. u. 145-tól lapzártáig: 1-108-42. 1-100 43, 1 100 44, 

1 245 81.
ELŐFIZETÉSI AR: Egy évre 5 pengő. - EGYES SZÁM 
ára: Magyarország 10 fillér, Ausztria 20 Groschcn. 1-rso- 
ciaország 1.50 frank, Jugoszlávia 2.50 dinár, Németország 
15 l’L< Olaszország 1 líra. Románia 5 ici, Csehszlovákia 

1 ők.

Érdekes kritika a KMAC-ról
A Hétfői Napló munkatársának egyébként 

alkalma volt a magyar motorosügyek egyik 
legkiemelkedőbb vezéregyéniségével beszélge
tést folytatni a magyar motorossport és a 
KMAC kapcsolatáról. Előkelő informátorunk a 
következő rendkívül érdekes megjegyzéseket 
fűzte a klub sporttevékenységéhez:

- A KMAC elnöke — mondotta - már két 
esztendeje beiig Az év nngyrészél vidéken 
tölti, ha pedig Budapestre jön, akkor sem fog- 
lalkozhalik intenziven a klub ügyeivel, mert 
szanatóriumi kezelésre szorul. Igy tehát ez a 
ruigymullu klub valójában irányítás nélkül ma
radt. A versenyek, amiket az idén rendezlek, 
inkább csak a xcmmiltevést leplezik. Az egy
letnek valamennyi közölt a Icggnzdngabhnak 
kellene lennie erőteljes jövedelemforrásai ré
vén, a KMAC-nak még sincs pénze. Pedig a 
kétségtelenül meglévő na;y jövedelemből n 
versenysport fejlesztésit sokkal jobban kellene 
művelnie, mint ahogy azt eddig telte. A Ingok 
nagyrésze

egyelőre még csendben szemléli a különös 
eseményeket,

ami annak tudható be. hogy c pillanatban nln- 
csen knmbnlláns sexére nz ellenzéknek. így

tehát 
amely .......... . ........
több. Pedig nagy kár. mert harmincöt év alatt 
91’,1?'?/" a külföldi kapcsolat, hogy ezt

.7. kellene. Sajnos,
az. elnök beteg, nagyjából gazdátlan ál- 

A sportügyekkel 
ami annak tud- 

utazik, 
A
a

n KMAC továbbfolytatja működését, 
valójában ti sportválságnál lényegesen

fcliéllcnül gyümölcsözletnl 
mióta .......
lapotok vannak a klubban/ 
nem túlzottan foglalkoznak, 
ható be, hogy o vezértitkár annyit .....
ho->y nem ér rá az é/ő sporttal foglalkozni. 
helyzet pillanatnyilag az, hogy sokkal több 
lovagias ügyek száma, mint a versenyeké.

VIZSZINTESs
1. Az ilyen öröm bánatot 

szül. 13. Tó van ilyen. 14. A 
hű tanítvány szavai lehelnek. 
15. Nátrium vegyjele. 16. 
Nincs már haja. 17. Becézett 
női név. 18. O. M. 19. Dér — 
keverve. 20. Híres francia 
politikus; volt miniszterelnök 
21. V. M. U. 22. „F.zf kér a 
szónokolni vágyó. 23. Film
színház. 25. A kínai nép táp
láléka. 26. Társadalombizto
sító. 27.,R.L. (fon.) 28. Az 
araboknál fejedelmet jelent e 
szó. 39. Tehát — latinul. 
(„Cogilo............. süni**
„Gondolkozom, tehát va
gyok"). 32. Nagyon ritka. 33. 
Az egvik nem. 34. Estélyi öl
tözet. 35. Dal. 36. Északi fér
finév. 38. Az elme székhelye 
39. Parlnmi d’....... 40. An
gol szcmélyesnévmás. 41. Be
tű. 42. Vissza: a toll harcosa. 
43. Falusi „rokon". 44. Itt 
lakik a disznó. 45. Arany 
János müve. 46. Francia-In. 
dokina egyik tartománya 
Hálsó-India keleti részén. 
Fővárosa: Hűé. 47. Hegység
Dcl-Anicrika nyugati partján. Legmagasabb csú
csa az Aconcagna (7640 méter). Sok kialudt és 
néhány működő vulkánja van.

HHElEliSiai

Szilágyi a mezei bajnok. Ma délelőtt a rákosi 
gyakorlótéren rendezte a MASz Budapest kerü
let ezévi mezei fulóhajnokságát. Mint előrelát
ható volt, n versenvt Kelen távollétóbcn biztos 
fölénnyel nyerte Szilágyi. .Srrníor-bajnok: Stifd- 
gyi Jenő VTE 25:02 p 2. Eper UTE, 3. Kosa 
UTE. Csapatbajnok: UTE 16 pont. 2 BBTE 56 
pont Ifjúsági bajnok; Zoltni UTE 10:25 p„ 2. 
Almási UTE. 3 Vajda LESOK. Csapatbajnok: 
UTE 21 pont, 2. LESOK 46 pont.

Kézllnk.'li>>'*<|nnkság.  Férfinké : UTE— BTC 
23 1: Elektromos- BEE 15:6 MAFC-MTE 5:1: 
VIC R'-k-t 6:5

FÜGGŐLEGES:
1. A macskók fejedelme. 2. Arab kalifa v.»lt.

3. Király — olaszul. 4. Német „ág". 5. Balbo 
keresztneve 6. Vigyűzás a feladata. 7. Edgár 
Poc híres költeményében van szó róla, 8. Gö
rög prepozíció. 9. Római szám és tizszcrcsc. 10. 
Ruthcrford sokat foglalkozott vele. 11. 0 kente 
fel Dávidot Saul utódjává. 12. A lírai költészet

múzsája a görög mdoiógiábar. 13. A núlli‘"a°' 
sok üdülőhelye. 16. Ideál. 18.
dög tartja kezében 20. A kereskedelmi y1'** ’1’ 
kiegyenlitósi mód. 21. Havasi á’.lat. 22. I.t- • 
23. önálló francia szcmélyesnévniás. 24. M 
hárfa. 28. Egyes növényekben képződő kul * 
böző vcgyiösszelélelü, nilrogénmenles 'áma' • 
29. Nem szabad hinni nekil 30. Német női ne • 
31. .A" ház helvc 33. Kelel-TuHteszlán legW 
gvc.bb folyója. 34. Rettenetes betegség. *
vall. 37. Ember — latinul. 39. Arra a he'Jrc. 
40. A.E. N. 42. Ellen len. 43. Vissza: erdei 
lat. 44. L D
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