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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
AZ ELŐFIZETÉS ARA:

Egu évre 5 pengi » Félévre 2’50 peng® 
Magyarországon 10 fillér, Ausztriában 20 
Groschen, Franciaországban 1 frank, Jugo
szláviában 2’50 dinár, Németországban15 
Pf. Olaszországban 1 líra, Romániában 5 lei, 

Csehszlovákiában 1-20 ck
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MEGJELENIK MINDEN HÉTFŐN REGGEL 
Szerkesztőség éa kiadóhivatal:

Budapest, VII. kér., Erzaébet-körut 4. szám 
Vasárnap d. u. 2-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8, az. (Glóbus nyomda) 
Telefon: 808-80.

Vasárnap (d. u. 2-től): 245-81. 100-43

ák a Széchenyi utcai
löuöldűzű autós banditával

Vasárnap reggelre váratlanul óriási szen
zációja akadt a rendőrségnek:

háromnapos hajsza után a véletlen 
rendőrkézre juttatta a Széchenyi-utcal 

autós banditákat,
a banda tagjai közül kettő már a rendőrsé
gen ül, a harmadikat pedig nagy appará
tussal keresik.

Éppen ma három hónapja, junius 30-án 
történt a csikágói izü banditatámadás. Job
ban István bankaltiszt vállára akasztott 
pénzestáskával a Nemzeti Bankból az Aka
démia-utcába tartott, hogy levelet vigyen a 
Külkereskedelmi Hivatalba. A Széchenyi- 
utcán át igyekezett az Akadémia-utca felé. 
A 10-es számú ház előtt járt, amikor mel
lette az úttesten hirtelen egy szürke autó 
stoppolt. Három férfi ült a kocsiban. Kettő 
kiugrott, rávetette magát az altisztre és le
szakította válláról a bőrláskát. A táskában 
nem volt pénz, de a kötelességtudó hank- 
altiszt dulakodni kezdett a támadókkal, 
vissza akarta szerezni tőlük a táskáját. Az 
egyik bandita erre

revolvert rántott és kétszer rálőtt Job- 
banra.

Mind a két golyó talált és a bankszolga vé
resen zuhant az aszfaltra. A rablók vissza
ugatlak a kocsiba, a volán mellett ülő tár
suk rákapcsolt, gázt adott és az autó vad 
iramban robogott az Akadémia-utca felé.

A merénylet fényes nappal történt 
a Lipótváros egyik legforgalmasabb üzleti 
utcáján, valósággal embertömeg láttára lőt
ték le Jobban Istvánt. Az utca népe üldö
zésükre indult, vad lárma verte föl a kör
nyéket. A menekülő banditák autója az 
Akadémia-utca sarkán belerohant egy autó
taxiba, félig összetörte, azután kikanyaro
dott a Dunapartra, átvágott a Kossuth La- 
jos-téren és eszeveszett tempóban menekült 
tovább a Pozsonyi-uton át az Angyalföld 
felé. Taxisofőrök és arrajáró autókra ug
ráló rendőrök üldözték őket,

a banditák gyors egymásutánban lőttek 
vissza üldözőikre és végül sikerült 
egérutat nyerniük, eltűntek nyomtala

nul.
Másnap reggel találták meg a Népligetben 
nz autójukat, amelyet gazdátlanul otthagy
tak. Kiderült, hogy a kocsit előző éjszaka 
lopták el egy budai villa elől.

Jobban Istvánt a FóA-ua-kórházba vitték, 
a lelőtt bankaltisztet többször is kihallgat
ták, nagyjából személyleirást is tudott adni 
a banditákról, akiket azonban hiába kere
sett a rendőrség, mig most azután nem várt 
fordulat következett be.

A váratlan fordulatot egy autólopási ügy 
nyomozása indította el. Mostanában a Li- 
pőf-körut környékén egymásután több autó
lopás történt. Gazdátlanul hagyott autókat 
loptak el Ismeretlen tettesek, vagy pedig az 
úttesten várakozó autókról leszerelték az 
értékes alkatrészeket.

A rendőrség nyomozni kezdett és néhány 
nappal ezelőtt

lefogta Dclchner János autószerelőt, őt 
gyanúsították a Llpót-kiJrut környékén 

történt autólopásokkal.
Deichnert letartóztatták és az ügyészség 
Mar/cd-utcai fogházába vitték. Ezzel a le
tartóztatással azonban nem fejeződött be 
n nyomozás. A rendőrség gyanúba fosta 
Wagner Lajos vendéglőst és Horváth György 
foglalkozásnélküli fiatalembert, azzal gya
núsították őket, hogy

cinkosai vo’tak Delchnernek 
és a detektívek mindenütt keresték őket.

A rendőrség tegnap bizalmas gton arr$l

értesült, hogy Wagner Lajos a Horn Ede- 
utcába készül, ismerősét keresi, egy rend
őri felügyelet alatt álló nőt. Detektívek he
lyezkedtek el a környéken a kapuk alatt 
és csöndben várakoztak.

Nemsokára föltűnt Wagner Lajos a 
Horn Ede-utcában,

ott már várta a rendőri felügyelet alatt 
álló nő és beszélgetni kezdtek. Abban a 
pillanatban előugrottak rejtekhelyükről a 
detektívek:

— Igazolja magát! — kiáltották. I
Wagner Lajos menekülni akart, a detek

tívek azonban útját állták. A vendéglős 
nem adta meg magát egykönnyen, dula
kodni kezdett,

a detektívek azonban régül legyűrték, 
megkötözték

és bevitték a főkapitányságra. Nyomban le 
is tartóztatták és átvitték Deiclincr mellé 
a fogházba.

Az elfogott autótolvajok az Angyalföldön 
laktak, a Fdy-utca 72; számú házban, Hor- 
váth Teréz takarítónő albérlői voltak. De
tektívek mentek a Főp-utcába és házkuta
tást tartottak. A házkutatást végignézte 
Horváth Teréz, akit különben bizalmas ba
rátság szálai fűznek Wagner Lajoshoz. 
A takarítónő megrémült a detektívek lát

„A magyar történelem útját 
járjuk, amely a magyar 
feltámadáshoz vezet*

magasszárnyalásu beszédben kérte fel a kormányzót a Nemzeti Munkahét 
megnyitására — A Nemzeti Munkahét impozáns vasárnapja

(A Hétfői Napló tudó- 
silójától.) Vasárnap kora 
délelőtt már megindult a 
népvándorlás az ügető
versenypálya felé, a Nem
zeti Munkahét ünnepé
lyes megnyitására. A vá
ros különböző pontjain 
gyülekeztek a testületek, 
szervezetek és tiz óra fe’é

menetekbe formálódva Indultak a Tnttersall- 
hoz, ahol már ekkor megszámlálhatatlan tö
megben gyűltek össze: a magyarruhás lányok 
színes csapatai, a vidéki küldöttségek zászlóik
kal és a főváros érdeklődő közönsége.

Tizenegy órára
szinültlg megleltek a tribünök, 

de a pálya területe is.
A kormányzói páholyban is összegyűltek a 

meghívott előkelőségek. A kormány tagjai kö
zül elsőnek Kállay Miklós földmivelésügyi mi
niszter érkezett meg, utána Fabinyi Tihamér 
és Lázár Andor, majd Imrédy Béla, Keresztes- 
Fischer Ferenc miniszterek, Gömbös Gyula mi
niszterelnök és végül Hómon Bálint kultusz
miniszter, Háry András meghatalmazott mi
niszter, Marschall Fércre, Petri Pál óHamtit- 
liárok, Almásy László, a képvisclőház elnöke, 
l’uky Endre, n közigazgatási birósóg elnöke, 
Szfranyavszky Sándor, Preszly Elemér főispán, 
Antal István, a sajtóosztály vezetője mig a 
főváros képviseletében Sipőcz Jenő polgármes
ter éa Liber Endre alpolgármester jelentek

tára, nem tudta, hogy Wagnernek mi dolga 
van a rendőrséggel és ijedten mondotta a 
detektiveknek:

— Az Isten szerelmére, remélem, nem 
lesz komoly baja Lajcsinak. Tessék el
hinni, ő nem gonosztevő. Csak véletlenül 
került a dologba. A Jancsi, meg a Gyuri 
lőttek a pisztolyból, nála nem is volt revol
ver ...

A detektívek meghökkenve ütötték föl a 
fejüket,

az első pillanatban nem értették, mi
féle revolverről, miféle lövöldözésről 

beszél Horváth Teréz.
Most már a takarítónő is észrevette, hogy 

elszólta magát, de már nem lehetett vissza
táncolni. A detektívek faggatni kezdték, 
mire Horváth Teréz sírva mondotta:

— Kétent Szépen, nemcsak én tudok róla, 
hanem a Böske is.

Kiderült, hogy ez a Böske a Horn Ede- 
utcában lakik. A detektívek vallatóra fog
ták a két nőt, akik azután rövidesen óriási 
feltűnést keltő vallomást tettek:

vallomásukból az derült ki, hogy Wag
ner, Deichner és Horváth követték el a 

Széchenyi-utcal autós rablást.
A takarítónő és a barátnője elmondotta, 

hogy Wagner ék még júniusban arról be

meg. Fekete diszmagyarban jött el Albrecht 
királyi herceg.

A vasutasok és a rendőrök zenekara fel
váltva szórakoztatták a közönséget. A dalárdák 
is énekeltek, a rádió spaekere pedig

a hangszórókon át csinált rendet a hul
lámzó százezres tömeg között.

A levegőben egy
repülőgép keringett, 

mely a Nikotex reklámcéduláit dobálta a kö
zönség közé.

Tizenegy óra után már együtt van mindenki 
a kormányzó fogadtatására. A TESz országos 
elnöke, Baross Gábor képviselő az utolsó meg
beszélést folytatja Szörtsey Józseffel, a TESz 
másik elnökével. Gömbös Gyula miniszterelnök

Ez a rend, béke, nyugalom országa
Agyulövések hangjai mellett a küldöttségek 
zászlótartói meghajtották lobogójukat a 

kormányzó előtt,
majd a magyar Hiszekegy után,

GÖMBÖS GYULA 
miniszterelnök tartotta meg üdvözlő beszédét.

— A nemzetek társaságában, de az egyén 
életében is fontos — kezdte beszédét a mi
niszterelnök —, hogy teljes önmegismerés 
alapján tudjuk, merre visz az ut, tudjuk 
milyen erők állanak rendelkezésünkre az 
előttünk álló célok elérésére, tudjuk, 

széltek elöltük, hogy akármilyen uton- 
módon pénzt fognak szerezni. A Széchenyi- 
utcai merényletet követő napon 

elmondották neki, hogy ők követték el 
a támadást és még panaszkodtak, hogy 

nem tudtak pénzt szerezni.
— Mi azt hittük, hogy csak dicsekednek, 

— mondotta a két nő — azért nem jelen
tettük fel őket a rendőrségen.

Mire a vallomásnak ehhez a részéhez el
jutottak, még egy érdekes felfedezésre ju
tottak a detektívek. Horváth Teréz taka
rítani járt egy házhoz. Ebből a lakásból 
a Széchenyi-utcal támadás előtt néhány 
nappal eltűnt a házigazda Frommer-pisz- 
tolya. A támadást követő napon legna
gyobb meglepetésre

Horváth Teréz gazdája megtalálta az 
asztalfiókbnn a revolvert, de két golyó 

hiányzott belőle.
A két nő vallomása után Deichnert és 

Wagnert a fogházból a főkapitányságra 
vitték és kihallgatták őket, de

mind a kelten tagadnak.
A rendőrség most bizonyítékokat gyűjt el
lenük, Horváth György ellen pedig elfo
gatóparancsot adtak ki és remélik, hogy 
rövidesen minden tisztán áll majd a rend
őrség előtt.

az előtérben hosszasan tárgyal Sztranyavszky 
Sándorral.

Pontban féltizenkét órakor, a „fanfarok1* 
kürtjclzésc közben és a Himnusz hangjai 
mellett

berobog a kormányzó autója.
Gömbös Gyula miniszterelnökkel ar élén, a 

kormány tagjai, valamint Baross Gábor és 
Szörtsey Józset fogadják a szárnysegéde kísé
retében érkező kormányzót, aki nyomban fel
sietett a páholyba, kezet szorított Albrecht ki
rályi herceggel és helyet foglalt a miniszter
elnök és a királyi herceg között. Ebben a pil
lanatban

óriási, lelkes éljenzés vlharzott fel a tömeg 
ajkáról.

mik azok az eszközök, amelyek a cél 
eléréséhez kellenek.

Beszélt ezután a Nemzeti Munkahétről, 
amelynek csak egy célja van:

előbbre vinni a magyar nemzetet az ön
megismerés utján.

Majd a miniszterelnök Horthy Miklós 
kormányzó felé fordult:

Főméltóságu uram, ezelőtt tizenöt év* 
vei a Szegeden megszervezett kicsiny had* 
sereg élén méltóztatott bevonulni a fővá
rosba, (Hosszantartó. éljenzés,) A szegedi
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napok a a szegedi eszmék szellemeiken kí
vánta főméltóságod ezt az országot átalakí
tani. Ezt a nemes Igyekezetét a gondviselés 
úldásft és nemzetünk jó sorsa eredménnyel 
koronázta,

meri ttin ez n csonka ország Föméltó- 
aúgod szándékának, intencióinak meg- 
felcldcn n rend, béke, nyugnloin országa.

Itt mindenki, ebben nz országban Fő
méltóságod nemes és emelkedett szellemé
nek megfelelően tisztában van azzal, hogy 
az a nemzet, amely a mindennapi élet gond
jaitól és bajaitól leteperni engedi magát, 
nein az életre hivatott, hanem a halálra 
való.

Mi járjuk a magyar történelemnek azt 
az utjál, amely a magyar feltámadás

hoz vezet.
Hosszantartó és lelkes éljenzés közepette 

fcjftztc be a miniszterelnök beszédét, amely 
után a tömeg percekig lelkesen éljenezte 
Horthy Miklós kormányzót.

A miniszterelnök beszéde után, — melyet 
többször szákitóti meg lelkes és viharos éljen
zés, —

• kormányzó késel szorított a miniszter
elnökkel.

A kormányzói páhollyal szemben lévő emel
vényén szavalta el ezután Kist Ferenc, n Nem
zeti Színház Ingja az ünnepi ódát, majd újra 
Gömböt Gyula miniszterelnök állott fel és

felkérte ■ kormányzót a Nemzeti Munka
hét megnyitására.

— A Nemzeti Munkahetet ezennel megnyi
tom, — mondotta a kormányzó.

Ezután megkezdődött 
a diszfelvonulás, 

melyet a kormányzó láthatólag nagy érdeklő
déssel nézett végig, közel egy órán át és azu
tán a közönség lelkes éljenzése közepette el
távozott az ünnepség színhelyéről.

Felvonulás 
Budapest utcáin

Az Ipari felvonulás al üget Apályáról a Fiu- 
nioi-uton és üaross-léren át a Rákóczl-ut, Er- 
zsóbet-körul, Andrássy-ul és Aréna-utón ál a 
városligeti Iparcsarnok megkerülésével haladt 
az Andrássy-ulra. Azután a Vilmos császár
utón, KAroly-körut és RAday-utcán át a Fe- 
renc-körutra, majd a Ferenc-körutról Józscf- 
Erzsébet-i Teréz- és Lipót-körulon és Margil- 
hidon Al a Margil-körutra. Innen a Zsigmond- 
ulcfin, Pállfy-lér és Fő-utcán át a Lánchídfőig, 
a Lnnchid-UtCán, Szcbeny Antal-téren, Allila- 
körut és Döbrenlci-téren keresztül, az Erzsé-

Gömbös mai rádiószózatában 
nyilatkozik a választójogról is

[Ezer aiándem
£ A negyedik rejtvény megfejtése_____

bet-hidon fit ax Enkü-ut, Kossuth Lajos-utca, 
Rákóczl-uton At a Baross-lérlg, ahol körüliéiül 
négy óra tájban oszlóit szél. A felvonulást 
mindenütt óriási közönség nézte végig.

Gazdakongresszus 
a Tattersallban

Délután három órakor az Országos Gazda
kör, a Termelők és Fogyasztók Országos Gaz
dasági Blokkjával tartott kongresszust, melyen 
Czeglédy Endre elnökölt. Dr. Baross András, 
Vasr János és még többen szólallak fel a 
gazda kongresszuson.

Divatbemutató
Zsúfolt nézőtér előtt tartották meg a TESz 

Ünnepi Hét keretében vasárnap délután a Vá
rosi Színházban a divatbemutatót, amelyet 
Bakó Lászlóné prológusa vezetett be. Több 
énekszám és szavalat egészítette ki az esemé
nyekben gazdag divatbemutatót.

A HONSz kongresszusa
K TESz Nemzeti Munkahét programjának 

keretében vasárnap délután négy órakor tar
totta meg

országos kongresszusit
a Hadirokkantok Országot Nemzeti Szövetsége. 
Dr. vitéz Árvát falvi Nagy István elnöki meg
nyitóbeszédében kijelentette, hogy a hadirok
kantuk rengeteg szenvedésük ellenére mindig 

kitartottak nemzeti hazafias célkitűzéseik 
mellett

s az általános munkából ki akarják venni ré
szüket. Usetty Béla a ferencvárosi csoport 
zászlóját avatta föl, majd pedig dr. Érti Já
nosné zászlóanya átadta a zászlót dr. Szemere 
Gusztáv csoportelnöknck. A belügyminisztérium 
nevében Pácskándt János miniszteri titkár 
mondott beszédet és a nagygyűlés a Himnusz 
eléneklésével véget ért.

Az Iposz közgyűlése
Vasárnap délelőtt a budapesti kereskedelmi 

és iparkamara dísztermében Pap József elnök 
lete alatt tartotta

első évi rendes közgyűlését
at Ipartcstületek országos központja. Több be
széd elhangzása után a közgyűlés testületileg 
kivonult az Ügetöversonypályára a kormányzó 
bevonulásának tizenötéves évfordulójára ren
dezett hódoló felvonulás megtekintésére. Dél
után három órakor folytattak a közgyűlést és 
az iparosságot érdeklő fontos problémákat tár
gyalták le.

Munkában a mentők
A Nemzeti Munkahét megnyitásával kapcso

latos monstre felvonuláson a mentőknek is sok 
munkájuk akadt.

122 esetben nyújtottak első segélyt 
s mindannyiszor hőség okozta rosszullét miatt.

Az idő A jele,
hogy mindenben a legtökéletesebbet kívánjuk. Éppen 
ezért kell, hogy Ön huszonnégy fillérért vegyen egy 
próbadoboz HEZOLITE-RAPID arcápoló gyorsborotva
krémet, mert ez tökéletes borotválkozást nyújt önnek 
viz, szappan és ecset nélkül. Nem kell eoseteléssel az 
idejét eltöltenie, csak felkenni a HEZOLITE-RAPIDOT 
ás rögtön minden várakozás nélkül borotválkozhatik. 
Legyen az erős szakái vagy érzékeny arcbőr, 1 perc 
alatt tökéletesen megborotválkozott és arca üde, 
□ársonysima lesz. A próbadoboz használata után ön is 
azt fogja mondani:

EZ IGÉM, EZ TÖKÉLETESI

A huszonnégy fillért is visszatérítem eredeti 
doboz vagy tubus vásárlásánál. Eredeti doboz 1.50 P, 
nagy tubus 2'— P. Kapható minden szaküzletben, vagy 
a készítő dr. HOLCZBR vegyész illatszertárában: 
VI, Teréz-körut 8.

a magyar közvélemény most már inkább 
arra kiváncsi, hogy

milyen lesz a kormány választójogi re
formja,

amelynek — mint már jelentettük, — nagy 
elvi szem,pontjai tekintetében már megtör
tént a döntés és pedig az egész vonalon a 
titkosság alapján.

Gömbös Gyula miniszterelnök hétfőn este 
-— miniszterelnökségének kétéves fordulója

Testvérgyilkosság
a mezün

A gyilkcs legény önként Jelentkezett

A
Mlskole, szept. 30.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának telefonje
lentése.) Pár nap elolt 
Somogyi Lajos szeder
kényt gazdalegény Já
nos bátyjával a széna
kazlakon dolgozott. Mi
után néhány szénakaz
lat felraklak, Somogyi 

faluba és el- 
az egyik ma

Lajos feldultan rohant be a 
mondotta, hogy bátyja leesett 
ghs kazal tetejéről és

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 
hogy meghalt

A vizsgálat azt állapította meg, hogy So
mogyi János valóban szerencsétlenség ál
dozata lett, megadták a temetkezési enge
délyt és Somogyit eltemették.

Vasárnap beállított a miskolci ügyész
ségre Somogyi Lajos: 

— Megöltem a bátyámat, tartóztassa
nak le!,..

Somogyit azonnal részletesen kihallgatták

alkalmából, — rádiószózatot intéz a magyar 
nemzethez és mint értesülünk,

egyben megjelöli a magyar politika jö
vendő útjait is.

A miniszterelnök rádiószózatában nem tér 
ki részletkérdésekre, de nyilatkozni fog a 
választójogi reformról is, és kétségtelen, 
hogy rádiószózatának ezt a részét különö
sen nagy érdeklődéssel várja a magyar po
litikai élet.

s vallomásából kiderült, hogy bátyjával 
összeverekedett és a verekedés hevében 
baltával olyan súlyos sérüléseket ejtett fi
vérén, hogy az meghalt. A gyilkosság ulán 

’edt tettének súlyos következményei
től és

úgy tüntette fel a gyilkosságot, mintha 
véletlen Szerencsétlenség lett volna.

Azután clbujdosott falujába.
— Nem tudtam már elviselni, hogy titok

ban maradjon bűnöm, mindig kisértett bá
ty ám véres emléke, ezért jelentkeztem most 
— vallotta Somogyi.

Somogyit vallomása után az ügyészsé
gen őrizetbevették 

és megindították az eljárást.

Wl tMeXZMZN.
CphlMfl? náaT™»e^fr^UJ Ü W í| I I / ’0«eSyet» árnyát:yUIHVUHL, Muzeumkörűi 7é.2l

(A Hétfői Naplő tudósítójától,) Az or
szággyűlés ugyancsak október második fe
lében kezdi meg tanácskozásait, de a poli
tikai élet hullámzása szokatlanul erős inár 
most is, jóval a parlament munkájának 
megkezdése elölt.

Előtérben áll a választójogi reform, amely 
kérdés n pnlitikni köröket máris erősen 
foglalkoztatja. Kezdődött ez az érdeklődés

la Független Kisgazdapárt ismeretes bizal
mas választójogi elgondolásaival, mig most 

I újabb két választójogi reformjavaslat ke- 
iríilt nyilvánosságra. Az egyik Berki Gyula 
| kormánypárti képviselőnek magánjavaslata, 
[a másik Túri Béla, a kereszténypárt egyik 
vezető tagjának nyilvánosságra kcsült vá
lasztójogi tervezete.

I Magánjavaslat tehát volna már elég, ám

Szombathely, srept. 8Ö.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Csekontcs Iván gróf, Szombat
hely képviselője vasárnap beszámoló-gyű
lést tartott. Megjelent a beszámolón Sigray 
Antal gróf, Grigcr Miklós, Petrovácz Gyula 
és Huszár Mihály képviselők, Watlncr M-

ola«x RöMjcpyet, kényszMÍftlcRÖnt maron
Áron vesB Bnmnbank, V., NAdor-n. 28 
rőzHdévol szemben. Telefon: 218-10

Nem lehet eiegge hangoztatni
í mily fontos intézmény

í a magy. hir. osztaiysorsiaiéh
Tudni kellene mindenkinek, mily sokan nyertek az 

óriási főnyereményekén kívül tekintélyes összegek 1 
es ma gondtalanul élhetnek. Az osztálysorsjáték huzá 
sálnál az Állam gyakorolja az ellenőrzést, ott nincs 
protekció, nincs kiváltság, se rang, se kor, se érdem 
se képesség, se tehetség, se vagyon, hanem teljesen a 

»veieiien szerencse
Synkl in mulassza cl n gyors moggazdago- 
djs lehetőségét és „ klvAló alkalmat. Október 
2(>-án kezdődik az ul sorsjáték, rendeljen egv sorsié 

L’vct még ma akármelyik föárusltónAI. Ki
fizet ul van ideje legkésőbb a húzás előtt I

ísef pápai prelátus, kanonok nyitotta meg 
a nagygyűlést.

Csrkontcs ívín nngy beszédében elsősor
ban gazdasófii kérdésekkel foglalkozott. 
Hangoztatta, hogy az adózést nem lehet to
vább fokozni,

az Irányított gazdálkodás nrm frlrl 
meg a célnak.

A titkos választás mellett beszélt és a kor

mánynak a közigazgatás koncentrációjára 
Való törekvése ellen.

Ünneplés közben emlékezett meg Hor
thy Miklós kormányzó tlzentltéves ju- 

blleiimáröt, 
azután a kormány külpolitikáját bírálta.

Petrovácz Gyula veit a kővetkező szó- 
nők majd Grlger Miklós beszélt. A király
kérdéssel foglalkozott és kijelentette, 

ellene van úgy a fehér, mint a vörös 
vagy barna diktatúrának, 

a titkos választójog híve.
Sigray Antal gróf és IlUlrir Mihály fel

szólalása után véget ért a nagygyűlés.

»0%-« takarítja meg minden 
kerékpáros trlclklilulnjdonos, ha Botoné ot 
vesz S pengőért. A Hólánc feltalálói és egyedid 
Synrlói: Horváth és Hercienlk ércömöde és 
gépműhely, Vili., Vist Imre-iltca 14.

fi szí. Gelifirt Pezsgőfürdő 
árszabása október i-iöi

Kcdrnző időjárá. A HuUámvcrőgáp

Az uszócsarnok 7-től este e-ig van nyitva1
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Szörnyű vasúti katasztrófa 
n lalosmlzsei vonat BÖÍIMSt 0310^030 

átgázolt egy lovas-
kocsit, három utas meghalt, a uegyeoik a halállal uniósuk

A vasárnapra virradó éjszaka borzalmas vas-1 
úti szerencsétlenség történt Budapest határá-1 
bán: a Budapest felé haladó lajosmizsei szc-1 
mélyvonat Pestszentlőrinc közelében elgázolt j 
egy kocsit, amelynek utasai közül

hárman meghaltak,
mig az egyik utas súlyos sérülésekkel került 
kórházba.

A kispesti rendőrkapitány vasárnap kora 
reggel óta késő estig nyomozott a halálos sze
rencsétlenség ügyében és annak minden részle
tét pontosan tisztázta.

Lassún József 43 éves pestszentlőrinci fuva
ros szombaton délután Pestszentimrére indult 
kocsijával, hogy ott egy ismerősét megláto
gassa. Magával vitte feleségét és egyik ismerő
sét, Keresztesi Imre 30 esztendős gyárimunkást. 
Lassúntk az esti órákban indultak vissza Pest- 
szentimréröl Pestszentlőrinc felé. Pestszentlő
rinc határában egy idősebb férfi állította meg 
kocsijukat és arra kérte őket,

vegyék fel a kocsira, mert lekéste az 
utolsó villamost.

Lassún helyet adott az ismeretlen férfinek és 
most már négy utassal haladt hazafelé a kocsi. 
A pestszentlőrinci műúton a vasúti átjárónál 
feltűnt a lajosmizsei személyvonat.

Iuissán kocsijával a vonat előtt akart át
vágni az utón.

A lovak közé csapott, felhajtott a töltésre, de 
abban a pillanatban, amikor a kocsi a sínekre 
ért, a vonat már az átjárónál volt, elkapta a 
könnyű kocsit:

megtörtént a borzalmas gázolás, szörnyű 
sikoltozás, kétségbeesett Jajgatás hallat

szott,
lefékezett, a vasutasok, azb mozdonyvezető _ ------- - .

utasok leugráltak a vonatról s a pozdorjává 
tört kocsi romjai alól húzták elő a szerencsét
lenség áldozatait.

A mentőket nem lehetett értesíteni, mert jó
idéig tartott volna, amig kiérkeznek a szeren- 
«íi?cn>ég színhelyére és igy a súlyos sebesül
teket > vonatra rakták fel és Budopc.trc in
dullak velük. A kocsi utasai közül azonban 
csak két sebesültet szállítottak Budapestre, 
kettőn már nem lehetett segíteni.

A szörnyű szerencsétlenség első pillanataiban 
Biegállapitolták, hogy Laliin Józsefné halott.

A szerencsétlen ssssonyt ■ mozdony kere
kei kettéwellék. áthaladtak r.Jl. "> eteö 
vásott körei kerekei la, úgyhogy mire « 
vonat lefékezett, három darabra vágták 

szét ■ kerekek a testét.
A másik halott Keresztesi Imre volt, aki 

olyan súlyos zuzódásokat szenvedett a kopo
nyáján, hogy nyomban a kataszrófa után ki
szenvedett . , . .

Lassún Józseffel és ismeretlen utasával robo
gott már csak a vonat Budapest felé. Mire 
azonban a Keleti-pályaudvarra érkeztek, az 
ismeretlen utas nem volt már életben: 

útközben belehalt sebeibe.
A pályaudvarról a mentők most már csak egy 
sebesültet szállíthattak élve kórházba: Lassún 
Józsefet, akit a Szent lstvún*ór házba vittek. 
Az ismeretlen ember holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállitották és vasárnap 
délben már agnoszkálták is.

Egy ijedt, sápadtarcu asszony sietett a déli 
órákban a törvényszéki orvostani intézetbe, s 
amikor a holttestet meglátta, eszmétlenul vá- 
S Ilyen drámai tetemnéző után derűit ki, hogy

Garay Géza 53 éves pestszentlőrinci ke
reskedő a szerencsétlenség harmadik ha

lottja
és az asszony, aki agnoszkálta, a felesége volt.

Pestszentlőrincin vasárnap kora reggel már 
híre terjedt a szörnyű szerencsétlenségnek és 
Garauníhoz is eljutott a katasztrófa híre. Az 
asszony a kispesti kapitányságon jelentkezett, 
innen küldték a törvényszéki orvostani inté
zetbe, ahol felismerte halott férjét.

A kispesti kapitányság vasárnap többször is 
érdeklődött a Szent /sfudn-kőrházban. hogy a 
szörnyű szerencsétlenség egyetlen életben ma-

LILA
I
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radt áldozatát kihallgassák. A délutáni órák
ban jelentette a kórház a kapitányságnak, 
hogy Lassún állapota igen súlyos,

de eszméletre tért, meg lehet kísérelni ki- 
hallgatását.

Juhász József dr. rendőrfogalinazó sietett a 
Szent Muőn-kórházba, ahol a bepólyált fejű 
és összetört testű Lassún József ágyánál meg
kezdődött a kihallgatás.

Elhaló hangon, alig érthetően beszélt Las
sún a szerencsétlenségről. Csak annyit tudott 
mondani, hogy

nem vette észre, bogy a vonat már az át
járónál ven, azt hitte, meg tudja előzni 

és ezért hajtott fel a töltésre. A vonat azonban

Botrányt rendezett a defek 
íivekkel a szép varrónő, aki 
két tucat selyemruhát lopott 

Amikor kiderültek tolvajlásai, kleptomániával védekezett
Rúdai Józsefné, egy Eötvös-utcai női divat- 

szalón tulajdonosnője följelentést tett a rend
őrségen és előadta, hogy szalónjából

rejtélyes körülmények között több értékes 
ruhadarab eltűnt.

A divalszalón tulajdonosnöje elpanaszolta, hogy 
amikor egy-egy vevőjének ruháját akarta szál
lítani, a ruhákra sehol sem talált rá. A detektí
vek figyelni kezdték a szalón alkalmazot
tait, s

■ gyanú Ganter Mária varrónőre terelődött.
A fiatal, csinos varrónő, aki a szalón egyik 
legjobban fizetett alkalmazottja volt, hevesen 
tiltakozott a gyanúsítás ellen.

A detektívek azonban tovább figyelték a 
fiatal varrónőt, majd engedélyt kértek a vizs
gálóbírótól, hogy

házkutatást tartsanak lakásán.
A vizsgálóbíró hozzájárult a házkutatás meg
tartásához s a rendőrség emberei kiszállottaktartásához s a rendőrség —»•---------
Ganter Mária gróf Zichy Jenő-utca 40. szám 
alatti lakására. A varrónő a detektívek lát-

Róth Jani vasárnap
érdekes vallomásban 
tárta fel elfogatását

A vizsgálóbíró kihallgatta a hires pesti fezőrt. aki 
megtörtén, de négy bőrönddel vonult be a Markóba

Negyvennyolc óra óla érdekes lakója van a 
Markó-utcai fogháznak: Róth Jani, a hires fe- 
zör, a pirosarcu, derüskedvü, pesti fiatalember. 
A harmincegynéhány esztendős Róth Jani tiz 
óv elölt tűnt fel először:

fantasztikus összegeket keresett a tőzsdén 
és költött el az éjszakai életben.

Amikor elfogyott a gyorsan szerzett vagyon, 
Róth Jani hirtelen eltűnt Pestről. Amikor visz- 
szatért, megint tele volt pénzzel. így ment ez 
pár esztendőn keresztül, de legutóbb már el
fogató parancsokat küldtek a hatóságok a kül
földre tűnt Róth Jani után. Az elfogató pa
rancsokat azért adták ki ellene, mert

néhány ismerőse sikkasztásért feljelentene.
Róth Janira kisebb-nagyobb összegeket bíz

tak az ismerősök különböző tőzsdei ügyletek 
lebonyolítására, de Róth Jani nem számolt el 
a felvett pénzekkel és külföldre utazott. Pá
risban telepedett le és amikor megtudta, hogy 
körözik, egyezkedni kezdeti pesti feljelen
tőivel.

Valamennyi ügyfelével sikerült az egyez
ség,

sorra vonták v'ssza az ellene tett feljelentése
ket, egyedül Aich Hubert gyárigazgatóval nem 
sikerült Róth Janinak kiegyeznie. Aich Hubert 
jogi képviselője

fenntartotta panaszát
és igy tovább kutattak Róth Jani után, amig 
Belgrádban elfogták és Pestre szállították. 
Róth Jani megtörtén, kissé kopottan, de négy 
nagy bőrönddel vonult be két nap előtt a fog
házba.

Vasárnap a vizsgálóbíró maga elé vezettette

mar csaK 
nóhány napig 
fogad el előjegyzéseket 
a páratlan sikerű

Mérés bérletre
UWittiazMiiililiiiiiiii I 

gyorsan robogott az átjáróhoz és elkapta ko
csiját.

A rendőrtiszt azt is tisztázni akarta, hogy 
Lassan, aki a lovakat hajtotta, nem voll-c 
ittas.

— Nem voltunk ittasak kérem, — vallotta 
elhaló hangon a fuvaros —, mielőtt útnak in
dultunk, én egy fröccsöt ittam, Keresztest ket
tőt, senki sem volt részeg a kocsin.

Lassún a rendőrtiszt újabb kérdéseire már 
nem tudott választ adni, újra elvesztette esz
méletét.

A lajosmizsei személyvonat mozdonyvezető
jét, fűtőjét és vasutasait ma, hétfőn hallgatják 
ki a pestvidéki ügyészség vizsgálóbírójának és 
ügyészének jelenlétében.

tára
szenvedélyes jeleneteket rögtönzött, óriási 

botrányt csapott,
úgyhogy jő ideig tartott, amig a házkutatást 
meg lehetett kezdeni.

A házkutatás azután meglepő eredmények
kel járt: kiderült, hogy

a varrónő két tucat selyemruhát lopott el 
a szaténból,

ezenkívül különböző értékes ruhaanyagokat is 
vitt el és ezeket mind megtalálták a lakásán. 
Amikor mindezt megállapították, Ganter Má
ria azzal a meglepő védekezéssel állott elő, 
hogy

ő kleptomániús és ellenállhatatlan kényszer 
alatt követte el a lopásokat,

amit az is igazol, hogy egyetlen ruhadarabot 
sem adott el, valamennyi ott hever két éve a 
szekrényében.

A rendőrségen Ganter Máriát védekezése el
lenére letartóztatták és tegnap átszállították az 
ügyészség Markó-utcai fogházába.

RóthRóth Janit és részletesen kihallgatta. 
Jani vallomásából

érdekesen bontakozott ki elfogatásának 
története.

Így könnyű

vezetni!

>/» kg Pörköltkávé____
1 kg MDCs. Malátakávé _ 
1 kg MDCs. Cikória____
>/. kg MDCs. Kakaó____
7° kg MBÍs. Csokoládépor 
*/b kg Egészbors------------
3 kg Törmelék rizs____
7* kg Dióbél__________
1 kg Méz (0. b. 321)------
1 kg Teakeksz__________
l/» kg MDCs. Csokoládé 

1 üveg finom befőtt bár
mely gyümölcsből (a. b. 201)
1 üveg elsőrendű lám bár
milyen ízben in b. 20 n___

DIW^AJttMOK
RÓKÚCZI.UT 73-74

ORiON LERAKAT 
rádló-uldonsógokat bemutat, gnranclávnl fn- 
vit ób f’iitalan szaktanáccsal áll rendelkezésére l uchs 

Róbert oki. gépészmérnök. Telefon : 86—2—49.

IRÁNYI-UTCA 13.

Orion rádió főbb előnyei: 
Átvilágított állomájnévskála. Hullámhossz 
határ 200-1700 m. tehát Budapest II. véte
lére is alkalmas. Változtatható, 5 fokozató 
ontennacsatolás. Légszigetelésű forgókon. 
denzátor.VeszteségméntesbsépftetthJlá ’nB 
csapda. Modem, longőnyelvos hangszóró. 
Minden Orion rádiókeres'<'-'dör>é! i; j; Ható.

Ára 1 120.-t pengi

UftFfiHMHhFMS
IMm r&aiöosztaíva
vii., rAkóczí-ut go

Elmondotta, hogy párisi jőismerösei révén 
hamar egzisztenciát teremtett magárak a fran
cia fővárosban: bankot alapított és minden ke
resetét arra fordította, hovg feljelentőivel ki
egyezzék. Azért utazott ki Párisba, mert ott 
már elő volt készítve uj exisztenciája. Elfoga- 
tásáról ezt vallotta:

— Üzleti ügyben Párisból sürgősen Londonba 
kellett utaznom. Négyszáz font követelésemet . 
hajtottam be, majd gyorsan Belgrádba repül
tem, mert itt is tartozott egyik ügyfelem, aki
vel elszámolásom volt.

Az angol valuta értékesítése miatt azonban 
a Jugoszláv hatóságok elé kerültem.

Jugoszláviában igen szigorú deviza-rendelet 
van érvényben és ezért kerültem bajba. Ami
kor a rendőrség itt kihallgatott, körözésemről 
nem is tudtak,

csak később derült ki, hogy elfogató pa
rancs van ellenem. Erre azonnal letartóz

tattak.
— Mindent elkövettem, hogy kiadjanak, 

hogy végre haza kerüljek, mégha — börtönbe 
is zárnak!

— Aich Hubertct nem károsítottam meg, 
nem sikkasztottam el pénzét, hanem közös üz
leti vállalkozások lebonyolítására vettem át 
22.000 pengőjét Elszámolási differencia van 
köztünk, amelyet rendezni fogok.

Róth Janit, kihallgatása után, viszakisérték 
cellájába és

e hét elejéi' dönt a vizsgálóbíró, 
hogy továbbra is letartóztatásban marad, vagy 
szabadlábra helyezik.

r

1 kg Trapistasajt, félsovány-. -.88
1 doboz 7io Szardínia____ -.24
1 doboz Ve Szardínia_______ -.44
1 kg Szalámi olasz módra —2.40 
7‘ kg Magyarsonka_______ -.58
10 drb Lámpázott tojás____ -.58
10 drb Illatos kézmosószappan -.88
5 drb 40 dekás Háziszappan -.88
1 kg Padlóbeereszto ________-.68
100 drb színes Papirszalvetta -.44
3 drb óriási fiirdfi- v. mandulaszappan -.88

Érkezett 3 vágón elsőren
dű téli tatalma a legneme
sebb minősének, melyek 
mától kezdve kerülnek el

adásra
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Inkey Erzsébet bárónő 
soUyos lovas
szerencsétlensége

résztvett báró Inkcj

Nagykanizsa, szept. 30.
(A Hétfői Napló tudó

sító jónak telefonjelen
tése.) Súlyos lovasszc- 
rcncsétlcnség történt 
tegnap délután Kapos
várott. A zalai és somo
gyi lótenyésztők tegnap 
délután lóversenyt ren
dezlek. A versenyen 

■}/ Erzsébet urlovasnő is.

Az akadályversenyben az első két aka
dályt minden baj nélkül vette,

a harmadik akadálynál azonban a ló 
megbotlott és felbukott és maga alá te

mette lovasát.

Hosszas fáradozás után emelték ki a ló 
alól az eszméletlen bárónőt. Az orvos még 
a versenypályán bekötözte. Súlyos állapot
ban szállították kórházba.

Valutaüzérkedés miatt 
letartóztattak két főpincért

Valutarazzia kávéházakban és szállodákban

MIÉRT SZERETIK 
A PENGŐS REGÉNYEKET?

Mit tudnak ezek a vidám színű — boríték
jukon művészt fotómontázsokkal és Pallas- 
Athéné tiszta profiljával ékes — tarka köny
vek: mit adnak az olvasónak, hogy ilyen egy
formán szereti őket ifjú és öreg, szegény és 
gazdag, álmodó fiatal leány és gondtól gör
nyedt férfi?

Két dolgot tudnak ezek a könyvek, két érté
ket nyújtanak, amit eddig — legalább is ilyen 
világosan, ilyen céltudatosan — semmi más ki
advány adni nem tudott.

Először is: egészséges irodalmat Az egész
ség egyszerűen egyensúly. A testnek és a lé
leknek, a realitásnak és a költészetnek külö
nös, bonyolult, titokzatos egyensúlya* ez teszt 
az ember egészségét, de az irodalomét is. Vég
telen gond, kényes és érzékeny ízlés válogatja 
ki a Pengős Regények minden egyes kötelét, 
hogy szellemi nívójú, erkölcsi és művészi ér
tékű munka legyen és ugyanakkor érdekes, iz
galmas, lélekzetfojtón robogó csclckményü.

A második nagy érték, amit a Pengős Regé
nyek olvasóiknak nyújtanak: a világ ismerete. 
Idegen országok legjobb fiai beszélnek bennük 
hazájukról és életükről. Megint nem fárasztó 
útleírást adnak, sem száraz néprajzi adatokat, 
hanem a ragyogó, színes meseszövés szá
lai körött ismeretlen tengerek), távold 
vidékek, különös emberi sorsok eleven és meg
hitt ismeretét nyújtják.

Kicsiny az útiköltség: félpengőért, egyért 
vagy keltőért, nagyritkán háromért a Félpen
gős, Pengős, Két- és Hárompengös Regények 
fölveszik vitorlásukra az utast és megindulnak 
vele ismeretlen országok felé.

íme: ezért szeretik a Pengős Regényekek 
ezért szólnak minden olvasó szivéhez.

A valutarendflniég de- 
tektivjei bizalmas be
jelenti* alapján meg
tudták, hogy egyes ká
véházakban, hotelekben 
zugárfolyainon próbál
nak valutát értékesíteni. 
A detektívek legutóbb 
egy főpincért: Mctzler
Lászlót figyelték. Néhány nappal ezelőtt

két elegáns fiatal nő tért be a kávé
házba

és alig hogy helyet foglaltak, magukhoz in
tették a főpincért:

— Száz svájci frankot és néhányszáz 
cschköronát nem váltana bel — kérdezték 
a főpincért.

Hamar létrejött az üzlet, Metzler zug
árfolyamon megvette a valutákat. A detek
tívek

a szomszédos asztaltól figyelték 

a történteket és Metzler Lászlót nyomban 
előállították a valutaügyészségre. Metilért

kihallgatták, majd a Markó-utcai fogháziba 
kisérték.

A főpincér vasárnapig a fogház lakója 
volt. Vasárnap védőjének, dr. Halász La
josnak előterjesztésére szabadlábra helyez
ték. Az eljárás természetesen tovább folyik 
ellene.

Egy józsefvárosi szállóban ugyancsak 
valutaüzérkedést lepleztek le a detektívek. 
Itt Schőnsteln Albert főpincért figyelték 
és megállapították, hogy zugárfolyamon 
valutát vásárol.

Schönstcint ugyancsak a valutarendőr- 
ségre kisérték,

majd innen az ügyészség fogházába s to
vábbi sorsáról a napokban dönt Kocsis 
ügyészségi alelnök, a valutaügyészség veze
tője.

A két főpincér leleplezése után a valuta
rendőrség detektivjei

tovább figyelik a kávéházakat éa hote
leket,

hogy ezeket az alkalmi valutaüzéreket le
leplezzék.

Két halálraítélt gangszter 
fantasztikus szökése

Pergőtűzet a fegyházból
adtak le a
iegyőrökre s a fegyház előtt várakozó autón elmenekültek

Férfiruha v. átmeneti kabát 40 P
készül mérték után divatos őszi szövetekből
LÁSZLÓ urlszabósága, Erzsébet-körut 1,1. em.

Newyorfc, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A richmondi fegyházból vakmerő 
és rejtélyes körülmények között szökött 
meg két gangszter. A két bandita néhány 
hétbe! ezelőtt egy vakmerő postarablást kö
vetett el, amely alkalommal

egy postást agyonlőttek.
A két banditára halál várt. Szombaton a 
vizsgálóbíró maga elé akarta vezettetni a 
banditákat, akik abban a pillanatban, ami

kor kiléptek a cellából, 
megtámadták a három fegyőrt.

A banditák eddig még fel nem derített rej
télyes körülmények között revolverekhez 
jutottak s

a megtámadott fegyőrökre valóságos 
pergőtüzet adtak le.

Az egyik fegyőr holtan esett össze, a másik 
kettő súlyosan megsebesült. A banditák ez
után az ablakon kiugrottak s a fogház ka
puja előtt várakozó autón elmenekültek.

Tovább! letartóztatások 
várhatók a nagykanizsai 
marhaexportörök között

A feladványok kora és divatja elmúlt. A 
bridgeben ugyanis az egykor oly népszerű 
feladvényfejtésnek nem volt gyakorlati 
haszna, mert a feladványok megfejtése leg
többször egy ász vagy király eldobása volt, 
vagy valami hasonló trükk.

Ezért nem feladványt közlünk, hanem 
adjuk az itt következő játszmát, amelyet a 
Décsl—Keleti-pár, az Európabajnok magyar 
csapat két kiváló tagja játszott. Az olvasó 
számára a feladat:

1« hogyan lehet megcsinálni a bemondott 
kis szlcmmet?

2. hogyan lehet azt megbuktatni?

hoz el Bécsbe a tegjobb osztrák csapat, a 
Frischauer-csapat ellen. Ez a csapat ugyanis 
kilépett az európai ligából.

♦
Megjelenik végre egy olyan brídgekönyv is, 

amelyből valóban tanulni lehet. (Az eddigiek 
közül csak dr. Molnár Harryé volt hasznos és 
értékes.) Az uj könyvet Darvas Róbert Írja a 
játszás technikájáról és művészetéről.

Nagykanizsa, szept. 30.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjclen- 

tése.) A marhnexportőrök valutaügyo még min
dig állandó izgalomban tartja Nagykanizsát. A 
budapesti vnluladctektivek folytatják a kihall
gatásokat. Több cég

üzleti könyvelt és levelezését lefoglalták 
és névszorint osztályozva Budapestre, a lípót- 
köruti vnlularendőrségre küldték.

A mnrhnkorcskcdők és exportőrök körében 
nagyon nyomott a hangulat,

nem tudják, kiket fognak még kihallgatni.
Értesülésünk szerint, valutakülönbözet el

men az egyik exportőrtől
egymillió líráról, másik kettőtől pedig hu
szonötezer és nyolcezer pengő értékű va

lutáról kérnek elszámolást.
Az eddig kihallgatott marhakereskedők egy- 

része azzal védekezik, hogy
a szállításokat nem saját számlájukra 

teljesítették,
hanem olasz importőrök megbízásából dolgoz
tak és ha valuladiffcrencla van, akkor ezért 
az olasz cégek felelősek.

A kihallgatásokkal kapcsolatban további Őri
zetbevételek várhatók.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László. 
Sándor 40 éves uriszabóságára, akit mindenki 
a legnagyobb bizalommal kereshet fel, mert 
szakképzett munkásokkal kószit legdivatosabb 
őszi szövetekből, mérték után, remek szabás
sal 40 pengőért férfiruhákat, átmeneti, vagy, 
télikabátokat. Erzsébet-körut 1. sz. I. cm.

a mi moziNjK

Családi dráma
a bányásztelepen

Miskolc, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap délelőtt 
véres dráma történt egy 
disznóshorváti bánya
munkás házában. Bűz- 
dogány Bertalan bá
nyász leányának Péntek 
János huszonkélévcs

bányamunkás udvarolt. Buzdogány nem 
nézte jószemmel az udvarlást s többször 
kijelcntétle, hogy

leányát nem adja hozzá a fiatal mun
káshoz.

Péntek ennek ellenére vasárnap beállított 
'Buzdogányék házába és megkérte a leány

kezét. Buzdogány ridegen elutasította a fia
talembert, ebből összeszólalkozás, majd ve
rekedés lett.

Péntek kést kapott elő, rárohant az 
idős Buzdogányra és összeszurkálta, 

aztán kimenekült a bálból.
Buzdogány mostohafia, Szegi András a 

menekülő ember után rohnnt s mikor látta, 
hogy nem tudja elérni,

baltát vágott utána.
A balta súlyos sebet ejtett Pénteken, aki 

összeesett.
Buzdogdnyt és Pénteket a miskolci kór

házba vitték súlyos sérüléseikkel és a csend
őrség vizsgálatot indított a véres dráma 
ügyében.

A játszma a következő:
Pikk i Köri Karó: Tréfli
Aa Ab Ab D
B 7 K 2
10 2 D

9
5

Pftkt D, 4, 8,2
DÉL

ü2 m* Pfck| 8, 7
Kir: 5,4 d Kőn K,B, 10,9,8
K.rt|ll, 4,8 Karói B, 8, 7, 6
Wh B, 10, 0, B a S> TrH:8,5
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A licit ez volt:

Észak (Decsi): 1 treff, 1 sans, 3 sans, 6 treff. 
Dél (Keleti): 1 káró, 3 káro, 5 sans, 6 sans.

CITY FILMSZÍNHÁZ (V. Vilmos esósjór-at M » 
Telefon! 111-40). - Rolhschildok Főzz.; Georg
Ariin, Loretta Young ős Boris Kartól. — Miki, a 
Trubadúr, Leaulabb rajzfilm. - Fóx-vllőg-
híradók. - Ax előadások kezdete hétk. 4, 6, 8,10, ünnep
et vasárnap 2, 4. #. «. 10 órakor. Ai első stóadS* 
mindennap félhelyárakkal.

CORSO (IV.. Víol-ulca 9. Tal.t 87-4-02.) Vlctor de Kowa, 
Adélé Sandrock. Lizái Iloixschuh: Élvezzem a feleségem. 
Viaj. - Margarel Sullavan; Ml lesz veled, emberke? 
Faliadé regénye. — Hiradók. — Mindennap; H4. W, 
Kit) órakor. — A hétköznapi elsó előadás mérsékelt 

» oÍmnU,FILM.«INHA1 (Vili., Jőnef-körut 8s ÜUőlut 
sarok. Tel.; 3W-84.) Kacagó tarka Uvau. - Miki 
mnug és színes trükk rajzattralcciók. Ihász Lajos «» 
Pártos Gusztáv felléptével. — Előadások: H4. Vaő. M)8, 
toll), vasárnap: %2. %4. Hí, JA8. U10 órakor. - 

KAMARA MOZGOSZINHAZ (VIL. Dobáhy-utea ée Nyár
utca sarok. Tel.: 44-0-27.) Sirausa János legszebb me
lódiái filmen; Mesél a bécsi erdő. (Geschlchlen sus dem 
Wicnerwuld). Fősz.: Magda Schncider. Wolíl Albach 
Relty, Slczák Leó. Készült a bécsi filharmonikusok 120 
tsgu zenekarának közreműködésével. — Pompás kisérő- 
műsor. — Előadások: 4. 6. 8. 10. vasárnap: 2. 4. 6. 
8, 10 órakor. — Az első előadás mindennap félhely 
árakkal.

Remek műsort ReggeUg g Chappyúm

B „ Zanzibarban
Belépődít nincs v/„ Jókai u. 31

A megoldásokat Bridgc-jelzéMel csütörtök 
délig kérjük a Hétfői Napló szerkesztősé- 
gébé küldeni. A megfejtők között értékes 
ajándékot osztunk ki.

A világbajnokságról, amelyről elsőnek 
adott hírt n Hétfői Napló és amelyet no- 
vomber elején kell megvívni Budapesten az 
amerikai bajnokcsapat és az Európabajnok 
magyar csapat között, nincs újabb hir. Ma
gyar részről szinte semmi nem történik a 
propaganda érdekében, az előkészületek is 
nagyon mérsékeltek. Kissé kínosan hatott 
az európai bridgcliga főtitkárságának erre 
vonatkozó megjegyzése, de azért senki nem 
csinál semmit...

♦
Culbertson megrendezi Bécsben as ellen

világbajnokságot, Egg jó amerikai csapatot

OMNIA FII.MSZINRAt ÍVIII.. Kőlcsey-otcs 2. Telefoni 
30-1-25.) Tarzan és pajtása. Fősa.; Johnny Weissmüller.
- Az élő labdák. (Arlistalllm), - Atléták régen ée 
most (SportQim). — Híradó. — Az előadások ken* 
dele: hétköznap 4. 8 8. 10. vasár, és ünnepnap 2. 4. 
6, 8. 10 órakor. — At első előadások léllelvárakkal. — 
Elővétel 11 1 óráié

RAÓIUS FILMSZÍNHÁZ (Nagymező-utca 22/21. Telefont 
22-0-98 29-2-50). Magyar híradó. Paramount híradó.
— Néger bál New-Yorkban. (Zenefilm.) — Maszka 
majális. (Rajzot Irfikkfllm.) — Görkorcsolyatevü. 
(VarietéZIn.) - ..Rivaldafény.** (Cocklnil 1934 Revü, 
szerelem, tánc, muzsika ) Előadások kezdete: 8, 5, 
M ét H10 órakor. A hétköznapi első előadások mér
sékelt helvárakkal

*TAI A METRÓ FILMPALOTA /Teréz-körút 80 Telefont 
28-0-00.) Sldncy Klngsley világhírű színmüve: Az orvos. 
Fősa.t Clark Gabié. Mvrna Loy, Elltabeih Allén. — 
Kaland a tenger alatt. Színes trOkkfilm. — Bikaviadal 
Mexikóban. Utilllni. — A billiórd magasiskolája. Mu
tatványok a dákóvaj. - Előadások hétköznap (szombat 
kivételével) Mtí 5, %8 és U10 órakor. Az. első előadá
son mérsékelt helvárak és kél müsoronkivüli klskép. — 
Szombaton és vasárnap: 2. 4. 6, 8. 10 órakor, szombaton 
i 2 éi 4 órás előadások, vasárnap a 2 órás előadás 
mái sékelt helyárakkal.

tlHMá FILMSZÍNHÁZ (Vitt. Rákóczid 21 Telefon; 
40-0-45.) I'rolonflólva! At elcserélt mcn\asszony. Vlgj. 
Főst Anny Qnnra kellőt szerepben — KisCrő műsor. 
- Llőadúsok keidéi a hél kőin tp: ö. 148. ValO. vasár- 
JélhelyTakkaL * 10 órakor. As első előadások
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Hetvenltáromtives förfi 
halálugrása az Andrássv-uton
Karian felvágta az ersKst, azután leugrott az emeletről 
es szörnyethalt az öreg biztosítási felügyelő

A Magyar Élet-

Tragikus öngyilkos
ság történt vasárnap 
hajnalban az egyik 
Andrássy-uti bérpalotá
ban:

egy hetvenhárom
éves öregur leve
tette magát a har
madik emeletről 

és nyomban meghalt. 
és Járadék Biztositó In

tézet Andrássy-ut 8. számú házában játszó
dott le a megdöbbentő tragédia, amelynek 
áldozata: Bedő S. Sándor hetvenhároméves 
nyugalmazott biztosítási felügyelő volt.

Az öregur már évtizedek óta lakott eb
ben a házban. Csekély nyugdijából és öer- 
linbcn élő egyetlen leánya támogatásából 
élt. A legutolsó időben

Bedő Sándor idős felesége is dolgozni 
kezdett.

hogy a megváltozott viszonyok közt régi 
életstendeTdjüket megtarthassák. Bedő Sán- 
domé

bridzs-szalont nyitott.
'A nyáron a Margitsziget egyik vendéglőjé
ben volt a szalon, most pedig a

Parlament-kávéház különtermében fo
gadta a bridzselőket.

Bedő Sándor az utóbbi időben állandóan 
betegeskedett; asztmatikus rohamok kínoz
ták, amelyek egyre gyakrabban ismétlődtek 
meg,

Titokzatos módon eltűnt 
dr. Oravetz György orvos

Orvosi táskával a kezében beteghez Indult a Szent 
László-uti halálházból, azóta nyomaveszett

3/oőr Géza építész, a Szent László-ut 70. 
számú ház tulajdonosának megbízásából 
bejelentették a főkapitányságon, hogy a ház 
egyik lakója, dr. Oravetz György, 47 éves 
orvos eltűnt és ugyanekkor eltűnt a ház

ugylátszik, ez keserítette el 
annyira, hogy meg akart halni.

Szombaton az egész éjszakát ébren töl
tötte, megvárta, mig felesége hazaérkezett 
a Parlament-kávéház bridzs-szalonjából s 
csak azután feküdt le. Rövid idő múlva 
azonban újra felkelt, kiment a fürdőszo
bába és

zsilettpengével felvágta karján az ere
ket,

majd vérző karral kilépett a folyosóra és a 
korláton keresztül az udvarra vetette 

magát.
Véresen összetört tagokkal terűit el az ud
var keramitkockáin.

Kovács Lajos segédházfelügyelő éppen 
ekkor kezdte el a ház takarítását. A sze
rencsétlenség láttára fellármázta a lakókat 
és értesítette a mentőket, akiknek azonban 
már nem akadt dolguk.

Bedő Sándor nyomban meghalt.
Bedő Sándorné aludt, amikor férje az ön
gyilkosságot elkövette.

A segédházfelügyelő ébresztette fel a 
a szörnyű hírrel,

amelynek hallatára idegrohamot kapott, 
úgyhogy orvost kellett hozzá hívni.

Bedő S. Sándor holttestét a Törvény 
széki Orvostani Intézetbe szállitották s a 
nyomozást meginditották annak megállapí
tása végett, hogy a hetvenhároméves öreg
urat mi késztette az öngyilkosságra.

tént az eltűnés körül.
A Szent László-ut 70. számit ház, 

ahol dr. Oravetz György lakott, pár eszten
dővel ezelőtt egy szörnyű katasztrófával 
kapcsolatban szerepelt: az épülőfélben lévő 
ház beomlott, több munkás meghalt és so
kan megsebesültek.

A ház első emeletén lakott, kétszobás la
kásában dr. Oravetz György, itt volt a ren
delője is. A környéken nagy tiszteletben 
tartották, szerették,

a szegények orvosa volt, 
rengeteg páciens járt hozzá, főként olyan 
emberek, akik nem voltak tagjai a biztosító
intézetnek és a szegény emberek legnagyobb 
részét ingyen kezelte. Az Angyalföldön 
mint a szegények jószivü orvosáról beszél
tek róla.

Oravetz György dr. pár nappal ezelőtt 
orvosi táskával a kezében lépett ki a 

lakása ajtaján, beteghez indult.
A házbeliek kezűi többen köszöntek neki, 

Oravetz dr. barátságosan visszaköszönt és
shmm—————■■■«:

Éjszakai hajtóvadászaton 
hurokra került a pesterzsébeti 
szatir

Rendőrök mentették meg a líncseléstől 
a (egyházból szabadult rémet, aki bestiális 
merényletet követett el egy tízéves kislány el.'en

ból Behovcsics Erzsébet háztartásbeli le
ány, aki az orvos háztartását vezette.

A bejelentés alapján a főkapitányságon 
megindult a nyomozás, de a rendőrség va
sárnap estig nem tudta tisztázni, mi tör

Ma reggel torzonborz, 
elvadult külsejű, ko
pottruhás embert ki
sértek a rendőrök a 

.'főkapitányság bűnügyi 
osztályának folyósóján: 

a pestszenterzsébeti 
szatirt, aki napokig 
tartó hajtóvadászat

után került rendőrkézre.
öt nappal ezelőtt egy pestszenterzsébeti 

munkás a vendéglőbe küldte borért tízéves 
Ilona nevű kislányát. A kislány üveggel a 
kezében elment hazulról, percek múltak el, 
majd órák, de a kislány nem jött vissza. 
Az apja és az anyja ijedten kezdtek keresni. 
Sehol sem találták, végül hazamentek és 
már éppen együtt akartak a kapitányságra 
menni, hogy bejelentsék az eltűnést, mikor 
a kislány hazaérkezett:

összekarmolt arccal, széttépett ruhában 
roskadozva támolygott be a lakásba és 

ájultan cselt össze.
Fölmosták és ekkor a kislány a rémülettől 
remegő hangon, sírva mondotta el, mi tör
tént vele.

A vendéglő felé tartott s útja a Pestszent- 
erzsébet határán lévő Kapitány puszta mel
lett vitt el. A kapitánypusztai kukoricásból 
egyszerre csak

előugrott egy elvadult külsejű, hatalmas 
termetű férfi, rávetette magát, tenyerét 
a kislány szájára tapasztotta, hogy ne 
tudjon kiabálni, beclpelte a kukoricásba, 
a földre teperte, leszaggatta a ruháit, 
fojtogatta és erőszakot követett el rajta.

A kislány a rémülettől és a fájdalomtól al- 
éltan maradt a földön, a bestiális merénylő 
pedig felugrott, futásnak eredt és pár pil
lanat múlva eltűnt a kukoricásban. A kis 
Ilonka órák múlva tért magához és nagy- 
nehezen hazavánszorgott.

A szülei orvost hívtak hozzá, aki meg
vizsgálta és konstatálta, hogy a leányka a 
bestiális merénylet következtében

súlyosan megbetegedett és nyomban 
Intézkedett, hogy kórházba vigyék.

A gyermek édesanyja ezután a kapitány
ságra sietett és följelentést tett. A rendőr
ség azonnal megindította a nyomozást. Ér
deklődni kezdtek cs megtudták, hogy a Ka- 
pitány-puszAa környékén

már napok óta láttak ólálkodni egy 
ijesztő külsejű embert, aki megszóllt- 

gattu a kislányokat,
de ezek mindig ijedten elmenekültek előle. 

A személylcirás megegyezett a kis Ilonka 
merénylőjével. Most már a személylcirás

0 raioteses „ ZEPHír utanozhatatlan" 
o iok:í> 5
O Arlapol küld HÉBER kályhagyár ° 
O Vilmor caáazAr-ut 89. (HaJÓ»-u. sarok).

kiment a házból: ettől a perctől kezdve 
senki nem látta,

nem tudják, ml történt vele.
Oravetz dr. háztartását Behovcsics Er

zsébet gondozta. Az eltűnés után Behovcsics 
Erzsébet is eltávozott a házból, őt sem lát
ták többé és ugylátszik, ezért jelentették a 
rendőrségnek azt, hogy a leány szintén el
tűnt.

A Hétfői Napló munkatársa megállapí
totta, hogy

Behovcsics Erzsébet nem tűnt el, 
szüleinek IIungária-köruü lakásán tartóz
kodik. Itt felkerestük és beszéltünk vele.

— Teljesen érthetetlen előttem az eltű
nés1, — mondotta, nem tudom, mi történ
hetett a doktor úrral. Nem értem a dolgot.*

A rendőrség most azt kutatja, hogy 
ax eltűnés napján melyik betegéhez In

dult dr. Oravetz György, 
mert valószínűnek tartják, hogy ezen az 
utón történhetett vele valami olyan dolog, 
ami nyitját adná a titokzatos eltűnésnek.

alapján kezdték keresni a rémet, aki féle
lemben tartotta a környékbeli kislányokat.

A detektívek és rendőrök napokon át 
razziázták a környéket, mig azután szom
batra virradó éjszaka sikert hózo|| a hajló
vadászat: a Kapitány-puszin mellett

a razzia gyűrűjébe került a pestszeut- 
erzsébetl rém, lefogták, szijbilincset 
hurkoltak a kezére és bekísérték a ka

pitányságra.
A vallatásnál kiderült, hogy Nemes Pál a 

neve, 34 éves rovottmultu napszámos, há
romszor volt már büntetve, nemrégiben 
szabadult a fegyházból és megállapították 
azt is, hogy

a ceglédi bíróság egy nővel szemben el
követett erőszakos merénylet miatt kö

rözi.
Nemes Pál bevallotta, hogy ő erőszakos

kodott a kukoricásban a kislánnyal, azzal 
védekezett, hogy ittas volt, önkívületi álla
potban követte el a merényletet.

Reggel, mikor hire futott, hogy elfogták 
a kislányok rémét, a fölháborodott környék
beli emberek összeverődtek a kapitányság 
épülete körül,

lincselésre készültek
és Nemes Pált erős rendőri fedezettel kel
lett Pestszentcrzsébetröl Budapestre kisérni, 
nehogy a földühődölt tömeg agyonverje.

A hurokra került szatirt a főkapitányság 
letartóztatta és átadja az ügyészségnek.

Az ország legnagyobb rádióiéi- m s

HAHOSZEROVáR. RAKÚCZI-UT 60.
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Elfogták a háztulajdonos 
üzleti tolvajt

Tizenkét éven át fosztogatta egy belvárosi szövet
bolt raktárát és a zsákmány árából házat vásárolt

Férfiöltöny vagy felöltő 
mérték után 38 pengőért 

rendelhető remek mbiual, 2 próbával, elrgán, kivitelben. Ruhakereskedelml Villáim, Fereno. 
körút 39, I. em.

A rendőrség tegnap többrendbeli lopás 
büntette miatt előzetes letartóztatásba he
lyezte Székely József ötvenkétéves bolti
szolgát, a VdcZ-utcai Fóti I-’erenc-féle szö
vetkereskedés alkalmazottját, aki érdekes 
előzmények után került a rendőrség cellá
jába.

A Fótl-céfi főnöke már hosszú idő óta 
tapasztata, hogy valaki . megdézsmálja a 
raktárt. Mindig csak kis tételek tűntek el. 
néhány méter szövet vagy selyem, de

a tova] szakértő lehetett: csak a leg
finomabb és a legdrágább holmikat 

választotta ki.
Hiába ügyeltek, hiába figyeltek, a tolvaj 

nem került elő. Néha, bizonyos időközök
ben szüneteltek a lopások, de azután ismét 
megkezdődött a dézsmálás. A cégfőnök 
végül is megunta a sorozatos lopásokat, fo
kozottabban ügyelt és tegnapelőtt

sikerült Is leleplezni

régi alkat*a tettest: Székely József, a cég 
ninzottja volt a háziszarka.

Székely már régen állt Fóti 
bán, tisztességtudó, szorgalmas 
látszott, megbiztak benne és nem is sejtet
ték, hogy a „becsületes alkalmazott" kettős 
életet él: nappal szorgalmasan dolgozik, es
tefelé azonban belopódzik a raktárba és a 
kezeügyébe kerülő holmikat ellopja.

A cég feljelentésére Székelyt előállították 
a főkapitányságra, ahol azután különös do
log derült ki. Kiderült, hogy a hűtlen al
kalmazott már tizenkét esztendő óta foly
tatja manipulációit, sokezer pengő értékű 
árut vitt el, a holmikat eladta és az árából 

kin vagyont gyűjtött, úgyhogy végül So
roksáron házat vásárolt magának.

Már háztulajdonos volt, de még egy házra 
„ipárolt" és ezért továbbfolytatta a lopá
sokat, mig végül is rajtavesztett, elfogták 
és letartóztatták.

szolgálatú
embernek

a Tjarniinc-negyven évvel ezelőtt történtekre 
emlékszem egész jól.

Dr. Németh Ödön törvényszéki orvosszak
értő, egyetemi tanár lépett ezután a bíróság

elé és kérte az eljárásnak három hónapra 
való felfüggesztését, mert ennyi ideig biztosan 
el fog tartani a megfigyelés.

Az ítélőtábla ezek után a tárgyalást el la 
napolta.

Titokzatos támadás 
egy fiatal leány ellen 
a kecskémét-budapesti országúton

Lakatos Karolin testén véraláfutások, zuzódások vannak, 
de pontos személyleirást nem tud adni a támadókról

Hazaárulással és lázadással vádolt 
református papok az innsbrucki 
és gráci törvényszék előtt

A két fiatal lelkész résztvett a lullusl horogkereszles felkelésben
Bécs, szeptember 30.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szenzá
ciósan érdekes törvényszéki tárgyalások 
lesznek a héten Innsbruckban és Grácban. 
Két fiatal református lelkész áll majd az
zal vádoltan a bíróság előtt, hogy rcszvettek 
ti júliusi horogkereszles puccsban. Egyházi 
tisztségükre való tekintettel különös kivé
telként nem hadbíróság, hanem polgári tör
vényszék fog Ítélkezni felettük.

A gráci bíróság előtt a stájerországi 
Sto/nc község fiatal és közkedvelt lelkésze, 
Neumann Johann dr. felel azért, mert jú
lius huszonötödikén a náci-puccs napján

megszólaltatta a község templomának 
Összes harangjait és a templomtoronyra ‘ 

kitűzte a horogkeresztes lobogót.
1 Az innsbrucki evangélikus lelkészt, Möh-

Amikor látták, hogy az erőszakos kísérletek 
céltalanok, agyba-főbe verték.

A rendőrség első kérdése az volt: hogy néz
tek ki a támadók. A leány azonban

nem tudott pontos személylelrást adni 
egyik támadójáról sem.

Lakatos Karolin csak annyit tudott mondani 
támadóiról, hogy azok Budapest felé menekül
tek. A leánynak ez a bizonytalan vallomása 
tette szükségessé, hogy a rendőrség emberei 
most már ne csak az állítólagos támadók után 
kutassanak, hanem azt is felfedjék,

nincs-e valami titokban tartott háttere a 
leány bejelentésének,

valóban erőszakos támadásról van ázó, vagy 
más módon sebesült meg oly súlyosan a kecs
keméti leány.

A titokzatos esetről mindenesetre értesítették 
a pestkörnyéki csendőrhatóságokat is, amelyek 
ugyancsak erélyesen nyomoznak, hogy mielőbb 
kikutassák:

ml történt Lakatos Karollnnal 
a kecskémét—budapesti őrs rá gu tón.

Szokatlanul rejtélyes 
támadás nyomozásához 
kért segítséget a kecske
méti rendőrség a pest
környéki csendőrőrsök
től. Egv fiatal leány áll 
a középpontjában a kü
lönös támadásnak.

Lakatos Karolin 
esztendős kecskeméti 

lány pár nap előtt hozzátartozói látogatására 
indult el Kecskemétről Pestkörnyékére. Az ut 
egy részét egyik ismerősének motorkerékpár
ján tette meg, majd később gyalogszerrel akart 
átjutni a legközelebbi faluba. Nemsokára az
után a kecskémét—budapesti országúton

▼éralfutásoktól és zuzódúsoktól borítva 
találtak rá az eszméletlen leányra, 

akit beszállítottak a kecskeméti kórházba.
Itt, miután sérüléseit bekötözték és magához 

tért, különös vallomást tett Lakatos Karolin. 
Elmondotta, hogy az országúton

három fiatalember toppant elébe éa a leg- 
brutúllsabb módon erőszakoskodik vele.
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ner dr-t pedig azért vádolja a törvényszék, 
mert állítólag

összeköttetésben állott azzal a horog
keresztes csoporttal, 

melynek megbízásából az azóta kivégzett 
Lantschner nevű rohamosztagos Innsbruck 
főterén agyonlőtte Hickl innsbrucki rend
őrfőnököt. A közismerten horogkercisztcs 
érzelmű pap elleni vád második pontja az, 
hogy esti prédikációjában bejelentette a V 
kormány lemondását, 
köztudomásúak voltak 
mények.

Mindkét per iránt 
ami természetes, ha 
hogy hazáárülá<'és felkelés vádjával időt
len idők óta nem ítélkezett osztrák bíróság 
papok felett.

holott akkor már 
a ball haus piát zi ese-

óriási az érdeklődés, 
tekintetbe vesszük,

Németh Mária estélyén,
a Törley-gyár vacsoráján vett részt 
Lukács György volt miniszter felesége 
akinek elmemegfigyelését rendelte el a Kurta

Rendkívül érdekes és régen húzódó váltó
perben hirdette ki a napokban a Kúria hatá
rozatát a budapesti Ítélőtábla Dusárdy ta
nácsa.

A pert az azóta megszűnt Népnevelő Film
ipari rt. indította egy húszezer pengős váltó 
be nem váltása miatt. Lukács György v. b. t. t. 
és volt minisziler felesége az „Omnia“-mozgó- 
képszlnhúz tulajdonosa ellen. A váltó azért 
nem kerülhetett beváltásra, mert annak alá
írásakor a volt miniszter felesége már — 
clmegyengeBÓge miatt — gondnokság alatt ál
lott.

Ugy a törvényszék, mint a tábla megítélte a 
Népnevelő Filmipari rt.-ntik a húszezer pen
gőt,

a Kurta azonban feloldotta ezeket a ma
rasztaló ítéleteket és elrendelte a volt mi
niszter felesége elmeállapotúnak dr. Né
meth Ödön egyetemi tanár által leendő 

megfigyelését.
Ennek a határozatnak kihirdetése céljából 

liivta meg az ítélőtábla a peres feleket, ami
kor dr. Lengyel Zoltán, a felperes nevében

szenzációs bejelentést tett az ügyben »
Több napilap képes mellékletét csatolta be 

az iratokhoz és annak igazolására
a fotorlporlok tanúsága szerint az elme- 
megflgyelés alá kerülő urla&szony nem
régen résztvett a Faust állatkerti előadása 
után, a Németh Mária által rendezett es
télyen, valamint a Rotary Club bankett
jén is, ahol Anna főhercegaaszony mellett 
foglalt helyet, továbbá a budafoki Törley* 

gyúr pezagős vacsoráján is.
Az elnök tényleg megállapította, hogy a 

hallgatóság padsoraiban ülő uriasszony fény
képeit ábrázolják a kitünően sikerült foto- 
riportok és ezért megkérdezte Lukács György
nél, vájjon emlékszik-e ezekre az ünnepélyes 
alkalmakra.

— Nehogy buskomor legyek — válaszolta 
a volt miniszter neje — orvosi tanácsra a fér
jemmel mindig szórakozni megyünk, de annyi 
helyen voltam és olyan sok asszony mellett 
ültem már, hogy kívánni sem lehet tőlem, 
hogy ezekre mind visszaemlékezzem. Inkább

As aatóbuszjúrM uj menetrendje Júsibcrénv 
és környékén: A közönség kényelmét szem előtt 
tartó és kényes pontosságáról nz utazóközönség 
körében nagyon jól ismert Strompf Pál nutö- 
biisziireméiv'k (telefon: Jászberény 53) menrt-

rendje igazodva az Államvasutak október 7-én 
életbelépő uj téli menetrendjéhez, a vonatok já
rásának megfelelően lényegesen megváltozik. 
Erre való tekintettel tanácsos az alábbi menet
rendet megőrizni.

Síromul Fái autobuszuzemönek autobuszmenetrendle
Jássberény— Nagykőt*
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Beruházkodásra kellett a pénz" 
védekezik at elzüllött sikkasztó

Regényes életű fiatalember útja a vándorszinészeten, 
idegenlégión keresztül a rendőrségi fogdáig

Ralandos életű fiatal
ember került ma a rend
őrségre Mát hő Tóth Ernő 
30 esztendős volt vándor
színész személyében. Hi
telezési csalás címén egy
szerre három feljelentés 
érkezett ellene és miután 
kiderült, hogy a részletre 
vásárolt holmikat értéke
sítette és azok árát nem 
rendőrség

tudja megtéríteni, a

népdalokat énekelt a külvárosi házak udvarán. 
Pár pengő keresetre tett igy szert. Régi ruhái, 
cipői elszakadtak, mire elhatározta, hogy „be- 
ruházkodik". A beruházkodás juttatta most a 
hányatott életű fiatalembert a rendőrségre.

letartóztatta.
A beesett arcú, sok nélkülözésen keresztül
ment férfi a kihallgatását végző rendőrtiszt
viselő előtt részletesen ismertette hányatott 
élettörténetét. Aradon született. Apja és anyja 
korán elhaltak és ezért őt árvaházban nevel
ték. Onnan vidékre adták, de nevelőszülői szi
gorú bánásmódja miatt rövidesen megszökött.

A maga erejéből végezte cl a középiskolát, 
e mellett szabadidejében különböző munkákat 
vállalt, hogy fenn tudja tartani magát. Húszéves 
korában egy kis vándorszintársulathoz került, 
mellyel fajúról falura járt. Kellemes, lágy 
hangját csakhamar felfedezte az igazgató és 
ettől kezdve ö játszotta az összes nagyobb 
énekesszerepeket.

Máthő Tóth mégis egyhangúnak találta a 
vándorszínész életét és bucsuzás nélkül

otthagyta a kis társulatot.
Külföldre vágyott, de mire Becsig jutott, elfo
gyott a pénze. Pénztelenül kóborgott a Práter
ben, ahol az idegenlégió ügynökével találko-, 
zott. Azonnal elfogadta az ügynök ajánlatát és 
három hét múlva

atban volt a többi légionlatával Afrika felé, 
öt kemény esztendőt töltött a messze idegen
ben, ezalatt nem egyszer támadták meg szer
vezetét a tróplkus betegségek.

Testileg, lelkileg összetörve került haza 
és ismét kisebb vidéki társulatoknál próbál
kozott. Szomorúan kellett tapasztalnia, hogy 
mialatt ö az idegenlégióban szolgált, mennyire 
megváltozott a világ. Nyomorúság, érdeklődés 
hiánya kísérte a társulat Útját.

Nem bírta tovább az éhezést, feljött Pestre 
és itt próbált bármilyen szerény álláshoz jutni. 
Nem sikerült. Legutóbb házról-házra járva,

öngyilkosság 
a kórházban

Kiszakította az ápolónő 
kezéből az ópiumos üveget 

és kittta a mérget 
egy fiatal leány

Különös öngyilkosság 
történt tegnap az Uj 
Szent Jdnos-kórházban. 
A kórház női osztályá
nak egyik termében dél
előtt orvosságosztó kör
útra indult az ápolónő.

A kezelőorvosok reg
gel vizsgálat után recep
teket Írtak a betegek

számára, az orvosságokat elkészítették és az 
ápolónő táblával a kezében

sorra járta az ágyakat, hogy minden be
tegnek átadja az előirt gyógyszert.

A többi gyógyszer között kis üveg ópiumot is 
tartott a kezében az ápolónő.

Ebben a teremben fekszik Szilágyi Magda 
19 éves háztartásbeli lány. Mikor az ápolónő 
elment az ágya mellett, a fiatal lány, a'ki, 
ugylátszik, már előre készült a tervére, 

hirtelen fölugrott, kiszakította as ápolónő 
kezéből az ópiumos üveget és még mielőtt 
megakudályozhatták volna, kiitta a tartal

mát.
A betegek között nagy riadalom keletkezett, 
az ápolónő azonnal értesítette az osztályor
vost, aki első segítségben részesítette az ön
gyilkos leányt.

Szilágyi Magdát a kórházban ápolják, ed
dig még nem lehetett kihallgatni és

nem tudják, miért akart meghalni. 
Valószínű, hogy betegsége keserítette el
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k , /.
” A hivatalos lap röviden közölte, hogy a 
kormányzó a Vöröskereszt érmével tüntette 
ki Borosa Jenönét, az Amerikába szakadt 
magyar mecénás feleségét. Az ura magyar, 
'de ő amerikai születésű. Leánykorában 
együtt tanult egy előkelő japán urilánnyal, 
oki később a mostani japán külügyminisz
ter felesége lett. Az oroszországi összeomlás 
után, amikor a magyar hadifoglyok nagy 
tömege Kinán és Japánon keresztül igyeke
zett haza, Boross Jenőné egykori japán 
'iskolatársnőjének befolyásos rokonai révén 
sokat segített a foglyokon. Ezért kapta 
most esztendők után a kitüntetést.

‘ II.
'r Bethlen István gróf néhány nap múlva 
'hatvanéves lesz. Barátai és tisztelői ünnep* 
régre készültek. Bethlen István azonban 
semmiféle ünnepet nem akart és mialatt az 
ünnepség előkészületei folytak, egyszerűen 
itthagyta Budapestet, elutazott, bevette ma
gát a lillafüredi erdőbe, ott cserkészik 
vadra. Elmenekült az ünneplés elől

111.
Az újságírók nemzetközi szervezete, a 

FIJ, amely tavaly nálunk tartotta kongresz- 
szusát, már megkezdte az előkészületeket az 
idei kongresszusra. Weltner Jakab ország
gyűlési képviselőt, a Népszava szerkesztőjét 
hívták meg alelnöknck.

IV.
Sokáig jelszó volt nálunk, hogy ,.virágos 

'Budapest", de pár esztendővel ezelőtt egy
szerre csak szivderitő apró virágoskertek 
kezdtek nyílni az irdatlan kőrengetegben 
A városi kertészet élére olyan ember került, 
aki nemcsak hivatalból kertész, hanem sze
relmes rajongója a virágoknak. Morvái- 
Morbitzer Dezsőnek hívják. (Akik ismerik, 
azt mondják, legszívesebben még az adó
hivatalok előszobáit is virágokkal ültetné 
be, hogy legalább kis szinnel-illattal eny
hítse a pesti polgár gondját-baját.) Külföl
diek járnak hozzánk ámulni a pesti kerte
ken és az idegenvezetők tanúskodhatnak 
róla, hányszor kiáltanak föl elragadtatva, 
amikor egy-egy apró terecskén, valósággal 
a házfalak tövében, a virágok ragyogó szin- 
pompája üti meg a szemüket. Hát Buda
pestnek ezt a tarka pompáját veszély fenye
geti. A város pár esztendő alatt közel egy
millió pengővel csökkentette a városi ker
tészet költségvetését és most újabb nyirbá- 
lás készül. Tekintetes Magisztrátus! Nem le
hetne valahol másutt takarékoskodni? 
Hagyják meg nekünk, hagyják meg az ide
genforgalomnak ezt a kis örömet, ezt a kis 
gyönyörűséget: néhány szál színes virágot a 
szürke gondok tengerében élő Budapestnek.

V.
A magyar lovassport alighanem elveszti 

egyik legjobb hölgylovasát, Berg Dida báró
nőt. A mindentudók vasárnap „szétsuttog
ták" a hirt, hogy eljegyezte egy olasz diplo
mata, Teodoro Livio. A vőlegényt, ugy tud
ják, keleti szolgálatra rendelik, állítólag Tri- 
poliszban lesz az állomáshelye. Akkor pedig 
az esküvő után Berg Dida bárónő is itt- 
Iwyyja Budapestet.

VI.
Vasárnap nyílt meg a Fészek-klubban Ka- 

tona-Klcinberger Pál festőművész gyűjtemé
nyes kiállítása.

VII.
Hiába, ez a Tarján tudja a leckét... Ok

tóber elsejétől a lukácsfürdői bárban Már
kus Mária és uj muzsika, a régi bárban 
Lenkey Magda, Kalmár Tibor és tánc reg
gel ötig, a Neiuyork dohányutcai frontján 
pedig étterem sörözői árakkal és büffével.

Vili.
Két exktrály készül Budapestre. Látoga

tóba várják Alfonz spanyol királyt és Fer
dinánd bolgár cárt. Alfonz tégy dunaparti 
hotelben száll meg, Ferdinánd pedig főher
cegi palotában.

IX.
Ma estétől kezdve a Nagymező-utcába 

megy mindenki, aki nevetni akar. A Moulin 
ílougc uj műsora keveri majd a kacagóor
kánt. Szerelmi Cavalcade az uj nagy revü 
cime. Mi van a revüben? Bemek artisták, 
ragyogó táncszámok, pompás tréfák: csupa 
vidámság. Revü a javából!

X.
Érdekes vendég érkezett Budapestre: 

Kosit Ilakki, a török kormány félhivatalos 
lapjának főszerkesztője, Komái bizalmasa.

XI.
A römi budapesti híveit uj játék kezdi 

meghódítani. Kontra-römi a neve, a römi 
és az alsós házasságából származik. Hohen- 
lohe hercegnő hozta Budapestre és Gomba
szögi Ella népszerűsíti nagy sikerrel. Tiz 
lappal játsszák, mint a kopogós romit, de 
sok szórakoztató uj figurája van. A poénék 
jegyzése nagyon komplikált, de a römi-ra- 
jongók alighanem szívesen beiratkoznak egy 
kis matematikai tanfolyamra, csakhogy meg
tanulják a játékot, —

Az elhagyott szerető 
bestiális merénylete

Szabadka, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Orosz Viktória 21 éves szabad
kai leány hónapokkal ezelőtt megismerke
dett Nyári István 26 éves fiatalemberrel. Az 
ismeretségből szerelem lett, amelynek csak
hamar

következményei mutatkoztak.
Nyári István az utóbbi időben feltűnően 
elhidegült a leánytól, aki ismerőseitől még 
azt is megtudta, hogy Nyári István egy

másik lánynak udvarol
és már az esküvő napját is kitűzték. Orosz 
Viktória mindenképpen vissza akarta hó
dítani szerelmesét, de Nyári most már ha
tározottan kijelentette, hogy

hallani sem akar a leányról.

A leány erre rávette Nyárit, hogy
még egyetlen egyszer jöjjön el hozzá.
A fiatalember eleget tett a leány kérésé

nek és elment annak lakására. Alig tartóz
kodott azonban pár percig a szobában, 
amikor Orosz Viktória egy már előre elké
szített borotvát kapott elő és Nyári Istvánt 

borzalmasan megcsonkította.
A legény rögtön elvesztette eszméletét. A 

leány a kegyetlen merénylet után kirohant 
a házból, a vasúti sínekre szökött és a vo
nat elé akarta vetni magát, de öngyilkossá
gának elkövetésében megakadályozták. Nyá
rit kórházba szállitották, ahol műtétet haj
tottak végre rajta, de nincs semmi remény 
életbenmaradásához.

Orosz Viktóriát letartóztatták.

— Amerikai milliomos halálugrása a 
rabkórházban. Nemyorkból jelentik: Pincus 
Bresher közismert amerikai milliomost ko
kaincsempészés miatt letartóztatták. Bresher 
a fogházban megbetegedett, úgyhogy átszál
lították a rabkórházba. Mikor egyedül volt 
a teremben, kiszállt az ágyból és a máso
dik emeletről az udvarra vetette magát. 
Azonnal meghalt.

— örizetbevettek egy makacs öngyilkosjc- 
löltet. Szabados Pál 20 esztendős munkás, a 
Wesselényi-utca 32. alatt mérget ivott. A 
RőAtis-kórházba szállitották, majd gyomormo
sás után elbocsátották a kórházból. Szabados 
kijelentette, hogy öngyilkossági szándékáról 
nem mond le, ezért előállitották a főkapitány
ságra és az életvédelmi osztályon saját érde
kében őrizetbe vették.

— Köszönőlevél a Hétfői Naplónak. A 
„Kiskun Pásztorünnep" rendezőbizottsága 
hálás köszönetét fejezi ki, a t. Szerkesztő
ségnek egyrészt az ünnepély megtartása 
előtti propagandáért, másrészt a tudósitó 
kiküldéséért és azokért a kedves és lelkes 
cikkekért, melyeket a lap az ünnepélyről 
leközölt. Remélve, h( gy a jövőre megrende
zendő „Kiskun Pásztorünnep megvalósítá
sánál Címed hazafias támogatására számít
hatunk, köszönetünket megismételve és a 
tek. Szerkesztőséget már a jövőre is meg- 
hiva maradunk hazafias üdvözlettel: „Kis
kun Pásztorünnep" Rendezősége.

— Segélyt kér egy sülyedő japán hajó. 
Dairanből jelentik: Meg nem erősített hírek 
szerint „Taian Maru“ japán gőzös Dagusan 
közelében végveszedelemben van. A hajó 
segélykérő szikratávlró-jeleit egy japán tor
pedóromboló és cirkáló fogták fel s teljes 
gőzzel sietnek a siilyedő hajó felé. Hírek 
szerint a hajón 171 utas és 120 mandzsu 
munkás utazik.

— Czárán Péter biinperét szerdán tár
gyalja a Kúria. Czárán Péter ny. miniszteri 
tanácsost annakidején tizhónapi börtönre 
ítélte a törvényszék, mert Kiéin Mór, az 
Eternit Müvek igazgatója különböző szál
lításokkal kapcsolatban megvesztegette. 
Kleint az elsőfokú bíróság felmentette. A 
tábla Czárán büntetését helybenhagyta, de 
Kiéin Mórt is bűnösnek találta és három
hónapi fogházra ítélte. Ilyen előzmények 
után kerül szerdán a Kúria elé Czárán és 
társai megvesztegetési bünpere.

— Kifosztották a főutcai görög templo
mot. Vasárnap éjszaka ismeretlen tettesek 
kifosztották a Fő-utca 90. sz. alatt lévő gö
rögkatolikus templomot. A betörők feltör
ték az összes perselyeket, azonkívül az ér
tékesebb kegytárgyakat is összecsomagol
ták. A rendőrség megindította a nyomozást.

HABSG KALAP
KOSSUTH LAJOS-UTCA 1

— Az öreg gépész halálos szerencsétlensége, 
Lotyoki Dániel 64 éves gépész villamosszeren- 
cséllenségéről irt multhcti cikkünkkel kapcso
latban özvegye a következők közlésére kért 
fel minket: Lotyoki véletlen szerencsétlenség 
áldozata lett. A József-niiiegyeteinen volt ál
lásban, boldog családi életet élt, ugy, hogy 
sommi oka nem volt az öngyilkosságra.

— A Magynr-NIppon Társaság ankétja. A 
Magyar-Nippon Társaság a Nemzeti Munkahét 
alkalmából október 4-én, csütörtökön d. u. 5 
órakor a Turáni Társaság képviselőházi ülés
termében diszgyülést tart. A gyűlésen felszólal
nak: dr. F. Takács Zoltánba Hopp Ferenc ke- 
letázsiai Művészeti Muzeum igazgatója, dr. 
Baktay Ervin, dr. Kovrig János, aki röviddel 
ezelőtt tért vissza Mandzsúriából, dr. Méreg 
István, a Japán Császári Intézet disztagja, 
Medrlczky Andor dr. A Társaság vendégeket 
szívesen lát. Magas vendégekre való tekintet
tel a diszgyülés pontosan kezdődik.

— A Magyar Élelmiszer Újság oki. elsejei 
száma érdekes riportokat, feltűnő információ
kat közöl a fiiszcrkereskedelem, a luis-, pék
ipar köréből és az élclmiszerszakma minden 
ágúiból. Kérjen mutatványszámot a kiadóhiva
taltól (Budapest, IV., Fercnciek-tcrc 9.).

Chapeau raiib
DANCING CABARET

VI., Teréi-körut 15. Telelőn 233-28

♦
Ma este nyitja meg kapuit 
zenéje! műsora! 

világvárosi

NEMZETI MUNKAHÉT

Méltó keretben vesszük ki 
részünket a „TESZ" nemzeti 
iparunk érdekében kifejtett 
nagyszabású propaganda

tevékenységében

Áruházunk 4 uccára 
nyaló hatalmas frontjá
nak összes kirakatai
ban kizárólag magyar 
cikkeket mutatunk be

Tekintse meg kirakatainkat, 
melyek nemcsak művészies 
rendezésükre, hanem a ki
állított jóminőségü cikkekre 
és főleg ezek olcsó áraira 
való tekintettel is közbeszéd 

tárgyát fogják képezni

CORVIN ÁRUHÁZ

Ellopták egy prágai 
gyephokkista ékszereit

Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitánysá
gon Prexl Oltó, a Budapesten vendégszereplő 
prágai gyephokki csapat egyik tagja és

lopás elmen tett feljelentést
ismeretlen tettes ellen.

Prexl előadta, hogy a Metropol-szállóban 
van a lakása, és mialatt ö a városban tartózko
dott, pénzét, gyűrűjét és egyéb értéktárgyait 
Hirrch Richárd nevű barátjának adta át meg
őrzés végett, Ilirsch is rövid Időre eltávozol* 
hazulról és amikor visszatért, megdöbbenve 
állapította meg, hogy

az őrizetre átadott holmik eltűntek.
i A rendőrség a különös lopási ügyben meg- 
I indította, a nyomozást.
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Nappal nem változik, 
éjjel lehűl az idő

A Meteorológiai In
tézet jelenti vasárnap: 
Közép- és Dél-Európá- 
ban tovább tart a azá- 
ráz és az évszakhoz 
képest meleg idő. A 
nyugalcurópai esők in
kább csak északkeleti 

irányban, a Balti tenger felé terjeszkednek. 
Hazánktól északkeletre, Lengyelország Iá 
Iján igen bűvös van: az éjjel ott a hőmér
séklet csakiH n n fagypontig süllyedt.

Budapesten vasárnap délben
i a hőmérséklet 20 fok Celsius, 
n tengerszintre átszámított légnyomás 769 
milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Lényeges változás nem lesz, de az éjjeli 

; lehűlés, főleg keleten, fokozódik.

„Senki se próféta
a saját hazájában" 

Báréi Tibor Parisban 
Josephine Baker komponistája

Páris, szeptember 30.
A párizsi sanzón-szezón talán legnagyobb 

sikere volt „Vous, qu'avez-vous fait de mon 
amour?” cimü, fülbemászó muzsikáju dal, 
mely Budapesten „Jó a két szemébe nézni” 
slágerként volt népszerű s amelynek kom
ponistája Bárci Tibor, a fiatal magyar mu
zsikus.

Báréi „senki se próféta a saját hazájá
ban** igazság bizonyítására ... no meg egy 
párizsi zenekiadó cég meghívására a múlt 
héten Franciaországba jött. Miután néhány 
uj szerzeményét bemutatta színházaknál s 
kiadóknál, alig nyolc nap alatt

egy egész sereg úgy film-, mint revü- 
kompozícióé ujúnhilot kapott. 

'Josephine Baker máris több „slágert** ren
delt nála s szó van arról is, hogy az egyik 
hulvárdi opcrettszlnház fölveendő újdon
ságának teljes zenéjét Bárci szerzi.

— A háromszáz éve# francia Elzászi l-otha* 
rlngiátUnnepellék vasárnap. Selestatból jelentik: 
Vasárnap nagyszabású ünnepélyt tartottak an
nak emlékére, hogy Elzúsz-Lotbaringia 1634- 
Ih*ii visszakerült Franciaországhoz. Az ünnepi 
beszédet Cheron igazsúgügymlniszler mou- 
dotta.

Egy volt francia miniszter pisztoly
párbaja a februári tüntetések miatt. Páris
ból jelentik: Guy Lachambrc volt miniszter 
vasárnap Renouvin királypárti párizsi ügy
véddel pisztolypárbajt vívott. A párbnj 
előzménye az volt, hogy Renoiivin a minisz
terre imitálva kijelentette: „Ez is a februári 
gyilkosok közé tartozik” A volt miniszter 
eerre látámadt Renouvin-re, aki kétszer ar- 
culiitötle őt. A párbajban Renouvin ügyvéd 
megsebesült.

— Tízévi fegyház hltveagylIkOMágért. Szék- 
száráról jelentik: A szekszárdi törvényszék 
László Púi 2ó éves dohúnykertéstz tízévi fogy
hatni iléllc, mert elvált feleségét kegyetlenül 
meggyilkolta.

— A titokzatos „X**-sngarak fölfedezése óla 
már hosszú idő telt el. Ma már minden gyer
mek ismeri a Röntgent, amelv az orvosi tudo
mány egyik leghasznosabb támasza. Ennél 
azonban sokkal érdekesebbek a rádiósugarak, 
amelyek sok száz-, sőt ezerkiloméleres körzet
ben felfoghatók és ezek az elektromos rezgé
sek cgv kis szekrény — rádió vevőkészülék — 
segítségével változatos müsorszáinokkú alakulva 
napról napra szórakozást, tudást visznek hall
gatóiknak. Ehhez persze jó rádió szükséges. 
Minden Orion rádiókereskedÖ készséggel mu
tatja be önnek az Orlon-rádiókeszülékck soro
zatát. amely mindenki igényének megfelelő vá
lasztékot nyújt.

A szezon első 

molnár- 
premier le:

Liliom
filmen

Főszerepbon:

Charles Boyer

Barcelona főútiéra zuhant 
egy repülőgép

A pilóta súlyosan megsebesült

jelentése.) A varos

legforgalmasabb

Barcelona, szept. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefotr- 

legforgalmasabb útvona
lán vasárnap délelőtt 
óriási riadalmat keltett 
egy repülőgép lezuha
nása. A repülőgép a 
város fölött keringett 
s motordefektus követ
keztében zuhant le.

A lezuhanó gép 
fennakadt a város 

ii(vonala egyik fájá-

A balkáni királylátogatás 
eredménye: gazdasági szövetség 
Bulgária és Jugoszlávia között
Vasárnap elutazott Szófiából a jugoszláv királyi pár

Szófia, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A jugoszláv királyi pár vasár
nap búcsút vett a bolgár fővárostól: dél
előtt 11 óra 10 perckor Jeftics jugoszláv 
külügyminiszter társaságában

elutazott Szófiából.
A pályaudvaron megjelent Borisz bolgár 
király feleségével és a kormány tagjaival. 
A hatalmas tömeg lelkes ünneplésben ré
szesítette a királyi vendégeket. A jugoszláv 
király a perronon elbeszélgetett az előkelő
ségekkel. Pár perc múlva már a szalon
kocsi ablakából intettek búcsú* feléjük.

A jugoszláv királyi párt a határig a kor
mány és a király képviselője kisérték el.

A bolgár és jugoszláv kormányférfiak

™öirh^ete.r,^Jtén<ékSZvagyebár- lertiüiionyi vagy isiikabatot 
milyen szlnbenkétszeri próbával £Q Q f) R Q g P1 K6SZÍtUllK 
„V ersenyszabósAg”, Rottenblller ucca 4/a, I. em.

Kitűzték Jávor Pál bünperének 
főtárgyalását

Október 22-én lesz a tárgyalás
— Bonyodalmak Rökk Marika kihallgatása körül

A büntetőtörvényszéken most történt Intéz
kedés abban a bűnügyben, amely Jávor Pál
nak. a Vígszínház tagjának ismeretes afférja 
miatt indult el. Jávor Pál ellen a királyi ügyész
ség

súlyos testi sértés vétsége
címén kérte az eljárás lefolytatását. A vizsgá
lat ugyanis azt állapította meg, hogy Jávor 
olyan súlyosan inzultálla Winternitz lóidomi- 
tól, hogy húsz napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett.

A büntető törvényszék elnöksége, dr. László 
Dezső törvényszéki egyesblróra osztotta Jávor 
bűnügyét. László biró tegnap határozott a fő
tárgyalás terminusáról:

október 22-én, hétfőn délelőtt 9 órára 
tűzte ki tárgyalásra a bünpert.

E hét folyamán már kikézbesitik a fötárgya- 
lúsrn szóló idézést. Winternitz lóidomitót, a 
bünper sértettjét és koronatanúját az október 
22-iki főtárgyalásra ugyancsak megidézik.

— Bíróság előtt a sósavoltó asszony. Szeg- 
szárdról jelentik: A sósavoltó Pruzincsky Irén 
a napokban áll a bíróság elé 156 rendbeli sú
lyos testi sértéssel vádolva. Érdekes, hogy a 
környéken már egy Kovács György nevű erdő
őr Is foglalkozik sósavas oltásokkal.

— Dr. Holczer István vegyész közli, hogy 
sikerült teljes 100%-ban megoldania a borot
válkozás modern formájút. Az általa forga- 
lombnhozolt Hezolite-Rapid arcápoló gyors
borotvakrémmel nem kell az időt hosszas ccíc- 
telissel tölteni, mert a Hezolite-Rapiddal viz, 
szappan és ecset nélkül 1 porc alatt lehet tö
kéletesen megborolválkozni. Forgalom bahoz- 
tak 24 filléres próbadobozokat, azzal, hogy 
ezt a 24 fillért is visszatérítik eredeti doboz-, 
vagy tubusvásárlásnál. Az eredeti doboz ára
1.50  P, a tubus 2 P. A Hezolite-Rapid kap
ható az ország minden szaküzlclében. vagy a 
készítő, dr. Holczer illatszcrlárában, VI., Te- 
réz-körul 8.

Az utolsó czévl filléres hajó Bécsbe és Po
zsonyba október 5-én indul és október 8-án tér 
vissza. A hajóutat ezúttal is a MFTR Erzsébet 
királyné nngy termesgőzöse bonyolítja le. Egy
séges nv'nctdij odn-vissza 1*2.80 pengő. Bécsbe 
két rendőrileg láltamozott arckép elégséges. A 
hajó bécsi tartózkodása idejére csik n nagysza
bású bécsi rádlókiállltás megnyitása. A vidéki 
résztvevők n MÁV és a Győr-Sopron-Ebcnfurli 
vasút vonalain a Budapestre utazásra körülbelül 
33 százalékos mcnctdijkcdvczményt kapnak a 
MFTR-löl beszerezhető igazolvány alapján. 
Ajánlatos a jegyeket mielőbb megvásárolni az 
utazási irodában vagy a MFTR igazgatóságánál 
(Vn Mária .Valérig-ulc* 11). ,

nak koronáján.
A gép pilótája éa mechanikusa súlyosan 
megsebesült.

A járókelők ijedtség árán szabadultak a 
majdnem végzetessé vált kritikus helyzet
ből. A rcpülőgépszerencaétlenség

tragikus körülményeit
fokozza, hogy a repülőgép egy repülőrajjal 
egyetemben abból az alkalomból keringett 
a varos fölött, hogy a temetőben egy, a 
napokban szerencsétlenül járt pilóta teme
tése folyt.

tanácskozásáról — amely a királylátoga- 
tással egyidejűén folyt — hivatalos jelen
tést adtak ki. A jelentés szerint Jugoszlávia 
és Bulgária között

még szorosabbra fűzik a gazdasági 
kapcsolatokat.

Elhatározták, hogy az útlevél- és vizum- 
formaságokat megkönnyítik és a legrövi
debb időn belül megnyitják a határmenti 
átjáró utakat.

Belgrád, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A jugoszláv királyi pár vasárnap 
délután öt órakor visszaérkezett Belgrádba. 
A pályaudvaron Uzomovics miniszterelnök 
és a kormány tagjai fogadták a hazaérkező 
uralkodópárt.

Winternitz ugyan még mindig kezelés alatt áll, 
de állapota nem olyan súlyos, hogy a főtárgya
láson ne jelenhessen meg.

A „Cirkusz csillaga** valamennyi szereplője 
is idézést kap, de egyik tanúnak.

Rökk Marikának kihallgatása körül pilla
natnyilag bonyodalmak vannak.

A védelem legfontosabb tanúja Rökk Marika, 
akivel Jávor Pál azt akarja igazolni, hogy nem 
úgy történt az affér, ahogy Winternitz és több 
más tanú előadta. Rökk Marika azonban Bécs
ben tartózkodik, „A cirkusz csillaga** bécsi elő
adásának a primadonnája s igy

nem bizonyos, hogy a tárgyaláson meg 
tud jelenni.

Tekintve, hogy Jávor Pál bfinpcrébcn igen 
nagy érdeklődés fog megnyilatkozni,

■ bíróság a főtárgyalást a második eme
leti kis esküdtszéki teremben tartja meg, 

ott, ahol Töreky Géza törvényszéki elnök ta
nácsa szokott tárgyalni.

— Mamutcsontvázat találtak Dunaföldváron. 
Szegszárdról jelentik: Kerekes Jenő dunaföld
vári tanító a község határában levő öreghe
gyen mamutcsontvázat talált. Értesítette a ha
tóságokat a leletről. Cserkovics József mú
zeumi ör uazolt ki Dunaföldvárra és sikerült 
neki a hét méter hosszú őskori leletet épség
ben kiemelni.

— Tavasz az őszben a Balaton mentén. 
Zalaegerszegről jelentik: A balatoni borvi
déken a gyümölcsfák és az orgona virá
gozni kezdett. Akad hely, ahol az almafa 
már a második termését érleli. A must 
meghaladja a 30 százalék cukortartalmat és 
nyomban a szüretelés után forrni kezd.

— Nyolcnnpos autótársasutazás a GroM- 
glocknerra. Ausztria legfestőibb vidékére és 
annak legmagasabb tájaira rendez az IBUSz 
nyolcnapos sportjellegű autobusxklrándulást. 
Indulás október 2-án, visszaérkezés október 
9-én. Részvételi dij 160.— pengő, mely ősz- 
szegben nz utazás, szálloda és teljes ellátás, 
borravalók költsége is benfoglaltatik. Jelent
kezéseket elfogad a Mcnetjegylroda és a Vö
rösmarty-téri Áulobus Tours-iroda.
— Sokan nyertek az utolsó napokban az osz
tálysorsjátékon. A nyerők között képviselve 
van a falu, a város, a földmivelés, az ipar, a 
kereskedelem, a tudomány, a hivatalok. Cso
dalatos, hogy most Is, mint a múlt évben a 
szegén vebb néposztály részesült Fortuna isten
asszony kegyeiben. Most ismét ill az nlkalom. 
Október 28-án kezdődik az uj osztálysorsjá
ték. melynek az ország gazdasági életében oly 
nagy fontossága van, vegyon, vagy rendeljen 

sorsjegyet bármelyik főárasilóijált

Három beszédes kirakat
A Magyar Divatcsarnok hónapok óta nagy 

költséggel hatalmas épi tőmunkát végez, nagyob* 
bttja és átalakítja helyiségeit. Többszáx épitő- 
munkás dolgozik az áruházban, állványok 
emelkednek a pultok fölé, sürögnek-forognak « 
pallérok, kőművesek, festők, mázolók, lakatosok, 
épületasztalosok, ácsok és a többi iparos. Az 
építőmunkának ezt a csodálatos, lázas, izgal
mas lüktetését mindenki szemelállára végzi a.' 
szorgos munkássereg. Ez a hatalmas épitö- 
munka a Nemzeti Munkahéten sem pihen, sőt 
fokozottabban folyik tovább, hiszen igy a munka- 
hét közönsége vásárlás közben is láthatja az 
áruházban az eleven munkát De a kereskedelmi 
munka az építkezés alatt semmivel sem csök
kent, lendülettel halad tovább, úgy mint eddig 
és az építkezés alatt levő áruház ezen a téren 
is nagyot s szépet alkofott a Nemzeti Munka
hétre. Három óriási kirakattal vesz részt a 
TESz kirakatversenyén. Az egyik versenykira- 
katban tetötöl-talpig hófehér csipkediszben, 
lengő szőke hajjal áll révetegen, álmából 
ébredve az elvarázsolt Csipkerózsika és mellette 
dacos harci páncélban a megmentő királyfi. 
Körülöttük ízléses kézimunkák díszelegnek, 
hódmezővásárhelyi csipkék, beszédes hirdetői a 
magyar népművészetben megnyilvánuló munka 
és élniakarásnak. A magyar munka dicsérete 
a másik versenykirakat is, amelyben torontáli 
szőnyegek bizonyítják, hogy bárki fejedelmi 
pompával és kényelemmel rendezheti be laká
sát a szép magyar szőnyegekkel is. Valóságos 
védöbeszéd a rózsaszínben pompázó harmadik 
versenykirakat a női hiúság melleit. Finom 
piperecikkek, szebbnél-szebb női fehérneműk 
figyelmeztetnek arra, hogy sokezer munkáskéz
nek ad munkát és ugyanannyi magyar munkás
családnak kenyeret a magyar fehérnemű- és 
pipereipar. Azonban nemcsak ez a három 
versenykirakat méltó arra, hogy mindenki meg
tekintse, hanem meg kell nézni a Magyar Divat
csarnok valamennyi kirakatát. Világvárosi lát
ványosság mindegyik. A magyar áru forgalomba- 
hozása és ezzel párhuzamosan az épitőmunkások 
foglalkoztatása komoly nemzeti munka, méltó 
arra, hogy a TESz Nemzeti Munkahetén erről 
külön megemlékezzünk.

— Hirtelen halál ar, FTC fntballpályán. 
Vasárnap délután az Üllői-uü FTC-pályán 
a nézőközönség soraiban hirtelen rosszul 
lett egy ötven év körüli férfi. Mire a men
tők megérkeztek, a férfi meghalt. Ruháiban 
semmiféle írást nem találtak, amiből kilé
tét megállapíthatták volna.

— Vasárnap leleplezték Szolnokon Ver
seghy János szobrát. Szolnokról jelentikí 
Vasárnap impozáns ünnepség keretében 
leplezték le Verseghy Jánosnak, a Szolno
kon született híres papköltőnefk a szobrát. 
Az ünnepélyen a Vcrseghy-kör is résztvett 
és Császár Elemér tartott ünnepi beszédet.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5,
— Hadviseltek értekezlete. A Nemzeti RadP 

kálit Pártban tömörült hadviselt vitézségi ér
mesek és egyéb hadviselt alakulatok képvi
selői vasárnap délelőtt Krivoss Árpád dr. el
nöklete alatt értekezletet tartottak, amelyen a 
vitézségi érempótdijak sérelmes folyósitásáról 
beszéltek. Végül elhatározták, hogy Hadviselt 
Blokkba hívják az összes hadviselt alakulato
kat a vitézségi érempótdijak folyósítása és az 
általános titkos választójog kérdésében.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Hécsey Pál magánkutató irodájá
hoz, Esztcrházy-utca 25. Telefon: 345—66.

— Házasság. Vadas Sándor és Salgó Klára 
f. hó 30-án házasságot kötöttek, (Minden kü
lön értesítés helyett.)

— Utonállók ■ Munkás-utcában. Révy Ká
roly pincért vasárnap hajnalban a Munkás- 
utcában két ismeretlen ember megtámadta és 
pénzt követelt tőle. Révy menekülni akart, 
mire az utonállók késsel hátbaszurták, azután 
elfutottak A megszurkált pincért a Rókus* 
kórházban ápolják. Támadóit keresi a rendőr
ség.

— Férfiöltöny vagy felöltő mérték ntán 
38 pengőért rendelhető, remek szabással, 
2 próbával, elegáns kivitelben. Ruhakercskc- 
delmi vállalat, Ferenc-körut 39. I. em.

— Mérték szerint férfiöltönyt vagy télikabá
tot, szövettel együtt, csak 30 pengőért készít a 
Versenyszabőság. Roltenbiller-utca 4/a. I. em.

x Aki a rádlőhallgatásba belefárad. Egy 
nyugdíjas idősebb úr nemrégen fölkeresto 
háziorvosát és kellemetlen hátfájásokról pa
naszkodott. Az öregúr mással mint rádiózás
sal szabad Idejét nem töltötte, megerőltető 
munkát nem végzett. Az orvosi vizsgálat ered
ménye: a rádiókészülék hangolásához lo kel
lett hajolni. Recept: egy Super Eka-készülék, 
amelyet fotőjből kényelmesen ülve úgy han
golhat, hogy a hangoló-skála mindig szemo 
előtt van.

— Az Elektromos Müvek villamos főzö- 
iskolája. Az Elektromos Müvek (V., Hon
véd-utca 22) kiállításának villamos főzőis
kolája minden hétfőn, csütörtökön és pén
teken d. e. J/^10 órai kezdettel díjtalan fő
zőgyakorlatokat tart. Az egyszerűbb étele
ken kivül szárnyas, vad, hal, torta és más 
sütemények készítése. Recept-osztás.

A világhírű eredeti japán 
„BUTTERFLY"
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cimbalom

MÁRKUS HIÁRIA
uj műsorral!

— Horthy Miklós tizenöt éve. Tizenöt esz-
I ndeje most, hogy a Fehérvári-ut felől fe
hér ménen, sötét tengernagyi ruhában be
lovagolt Budapestre egy markánsarcu ma
gyar katona. Horthy Miklós, a fiatal nem
zeti hadsereg fővezére érkezett serege élén 
Budapestre. A milliós város még csak alig 
hogy felocsúdott a szörnyű ájulásból, amibe 
a vörös rémuralom döntötte. Tizenötször 
fordult azóta őszbe a kalendárium és min
den esztendő egy-egy lépcsőfokot jelenteit 
fölfelé, azóta, hogy a Fehér Lovas megér
kezett és kezébe vette az ország szekerének 
gyeplőjét. Otranto hőse, amilyen vitéz ka
tonának, olyan bölcs államfőnek. Egy por- 
bataposott, megalázott, szenvedélyek viha
rától megtépázott nemzet kiáltott segítsé
gért és nem rang volt akkor az ország élére 
állani, hanem súlyos teherpróbás áldozat. 
Horthy Miklóst tette első emberévé az or
szág és az ő vezérlete alatt jutott el odáig, 
hogy Magyarország ma a világviharok zajló 
tengerén egy biztos sziklafokot jelent. A 
szorongattatások napjaiban mindig adott a 
sors egy férfit, aki kivezette a nemzetet a 
pusztulás útjáról. Most tizenöt éve, a leg
súlyosabb megpróbáltatásba Horthy Miklóst 
adta. Az évfordulón minden igaz magyar 
ember szivéből hálaimádság fakad Istennek 
ezért az ajándékáért.

*
r Horthy Miklós kormányzónak tizenötéves 
'évforduló alkalmából

volt osztálytársat, a debreceni kollégium
ból üdvözlő táviratot küldtek.

tndyet Szenlgyörgyi Lajos aj^bornagv, .Séjr- 
tinó Jenő felsőházi ing. dr. Tóth Aurél kúriai 
kiró és dr. Boldizsár Kálmán vármegyei jegyző 
Írtak alá.

Tóth Tamás dr. polgármester Indítványára 
Szolnok város kópVl«lJlBtfflelo 
lelkesedéssel elhatározta, hogy Horthy Miklós 
kormányzót Budapestre való , bcV0’?"* 1"\ö"aR 
tizenötödik évfordulóján táviratban üdvözli.

— Arcképlekplezés. A szegedi Llovd- 
nársulat ma nagy ünnepség keretében lep
lezte le egykori elnökének, Wmnier Fü- 
löpnek arcképét. Adlcr Rezső, az. uj elnök 
máltait aiu elhunyt érdemeit az ”r5.z"sr„ 
reskedelmi és ipari életében, majd dr. Ker
tész Béla tartott emlékbeszídct.
_ Hitler beszélt, félmillió «■*««“ 

készt a német termésünnepen. Bertmb',1 
jelentik: Félmillió enib.'r ünnepelte vasár
nap fíueckeberg henyoldalún a termés be
takarításának hálaünnepét. Az ünnepségen 
Hitler Adolf beszéli. Kijelentette, hogy csa
lódnak, akik azt hiszik, hogv a deviza is 
nyersanyapszükség a német birodalmat rom- 
lásba viszi.

Gázzal megSlte magát
Tragédia a Dohány-utcában egy urlieánv

Megrázó öngyilkosság történt vasárnap 
délután a Dohány-utca 92. számú házban.

Egy katonatiszt árvája, Dunchlauer 
Blanka, 28 éves leány, inig édesanyja és 
nővére távol voltak hazulról, gázzal meg
mérgezte magát. Kiment a konyhába, ki
nyitotta a gázcsapot és a gázvezeték végét 
a szájába vette. Mikor a hozzátartozói ha
zajöttek, a le íny már

halott volt.

A leány édesanyja és nővére a holttest 
láttára idegrohamot kaptak, __

le akartak ugrani az emeletről,
s a szomszédok fogták le őket, hogy’ ne 
tegyenek kárt magukban.

Rendőri bizottság ment ki a helyszínre. 
A vizsgálat folyik annak megállapítására, 
hogy mi késztette a szerencsétlen leányt az 
öngyilkosságra.

Rablőgyilkosság
Miskolc mellett

Donáfth Lajos karnagy hugáí megölték és kirabolták
Miskolc, szeptember 30.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
bestiális kegyetlenséggel megölték Donáth 
Karolin hetvenéves miskolci zongoratanár
nőt, Donáth Lajosnak, az országos nevű 
karnagynak a bugát.

Az idős hölgy Görömböly-Tapolcán nya-

— Ravasz László püspök nagy beszéde 
a református ünnepi héten. Vasárnap a re
formátus ünnepi hét első napján a Lónyay- 
utcai református gimnázium dísztermében 
tartotta ülését a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság, fíavasz László dr. református 
püsppk az egyház és az állam viszonyának 
kérdését tárgyalta. Mályus Elemér dr. egye
temi tanár és Török Pál dr. egyetemi tanár 
tartottak még előadást.

— Exhumálták az olasz hősi halottakat a 
keszthelyi temetőben. Zalaegerszegről jelentik: 
A keszthelyi temetőben vasárnap ünnepélyes 
külsőségek között exhumálták öt olasz kato
nának a holttestét, akik a világháború alatt a 
fogságban haltak meg. Az olasz hősi halotta
kat hazaszállítják Itáliába.

— A szegedi zsidó szcntcgyletl gyűlés. A 
szegedi zsidó szentegylct vasárnap huszonhét 
uj tagot avatott fel. Dr. Bicdl Samu elnök ez 
alkalomból feltűnő beszédet mondott, amely
ben válaszolt dr. Glattfclder Gyula megyés 
püspöknek a katolikus kongresszuson elhang
zott beszédére.

—• Rablótámadás az országúton. Zalaeger
szegről jelentik; Csorna és Párád között az or
szágúton rablók megtámadták Nagy Zsigmond 
gazdálkodót és százhatvan pengőjét elrabol
ták.

— Leütöttek egy debreceni hentest. Debre
cenből jelentik: A debreceni Világ Közepé-hez 
címzett csapszékbon vad verekedés volt. Isme- 
í ellen tettesek Mészáros Sándor hentesmesteri 
borosüveggei leütötték és összeszurkálták. A 
verekedés ügyében több embert őrizetbe vettek.

— 6 állás — ftCO pályázó. Debrecenből je
lentik: A város hat állásra pályázatot hirde
tett, amelyre hatszáz pályázó akadt egy nap 
alatt.

— Másodszor érik az alma Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Debrecen környékén 
a kertekben másodszor érnek az almafák. 
Akad hely, ahol a szőlő is másodszor hoz ter
mést. 

ralt egy villában. Vasárnap este a villa aj
taját tárva-nyitva találták s az egyik szo
bában

összeroncsolt fejjel, holtan hevert Do
náth Karolin, lakása ki volt fosztva.

A rablógyilkosság ügyében folyik a szé
leskörű nyomozás.

— Lakberendezési és kézműipari vásár. Győr
ből jelentik: Ma nyílt meg egész Győr megye 
iparosságának érdeklődése mellett a Lakberen
dezési és Kézműipari Vásár, amelyre Budapest
ről is filléres gyorssal hatszáz látogató érke
zett.

— Két budapesti fiatalembert elgázolt az 
autó Olaszországban. ftómŐfeR. jelentik: 
Tortona nielleti az országúton egy gépkocsi 
elütött két budapesti fiatalembert; Keresz
tes Jánost és Hlevect Sándort. Keresztes 
súlyosan megsebesült.
- Kiállítás a Fészekben. A TESz Nemzeti 

Munkahéttel kapcsolatban a Fészek-klubban 
rendezte meg gyűjteményes kiállítását Katona- 
Klcinbcrger Pál festőművész. A megnyitó kö
zönsége, a TESz vezetősége és az előkelő meg
hívottak elragadtatással tekintették meg a te
hetséges festőművész impresszionista irányú, 
nagy szin- és formaérzékről tanúskodó képeit.

BIBÓ LAJOS
uj könyve

A VETÉS
MEGÉRIK

megjelent!
Árat fűzve 8.40, kötve 4.50 pengő 
Kapható minden könyvkereskedésben.

Csokonai kiadás.

— Túri Béla beszámolója. Győrből jelentik: 
Az ötlevényi kerület képviselője, Túri Béla va
sárnap délelőtt beszámolót tartott, melyen éle
sen bírálta a kormány bel- és külpolitikáját. 

................ t nem 
volünk 

Ausztriával sem tudtuk

Azt hangoztatta, hogy a gazdasági helyzet 
javult, a szabad kereskedelmet még a v< 
jóbarútságban " ’ . .
helyreállítani.

nem akarja bc- 
' ■ingnál még

in lévő
__ x_______ . Majd beszélt arról, hogy mint 
ellenzéki képviselő, miután 
adni a derekát, nem képes a kormányi 
egy iskolaépítést sem kivinni. A vasútnál nem 
tud munkát szerezni azoknak, akik nem mu
tatják fel nz ogysógcspárti tagsági cédulát. 
Most is csak ugy van, — mondotta — mint 
régen, hogy azokat a kerületeket, amelyek el
lenzékiek, a kormány nem támogatja. Ismer
tette ezután a választójogi javaslatát, azt 
mondván, hogy becsületes, demokratikus vá
lasztójogot nkar a magvar nép számára.

— Beszámológyülés. Berki Gyula, a nagy
atádi kerület képviselője kerülete székhelyén 
vasárnap délelőtt beszámolót tartott, melyen 
részletesen ismertette választójogi törvény
javaslatát, amely a napokban kerül nyilvános
ságra. Hangsúlyozta, hogy a tervezet teljesen 
egyéni elgondolása és azt hangoztatta, hogy a 
mai viszonyok közölt egykori vezére, Nagyatádi 
Szabó István sem kívánna szclescbbkörü vá
lasztójogot.

— Háztulajdonosok szegedi gyűlése. A Ház- 
tulajdonosok Egyesülete vasárnap nagygyűlést 
tartott Szegeden, melyre az ország minden ré
széből összegyűltek a háztulajdonosok. A 
nagygyűlés éles ellenzéki hangulatban folyt le. 
Elhatározták, hogy a közelgő országgyűlési 
választások alkalmával országot pártot szer- 
veznek*

Október elsején 
nyílik a 

NEW YORK 
ÉTTEREM

(Bejárat a Dohány-utcai oldalon)

Sörözői árak! 
Buffet!

Borravaló...........127.

A BARBÁR:
KALmIr TIBOR

muzsikál
GEORG ILONA énekesnő 

BEBEHB TESTVÉREK 
Izgalmas táncszámai:

1. A morfium 2. A gép . . •

LEHKEY MARBA 
táncok és hangulat-énekek 

Tánc reggel 5 óráig!

Vasárnap hat nő 
lett öngyilkos

Duna, méreg, emelet...
Vasárnap reggeltől dé

lig egymásután hat ön
gyilkos nővel volt dolga 
n rendőrségnek és a men
tőknek.

Barát Mária varrónő a 
Margithldról a Dunába 
ugrott. A motoros mentő
őrség emberei kimentet- 
lék és a partra vitték.

Szkiva Anna háztartási alkalmazott a Ko-
ronaőr-utca 6. számú házban ismeretlen mér
get vett be.

Engelmayer Jánosné háztartásbeli nő a Pil
langó-utcában lugkőoldatot ivott.

Molnár Istvánná varrónő
a József-körnton, egy pádon nagymennyi

ségű veronállal megmérgezte magát.
Kalló Mária háztartási alkalmazott Villám

utcai lakásán egész csomó aszpirint kevert 
vízbe és megitta.

Vámosy Erzsébet háztartási alkalmazott le
ugrott a Szigetvúri-ulca 21. számú ház első 
emeletéről és súlyos .sérüléseket szenvedett. 
Bucsulevclet hagyott hátra; ebben az irta, 

összeveszett az édesanyjával
és ezért elkeseredésében megy a halálba.

A hat életunt nőt a Rdfciu-kórházba vitték' 
a mentők.

— Az Országos Református Kiállítás meg
nyitása. Vasárnap délelőtt 11 ómkor az Ipar
művészeti Múzeumban nyitotta meg az Orszá
gos Református Kiállitást vitéz nagybányai 
Horthy Miklós, Magyarország kormányzója. 
Pontosan 11 órakor érkezett meg a kormányzó 
a kiállításra, hol a bejáratnál Baltazár Dezső 
tiszántúli püspök vezetésével fogadták a kor
mányzót, akihez Baltazár püspök üdvözlő be
szédet intézett, majd hódolaltat fölkérte, hogy 
a kiállítás megnyitására a legmagasabb enge
délyt adja meg. A kormányzó mcgnyilottnak 
nyilvánította a kiállitást, majd Baltazár püspök 
és Csikesz tanár vezetésével tüzetesen megte
kintette a kiállított tárgyakat s végül köszö
netét és legteljesebb elismerését fejezte ki a 
remek anyagnak, ennek az „eleven magyar 
történelemnek" lelkiismeretes és imponáló ösz- 
szegyüjtéséért. A közönség és a múzeumépület 
előtt összegyűlt tömeg lelkes éljenzése közben 
hagyta el a kormányzó a kiállitást, amely ok
tóber 10-ig tekinthető meg.

KIÁLLÍTÁS

PÓK
illllUÍZMBtlI

KIVILÁGÍTVA
ÉJJEL 12 ÓRÁIG
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fiatalember Nyíri Tibor, a Haj zz a szer
zője, aki a belvárosi Színház szombati 
premierjén biztosan kölcsönkért frakk
ban, de megfés ülve és általában a siker 
kozmetikájával piros-jalfehérre igazítva 
hajol/ meg a dicsérő és elismerő tap
sokra.

Az irodalmi kávéház egyik eldugott 
és nem is exponált asztalának állandó 
(talán nem is mindig fizető) vendége a 
pesti színpadok legújabb sikerének 

é írója. Talán azért él kávéházban egye
dül, mert talán otthona sincs és talán 
éppen a hideg márványasztal platni jó
nak síkján álmodta meg háborgó forra
dalmi és komplexumoktól gyötört let- | 
kében a sikert, amely megszabadítja a 
kávéházak márványiróasztalaitól és 
valahol, talán egy fotőjt, egy komoly, 
becsületes íróasztalt, télre fütött kis 
lakást, rendszeresebb ebéd- és vacsora
lehetőséget adományoz neki.

A Hajsza íróját bizony meghajszolta 
az élet, pedig fiatal ember, sőt túl fiatal, 
hiszen írásainak lendületét még nem I 
fogja le az önkritika súlyos, nyikorgó I
féke. Régen elmúltak a murgeti idők, |
régen nem lehet a bohémromantika I 
számlájára írni azt, hogy egy magyar I 
iró vérrel, verejtékkel, nélkülözések és | 
koplalások árán juthat oda, ahová te- I 
hetsége lendületével mindeme murgeti I
rekvizitumok nélkül érkezne el min- I
denütt a világon. |

Es milyen éles a kontraszt: az elő- I 
kelő parfőmös Belvárosi Színház bank- I 
vezért zsöllyéjével és pirosbársony kár- I 
pitjával rajzolja ki a háttért Nyiri Ti- I 
bor különös, egyéni, a proletárnál is I 
proletárabb, de 
oeuvre-je mögé.

Konnyesszemü énekesnők, 
magukbaroskadt énekesek 
a jubiláló Operaházban

A legkitűnőbb művészeket még köszönőlevélre sem méltatták 
— Elmaradt örökös tagságok és feltűnő mellőzések

Lezajlót: az Operaház jubileumi ünnep-1 pót*. A mellőzés itt annál feltűnőbb, mert 
sége, amelyből a közönség csak díszt, ra- ezt a művészt Radnai Miklós igazgató köz- 
gyogást és a magyar zenekultúra dicsösé- tudomásuan azzal hozta vissza külföldről, 

I gél látta. Az Opera érdemes tagjainak 
I nagyrésze ez alkalommal nagyobbszabásu 
I kultuszminisztériumi elismerésre számított 
lés bogy ez nem következett be, ezt Radnai 
I igazgató hibájának tudja be. Éppen ezért 
I nagy elkeseredés lett úrrá azokon a müvé- 
I székén, akik évtizedek óta hűséggel szolgál- 
| ták az Operaházat, külföldön is dicsőséget 
I szereztek a magyar névnek és akiket a szin- 
I ház felügyeleti hatósága még egy köszönő- 
I levélre sem méltatott. Hogy csak néhány 
I nevet soroljunk fel:
I Halász Gitta, Relle Gabriella, Waltcr
I Rózsi. Tihanyi Vilma, Bársony Dóra,
I Nagy Margit, Kálmán Oszkár, Székely
| Mihály, Halmos János, Závodszky
| Ián, Fleischer Antal, Komáromi

Laurisin Lajos
I és még sokan mások szerepelnek
I mellőzöttek listáján.
I Ezek a művészek, bár nem beszélnek 
I róla, az ünnepi megnyitó előadást meg- 
I előző házi ünnepségen megdöbbenéssel vet- 
I ték tudomásul, hogy róluk, bár néhányan 
I közülük az előadáson is szerepeltek, telje- 
I sen megfeledkeztek. A legtöbben valósággal

kábnllan támolyogtak ki a színpadról 
léi búnak eresztett fejjel távoztak a szín
házból, amelynek jubiláris előadásán az- 

' után nem is vettek részt. A legnagyobb sé
relem benfentesek szerint az Operaház 
egyik vezető művészét, Kálmán Oszkárt 
érte, aki

már évek óta örökös tagságra volt fel
terjesztve,

de aki ezúttal még köszönőlevelet se ka-

Zol- 
Pál,

igy a

mégis gazdag irói

te&NAPIÓ
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: A> ember tragédiája (8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Doodiworlh (8).

Uj rokon.
Elérkeztünk már ahhoz, hogy a legkomo

lyabb és legszigorúbb kritika mértékével mér
jük a nagyobb filmeket is. Ezt azért sietünk 
megállapítani, mert Az uj rokon igy is megüti 
a mértéket. Végre egy magyar film, amely 
istenigazából mulattat. Nagyon jól tette a pro
ducer, hogy Nóti Károllyal, a humoros filmek 
nagymesterével Íratta a forgatókönyvet és Gál I 
Bélával rendeztette, aki imo az első sorba ug
rott. A színészek közül ragyogó Gázon—Ka-1 
hős komikus duója és nagy meglepetés Turay | MAGYAR SZÍNHÁZ: Mursikusok (8).

’waWo?őí"Trsz?Nií"z“n.i»rr, «). 
hangjáról és cg} szerűen jb színésznő lett ai fii- I VAROS! SZÍNHÁZ: DlvatrevO (%9). 
mén. Gombaszögi Ellát, Perczel Zitát, Ákos I KAMARASZIMlAZ: At nbbé (8).
Erzsit, Zala Karolát, Berki Lilit, Pcthőt és Pe- ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ; Békebeli boldogéi (0)
thCst dicsériílk Frf • filmet vnlóhnn érdemes I TERftZKŐRUTI SZÍNHÁZ: Clrkuss • iilnbátban (9).
tncst aicserjük. r.zt a nimet vaionan eraemes rp;thlenti>ri színpad: Tied lessek (0).
megnézni, ha ugyan jegyet lehet kapni a Ro- I KOMÉDIA ORFEUM: Nyelvbetlá* óh! (MS).
yal Apollóban. I ROYAL ORFEUM: Varieté (%9).
Az orvos.

Clark Gabié éa Myrna Loy, a két legkeresel- I KÁLMÁN IMRE
tebb hollywoodi filmsztár Sidney Klngsley I ES EGGERTH MÁRTA
filmjének hősei. A film csak hollywoodi mére-1 Budapestre jön az Uránia filmszínház meg-
teklion ad összehasonlításra alkalmat a Vig-1 hívására. Néhány nap múlva ugyanis az

"'"'’JÍIt1, f1" : A r "^'Mban megtnrlják a német /llmggártá.i
rabb és szókimondóbb. A mütőjelenet párat- I, _ , . , j-_i.jii-.ii - »
lanul „ép í, Iwlni... A Almn.k . „ind»r.v b C^rdí.királgnBnek pre-
béhoz hasonló sikere van. mfrr/éf. Nagyon érdekes, hogy a mai né-

. I met rezsim mellett is a szerzőn kivül a fő-
e osazujn. i szerepigt nfif a technikai személyzet java is

Sürpé.en nézzék mr| ezt . filméi azok, „kik- Emerth Mária fnekli a Csárdás-
nck erős az idegzetük és szeretik az izgalma- I , i.tknl. Míszliku, srnnd gnlgnol C.rnle Lombnrd-I rmnk partnere llorbtqer, aki sr n-
dal, a gyönyörű szőke filmsztárral a főszerep-1 ma(IHnr származású, sót magyarnyelvű 
ben. I filmekben is játszott Hörbiger már Buda-
m k/i mi I Pesten ynn most az Uránia meghívására

, * kx • ut : ia c. I Kálmán Imre és Eggerth Márta is be jelen-
, A *? ,• .bí“' •líFr’ S'r?“” feltét mrqirlenísüket az Uránia diezpH-Juhos örökórlékü csodálatosan szép muzsiká- I . ., . , , , , i .
júval. » bé. M lllhnrmonikiisnk ragyog* pro. I "•"■'■/•‘re. Aofmqn Imre meleghangú fene rí 
dukciójával. Magda Schneider és Wolff Albach I intézett a filmszínházhoz, amelyben kt- 
Rctti igen kedvesek. I emelte, hogy rendkívül büszke erre a film-

I re, mért a film megoldotta a problémát:
# _ _ ————. I ^°fHlan lehet egy komoly és tartalmas ope-

ffl JA MA JA I rettmuzsikát teljes egészében átmenteni a
Kr S B M Mm ü M ■■■ I ■ MM I film számára.

COLUMBUS A DUNÁN 
Az elszánt akarat diadalát vitte színpadra, Il
letve hajóra József királyi herceg szinmüve: a 
Columbus. A parlament és a Duna szolgáltatta 
a díszletet József királyi herceg verses drá
májához, amelyben négv-ötezer főnyi közön
ség gyönyörködött. Reflektorok fénycsóváiban 
' *■ erdekfeszitő és impozáns képek

Rubinyi, Mihályffy, Petheö, Ta- 
interpretálásában. A szcenikai 
Gora Zoltánt illeti a dicséret.

75 -ik előadás

peregtek le az 
Tdray Ferenc, 
polezay Gyula 
megrendezésért

A LILIOM FILMEN
érkeznek a viliig minden tájá-Kedden Egyre másra érkeznek a világ minden tájá

ról a Molnár-bemutatók hírei Pest is Molnár- 
premierre készül. Bemutatják Molnár Ferenc 

« .legszebb müvét, a Liliomot, még pedig filmen.
UínlSft üliiariAft K me^l,lmeHtésnek a: adott sürgős aktualiU1UIQU VlUaUflO IttW, hogy Újból van a színjátszás művészeté

II1911919 íllfft 7-Ar nrA .fgv alakía’ oki méltó a Liliom sze-VflSfls UDlIa r ön Charles Boycr. a Csata cimü francia
l/f/m főszereplője. Jnlikát. egy törékeny, szó- 

AlpAr Gitta egyetlen délutáni lel- »mrn.vcmíi, szőke tragika, Madelaine Oseray 
lépése Október 7-én »/i< ^^LOr\n,akl,Ín'nkialenxégesszerepirántileborulás- 
—_____ | és kellő felkészültséggel veszt át Varsányi

I |rén nagyszerű

hogy
a magyar kultúra elvárja tőle azt az 

áldozatot,
hogyha lényegesen kisebb gázsiért is, de 
itthon működik, ahol nélkülözhetetlen. 
Székely Mihálynak, akinek a bécsi opera
ház aláirt szerződése volt a kezében, de aki 
itthon pótolhatatlan, maga Klebelsberg 
akkori kultuszminiszter Ígérte meg, hogy 
tízéves tagsága után örökös taggá nevezik 
ki, ha itthon marad. A művész itthon ma
radt, ma már több mint tizenkét éve tagja 
a színháznak, kedvence a közönségnek és 
— szintén nem kapott még köszönőlevelet 
sem.

Ezek csak egyes kiragadott példák a sok 
közül, amelyről 3

az operai művészek azonban nem nyi
latkoznak.

Lehorgasztott fejjel járkálnak és soha 
annyi konnyesszemü énekesnőt, magába- 
roskadt énekest nem lehetett látni az Ope
rában, mint most, a ragyogó ünnepi elő
adás után, amely

valósággal megbolygatta a müvészsze- 
mélyzet lelki egyensúlyát.

Maga Radnai Miklós igazgató is érzi, 
hogy hibák történtek és alaposan fő a feje, 
hogy hogyan induljon neki a szezonnak. 
Radnai most azon fáradozik, hogy kien
gesztelje valamilyen módon a megbántott 
művészeket és biztosítsa a színház nyugodt 
művészi munkáját, amely az Operaház öt
venéves fennállása óta soha nem volt any- 
nyira veszélyeztetve, mint most.

Ny üt titok-
A napokban négy országgyűléai képviselő, 

három kormánypárti és egy ellenzéki Jelent 
meg ■ Bethlen-téri Színházban, ahol a „Tied 
leszek .. .** elmü operettet játsszák. Az operett 
szubrettjét, Szemlér Máriát keresték meg öl
tözőjében egy egy virágcsokorral. Szemlér Má
ria és a politikusok Ismeretsége ott kezdődött, 
hogy a kitűnő fiatal színésznő egy ugyancsak, 
kitűnő fiatal ügyvéddel a költségvetési vita 
leghevesebb és legizgalmasabb tárgyalásán csó- 
kolódzott a karzaton. Annakidején parlamenti 
őrök vezették ki a csókolódzókat, akik közül 
egyik most a Bethlen-téri Színpadon Játszik, a 
másik pedig minden előadáson a zenekari 
ülés első sorában foglal helyet. A színháziak 
előtt nyílt titok, hogy az Ügyvéd vőlegény és a 
parlamenti átférnek folytatása néhány napon 
belül az anyakönyvvezető előtt lesz.

pptmiE

GIOVANNI
A ROYAL ORFEUMBAN

A felfrissített Royal Orfeumban Kellér Dezső 
mulatságos zenés játékát láttuk, amelyben 
Radó Sándor mulattat, a többiekben pedig há
rom ragyogó kómikus: Rátkay Márton, Rótt 
Sándor és Peti Sándor nevettetik a nézőt. Solti 
Hermin is átvonult az Erzsébet-körutra, nagy 
sikerrel. Az artistaszámok közül hatalmas si
kere van Giovanninak, a világhírű magyar ar
tistának, akinek szellemes és pompás zseb- 
tolvajmutatványait nem lehet elégszer látni és 
dicsérni. Nagyszerű a Hot Shots nevű őt néger 
steptáncos produkciója.

HARMATH IMRE 
ZENÉS DRÁMÁT IRT, 

amelyet a Budapesti Hangversenyzenekar kö
tött le és Illesztett ezévi programjába. Kain és 
társa a cime ennek a drámának, amelynek 
muzsikáját Polgár Tibor szerezte.

ROZSNYAI SÁNDOR,
A KITŰNŐ ZENESZERZŐ, 

az Arizona igazgatója októberre valóban vi- 
lágszenzációt hozott Budapestre. Lekötötte az 
eredeti japán Butlerfly-t: Hatsue Ynasat, a vi- 
lághirü japán filmsztárt, akinek egész Amerika 
tnPspI* már. Amit ez a japán énekesnő pro
dukál, az egészen rendkívüli.

Ifi. Ney Bernát, az Operaház kitűnő tagja 
es Darvas Ibolya énekesnő, aki a Dubarry- 
ban Alpár Gitta szerepébe beugrott, házas
ságot kötöttek.

Történelmi dráma Díszelőadás a Nem- 
----------------—-------- - ----- zetiben. Vitéz So- 

1934-ben mogyváry Gyula, a 
népszerű Gyula' 

diákja a leghübb városról, Sopronról irta' 
történelmi drámáját sok költői lendülelteL 
A holt anyagba azonban ö sem tudott életet 
varázsolni és amikor ehhez a témájához 
nyúlt, már előre lemondott a kasszasiker
ről. A főszerepekben Kiss Ferenc, Ignátt, 
Rózsa, Abonyi Géza és Lehotay tetszettek^ 

Második A’olt ebben a szezónban a
•--------------- Belvárosi Színháznak. Din

szerzőavatása cséretes és szép a szándék, 
----------—------------amely első alkalommal bi
zony csúfos kudarcot vallott. Nyíri Tibor 
„Hajsza" cimü darabja azonban most meg
hozta a szép szándék eredményét. Igazi vér^ 
beli írót mutat be a darab, bár Nyíri kissé 
nyugtalan, nem ökonomikus, de elementáris 
erővel buzog fel belőle a gondolat, a fantázia 
és az irói mondanivaló. Azt, hogy Nyíri Tibor 
rendkívül tehetséges, meg lehet állapítani már 
az első darabjából, bár darabnak nem a leg
jobb. A második felvonás rendezési bravúrja: 
Bárdor Arthur avatott kezét dicséri. Beregi 
Oszkár remekbe formált egy misztikus sik
kasztó milliomosfigurát, Nagy György játssza 
az igaz tehetség hivatottságával a főszerepet. 
Szigeti Jenő, Végh Sári, Keresztessy Mária én 
Baló Elemér is tetszettek. A Hajszának forró 
premiersikere volt.
Haragban vannak így nem mondhatták?

.------------——-meg egymásnak, hogy,
a SZérZok a másik túlsókat irt 

a Szegény ördög eh 
mű zenés színjátékba. A haragvók lojalitása 
nem engedett huzni a darabból, amely pe-< 
dig megérdemelte volna, hogy kerekebb# 
perdülöbb és frissebb legyen. Béküljenek ki 
sürgősen Török Rezső és Ernőd Tamás 
urak, akikről a Szegény ördögből állapíthat
juk meg, hogy milyen darabokat is tudná-* 
nak imi, ha történetesen beszédes viszonya 
bán lennének egymással. Mert a Szegény; 
ördög igy is tele van ötlettel, humorral, 
meglepetéssel és fordulattal, de még a renx 
dezés is nagyvonalú. A Király Színház ka-i 
punyitása valóban ünnepien szép produk
cióval ajándékozta meg a közönséget, amely; 
rengeteget tapsolt Titkos Ilonának, mint a 
modern nő inkarnációjának, Medgyaszay Vil
mának (ime Vilmánk az anya, sőt anyóx 
szerepben), az ötletes és fürge jóhumoru 
Latabár Kálmánnak, a hóditó és férfias 
Dellynek, néhány rendkívül tehetséges fiat 
tatnak, igy elsősorban Faragó Fanninak, 
Zágoni Margitnak, Szőnyi Lenkének. A leg
nagyobb színészi sikere azonban Solti 
Györgynek volt, akinek ragyogó és ,'em
beri" Belzebubja kísértetiesen hasonlít Rajt 
nay Gábor egy-egy nagy és maradandó alat 
kilósához. Komjáthy egy zeneszáma tetszett. 
Friss tempó Jellemzi a Pesti Színház uj- 
í--- :—; ■ ■ --------- donságát, amelynek cima
Onaf/ysdffa nem hajlandó. A végén azonban 
mégis csak hajlandó, de addig Harmath Imre 
rengeteg sziporkázó elmésségének nevetünk.
I rczcntálnak egy uj zeneszerzőt Földes Ferenc 
személyében, aki hivatott muzsikusa a pesti 
operettszinpadoknak. Néhány száma nagy nép
szerűségre számíthat. Orosz Vilma és Rafiáit 
Erzsi kettőse halad az előadás élén, dicsérjük 
a szimpatikus és elegáns Kertész Gábort és a 
kncagtatóan eredeti, mulatságos Sziklay Józse
fet. A második felvonás Triumpli nevű vökül- 
együttese külön szenzáció. A Pesti Színház —< 
ezt megállapíthatjuk — jól startolt.

Szász Lili, a kitűnő színésznő, akit tavaly 
ért, ismét az Andrássv- 

uH Színházhoz szerződött és a legközelebbi 
darabban ragyogó szerepben újra fellép.

s. z.Márkus Frédi, a kitűnő zeneszerző haza
jött Hágából, ahol legújabb darabja, ame
lyet Svédország. Olaszország, Ausztria és 
Németország számára is lekötöttek — óriási 
sikert aratott.

Alexander és Evelyn, a nemzetközi táncszép
ségverseny győztesei az újonnan átalakított 
Zanzinarban vendégszerepelnek.

A Belvárosi Színház slágerdarabja a „Helyet 
az ifjúságnak** a Városi Színházban folytatja 
dladalutjáh ezen a héten háromszor, csütörtö
kön, szombaton éa vasárnap adják elO.

* Brellner Aladár népszerű tánctanár szen
zációs táncbemutatója 'okt. 7-én, vas. d. e. li
kőr n Badlus filmpalotában. Jegyek flO fill.-töl 
1.50-ig Akácfa-u. 32 és az előadás napján a 
helyszínen.

* A Lila ákác — ereje. Azt, hogy a Lila 
ákác a szezon első magyar filmje, müven 
őszinte és igazi sikert aratott, legjobban bi< 
zonyitja, hogy ma — hétfőn — az Omnia ia 
műsorra veszi, még pedig egyenesen n közön
sége óhajára.

Kirobbanó siker
A szegény ördön

a KIRÁLY SZÍNHÁZ A

á
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Döntetlen derbi - 
sérült nélkülHatártalan hősiesség* 

idegtépő izgalom, gól és 11-es, amely meg sem született
HUNGÁRIA—ÚJPEST 1:1 (1:0)

A csodálatos Őst! verő
fényhez csodálatosan gaz
dag futballprogrammot is 
kapott a közönség. Mull 
vasárnap derbi, ma szin
tén, jövő vasárnap ma
gyar-osztrák • azután Fe
rencváros—Újpest... Kell

ennél izgatóbb műsor a 
vérbeli futballdrukker-

nekf Hát ugylátszik, hogy még ez sem elég. 
Legalább is erre enged következtetni az, hogy 

a Hungária és az Újpest valóban döntő 
jelentőségű csatájára tízezernél alig többen 

voltak kiváncsiak.
A tízezer között azonban ott találjuk az ösz- 
szes ismerős arcokat, az évtizedes izgalomban 
mcgedzett törzsdrukkereket, no és a sebesül
teket is, akik a derbit kénytelen-kelletlen a 
közönség soraiból nézik. Az Újpest részéről 
kloar és Jávor, a Hungáriából meg a bottal 
sántikáló Turay marcona alakja az érdeklődés 
tárgya. Éppen a sebesülések fa a tartalékos 
csapatösszeállítások miatt ilyen nyílt már ré
gen volt a nagy ellenfelek találkozása. Ez meg
látszik a közönség hangulatán is és tippelést 
vajmi nehéz hallani. Amikor elsőnek a Hun
gária fut ki, néhány passzolás után öngóllal 
máris vetet as Újpest. A gólt Bíró rúgja a tel
jesen üres kapuba — kabalából. Aztán megje
lennek a lilafehérek is olyan összeálitásban, 
amire egy hónappal ezelőtt még aligha gondol
hattunk.

A Hungária:
Szabó—Mánál, Biró—Egri, Sebes, Dudás—Sas, 
Geeh, Kardos, Titkos, Szabó, mig

as Újpest:
VI őri—Sternberg, Jo'ós—Seres, Szűcs, Szalai— 
Tamási, Pusztai, Szanisxló, Kocsis, Déri Össze
állításban veszi fel a küzdelmet. A Hungária 
indítja útnak az első támadást s alig mozdul
nak néhányszor, máris feltűnő gólveszély fe
nyegeti a kékfehéreket. Biró háromszor Dacról 
egymásután s közben egész a kapuig keveri 
le a labdát, itt Szaniszlót engedi lövéshez s 
inig Mánál Szabót zavarja,

a labda óriási véletlennel a kapufa mel
lett gurul ki.

Sok a taccs at elején és mindjárt kitűnik, 
hogy

MandI ma kolosszális formára fut föl.

ÚJDONSÁG !
Ereiének 50 '/.-dí takarltla mef, 
ha kerékpáriára, triciklijére•■c*
Egyedüli gyártól:

HORUATH ES HERCZENIK
asércöntődo és gépműhely. Vili., Vlsl imro-utoa 14. szóm

A kezdeti idegességet lassan levetkőzik • az
tán mind a két oldalra veszélyes és szemre- 
Való rohamok gördülnek. Hogy mi van Bíró
val, azt messziről nehéz kitalálni, de hogy 
egyre esik a játékereje, és egyre több gondot 
ad a kékfehér védelemnek a helyén tátongó 
lyuk, az bizonyos. Az Újpest többperces ne
héz ostromát is csak Mánál hősies lendülete 
és legendás helyozkodési érzéke tudja hatás
talanítani. Már közel félórája tart a játék, 
amikor a Hungária Cseh révén az első veszé
lyes és szép lövést juttatja egyelőre a háló 
mellé. Rögtön ezután

Cseh hatalmas előreadott labdájára Hórl 
és Sternberg startol. Hóri aztán meggon
dolja a dolgot és érthetetlenül visszafut a 
kapujához. Ez nagyon savarba hozza 
Stembcrgct, aki csak nehezen tud Sas 
elől kornerre menteni. ível a labda, vala
mivel túl esne le a középnél, de Szabó IU. 
fejjel visszadobja as óriási tumultusba, 
ahol Cseh lábra kapja a labdát Lövése 
előbb lepattan az emberekről, de aztán a 
megismételt rúgás ellen nincs mentség, 
mert emberekkel együtt nyomja a hálóba 
Cseh, az egyetlen jogos válogatott Jobb- 

ÖMzekötfi. 1:0.
Eddig sem volt kismiska az a harc, mely a 

pályán tombolt, do a gól után úgy lángolnak 
a támadások, hogy szint© ég a levegő és az 
izgalom szárazra perzseli a drukkoló közön

ség torkát. Langfelüet egy pillanatra elveszíti 
szokott nyugalmát és izgatottan fut a pálya 
szélén, hogy utasítást adjon csapatának. Egye
lőre azonban csak a Hungária javulását lát
hatja a közönség. Sok ugyan a gyönge pont itt 
is, de

annál erősebb a pofon,
— amely elcsattan a tribünön és kárörvendő 
mosolyra deríti egy pillanatra at egész tribünt. 
Pofonnal még vitás igazságokat el nem intéztek 
s ez most sec: segít a Hungária rohamai el
len, amelyek egyre tetszetősebb formában bon
takoznak ki s egyre jobban aggasztják a Illa
fehéreket. Jó tiz percig tart ez a klasszikus 
lángolás, amely rengeteg erőt Igényel mind a 
két csapat részéről, de aztán fordul a kocka 
és az Újpestnek nyilna alkalma az egyenlítésre. 
Pusztai labdája azonban közelről is kapu fölött 
fütyül el. Pusztai egy másik lövését Szabó 
menti — nehezen. Biró állandó hibái miatt 
ideges lesz s egyre többet vitatkozik a másik 
bíróval, akt mindenesetre nagyobb ur a pá
lyán, mint ■ rossz formában levő Hungária- 
hátvéd. Senkey tréner intervenciójára nyugszik 
csak meg a méltatlankodó Btró. Ez az utolsó 
pillanatban történik, mert a mérkőzés hevében 
a további vitatkozás alighanem, kiállítással járna. 
Az Újpest is belefekszik közben a munkába és 
nem sokkal a lefújás előtt, komért csikar ki.

A sarokrúgás Szanlszló elé juttatja a lab
dát, akinek a lövése kapulécről vágódik le, 
ahol Szabó fogja el, majd kiejti és iámét 
birtokba veszi. Hertzka biró nem messze 
áll a jelenettől ée semmiféle tanujelét nem 
adja annak, hogy gólt látott volna. Nem 
igy a közönség, amely óriási füttykoncert

be kezd és tombol.
Amikor lefújja a félidőt, óriási izgalom vesz 
erőt a pályán. Avar berohan a bíróhoz, de a 
higgadtabbak útját állják és lefogják. Az új
pesti játékosok a határbiróval vitatkoznak 
magukból kikelten s igy a szünet tartamára 
bőven van vitaanyag:

gól volt-e a lepattanó labda vagy sem? 
Belül Volt-e a ' vonalon teljes terjedelmével, 
vagy nem? A cinikusak megállapítják, hogy 
gól csak az lehet, amit a biró annak itél. Ilyen 
nyomott légkörben, felrajzolt idegekkel, fütty
koncertező tribünökkel kezdődik a második 
félidő, amely alapos meglepetést hoz mindkét 
drukkertábornak. Az elején Kardos hendszet 
vét és úgy támad tovább, ezt azonban a biró 
nem veszi észre. A labda Cseh lábára, majd 
onnan Szabó III. elé kerül és a kint táncoló 
Hóri melleit

óriási lövés zudul a kapura.
Csak az utolsó pillanatban tudja Sternberg 
visszarugni a mezőnybe. Az újpesti csatársor 
túlzottan technikás s ezért egyelőre igen sokat 
passzol, tologat, miközben elvész a gólhelyzet. 
A Hungária az első negyedórában még veszé
lyesebb és mert vezet, nyugodtabb is. De az
után látszik, hogy

a Turay helyettesítésére kirendelt Seben 
elkészül aa erejével

és mindtöbb alkalom nyílik a lilafehérek tá
madására. Fogcsikorgató küzdelem alakul ki 
s a Hungária jól védekezik. De csak addig, 
amíg Bíróhoz kerül a labda. így történik ez 
a 13. percben Is, amely beigazolja, hogy sze
rencsétlen számot visel.

Bíró elengedi Tamásit, akinek a labdája 
Szanlazlóhoa kerül, ő leállítja a labdát a 
26 méterről küldött stép lövése akadály
talanul köt ki a bal felső sarokban. Ha ez 
sem volt kapushiba, akkor semmi. Elvégre 
Szabót senki nem akadályozta a védésben, 
a labda huszonöt méterről jött és még 
csak az ereje som volt megdöhbcntően nagy. 

Az Újpest tehát kiegyenlített. 1:1.
Ez aztán meghozza a lilafehérek önbizalmát és 
támadó kedvét s a deprimált Hungária egyre 
jobban megzavaródlk. Egyedül Mánál és Cseh 
brillidns húzásai hoznak enyhülést a nagy 
újpesti ostrom kivételes pillanataiban. Aztán 
egy újabb vitás helyzet keletkezik, mert

Sast támadása közben buktatják.
Az eset belül történik a lö-óson, de a biró 

nem látta. így aztán elmarad a tizenegyes.
— Uj-pest, fl-nisl — kiáltozza a közönség 

most szakadatlanul és bár még csak a félidő 
derekánál tartunk, a lílafehérek máris úgy har
colnak, mintha öt percig tartann már csak a 
munkájuk. Egymásután zúdulnak most a ne-

M. T. K. SPORTTELEPE 
_________X., Hungtria-kőzépkőnit 0,

1M4. október 7-én, vasárnap délután 8 órakor 
labdarugó mér kásás

vrtloiratott csapatai között 
OSSZ Suröpssl KupAArt

1 órakor
POXSOWV-3UDAPEST 

amatór válogatóit csapatainak mérkőzése

héz támadások előre.
Szanlszló négy méterről kapufára küldi a 

labdát,
majd Kocsis csavart lövése kerül a léc fölé. 
Tagadhatatlan az újpesti fölény, s az is tagad
hatatlan, hogy a Hungária csatársorában há
rom ember bénul meg: Kardos, Titkos és Szabó

1/7. Úgy röpdősnek most a lövések a Hungária- 
kapu előtt, mint ősszel a legyek és a gól ^Je- 
vegőben lóg. A Hungária nem támad, csak vé
dekezik s az újpesti csatárok közül különösen 
Szanlszló lövőkedve határtalan. Mándi kétszer 
csodás érzékkel ment és tapsra ragadja az ag
gódó kékfehér közönséget. Mintha meg lenne 
babonázva Szabó kapuja,

döntően komoly labda nem közelíti meg * 
■ hálót.

Az újpesti játékosok határtalan hősiessége' 
rendre megtörik, ha egyéb ponton nem, a ha
toson s útját állja a Hungária újabb pontvesz- 
tcségének. A drukkerek Turay után sóhajtoz
nak, mert úgy vélik, hogy vele a kékfehérek 
a defenzív szerep helyett offenzív játékot foly
tathattak volna, s ezzel talán a mérkőzést is 
megnyerik. így azonban határozottan örülni 
lehet a döntetlen eredménynek,

4 kilenc emberre Seolvadt Budai „11“ 
majdnem megverte a Bocskait

BOCSKAI—BUDAI „11* 3:3 (3:2)
Simán kezdődött s 

majdnem botrányba fullt. 
A budai csapattól, — te
kintve pénteki pozsonyi 
fáradalmait, — senki sem 
várt sokat.

Három perc alatt 
húrom gól esett: 
Návay (1:0), Pozso
nyi (1:1) ée Vince

(2:1) lövése! „találnak**.
Sztancsiknak vitája támad a bíróval. Figyel

meztetés, de a vita tovább folyik.
— Hajrá Budai, hajrá Budai...
A debrecenieket a kutya se biztatja, mégis 

ök lőnek gólt:
Janzsó megfut és úgy hátvéd-módra majd

nem hálót lyukaszt. 3:1.
Pozsonyit Flóra csak hendsz árán tudja sze

relni.
11-es! Sztancsik lába nem hibáz. 3:2.

Nagy Budai-fölény, csak uyg porzik a deb
receni kapufa!

Szünet után már nyoma sincs a rendes já
téknak. Sztancsikot Stern Tibor biró kiállítja, 
erre kitör az elégedetlenség vihara. Szitkok, 
átkok esőstől zúdulnak Sternre. A paprikás 
hangulat percröl-percre nő. A Budai állandó 
fölényben.

—- Borzasztó, — mérgelődik a publikum, — 
ilyen fölény mellett kikapni...

Stern „elbliccel** a Budai javára egy 11-est. 
Újabb lárma, pfuj bíró és egyebek. Már alig 
van néhány perc, amikor Pozsonyit ollóba 
fogják, csak úgy röpül.

11-esi ezt a változatosság kedvért Rökk 
teszi be a hálóba. 3:3-

Pozsonyit kiviszik.
A Budai kilenc emberrel is ur a pályán, a 

Bocskai botorkál, lézeng, örül, hogy vége.
— Ezt az egy pontot is Sternnek köszönhe

tik, — jelenti ki diadallal egy bosszankodó 
Stern-ellenes drukker.

A döntetlen derbi
14 ol vasónkat juttatta érté

kes pénznyereményhez
A Hétfői Napló nagysikerű Villám-tippverse

nyének eheti feladatát az képezte, hogy az 
Újpest—Hungária mérkőzést milyen arányban 
könyvelik el a bajnoki tabellán. Az eredmény 
1:1 volt. Tippelőink közül aránylag csak ke
vesen találták el ezt az eredményt, de ezek 
közül tizennégyen mégis értékes pénzjutalom
ban részesülnek.

20 pengőt nyert: Gróf Aladár, Budapest.
10 pengőt nyert: Tamási József, Budapest, 

Németh István, Miskolc, Máthé János, Buda
pest.

5—S pengőt nyert: Gerbcr Endre, Budapest, 
dr. Scheiber Pál, Budapest, Székely Győző, 
Budapest, Szúnyog József, Budapest, Galacz 
József, Budapest, Goldberger Samu, Kaposvár, 
dr. Landsmann Pál, Budapest, Demetrovics 
Lipót, Budapest, Pólya Ferenc, Békéscsaba és 
Diószegiig Elvira, Budapest.

A nyereményeket a szerencsés győztesek' 
pénteken délelőtt 9 és 1 óra között a szerkesz
tőség helyiségeiben (Erzsébet-körut 4.) vehetik 
át. mig a vidéki nyerlesekne ka dijakat pos
tán küldjük.

Hány qólt lö a magyar 
csapat az osztrákoknak ?

A jövőheti magyar-osztrák mérkőzés alkal
mából a nagysikerű Villámtippverseny ismét 
urdekes és egyszerű kérdést ad fel:

meg kell tippelni, hogy a nagy harcban 
hány gólt fog rúgni a magyar csapat?

A 2. oldalon található pályázati szelvényt te
hát olvashatóan kitöltve mindössze egyetlen

számmal kell ellátni és csütörtökig bezáróan 
beküldeni a szerkesztőségbe.

A pályázati dijak változatlanok:
14 készpénzdíj 10 pengő értékben

kerül kiosztásra és a mérkőzés ulán megjelenő 
lapunk már a koraesti órákban közti a nyer
tesek névsorát.

Magyar bajnokságot nyert Párísban 
a 1IL kér, FC, futballcsapata

E sorokat még a III. 
kerületiek vasárnapi párisi 
mérkőzése előtt írom. A 
l’Intransigénnt azonban az 
óbudaiak egy elég gyatra 
páriskörnyéki (St.-Oiien-i 
amatőr együttes elleni 
meccsét, mint

a magyar proflbaj- 
nokcsapat vendég
szereplését állítja be. 

Nem valószínű, hogy a 
külföldi sportkérdésekbon 
általában jólinformált 
rintransigeant-n/d elírás

ról volna szó... s Igy alighanem valaki félre 
vezette úgy a derék harmadrangú St.-Oucni 
csapatot, mint a francia sportpublikumot.

Nem ártana tudni, kil
♦

Az ötödik forduló ulán nz outsider Sírás- 
bourg 2 tiszta pont előnnyel vezet a francia 
bajnokságban. Az elzászi csapatok kitűnő sze
replésére jellemző, hogy n második helyen a 
mülhftuseni FC Mulhouse áll. Sőt még a gól- 
rekorder-llstán is mulhousl csatár, az osztrák

Wesselyk vezet —- 9 góllal, ami kitűnő teljésit- 
móny ő lejátszott meccs után.

A tavalyi győztes Lukács egyelőre oly rossz 
formában van, hogy még az FC Lilié első csa
patából is kiesett. Annál szebben szerepéi s 
egyelőre 6 góllal a negyedik helyen „fekszik" 
a Rcd-Slar Soí-a, akinek csapata mégcsak most 
kezd formába jönni, úgyhogy Sas esélyei a le
hető legkomolytfbbftk'arra, hogy a szezon vé
gére Lukács Örökébe lépjen.

*
Mind bizonyosabbá válik, hogy a FIFA ki

vételesen engedélyezni fogja az 1938-as világ
bajnokságoknak az 1937-es párisi világkiállítás 
keretében való lejátszását. Erre az esetre máris 
tervbo van véve a colonibcsl olimpiai stadion 
kibővítése, hogy a döntőn és az elődöntőkön az 
80—80 ezer néző befogadására Is elég nagy 
legyen. A' Jobb mérkőzéseket ezenkívül a Porc 
des Prlnccs és a Buffalo-ban játszanék le.

Mfvcl a francia futhnllklnsszls emelkedése éa 
legutóbbi szép eredményei egyben a körönség 
bőn aprói-hón apró emelkedő érdeklődését vonja 
maga után, nem kétséges, hogy 1937-re Párti
ban is <50—100 ezres tömegek lelkesednek majd 
a döntö és elődöntők délutánjain.

KttriM László
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Játék Pont

öt pontot talált a Fradi vasárnap
1. HUNGÁRIA 5 19.6 7
2. FERENCVÁROS 4 18.7 1
3. ÚJPEST 4 12:2 8
4. KISPEST 4 7:7 S
5 ATTn.A 4 84 i
6. BOCSKAI 8 7:4 4
7. in. KÉR. FC 4 6:6 4
8. BUDAI „11* 4 11:10 8
0. PHÖBUS 3 64 3

J0. SOROKSÁR 4 5:10 8
11. SOMOGY 5 5:24 2
12. SZEGED 4 3:8 1

A Somogyot kiverték 
a Magyar Kapából

SZOMBATHELYI VASUTAS—SOMOGY 3:2 
(1:1, 2:2)

Szombathely, szeptember 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tété.) Nogy izgalommal várták Szombathelyen 
n Somogy bcmivtatkozúsát a Magyar Kupa 
küzdelmek során. Az eredmény hatalmas meg
lepetést keltett, mert a Szombathelyi Vasutat 
a nyugati kerület bajnokságában igen gyengén 
szerepelt, az eddigiek folyamán és jelenleg az 
utolsó helyen áll. Gazdag szerezte meg a szom
bathelyieknek a vezetést, majd Hűlik egyenlí
tett. Szünet után ismét Gazdag és Hutik révén 
esnek a gólok és a rendes játékidő 2:2. A 
meghosszabbítás alatt érte cl a Vasutas csapat 
ismét Gazdag révén a győzelmet jelentő gólt. 
Somogyból Hajszán, Boros és Hujman, a szom
bathelyi csapatból Gazdag, Nagy, Kis és Pajor 
játszott jól.

Tizenegy másodpercen 
belül futja a 100 yardot 
a Scbeffield Wednesday 

minden játékosa
Bár az angol futballisták kétségtelenül a 

világ leggyorsabb játékosai, teljesítmé
nyeikkel a menedzserek ugylátszik, még 
sincsenek megelégedve. Erre enged követ
keztetni a tény, hogy

a nagy londoni llgacsapntok direktorai 
a napokban utasítást adtak ■ trénerek
nek, hogy a játékosok gyorsaságát min
den körülmények között fokozni kell.
Jelenleg a Scheffield Wcdnesdey rendel

kezik Angliában a leggyorsabb legénység
gel. A klub első csapatának minden játékosa 
11 másodpercen belül futja a 100 yardot.

Huszonnégy millió pengőért 
építik fel az uj londoni 
sportarénát

A newyorki Madison Square mintájára a 
legközelebbi időben Londonban megkezdik 
az építési munkálatait egy uj óriási sport
arénának. A londoni Stadion a világ legna
gyobb sporttelepe lesz és a tervek szerint

1,200.000  fontba, vagyis mintegy 24 
millió pengőbe kerül unnak felépítése,
A londoni óriás-arénának egy pénzcso

port lesz a tulajdonosa, melynek elnöke 
Lord Lonsdale, az ismert angol sportember.

■P — *r

... hogy Sesztát, az osztrák válogatott hát
védet Becsben súlyos autóbaleset érte.

. . . hogy talán mégsem az elnöki szoba 
lesz ■ Komjádi-szobor végleges helye. Feltéve 
természetesen, ha ■ MUSz meghallgatja a vi
déki városok kívánságát. Több váró* ugyanis 
boldogan adna helyet a magyar úszó- és vízi- 
pólósport felejthetetlen vezére szobrának.

. . . hogy • vlzlpólóutánpótlás két hét malva 
svéd túrára készül. Am a kóborolgatás nem 
nyerte meg tetszését Kelemen Kornélnak, az 
OTT elnökének, akinek véleménye szerint elég 
volt • túrázásból.

. . . hogy az olasz atlétanők Igen Jöl érezték 
magukat Pesten. Meg voltak elégedve a jó tár
sasággal, ami nem is csoda: a partnereket 
ügyesen kiválogatták a részükre.

. . . hogy egy érdekes, uj sportklub készül 
a napokban zászlóbontásra: a Budapesti Művé
szek Klubja. Az uj klub hölgytagjai főként aa 
úszás Iránt érdeklődnek. Említsük meg talán 
a vrgyeastafétát, amely Erdélyi Mid—Bállá IJo5 
—Vceebcsné Idy C.ohn összeállításban készül 
debütálni. Balta Llel hálnstónő trénlnghlrel 
egyenesen biztatók.

. . . hogy az olasz—magyar női atlétikai 
versenyen a rokonszenves és népszerű disz- 
koszdobónőnek igen rossz napja volt Barátnői 
art hangoztatják, hogy ha valaki megjelenik a 
versenyen, atlétanőnk dobásai lámpaláz miatt 
ritkán sikerülnek.

. . . hogy két Hutai usaónönk szükebb tár
sasága előtt nyilvánosságra hozta a kettőjük 
között létrejött Ötletes megállapodást. Tény
állás: Mindkettőjük lovagja Iránt kölcsönös 
rokonazenvet tápláltak r.'ndketten. Megoldás: 
Mőnklnt klcaeréllk partijaikét. Brávól

FERENCVÁROS—PHÖBUS t:l (44)
Nehéz ellenfélnek mu

tatkozott a tavalyi nagy 
mumus, a Phöbus. Hogy
isne, hiszen veretlenül ju
tott el a Ferencváros 
meccséig.

— Tempó Fradi...
— Phöbus... Phöbus.... 

■— hangzik a két kórus. 
Ez a biztatás már in

tenzivebb. De még kiadósabb a Toldi bomba, 
amely ugyancsak a javából való. Sáros! re
mek fejcsellel szökteti a balszárnyat, Weber 
luftol s

a kis amatőr Kovács öreg profikat meg
szégyenítő biztonsággal teszt be a vezető 

gólt. 1:0.
Még el sem csendesedik az örömrivalgás taps
vihara, amikor

Sárosi fordulásból a bal léc mellett löd 
be a második gólt. 2:0.

A kezdet kitűnő, a Fradi-gépezet, mintha csak 
megolajozták volna, minden zökkenő és nyt 
korgás nélkül működik. A 13. percben

Székely ügyesen átemeli Juhászon a lab
dát, amely a hálóba táncol. 3:0.

Mosolyt vált ki Webernek egy „hazaadása“. 
Juhász kapus elvetődve birja csak kifogni. A 
Phöbus táján irtózatos a drukk.

Az állóhelyen egy Phöbus-párti férfi hang 
(alánul összeesik s mire a mentők meg

érkeznek, meghal.
A mentőorvos szlvszélhüdést állapított meg 
Ezután Táncos nagyot hibáz, azonnal felhör
dül a kórus:

— Mi van veled, emberke!
Néhány percnyi precis tologatás után
Tőrös kézzel kénytelen szerelni Toldit, a 
megítélt 11-est Kovács teást a rendeltetést 

helyére. 44.
Mester Gyuri bácsi, az FTC pálya aligazga
tója vizitel ezután a sajtópáholyban, minden- 
kinek a fülébe súgja:

FONYÖ MÁRTON, 
kikapott az

A salakpályák régi hő
sei öltöttek vasárnap 
hosszú évek után dresszt 
magukra, hogy vissza
idézzék a régi szép em
lékeket. Fonyó Márton, 
az MTK egykori kiváló 
hosszutávfutója propagál
ta ezt az ötletet évek óta 
és végre most, hosszú
idők után sikerült nyélbeütni az első oldboy- 
versenyt, amelyen

maga Fonyó Márton is a vert mezőnybe 
került

Ami nem jelent semmit, mert a győzelem di
csőség, a vereség pedig nem szégyen.

A „kaméleon-csapat “ teljes 
fényében ragyogott 

a BSzKRT ellen
Az (imatőrbajnokság tegnapi fordulójának 

egyik legnagyobb meglepetése
a BSE győzelme a BSzKRT felett.

A BSE játékosainak elitjét a Millenáris szí
neiben a II. ligabajnokságért játszatja. Teg
nap a II. ligában szabadnaphoz jutott a Mil
lenáris és igy a teljes csapat szabaddá vált. 
A BSzKRT-hivök nagy meglepetésére meg is 
jelent a BSE színeiben a pályán és biztos 
győzelmet is aratott a bajnokjelölt villamos
csapat ellen. Ebben a csoportban a másik 
nagy meglepetés, hogy a Turul TE pontveszte
ség nélkül az élen áll.

I. OSZTÁLY
Pártos-cioport

Az Elektromos a MAFC testén át a máso
dik helyre jutott. Már csak a Törekvés és az 
Elektromos áll pontveszteség nélkül. A hely
zet; 1. Törekvés, 4 játék 8 pont. 2. Elektro
mos, 3 játék 6 pont. 3. EMTK. 4 játék 5 pont. 
Utánuk 4 ponttal következnek MAFC, MÁVAG, 
MTK, Köb. AC. Az FFTC öt vesztett ponttal 
a 8. helyen áll.

Elcktromoa Müvek—MAFC 2:1 (2:0).
A meccs • Műegyetemisták közvetlen védel

mének az Elektromosok csatársorának küz
delme volt. A többi csnpntrészck egyik csa
patban sem működtek kifogástalanul. Góllövő: 
Pfandler (2), ill. Szamosi. Kolozsvári egy 11-est 
kapusba lőtt.

Birő-csoport
A sereghajtó BSE rávert a BSzKRT-ra! 

.Pontve szí őség nélkül vezet a Turul TE. Ér
dekes, hogy ez eredmények alapján csak a 
BSE helyzete változott. A helyzet: 1. Turul 
TE, 8 pont. 2. Herminamező. 3. Pamutipar.
4. UTE, 6—6 pont. 5. Postás. 6. BSzKRT, 
4—4 pont.

BSE—BSzKRT 3:1 (1:0).
Góllövők: Székely. Kozma, Bilié, Hl. Báder. 

A Millenáris-játékosokkal feljavított P«SE fö
lényes győzelmet aratott a meglepett BSzKRT 
felett.

Turul TE—Testvériség 6:2 (1:2).
Góllövők: Fűzi IV. (5), Szalny, ill. Oltár! és 

Keresztes. A Testvériség a második félidőben 
teljesen összeroppant. A Turul-csatársor kitü
nően játszott.

— Mit szól • Kovácshoz! Az én kts nevelt
fiam ...

A konvenciót gratuláció után Kovács—Toldi 
—Sárosi—Tánczos a labda útja, a beadás ki
fogástalan, csak Székely fejese megy egy pa
raszthajszálnyira mellé. De a zugó taps igy 
sem marad el.

Szünet után szinte
érintés nélkül száll Kovács beadása Szé
kely elé, ■ Phöbus kapus kifut s a labda 
Ismét a feje fölött pottyan a hálóba. 54.
— Gyerünk a gólaránnyal/... Ráfér a Fra

dira ...
Néhány percnyi iskolajáték ismét megtöri a 

Phöbus bekkek ellenálló képességét,
Sárosi feltartóztathatatlanul száguld, de 
lövés helyett önzetlenül átad Toldinak, aki 

féltucatra emeli a gólok számát.
— Juhászlegény, szegény Juhászlegény... 

— kezdi énekelni a Phöbus kapus Iránti kü
lönös szimpátiából egy lelkes újpesti.

Korányi tuldriblizi önmagát is, végül Béki 
clszedi tőle, beadása jól ivei s Háda nem te
het róla, hogy kapu mellé röppen. További 
iskolajáték, bombázás.

P. Szabó régi gyorsaságával elhúz Polgár 
mellett s labdája benn táncol a Fradl-ka- 

puban. 6:1.
Ezután nem tudni, hogy a Fradi mérsékelte-e! 
az iramot, vagy a Phöbus energiája érlelődött 
lendületté, de tény az, hogy a vendégcsapat 
több súlyos gólhelyzetet teremt, de bosszan
tóan kihagyja. Igaz viszont, hogy Toldinak is 
e0U. lövése a felső kapufán korcsolyázik végig, 
majd a gólvonalon gurul.

— Góóóóóóóól...
De mégse! Ellenben a túloldalon Háda kiejt 

egy gurulós labdát és Szikár egy lépésről 
kapufának bombázza.
~ Mázli a javából - sóhajtja egy Phöbus- 

parti.
A Fradi lagymatagon játszik a továbbiak

ban, minek is strapálná magát, hiszen öt pon
tot szedett össze: kettőt a Phöbustól, egyet 
nyert a Hungárián, egyet az Újpesten s egyet 
a Bocskayn... A többi úgyse számit.

a veterán hosszutávfutó 
első oldboy atlétikai versenyen

. A ?me,yen csak 85 éven felüliek
indulhattak, a kővetkező eredmények voltak: 

100 méteres síkfutás 86 éven felülieknek: 1.
Bárdos-Braun 12.7 mp. 2. Mandellck 13., mp.
3. Salgó 13.4 mp.

100 tikfutá, 36 éven aluliaknak: 1.
Cséfjal 12.1 mp. 2. Braun 12.7 mp.

1000 méteres síkfutás: 1. Ctirnér 3 p 24 4 
mp. 2. Fonyó 3 p. 33.2 mp.

400 méteres síkfutás: 1. Bárdos-Braon 1 n 
7.6 mp. 2. Ritter 1 p. 15.4 mp. 3. Salgó 1 p. 
16 mp.

3000 méteres gyaloglás: 1. Hufnagel 14.06 
perc. 2. Solti 16.06 perc.

Magasugrás: Caéffal 1.68 méter. 2. Mandelkk 
1.35 méter. 3. Somló 1.20 méter.

UTE—ZSE 2:1 (0:1).
Az első félidőben erősen támadt a ZSE. 

A zuglói együttes meglepően jól játszott s egy 
percig sem adta fel a harcot. Góllövök: Róna
II. (2), ill. Vati.

Pamutlpar—III. kér. TVE 4:0 (8:0).
A Pamutlpar nagy játékban intézte el a so

kat pepecselő óbudai együttest. A gólokat 
Loksa II. (2), Pajor és Fischer (11-esből) 
rúgta.

HAC—URAK 3:1 (1:1).
A HAC az első percekben olyan lendülettel 

támad, hogy ugy látszik, mintha elsöpörné az 
URAK-ot. Égy gólt is ér el és ez megtöri a pa
lotai csapatot. Céllövő: Tóth II. (2), Táncos, 
ül. Jenei II.

Postás—TLK 3:1 (1:1).
A Postás javuló formában játszott, de csak 

neéz küzdelem után verte a jó védelemmel 
rendelkező TLK-t. Gólíövők: Varga (2), Ker
tész, ill. Jámbor.

n. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

A csoport meglepetése, hogy az RTK le
győzte az UTSE-t. A BRSC tartja az előnyét, 
de a többi sem lankad a nyomában. A hely
zet: 1. BRSC 8 pont. 2. BVSC. 3. Pannónia 
7—7 pont. 4. RTK 6 pont.

VI. kér. FC—BLK 1:1 (1:1). Góllövö: Gelá- 
nyi, Ili. Viola.

PSC—Főv. TKÖr 2:2 (1:1). Góllövö: Szilágyi 
és Krska, ill. Juhász és Brczsányi.

BRSC—Vasas 8:1 (2:1). Góllövö: Borbás, 
Hochsteln és Kontrő II, ill Hermann.

Pannónia—MFTR 4:1 (1:1). Góllövö: Brún
óékor (2j, Klóin és Galambos, illetve Ébner.

RTK—UTSE 3:2 (24). Góllövök Gajdos, 
Reisch és Furulvás (öngól).

BTSE—P Törekvés 2X1 (1:6). Góllövök:
Márton és Maszár.

BVSC—MÁV Előre 1:0 (1:0). Góllövö: Grósz. 
Kárpáti-csoport

A 33 FC pillanatnyi megtorpanása után 
újra jő. Jól fül a BTC. A helyzet: 1. KTC. 2. 
33 FC. 3. BTC.. 4. Hungária 6—6 pont. 5. 
SzFC 5 pont. A BTC egy meccsel kevesebbet 
játszott
BTC—KSC 2:1 (14). Góllövö: Péter, Pocher. 
ÜL Horváth.

BEAC—PTBSC 2:1 (1:1). Góllövő: Ivány 
Bartók, ül. Reinhardt.

83FC—SzAC 5:0 (3:0). Góilővök: Szenczy 
Biri (2). Nagy meglepetés a fölényes győző* 
lem.

I. kcr. SC—KSSE 24 (14). Góllövö: Kovám 
és Försler.

KTC—Gránit 5:2 (1:1). Góllövök: Somogyi, 
Németh, Üveges, Gál és Potecz V., ill. Húsa 
és Pubola.

Hungária— CsTK 2:0 (14). Gólíövők: Sá- 
bián NI., Szeszler.

SzFC—Féltén 1:1 (1:1). Góllövök: Sárközi, 
ill. Gudra.

ni. OSZTÁLY
Oprée-csoport

A II. osztályból kiesett BTK és ZAC igen 
jól áll. A helyzet: 1. BTK, 5 játék 7 pont
2. UMTE, 4 játók 7 pont. 3. Autólaxi, 4 játék
6 pont. 4. ZAC, 3 játék 6 pont. 5. VI. kér. SC,
4 játék 5 pont.

Autólaxi—TSC 6:0 (4.0). Góllövö: Princz
(3),  Takács (2) és Benkovics.

BTK—Remény 44 (3:0). Góllövő: Krázel
(3) és Benda.

RAFC—Compactor 3:1 (24). Góllövö: Ind- 
rich, Roscnstein (2), ill. Aszalós.

ZAC—MFOE 3:2 (1:0). Góllövö: Blaskó (2), 
Neumann, ill. Madar és Gugyella.

VI. kér. SC—PMTK 3:2 (04). Góllövő: Pé
teri, Bacsai, Balogh, illetve Csákváry és Ehr
lich.

UMTE—NTC 3:3 (1:1). Góllövök: Blum (2). 
Szilágyi, ill. Németh (2) és Vlda.

Malakgcsoport
A SAC-nak nagyon jól fekszik a csoport, 

pontveszteség nélkül vezeti a mezőnyt. A ely- 
zet: 1. SAC 8 pont. 2h Drasche. 3. FSE 6—6 
pont. 4. Köb. FC. 5. KOE. 6. Hálókocsi. 7. 
SzRTC 4—4 pont. A Drasche és a Köb. FC 
egy meccsel kevesebbet játszott.

KTK—KAOE 1:1 (1:1). Góllövö: Horabek, 
ill. Tombor.

SAC—Hálókocsi 2:0 (0:0). Góllövök: Frttz
II. és Strimác.

FSE—Hasas 3:1 (1:1). Góllövők: Bozsar (2), 
11-esből, Krausz, ill. Cseszkó.

Drasche—SzRTC 5:0 (4:0). Góllövők: Jeckef 
(2), Konyor, Taraszár és Dackó.

Springer-csoport
Nagyszerűen állnak a II. osztályból lekerült 

csapatok. A helyzet: 1. Ganz TE 6 pont. 2, 
Vérhalom 6 pont. 3. OTE 6 pont 44. KAC,
5 pont b. Újlaki FC 4 pont. Az OTE egy 
meccsel kevesebbet játszott.

Várhatom—KASC 8:0 (14). Góllövö: Majsa
(2) és Bernwaller. A KASC megóvja a mérkfl- 
zést, mert a Vérhalom egyik játékosának as 
igazoltatásnál nem volt az igazolványa, csak 
később hozták oda.

Spárta—KAC 2:2 (1:1). Góllövő: Braun ék 
Berdó, ill. Friedvalszky (2).

OTE—LTE 24 (14). Góllövö: Kuazka éa 
Scheffer.

BBFC—BIK 44 (14). Góllövö: Wimmer H, 
Pintarics (2), Bachmann, ilL Hajdinyák és La
katos.

G«n« TE—UFC Sri (1:). GólWvö: Ambrus 
és Kaltenecker, ill. Vllcsefc II.

IV. OSZrÁLY
Északi-csoport ’• ,

Az UVASC nagy vadat terített te. Á helyzeti
1. RÁC, 5 játék 8 pont 2. Zsolnay, 5 jhátéi,
7 pont 3. Jutagyár, 4 játék 6 pont 4. TElöre^ 
4 játék 6 pont 5. UVSC, 3 játék 5 pont

Előre—RESC 6:1 (1:1). Góllövö: Peskár (2j, 
Sánta, Bokor és Greifenstein, ill. Gulyás.

Jutagyár—LTK 7:1 (4:1). Góllövö: Grams
(4) , Greif (2) és Brákli, ill. Setfosik.

UVASC—Zsolnay 14 (14). A baj nők jelöltet 
nagy küzdelmet vívtak. A győztes gólt Vécsey 
rúgta.

RÁC—B. Magyarság 1:1 (1:1). GóUövft
Ecker, ill. Sztolarik.

BMTE—ULK 4:1 (24). Góllövök: Udvardf
III. (2), Sörös III. (2), ill. Fürst

Keleti-csoport
Nagy meglepetés a X. kér. FC és az Est ve

resége. A elyzet: 1. Fér. Kaszinó 7 pont. 2. 
MÉMOSz. 3. Az Est. 4. X. kér. FC 6—6 pont
5. Vác. 6. Menekültek 5—6 pont. A MÉOSz 
egy meccsel kevesebbel, a X. kér. FC eggyel 
többet játszott.

Menekültek—Az Est 5:2 (3:2). Góllövö: Rigó?
(3) , Lantos (2), ill. Bősze és Vámos.

MÉMOSz—JIKSE 2:0 (2:0). Góllövö: Uhács 
és Galuska II.

VÁC—VII. kér. Amatőr 2:0 (14). Góllövők: 
Mindelovits és Ney.

Drogulsták—IX. kér. FC 5:3 (1:3). Góllö
vök: Fridbauer ,(2), Schollár (2), Ferenczyk 
ill. Antal (2) és Orosz.

Fér. Kaszinó—Siketek 11:0 (64), Góllövök: 
Csesznoky (6), Eszter, Juhász, Komáromi, 
Mester és Viszolajszki.

Valéria—X. kér. FC 7:1 (1:1). Góllövök: 
Béres (2), Ramftl (2), Engi Paucsó II. és 
Varga, ill, Kiss.

Déli csoport:
Megint az ETC és az ETSC harca lesz a 

csoport jellegzetessége. A helyzet: 1. ETC 
7 pont. 2. P Jutagyár 6 pont. 3. TESC 6 pont. 
4. DGSE 5 pont. 6. P Iparos 5 pont. Az ETSC 
egy meccsel kevesebbet játszott.

ETSC—Szondy 5:1 (1:1). Góllövők: Pompái 
(2), Kiss (2) és Papp, ill. Tóth.

P Jutagyár—DGSE 4:0 (04). Góllövök: Pera 
lás (2), Pasa és Zsebeházy.

P Iparos—ETC 0:0. Nagy meglepetés az! 
ETC pontvcszlesége.

SzNSE—K Húsos 8:1 (84). Gólíövők: Aba( 
(2), Kovács, ill. Lencsés.

Nyugati csoport
Nagy harc lesz ebben a csoportban. A hely* 

zet: 1. Kalapos 7 pont. 2. BSC 6 pont. 3. NSC* 
4. Kelcnvölgy 5—5 pont. 5. M Textil 3 pont. 
A BSC és nz NSC egy meccsel kevesebbel ját
szott.

BSC—Sr. Juventus 1:1 (04). Góllövö; Ger- 
lics, ill. Giglcr.

Kalapos—OMSC 44 (8:1), Góllövö: Ltud
(2),  Szabó (2 öngól), >11. Szlatinzzky,
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M. Textil—ÉMOSa til (0:0). Góllövő: Szó

bek n, Beck, ill. Huszják.
Kelenvölgy—Függetlenség 0:1 (2:1). Góllö- 

vők: Niedermann (4), Farka* (2), Karikó I., 
1L éa Günther, ÜL Szabó.

MAGTAR KUPAMÉRKŐZÉS
Soroksár—Törekvés 0:1 (1:1).

Rekordközönség elölt folyt le a mérkőzés, 
mely a várakozásnak megfelelő nagy küzdel
met és váratlanul nagy Soroksár-gyözelmet 
eredményezett Góllövök: Fritz (2), Zimonyi 
^2) és Kelemen (2), ill. Regős II.

Csik: 100 méteren 57.6 mp.

'A FINN LEHTINEN LEGYŐZTE KONKUR- 
RENSEIT

Varsóbót Jelentik: Az itt megtartott nagy 
nemzetközi atlétikai verseny két angol mérföl- 
des Számában a finn Leninen legyőzte két 
nagy ellenfelét, Petersent és Kusocinskit. A 
győztes finn ideje 9 perc 17 mp. volt, Feltet
te né 9 p. 18 mp., Kttsocinsklé pedig 9 p. 25.6 
mp.

Sorija Hennic meg
kezdte tréningét — 
mint Londonból je
lentik —• még pe
dig nyilvánosan és 
óriási közönség jelen- 
lenlétéhen a Jégpalota 
miijegén. A „Jégkirály-

nŐ“ első szereplése október 6-án lesz a pá
rizsi sportpalota előkelő közönsége előtt.

ENGEDÉLY KELL CSEHSZLOVÁKIÁBAN 
A FUTBALLMÉRKŐZÉSEK RENDEZÉSÉRE

Prágából jelentik: Csehszlovák fntballkörök- 
ben nagy riadalmat keltett az országos hiva
talnak á napokban kiadott rendelkezése, amely 
egy régebbi törvényre hivatkozva, külön enge
délyhez köti a futballmérkőzések rendezését. 
A csehszlovák szövetség tiltakozását jelentette 
be a kormánynál.
A SPANYOL NEHÉZSÚLYÚ BAJNOK KIÜTÉS

SEL GYŐZÖTT
Barcelonából jelentik: Gastanaga spanyol 

nehézsúlyú bokszbajnok harmincezer főnyi kö
zönség előtt mérkőzött nagy ellenfelével, az 
olasz Bonagllával. A sokszoros spanyol bajnok 
már az első menetben knock-outolta ellenfelét.
FRANCIA VERSENYZŐ NYERTE AZ USA 

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁRBAJNOKSÁGÁT
Newgorkból Jelentik: Az Északamerikai 

EgyesfiH-Államok országúti kerékpárba jnöki 
versenyének végeredménye a következő volt: 
Bajnoki Letoumeur (francia) 57 pönt, 2. 
Giorgettl (olasz) éa G. Debaelá (belga) 51 pönt, 
4. Dülberg (német) 47 pont, 5. Jaeger (svájci) 
41 pont, 6. Röböli (olasz) 26 pont.

A RAPID LEGYŐZTE AZ AUSTRIÁT
Bécsből jelentik: Az I. liga vasárnapi ered

ményei: Rapid—Austria 3:1 (1:1), Admira—
Favoritner SC 2:1 (1:1), Vienna—FAC 4:1 (1:1), 
Hakoah—WSC 3:1 (1:1), Llebertas—Wackér
1:1 (1:0). FC Wien -WAC 4:3 (2:0).
BELGRÁD ÉS BUKAREST BAJNOKCSAPATAI

NAK VERESÉGE PRÁGÁBAN
Prágából Jelentik; A Spárta-pályán vasárnap 

kettős Iabdarugótnérkőzés volt, az elsőben a 
Sparta 4:3 (1:2)-re győzött a belgrádi BSK el
len. Az első félidőben a Beogradskl volt jobb, 
a másodikban a Sparta. A prágaiak góljait 
Kalocsai, Szedlacsek (2) és Nejedly, a belgrá
diak góljait Lehner, Huber és Marlanovics 
lőtte.

A második mérkőzésben a Slavia 9:2 (6:0) 
arányú megsemmisítő vereséget mért a buka
resti Venusra. A mérkőzést Ahne Sorg biró 
vezette, a Slavia csapatának kapuját a jugo
szláv jagsic védto. A Slavia góljai közül hatot 
Bradac, kettőt Skala és égyet Helma lőtt, a 
Vcnus góljait Walzow és Eisenbcisser szerezte.

Az „ígéret földje44 
felé...

A Budafok szinte érthetetlenül jő, ugylátszik 
csak a Nemzeti vészéivel rá nézve. Az Erzsé
betet a budafoki gárda ugy lépte le, mintha 
csak a sereghajtóval mérkőzött volna. A Nem* 
rétinek eddig még nem akadt komoly ellenfele.

A helyiét: 1. Budafok 5 játék 10 pont, 2. 
Nemzeti 8 játék 6 pont, 3. Erzsébet 5 játék 6 
Pont, 4. Millenáris 4 játék 5 pont, 5. Csepel 3 
játék 4 pont, 6. Szürketaxi 8 játék 4 pont.

Budafok—Erzsébet 5:1 (4:0). A budafoki 
együttes hatalmas lendületét az Erzsébet nem 
tudta megállítani. Góllövő: Bachmann (2), lg- 
lódy (2), Mészáros, Ili. Űrbancsik.

Nemzeti—Nagytétény 7:1 (4:1). A Nemzeti 
szép játékkal verte a nagytétényieket. Gól
lövök: Vajda (4), Back (2), László, ill. Po- 
mázi.

Szirkrtaxl—Csepel FC Stl (1:1). Erflsirattiu 
mérkőzés. A csepeliek szünet után összerop
panlak. Góllövök: Takács II. (2), Juhász, 111. 
Fritz.

VaMlS—Vác FC 2:1 (1»1). A Vaías Igen 
•rőt küzdelem után győzött. Góllövők: Szécsi, 
Stand, ill. Mélesz II.

Budatétény—Váci Reménység 5:3 (0:2). A 
váciak szünet után elbizakodottan jálssoMak. 
Góllövö: Rudolf (2), Poszmik (2), Bán, ill. 
Hiitíer, Láng és Brandt.

Droguisták—Srenllőrlc 4:1 (2:0). Góllövők: 
Mccbnuer (2), Sötér és Kisutzky, ill. Paksi. 
As első félidő 30. percében Karajos megsé
rült, ettől kezdve tiz emberrel JátttótUk a 
droguisták.

A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank tisztvi
selőinek sportegyesülete vasárnap délután a 
Rudasfürdö uszócsarnokában bankközi zárt 
uszóversenyt rendezett.

A verseny szenzációja Csik 100 m-cs gyors* 
úszása, amelyet 57.0 mp. alatt abszolvált.
Ugyancsak örvendetes Lengyel Árpád ideje

vereséget szenvedett 
ts Kispest Pílsenben

Misen, szept. 30.
Kispest csapata vasárnap hatezer főnyi 

közönség előtt játszotta harmadik turainér- 
kőzését Csehszlovákiában. Ezúttal a Viktó
ria, Pilscn kitűnő együttesével került ösz-

Az UTE megjavította
a 4X1500 méteres staíétarekordot

A MAC nyerte először a Győrfiy-vándordijat
Napsütéses, szélcsendes időben rendezte a 

MAC az idei utolsó nagy atlétikai versenyt a 
margitszigeti sporttelepén, mely alkalommal 
elsőidben került kiírásra a Győrffy Aladár em
lékére alapított vándordíj.

A 4X1500 méteres stafétában nagy küzdelem 
volt az UTE és a MAC csapatai között, amely
ből végeredményben az UTE került ki győz
tesként 16 p. 40.8 mp.-es idővel, amely

uj országos rekord.
A régi rekordot a MAC tartotta 16 p. 41 mp.- 
ceL

A 110 méteres gátfutásban Lénárt BIK 16.1 
másodperces idejével pestvidóki kerületi re
kordot futott. A rúdugrást Zsuffka, a 100 mé
teres síkfutást Gyenes, a sulydobás hármas csa
patversenyét a MAC, a gerelyvetést Várszegi, a 
sulylökést Darányi, a 200 méteres síkfutást 
Gyenes nyerte, mert az indító Kovácsot kiállí
totta kétszeri kiugrás miatt. Kovács előfuta
mának ideje 21.7 mp. volt. Az 5000 méteres 
síkfutásban Németh, a hármasugrás Dusnoki, 
a diszkoszvetésben Donogán, a 4X400 m. sta
fétában a MAC csapata let az első.

Részletes eredmények:
4X7500 m-teres stafétafutás, Győrffy Aladár 

vándordíj: 4. az UTE csapata (Görög., Sárvári, 
GömÖri, Kosa) 16 p. 40 8 inp., országos rekord.
2. a MAC csapata (Szilágyi, Istenes, Rátonyi 
Szabó: 140 méter hátránnyal indult, de az 
UTE-nak ezt a nagy előnyét már nem tudta 
behozni) 16 p. 49.8 mp., 3. MTK 17 p. 45 mp. 
— 110 m. gátfutás Szokoly Alajos vándordíj: 
1. Dr. Boros BEAC 16 mp., 2. Lénert BIK 16.1 
mp. pestvidéki kerületi rekord, 3. Kruppka

Budapest válogatott 
boxolácsapata 9:5 arány

ban győzött vasárnap
Wartburgból jelentik: A Budapest— 

WÜrzburg városközi válogatott ökölvívó
mérkőzésen

a budapestiek 9:5 arányú győzelmet 
aratlak.

A« uszodában rövidesen megjelenik az 
első női tréner. Az úttörő. PhiiUpp Ilus, a 
jeles hölgyuszó és testnevelési tanárnő, aki 
nemsokára leteszi a vizsgát és nyomban 
utána el is foglalja vidéken a felajánlott ál
lást.

♦
A Bírák Testületé dr. Meskó Arístld rendőr

kapitánynak a BT. jubileumi megemlékezését 
(egy márvány lapon nyugvó, futbaDabdán álló 
turulmadár) adta át, melyet részére nagv szol
gálataiért a magyar sport körül szavazott meg. 
A megemlékezést Kalmár Béla főkapltányhe- 
kettes szolgálati utón dr. Kies elnök és dr. 
Ábray főtitkár jelenlétében adta dr. Meskó 
rendőrkapitánynak át, akit a váratlan meg
emlékezés nagy örömmel töltött el. Kalmár fő
kapitányhelyettes azután még hosszabb Ideig 
elbeszélgetett a testület vezetőivel, továbbra 
sok sikert kívánt és békés együttműködés re
ményét fejezte ki. 

a 400 m.-es gyorsuszásban. Eredménye 5 p. 
05.6 mp. A 100 m.-es hölgy gyorsuszásban 
Lenkei Magda 1 p. 08.2 mp-el pintért feltűnést 
keltő Időt ért el. A bankközi pontversenyt a 
Községi Takarék nyerte 83 ponttal, a Hitelbank 
83, a PK 78 és a Kér. Bank 37 pontjával szem
ben.

sze, amelytől
6:1 (3:0) arányit súlyos vereséget szen

vedett.
A kispestiek egyetlen gólját Nemes szerezte 
11-esböl az utolsó másodpercekben.

MTK 16.7 mp. Jávort az indító kétszeri kiug
rás miatt kitiltotta. — 100 m. síkfutás, Király- 
dij: 1. Gyenes MTK 10.8 mp., 2. Forgács UTE 
10.9 mp., 3. Pajzs BBTE 11 mp. — Rúdugrás:
1. Zsuffka MAC 380 cm., 2. Bácsalmási BEAC 
360 cm., 3. Csányi Zoltán MAC 350 cm. — 
Sulydobás hármas csapatverseny a Győrffy 
Aladár vándordíjért: 1. a MAG csapata 14 ni. 
13 cm. átlaggal (Darányi 15 m. 27 cm., Csányi 
13 m. 71 cm., Berencsi 13 m. 41 cm.) 2. az 
UAE csapata 11 in. 74 cm. átlaggal. — Gerely
vetés: 1. Várszegi MAC 64 m. 09 cm., 2. Csányi 
Barna TSFC 53 m. 32 cm., 3. Mézei BBTE 52
m. 40 cm. — Sulydobás: Államdij: 1. dr. Da
rányi MAC 15 m. 33 cm., 2. Kiss BBTE 13 ni. 
77 cm., 3. Csányi Zoltán MAC 13 m. 73 cm.
— 200 ni. síkfutás: 1. Gyenes MTK 22.4 mp.,
2. dr. Héjjas BSzKRT 23.4 mp., 3. Duha MAC.
— 5000 m. síkfutás: 1. Németh MTE 15 p. 34.2 
mp., 2. Görög UTE 15 p. 51.4 mp., 3. Kucsera 
BSzKRT 16 p. 16.4 mp. — Hármasugrás: baj
nokok kizárva: 1. Dusnoki MAG 14 m. 28 cm.,
2. Somogyi FTC 13 m. 66 cm.. 3. Magyar FTC 
12 m. 85 cm. — Diszkoszvetés: 1. Donogán 
MAC 46 m. 20 can., 2. Kiss BBTE 40 m. 92 
cm., 0. Rózsa Közg. EAC 39 m. 87 cm. — Ver* 
senyen kivül indult Remecz legnagyobb do
bása 45. m. 89 cm. volt. — 4X.400 m. staféta 
a Győrffy Aladár vándordíjért: 1. a MAC csa
pata (Duha, Barial, Zábolyi, Szabó) 3 p. 20 
mp., 2. UTE 3 p. 31.8 mp., 3. az FTC 3 p. 
33 mp.

A Győrffy Aaladár vándordíját a MAC csa
pata nyerte 18 ponttal, 2. az UTE 11 pont, 3. 
az FTC 5 pont, 4 .és 5. a BEAC és az MÁK 
2—2 pont, 6. a BSzKRT 1 pont.

A középsulyban nem volt mérkőzés, mi
vel Szigeti nem állt ki, A magyarok közül 
Bondy, Frigyesi és Harangliy győzött, Ku- 
binyi, Orsolyák és Szabó döntetlent ért el 
s csupán Varga szenvedett vereséget.

Lenkey Magda, a fiatal hölgyuszóbajnok és 
rekorder — mint ismeretes —• „civilben" 
európai hírű tánemüvésznő. Magda vonakodik 
ismét elhagyni hazáját, a szörnyű magyar sors 
azonban őt sem kíméli meg a megpróbáltatá
soktól. Lenkey Magda ugyanis szerződés nél
kül van. Tudják ezt sókan Magda környezeté 
ben és ezek ugy érzik, mintha a MUSz-nak is 
lenne némi köze ehhez. Elvégre az uszóstövet- 
ségnek sem lehet közömbös az, hogy Magda 
esetleg kénytelen lenne ismét felpakkolni bő 
röndjeit valamelyik nemzetközi gyorsvonatra. 
Ám a MUSt-ban azt mondják, hogy a MUSz 
nem népjóléti intézmény, Hát et igaz. Viszont 
néhai Komjádi Béla idejében ha nem is nép- 
Jóléti, de uszójóléti Intézmény Is volt a MUSz.

*
Leadjuk az első Jéghirt: Az idén is már 

október 1-évcl megkezdődik a beiratkozás 
a műjégpályára. A tagok az idén is két ka
tegóriát választhatnak: lesznek mindenna
pos és másódnapos tagok. A köztisztviselők 
a BKE-bon kedvezményes tagdíjat fizetnek. 
A tagdíjak részletekben is törleszthetŐk. 
Kedvezményes beiratkozás jár á BKE régi, 
Úgynevezett visszatérő tagjainak.

*
A T. T. C. hagy áldozatók árán Is megren

dezi n tavnly is már nagy sikert aratott Koré- 
pcsi-uLi gyorsasági versenyét, mely a sport
kedvelő társadalomban azért népszerű, mert 
n város belterületén less megrendezve és igy 
alkalom hyilllt, hogy a motoros publikum ed
dig még nem látott 200 km*en felüli sebesség
ben gyönyörködhessen. A versenyt október 
7-én d. u. 3 órakor rendezik meg. Előző nap, 
szombat d. u. 3 órakor a külföldi versenyzők
kel egy hegyi versenyt rendez a T. T. G. a 
gödöllői patkóban. Töibnk köft indulnak: 
Burgallcr, Lcchmann, Kohlrausch, Mörris stb.

Rekord a kiállítások terén. A tegnap Iejáf- 
■ szott MAFC II.—GSE II. osztályú bajnoki kézi
labda-mérkőzésen a játékvezető a MAFC-ból 
két, A GSE-böl hat játékost zárt ki a játékból 
durva játék és egyebek miatt .Nem is kell bő
vebben ecsetelni a meccs alatt és az utána kö
vetkező botrányos jeleneteket. A tegnapi ered
mények: Elektromos Müvek—Széchenyi TE 
13:1 (6:0). UTE—MTE 7:3 (3:1). A MTFC— 
KTSE meccsre utóbbi nem jelent meg.

Lauber Dezső ismét magyar golfbajnok lett. 
Vasárnap fejezték bo a svábhegyi golfpályán 
a magyar golfbajnoki küzdelmeket. Erős küz
delem után Lauber Dezső 326 ütéssel nyerte 
meg a nemzeti bajnokságot, vitéz Gyurkovics 
Béla és Rakovszky István elölt.

Gycpholiki-niérkőzésck: Kék-Sárga—Vacuum
2:1 (1:1), Vacuum II—Kőbánya 5:1 (2:0, MIIC 
—Széchenyi 8:1.

Jól sikerült a kaposvári motorkerékpár
verseny. Kaposvárról jelen-tik: Vasárnap dél
után közel kétezer főnyi közönség jelenlétében 
bonyolították le a Turul-pályán a motorkerék- 
pár-salakpályaversenyt. A kezdők versenyében 
Pirebert FTC győzött, a 250 kcm-cs kategórián 
aluli versenyben Kiss László KAC, az ezen fe
lüli versenyben Zamecsnik Tivadar KMAC lelt 
az első. Ugyancsak Zamecsnik nyerte meg Ka
posvár város bajnokságát is.

A Masaryk-autóversenyt — mint Brünnből 
jelentik — százötvenezer néző nézte végig és 
a nehézkategóriáju gépek versenyét Hans von 
Sluck némtet versenyző nyerte.

•*■■■ . — —MSE-

Szo^Moroszország 
a Uoxolö- 
népszövefsúgben...

Prága, szept. 16.
Szovjet-Oroszország sportban sem akar to

vább távolmaradni a népek közösségéből. A 
nemzetközi amatőr boxolószövetség: a FIBA 
most készíti elő Oroszország felvételét és most 
engedélyt adott a csehszlovák ökölvívó szövet
ségnek arra, hogy

vendégül láthassa a szovjet köztársaság válo
gatott boxolólt.

Indokolás: a szovjetköztársaság felvétele a 
nemzetközi ökölvivőszövetségbe folyamatban 
van.

Nyolcmillió lakosból — 
1Í0.000 futballista

Amsterdamból jelentik: A hollandi labda
rugó szövetség érdekes statisztikát adott ki 
a napokban. Eszerint

az alig 8 millió lakossági! országban 
110.000 aktív futballista van, 

akik mind részt vesznek a különböző baj
noki játékokon. A felsőbb ligaosztályokban 
összesen 495 egyesület szerepel 810 csapat
tal.

Érdekes, hogy a kis Hollandiával izem
ben mindössze 140.000 az akliv labdarugók 
száma, akik közül csak 376 a nyilt profi.

BUDAPESTI ÜSETÖVERSENYEK
Zsúfolt tribünök, több mint tizenkétezer fő

nyi közönség elölt, a várakozásnak megfelelő 
nívós versenyekkel folyt le az ügetősport va
sárnapi programja. A nap főszámát a favorit 
Gondolat II. nyerte ineg Muscicapa előtt, győ
zelmét azonban erősen megkönnyítette, hogy 
.Muscicapa a start után súlyos hibát csinált. 
Részletes eredmény a következő:

I. FUTAM. 1. 14111 (2 reá) Felsír, 2. András 
(2>á) Jónás, 3. Marasklno (3) Kalíinka. F. m.: 
AgticS, Orsolya, Mucs, Rizikó. Tol. 10:16. 11,
12, 11. Olasz: 33. — II. FUTAM. 1. Pillangó
(5) Kovács I., 2. Kolozsvár (8) Székely, 3. Jáz
min (12) Gállá. F. m.: Aalida, Aranyom, Rej
tély, Salvia, Első Fia, Odább. Tót. 10:98. 30, 
22, 41. Tiasz: 59. Lali—Pillangó doublé: 10:113. 
— III. FUTAM. 1. Ollvla (pari) Benkő, 2. Su- 
hanc B. (2) Kovács F., 3. Favorité (16) Topli- 
chár. F. m.: Oline. Gavallér, Több sincs, Feri 
O., Erika O. Tót. 10:25. 14, 21. Olasz: 41. — 
IV* FUTAM. 1 Udlne (8) Dózsa, 2. Magvas 
(8) Zwilllnger. F. m.: Upupn Epopsom, H. Bo
riska, Ugra-bugra. Tót. 10:47. 27, 23. Olasz: 28. 
Olivia—Udinc doublé: 10:188. — V. FUTAM.
1. Gondolat II. (2 reá) Kovács II., 2. Musci
capa (3) Sleinilz. F. m.: EdUnrd B., Fregoli. 
Tót. 10:16. 10. Olasz: 29. — VI. FUTAM. 1.
Sámson (7:10 reá) Maszár 1., 2. Jeles O. S. (6) 
Heinztnun. F. m.: Dárda, Szerető, Jutalom. 
Tót. 10:19. 14, 1«. Olasz: 38. — VII. FUTAM.
1. Parittya (1%) Kovács II., 2. Fácán (10) D- 
zsn, 3. Estike (6) Baik. F. m.: Nagyida, Sa- 
mers, Dolly, Csákány, Marokkó. Tót. 10:26.
13, 21, 18. Olasz: 71. Sámson—Parittya doublé: 
10:54. — VIII. FUTAM. 1. Semmi (2) Jónás I.,
2. Fergeteg (16) Wiesner. F. m.: Majmi, Be
tyár, Óbester. Tót. 10.21. 14, 25. Olasz: 60.

a Mnn 
október 6., 7., 13., 14., 20., 25., 28-án ver
senyt tart. Versenyek kezdete d. u. 2 óra 15 
perc Helyárak: I. hely úri 4 P, hölgy 3 P,
II. hely 2 P, III. hely 80 fillér. Páliolyülés 
6 P, Ring 6 P. Közlekedés villamoson a 24-, 
29-, 88-ns kocsikkal és a HÉV-en. Autóbusz 
Apponyi-térről és Oktogon-térről n vrrscnyrk 
kezdete elölt egy órával. Átszálló jegy Cm) fillér. 
A arcptcniber 22, 23-ára kiadott jegyek október 
20, 21-én érvényeséül
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Egy héttel a nagy meccs előtt a 
két szövetségi kapitányé a sző

Maist Hugó éa Diát* Károly dr. almondják a Hétfői Naplónak, 
hogy mit várnak a* ősi atlantaiak vasárnap! találkozójától

A jövő vasárnapon a zászlódiszbe öltö
zött Ilungária-uti púlyón ismét szembeke
rül a két nagy ellenfél: Ausztria és Magyar
ország válogatott csapatai megvívják újból 
azt a csatát, amely hórom évtizede dúl, de 
még n mai napig sem döntötte el a nagy 
kérdést:

vájjon melyik az Igazi?
Két évtizeden keresztül 

volt a magyar csapat nagy fölénye, azután 
jött néhány év, amikor 
dőltünk, azután mintha

szem inellátható

fej-fej mellett küz- 
aláhanvatlott volna

DMx Károly dr.

a magyar futball csillaga, mert
jött a „Wundermannschaft*'

és úgy látszott, hogy nincs többé keresni
valónk Meisl Hugó márkás csapata mellett. 
De jött azután a futball-világbajnokság, 
amely elhomályositani látszott az osztrák 
futball ragyogását. Az osztrák futball „Fiih- 
rerének" ajkáról az aggodalom szavai csen
dültek ki, mig az uj magyar futballkapi- 
tány optimista szemüvegen keresztül néz a 
nagy meccs elé.

„Nem féltem a fiukat 
és győzni fogunk f■S9

Egy hét múlva már az osztrák-magyar fut
ballmeccs eredményéről számolunk be olva
sóinknak. Felkerestük dr. Dietz Károly kapi
tányt. hogy meghallgassuk észrevételeit 
osztrák csapntról és n mai összeállítható ma
gyar tizenegy játékénak eredményességéről.

Dietz Károlyt kérdéseink nem érik váratlanul 
látszik azonnali válaszán, hogy ma ez az egyet
len problémája, hogy október 7-én az általa 
összeállított csapat milyen eredményt tud el
érni az ellenünk mostanában mindig jól játszó 
osztrák csapat ellen.

Első kérdésünk: a nagy ellenfél jelenlegi tu
dásáról mi a véleménye a kapitány urnák*

— Végignéztem a cseh-osztrák meccset — 
mondotta — és azt tapasztaltam, hogy az 
osztrák csapat nem nyújtja azt a gyors, pon
tos, öntudatos játékot, mint azelőtt. Fáradt a 
„IVundcrmannschnfl" és hiányzik a játékosok
ból a lendület és a lelkesedés. Természetesen 
az osztrákoknak nincs okuk ijedelemre, mert 
bái mennyire sírnak a jálékoshiány miatt, 
Meisl összeállíthat egy teljesen uj csapatot, 
aztán nagyobb szerencsével játszhatnak nálunk, 
mint az első garnitúra a csehek ellen. Hogy 
őszinte legyek, én szívesen venném, ha elle
nünk is a csehszlovákoknál „jól bevált" csapat 
játszana. Ha Meisl Hugó próbagaloppnak tar
totta a csehszlovák-osztrák meccset és az oszt
rák csapat oroszlánkörmeit nálunk akarja be
mutatni, ám legyen,

nem féltem a fiukat
— Játékosaink tudása

fn remélem hogy « . .... ............... .. „
hozza a rég óhajtott revúnsot. I eltemették.

— A fiuk talán még soha ennyire nem am-1 A jövő

az.

és győzni fogunk, 
hétről-hétre javul és 
talólkozó végre meg-

/al 7I
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Ötödik
MÁGIKUS SZÖVEG:

1— 1. 7 (VakbetUk:
Y, K, I)

2— 12. Magyar város
3— 14. Egy szereplő

a Pál-ulcal 
fiukban

4— 18. Margit egyik
Idegen hang
zású beceneve

5 24. Vlsszahi
8 20. Bibliai alak
7— 32. Egyhilzl szel

lemű
8— 34. Időlmtározó

szócska
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névbctUI 
18-41. Itt lelövik azo

kat, akik pld. 
a színpadon
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kelnek 

11—46. Álmosak 
16 30. KUlöpöa

got hallat
31—81. A szcrclczn Is 

lehet Ilyen 
H—88. Kémül felbon

tani a házas
életet 

25 18. Hulla
28 28. laknak benne

van

han

— ha ki 
adva 

87—8#. Véna jel a 
geren

36 18. Ital

tén-

bicionálták a játékot, mint ma. ellentétben az 
osztrákokkal, nálunk most van az nz idő, ami
kor „megy a játék". A csapatösszeállítás csak

akkor nagy gond, ha a sérültek nem játszhat
nak, ez nagy hendikeppel jelentene.

Vasárnap este szövetségi orvos vizsgálta 
meg a Jelölteket, 

hogy biztos információnk legyen, 
inithatunk-e rájuk, arról hétfőn este 
rek nyilatkoznak. A válogatott csapat 
összeúllilásól csak ezekután döntjük 
mégegyszer hangsúlyozom: 

várom a győzelmet.
Nem nézünk olyan rózsaszínű szemüvegen a 

meccs elé, mint a kapitány ur. Ismerjük Hugó 
Meislt, húzásait, az ö nagy szakértelmét és 
szerencséjét. Meisl kicsit vesztett népszerűsé
géből a bécsi sportközönség előtt a világbaj
nokságok óta.

Az osztrák utánpótlás azonban olyan kime
ríthetetlen, hogy rossz csapat nem is jöhet 
hozzánk. Tekintve tehát ezeket a körülménye
ket, nem rózsás a helyzetünk, s nem nézhetünk 
ez elé a találkozó elé a biztos győzelem remé
nyével.

Hogy sza
ft tróné* 
végleges 
el. Én

Vermes Magda

Maist Hugó :

„Bármily eredmény is legyen 
október 7-én, továbbra is 
Jóbarátok maradunk "

szerkesztőségétől.) A 
még sohasem előzte 

a magyar-osztrák vá- 
stag-

(A Hétfőt Napló bécsi 
bécsi sportvilágban talán 
meg olyan lázas izgalom 
logntott mérkőzést, mint most, amikor 
náló osztrák labdarúgásnak sorozatos balsike
rei után ugyancsak szüksége lenne egy kis győ
zelmi injekcióra Budapesten. Kétségtelen, hogy 
az osztrák futball elérkezett arra a szomorú 
állomásra, amelyen a magyar labdarúgás már 
régen vesztegel,

az egykor rettegett „Wundermannschaft" 
csak árnyéka önmagának

s múlt vasárnap a tartalékokkal spékelt, jó
részt csupa fiatal és tápasztalatlan játékosokból 
álló csehszlovák válogatottal sem tudott meg
birkózni. A magyar csapatnak szép revansra 
van kilátása, ha... nem könyveljük el köny- 
nyelmüen előre a sikert és nem elbizakodott 
játékosok lépnek ki a pályára. Nem sza
bad megfeledkezni ugyanis arról a már sok
szor előfordult esetről, hogy az osztrák válo
gatott mindig akkor mutatott legszebb játékot 
és rendszerint olyankor győzött, mikor előre

ígérkező erőpróba előtt felkerestük Meisl 
Hugót, az osztrák szövetség Berggassén lévő 
főhadiszállásán, aki a következőkben állott a 
Hétfői Napló rendelkezésére:

— Az osztrák futball hanyatlása — sajnos 
— nem mai eredetű. Teljes egészében megmu
tatkozott már a világbajnoki tornán, a néme
tekkel és franciákkal lefolytatott és számunkra 
oly tragikus mérkőzéseken. A Mitropa Cupben 
aratott balsikerek csak szerves folytatásai en
nek. Az osztrák labdarngás betegágyánál ter
mészetesen első és legfontosabb feladat a diag
nózis. Mi az oka klasszis játékosaink forma- 
hanyatlásának?

— A válasz igen egyszerű.
Játékosaink testileg és lelkileg agyon van

nak hajszolva, elhasználva.
A frontcsapatokat vissza kell vinni a hadtáp
vonalra és reorganizálni. Nagy egyesületeink 6

gazdasági viszonyok által kényszerítve, éventd 
70—80 mérkőzést kénytelenek játszani első 
csapatukkal, a játékosok végigbumllzzák égési 
Európát és ha ilyen fáradságos túrákról vissza
térnek, rendszerint alig áll két-három nap a 
rendelkezésükre, az ugyancsak nehéz bajnoki 
mérkőzésekre előkészülni. Pihenésről szó sincs.

— Súlyos hiba az is, hogy egyes játékosok 
sportszerűtlen életmódot folytatnak és egyesü
leteik nem tudnak kellő befolyást gyakorolni 
rájuk. Ilyen esetekben elsősorban nem a fiatal 
játékos, hanem az egyesület hibás és a vezető
séget terheli a felelősség.

— Az osztrák labdarúgás stagnációjából ki* 
vezető utón döntő jelentőségű lépés lenne, ha 
adókedvezményeket kaphatnánk és valamilyen 
módon hivataios támogatásban részesülne a 
labdarugó sport. Legalább is olyan mértékben, 
hogy az egyesületeknek ne kelljen felesleges 
túrákra küldeni legénységüket. Ha ez sikerülne 
és úgy látom, illetékes helyeken nem idegen
kednek a futball támogatásának gondolatától, 
úgy a szövetség évente legalább egy havi játék* 
tilalmat léptet életbe, mely idő alatt természe
tesen túrázni is tilos és igy a játékosok kiph 
henhetik magukat.

— Meg vagyok győződve róla, hogy kellő 
pihenés után azonnal emelkedik a válogatott 
standard. Nem igaz, hogy a team jelöltjeinek 
legngyobb része kiöregedett. Binder 23, Vogl 
25, Urbanek 24 esztendős. Ebben a korban ab
szolút teljesitőképes a futballista.

— Ami a Nachwuchsot illeti, kijelenthetem, 
hogy arról én sohasem feledkeztem meg és 
változatlanul figyelem a fiatal generációt. A 
rossz gazdasági viszonyok következménye; ar. 
alacsony élétstandard, természetesen őket is 
gátolja fejlődésükben. Ha megkapjuk a várt 
támogatást, úgy remélem, hogy — ha nem is 
máról-holnapra — de egy két esztendőn belül 
teljesen reorganizálva van az osztrák labda
rúgás.

A közelgő nagy feladatok előtt a pillanat
nyi aktuális problémák a fontosak. Egy hét 
múlva újabb súlyos teherpróbája lesz az osz
trák válogatottnak: a forró budapesti talajon 
megmérkőzni a magyar tizeneggyel.

A csehekkel való mérkőzés után általános 
kifogás volt, hogy az osztrák csapat tullassu. 
Egy hét alatt természetesen nem tudom őket 
gyorsabbnak varázsolni, arról nem is beszélve, 
hogy a mi játékmodorunk technikai konstruk
ciója már magában foglal bizonyos lassúságot,

A csehszlovákok elleni mérkőzés tapaszta
latai után mindenesetre radikáltasn meg

változtatom a csapatot
A lehetőség szerint gyorsabb, energikusabb és 
lelkesebb játékosokat állítok be.

— Végül még talán annyit a budapesti mér
kőzés előtt, hogy nem először állunk most egy* 
mással szemben és akármilyen lesz az ered* 
mény október hetedikén, kétségtelenül továbbra 
is változatlanul jóbarátok maradunk.

Andor León.

jövő heti tényleg rendkivül érdekesnek

rejtvényünk: 1918.

48—28. Szakács teszigén nyelven
az 1000 nyeremény lőgyTá'-ót

47—88. Kétes
tfember 3-án közöltük.A pá'váeati feltótelokot és

Szót kérek a turini rémregényhez!
Miért vesztettük el a stafétát, amikor az USA-fut6kon 
kívül mi rendelkezünk a legiobb sprintergárdáva! ?

Az atlétika versenyszámai közül úgy a kö
zönség szempontjából, mint sportértéket te
kintve, a staféta áll az első helyen, de külö
nösen a sprintstaféta. Érthető volt tehát az a 
hatalmas érdeklődés, amely a magyar váloga
tott 4X100 méteres staféta torinói európabaj- 
noki szerepléséit kisérte. Jól tudta ezt az atlé
tikai szövetség is és megtette a szükséges in
tézkedéseket. Az európabajnok! versenyek kö
zül itt volt a legnagyobb győzelmi esélyünk, 
hiszen

olyan sprintergárdánk van, amilyen ma az 
Egyesült Államokat kivéve, — beleértve 
Németországot la — sehol sincs a világon. 

Sir, Kovács ,Gyenes, Forgács, Minai, Paizs, 
Raggambi, Gtrő III. olyan kiváló nagytudásu 
sprinterck, akikből okvetlenül ki kellett volna, 
hogy kerüljön a torinói sprintbajnokcsapat. 
És mégsem győztünk!

Kikaptunk a gyengébb futókból álló né
met csapattól, kizárólag azért, mert súlyos 
hibát követett el a Magyar Atlétikai Szö

vetség.
Talán sokan csodálkozni fognak Azon, hogy én 
a torinói szereplés után miért támadom a szö
vetséget? Egyszerűen azért, mert a MASz-nak 
Szabó és Kovács győzelmeihez semmi köze 
nem volt, viszont a MASz veszítette el a A'/jOO 
m-cs stafétát és nem az ott becsülettel küzdő 
fiuk.

Hibázott pedig a MASz azért, mert adva volt 
az európobajnoki csapat: a BBTE stafétája! 
A sprintstafétánál jogot formálok arra, hogy 
véleményemet kifejezhessem, hiszen egyesüle
tem stafétái nyolcszor nyerték meg egymás
után a magyar bajnokságot és 13 évig minden 
sprintstaféta-rekordot a KAOE tartott.

A sprintstaféta legelső feltétele az összeszo
kottság, a váltás tudománya. Egy gyengébb 
futókból álló csapat, amelyik váltani tud, sok
méter előnyt adhat egy jobb futókból, de gyen
gébb váltókból álló stafétának. Hiszen a KAOE 
európai hírnévre szert tett stafétájában csak 
egy egészen elsőrangú sprinter volt: Gerő Fe
renc. A többi átlagfutó volt, de viszont első
rangúan összeszoktak. Gerő Ferencen kivid 
11.2 mp.-es és 11.4 mp.-es futóim voltak és 
mégis véglgvertem a svéd, német, olasz, angol, 
francia klubcsapatokat, sőt számos nemzeti vá
logatott csnpatot is. Miért? Egyszerűen azért, 
mert össze voltak kovácsolva és egy egységet 
alkottak. Barátilag, Idegileg is egyek voltak, 
olyan mint a mostani BBTE-csnpal.

Miért kellett ezt ■ Tori nő előtt 41.3 mn.-et 
futó csapatot megbolygatni, meggyöngltenl 

ősszeazokatlan emberekkel?
De én nem utótag kritizálok, én még a verseny 
előtt megmondottam az illetékeseknek és meg

is Írtam, hogy küldjék az összekovácsolt, jól 
váltó klubcsapatot, ez nyerni fog, de a válogat 
foltnak nincsen esélye.

De elgondolásomat teljesen igazolta Torino! 
és a 4X100-as bajnokság Torinóban a négy 
egyénileg kitűnő futó kizárólag a gyenge vált 
fásokkal veszítette el a versenyt, hiszen az egy 
Gyenes—Borchmeyer-púrt kivéve, mindenhol a. 
magyar futó volt a jobb és mégis a németek' 
nyerlek 3 méterrel.

Ha azonban már a szövetség „klubpolitikája‘* 
miatt rosszul válogatott csapat ment el Tori- 
nóba, Paizs tartalékkal egyetemben, rémregény* 
számba megy előttem, hogy miként követhet* 
tek el ilyen súlyos bűnnek vehető baklövést, 
hogy a pihent Paizs helyett, a fáradt Kovácsot 
futtatták? Erre nem tudok magyarázatot ta* 
látni. Paizs a gyenge, fáradt, beteg Kovács ha
ivott 2—3 méterrel jobban futott volna ég 
jobban is váltott volna és talán még nyerhet
tek volna.

A torinói 4XlM-as stafétabajnokságot a ma
gyar fiuk hősies küzdelme dacára elveszítettük' 
a szövetség jóvoltából és ebből ma, távol az 
eseményektől, csak egy tanulságot vonjon le a 
szövetség és akkor jóvátette a súlyos hibát:

1. Ne klubpolitika válogasson;
2. Hallgassanak a szakemberekre, ha nem 

értenek valamihez;
3. Tanulni nem szégyent László Lajos

Ma este már döntő
mérkőzések lesznek 

a fővárosi cirkusz 
birkózóversenyén

A fővárosi cirkusz nagyszabású nemzetközi 
birkózóversenyén ma, hétfőn este már döntő- 
mérkőzések is szerepelnek a műsoron. A hétfői 
párosítás:

Wihtonen, finn — Nagy Ferenc, Újvidék.
Grimm, német — Kamarás József, Budapest. 
Frank Fritz, Erdély — Gundensdorfs, Arad. 
Raago, észt világbajnok — Herbeck R., szlo« 

vák.
Döntő birkózás: Walusevszky M. Lengyel— 

Martlnoff bolgár világbajnok közöl'.
A nagyszabású cirkuszi műsor este fél 8-kor, a 

birkózások fél 9 órakor kezdődnek a fővárosi 
nagy cirkuszban.

A .zerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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