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Szörnyű családirtás 
a Dombovári-nton

Tegnap reggel mentőautó kanyarodott a 
Dombóvári-ut 9. számú ház elé. A nyomá
ban búgva robogott a rendőrség fekete fur
gonja és velíik együtt rendőri bizottság ér
kezett ugyancsak autón. A házbeliek cso
portokba verődve izgatottan, rémülten be
szélgettek a folyosókon: megrázó dráma, 
családirtás történt a házban,

egy elcsábított fiatal leányanya mér
get Ivott, méreggel Itatta meg kisgye
rekét Is, aztán mindkettőjük csuklóján 

konyhakéssel fölmetszette az ereket.
Mentőorvosok, rendőrtisztek siettek a 

ház egyik elsőemeleti lakásába, orvosi mű
szerek, jegyzőkönyv-papirok kerültek elő 
és pár perc alatt tisztán állt a rendőrség 
előtt a megrázó dráma minden részlete.

Az első emeleten szoba-konyhás kis la
kásban lakott’ Goger Aranka 22 éves gyári 
munkásnő. Itt lakott az anyja és a nagy
anyja is. Szegényesen, csöndesen éldegélt a 
három nő. Goger Aranka gyárban dolgo
zott, anyja pedig a fehérváriuti piacon 
árult. Két esztendővel ezelőtt azután olyan 
dolog történt, ami

fölzavarta a család békés életét.
Goger Aranka megismerkedett egy bol

gár kertésszel. Húszéves volt még akkor a 
fiatal leány, a bolgár kertész és a munkás
leány között az ismeretségből szerelem 
fejlődött, a férfi házasságot is Ígért a 
leánynak:

Goger Aranka otthagyta az anyját és 
elment a fiatalemberrel...

Egy év múlva azután sirva állított be a 
dombóvárul! lakásba: kisgyereket hozott a 
karjárt. A bolgár kertész és a fiatal leány 
szerelméből kisgyerek lett, de véget ért a 
szerelem is, a fiatalember otthagyta Goger 
Arankát.

A faképnél hagyott leányanyát visszafo
gadták a szülői házba és Goger Aranka 
beperelte csábítóját, A pör megjárta a bí
rói fórumokat és végül

a bíróság havi tizenöt pengő tartásdi
jat Ítélt meg neki.

A csábitó egy ideig fizette is a havi ti
zenöt pengőt, három hónappal ez
előtt azonban abbahagyta a fizetést, többé 
egy fillért sem küldött. Goger Arankáék 
akkor már szűkösen éltek, hiszen most 
már nemcsak a három nőről kellett gon- 
doskodniok, hanem ott volt Goger Aranka 
kisfia, a tizennégyhónapos Béla is. A 
leányanya nem mehetett munkába,

a gyereket kellett gondoznia, 
abból éltek, amit az édesanyja a piaci áru
sítással keresett.

Goger Aranka beállított a bolgár ker
tészhez és könyörgött neki, hogyha nem is 
fizeti azt az összeget, amit a biróság meg
ítélt, szánja meg éa támogassa pár pen

gővel.
— Sajnos, nem lehet, — vonogatta a 

vállát a férfi, — nekem is rosszul megy, 
nincs pénzem.

A sok gond nagyon elkeserítette Goger 
Arankát, lassan buskomor és idegbaj tüne
tei mutatkoztak rajta.

— Nem birom tovább, — hajtogatta
— a Dunának megyek a gyerekemmel

együtt...
Az elcsábított szerencsétlen leányt hiába 

vigasztalták, nem hagyott fel a sötét ter
vekkel és készült a halálra.

Tegnap reggel Goger Aranka édesanyja a 
fehérváriuti piacra ment, a nagyanya pedig 
elment egy közeli üzletbe, hogy tejet hoz
zon a kisgyermeknek.

Negyedóráig tartott, amig megjárta az 
utat oda és vissza a ház és az üzlet között. 
Mikor megérkezett, lenyomta a kilincset, 
az ajtó nem nyílt ki:

belülről zárva volt.
Kopogtatott, dörömbölt, de nem kapott vá
laszt. Az öregasszony a házmesterhez sie
tett:

— Házfelügyelő ur, jöjjön velem, azt 
hiszem, valami baj történt nálunk.

Mussolini és Gömbös szenzációs 
vasárnapi táviratváltása

A békéről, Németországról és Ausztria füg
getlenségéről beszélt Milanóban a Duce

Milano, október 7.
(A Hétfőt Napló tudó

sítójának telefonjelenté
se.) Nemcsak egész Olasz
ország, hanem az európai 
közvélemény is rendkívüli 
érdeklődéssel várta Mus
solini milánói beszédét, 
amelyet a világ csaknem 
valamennyi rádióállomása 
közvetített, A milánói

Dómtéren tiz méter magas szónoki emel
vényről beszélt szombaton Mussolini és 

félmillió ember hallgatta.
Egetverö éljenzéssel fogadta az óriási tömeg 
Mussolinit, aki ezeket mondotta beszédében:

— Rövid külpolitikai áttekintést akarok 
nyújtani s ezért beszédemben csak szomszé
dainkhoz való kapcsolatainkra aknrok kitérni. 
Szomszédainkkal szemben nem lehet közöm
bös álláspontra helyezkedni, hanem

vagy barátainknak, vagy ellenségeinknek 
kell őket tekintenünk.

Nyilvánvaló, hogy, az Adria túlsó partján élő |

Á házfelügyelő a közeli rendőrőrszemért 
ment és ketten együtt azután kinyitották 
az ajtót. AtSiettek a konyhán és mikor a 
szoba küszöbére léptek, dermedten álltak 
meg:

az ágyban hatalmas vértócsában feküdt 
Goger Aranka, mellette a kisfia.

A mentők és a rendőrségi emberek álla
pították meg azután, milyen szörnyűség 
játszódott le a kis lakásban, mialatt a nagy
anya tejet vásárolt. Goger Aranka, aki már 
régen készült arra, hogy elpusztítja magát, 
és halálba viszi a gyerekét is, ezt a negyed
órát használta fel arra, hogy végrehajtsa 
tervét.

Nagy adag heresót oldott fel egy pohár 
vízben,

a méreg felét megltatta a kisgyermek
kel, azután kihajtotta a méregpohár 

maradványát.
Mikor a méregpohár már kiürült, elővette 
az élesre fent konyhakést,

a megmérgezett hörgő kisgyermek bal
csuklóján fölvágta az ereket, majd 
végső elszántságában, ugyanezzel a vé-
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szomszédunkkal szembeni helyzetünk terén 
nincsenek nagy lehetőségek a kapcsolatok 
megjavítására, különösen akkor nem, ha a 
jugoszlávok sajtójukban továbbra is olyan 
hangnemben írnak, amely mélyen sérti érzel
meinket. A barátság politikájának első felté
tele, amit diplomáciai jegyzőkönyvekben nem 
lehet leszögezni, de az emberek szivébe kell 
vésni, hogy

az olasz hadsereg bátorságát ne vonják 
kétségbe.

Ne felejtsék el. hogy ez az olasz hadsereg 
milyen nagy vérveszteséget szenvedett nemcsak 
nz olasz fronton, hanem Macedóniában és 
Franciaországban is. Hatszázezer hősi halottat 
áldozott Olaszország a közös győzelem érdeké
ben, amelyet a piavei diadal koronázott meg. 
Mi, akik erősnek érezzük magunkat és azok is 
vagyunk, most újból felajánlhatjuk békejob
bunkat szomszédunknak.

— Az osztrák köztársaság függetlenségét 
mcgvédelmeztük és továbbra is védclmez- 
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reá konyhakéssel átmetszette a aajít 
csuklóját is.

Az ágy mellett, az éjjeliszekrényen meg
találták Goger Aranka búcsúlevelét: a vér
fröcskölte levélben elbúcsúzik az anyjától 
és a nagyanyjától:

<— Bocsássanak meg a tettemért, de nem 
birom tovább az életet, A gyerekemet n<x 
gyón szeretem, öt is magammal viszem,

A levélben ezután zavaros, kusza monda* 
tok, összefüggéstelen szavak következnek', 
politikai izü kifejezéseket irt a halálba me
nekült leányanya, Ottó királyfiról is ir, az 
egész levél azt mutatja, hogy

önkívületi állapotban volt már, amikor 
hozzáfogott véres tettéhez.

A mentőorvosok Goger Arankán már nem 
tudtak segíteni, a méreg szörnyű roncsolást 
végzett a szervezetében, nagy vérvesztesé
get is szenvedett s mikor megérkeztek, 

már halott volt.
A kisgyereket első segítségben részesítették 
és az £7/ Szent Jrfnos-kórházba vitték. Vér- 
álömlesztést alkalmaztak nála és igyekez
nek megmenteni.

A kisfiú a halállal vívódik a kórházi 
ágyon.

ugy az nagyon hasznos lesz és gyümölcsöt 
Ezt a függetlenséget a dicsőséges múltú Doll
fuss szövetségi kancellár vére erősíti. Aki azt 
állítja, hogy Olaszországnak hóditási szándé
kai vannak, vagy azt, hogy Ausztria fölött 
prolekturátust akar gyakorolni, az vagy rosz- 
szul Informáltalta magát, vagy pedig tudatosan 
hazudik.

— Ezt az alkalmat használom fel arra is. 
hogy újból kijelentsem:

az európai kérdéseket nem lehet megoldani 
Németország nélkül.

Ehhez azonban szükséges, hogy bizonyos né- 
met törekvések és körök ne keltsék azt a be
nyomást, hogy Németország nem óhajt részt- 
venni a nagy kérdések megoldásúban és a tör
ténelmi fejlődésből ki akarja kapcsolni magát.

— Nem fér kétség ahhoz — folytatta ezután 
a duce. —, hogy

Franciaországhoz való kapcsolataink az 
utóbbi Időben határozottan Javullak.

A légkör mindeneseire megnyugodott és ha 
elérjük azt az egyezményt, amelyet óhajtunk, 
hozó Európa érdekében. Október végén ég
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november elején eldőlnek ezek a kérdések.
— A népek közötti kapcsolatok javítása már 

csak azért is feltétlenül szükséges, mert
a leszerelési értekezlet kudarccal végződött. 

Nem fér kétség ahhoz, hogy Hendersonnak 
semmiképpen sem sikerülhet a leszerelés kér
désének Lázárját halottaiból feltámasztani, 
akit a páncélosok és ütegek tömegei, az éj
szaka sötétjébe temették.

— így állanak a dolgok s ezért ne lepődje
tek meg azon, hogy a leghatározottabban

as olasz nép legteljesebb katonai kikép
zésének útjára léptünk.

Ez a másik oldala a korporációs rendszernek. 
Nyomatékosan kívánjuk, hogy az olasz fasiz
mus az európai civilizáció és kuliura terén 
vezetőszerepet játsszon.

— Ami a biztos vagy bizonytalan jövőt illeti, 
egy tény megingathatatlanul, mint a gránit 
szikla szilárd:

szenvedélyünk, hitünk és akaratunk. I

[Ezer alándákl
%A hatodik rejtvény megfejtése  .
3
s ._____

Itt kivágni I

Ha majd elérkezik a gyümölcsöt hozó béke, 
amelyet az igazságnak kell kisérnie, puska
csöveinket olajággal díszíthetjük. Ha azonban 
ez az eset nem következik be, ugy mint acélo
zott férfiak a végveszélyben, szuronyaink he
gyét uj győzelmek babéraivaj fogjuk diszitenl.

Muuolinl beszédét a lelkes tömeg viharos 
tetszéssel fogadta.

Nyilvános köszönet

Mussolini távirata és Gömbös válasza
Mussolini olasz miniszterelnök vasárnap 

Desenzano Gárdából a következő táviratot 
intézte Gömböt Gyula miniszterelnökhöz:

ot- Meg óhajtom önnek mondani, hogy 
t>eflxédcm befejezésekor, amikor kitér
tem a békére és aa azt kísérő igazságra,

Magyarországra gondoltam és céloztam. 
Mussolini.

Gömböt Gyula miniszterelnök a Ducc 
sürgönyére a kővetkező távirattal válaszolt:

Mussolini, Rónia. Sürgönyét hálásan 
köszönöm. Gömbös.

Vasárnap repülőgépen
Budapestre érkezett Rust német 
rj, , kultuszminiszterIdejövetele
teljesen magántermészetű — mondja Hómon Bálint

Szlly Kálmán kultuszminiszter! államtitkár 
tavasszal Berlinben járt éa ott megjelent Ruet 
Bcrnhard német birodalmi kultuszminiszter
nél is, aki tudvalevőén átreformálta a német 
népművelési ügyet. A miniszter ekkor meg
ígérte, hogy amint alkalma lesz, Buda
pestre jön.

Vasárnap délután 4 óra 10 perckor valóra 
váltotta Ígéretét:

feleségével és minisztériumának két tiszt
viselőjével, von Surell és Bohrmelster 
osztályfőnökkel repülőgépen a mátyásföldi 

repülőtérre érkezett.
Berlinben n tempelhofl repülőtéren 1 óra 

10 perckor startolt a legújabb tipusu ntasszál- 
litúsrn berendezett, kétinoloros Hansa-gépük. 
Velük jö|t.„l;<U*;M.J-lUnk..mJj\IWtej.| titkár is, 
akit Hóman Bálint kultuszminiszter küldött 
eléjük.

A repülőgép a miniszter kívánságára Magyar
ország fölött a lehelő legalacsonyabban szál
lott végig, úgyhogy at utasoknak alkalmuk 
volt a táj szépségeiben gyönyörködni.

Budapestre kellő időben érkezett rádiógram 
az előkelő vendégek elindulásáról.

a mátyásföldi repülőtéren előkelő közön
ség gyűlt egybe, 

hogy a vendégeket méltóképpen fogadja.
Megjelent Iiónian Bálint kultuszminiszter 

és felesége, Szily államtitkár, Maclcensen né
met birodalmi követ feleségével.

Az OTBA rendelőintézete 
november elsején 
megkezdi működését

Már • héten megkezdődnek a* orvoskinevetések
Az OTBA orvosi állásaira beadott pályá

zatokat a belügyminisztériumban már foko
zott tempóban dolgozzák fel, úgyhogy a 
kinevezendök listájának egy része már e 
hét végén a belügyminiszter elé kerül és 
a jövö héten az első csoport kinevezése 
már meg is fog történni.

A beadott pályázatok elképzelhetetlen és 
hihetetlen orvosnyomorról tesznek tanuság- 
got. Orvosok és orvosnők, akik ösztöndí
jakkal külföldi egyetemeket liallgnttak, há
rom-négy nyelvet beszélnek,

altisztnek, kisegítő szolgának, az orvos
nők ápolónőknek ajánlkoznak, 

csak azért, hogy valami kis keresethez jus
sanak. Vannak a pályázók között,

akik még népkonyhajogyelket Is mellé
kelték a pályázathoz, 

hogy ezzel is dokumentálják azt a szörnyű

Hóman Bálint kultuszminiszterrel együtt 
jött a felesége is, aki hatalmas rózsa- és 
szekfücsokorral fogadta a német vendégeket.

A GeHérf-azállóban az első emelet 115— .16. 
számú lakosztályban szállottak meg a német 
vendégek, akiket az egész magyar küldöttség 
idáig elkísért.

Hóman Bálint kultuszminiszter a kővet
kezőket mondotta a német kultuszminiszter 
itteni tartózkodásáról a Hétfői Napló munka
társának:

— Rust őexellenciája öt napig marad Buda
pesten,

Idejövetele teljesen magántermészetű
és az a célja, hogy a fővárosi iskolákat, mú
zeumokat, kultúrintézményeket megtekintse. 
Hivatalos tanácskozásunk népi lesz egymással, 
természetesen bizonyos resszortdolgokat meg
beszélünk.

A német kultuszminiszter hétfőn délelőtt 
meglátogatja Hóman Bálintot a kultusz
minisztériumban, majd onnan

József főhercegnél, — akinek a hadsere
gében a háború alatt szolgált, — tesz 

látogatást.
Utána megkoszorúzza a Hősök emlékművét, 
egy órakor pedig Hóman kultuszminiszter 
adja vissza a délelőtti látogatást. Később a 
Gellértben dezsöné lesz.

A német kultuszminiszter kedden délután 
félkettőkor fogadja a magyar sajtó munka
társait.

nyomort, amelyben élnek, amellett, hogy 
kiváló orvosi képesítésük van.

A kinevezéseknél —- mint azt nekünk 
Antal Lajos dr., a belügyminisztériumba 
beosztott főorvos mondotta — minden pro
tekció mellőzésével elsősorban ezeket a 
szociális szempontokat fogják tekintetbe 
venni és a kinevezések most már csopor
tonként október 20-áig ngy a négyszáz or
vosi állásra, mint a nyolcvan körzeti or
vosi állásra meg fognak történni, mert

az OTBA november hó elsején feltétle
nül meg fogja kezdeni működését.

A legmodernebbül felszerelt rendelőinté
zet a Trefort-utca 3. szám alatt már egy 
éve készen van és minden követelménynek 
megfelelően november elsejétől kezdve ren
delkezésére áll a tisztvisclőtársadalomnak. 

veinber 5-én már meg is tarthatják 
Matuska Szilveszter huszonötrendbeli 

gyilkossága ügyében a főtárgyalást.
A Mafuska-ügy tárgyalása előreláthatóan 

8—10 napig fog tartani és azon az orvos
szakértőkön kívül pontosan ötven tanút 
fognak kihallgatni. A vádat Götzy Béla 
királyi főügyész, a pestvidéki királyi 
ügyészség alelnöke képviseli, mig Matuska 
Szilveszter védője Lévay Tibor dr. ügyvéd 
lesz.

Az izgalmakban bővelkedő tárgyalás ér
dekességének és izgalmának központjában 

kétségtelenül az orvosszakértők össze
csapása áll.

A világhírű ősz Donáth Gyula professzor
nak és Németh Ödön törvényszéki orvos-

Lázár Andor és Antal István 
az Országos Ogyvédértekezleten

Az Országos Ügyvédszövetség október
6-án  országos ügyvédi értekezletet tartott, 
amelyen az ország ügyvédi kamarái és szö
vetségi osztályainak kiküldöttei igen nagy 
számban jelentek meg. Papp József dr a 
budapesti kamara elnökének megnyitó be
széde után

LÁZÁR ANDOR igazságügyminiszter 
nagy tetszéssel fogadott hosszabb beszédben 
üdvözölte az értekezletet.

Beszédének során kifejtette, hogy az 
igazságügyminiszter felelős pozíciójában a 
karitatív tekinteteknek el kell némulniok, 
ha összeütköznek

az ügyvédség felemelésének az érdekel 
vz egyesekkel szemben alkalmazott karitatív 
tendenciákkal. Nehéz feladat ez, de meg 
kell hozni ezt az áldozatot Hangsúlyozta 
azonban azt is, hogy a szociális szempon
toknak itt is érvényesülniük kell.

Bejelentette végül, hogy az uj illetékren
delet a héten még a 33-ns bizottság elé ke
rül, az ügyvédi rendtartás reformmunkála
tai még ebben az évben befejeződnek és az 
ügyvédségnek alkalma lesz a rendtartással 
foglalkozni.

ANTAL ISTVÁN dr.
miniszteri tanácsos, sajtófőnök mint a TESz 
társelnöke szólalt fel. Biztosította az érte
kezletet arról, hogy a TESz a maga erkölcsi 
és társadalmi súlyának teljességével

közre fog működni, hogy az égetően 
sürgős ügyvédproblémák napirendre 

tűzessenek éa megoldassanak. 
Ezután még felszólaltak Murányi László
dr. a nyíregyházi kamara elnöke, Király 
Ferenc dr., Vályi Lajos dr. és Varannai 
István dr., majd Ntamessny Mihály dr. zá
rószavaival az értekezlet befejeződött.

A Fővárosi Operettszinház uj produkciója

MUSIC HALL

Í szakértőnek, valamint Tóth Pál László 
dr.-nak, a pestvidéki királyi törvényszék 
orvosszakértőjének megállapításai Motus- 
kára vonatkozóan *—• a kiszivárgó hírek 
szerint —

aok tekintetben nem egyeznek meg, 
ami a dolog természeténél fogva izgal
mas tárgyalási jelenetekre fog alkalmat 

adni.
Igen érdekes, hogy Bécsből, ahol ki

szivárgott Matuska budapesti főtárgyalásá
nak időpontja, máris huszonegy lap kért 
munkatársának belépési engedélyt, s ugyané* 
csak jelentkezett ax ottani külföldi újság
írók szervezete is, amely szintén húsz férő
helyre tart igényt^

Az értekezlet után Werbőczy Tripartitu- 
mának 350 éves évfordulója alkalmával ün
nepi ülést tartottak az ügyvédi kamarában, 
amelyen Medvigg Gábor dr. tartotta az ün-i 
népi bszédet___________________

nnllár ÓC fnntrA B>óló zálogleveleket Aa kötvényeket UUllfll r > 1 Vilii fl pengő ellenében vesz éa elad, vala
mint ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest, V., 
Nádor-utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon: 21-8-16, 104-67

Meghalt egy kisleány 
az orvosi rendelőben

Rotter Salamon Hideg kuti-utl kereskedő 
tizenkétesztendös Éva lányát pár nap előtt 
toroktályoggal operálták, de a műtét után 
egyre rosszabbul érezte magát és vasárnap 
elvitték dr. Steiner Béla főorvos Andrássy- 
úti lakására.

Steiner dr. nem tartózkodott otthon. A 
rendelőben

a kislányt fuldoklási roham lepte meg, 
kétségbeesett szülei a házban lakó dr. 
Groák Béla orvosért szaladtak, aki azon
nal a mentőket értesítette, hogy a leánykát 
kórházba szállítsák. Mire azonban a mén-' 
tők megérkeztek,

a kisleány megfulladt
Rotter Éva holttestét a törvényszéki or

vostani intézetbe vitték, ahol fel fogják 
boncolni. A rendőrség megindította a vizs
gálatot.

— Nem gond S aaövetváaáriáa. Feltűnést 
kelt a Kálvin-téri Fenyves-áruház 1 különböző 
szovetcioportja: az 1-ső csoport valódi angol 
öltönyszöveteket tartalmaz. Egy nagyobb angol 
szövetgyár a Fenyves Áruházban létesítette buda
pesti lerakalát. A 2-ik csoport kosztüm- és kabát* 
kelmékből áll, melyek mind a legújabb ősz! szí
nek és minták. A 3-ik csoportban az áruházban 
felgyülemlett rengeteg női ruhakehne-maxadék 
van. amelyek közül sok egy egész ruhára is 
elegendő.

Október 18-án hozzák Buda
pestre a bíatorbágyí merénylőt

Bemutató: szombaton, október 18-án este 8 órakor.
A MUSIC HALL FŐSZEREPLŐI!

Három orvosszakértő áll szemben a főtárgyaláson
Több ízben szó eseti 

már arról, hogy Ma- 
tuska Szilveszteri, a 
híntorbágyi vasúti me
rénylőt a magyar bíró
ságok is felelősségre 
fogják vonni, még pe
dig Ausztria beleegye
zésével. Tudvalévőén

Matus ka jelenleg a stettü fogházban tölti

a b il ni etését.
Pénteken a Afafusfca-ügyben igen érdekes 

fordulat történi. Értcsilés éhezett Buda
pestre, hogy

Mntnska Szilveszter október I8-án 
érkezik erős fedezettel Hegyeshalomra, 
ahonnan a pestvidéki királyi törvény
szék fegyörti szállítják tovább Buda
pestet, úgyhogy, előreláthatóan no-

HONTHY HANNA, 
SOMOGYI NUSI, 
FENYVESSY ÉVA, 
DOBOS VIOLA, 

HORTHY SÁRI, FELEKY CAMILI, KELETI

A Music Hall
A MUSIC HALL zeneszerzői: 
A MUSIC HALL fordítója: 
A MUSIC HALL versirója: 
A MUSIC HALL táncait betanította: 
A MUSIC. HALL díszlettervezője: 
A MUSIC HALL koaztümtervezöje:

KABOS GYULA, 
BÉKÁSSY ISTVÁN, 
HUSZAR (Pufi) KAROLY, 

GELLERT LAJOS,
LÁSZLÓ, RADÓ SÁNDOR, 24 Gray-gÖrl és

12 boy. 
rendezője: SZABOLCS ERNŐ.

FÉNYES SZABOLCS és BRŐDY TAMÁS. 
STELLA ADORJÁN.
HARMATI! IMRE.
BOB GRAY. 
C.ARA ZOLTÁN. 
VÁRADY TIHAMÉR.

A MUSIC HALL külön attrakciója: ADLER TIBOR—FEJÉR GPŐRGY zongora duó.
Jegyek a MUSIC HALL első 10 előadására már válthatók a színház pénztáránál (Tel.; 29-3-361 

0 a jegyirodákban, *
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öngyilkos lelt Budapesten 
Steiner Jenő soproni gyáros
felesége 26 éves leényáual 
együtt Kenős Öngyilkossá!) a kozmetikai szalonban

TUNGSRAM
ÚJDONSÁGA

Megdöbbentő kettős öngyilkosság történt 
szombaton délelőtt az Izabella-utca 73. sz. 
házban; Steiner Jenő soproni gombgyáros 
különváltan élő felesége és huszonnyolcévesr 
kozmetikusnő leánya

megmérgezték magukat.
Steiner Jenöné és leánya három évvel 

ezelőtt költöztek az Izabella-utcai ház fél
emeletének egyik kétszobás lakásába, ahol' 
a lány

kozmetikus szalónt rendezett be.
A vállalkozás azonban nem járt sikerrel: a 
szalont nagyon gyéren keresték fel a ven
dégek.

Steinerék, hogy a lakást fizetni tudják, 
lakásuk egy részét albérletibe alták ki, a 
kozmetikai laboratóriumot pedig kivitték a 
konyhával szomszédos cselédszobába.

Mindenki úgy tudta, hogy Steineréket 
rokonaik állandóan segélyezik. Sopronból 
havonta száz pengőt kaptak, ebből az ösz- 
szegből fizették a házbért.

A pénzküldemények néhány hónappal 
ezelőtt elmaradtak.

Az anya és leánya súlyos helyzetbe került. 
Az október hónapra esedékes

lakbért már nem tudták kifizetni.
Október ötödikén este a házfelügyelő bent 
volt náluk a házbérért, arra kérték a ház
felügyelőt, hogy várjon másnap reggelig, 
akkor kapnak pénzt és fizetnek.

Másnap délelőtt Steinerék ajtaja zárva

maradt, nem mentek el hazulról. A házfel- 
iigy^lőnének, gyanús volt a dolog, becsen
getett a lakásba, de nem kapott választ. 
Erre a ház tulajdonosához, dr. Román 
Jenő bakteriológushoz sietett, akinek el
mondotta az esetet. Románnak ebben a 
pillatnathan

levelet hozott a postás,
amelytnek feladója Steiner JenŐné volt.

A levelet felbontották. A legnagyobb 
megdöbbenéssel látták, hogy Steiner JenŐ
né és leánya

búcsúlevelet Írtak,
amelyben kijelentették, hogy nem képesek 
már tovább elviselni a nélkülözéseket és 

lezérft
aszpirinnel megmérgezték magukat.

Riomán Jenő dr. lakása szomszédos Stei- 
neri Jenöné lakásával. A háztulajdonos a 
háílfelügyelöné kíséretében nyomban átro
hant a szomszéd lakásba és

felfeszltették az ajtót.
A* hálószobában

Stelnemé és ■ leánya eszméletlenül, 
halálsápadt arccal feküdtek az ágyon, 

mellettük az éjjeliszekrényen üres aszpiri
nba tubusok.

Értesítették a mentőket, akik a Rókus- 
,kórházi)a szállították őket. Állapotuk sú
lyos és életveszélyes.

Dékalumen’sorozalb anJ
Szabályos utcai Ütközetek folynak közöt

tük.
A harcokban a megerősített katonai csapatok 
is résztvettek.

Az általános sztrájkot mindenütt végre
hajtották.

Titokzatos lopások
Jánszky Béla építészmérnök 
lakásén

Hullámszürővel
2+1 készülék P 86.—
Előleg P 6. — és 10 x P8.—

Rádió újdonságokat be
bemutatunk, min
den gyártmányt 
javítunk 

Iránti-utca IS. szám. Telelőn: 86-2-49

Autók és hajók serege hódoló 
felvonulással tisztelgett 
vasárnap a kormányzó előtt

A baszk tartományokban s Katalóniában a 
helyzet teljesen zűrzavaros.

Barcelonában újabb véres zavargások törtek 
ki s az a hir érkezett innen, hogy államcsínyt 
hajtottak végre:

kikiáltották a katalán köztársaságot
s hivatalosan megalakították a szövetséges 
spanyol köztársaságok kormányzatát. A kata
lán-forradalmat vasárnap estig leverték.

Astoriában hat katonai repülőgépet mozgó
sítottak a forradalmárok leverésére.

Mikor ■ repülőgépek bombázni kezdték ■ 
zendülőket, ■ forradalmi csapatok hanyat- 

bomlok menekültek.
Vasárnap egész Spanyolországban keresték 

Ameuna volt miniszterelnököt, akit azzal gya
núsítanak, hogy a forradalom előkészítésében 
résztvett. Számos magasrangu katonatisztet le
tartóztattak.

Lerroux spanyol miniszterelnök vasárnap Így 
nyilatkozott a sajtó képviselőinek: A kormány 
nem engedi magát megfélemlíteni a zendülök- 
től. Minden intézkedés megtörtént a rend hely: 
reállitásáral

Párisi jelentés szerint, a francia-spanyol ha
tárt lezárták.

A budapesti főkapitányságon Jánszky Béla 
Nádor-utca 11. szám alatt lakó műépítész be
jelentette, hogy lakásán néhány nap óta külö
nös dolgokat vesz észre. A lezárt lakásba vala
ki rendszeresen bejár, sőt Íróasztala fiókját, 
amelyet állandóan kulccsal lezárva tart,

valaki állandóan ki-kinyitja és onnan egy 
Ízben 50 pengőt, egy ízben 100 pengőt, a 
harmadik alkalomkor pedig 210 pengőt vitt 

el.
A rendőrségen megindították a nyomozást, 

azonban már másnap ismét megjelent a nyo
mozást vezető rendőrtisztviselőnél Jánszky s 
közölte, hogy újabban is bement az ismeretlen 
tettes a lakására, ahonnan a nála elhelyezett 
zálogcédulák közül vitt el négy darabot.

A nyomozás során szükségesnek tartották a 
rendőrségen, hogy Jánszky egyik hozzátarto
zóját is kihallgassák.

Ez a hölgy a kihallgatás során
Jánszky Béla egyik legközelebbi hozzátar

tozóját, egy fiatalembert nevezte meg, 
mint akinek kulcsa van a lakáshoz, sőt tudó- 
mása szerint az egyes bútordarabokhoz is.........

A fiatalember ugyancsak kikérdezték a rend- 
őrségen, azonban még mindig nem tudták meg
oldani a titokzatos tolvaj személyének a kilétét.

Vasárnap az autósok és hajósok hódoló 
felvonulással tisztelegtek Horthy Miklós 
kormányzó előtt.

Délután öt órakor kezdtek gyülekezni az 
autók és motorkerékpárok a Kossuth Lajos- 
téren, az Országház előtt. A térbe torkolló 
utcák ontották a jármüveket, a felvonulás 
alatt térzene volt.

Félhatkor az autók és motorok két cso
portba sorakoztak és megindult a menet a 
városon keresztül. A Kossuth Lajos-téren, 
gróf Tisza István-utcán, Andrássy-uton át a 
Hősök emlékművéhez vonultak,
végig az egész utón zenekarok játszottak.
Itt a menet megkerülte a Hősök emlékét 

és néma tisztelgéssel folytatta útját vissza
felé az Andrássy-uton és Vilmos császár
utón át a Kossuth Lajos-utca felé.

A menet itt kétfelé vált. Az egyik csoport 
a pesti Dunapartra vonult és a Lánchidtól 
az Erzsébet-hidig terjedő szakaszon sorako
zott fel,

arccal a királyi vár felé.
A másik csoport a Ferenc József-hidon át 
a budai rakpartra vonult és az első rak
parton sorakozott fel és igy várta a hajó
felvonulást.

Délután hét órakor

bárom vörös rakéta suhant az ég felé, 
ez volt a jel arra, hogy megkezdődik a fel
vonulás, ugyanakkor a királyi várban há
rom zöld rakétát lőttek ki, annak a jeléül, 
hogy a kormányzó a hódoló felvonulást a 
Várkertből fogadja. Ebben a percben már 
'.feltűnt az Erzsébet-hidnál a vezérhajó: a 
.Margithid irányába tartott,

nyomában kisebb-nagyobb rajokban 
vonult valamennyi dunai hajó, 

amelyeket körülrajzottak a csónakok és 
motorcsónakok.

Transzparensek, lampionok, fáklyák dí
szítették a hajókat, félpercen át szóltak har
sogva a ködkürtök, valahányszor egy-egy 
csoport hajó a vár alá érkezett, a rakparton 
fölsorakozott autók félpercen út bugntták 
elektromos dudáikat és kigyujtották reflek
toraikat:

fények cikkáztak Budáról Pestre és 
vissza, fényárban úszott a Duna.

Végig az ünneplő Dunán villámsebesen 
cikkáztak a rendőrségi motorcsónakok, 
amelyek Bosnyákovits Károly főfelügyelő 
vezetésével tartották fenn a rendet.

órákig tartott a káprázatos hódoló felvo
nulás.

—mmnmüK

Bőleli női nadrág
külseje csíkos műhelyemből kis hibával P

P 2-50

magas, slupfos, Q.50
elegáns fazon......... P V

Repülőgépről bombázzák 
a spanyol forradalmárokat

Lezártak a spanyol-francia határt

HÓI tfllcséres mosókeszlyü 
Hői trikókesztyu

jó meleg.......................... ..

hői kesztvo
végig bélelt, több színben ... P

-.60 Ferii Happa bőrkesztyű 3.90
,-.78 nőilöicsereshappaborkesziyü 4.90

kézzel varrott, barna................................ P “
1 — Bóléit Dörkeszlyíl női csatlós 3.90
■■ barna Nappa kötött béléssel............. •• P **

külseje finom müse- 
lyemből, legfokozot- 
tabb tartósság.... P

Madrid, október 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelem 

tése.) Negyvennyolc órával a felkelés kitörése 
után még mindig ujubb forrongásról, forra
dalmi megmozdulásokról érkezik hir egész 
Spanyolországból.

Madridban újabb véres harcok törtek ki.
Az eddigi forradalmi harcoknak Í50 halottja 
és rengeteg sebesültje van. Az általános sztrájk 
tovább tart. A sztrájkoló munkások több lak
tanyát megtámadtak, de a katonaság vissza
verte őket. Szombaton este és vasárnap a vil
lamos- és autobuszforgalom részben megindult.

Katonák vezetik a villamoskocsikat éa autóbu
szokat.

Aa uj harcok legtragikusabb áldozata egy 
tizenhárom esztendős kisfia,

aki testvérével együtt elkísérte anyját a csar
nokba. A kis család egy lövöldözd csoport 
közé került. Az anya és gyermekei már nem 
tudtak elmenekülni s az egyik golyó a kisfiút 
megölte.

A vidékről egyre nyugtalanítóbb hirek ér
keznek. A baloldali szélsőséges elemek meg
támadják a csendörjáröröket.

1

i
j

„Viscosa" női harisnya i
strapabíró ..............  p Ki

TestszinU Dőlés harisnya L le,Iobblf„-Wb61
Mattselyem harisnya 1.50 Ferii pyiamaőitony

Reggeli köntös í&r""*" n.so
női komplett nagyság, divatszlnek ...... P

Finom kötött ruhák, kötött blúzok, pulloverek, sport kötött ruházat 
összes áruim a nálam megszokott finom minőségek! 
Alacsony áraki po^ utánvéttel

Hői meleg harisnya _ 
Gyermek pyjamaoitőny 3.30
^legjobb meleg flanelből 1-es nagyság P

kompiét nagyság’nagyőn’jó üanelből.. P 5*^®

Rágalom?!
A legizga'masabb színmű
Szombaton először MAGYAR SZÍNHÁZBAN

||EI| ■■^narisnvaiiaza^h 
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Barthou nagyfontosságu 
tárgyalást kezdett 
Ausztria függetlenségének 

biztosítékairól
Már háromezer osztrák náci 
menekült van Jugoszláviában

trák kérdés, hanem ujab fontos értekezle
tek és határosatok lesznek még.

Belgrád, október 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon’ 

jelentése.) Az utóbbi napokban Ismét szá
míts nemzeti szocialista menekült érkezeit 
Varasára. A menekültek között különösen 
sok asszony és gyerek van. Jelenleg a va- 
rasdl táborban 1250 férfi és 40 asszony, 
tehát

összesen közel 1300 menekült tartór- 
kodlk.

A menekültek, ugylátszik, a telet is 
Jugoszláviában akarják tölteni 8 az 
emigránsok egy része Varasd-Topllce köz
ségben, 10 kilométernyire Varasától 

lakásokat bérelt
és pedig a téli hónapokra is.

Pária, október 7. I 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Európai politikai körökben rend- ’ 
kivül nagy érdeklődést kelteit az a tárgya
lás, amely Barthou külügyminiszter és a 
párisi osztrák követ között kezdődött.

Barthou tegnap tanácskozásra hívta 
meg Ausztria pártol köveiét és ezen a 
tanácskozáson Ausztria függetlenségé

nek kérdéséről volt szó.
Barthou, mint értesülünk, Ausztria függet
lenségének konkrét biztosítékairól tanács

kozott a követtel.
A francia lapok élénken kommentálják 

o tárgyalást és megállapítják, hogy Anglia, 
Franciaország és Olaszország közös nyilat
kozatával korántsem záródott le az ősz-,

''OSZTÁCÍSOKJA

Motorversenyző súlyos autó
karambolja a Bazilikánál

Gázolt, azután elmenekült az autó a Margít-hídnál
a gázolás után tovább hajtott, 

igy rendszámát és tulajdonosát idáig nem sike
rült megállapítani Farkast, aki a fején szen
vedett sérüléseket, az Uj Szent János-kórházba 
szállitották. A gázoló autót kere&i a rendőrség. 

A Horthy Mik!6s-ut 65. szám előtt egy teher
autó elütötte Vadász Lajos 22 esztendős újság
árust. A mentők az Uj Szent János-kórházba 
szállitották.

Az Aréna-ut 65. szám előtt 
egy autóbusz elütötte Práth Mátyás 31 éve* 

áruklhordót,
aki kerékpárral haladt az úttesten. A súlyosén 
sérült embert az Uzsoki-utcai kórházba szállí
tották.

Zelkovlcs Árminná 46 esztendős háztartásbeli 
nőt a Gellért-téren egy 9-es villamos 
el. Fején szenvedett sérülésekkel a 
kórházban ápolják.

Schaman Tibor, 29 esztendős motorkerékpár-1 
versenyző motorkerékpárjával a Sas-utca irá-1 
nyálról a Szent István-tér felé haladt. Ugyan
ekkor a Zrinyi-utcán keresztül a Bazilika felé 
közeledett * BO. 024 szánni taxi .amelyet 

Blau Mór gépkocsivezető vezetett.
A motorkerékpár beleszaladt a taxiba, 

felborult, Schaman az úttestre zuhant és ko
ponyaalapi törést és agyrázkódást szenvedett.

A mentők súlyos állapotban szállították a 
Rókus-kórházba.

Blau Mórt előállították a főkapitányságra és 
nz eset több szemtanúját is kihallgatta a rend
őrség. Megállapították, hogy a soffőr szabály
szerűen hajtott és

Schaman elővigyázatlansága Idézte elő a 
súlyos balesetet.

A Marglthld budai hídfőjénél egy magánautó 
elütötte Farkas Ferenc 28 esztendős kocsist. 
Az autó

• •

ot

A BRIDGE
A Dtplomatík Klubjában non annyi agilitái, 

hogy uj, irdekIMM krltí formát keret a 
bridgeversenyzésben. A páros versenyzést he
lyezi a csapatverseny fölé, amikor megrendezi 
a páros kísérleti bajnokságot az eddiginél reá
lisabb versenyrendszer alapján. A szerencse
momentumokat az uj rendszer sem tudja tel
jesen kiküszöbölni, de azért jobb az eddigiek
nél.

♦
A bajnokcsapat szorgalmasan dolgozik, hogy 

a világbajnokságra a legalaposabban fölké
szüljön. A tréningek titkosak, de annyi "M' 
kiszivárgott, hogy a hat játékos közül 
kitűnő formában van, a bajnokcsapat 
tagja nagyon meggyöngült, vendégtagja 
megdöbbentően rossz formát mutat. Az 
tréning remélhetőleg segit ezen c

♦
A bridgeszalónokban nagyon 

élet. Rövidesen megkezdődnek 
amelyek iránt egyre fokozódik

♦
A jövő évi bajnokság versenyei 19S5 január 

elején kezdődnek. Hogy lesz-e kellő részvétel, 
az a propoztcióktól függ. Ha a bajnokság nem 
lesz terhes és főleg nem lesz drága, akkor na
gyon sok csapat indal. A Brldgeklub a baj
nokságért a Farkas—Ferenczy—Leitner— 
Sváb-Szerviczky-esapatot indítja, igen sok ki
látással a — második helyért.

♦
Jói tik érült páros bridzsversenyt rendeztek 

5-én a Diplomás Klub tagjai a Splendld 
Bridzs-Barátok Károly-köruti helyiségében. 
Első lett Ladányi Lóránt—Máskát László-pár 
(DSC), második dr. Radó—dr. Nagy-pár 
(Spl. BB), harmadik dr. Friedmann—dr.

mópiz 
négy 
egyik 
pedig 

erős 
a helyzeten.

mozgalmas az 
a versenyek, 
az érdeklődés.

OSZTÁLY
HÚZÁSA 
MÁR

1934 
OKTÓBER. 
20 és 23.

Weist-pár (Dlpl.) negyedik Horváth—Rónát 
pár (Spl. BB).

A Hétfői Napló multheti bridgerovatában

hatodik ütésnél pikk helyett kárót hiv.

közölt mesterjátszma lejátszása ez volt:
Kelet Dél Nyugat Észak
1. Pikk 2 Pikk 10 Pikk 7 Pikk 5
2. Treff 3 Treff D Treff 5 Treff 4
3. Treff 9 Treff 2 Treff 8 Treff A
4. Treff 10 Kör 2 Kör B Treff K
5. Treff B Karó 5 Treff 8 Treff 7
6. Pikk 4 Pikk A Pikk 8 Pikk 6
7. Kör 4 Kör Ál Kör 10 Kör 3
8. Pikk 3 Pikk B Kör 9 PífcA K
9. Karó 4 Kör 7 Nyugat Treff 6

Kényszerdobásban
A szlem csak akkor buktatható, ha Kelet a

A Bazilikánál mérget ivott, 
azután a Nemzeti Kaszinónál 
fölvágta a csuklóiét egy leány

gázolta 
Rókus-

Szombaton délelőtt a 
Kossuth Lajos-utcában, 
a Nemzeti Kaszinó 
épülete előtt figyelme
sek leltek a járókelők 
egy jólöltözött fiatal 
nőre, aki támolyogva 
ment az utcán. Néhá- 
nyan oda léptek hozzá,

hogy megkérdezzék, mi baja. Mikor a kö
zelébe értek,

Ijedten látták, hogy mindkét csuklója 
vérzik.

néven lopott, csalt 
sikkasztott Molnár 
Géza Elek ügyvédjelölt

Az utóbbi idők egyik hírhedt szélhámosa 
"került most a hatóságok kezére: Molnár Géza 
Elek ügyvédjelölt, aki

a bilncselekmények égési légióját követte 
el.

Molnár három esztendővel ezelőtt került fel 
[Budapestre egy felvidéki faluból, ahol szülei 
jómódú földbirtokosok voltak. A biztos fellé
pésű, elegáns I”’-'" ---------- * —
fiatalember egyik 
állást, beiratkozott

nemsokára
Néhány hónapnál 
ügyvéd irodájában

külsejű, megnyerő modorú 
ügyvédi irodában kapott 

az egyetemre és 
ügyvédjelölt lett 
tovább azonban egyetlen 

„B,TVU __ ««n volt alkalmazásban.
Apró szabálytalanságokért elbocsájtották, ké
sőbb pedig már

törölték Is az ügyvédjelöltek lajstromából.

UIGSZINHÉZ
Szombaton, október 13-án és n következő 

napokon:

Molnár Géza Elek szélhámosságainak soro
zata ekkor kezdődött el. Különböző ügyvédi 
irodákban lopott iratok felhasználásával állá
sokat ígért — nagyösszegü kauciók ellenében. 
Allástszerző irodát nyitott, amelynek műkö
dése azzal fejeződött be, hogy Molnárt.

tlzhónapl börtönre Ítélték.
Miután megnyílt előtte a bőrtön ajtaja, 

egész sereg újabb szélhámosságot követelt el 
gyors egymásutánban. Előkelő ügyvédek ügy
feleihez látogatott el és a legkülönbözőbb ürü
gyekkel pénzt csalt ki tőlük. Ahol nem sike
rült valamilyen trükkel pénzt felvenni, meg
elégedett azzal is, hogy

egy értékes ruhadarabot, vagy eettsttéreát 
vitt magával.

Amikor már az előkelő ügyvédek Ügyfelei
nél nem mert jelentkezni, egy nemlétező jóté
konysági akció részére gyűjtött „szeretetado- 
mányokat". A biztosfellépésü, elegáns fiatal
ember olyan 
(Innivalóit és

sokhelyütt

A fiatal nő a kővetkező percben összeesett. 
A közeli rendőrörszem a mentőket hívta. 
A mentőorvos megállapította, hogy a vérző 
nő mindkét csuklóján zsilettpengével fel
vágta az ereket. Bekötözték a sebeit és a 
fíókus-kórházba vitték. A nála talált ira
tokból megállapították, hogy Janovecz An-

na a neve, 81 éves sashalmi tisztviselőnő.
Vasárnap reggelre magához tért Janó- 

vecz Anna. Elbocsátották a kórházból és a 
főkapitányság életvédelmi osztályán ki
hallgatták. A tisztviselőnő elmondotta, 
hogy Sashalmon lakik a szüleinél. Meg
tudta, hogy egy haragosa pletykákat 
terjeszt róla, a gonosz rágalmak ismerősei
nek a fülébe jutottak, és

az érzékenylelkü leány annyira szivé
re vette az alaptalan pletykákat, hogy 
elkeseredésében öngyilkosságra szánta 

magát.
Kora reggel a Bazilikába ment, Imádkozott, 
majd mikor kifelé jött a templomból, a bei 
járatnál 15 gram aszpirint vett be. Meg
mérgezve tovább ment és eljutott a Kossuth 
Lajos-utcába, ahol azután fölvágta az ereit, 

Janovecz Anna a rendőrségen megígérte, 
hogy lemond öngyilkossági szándékáról, 
mire elbocsátották.

fi mi moziNK
4-

CORSO (Váci a. 9. TeL: 87-4-02): Ratluchlldok (George 
Arllss). — Kacagó tarka tavaii. — 4 aiinea r Hifiim. — 
2 trükkftlm. — 2 híradó. (464. 467, 4610. - Hétköxnapl 
első előadót mérsékelt helyáró.)

(V.. Vilmos csásxár út 3Ő-S8. Tel.: 
11-1-40): Aa elcserélt menyatssony. 
(Anny Ondra). — Magyar és Fox- 
hfradók. (4, 6, 8. 10. - Első előadá-

(Téréi körút 80.) Prolong.
■ fBJl.U Sidney Kingsley világhírű

***“ színműve: Aa arros. (Clark
.Sfjjtnmotnmtam c?>;1"-.Uvr”s V’, 

uuaoa sn-a-oa Alian). — Kaland a tenger 
alatt. Bikaviadal Mexlkó- 

bnn. - Billlárd magaaiakola. (Előadások hóik.: 443. 5. 
448. 4610, vas.: 2, 4, 6,8,10 órakor. — Az első előadás 
mérsékelt helyárakkal és kél ínűsoronkivöli kis képpel.)

CITY
«ok félhelyárakkal.)

RRODVSfiHDOR 
- EIDILÉKŰHREP

a költő halálának 10 éves évfordulóján
I.

Herczeg Ferenc: Megemlékezés.
Elmondja: Agai Irén

IL
Uj betanulással

A tanítónő

meggyőző erővel adta elő mon- 
olyau nevekre hivatkozott, hogy
100—200 pengős adományokat 

Is zaebrevágott.
Molnár mindenütt álnéven jelentette be ma

gát. Legnagyobb előszeretettel báró Petényi 
László néven mutatkozott be, de más jócscn- 
gésii neveket is használt. A feljelentések “ 
ütegéből kiderült, hogy

öt néven sréthámoskodott.
A vizsgálóbíró egymásután bocsátotta 

kőrözvényeit Molnár ellen. Pár nap előtt
egy detektív felismerte as utcán a hír

hedt szélhámos.
Azonnal a főkapitányságra kisérte, ahol letar
tóztatták. Innen Balassagyarmatra kisérték, 
mert kiderült, hogy a balassagyarmati tör
vényszék esztendővel ezelőtt csalásért elítélte.

tő-

ki

Fáasareplők:
TÓkAa Anna, Jávor PA!. Homlny Artúr, 

SxerCiny Zoltán. Muklárv /oltón, t.í.lv tícrtí. 
UArdnnyl l/ijo , li.ybnayUvxv Errvvlsct, 

Peéry P1.to.Um, .Márkus Margit, 
Párton Imii,

VArtOMb KovAca. Tett, liárdy, Uoudl, Dósán*
CMM

(Vtn.. József kOrút ós Oltói- 
út sarok. Tel.: 38-9-88): El
cserélt menyasszony. (Anny 
Ondra). — Kísérő műsor.

(464. 466, 468, 4610. vasárnap: 462. 464. 466,
468, 4610. — Minden első előadás félhelyárakkal.) t 
Vasárnap d. e. 11 órakor félhelyárú sportmatlné.

KAMARA (Dohány u. és Nyár u. sarok. Tel.: 44-0-27): 
Prolong. Mesél a bécsi erdő. (A bécsi filharmónlkusok 
zenekara közreműködésével, Leó Slezák. Trus von Al
lén, Georg Alexander.) — Híradók. (Előadások szom
bation és vasárnap: 2. 4, 6. 8, 10. — Az első előadás 
mindennap félhelyárakkal. — Szép idő esetén nyi
tóit tető.)

0MN1A (Kölcsey ncca 2. Tel.: 30-1-25): Lila akác. (Ki
zárólagos joggal.) (4gal Irén. Kabos. Biller). — 
Babaálom. — Híradók. — (4, 6, 8, 10, vas.: 2, 4, 6, 
8. 10.)

FILMSZÍNHÁZ (VI. Nagy 
mezó u. 22-24. Tel.: 22-0-98, 
2'3-5-50); Pro!. Magyar hír

adó. — Paramatinl híradó. 
Néger bál New Yorkban. — Muszka majális. Trükk- 
film. _ Görkorcsolya-revd. _ Rivaldafény. (Cocktall 
1934). Rovó, aterclem. táne. muzsika. (3. 5. 448, 4610. 
— Ax első előadás mérsékelt helyárakkal.)

URÁNIA (Hákócxt út 21. Tel.: 46-H5): CsárdéaMrályftő. 
Kálmán Imre fllmoperetlje. (Eggerth Márta). — Ma
gyar és Fox-híradók. (5 448, 4410, vas. és finn.: 464. 
466, 468, 46 1 0. — Első előadások félhelyárakkal.)

RflDIUS
osztfitysorsíemt venni, 

nem tOlfisiegvs kiadás, 
hanem eietszuksagieti

A dolgozó embernek is szüksége van arra, 
hogy önbizalma növekedjék, állandó remény
sége legyen hogy rövid idő alatt gazdag lehet 
és megszűntetheti gondjait, részt vehet az élet 
örömeiben. SIESSEN tehát rendelni bármelyik 
főárusitónát mert ax íii osxtálysorsjegyek — 
szenzációs nyereményei, kiváló nyerési esélyei ■! 
miatt — óriási keresletnek örvendenek.

•KMsoxOMŰWZOáfiWiztioinies ■
Mindenkinek és minden egyes sorsjegynek IwJ 

egyenlő a nyerési esélyei

a azersnese uiia minasaMasb oinwa au i m

A két legnagyobb pest! siker
A világ lagjobb

S néger tánco
az 5. Hot StotR

GIOVANNI
I RoyalOrieumban

A kaeagtatAs maximuma

Hotel indlkmót
nagy bohózat revü

, Komédiában



Budapest, 1934 október 8, HÉTFŐI NAPLÓ S

Makoviczky Zoltán gyógy
szerész és a szép Makoviczkyné 

kutyakorbácsos botránya 
a szerelmes kereskedővel

Hamis váltót Írattak alá a tőrbecsalt udvarlóval
A budapesti botránykrónika lapjait régen 

tarkította olyan izgalmas kaland, mint ame
lyiknek a bűnügyi fejleményeit most tárgyalta 
a biróság. Makoviczky Zoltán gyógyszerész és 
a felesége, született Szabó Ilona zsarolás vétsé
gével vádolva állt a tábla Kd//ay-tanácsa elölt. 
Az iratok ismertetéséiből derültek ki a zsarolási 
pör példátlanul izgalmas és furcsa részletei.

Két esztendővel ezelőtt Eiland Rezső keres
kedő, aki különben nős ember, megismerke
dett Szabó Ilona varrónővel. A nős kereskedő 
és a szép Szabó Ilona autón gyakran jártak 
együtt, Szabó Ilona pár hónap múlva várat
lanul

bejelentette a kereskedőnek, hogy vége- 
szakad az Ismeretségüknek, asszony lett 

belőle,
férjhezment Makoviczky Zoltán gyógyszerész
hez.

Férj, feleség 
és ex-udvarié

Eiland Rezső tudomásul vette a szakítást, 
jóbarátságban váltak el, sőt később Szabó 
Ilona

bemutatta egymásnak egykori udvarlóját 
és uj férjét.

Makoviczky Zoltán és Eiland Rezső összeis
merkedtek, sőt még szorosabb kapcsolatba is 
kerültek, Makoviczky és Eiland társultak egy 
újfajta gyógybonbon gyártására.

A váŰalkozás eleinte prosperált, később 
azonban megfelelő tőke hiányában abbahagy
ták a munkát.

A Makoviczky házaspár és Eiland Rezső a 
társasviszony megszakítása után jóidéig nem is 
érintkeztek egymással. Néhány hónappal ez
előtt azonban megszólalt a telefon Eiland la
kásán. A szép Makovlczkiné volt a telefonnál. 
Eiland megörült a jelentkezésnek, Mako- 
viczkyné Kazinczy-utcai lakásukra invitálta 
Eilandot azzal, hogy sikerült pénzes társat ta
lálni, szeretné, ha újra megindítanák a közös 
vállalkozást.

— Jöjjön fel hozzánk — mondotta, — 
majd megbeszéljük a szerződés részleteik

Eiland eleget tett a telefonhívásnak és a 
megbeszélt időben bekopogtatott Makovickyék- 
hez. A lakásban csak a házaspár tartózkodott, 
a telefonon jelzett pénzes társat sehol se látta.

Makoviczkyék udvariasan fogadták és betes
sékelték a szobába. Abban a pillanatban, ami
kor betette maga mögött az ajtót,

■ gyógyszerész kutyakorbácsot rántott elő 
és rátámadt Eiland Rezsőre:

— Rájöttem, hogy a feleségemmel barátko
zott — kiáltotta, — gazember, megcsalt, el
árult! Addig innen nem megy ki, amig az áru
lást jóvá nem teszii!

Eiland eleinte megkísérelte az ellenszegülést, 
de mikor a korbács végigsuhintott rajta, nem 
ellenkezett tovább: mindenbe belement.

Korbács, házassági 
kötelezvény és váltó

Makoviczky Zoltán ekkor előre megfogal
mazott nyilatkozatot tett eléje.

— Beismerem, hogy barátkoztam leánykorá
ban Makoviczky Zoltánnéval, — hangzott a 
nyilatkozat, — kötelezem magamat, hogy

záros határidőn belül elválok a feleségem
től és amint befejeződik a válóper, felesé

gül veszem Szabó Ilonát,
aki időközben elválik majd Makoviczky Zol
tántól.

Ez azonban csak egyik része volt a nyilat
kozatnak. Makoviczkyék egyebet is követeltek: 
anyagi kártérítést. A nyilatkozat további részé
ben Eiland kötelezte magát arra, hogy amig 
a válóper befejeződik, háromezer pengőt ad 
Szabó Ilonának életfenntartásra,

Makoviczky Zoltánnak, ■ férjnek pedig ezer 
pengőt ad erkölcsi kártalanítás elmén.

Kötelezte magát arra is, hogy a háromezer pen
gőről és az ezer pengőről váltót állít ki és a 
váltókat átadja Makoviczky Zoltánnak.

A sarokba szorított kereskedő a kutyakorbá- 
csos rémitgetés hatása alatt aláírta a nyilatko
zatot. Makoviczkyné ekkor lesietett a közeli 
trafikba és

váltókat hozott.
Eiland ráírta a nevét a váltókra:

— Hóból Egy aláírás nem elég, — mondotta 
Makoviczky Zoltán. — Különben maga nekem

GUNDEL
GELLÉRT MÁRVÁNYTERMÉBEN
naponta d. u. 5—7-ig

Ugyanakkor a Hotel-Haliban 
Pataky-Jazz. Tánc. — Este az 
étteremben Kóczé Antal zene
karával. — Ligeti éttermében 
Beretvás a zongoránál. 

nem is jó. írja alá vidéken lakó vagyonos fivé
reinek a nevét is.

Eiland mindenáron szabadulni akart fenye
getett helyzetéből,

eleget tett Makoviczky parancsának: fivé
reinek a nevét Is ráírta a váltókra.

Ezzel befejeződött a Kazinczy-utcai kaland és 
a kereskedő végre elhagyhatta Makoviczkyék 
lakását.

Első útja a főkapitányságra vezetett és fel
jelentést tett Makoviczkyék ellen.

Házkutatás, letar* 
tóztatás, fogház

A gyógyszerészt és a felségét előállították. 
A főkapitányságon mindent tagadtak. Detek
tivek mentek a lakásukra és házkutatást tar
tottak. A házkutatás eredményre vezetett.

Makovtezkyék ágyából előkerült az elrej
tett kötelezvény és megtalálták a váltó

kat is.
Most már mindkettőjüket letartóztatták, 

a férj három hónapig ült vizsgálati fogságban, 
a feleség pedig nyolc napig, később azonban 
szabadlábra helyezték őket.

A büntetötörv-ényszék Krayze/Manácsa fog-

Vasárnap letartóztatták 
Deutsch Árpádot, az UMI 
utazási iroda tulajdonosát

Vasárnap délelőtt a főkapitányságon le
tartóztatták Deutsch Árpádot, az UMI. uta
zási iroda tulajdonosát.

Deutsch ellen a bolgár konzulátus tett 
följelentést a főkapitányságon, mivel Vár
nába magyar kirándulócsoportot küldött, 
de a kirándulók által befizetett összegeket 
nem utalta át Bulgáriába. Deutschért a bol
gár konzulátus vállalt felelősséget és mert 
ismételt sürgetés ellenére sem fizette ki a 
kirándulócsoport nyaralási diját, 4800 pen
gőt, a követség jogtanácsosa följelentést 
adott be ellene a főkapitányságon.

Az első följelentés után azután befu
tottak a nyaralók följelentései is.

Deutschot Kossuth Lajos-ucta 14. számú 
lakásáról előállították a főkapitányságra, 
kihallgatták a följelentés ügyéiben. Azzal 
védekezett, hogy a pénzt azért nem tudta 
kifizetni, mert a Nemzeti Bank nem utalta 
át a kívánt összeget. A főkapitányság meg
kereste a Nemzeti Bankot, ahol azt a föl- 
világositást adták, hogy Deutsch nem is 
kísérelte meg a pénz átutalását. Ezekután 

kihirdették előtte a letartóztatásáról 
szóló végzést

Pár évvel ezelőtt az egyik napilap kiadó
hivatalának volt tisztviselője, innen na
gyobb

anyagi természetű szabálytalanságok 
miatt bocsátották eL

Deutsch ekkor társasutazások szervezésével 
kezdett foglalkozni. Az akkor még újszerű 
üzleti vállalkozás kitünően prosperált. 
Olaszországba s a Riviérára szervezett szá
mos társasutazást. Vállalkozásába nemso
kára betársult Benedits János is. Ekkor az 
Andrássy-ut 19. számú házban nagy üzlet
helyiséget béreltek. Ez három évvel ezelőtt 
történt, azóta az utazási iroda fbrgalma 
ugylátszik megcsappant. Benedits János ki
vált a társas vállalkozásból és Deutsch egy 
tisztviselő segítségével vezette tovább az 
utazási irodát.

Az utolsó Időkben már az üzletbért 
Deutsch azonban nem tudott fizetni.

noha Bulgáriába a nyáron több csoportot 
is küldött. Az utazás résztvevői nála fizet
ték ki a nyaralás összegét, azután lcutaz- 

Belépődíj nincsen Uzsonna 2,— P

lalkozott az üggyel elsőfokon. A törvényszék 
mindkettőjüket

felmentette
bizonyítékok hiányában. A vádat képviselő 
ügyész fellebbezett és igy került az ügy másod
fokon a Táblára.

A Kállay-lan&cs megváltoztatta az elsőfokú 
Ítéletet, bűnösnek mondotta ki zsarolás vétsé
gében Makoviczky Zoltánt és feleségét és ezért 

a férjet kéthónapl fogházra, a feleséget 
pedig nyolcnapi fogházra Ítélte,

a büntetést azonban az elszenvedett vizsgálati 
fogsággal kitöltöttnek vette.

Az Ítélet megokolása szerint a vádlottak 
bűnössége megállapítható volt részint abból, 
hogy Makoviczky a rendőrségen beismerte, 
hogy ostorral ráütött Eilandra, de megállapít
ható a nyilatkozat tartalmából is, mert

lehetetlen, hogy valaki ép ésszel, testi és 
lelki kényszer nélkül ilyen kötelezvényt 

és ilyen váltót aláírjon.
Kimondotta a Tábla azt is, hogy a kötelez

vényben vállalt válási és
házassági kötelezvény érvénytelen 

és elrendelte, hogy a lefoglalt váltót kiszolgál
tassák Eiland Rezsőnek.

tak Várnáiba. Deutsch a Nemzeti Bank ut
ján szokta átutaltatni a várnai szállodák
nak a nyaralóvendégek költségeit. Az idén 
azonban rendetlenül történtek az átutalá
sok. A legutolsó csoportnál azután 

az átutalás teljesen el la maradt.
A nyaralók visszajöttek Várnából, Deutsch-

Az ország legnagyobb rádlótermo

HfiffGSZERGYflR, RftKÚCZI-UT 60.
tói követelték a pénzüket,

Deutsch azonban nem tudót fizetni.
Ekkor azonban már a bolgár konzulátus is 
megtette Deutsch ellen a följelentést, ami
hez a póruljárt nyaralók is csatlakoztak.

Négy emberi megmérgezeit
a rovarirtás

Vasárnap hajnalban a Kőbányal-ut 42 alá 
hívták a mentőket, ahonnan tömeges mérge
zést jelentettek.

A ház egyik szobás-konyhás lakásában 
négy embert találtak eszméletlen állapot

ban.
Szabó István 58 esztendős állami altisztet, 52 
esztendős feleségét és albérlőiket: Görei Gábor 
38 esztendős gyári munkást és 34 estzendős 
feleségét.

Szabóné szombaton este rovarirtást végzett 
és ezért a szobában ként égetett. Később 
aludni tértek mindannyian és reggel a szom
szédok eszméletlenül találták mind a négyüket.

A kéngáztól szenvedtek mérgezést
A mentők első segélyben réjjesitették j rpind 

a négyet.



0 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 október 8.

Baltazár püspök a német
országi vallásüldözésről

Az O. R. L. E. határozata a német reform&tueok szenvedéseiről
A Református Ünnepi Hét szombati nap

ján tartotta az Újvárosházán közgyűlését. 
Az. Országos Református Lelkészegyesület, 
mély n Kálvin-téri templomban istentiszte
lettel kezdődött. Zsnltárének és ima után 
Baltazár Dezső püspök javasolta, — miköz
ben az egész közönség felállott •— hogy 
Horthy Miklós kormányzót nemzetmentő 
munkája tizenötödik évfordulóján hódolat
tal, hűséggel, szeretettel, nagyrabecsüléssel 
és segítségük biztosításával üdvözöljék.

Ravasz László püspök nagyhatású beszé
dében Ismertette az O. II. L. E. hivatását, 
majd Raffay Sándor evangélikus püspök kö
szöntötte testvéri kézadással a református 
lelkészek hatalmas táborát.

Kállay Kálmán a debreceni Tisza István- 
tudományegyetem nevében szólt, majd az 
osztrák reformátusok nevében

K. Egll dr.
professzor, bécsi református lelkész mon
dott érdekes beszédet.

Szabó Imre esperes, Isaak Imre téesöi 
lelkész, Aprily-JéAreg Lajos, Ormot Lajos 
é« Bánóczy Béta felszólalásai után Baltazár 
Dezső köszönte meg az üdvözléseket, majd 
ezt követőleg közgyűlési bestédében

megemlékezett a németoreaágl vallás
üldözésekről Is.

— Nein lehelünk közömbösek azok iránt 
0 keresztyén testvérek iránt, — mondotta — 

akiket a politikai elvadulta ádárata ne- 
héz próbák ostora alá vetett akármely 
országban, 8 Igy közelebbről Németor

szágban.
Éppen ott, ahonnan minden földi salaktól 
megtisztulva szinnrnnyként áradt szét a vi
lág lelki gazdagodására a hit, reménység és 
szeretet evangéliuma a reformációban.

Baltazár püspök nagyhatású beszéde után 
'Hetessy Kálmán kecskeméti lelkész indítvá
nyára kimondotta a közgyűlés, hogy

mély részvéttel és aggódással nézi a né- 
metorsaágl protestantizmus vergődését, 

csodálatukat és tiszteletüket fejezik ki a bá
tor, hitteljes magatartásuk Iránt, a veszé
lyeztetettnek látott isteni igazságuk megvé
désében; Juttassa diadalra a Mindenható az 
Ő országáéit vívott- küzdalmőkáV'^--7—- - ■

Két szomszédos üzletet 
fosztottak ki a betörők

Vasárnap reggel há
rom nagy betörést je
lentettek a főkapitány
ságra. A pincén keresz
tül

falbontás utján be
hatoltak,

a Vilmos császár-ut 60. 
alatt levő Lőmy-féle

grafikai szaküzletbe, majd az irodahelyi
ségben lévő kasszát fölnyitották s onnan 
két darab, egyenként ezer pengőről szóló 
takarékkönyvet vittek el. Az üzlet áru
készletét is megdézsmálták, azután tovább 
folytatták útjukat a szomszédos Csornai 
vaj- és tejtermék ötletbe, ahova

A szép Grabovszkyné 
megörült a fogházban ? 
eirgndnlték elmeállapoténak megfigyelését

A pesti argót „szép Graboi>s:kynénak" 
nevezi azt a magas, barna, móléit asszonyt, 
aki néhány hét óta ismét a Markó-utcai 
fogház, lakója. Valamikor a legjobb társa

Bécs legnagyobb sikere a Belvárosi Színházban 
Szombaton lesz „A döntő éjszaka11 bemutatója

A Belvárosi Színház nagysikerű műsor-i 
darabja, a „Hajasa* mellett, gondoskodni kí
ván repertoárja változatosságáról U és ezért 
október 13-án, szombaton bemutatót tart. A 
bécsi Btirgirlnháx (Akadémia Theateri évek 
óta legnagyobb sikerű mlhordnrabja; Rudolf 
Ixtthar és Hans Adler „Nácid vor dem l'ltlmo" 
cimü vigjálókn. mely Szép Ernő brilliáns for
dításában „A döntő éjszaka" elmet kapta, ke
rül ezúttal a budapesti közönség elé. Ez az 
igazán mai témájú, rendkivül fordulatos víg
játék egy nagystílű párisi bankár „döntő éj- 
szakájáról" szól, amely nemcsak bankjának, 
hanem boldogságának aortái is eldönti.

A szereposztás különleges érdekessége, hogv 
erűit; I lép fel dősrőr magyar színpadon n 
Fel* ’• 1 Színház, uj tagja

BULLA ELMA.

A közgyűlést diszebéd követte a Gellórt- 
szállóban. Délután a O. R. L. E. egy-egy 
vezető tagja koszorút helyezett az október 
6-iki gyászünep alkalmából nagyjaink szob
raira és síremlékeire, majd ünneplés külső
ségek között felavatták a Ilaypól Benő em- 
lékalapitvónyi házat.

Presbiterek nagygyűlései
Vasárnap nagygyűlést tartottak a Kálvin- 

téri templomban az ország minden részé
ből összegyűlt presbiterek.

A bevezető istentiszteleten Ravasz László 
püspök prédikált, utána Balogh Jenő fő- 
gondnok beszélt elszakított magyar testvé
reinkről, majd indítványára táviratilag üd
vözölték a kormányzót.

Görömbai Péter beszéde után Tasnádi 
Nagy András terjesztette elő javaslatát, mely 
szerint országszerte kívánatosnak tartják, 
hogy

minden magyar református presbiter 
havonként adandó önkéntes hosrájáru- 

lással
támogassa a reformátusok Szeretetszövetsé- 
gének jótékony munkáját.

Juhász Nagy Sándornak a föld- és mun- 
káskérdésrőltartott előadása után MurakŐty 
Gyula lelkész tartotta meg érdekes előadá
sát a felekezeti és társadalmi békéről.

•— Van olyan egyház, .— mondotta ■— 
amelyik csak a maga lényegét megtagadva 
tud hirdetni felekezeti békét —

a református egyház csak a maga lé
nyegének megtagadásával hirdethetne 

felekezeti háborút.
Majd nagy lelkesedés közepette a követ

kezőkkel fejezte be előadását:
— Ez a főid semmiféle közösség Má
mára nem lehet egyetlen hltbizomány 
és semmiféle uralkodóház résiére nem 

lehet törvényes Örökség?...
Szabd Imre esperes a református mú

zeumra vonatkozólag tett előterjesztést, 
miajd Baltazár püspök záróbeszédével be
fejeződött a presbiteri nagygyűlés, mely 
után a reformátusok vezérkara Bodrogke- 
reszturra utazott, ahol most 200 éve mon
dották ki a világiaknak az egyház önkor- 
máuyzulábo -való beillesztését.

Minién falbontás utján jutottak be,
Itt Is megfúrták a páncélszekrényt, 4000 
pengőt zsákmányoltak, azonkívül árut is 
vittek magukkal.

Pestújhelyen a Gróf Andrássy-ut 4S. alatt, 
Schlesinger Samu füszernagykereskedő üz
letében is betörök jártak. Az udvar felőli 
ajtót nyitották fel álkulccsal és több mázsa 
cukrot, kávét, teát és egyéb fűszerárut vit
tek magukkal. A tettesek

nagy zsákmányukat teherkocsin vitték 
el

a betörés színhelyéről, a rendőrség a nagy
szabású betörések ügyében nagy apparátus
sal folytatja a nyomozást.

ságokban forgott Grabovszky Károly hu
szárkapitány özvegye, Bánó Károlynak a 
Dólivasut egykori igazgatójának lánya. Az
tán a kártya, a rulett hamar végzett vele: 

aki eddig a Rolnhardt-szinházakbnn, mint né
met színésznő, már döntő sikereket aratott, A 
bankár és altercgója, egy hírei párisi czinótl 
parádés kettős szerepében a Belvárosi Színház 
népszerű tagja.

PÁGEK ANTAL
lép fel előszűr az uj évadban. Pompás szere
peket játszanak Szilágyi Mártsa, SarkadI Ala
dár, lengyel Vilmos, Z. Molnár, Boray, felgetl, 
Pártos Gusztáv, Baróthy, Soltész Annié és Gonda.

Rendező: Hermán Richárd. Díszlettervező: 
l’por Tibor.

A bemutatóig minden este és Jövő vasárnap 
délután, azontúl pedig „A döntő éj*Mká**-vnl 
felváltva Nyíri Tibor szcnzái iósnn érdekes tra
gikomédiája, a „Hajsza" kerül színre a promior 
•aarapoaztáiban.

a büntetlek mények egész soráért eljá
rás indult ellene

és nemrég megint letartóztatták. Ezúttal 
oklrathamisltás, csalót miatt.

Pár nappal ezelőtt a „szép Grabovszky- 
né“ cellájába a fogházorvost kellett hívni: 
artikulátlan hangon ordított, rázta a cella 
vasajtaját. Az orvos injekciókkal csillapí
totta le, másnap pedig védője terjedelmes 
beadványt intézett a törvényszékhez és eb
ben kérte, hogy

Grabovszkyné elmeállapotát orvos
szakértőkkel vizsgáltassák meg,

A törvényszék elrendelte ezt és úgy in
tézkedett, hogy dr. Mínich Károly egyetemi 
tanár ügyelje meg Grabovszkyné elmeálla
potát. A védő ellenőrző orvosszakértő al
kalmazását is kérte: Völgyeit Ferenc dr-t 
jelentette be a maga szakértőjéül.

Budapest legszebb asszonyai 
és lányai táncoltak vasárnap 

a Magyar Bálon
ékkövet párták, frakkok és estélyi ruhák káprázatos 
pompájában ötszáz pár csárdása nyitotta meg a bált

Vasárnap éjjel a Vigadó összes termeiben 
lezajlott az országos érdeklődéssel várt Ma
gyar Bál, amelyet a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége a nagysikerű Nemzeti Munkahét 
bofejozéaeül szánt, de amely éppen az ország
szerte megnyilvánuló érdeklődés folytán úgy
szólván nemzeti ünneppé magasult. Széchenyi 
István gróf gyönvörü gondolatát valósította 
meg a Magyar Bál;

jogaiba helyezni a pompázatos magyar 
url viseletét,

meghódítani az úri társaságnak a magyar ru
hák gyönyörű vonalait, festői szineit, művé
szi hímzéseit és csillogó gyöngydlszeit.

Erre a tündérl estére ünnepi diait öltöttek 
a Vigadó összes termei: drapériák színesedtek 
a falakon, minden zugban dísznövények pom
páztak, a legszebb diss mégis a közönség 
volt. Régi diszmagyarok százéves brokátjai ra
gyogtak a nagy csillár alatt,

gyönyörű párták ékkövei szikráztak a 
villanyfényben, 

mindez elvegyült a legújabb divatu estélyi 
ruhák gyöngéd színeivel és a frakkok fekete 
tömegével.

Már korán kezdődött at előkelő vendégse
reg áramlása. Egymásután érkeztek at arisz
tokrácia képviselői, a legfőbb hivatali méltó
ságok, az ipar, a kereskedelem, a blrtokosság 
reprezentánsai, továbbá a művész- és újság
író világ legkitűnőbb nevei.

Az illusztris társaságot a kapuban belhisi 
Baross Gábor és szőrösei Szörtsey József, a 
TESz elnökei, továbbá Márkus Miksa, az Ü/- 
ságlrö Egyesület elnöke. Lenkey Gusztáv, 

Zimmer Ferenc, a Hírlapírók Nyugdijintézeté- 
nek vezetői és Roóz Rezső, az Újságírók Sza
natórium Egyesületének elnöke fogadta, két- 

száztagu rendezöblzottság élén,
Sűrűn egymásután érkeztek Andrássy Géza 

gróf, Antal István dr., miniszteri tanácsos, 
Bezegh-Huszáyh Miklós ny. főkapitány, Bor

vendég Ferenc főpolgármester, bárcziházi 
Bárczy István dr. államtitkár. Belttska Sán
dor ar. altábornagy, Chorin Ferenc dr. a 
GyOSz elnöke, Erdélyt Lőránd dr. alispán, 
Esterházy Móric gróf ny. miniszterelnök, Hel- 
lebronth Antal altábornagy, ifj. Horthy Mik

Veszedelmes betörőt 
fogott éi a rendőrség 
a vasárnapi angyal
földi razzián

Szombatra virradó éj
szaka a betörési Ügyek
ben dolgozó detektlvcso- 
port razziát tartott An
gyalföldön és a főváros 
külső perifériáin

Az utóbbi időben soro
zatos betörések történ
tek és több villát fosz
tottak ki ismeretlen tét-, 

tesek. Az a gyanú merült fel, hogy a betörő
ket a régi notórius bűnözök között kell kö
rözni, mert h betörések helyszínű azt igazolta, 
hogy nem kezdők dolgoztak, hanem olyan 
egyének, akik alaposan jártasak mesterségük
ben.

Sorra járták n detektívek a pesti alvilág is
mert lebujnit és hajnalig tarló hajlóvadászatuk 
során

több rovottmultu egyén, 
köztük Schivarcz Ferenc híres betörő is kézre- 
került.

TAVIKAT 
KÖZÖNSÉG BUDAPEST

NEVESS ÖRÜLJ SZERESS
SZERDÁN ÉRKEZEM OMNIÁBAN

SHIRLEY TEMPLE

VI., ANDRÁSSY-UT 6 4. SZ.

HERCZEG BÉLA
ÉNEKEL

RADICS BÉLA
KOMBINÁLT ZENEKARA MUZSIKÁL

lós, Hoyos Miksa gróf és sokan mások1. 
Megállt ezután ezután a Vigadó előtt 

vitéz jákfal Gömbös Gyula miniszterelnök 
autója, aki húgaival érkezett a bálra.

Ugyanekkor jött meg vitéz Kárpáthy Kamilló 
hadseregfőparancsnok a feleségével, dr. Fabi
nyi Tihamér kereskedelmi miniszter, Kállay 
Miklós földmiveíésügyi miniszter, Almássy 
László a képviselőház elnöke a feleségével. 
Sipőcz Jenő dl. polgármester a feleségével, 
Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti Egység párt
elnöke, Ascanio Colonna herceg olasz követ a 
feleségével, Hermann Miksa ny. miniszter, 
Kozma Miklós, Lázár Imre gróf, Lemanhaupt 
Károly Gusztáv gróf és Széchenyi Gyula gróf.

Felharsantak a kürtök
és kezdődött a műsor. Vitéz Garamsteghy 
Géczg Sándor, a Nemzett Színház ÖTÖkős 
tagja, a régi lantosok fekete ruhájában lépett 
a dobogóra és elmondta Gyula diák költői 
szárnyalása prulügusát. Ezután az Operaház 
balettkara eltáncolta a Cigánybáróból a Ver
bunkos táncot. Majd ifj. Brada Rezső és 
Háhn Manci az Operaház szólótáncosai mu
latták be nagy sikerrel régi magyar táncokat.

Az est szenzációja az űrt társaságból 
alakult tánccsoport bemutatkozása volt.

Fiatal hölgyek és urak' gyönyörű diszma- 
gyarban palotást lejtettek el, melyet a Süve
ges tánc követett. Befejezésül Ismét az Opera
ház balettkara szerepelt matyó tánccal.

A zugó tapssal fogadott produkciók után 
Magyari Imre ötventagu bandája

rázendített a megnyitó csárdásra, amely
hez ötszáz pár állt fel.

Később a büfTében vacsorához ült az előkelő 
társaság, utána pedig újra kezdődött a tánc.

A Magyar Bál szenzációs sikere Igazolta a 
TESz-nek azt a törekvését, hogy jogaiba he
lyezze a magyar úri viseletét, egyszersmind 
óriási anyagi eredménnyel is végződött, ame
lyet a Társadalmi Egyesületek Szövetsége a 
magyarországi hírlapírók nyugdíjintézetének 
és az Újságírók Szanatórium Egyesületének 

engedett át.

A harminceszlendős volt kőmívessegédet már 
régen keresték, mert

több betörésnél megtalálták ujjlenyoma
tait.

Schwartz eleinte tagadóit, később azonban 
megtört és egész listáját állították össze valló- 
másából azoknak a helyeknek, ahol betört. 
Három villabetörési ismert be, azonkívül Ő tőrt 
be Adler Miksa Vilmos császár ul 19. alatti 
üzletébe, valamint a Nagytnc2Ő-utca 62. alatt 
Bischitz Andor ékszerésznél és Elek Andor di- 
vatárukereskedönél. A Vilmos csáazár-uton egy 
üres üzletet nyitott fel először és onnan fal
bontás utján hatolt be Adler Miksa üzletébe. 
A Nagymező-utcában n pincéből jutott fel 
ugyancsak falbontás utján Elek Andor divat
áruüzletébe, majd innen falbontás utján az 
ékszerüzletbe ment. Schwarc.z

közel ötezer pengőt zsákmányolt a három 
helyen.

A veszedelmes betörőt vasárnap letartóztatták 
és átvitték nz ügyészség fogházába.
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7 '■f Modernségében Is megható ünnepe volt 
'Tiszalúcnak. A tiszalúci katolikus hívek 
templomot építenek. A templom alapkő- 
szentelésének ünnepén búgó, berregő pro
pellerrel Tiszaluc fölé érkezett egy repülő
gép. Néhány kört irt le a falu körül, azután 
odasuhant az ünnepség helye fölé és a kö
vetkező pillanatban egy gyönyörüszép vi
rágcsokor hullott a repülőgépből az alapkő 
mellé. A repülőgép utasa a kerület képvise
lőjének, gróf Serényi Pálnak a felesége 
volt, ő hozta a virágot.

IL
v Vasárnap volt húsz esztendeje, hogy 
Gömbös Gyula mint vezérkari kapitány 
kikerült a bécsi cs. és kir. hadiiskolából. 
'.Az évforduló napján baráti küldöttség tisz
telgett nála a Szent György-téri palotában: 
évfolyambeli tiszttársai keresték jel, hogy 
üdvözöljék és gratuláljanak neki, aki a leg
nagyobb karriert futotta be közülük. A mi
niszterelnök nagy örömmel és szeretettel 
fogadta egykori bajtársait. Magyar és oszt
rák vezérkari tisztekből állt a társaság, még 
Németországból is jöttek, összesen huszon
négy volt a vendégek száma. A miniszterel
nök dezsönére látta vendégül őket, feszte
len, vidám beszélgetésbe merültek az egy
kori bajtársak. Gömbös Gyula vendégeivel 
együtt este az Operában volt, utána pedig 
együtt vacsoráztak a Hungáriában.

III.
Hölgyverseng folyik a svábhegyi golfpá

lyán. Tizennyolc hölgy nevezett be a ver
senyre. Bécsi vendég is érkezett, Marié 
Wolff, a híres osztrák golf játékos. Első dij 
egy ragyogó kékróka pelerin.

IV.
Nagy csatára készül a magyar idegenfor

galmi művészet. Párizsba utazik, hogy saját 
hazájában verje meg a hires francia szakács
művészetet és megmutassa a párizsiaknak, 
mi az igazi finom magyar konyha. Az ide
genforgalmi szervek elhatározták, hogy Pá
rizsban magyar propaganda vacsorát ren
deznek. Zárt, jegelt vagonban viszik Pá
rizsba a magyar föld legremekebb termé
keit, pompázó gyümölcsöket, finom lisztet 
a kenyérnek, Tokaj, Somló, Badacsony és 
más hires szőlőhegyek borait, húsokat, szár
nyasokat, mindenből a legfinomabbat. A leg
jobb pesti szakácsok utaznak Párizsba és 
velük megy Gundel Károly is. Az ő felügye
lete alatt készül minden fogás. Százteritékes 
lesz a propaganda vacsora, meghívják Pá
rizs leghíresebb gurmanjait, meghívót kap
nak az idegenforgalmi potentátok és maga 
a francia kereskedelmi miniszter is. A ma
gyar vacsora legfőbb háziasszonya gróf 
Khuen Héderváry Sándorné, a párizsi követ 
felesége lesz. Ilyen vacsorát még nem ettek 
a jó párizsiak, holtuk napjáig megemleget
hetik.

V.
Vidám szüreti mulatság volt vasárnap 

Nagykanizsán a szőlőhegyen. A mulatság 
rendezői a hagyományokhoz híven hegybírót 
és hegybírómét választottak. Colonna herceg 
az olasz követ felesége lett a hegybiróné, 
a hegybíró pedig Somogyi Béla képviselő.

VI.
Emléktábla leleplezésre készül az egyik 

körúti kávéház. Ennek a kávéháznak volt 
a törzsvendége a magyar jogászélet két 
büszkesége, Eötvös Károly és Vázsonyi Vil
mos. A kávéház tulajdonosa márványtáblá
val akarja megörökíteni ennek a két halha
tatlan vendégnek az emlékét. A táblát an
nak az asztalnak a márványlapjából farag
ják, amely mellett Eötvös Károly csibuko- 
zott és diskurált „Peri öcsémmel”, aki az
óta már maga is elköltözött principálisa 
után..,

VII.
Bárcziházi Bárczy István államtitkárnak 

külföldi vendége van. John Stourton angol 
képviselő és a felesége jöttek hozzá láto
gatóba.

Vili.
Vasárnap reggel a Tamás Galéria és a Ba

lassa Bálint Társaság rendezésében kiállítás 
nyílt meg Esztergomban. A legkiválóbb ma
gyar piktorok negyvenöt képét vitték Esz
tergomba. A vidék képzőművészeti nevelé
sét akarják előmozdítani a kiállítással.

IX.
Érdekes vendég érkezett Budapestre Louis 

Mannheim, a hires párisi bankár. Mr. Mann- 
heim különben nemcsak arról hires, hogy 
bankár, hanem arról, hogy Lenkeffy Ica 
volt a felesége. Nemrégiben váltak el és ami 
a legérdekesebb, most derült ki, hogy Len
keffy Ica ex-féje újra megnősült. Szép 
fiatal feleségével jött látogatóba

X.
Kedden este nyílik meg az Andrássy-ut 

36. alatt a Suttogó. Ketten egy zongorán 
suttogva játszanak Adi Bcrger és Paul Gár- 
dós, Magassy Márta, a legújabb pesti dlzőz 
suttogja a fülébe Páris, London és Neiv- 
york slágereit.

Halálos szerencsfflienságet okozott 
a HiiiiDS-rádiogvar autója

Baja, október 7.
A bácsmegyei Szenttamás község határá

ban az országúton különös
halálos szerencsétlenséget okozott 

a Philips-rádiógyár propaganda autója.
A rádiógyár autója nagy sebességgel ro

bogott az orszáuton, mikor egyszerre 
négy munkás tUnt fel az országúton.

A munkások a száguldó autó elöl letértek

az ut szélére. Körtély Ferenc munkás egy 
dorongott vitt a vállán,

a dorong megakadt a rohanó rádió
autóban

és oly erővel sodorta el Körtélyt, hogy 
koponyalapi törést és súlyos belső 

' zuzódásokat szenvedett.
Néhány óra múlva belehalt sérülésébe.

Rejtélyes módon eltűnt Palotai 
Ferenc gazdag kőbányai magánzó 
Hat eltüntet keres a rendőrség

Petrán Mihályné soffőr özvegye bejelen
tette a főkapitányságon, hogy huszeszten- 
dős Irén nevű leánya reggel azzal távozott 
Szvetenay-utca 5 alatti lakásáról, hogy mun
kába megy. Munkahelyén azonban nem je
lentkezett és azóta nem tért vissza lakására. 
Az a gyanú, hogy

öngyilkos lett.
Ryba Ferenc 28 éves soffőr három nap

pal ezelőtt eltávozott Hajtsár-ut 66 alatti 
lakásáról és azóta nem adott életjelt magá
ról.

Lucz Lajos 17 esztendős villanyszerelő- 
tanonc szüleinek Liliom-utca 4 alatti laká
sáról napokkal ezelőtt elment és azóta nem 
tért vissza.

Lantos József öhegy-utca 8 alatti lakos 
bejelentette a rendőrségen, hogy szom
szédja,

Palotai Ferenc 38 éves magánzó 
október 4-én azzal ment el hazulról, hogy

A szőrmevásárlás bizalom dolga, mondják 
a vevők éa ez valóban így is van. Például: 
ugyanazon minőségű perzsabunda árában 
számottevő eltérés lehet és joggal hiheti a 
vásárló, hogy az a bunda a jobb, amelyikért 
többet kértek. Miután pedig a szőrme azon 
kevés árucikk egyike, amely még a szak
embertől is nagy avatotlságot kíván — hon
nan tudja a laikus vásárló, vájjon néhány 
bunda közül a drágább egyúttal jobb-e?

A vásárlóközönség zöme a szabott árak 
bevezetését kívánja, aminek bevezetése 
előnyt jelentene a kereskedő számára is, 
mivel ezáltal a vevőközönség bizalma foko
zódnék. Ezért, évek óta harcolok a szabott 
áraknak — egyelőre legalább a Belvárosban 
történő — bevezetése mellett, ez azonban 
máig meg nem valósulhatott.

Mindezen körülmények arra Indítottak,

Jól jártak, akik bundavásárlásaikat 
az idei szezonra halasztották

— Október 6-1 gyászünnepélyek. A Ma
gyar Nemzeti Diákszövetség szombaton 
délelőtt nagyszabású gyászünnepélyt rende
zett. A főiskolai ifjúság zárt sorokban ki
vonult a Bafl/iydny-emlékmécsoshez, onnan 
a Szabadság-téri irredentaszobrokhoz. Dél
előtt 11 órakor pedig a Vigadóban Kuncz 
Ödön egyetemi tanár emlékbcszédet mon
dott. Somos Elemér beszédével azután az 
ünnepély véget ért. A TESz. aradi vértanuk 
emlékére tartott ifjúsági kongresszusán 
Szörtsey József elnökölt, vitéz Endre László 
felszólalása után dr. Králik Lajos, dr. Nyúl 
Gyula, Tóbiás Kornél, dr. Kalmár János és 
dr. Eszterhás István mondottak beszédeket. 
A Tudományos Akadémia gyászünnepélyét 
Geszti Andor dr. nyitotta meg. Brisits Fri
gyes ünnepi beszéde után Eckhardt Tibor 
lelkcshangu beszédet mondott, amelyben a 
szabadság kérdésével foglakozott. A ma
gyar vidék összes városaiban is gyászünne
pélyeken áldoztak az aradi vértanuk emlé
kének.

KYIIOCH of HEIIH
Készítője Magyarországon:

Schwarcz Jakab és Fiai
szabók

Budapest, VI., Nagymezö-u. 6. Tel. 224-27

sétálni megy és rövidesen visszatér. Miután 
a mai napig nem adott életjelt magáról, 
szükségesnek látta a rendőrséggel közölni 
az eltűnést.

A jómódú férfi
állandóan nagyobb pénzösszeget hord 

magánál 
és ezért az a gyanú, hogy esetleg bűncselek
mény áldozata lett.

Schlesinger Mihály 25 éves ékszerész két 
nappal ezeleött eltávozott Ranolder-utca 10 
alatti lakásáról és azóta nem tért haza.

Radványi Imre magántisztviselő bejelen
tette, hogy rokona, Leitgéb János 40 esz
tendős fővárosi tisztviselő csütörtökön reg
gel azzal ment el Hollán-utca 24 alatti laká
sáról, hogy

hivatalába megy,
azonban ott nem jelentkezett és azóta haza 
sem került.

Az eltűnteket keresi a rendőrség.

hogy úgy, mint a kabátoknál és ruháknál — 
ahol a szabott árak rendszere kitűnően be
vált —, ezidén a szőrmebundáknál is be
vezessem a szabott árakat. Minthogy szentbe* 
tűnőén kell bemutatnom a szebottár-rend- 
szer előnyeit, azért szőrmecikkeim árát oly 
alacsonyan szabtam meg, hogy a rendszer 
bevezetése azotnos forgalom mellett hátrá
nyomra válik, de remélem, hogy a különbö
zet, a hihetőleg megnövekedő üzleti forga
lom mellett, alkalmasint megtérül.

Arra kérem tehát a bundát és egyéb szőr
mét vásárló hölgyeiket, hogy ha már tájéko
zódtak az árak felől, tiszteljék meg látoga
tásukkal üzletemet és győződjenek meg sze
mélyesen arról, vájjon mi előnyösebb szá
mukra, ha alkudniok kell, vagy pedig, ami
kor szabott árak mellett vásárolhatnak Breit- 
féld szűcsnél, IV., Vácii utca 14.

— Gyorsírók dlszgy ülése. A Magyar Gyors
írók Országos Szövetsége a Nemzeti Munkahét 
keretében a Tesz, székházénak dísztermében 
szombaton délután tartotta országos diszgyü- 
lését. A gyűlés elhatározta, hogy nagybányai 
vitéz Horthy Miklós kormányzóhoz bevonulá
sának tizenötödik évfordulója alkalmából fel
iratot intéz. Gömbös Gyula miniszterelnökhöz 
és Hóman Bálint kultuszminiszterhez pedig 
üdvözlő táviratot küld. Számos érdekes elő
adás után, amelyek felölelték az összes gyors
írási problémákat, az ülést véget ért.

— Itt az uj tánc: a boleró éa — a keringő. 
Vasárnap délelőtt táncbemutató volt a Nagy
mező-utcai Rádius-moziban. Zsúfolt ház előtt. 
Breitner mester iskolájának a növendékei je
lentek meg a rivalda előtt és aratták a sikert, 
amely akkora és olyan forró volt, hogy még 
egy színházi előadásnál is elég lett volna. 
Csöppnyi kis fiuk, leányok és felnőtt tánc
párok mutattak be különféle táncokat. Majd 
szétszedték a színházat egy apró kis ember 
csárdása után, de a legnagyobb sikere mégis 
a bécsi és francia keringőknek volt, no meg a 
cariocának és természetesen az újonnan im
portált bolerónak, amely olyan csodás rit
musú, érzéki tánc, hogy kétségtelenül ez lesz 
Breitner Aladár Iskolájának legvonzóbb „slá
gere''. Az érdekes táncbemutatón jókedvűen 
szórakozott a lelkes közönség.

KÜLÖNLEGES ANGOL 
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— A jugoszláv király elutazott Francia 
országba. Belgrádból jelentik: A jugoszláv 
király Jeftics külügyminiszter kíséretében 
a Dubrovnik cirkáló fedélzetén elutazott 
Marseille felé. A Verme hangsúlyozza vezér* 
cikkében, hogy a király, mfrit barát éí 
szövetséges utazik Franciaországba és a 
két állam között nincsenek vitás kérdések

— Visszatértek a fecskék. Kiskunhalasra 
tegnap visszatértek a fecskék. A Budapesti 
Madártani Intézet jelentést kért a korát 
vendégekről. Attól tartanak, hogy a nemso
kára beköszöntő hidegebb idő el fogj: 
pusztítani a fecskéket. — Sendula I sivár 
keceli gazda kertjében gyönyörű meggye 
szüreteltek.

— A Belvárosi Polgári Kör kedden, pktóbei 
9-én este 8 órakor újjáalakított eskütérí hő> 
lyiségeiben évadnyitó, nagy társasvacsoT.V 
rendez, melyen megjelenik a kör elnöke. 
Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter', Fc 
binyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter.

— 25 éves újságírói jubileum. Gerő Manó 
a Szombathelyen megjelenő „Nyugatmegyar*- 
ország" ciinü politikai lap felelős szerkesztői 
és kiadótulajdonosa most ünnepli 25 éve*; 
újságírói jubileumát. Gerő Manót, a Dunántiu 
közismert kitűnő újságírót kollégái és barátai 
tegnap meleg ünneplésben részesítették Szom
bathelyen.

(Hölgyek Jelszava"
Ideálisan vásárolhatunk mindent f

KLEIN ŐNTfiL |
divatnagyáruházában »

Király-utca 49. (A Teréz-templomnál) |

— A Magyar Vöröskereszt Egylet közgyűlése 
Szombaton délelőtt Baross-utcai székházéba; 
nagyszámú diszes közönség előtt tartotta 5’>, 
évi rendes közgyűlését a Magyar Vöröskeresz . 
Egylet. A megjelentek között volt Albrecht ki 
rályi herceg is. Vitéz Simon Elemér elnöi 
megnyitójában indítványozta, hogy a közgyű
lés Horthy Miklós kormányzó bevonulásánál 
tizenötödik évfordulója alkalmából hódo’«’ 
feliratot intézzen a kormányzóhoz. A gazda: 
programot nyújtó elnöki beszámoló után Di 
vényi Rezső központi titkár terjesztette el< • 
jelentését. Ezután gróf Károlyi Gyulánét nőt 
társelnöknek és dr. Haász István tábori piis-* 
pököt az Egylet első alelnökévé választották

— A Magyar N'ippon Társaság ankétja. A 
Nemzeti Munkahét alkalmából a Magyar Nip- 
pon Társaság nagy és diszes közönség jelen 
létében a képviselőház egyik előadótermében 
ankétet tartott, melyen a magyar-ázsiai kap 
csőlátóknak a nemzeti munka szempontjából 
való jelentősége került megvitatásra. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel a társaság az 
ankétet tovább fogja folytatni és a folytatóla
gos üléseken a magyar-ázsiai kutatás többi 
reprezentánsait is megszólaltatja.

4 hetes áruhiányt okozott a nyersanyag 
utánpótlás, valamint a rendkívüli nagyarányú 
kereslet, ezért

október zi-ífj
Kap moghosszabbiiom

i-ra i-Bt ingyen 
minden vevő a szenzációs 
G. M. B. kékacjlpengékbő! 

G. M. B. kék luxus ................. 80 fillér
G. M. B. kék superluxus ...... 40 fillér
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f — Bethlen István gróf hatvan esztendős. 
'Az egész ország közvéleménye meleg szere
tettel üdvözli most Bethlen István grófot, 
aki ina töltötte I>c életének hatvanadik esz- 

z tendejét. Nagyszabású országos ünnepség 
készült, de Bethlen István gróf elhárította 
magától a nyilvános ünneplést, teljesen 
visszavonult s igy hívei csak táviratilag 
kereshették föl jók b ánataikkal. Szinte szo
katlan a magyar életben, hogy a hatalom
tól visszavonult miniszterelnök személyét 
olyan nagyfokú érdeklődés és tisztelet 
vegye körül távozása után is, mint Bethlen 

/István grófot, akinek — ugy érzi mindenki
— még jelentős szerepe lesz a magyar poli
tikai életben. Bethlen István gróf minden 
kormányzati tévedései mellett egyik legte
kintélyesebb úllamférfia nemcsak szükebb 
hazájának, Magyarországnak, hanem Euró
pának is, akinek megnyilatkozásaira ma is, 
mikor nem birtokosa a hatalomnak, felfi
gyel nemcsak az egész ország, hanem a 
világ közvéleménye is. Bethlen István gróf 
töretlen, friss erőben érte el életének ezt a 
nevezetes fordulóját és ma, amikor kivül 
áll a napi politikán, hívei, de politikai el
lenfelei Is szeretettel és tisztelettel köszön
tik őt hatvanadik születésnapja alkalmából.

— A dunántúli Izraelita közaégkcrillet orszá
git* kongresszust tartott. A kilencedik izruclita 
községkerület vasárnap Nagykanizsán országos 
kongresszust tartott. I)r. Junger Mózes zaJa- 
cgarszegi. dr. Winkler Ernő nagykanizsai, dr. 
Hamaai Jenő kaposvári, dr. Halpcr Salamon 
tapolcai rabbik mondottak beszédet. IVetsz 
Tivadar lelt a küzsógkcrület uj elnöke, a hit
községi bíróság elnökóvó pedig dr. Golféin 
Gábort választották.

— A Műegyetem évnyitó ünnepe. A Műegye
tem, amelynek keretében ezidén a Közgazdasági 
Egyetem is helyet kapott, vasárnap tartotta év
nyitó ünnepi közgyűlését. Az ünnepélyen Jó
zsef kir. herceg. Hómon Bálint és Fabinyi Ti
hamér miniszterek is megjelentek. Szily Kál
mán rektor mondott ünnepi beszédet, majd 
beiktatta hivatalába Rohringer Sándor az uj 
rektort és az egyes fakultások dékánjait. Az 
ünnepi közgyűlés Rohringer Sándor székfog
laló beszédével ért véget.

— 50 osztrák biró érkezett Budapestre. 
Szombaton este az Osztrák Bírák Egyesülete 
Budapestre érkezeit 50 tagja tiszteletére az 
Országos ügyvéd Szövetség a Magyar Jogász
egylettel együttes ülést tartott, amelyen Klang 
Henrik dr., a bécsi felsőlörvényszék tanács
elnöke, egyetemi tanár tartott német nyelvű 
előadást « törvényhozó határairól. Az előadást 
A vendégek tiszteletére a Hungária szállóban 
vacsora követte.

—- Rosgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— A Magyar Kir. Folyam- és Tengerhajó

zási R.-T. közhírré teszt, hogy az utolsó tu- 
ristahajó Budapestről Esztergomba és vissza 
október hé-d4-éi>--indul.-A hótraMvö-h$t--tn- 
rislajúralban u hajó Ihidapesf-EötvÖs-lórről 
az eddigiektől eltérően 7 óra 30 perckor indul, 
mig az Esztergomból való indulás idő válto
zatlan.

— Fodor Őszkor pécsi színigazgató éa Stáb 
Zoltán sajtópere Ismeretes az a sajtóper, 
amelyet Fodor Oszkár sziuigazgaló Stób Zol
tán ellen indított a Hétfői Naplóban megjelent 
közlemény© miatt. Ezen ügyben a mai napon 
megtartott tárgyaláson Stób Zoltán Fodor Osz
kár igazgatónak teljes elégtételt szolgáltatott, 
annak kivunelcM* mellett, hogy őt lelkiisinerelle- 
niil Imformálták, de meggyőződést szorzott az 
adatok valótlanságáról ós Fodor Oszkárral 
szemben őszinte sajnálkozásának adott kifeje
zést. Fodor Oszkár színigazgató ezen nyilatko
zatot elégétől gyanánt elfogadta, minek folytán 
a bíróság aa eljárási megszüntette.

■— Göeze Gyula evangélikus lelkész halálon 
motorar.rrenesétlensége. Győrből jelentik: Gőcze 
Gyula 38 éves evangélikus lelkész motorkerék
párja a sopronlövöi országúton összeütközött 
egv lófogalu kocsival. A lelkészt sebesülten 
kórházba akarták vinni, de útközben meghalt.

— A győri háziearcd ünnepe. Győrből je
lentik: A 19. győri gyalogezred most ünne
pelte kétszázéves jubileumát, amelyre a 
régi ezred katonái közül körülbelül 20.000 
ember érkezeit Győrbe. Vasárnap a város
háza közgyűlési termében díszközgyűlést 
tartottak. Utána a Széchenyidéron tábori 
mise volt, majd megkoszorúzták a székes
egyházon elhelyezett emléktáblát. Az első 
koszorút Zita krályné és Ottó krályfl ne
vében tették le.

— Eltűnt u nürubergi magyar konzulá
tusról egy nyugalmazott őrnagy. Bécsből 
jolenlik: A müncheni főkonzulútus ötszáz 
márkás jutalmai tűzött ki annak, aki 
Muchmayer Jenő 61 éves ny. őrnagy nyo
mára vezet. Muchmayer a nürnbergi ma
gyar konzulátuson teljesített szolgálatot, 
két hónappal ezelőtt ar. innsbrucki hegyek
ben tnristnkirőndiilásra indult és azóta 
nyoma veszett. Valószínűnek tartják, hogy 
turista szeroncstMlenség áldozata lett.

— Saülcléal évsrániu sorsjegyek (’/s-esek) 
pl. 1873, 1874, 1890 stb. kizárólag és más aze- 
icncsc-sorsjegyek Is kaphatók Ittner ér Társa 
főárasllóknál, Teréz-körút 19. Telefon: 28—7 — 
43. Sürgönyeim: „Illnyer”.

VÁROSI SZÍNHÁZ
OLTY MAODA

Rud»i*-kt uj ínekc, 6, .Ancos primadonnAjttnnk feHép- 
fível folyt.it|n nigyilkcrtl dl«<1 altit )4t n szilaj ióksdv 

és harsogó kacagások operettje, a

Dorozsmai scílmalom 
a Városi Színházban

H-7&-IK KLÖADáS.
Minden rel* S ór.ikor, vualrnap délután 4 órakor 
Mozinál is olcsóbb filléres bel várak. 30 fillértől P 1 pn.io 
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Négy nap alatt négy leány* 
kezét kérte meg és mind 

a négyet meglopta
Kiskunhalas, aktóber 7.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) Különös 
sorozatos házasságszédelgés miatt tartóztat
ták le Oláh Lajos kiskunhalasi cipész
segédet.

Oláh Lajos aki az utóbbi időben megunta 
a cipészmesterséget, jövedelmezőbb foglal
kozásra,

a házaBságszédelgésre tért át.
Egy szép napon föltűnt Nagykőrösön és 
valamilyen uton-módon bekerült az egyik 
közismert jómódú gazda hazába. Udvarolni 
kezdett a gazda lányának, megnyerte a szü
lök bizalmát éa

két nap múlva megkérte a lány kezét.
Egyik este menyasszonyát színházba kisérte 
el s azzal, hogy csomagjai még nem érkez
tek meg, a lány bátyjától elkérte kabátját. 
Heggel aztán

a kabáttal együtt eltűnt.

A Vacuum Oil Comp. dombóvári 
síkkasztója a kincstárt is 
megkárosította
Újabb letartóztatások a Dunántúlon — Szendrő Pál 
megváltoztatta a benzin színét és az adómentes 
benzint adókötelesnek adta el

Szekszárd, okt. 7.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Két hete, 

hogy a dombóvári csendörség körözése alap
ján Budapesten elfogták és letartóztatták 
Szendrő Pál dombóvári kereskedőt, a Va
cuum Oil Comp. dombóvári telepének igaz
gatóját, ki súlyos visszaélésekkel károsította 
meg vállalatát.

Szendröt Budapestről a szekszárdi ügyész
ség fogházába kísérték s ügyében tovább 
folyt a nyomozás, mely most szenzációs for
dulatot vett.

Megállapították, hogy Szendrő Pál a 
Vacuumot mintegy 40—50.000 pengővel ká
rosította meg. Legalább

ugyanennyi kárt okozott Szendrő a 
kincstárnak is.

Szendrő, mint azt kiderítették, az adó

Férfiraha v. átmeneti kabát 40 P
készíti mérték után divatos őszi szövetekből 
LÁSZLÓ urlszabósága, Erzsébet-körutl, Lem.

— Legitimista nagygyűlés Székcsfeliér- 
vron. A legitiniistapárt vasárnap délelőtt 
Zichy János gróf elnökletével nagygyűlést 
tartott Székesfehérváron. Az elnöki meg
nyitó után Sigray Antal gróf a választójogi 
tervezettel foglakozott. Kijelentette, hogy a 
kormány a választójog kérdésében az egy
séges ellenzékkel találja magát szemben. 
Szerinte csak a restauráció oldhatja meg a 
revízió kérdését. Grátz Gusztáv, Tobler Já
nos után Farkas Tibor a „Führer-rendszer" 
ellen foglalt állást.

— A demokraták emlékünnepe. A Központi 
Demokrata Kör és a Nemzeti Demokrata Párt 
október 6-án este 8 órukor a nemzeti gyásznap 
alkalmából kcgvelictcs emlékünnepélyt rende
zett. A 48-as időkből és nz aradi vértanukról 
dr. Gál Jenő beszélt, mig a Kör 40 évoa fenn
állása alatt elhunyt vezetőiről és tagjairól 
Pusztai Károly, Zala Zsigmond, dr. Schfifer 
Zsigmond és dr. Sebestyén Ernő emlékeztek 
meg, A Demokrata Kör 40 éves jubileumát 
10-0n este 8-kor a Városi Szinliáiban jótékony
célú hangversennyel ünnepli meg.

— Kettős szerelni! dráma Vasmegyében. 
Szombathelyről jelentik: Vigdeny községben 
Hlmler Károly 26 éves gazdalegény agyonlőtte 
Bittér Mariska !6 éves leányt, akit szülei nem 
akartak hozzáadni feleségül. A gyilkos legény 
ezután föhclötle magát. Állapotuk életveszélyes.

— Fözőbemutntó-clőadásnk. Budapest Szé- 
keslőváros Elektromos Müvei értesíti fogyasztó
közönségét. hogy október 10-éti. szerdán dél
után órai kezdettel Honvéd ucca 22. szám 
alatti előadótermében villamos fözéstsütést 
bemutató előadást tart. 3 fogásos ebédfőzés 
süleménysütés (kóstolással). Az olcsó főzési 
tarifa ismertetése. A főzőbemutató-elöaddsokat 
minden szerdán délután %G árakor megismét
lik. Minden hétfőn, csütörtökön és pénteken 
délelőtt 5-álO órai kezdettel nz ugyanott levő 
villamos főzőiskolában nz egyszerű ételeken 
kívül: szárnyas, vad, hal készítéséi és torta, 
slb. sütését mutatják be díjtalanul. Reccpl- 
oszlás. Az Elektromos Müvek fölhívja a nagy
közönség figyelmét a Technológiai és Anyag
vizsgáló Intézet épületében (Vili. József körút 
0. zzátn) megnyílt házi tüzelőberendezések 
igen tanulságos kiállítására és egyben uz ott 
kiállított villamos tűzhelyekre és egyéb villa
mos készülékekre. A kiállítás nyitva: hétköz
napokon délelőtt 10—12 óráig, délután 4—7-ig, 
.vasárnap délaJÖH íh-2-ig.

A szülők keresésére indultak és a lány 
anyja a pályaudvaron találta meg Oláh La
jost. Az induló vonatról szállították le és 
letartóztatták.

A rendőrségen vitéz Várnai Tivadar fő
városi cipőfeísőrészkészitönek mondotta 
magát, de a kihallgatás során beismerte, 
hogy Oláh Lajosnak hívják és Halason ci
pészsegéd. Közben a nagykőrösi rendőrség
re ujahb három feljelentés érkezett egy is
meretlen házasságszédelgö ellen ,aki vala
mennyi áldozatát meg is lopta. Oláh beval
lotta, hogy

négy nap alat ő kérte meg mind a négy 
lány kezét

és az egyik lánytól lopott lánccal ajándé
kozta meg másik áldozatát.

A rendőrség a nyomozás befejezése után 
Oláh Lajost Kiskunhalasra fogja átklsérni, 
mert az ottani rendőrségre is több feljelen
tés érkezeit ellene.

mentes benzint klórmésszel olyan színűvé 
változtatta, mint az adóköteles benzin és 
igy adta azt el. Az árban jelentkező külön
bözeiét természetesen nem fizette meg a 
kincstárnak. Ezenkívül

számlákat és üzleti könyveket hamisí
tott a manipulációk palástolására.

A nyomozás 
napról-napra ujahb szcnsóciókat

tár fel s most olyan meglepő dolgok jutottak 
a csendőrség tudomására melyek rövidesen

uj fordulatot
adnak az ügynek.

Valószínű, hogy egy-két napon belül to- 
’ úbbi

feltűnés tkel tő letartóztatások 
lesznek.

— Ezredtalálkoző. Október 14-én, vasárnap 
a székesfehérvári volt 69. Híndenburp-gyalog- 
ezred tisztikara és legénysége a háború húsz
éves évfordulója alkalmából Székesfehérvárott 
czredtalálkozótt rendez. E célból a rendezőség 
október 14-én reggel „Kulturvonatot“ indít Szé
kesfehérvárra, amelyre jelentkezni lehet októ
ber 10-ig, az összes Menetjegyirodákban. A 
vasútjegy ára oda-vissza 2 pengő 34 fillér.

— Magyar gazdalegény véres kalandja cseh 
fináncokkal és csendőrökkel. Miskolcról jelen
tik: Éhik László göncruszkai gazdalcgény teg
nap átszökött a csehszlovák határon, hogy ta
lálkozzék a bátyjával. A határon túl két finánc 
és két csendőr elő akarta állítani. A legény 
nem engedelmeskedett, dulakodás kezdődött és 
az egyik csendőr mellbeszurta. Élük ekkor ki
csavarta kezéből a puskát, lelőtte az egyik 
csendőrt és az egyik fináncot, azután a puska
tussal leütötte a másik kettőt. A véres kaland 
után sebesülése ellenére álszökött a magyar 
határon, jelentkezett a csendőrségen és el
mondta, mi történt vele. Ehiket letartóztatták 
és egyelőre a rabkórházban ápolják.

KERESEK
albérleti kUlönbejárato, tifiM, világos. üres szobát, tör- 
doazobahasuuUattal. esetleg gőstméssel Butltka kör
nyékén. Csendes otthon Jellgsreelap kiadójába kérem

—• „Tízezer kilométer Szovjet-Orosrország 
földjén*1 elmen indul meg a Szabadság új szá
mában Nagy ü Lajos szenzációs útinaplója, 
melyben a kiváló író beszámol oroszországi 
élményeiről. Közli n lap Vitéz Bafcsy-Zsi- 
linszky Endre ..Halva született választójogi 
tervezetek" című vezércikkét.

— „Mindent a vevőnek!" Ez a jelszava a 
közismert Heilig harisnyabáznak, nhol ezen n 
héten meglepő olcsósággal találkozik a vásárló
közönség. A hallatlanul olcsó árak közül Is 
kiemelkedik a slágerszámba monö svájci kö
tésű nölnadrág amelynek ára egy pengő, a 3.50 
pengős női fekete, magas bőrkesztyű és a 2.20 
pengős bélelt selyemharisnya. A Haliig haris
nyaház Rákóczi-ut 26. számú házban lévő üz
letében tolongani fognak a vevők.

— Máról holnapra gazdag ember lehet, ha 
kihúzzák a sorsjegyét egv főnyereménnyel. Uj 
sorsjáték, uj reménységl Október 20 án kezdődik 
az uj oszlálysorsjáldk. melyen 300.000, 200.000, 
100.000 pengő is nyerhető, összesen 42.000 nye
remény* sorsolnak ki. közel 8 millió pengő kész
pénzben. A sorsjegyek ára: egész 24, fél 12. ne- 
ured 6, nyolcad 3 pengő u ömmi

Erős éjszakai lehűlés
A Meteorologiai Intézet jelenti yasárnapj 
Európa középső részén csendesebb és 

száraz lett az idő, úgyhogy az éjjeli lehűlés 
különösen Németországban igen erősen ér
vényesült. Nyugateurópában déli széllel 
újabb esőzés kezdődött. Olaszország déli 
részén, az Adria mentén és a Balkánon még 
tart a viharos, csapadékos idő. Hazánkban 
is élénk még az északnyugati szél, sőt a 
Dunántúl nyugati felében még viharos 
erősséggel fuj. Az éjjeli lehűlés még nem 
volt különösen erős, 10 fok alá csak kévéi 
helyen sülyedt a hőmérséklet.

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék* 
let 18 fok, a tengerszintre átszámított lég
nyomás 771 milliméter mérsékelten emel
kedő.

Várható időjárás a Következő 24 órára: 
Gyengülő szél, nyugaton esetleg még 
egy-két kisebb zápor. Erős éjjeli lehűlés.

—• Frízt Wrede rejtélyes módon eltűnt. 
Berlinből jelentik: Frízt Wrede, az európai 
birü zeneműkiadó rejtélyes körülmények 
közt eltűnt. Pénteken még jóhangulatban, 
baráti körben vacsorázott, szombaton 
Wrde autóját elhagyottan találták meg a 
háza előtt. Nemsokára jelentkezett egy 
szemtanú, aki Wrde villájától nem messzire 
egy férfit látott. A férfi magára lőtt, azután 
a vizbe vetette magát. Azt hiszik, hogy az 
öngyilkos Wrde volt. A nyomozás folyik.

— A magánalkalmazotti szervezetek nagy-t 
gyűlése. Több mint ezer főnyi közönség rész
vételével az Újvárosháza közgyűlési termében 
tartotta a Nemzeti Munkahéttel kapcsolatban 
megrendezett kongresszusát a Magánalkalma
zotti Szervezetek Nemzeti Blokkja. A Magyar 
Hiszekegy cléneklése után Kemény Győző al- 
elnök a TESz üdvözletét tolmácsolta, majd pe
dig Szablya János főelőadó a magánalkalma- 
zotíak aktuális problémáiról tartott érdekes 
előadást. Ezután határozati javaslatot olvaslak 
fel, amelyben a magánalkalmazottak kamará
jának megvalósítását, a munkanélküliség le
küzdését, továbbképző tanfolyamok felállítását, 
a magánalkalmazottak túladóztatásának meg
szüntetését, az OTI és MABI-val kapcsolatos 
sérelmek orvoslását és a teljes vasárnapi és 
ünnepnapi munkaszünetet kérik. Továbbá ké
rik a kormányt, hogy magánalkalmazotti ügy
ben ne adjon ki rendeletiket és törvényjavas
latokat ne terjesszen az országgyűlés elé ad
dig, amíg a magánalkalmazotti szervezetek vé
leményét meg nem hallgatja. Cselénui Pál tör
vényhatósági bizottsági tag felszólalása után a 
nagysikerű kongresszus a Himnusz cléneklésé- 
vel végétért.

— Borba kevert mérget és ugy lett öngyll- 
kos. Dudás Mária újpesti munkásnőt eszmélet
lenül, alkoholmérgezéssel találta az Árpád-uton 
egy rendőr. A mentők a Károlyi-kórházba szál
lították, ahol vasárnap magához tért. Elmon
dotta, hogy mérget kevert egy liter borba és 
megitta, mert meg akart halni nyomora miatt.

•— Dolgoznak a betörők. Harca Miksa divat
árukereskedő Újpest, Nádor-utca 34 alatti üz
letének kirakatát ismeretlen tettes felnyitotta 
ós onnan többszáz pengő értékű árut elvitt. — 
Jód László fűszeres Horthy Mlklős-ut 125 
alatti lakásának ablakán ismeretlen tettes be
mászott és ruhancmüeket vitt magával. A nyo
mozás megindult.

— Szíven rúgta a ló — szörnyet ball. Baja 
határában, a nagybaracskai-ulon Hermann 
Aladár gabonakereskedő kocsisát, Mikosovics 
Józsefet egyik lova szivén rúgta. A kocsis azon
nal meghalt-

— Bajtársi összejövetel. A volt császári és 
kir. 38. (Mollináry) gyalogezred tisztjei e hó
nap 10-én, szerdán este 8 órakor a Wágncr- 
féle sörözőben (VI., Andrássy út 44.) bajtársi 
összejövetelt tartanak. Kérjük a bajtársak 
szives megjelenését és nz esetleges címválto
zás bejelentését Gálosl Sándor bajtársnál: IX., 
ÜUőí út 105. sz. alatt.

Ditriohst»in 
filléres nagytakarítása 
menlapaMai________________

Duplaspirál, Dekalumen. Világításunk annál 
gazdaságosabb, minél kevosebb elektromos 
energiával (Watt) tudunk több fényt előálli- 
tani. A vezető izzólámpagyárak állandóan arra 
törekednek, hogy gyártási eljárásaik tökélete, 
sllésével minél gazdaságosabb izzólámpák ka- 
rüljenek a piacra. Ennek eredménye, hogy 
mig 1008-ban wattonként csak 2.8 lumen 
fény! kaptunk, addig 1932-ben már 12.8 lu- 
ment sikerült wattonként elérni. Az Izzólám
pák azóta még tökéletesebbek lettek. A Tung- 
srnm-Möveknek a gáz töltésben alkalmazott 
duplaspirál (kétszer tekercselt izzószál) segít
ségével sikerült elérni, hogy uj „D'Mdmpáik 
a régebbi egyszerű spirálissal ellátott izzólám
pákkal szemben fontos típusoknál 20%-ig ter
jedően több fényt bocsátanak ki. A jelenlegi 
súlyos gazdasági viszonyok mellett a Tung- 
sram-Müvek ezzel legteljesebb mértékben igye
keznek a fogyasztók érdekeit megvédeni, s 
felhagytak ax izzólámpa eddigi jelzéseivel, 
amikor főhelyen az elektromos áramfogyasz
tást (watt) kerek számban tüntcIKk fel és 
csnk mint minőségi értékmérőt alkalmazták a 
lumcnjelzést. Az uj „D'Múmpáknál a fényjel- 
zes foglalja el a főhelyet, amit kerek számban 
adnak meg, mégpedig Dokalumenekben (10 
lumen), hogy Igy kisebb számokhoz julhas- 
sunk. As ármufogyaszlást (watt) másodsorban 
ekük az izzólámpán. A fogyasztóközönség e 
<ét jelzésből győződhetik meg arról, hogy mi
lyen fényhatásfoku és órnmfogyasztásu égőt
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Tessék beszállni 
az első osztályba, 

kotfy a fillére* gyorsnál la hamarább 
JutlMMsoB egy főnyeremény  hasi

AmiMnJsgysinknMyonaMrancséesk.rAvid Idő alatt

8-szor nyerték nálunk
. 100.000 lönyeroményt.

As előbbi sorsjátékon is 8 főnyereményt 
nyertek ügyfeleink 8 osztályban.

Ax október 20-án kezdődő sorsjátékra 
ulinUuk •nrsncisuámalnltat t

Nagy válaaKték atonklvOl más 
USMstSMonlwkHI /•

iTTBiri) és Társa a m. kir. osz-
■ I I Illan tálysorejAték főárusitói
■ Térés-körűt 19. Aradi-utca sarok.

Telefon: 38-7-48. Sürgönyeim: „ITTNYER" 
Rendeléshez levelezőlap Is elegendő 1

Gömbös Gyula miniszterelnök e hó 14-én 
vagy 15-én utazik Varsóba. A miniszterelnök 
nagyon sziikkörü kísérettel utazik ezúttal. 
Bessenyey-Bakács a külügyminisztérium po
litikai osztályának vezetője, Petneházy An
tal és személyi titkára megy csupán vele 
Varsóba és a szokásos kíséretből hiányozni 
fog most Antal István a miniszterelnökségi 
sajtóosztály vezetője is. Két napot tölt a 
miniszterelnök Varsóban majd visszajövet, 
mint magánember kiszáll Krakkóban, amely 
tudvalevőleg tele van magyar emlékekkel. 
Varsóból való hazaérkezése után néhány 
nap múlva Gömbös miniszterelnök Rómába 
utazik, ugy hogy az országgyűlés e hó 28-iki 
megnyitó ülésén nem is lesz jelen.

♦
Eckhardt Tibor genfi tanácskozásairól 

szombaton referált Gömbös Gyula miniszter
elnöknek és Háry András meghatalmazott 
miniszternek, a külügyminiszter helyettesé
nek,

A dorogi választókerületben október hő 21-éré 
tűzték ki a választóit. Az ajánlási Iveket már 
• hó 14-én be kell terjeszteni. A kerületben 
előreláthatólag egyhangúlag választják meg 
Kosztlts Milánt, a kereszténypárt jelöltjét.

♦
A kunhegyest kerület elhunyt képviselőjét, 

Herczegh Bélát szombaton szállították Kun
hegyesre és nagy részvét mellett vasárnap he
lyezték örök nyugalomra. A kerületben már 
megindultak a kombinációk a jelöltek szemé
lyére vonatkozólag. Értesülésünk szerint a 
Nemzeti Egység Pártjának hivatalos jelöltje 
vitéz Hetlebach László ottani földbirtokos lesz. 
Mint érdekességet megemlítjük, hogy ehhez a 
kerülethez tartozik Kenderes község is, melyben 
Horthy Miklós kormányzó ősi birtoka van.

♦
A Magyar Legitimista Párt megbízásából, 

Remete György ügyvezető elnök, Wolff Gusztáv 
osztrák ezredessé, az osztrák császárhű nép
párt országos elnökével tárgyalásokat folyta- 
tatott a restauráció érdekében való együttmű
ködés további kifejlesztéséről. Elhatározták, 
hogy Genfben, Párizsban és Brüsszelben elő
adásokat tartanak az osztrák és magyar nép 
restauráclós akaratáról. Azonkívül nyíl tevelel 
küldenek együttesen a világ összes parlamentjei 
valamennyi tagjának a Habsburg-kérdésről,

*
’ 'A Fügetfen Kisgazdapárt szombaton 3s vasár
nap Szatmármegye több községében tartott 
szervezkedő gyűléseket. Mátészalka, Vásáros- 
namény Csenger és Füzesgyarmat népe nagy 
lelkesedéssel fogadta a gyűléseken felszólaló 
Eckhardt Tibor, Hegymegi Kiss Pál, Andaházy- 
Kasnya Béla, Binich Ödön, Szakács Andor és 
Osváth Pál képviselőket.

A Nemzeti Radikális Párt vasárnap délelőtt 
az aradi tizenhárom vértanú emlékére gyász
ünnepséget tartott, melyen Ribényi Ka miliő 
központi elnök elnökölt, majd Krivoss Árpád 
dr. törvényhatósági bizottsági tag tartott em
lékbeszédet. Az ünnepség után kivonultak 
Kossuth Lajos sírjához és elhelyezték a párt 
koszorúját.

Jobb e tanács mindennél:

— Hogyan lehel olcsón és jól ruhéakodni? 
Ezt a kérdést oldja meg az országos hírnévre 
szert tett Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc- 
körút 39. I. em., ahol egy remekszabásu férfi
öltöny vagy átmeneti kabát rendelhető mérték 
szerint, 2 próbával, elegáns kivitelben, csupán 
38 pengőérti Lelkiismeretes, szolid kiszolgálás. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét a nagymultu 
vállalatra.

— A háború előtti Magyarország és Erdély 
elevenedik meg kivételes művészi erővel Bánffy 
Miklós gróf uj regényének « „Megszámláltál- 
tál...“-nak lapjain. Bánffy Miklós gróf ma 
olyanféle kivételes helyet foglal el a magvar 
szellemi éleiben, mint Zrínyi Miklós gróf a 
XVII. században. Mindkét föur, mint állam
férfi és mint Iró egyaránt legnagyobb értéke u 
maga kora magynrsógánnk; s egyúttal egy-egy 
veszélyeztelett exponált országrészt is repre
zentálnak: Zrínyi Horvátországot, BáníTy Er- 
dflyt. Bánffy Miklós gróf regénye nemcsak

Halálragázoit
KM Kisleányt a Uád-ulon 
egy cseKszlouKK autó

A vezető a gázolás után touáhBroiiogon
Vasárnap délután az osztrák-magyar mér

kőzésről tartott hazafelé autóján Löivy Béla 
losonci kereskedő. A Váci-uton a Lötvy Dá
vid és fiai fakereskedö cég telepe előtt 
ugyanakkor a túlsó oldalra igyekezett Fe
leki Anna 13 éves és Feleki Erzsébet hat
esztendős kisleány.

Feleki Annus, aki 
mankón bicegő féllábu gyermek,

Férfiöltöny vagy télikabát 
mérték után 38 pengőért 

rendelhető remek szabással, 2 próbával, elegáns kivitelben 
Rnhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-kUrnt 30, I. em.

A magyar államot perelte be 
állítólagos orvosi műhiba miatt 
egy főhadnagy elvált felesége

Érdekes ügyet tár
gyal a törvényszék B6- 
nú-lanácsa. Az ügy fel
perese Kuzmits László- 
né, egy főhadnagy el
vált felesége, aki kere
setében előadja, hogy 
azzal a kéréssel fordult 
Vidákovits Kamilló sze

gedi egyetemi sebészprofesszorhoz,
szabadiba meg őt egy térdhajlásban 

lévő mérges daganattól.
Vidákovits megbízta Bakay György tanár
segédet, hogy’ vegye kezelésbe Kuzmits, 
Lászlónét. A tanársegéd eltávolította a da
ganatból a gennyet és pepszin-injekciót 
alkalmazott. A kereset szerint ezután Kuz
mits Lászlónét azzal küldték el, hogy men
jen haza és azonnal feküdjék le. Kuzmits 
Lászlóné gyalog ment haza és estére várat
lanul 

képes rádió-, film- és művészeti hetilap

Megjelenik
minden 
pénteken

Teljes rádióműsor, 
képes film-, sport - 

és művészeti rova
tok, érdekfeszitő 
regény-------- stb.

Remek mélynyomást/ kiviteli

,64 oldal ára 10 lillár

kézen vezette hugocskáját. Abban a pilla
natban, mikor a két gyermek az úttest kö
zepére ért, elütötte őket Löwy autója.

A kis Erzai az autó alatt szörnyethalt, 
Feleki Anna pedig haldoklóit,

mikor a mentők kórházba szállították.
Az autó tovább rohant. A budapesti rend

őrségi rádiókörözvényt küldött a határra.

negyvenfokos lázat kapott.
Másnap orvost hívott, aki megállapította, 
hogy a műtét olyan természetű, hogy ezzel 
bejáró betegként nem szabad senkit sem 
kezelni. Háromszor vitték vissza a klini
kára ugyanezzel a bajjal. Hónapokig fe
küdt majdnem teljesen bénultan és az or
vosok véleménye szerint

egyik lábára egész életében sántí
tani fog.

Kuzmitsné, aki betegsége miatt majdnem 
teljesen munkaképtelen, havi kétszáz 
pengő tartásdij és 12.500 pengő orvosi 
költség erejéig

keresetet indított a magyar állam, 
dr. Vidákovits Knmilló egyetemi tanár 
és dr. Bakay György tanársegéd ellen.
A szokatlan keresettel szemben dr. Vidá- 

kovils Knmilló és Bakay György előterjesz
tenék védekezésüket, amelyben előadták, 
hogy a műtétet az orvost követelmények-

Harisnyatömőkészlet:

U'AUTAU-Ai

5 gomb. 10 méteres selyemfé
nyű tömőpamut 4 ágú

1 Tömőfa, fényezett, csavar-
' menetes
10 Varrótű, 1—7-ig különf.

nagyság
1 Acél gyüszü

a teljes készlet összesen

1 Kizárólag az I. emeleti Ej 
25 filléres osztályon £

■ (Lotz-terem)

JpArisi NAGY ÁRUHÁZI
FV7- - -r -

nek megfelelően hajtották végre. Kuzmiís 
Lászlónét minden utasítással ellátták. 
Megmondták neki, hogy azonnal üljön ko* 
csiba, vitesse magát haza és rögtön feküd
jék le.

Semmiféle orvosi műhiba nem történt 
és Kuzmits Lászlóné betegségét legnagyobb’ 
részben többizületi csuz okozta. A törvény
szék Bónis-tanácsa október 19-én tárgyalja 
az ügyet és akkor fog eldőlni, hogy orvosi 
műhiba következtében, vagy pedig saját 
gondatlansága miatt sántult meg Kuzmits 
Lászlóné.

HABIG HALAI*
KOSSUTH LAJOS-UTCA 1

Apái és íiáí halálra* 
sújtotta a vMn 

Dunafőldváron
Dunaföldvár, okt. 7. ] 
(A Hétfői Napló tu* 

dósi tójának telef önjét
leütése.) Szombatra vir
rad. éjszaka borzalmas 
vihar vonult végig Du- 
naföldvár fölött. Máfl 
pénteken este menny
dörögni kezdett az ég,

villámcsapások cikáztak a város felett, 
aztán pár perc múlva elemi erővel tombolÉ 
már a vihar.

Révész Sándor földmives polgári iskolás 
kisfiával kocsin tartott hazafelé. Nem vol« 
tak messze Dunaföldvártól, amikor utói- 
érle őket a vihar.

Révész kocsijába belevágott a villám " 
a következő percben Révész és fia élet
telenül fordultak 1c a kocsiról: agyon- 

sújtotta őket a villámcsapás.
Szombaton hajnalban a szerencsétlen em
bernek és fiának megszenesedett holttestére 
akadtak rá.

Három hírhedt pesti ékszer
tolvajt fogtak el Bécsben

Bécs, nkt. 7.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen* 

tése.) A bécsi rendőrség veszedelmes nemzet
közi ékszcrlolvajtársaságol tett ártalmatlanná* 
amelynek mind r. három tagja

Budapestről került Bécsbe.
A bécsi ékszerészek már hetek óta egymásután 
tettek feljelentéseket, hogy magyaros kiejlésii 
tolvajok dézsmálják meg ékszerraktáraikat. A 
delektiveknek

hosszas nyomozás után sikerült a három 
veszedelmes ékszertolvajt elfogni.

A három ékszertolvaj neve: Kopecki József ál
lítólagos budapesti kereskedő, Hacndet Nándor 
budapesti utazó ós Ferenci György bécsi szüle
tésű, budapesti illetőségű kereskedősegéd.

A három letartóztatottat beszállították a tar
tományi törvényszék fogházába.

— As év elején kicsaplak az iskolából. 
Igen előkelő családból származó fiatalembert 
már a tanév legelső napjaiban kénytelenek 
voltak az iskolából kicsapni, mert állandóan 
későn járt. Késői felkelésének oka, reggelig 
rádiózott, hogy néhány rövidhulláról! amerikai 
adóállomást hallhasson A szülök nngv befo
lyása révén az ifjúnak sikerült uj iskolában 
elhelyezkednie, azonban csak az-al a feltétel
lel, hogy a készüléket kicserélik egy Super Fka 
készülékre, mert azzal nappal ts lehet rövid
hulláma adókat venni.
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BÁTOR DOLOG EZ
kérlckalássan méltóságot uram — 

rázták meg a kezét Voinovich kormány
biztosnak azok a minisztériumi urak, 
akik a páholyokban és a zsöllyék első 
soraiban tapsolták pirosra tenyerüket 
László Miklós nemzetiszinházi premier
jén, amikor ez a „kabarészinész" kika- 
csázott a függöny elé.

László Miklós csodálkozva és szinte 
félájult boldogságban köszönt rá a tap
sokra, amelyek az utóbbi időben oly 
ritkán hangzanak fel az ország első 
színházában. László Miklós a buda
pesti Csikágó egyik mellékutcájának 
tulszerény keretéből indult el és jutott 
a Nemzeti biborfüggönye elé. Esemény 
volt eddig életében, ha egy-egy kabaré
darabot, amelyben játszott, szerzőként 
is szignálhatott, bár mindenki tudta 
róla a színházi világban, hogy öl, tiz, 
húsz pengőért adja el jó darabötleteit, 
sőt megirt kész egyfelvonásosait azok
nak a szerzőknek, akikben sokkal keve
sebb az invenció, de annál több az üz
leti szellem. László Miklós már-már 
beletörődött ebbe a másodkezü dicső
ségbe és ezeket az aprópénzeket, ame
lyekkel szerencsésebb kollégái kifizették, 
valószínűtlen szerénységében nagy 
ajándéknak tekintette.

Különböző kabarékban potrohos mil
liomosokat játszott és legutóbb pedig — 
ezt el kell mondani róla — a Vígszín
ház cirkuszi előadásán azt a gereblyés 
szolgát alakította, aki a lovak után 
szalad és takarít a manézsben. Voino
vich kormánybiztos, kultuszminiszté- 
riumi urakkal egyszer megnézte a Víg- 
cirkuszt és a szerencsés vagy a szeren
csétlen véletlen, László különös alakítá
sára terelte a Nemzeti Színház urának 
figyelmét. Fölállt a páholyban,- előre
hajolt s riadtan nézett László Miklósra, 
aki talán kissé elsápadt a bohócfesték 
alatt és aki talán egy pillanatra azt 
hitte: no most már fuccs a nemzetiszin
házi szerzőségnek. Dehát nem igy tör
tént.

„A legboldogabb ember" szerzője tehát 
kísértetiesen liasonlit darabjabeli ama 
Hajnalka úrhoz, aki az életet rossz 
álomnak tekinti és álmaiban éli a maga 

Szépséggel telt életét. . 
Milyen szép és mennyi költészet van 
abban, hogy a Nemzeti Színház színpa
dán most találkozott az álom és a va
lóság, László Miklós levehette a manézs- 
belí zöld egyenruhát, frakkot húzhatott 
és a frakk alatt megcsípve karját, bol
dogan konstatálhatta magában: még
sem álmodom!..,

Bolváry Géza
dunántúli földesur letl

„Két év múlva abbahagyom a tllm- 
rendezést és hazalövök parasztnak*'

Székesfehérvárott nagyon gyakran tűnt 
fel az utóbbi napokban Bolváry Gézának, 
a Németországban élő kitűnő magyar filni- 
icndezönek kocsija, aki legutóbb Buda
pesten az Universal Pasternnk-pTodukciója 
megbízásából a Tavaszi parádét rendezte. 
Sokan azt hitték, hogy Bolváry uj filmjé
hez keres alkalmas terepet a környéken, 
de rövidesen kiderült, hogy ezúttal másról 
san szó. Szombaton visszautazott Bolváry 
Berlinbe s elutazása előtt elmondotta, 
hogy

száztíz hold földet vásárolt
Aha községben és ötvenezer pengőt fizetett 
érte.

— Sok évig gyűjtöttem össze ezt a pénzt, 
,— mondotta — a vérem a földhöz húz. 
őseim mind gazdálkodó emberek voltak. 
Az a tervem, hogy két esztendő múlva 
abbahagyom a filmezést és

földet túró parasztnak vonulok vissza 
feleségemmel,

Mattyasovszky Ilonával együtt Aba köz
ségbe. Mindketten imádjuk a földet és 
álmunk, hogy mintagazdaságot létesítsünk 
a régi kuria körül.

Extázls-
bán lesz mindenki, aki megnézi

UICKV BAlim

Eggerth Máriát eltanácsolják
Németországból Kiderítették róla, hogy

anyai nagyszülei nem 
tiszta árják — A német filmgyártás legújabb botránya

A külföldön működő magyar filmsztárok 
között a legelsők között foglal helyet Eg
gerth Márta. Ez a bűbájos fiatal filmprima
donna, aki mint gyerekszinésznő került Né
metországba és ott rövid idő alatt mesés 
karriert futott be, eddig háborítatlanul dol
gozott a horogkeresztes uralom alatt is. Eg
gerth Márta édesapja amerikai magyar új
ságíró és igy a színésznő tulajdonképpen 
nem is magyar, hanem

amerikai állampolgár.
Eggerth csak nemrégiben készült el egy 
nagy magyartárgyu filmjével, a Csárdáski- 
rálynővel, amelyet egész Németországban 
nagy sikerrel játszottak és Budapesten is 
nagy sikerrel mutattak be.

A filmprimadonna sikerét ugylátszik meg
irigyelhették, mert a legutóbbi hetekben

névtelen feljelentések tömege érkezett 
ellene

a német szinészszövetséghez. A feljelenté
sek állítólag pontos adatokkal igazolták, 
hogy Eggerth Márta „méltatlan" a nemzeti 
Németország nagy vendégszeretetére, mert

Darvas Lili beszél az uj Molnár
darabról, amelyben kilenc év után 
ismét bemutatkozik a pesti közönségnek

„A legteljesebb őszinteséggel" cáfolja 
a nemzetiszinházi kombinációkat

D-arvas Lili kilenc évvel ezelőtt azzal az el
határozással ült a vonatra: ezentúl német szí
nésznő leszek! Reinhardt meghívására utazott 
Berlinbe, amelyet egyetlen fellépésével meg
hódított. Budapesttől Molnár Ferenc Üveg
cipőjével búcsúzott éa első külföldi fellépése 
is Molnár Ferenc darabjában, a Riviérában 
történt. Szinte természetes tehát, hogy ismét 
férje, Molnár Ferenc darabja hozta vissza 
Bfíaapeslré "Darvas Lilit, akit - olyan régen és 
annyira nélkülöz a magyar színházi világ.

A Margitszigeten szállt meg Darvas Lili, aki 
vasárnap délután szívesen állt a Hétfői Napló 
rendelkezésére és

mosolyogva, de drukkolva beszélt 
arról a feladatról, amelyet az újból való 
magyarnyelvű színjátszás és uj szerepe 
rótt rá.

— Egy alacsonysorban élő szegény kis tán
cosnőt, amolyan páholytündért játszom Az 
ismeretlen leány-ban — mondja Darvas 
Lili. — Ez a leány a cselekmény folyamán 
egy rendkívüli véletlen folytán más, jobb, elő

Színházai héttői műsora:
M. KIR. OPERAHÁZ: Jóuet legendája (8). 
NEMZETI SZÍNHÁZ; A legboldogabb ember (%8). 
VÍGSZÍNHÁZ; Dodawortb (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: Muzsikusok (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Hajsza (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Az abbé (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Dubarry (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Szegény ördiig (8).
VÁROSI SZÍNHÁZ; Dorozsmai stélmnlom (8). 
PESTI SZÍNHÁZ, önagysága nem hajlandó (8). 
ANDRÁSSY-UT1 SZÍNHÁZ; Békebeli boldogság (9). 
BETHLENI ERI SZÍNHÁZ; Tiéd leszek («:•). 
ROYAL ORFEl'M: Varieté (U»).
KOMÉDIA KABARÉ, Nyelvbotlások (•).

BRÓDY SÁNDOR EMLÉKÉT 
megbecsülik Hollywoodban is ugyanakkor, 
amikor a Vígszínház a „Tanítónő" rep- 
rlzével emlékezik meg a nagy iró halálának 
tízéves évfordulójáról, Bródy-örökŐsök nagy
szerű szerződést kötöttek egy hollywoodi Im
presszárióval. Jnan Speyer megvette egy 
holland—amerikai filnilársasúg számúra 
Bródy Sándor „Rembrand" cimü művét, 
amelyet Hollywoodban fognak leforgatni.

LÁZÁR MÁRIA MONDJA:
Az elmúlt nyáron Írországban töltöttem egy he
tet. Megismerkedtem egy idősebb angol úrral, 
aki esti sétáink partneréül szegődött. Ez az ur 
rendkivül érdekesen beszélt az angol bűnügyi 
rendszerről és egy nagy perről, amely nemrégi
ben London elől.eli társarágát valósággal két 
táborra szakította. A bünper lényege az, hogy 
Anglia egyik ismert lordjáról és politikusáról 
valaki azt állította, hogy közönséges gonosz
tevő, aki a német fogságban az igazi lordot 
megölte és kihasználva a közöttük fennálló 
nagy hasonlóságot, okmányait magával ra
gadva, elfoglalta helyét nemcsak az angol köz
életben, de a megtévesztett feleség mellett is. 
Az angol esküdtszéknek afelett kellett dönteni, 
hogy igaz-e. vagy csak rágalom az állítás és 
ez a szép és finom dáma, az angol lord fele
sége vagy özvegye. Eddig szól a történet, amely 
után én önkéntelenül felkiáltottam, hiszen «z» 

ereiben nem tiszta árja vér csörgedez.
Nagy bünéül rótták fel, hogy édesanyja szü
lei közül az egyik nem-árja származású. A 
leleplezést egy ideig titokban tartották a 
német filmkörökben, hiszen Eggerth Márta 
szinte nélkülözhetetlen erőssége a színé
szekben és igazi művészekben oly szegény 
német filmgyártásnak. Eggerth Mártának 
továbbfutó szerződései vannak és amikor 
most hozzá akart kezdeni legközelebbi film
je forgatásához, azok a körök, amelyek erre 
hivatottak,

a legsúlyosabb akadályokat gördítették 
Eggerth Márta filmezése elé.

Az a filmgyár, amely Eggerth legújabb film
jét készíti, minden erejét és összeköttetéseit 
latbavetette, hogy Eggerthet megmentse a 
német filmgyártás számára, ami csak rész
ben sikerült. Eggerth Márta

caak egy filmet készíthet
és azután szépszerével eltanácsolják Német
országból. Eggerth Mártával tehát valószí
nűleg megerősödik a magyar, az osztrák és 
valószínűen az angol filmgyártás is, tekintve 
azt, ho ■ Eggerth kitünően beszél angolul.

kelőbb és nivósabb társaságba kerül. A leány
ban most már felébred a vágy a jobb és tisz
tább élet után és abban a harcban törik össze, 
amelyet ezért az életért eredménytelenül foly 
tat. A szerep sokrétű, széles skálájú, izgalmas 
és rendkivül érdekes. Izgatottan és drukkolva 
megyek el holnap az első rendelkező próbára.

— Mi igaz a Nemzeti Színházzal való kom
binációkból, amelyeket mindenki természetes
nek tart Pesten? — kérdeztük.

— A legteljesebb őszinteséggel mondom, 
hogy

nem tárgyaltam még senkivel Budapesten.
Péntek este jöttem és azóta ki sem mozdul
tam a Margitszigetről. Most vasárnap délután 
megyek ki először a városba, a Vígszínházba, 
Az orvos-t megnézni. Bár a Nemzeti Színház
hoz való esetleges kapcsolatomat tavaly is 
felvetették,

erről tavaly aem volt szó, 
s senki engem a Nemzeti Színház részéről 
még nem keresett.

ahogy ön elmondja, valóságos színpadi dráma. 
Igen, — mondotta ez az ur, Wool Edward — 
már meg is ürtam. Hol vanf — mondottam, 
mert én viszont színésznő vagyok, — fedtem 
fel kilétemet. A darab rövidesen hozzám került, 
én hoztam Pestre s igy kerül ez színre a Magyar 
Színházban.

ÉRETTSÉGI BANKETTEN 
fedezték fel. a legújabb filmsztárt. Két évvel 
ezelőtt a Mátyás-gimnázium érettségizett diák
jai bált adlak. Erre a bálra jött el a 14 éves 
Gervay Marica, Gervay Erzsi énekesnő leánya 
is, aki osztatlan sikert aratott első bálján. A 
bálon résztvett az egyik filmproducer fia is. 
aki édesapja figyelmét a kis Maricára terelte. 
Most, ajnikor az Iglói diákok cimü film Er
zsiké szerepére szereplőt kerestek, a figyelem 
a kislány felé terelődött, a film főszerepére 
leszerződtelték s könnyen lehetséges, hogy a 
kis bálkirálynőből ■ rövidesen filmsztár lesz.

CSEHSZLOVÁKIAI LAPOK 
nagy elragadtatással írnak a pozsonyi Magyar 
Színház szezónnyitó bemutatkozásáról, amely Ér
sekújváron zajlott le. Földes Dezső igazgató Her- 
czeg Géza—Krausz Mihály Sárga liliom cimü 
operettjét tűzte ki szezónnyitóul, amelyben bo
szorkányos táncával óriási sikert aratott Erdélyi 
Edit és a jóhangu primadonna: Bokor Margit.

CELLINI BENVENUTO, 
ötvösművész, a XVI. század legérdekesebb 
kalandora életéről filmet csinált az United 
Artist Hollywoodban. Asszonyok kegyence, 
királynők bálványa volt ez a lovag, akit 
kora „a szerelem mestere" jelzővel tüntetett 
ki. Érdekes csillogó háttér a flórenci her
cegi udvar zajos élete, ahol Cellini kaland
jai elevenednek meg a film vásznán. Ezt a 
klasszikus figurát mintázta meg Frederic 
March, akinek partnere viszont a világ leg
szebb szőke asszonya: Constance Bennett, 
aki a flórenci hercegnőt alakítja.

UJ MŰSOR A KOMÉDIÁBAN
László Miklós második premiérje a Nem- 

zeli Színházon kiviil a Komédia-orfeum
ban játszódott 1c. ahol Béke/fy Istvánnal és 
Kellér Dezsővel közösen irt „Hetei Indiszkrét" 
cimü érdekes (áncosrevilt mutatták be óriási 
sikerrel. A közönség igen jól mulatott a há
rom Sándor: Rótt, Radó és Peti mókáin és 
Solti Hennin magánszámaiu.

aw titok
Alpár Gitta tehát meghosszabbította vendég
játékát ■ Fővárosi Operettszinházban, ez azon
ban nem ment minden nehézség nélkül Alpár 
Gittát ugyanis orvosai a legszigorúbban eltiltot
ták a megerőltető szerepléstől, hiszen néhány 
nap múlva megkezdődik az uj filmje Is. Meg
érkezett Pestre Gustav Fröhllch is, akinek kü
lönválását Alpár Gittától a leghatározottabban 
terjesztik és határozottan követelte, hogy a 
kiváló énekesnő legalább egy hétre utazzon 
vele a Tátrába. Alpár Gitta tehát nemet mon
dott a színház prolongációs kérésére, bár a 
Dubbary állandóan zsúfolt házakkal került 
színre. A színház műszaki és segédszemélyzete 
megdöbbenve vette tudomásul a művésznő el
határozását. Egyik szünetben összeálltak és a 
díszlet- és világosító-munkásokból, valamint a 
jegyszedőkből álló küldöttség kopogtatott Al
pár Gitta öltözőjében. Az egyik munkás kere
setlen szavakkal adta elő, hogyha Alpár Gitta 
nem folytatná az előadásokat, ezzel a személy
zet egyheti kenyere lenne veszélyeztetve. Alpár 
Gittát könnyekig meghatotta ez a deputácló a 
amit az Igazgatóságnak nem tett meg, megtette 
a színház legkisebb embereinek, felüzent a 
direkcióhoz, hogy továbbjátszik.

A szezon első két táblája a Király Szín
házat díszítette, ahol Titkos Ilonával a fő
szerepben a Szegény ördög kerül színre 
nagy sikerrel.

A Pesti Színház vasárnap délután bemutatta 
a Leányvásár cimü operettet, amelynek prima
donnaszerepében nagy sikert aratolt Nagy AncL

A Párisién Grill aj sanzonénekesnőt avatott: 
Kemény Erzsi, a Kamaraszínház tagjának 
személyében, akit esténként melegen ünnepel 
az előkelő bár közönsége.

Ifj Ney Bemát és Darvas Ibolya énekesnő 
közeli házasságáról számoltunk be az elmúlt 
héten, amely azonban nem történt meg.

Olly Magda felgyógyult és szerdától kezdve 
a Városi Színházban játsza a Dorozsmai Szél
malom primadonnaszerepét.

Csárdáskirálynő.
Az Uránia és a Décsl bemutatta Kálmán 

filmváltozatát, amelynek legfőbb értéke az, 
hogy megmentette mindazt, ami az operettben 
szép és jó. Eggerth Márta tüneményesen éne
kel, csak az zavar, hogy állandan román ne
veket hallunk a filmről. Az osztrák szövegírók 
annakidején az eredeti librettóban is romárul 
használták, de ezeket idehaza természetesen 
átniagyarositották. A filmet érdemes megnézni.

Shirley Temple a „Világ kedvence“. Rö
vid idővel ezelőtt uj gyermeksztárt fedeztek fel 
Amerikában, egy kislányt, akinek Shirley Temple 
a neve. Rövidesen a magyar közönségnek is 
alkalma nyílik, hogy megismerkedjék ezzel az 
elragadóan bájos és hihetetlenül tehetséges 
gyermekprim idonnával, „Nevess, örülj, sze
ress" cimü filmjében, amely valóban a szivböl- 
jövő kacagás és vidámság filmje. „Nevess, 
örülj, szeress“-t az Omnia filmszínház tűzte 
műsorra.

Mindenki megnézi Ar. orvost. Hétfőn éri 
el Az orvos cimü világhírű színmű filmfeldol
gozása 50 ik előadását a Scala-Metro Filmpa
lotában. Az orvos a színpadi siker után meg
mozgatta a társadalom minden rétegét film
formában is, mert a téma, — amelyről min
denki csak suttogva beszél — a moziban még 
érdekesebben hat.

A csók és az Ifjúság filmje. Vicky Baum, 
a népszerű német Írónő a Grand Hotel cimü 
regénye után a legnagyobb sikerét Hell meg a 
nők cimü regényével aratta. Ebben a regény
ben Vicky Baum a szerelemnek, a gyönyör
nek és az ifjúságnak poélikus himnuszát irta 
meg. Az érdekes és modem témát most 
filmrevitték.
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Kiirtotta a csodát a „csoda
csapatból** a magyar virtus

Példátlanul gyenge félidő után példátlanul harcias 
csapat harcolta ki a világraszóló győzelmet

Magyarország—Ausztria 3:1 (1:1)
A

tolja. Ez a második percben történik s ha a 
fürge kapus nem tesz túl önmagán, máris ve
zetnek az osztrákok. így azonban újra a 
mieink lendülnek támadásba és Tamási tudja 
ama ritka jelenetek egyikét bemutatni, amely
nek az a csattanója, hogy — maga mögött 
hagyja Nauscht. Most még van élet a magya
rok mozgásában, Toldi kétszer kap egymás
után jő labdát, rumli is támad körülötte, 
majd egy hendsz hozza izgalomba a sokezer-

fejü nézőteret, de végül is egy korner árán 
megússzák az osztrákok est a pillanatnyi 
lángolást.

Hogy nagyon el ne bizzuk magunkat, rög
tön a magyar kapu előtt is kornert rúgnak, 
majd Zischek elementáris erejű rohamát kell 
Hádának elvetéssel megakasztania. Egyre több 
az osztrák húzás és egyre félelmetesebben tá
molyog a magyar csapat hátsó formációja a 
gyilkos nyomás alatt. Hiába remekel Titkos s

Ki hinné, hogy a vá
ros szive a Hungáriá
idon dobog? Végelátha
tatlan kocsisorok, a 
gyaloglók ezrei, a hár
masával, sőt négyesé
vel kapcsolt villamos
kocsik százai szakadat
lanul önkik Budapest

minden épkézláb emberét az osztrák-ma
gyar mérkőzés színhelye felé.

A forgalom minden képzeletet felül
múlóan nagy,

de ennek ellenére is csodálatosan rende
zett. A rendőrség okos beosztása, no meg 
az átépített és szektorokra osztott Hungá- 
ria-uti pálya zavartalanul fogadja magába 
a hosszú idők után ismét nagy lelkesedés
sel tóduló tömeget. Mire befejezik az elő- 
mérkőzést, a pályán jóformán talpalatnyi 
hely sincs üresen. Két négyzetméterre öt 
embert számütott az MLSz. rendezősége és 
ez az öt ember a hozzátartozó két négyzet
méteren mindenhol szabályosan együtt 
van.

Harminchárom és félezer néző
várja izgatottan, tikkadt torokkal a példát
lanul érdekesének ígérkező nagy csatát. A 
csapatok kifutása után fölzendülnek a him
nuszok s az utolsó akkordoknál

Gömbös miniszterelnök kiséret nélkül 
jelenik meg 1

és nyugodt léptekkel halad a nézők tömött 
sorfalai között a díszpáholyához.

Barlassina az olasz 
biró üdvözli a csapat
kapitányokat, a két „öre
get": Sternberget és
Gschweldlt, aztán sorsol, 
a magyar csapat kezd 
szél ellen. Dermedt 
csönd fekszik a hatal
mas arénára egy pilla

natig. Szembenáll a két
csapat.

Magyarország:
Háda — Vágó, Sternberg — S zalai, Szűcs, 
Lázár •— Tamást, Cseh, Sárost, Toldi, 

Titkos.
Ausztria:

Platzer — Pawlitachek, Sesta — Wagner, 
HofTmann, Nausch — Zischek, Gcshweidl, 

Slndelar, IJonncnfeld, H orvat.
Aztán hatalmas „Huj-hj-hajrál“ harson föl, 

elindult a labda. Néhány pompás magyar tá
madás fut az elején az osztrák kapu felé, de

AZ ELSŐ MAGYAR GÓL RAJZRIPORTJA. 
Az első félidő 32. percében egyenlít a magyar 
csapat. Cseh (1) Nausch elől Tamásihoz (2) 
tolja a labdát, akt Sárosi (8) fejére íveli. Scsta 
(4) és Platzer (5) nem tudnak beavatkozni a 
mesteri akcióba. 1:1. (Copyright by Hétfőt 

Napló — System Horváth.)

rögtön utána Slndelar veszi át a primhegedilt, 
alaposan kicifrázza, úgyhogy szédül az egész 
védelem, aztán lerobog s tizenhat méterről 
gyilkos bombát ereszt meg egészen váratlanul. 
Szerencse, hogy Háda a helyén van

éa ugy röppen a sarokba tartó labda felé, 
mini a kilőtt nyiL

Eltalálja M labdát és *

A LEGSZEBB MAGYAR GÓL RAJZRIPORTJA. Ezzel jut a magyar csapat a második félidő 
3. percében vezetéshez, Sárosi (2) Szálaihoz (1) csúsztatja Nausch (7) elől a labdát, innen 
Tamásihoz (8), majd Csehhez (5) » végül az dőrefuló Sárosihoz kerül ismét n labda. Hiába 
vetődik Platzer (fl), a gólon segíteni már nem tud. 2:1. (Copyright by Hétfői Napló —

System Horváth.)

Á. nagy csata előtt a csatatérre robogó 
villamoson Salamontól véleményt kért egy 
ismerőse a magyar csapatra vonatkozólag. 
Salamon határozott hangon jelenti ki:

— Nézze uram, nekem régi elvem az, hogy 
a meccs előtt nem mondok kritikát a já
tékosokról.

— Értem. Nem akarja elvenni az önbizal
mukat

— Fenét — mondja Salamon csendesen
— azért nem mondok kritikát meccs előtt, 
mert meccs után sokkal könnyebb,. ,

♦
Abban az idegfeszltő pillanatba* amikor az 

öreg legényekből álló osztrák csapat kifutott 
a pályára, valaki felkiabál Satamon páholyába:

— Csodálom, hogy Meisl Hugó — ha már 
ennyi öreget szedett össze — nem állitotta be 
Studnickát is a csapatába.

— Maga téved, barátom — szólt le Salamon
— nekem Meisl azt mondta az öltözőben, hogy 
beválogatta Studnickát, de nem jöhetett Buda
pestre.

— Miértf
— Ma van az esküvője az unokájának..,

♦
A mérkőzés hevében egy hibásnak vélt 

Ítélkezésnél ■ Salamon háta mögött ülő ser
dülő Ifjú elkeseredetten szidja a bírót:

— Te csirkefogói Te disznó!
—- Salamon hátraszól: Nem szégyen!! 

magát, fiatalember? Hogy mer egy Idősebb 
urat tegezni? *

Félidőben Salamon nz öltözőben tartózko
dott. Az Öltözőből fellÓvet, többen ostromolják 
kérdésekkel. Egy kiváncsi hölgy megkérdi:

— Mondja, Sala bácsi, milyen frissítőt kap
tak a üuk?

— A magyarok limonádét kaptak — számol 
be Sala — az osztrákoknak Meisl két-két göm
bölyű pirulát adott

— Miféle pirulák lehettek azok? — kérdik 
többen is egyszerre.

— Azt hiszem, jódpjrulák voltak, érelmesze
sedés ellen...

. "V*. .

A második félidőben az egyik magyar halt 
30 méterről lövést ereszt meg az osztrák ka
pura, de a kapus játszva fogja a könnyű lab
dát. Salából kirobban as indulat:

— Ez a távolról való lövöldözés ugy jön ne
kem elő, mint egy kertmozl.

— Miért? — kérdi a szomszédja.
— Nincsen teteje ...

♦
Főtt egy periódusa a második félidőnek, 

amikor az osztrák csapat vehemensen táma
dott. Sala a nagy nyomás hatása alatt fel
sóhajtott:

—• Szerencse, hogy nem Amseit Náci áll a 
magyar kapuban.

— Véletlenül az Amseit elég jó kapus volt 
— mondja egy fradista.

— Azt megengedem — engedékenykedik Sa
lamon — de képzelje el, ha ezek az osztrákok 
egy nácit látnának a magyar kapuban, össze
bombáznák azt a kaput.

Ticska, a válogatott .balszélső szélsebe
sen száguld az osztrák kapu felé; Salát el
ragadtatással böki oldalba a barátja:

— Látja, milyen szépen szökött meg 
Ticska ezzel a kiadással.

— Ticska nem egy okos szélső — jegyzi 
meg Sala.

— Miért?
— Ha okos volna, nem a kiadással, ha

nem a bevétellel szökött volna meg.
*

Az első félidőben sehogy sem talált magára 
a magyar csapat. Az öreg osztrák csatárok 
hosszú perceken keresztül kedvük szerint tolo
gatták a labdát. Salamon óriási derültség kö
zepette felordll:::

Helyet az ifjuságnaklt
♦

Slndelar, az osztrák center rettenetes bom
bát küld a kapra. Sala megyjegyzi:

— Ezt a Sindelart az osztrák katonai tör
vényszék halálra fogja Ítélni.

— Miért? kérdi a szomszédja.
— No hallja, ha ilyen bombákat rejteget a 

cipő jé bent , , ,
r ____; Feljegyezte: Mottó.

hiúba harcol ki kornert, *SI
szemmdlűthatóan domborodik ki az 5^1 

osztrákok fölénye.
Aztán a 10. percben nagy nyugalommal tesz* 
nek pontot szellemes húzásaik utón. Vágó hi
báz,

■ labdát Donnenfeld kapja és nagy Ívben 
röpíti az ellenkező oldalra. Zischek húz a 
labda felé, pontosun érkezik és gyönyörű 
fejessel pattantja védbctetlenül a kapufa 

mellett az első osztrák gólt. 0:1.
Ki hinné, hogy ez egyben az utolsó osztrák gól 
is?... Hiszen ami ezután következik, az egye
nesen kétségbeejtő, egyszerűen nincs halfso- 
runk.

Szűcs helyén óriási űr tátong 
s ez azután a szélsőhalfok munkáját Is meg
bolygatja. Mindennek az a vége, hogy nemcsak 
a hátsó formáció, de

a magyar csatársor Is kapkodóvá, ide
gessé válik.

Ezt az idegeséget Cseh nyugodt és osztrák vi
szonylatban is káprázatos technikája ideig- 
óráig narkotizálni tudja, dehát ö sem minden 
s különösen nem half a halfok helyett. Egyre 
bizonytalanabb a magyar csapat, amit még te
téz az is, hogv Vágó rúgásai nagyon bizonyta
lanul sikerülnek. Mindezzel szemben elképesztő 
kontraszként ott áll az osztrák csapat a maga 

felülmúlhatatlan tökéletes technikai ée 
taktikai tudományával.

Etámul az ember, ahogy például Nausch játé-* 
lkát figyeli. A maga posztján a megtestesült tö
kély s ez egyben azt is jelenti, hogy a magyar 
csapat jobbszárnya megbénul. A legnagyobb 
élményekhez tartozik az a negyedóra, amit a 
futball magasiskolájából a pesti közönség elé 
tálal a „Wundermannschaft". Valóban csoda
csapat s hogy ebben a periódusban végleg nem 
dönti el a maga javára behozhatatlan és meg
semmisítő fölényével ezt a mérkőzést, az alig 
is érthető. Talán Háda és Sternberg jó mun
káján midik ez most, no meg azon, hogy néha- 
néha azért a magyar csapat csatársora is meg
mutatja oroszlánkörmeit. Ezek a mutogatások 
azonban még tartalom nélküliek és inkább 
szebbek, mint hasznosak. A közönség is érzi, 
hogy valahol nagy hiba van s ezért kétszeres 
aggodalommal kiséri a biró munkáját Is, aki 
néhányszor a magyar csapat terhére téved. 
I iharos fütlykonícrthen van része, de ezt az
után a 32. percfajfratártalan Őröm váltja fel.

Cseh csodáinlonTrgeséggel támad Nauschra 
s mielőtt közbeléphetne. Tamásihoz tolja 

a labdát. A jobbszélső ügyetlenül vesd át 
de aztán javít s a korncrvonalról röppent* 
középre. Sárost a jólérkező labda Ive alá 
fut, majd plasztikus mozdulattal dobja 
magát a levegőbe és hajlékonyán, szinte 
orchesztlknt mozdulattal fejeli be a léc 
mellett Platzer nagy ámulatára az egyen

lítő gólt. 1:1.
Tomboló hangorkán söpri végig a pálya minden 
zugát, csókolódzások, kalaplengetések, örömtől 
csillogó szemek köszöntik a lehetetlennek hitt 
egyenlítést. Hogy meg ne szakadjon ez a 
hangorkán, arról Barlassina gondoskodik. 
Hibás ítéletét olyan fütty fogadja, hogy

belesiketül a fül.
Majd tapsorkán zug fel, ez azonban Sindclar 
lövésének szól. A taktika tudománya még min
dig az osztrák mester kezében van, de a ma
gyar csapat lassan javulni kezd. Egyedül Toldi 
játéka okoz meglepetést, mert a jeles balössze
kötőnek semmi sem sikerül.

Olyan Ideges, amilyennek a pályán még 
sosem láttuk.

Hogy mi ennek az oka, azt a távolból kinyo
mozni nehéz, de Sestának bizonnyal köze van 
hozzá. Már-már vége a félidőnek, amikor

vérfagyasztó jelenei
kapcsán terem az osztrák csatársor a magyar 
kapu előtt. Zischek taccsot dob, amit Gschureidl 
okosan vesz át, kapásból Sindelarhoz továbbit 
és ott áll a csodacenter hat méternyire a ma
gyar kapu előtt. Legendás nyugalma azonban 
cserbenhagyja, mert belsővel kapásból emeli 
magasan kapu fölé a holtbiztos labdát. Ezzel 
aztán vége is a félidőnek.

Kibírtuk a nagy nyomást ugy, hogy döntet
len maradt a félidő eredménye. Nyugodtan 
írhatjuk ezt most, hogy kibírtuk, mert nz egész 
aréna szinte egy emberré forradva drukkol a 
.szerencsétlenül küzdő magyar csapatnak. Sok 
örömünk még nincs a döntetlenből és inkább 
a csüggedtség fék szí meg a tribünök népét, 
mint a lelkesedés. Pluhár és Schmieger megkez
dik a mikrofonok elölt a munkát és szakadat
lanul beszélnek. Azután mondják azt, hogy a 
nők beszélnek sokat... A magyar szpíker ar
cán nem sok az öröm, annál derültehben cse
veg Schmieger. Egyelőre az örömre neki van 
több oka, hiszen a jövőbe nem láthat. M

A csoda 
története...

! zösséget az
iSlndftar ugyan még

Az osztrákok fáradtan 
kullognak ki, velük szem
ben a magyarok sokkal 
fürgébbek. Elkezdik a 
döntő második félidőt s 
néhány húzás már arról 
biztosit, hogy

a második félidő 
uiugyar csapata meg
tagadott minden kö- 

első félldöhelivcl.
egy kicsit ott tevéfcenjp
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Dietz-fény övezi d mcw 
gyár csapat homlokát f|

Kész röhej 
írja: Mottó.

kedlk Háda orra előtt, de — pestiesen szólva 
— az már látszik, hogy Hádán nincs mit ke
resnie. Néhány lendületes akció indul útnak, 
aztán (.

Sárosi ugrik be a eenlcrhalf helyére, ki
látja a labdát Szálainak, aki a nagy ro- 

, hammal érkező Nausch elől még Tamási
hoz tudja csúsztatni a labdát. Tamási oko- 

i mii roham helyett most mindjárt Csehliez 
' tálal, aki habozás nélkül toldja meg a lab

dát egy nagyon Is átérzeti csúsztatással. 
Sesta kél méterrel áll a labda előtt s ez a 
két méter megpecsételi csapata sorsát. 
Sárosi ugyar Is hamarabb terem ott, aztán 
lövés helyett Ismét csak azt látni, hogy a 
labda a fii tetején, mintha meg lenne | 

olajozva, csúszik a kapu sarkába. 2:1. ]
Ezzel n góllal végleg kiegyenlítette a magyart 
csapat regi adósságát és a harminckét őszien-1 
dős küzdelem gólarányút döntetlenné tette. 
158:158 a régi ellenfelek három évtizedes küz
delmének gólaránya. Leírni azt a tomboláit n 
maga elementáris erejével és mindent elsöprő 
lendületével szavakkal alig lehet. Olyan tom
boláiba tör ki a közönség, hogy reszketnek a 
trihünoszlopok. Aztán elcsitul a lárma, mert az 
osztrákok egy utolsó erőfeszítéssel próbálják 
megállítani a végzetüket. Nem vagyunk nagyon 
biztosak még ebben a félig már beígérkezett 
magyar győzelemben. A helyzetet a legjobban 
az jellemzi, hogy egy öblös torok nagy derült
ség közepette kiáltja he a mérkőzés negyedik 
percében:

— Húzzátok az időt!
Mintha ez orvosszer lenne az osztrákokkal 

széniben! Nem ez kell ide, hanem . . amit a 
magyar csapat most bemutat. Egyszerre meg- 
lelik minden ember önbizalommal és olyan 
küzdőképességgel, amit legutóljára csak ' az 
angolok elleni meccsen láthattunk. Hiába dol
gozik Sindclar, hiába lövöldöz Donnenfeld, 
hiába söpri maga elől Sesta a potyogó magya
rokat, most megfordul a kocka és nekik nem 
sikerül semmi. Rúgnak ugyan egv kornert, de 
ugyanezt vissza is kapják.

Cseh-Tamásl-Sárosl-Toldl-Tilkos-akcIó ka- 
varja fel a nyugalmai s aztán Titkos lá
búról Irtózatos erejű bomba röpül Platzer 
felé. I>e Platzer ina az osztrák Hádu és 

vetődése minden dicséretet megérdemel. 
Ezután isinél kornert rúghatunk és bár a tak
tikánk egyelőre még mindig gyöngébb, az ál
talános színvonal mégis javul. Cseh fürgesége 
igen sokat jeleni ma és pótolja Toldi lehetet
lenül rossz napját. Hogy nincs lefutva telje
sen ez a mérkőzés, azt Donnenfeld egyik tá
madása is bizonyítja, amit csak szerencsével 
úszunk meg. Aztán Gschmcidl akciója, majd 
a kis Horvat félelmetes driblijci, végül pedig 
egv Nausch Horvat- Gschiveidl-Sindelar-komhi- 
náció lélegzetelállító jelenete bizonyít amellett, 
hogy nagyon-nagyon meg kell ma dolgozni a 
győzelemért. Ezzel szemben azután a magyar 
csapat oldalán is mutatkoznak az eddig látha
tatlanul megbúvó erények.

Sárosi zárni Alis húzásai ejtik lázba a kö
zönséget, nmiben méltó partnere a fejlődése 

tetőpontján álló Cseh.
Kezdenek nagyon belejönni s ezt csak 
Gschureidl ravaszsága szakítja meg. Jól jut
tatja a labdát Sindelarhoz, aki fejelni készül, 
a labda azonban Szaluié lesz, akinek felszaba
dító rugósat Donnenfeld stoppolja s rögtön 
utána lövi. Most a „tendem vetődés" figuráját 
mutatja be Sternberg és Háda, akik pontosan 
egyforma mozdulatokkal és egyidőben dobják 
magukat a lövésbe. Slernbergé az elsőség s 
róla pattan kornerre. Szép magyar nkció kö
vetkezik. amely tulhosszura sikerüli labdával 
ér véget. Aztán újabb gyilkos osztrák ostrom 
s ez az utolsó lángolása is egyben a bécsiek
nek. „Hajrá magyarokl" és veszett „Tempó! 
Tempó!" tiizdi erélyesebb harcra a fiukat. Va
lamennyien felélednek. Szűcs is teljesen bele
jön s ennek nyomán beszorítjuk az osztráko
kat. Nauscht már annyira futtatták, hogy el
készül nz erejével és egyre több támadást 
tudnak a mieink az ő oldalán végrehajtani. 
Mcgziivarcdik az osztrák vezérkar is a haiáro- 
zotlun kialakult magyar fölénytől és elrende
lik Horvat és Donnenfeld helycseréjét. A kis- 
tcimelii fekete Donnenfeld nagykvalitásu játé
kos ugyan, de hióba lődöz és próbál helyzetet 
teremteni, nem sikerül. Egy labdáját ugyan 
csodálatos érzékkel röpíti a középre, ez átszáll 
valamennyi osztrák csatár feje felelt, csak 
Gschv.eidlé van hátra még és

ha erre n fejre ráesik, az bizonyos, hogy 
nincs mentség ellene. Háda megkísérli á 
leheletlen, szinte fiilrobban a levegőbe és 
csodólnlos biztonsággal vegyül össze a 
iHbdávul egyetlen gomolyaggá. Tiszta gól 

leli volna a bravúr nélkül.
néhány balfogása következik most s 
negyvenedik perc. Cseh labdát kap 
és
driblibc kezd, amelynek párjára

A

Toldi 
aztán a 
hátulról

olyan ___ , ___
alig emlékszünk. Először Nuuscht hagyja 
maga mögött, aulán Seslát, lekeveredik

egészen a vonalig, ahonnan foghatatlan
ívvel paszolja középre a labdát. Itt Toldi 
tisztán áll, csak bele kell hajolni a jól 
ívelő labdába és Platzer mellett, aki tehe
tetlen ezzel szemben, ott a nagy magyar 

siker újabb dokumentuma 3:1.
Daloló jókedv lesz úrrá az egész nézőtéren

CZ-

. _____ ... s
a közönség most már a további gólokat köve
teli. Dchát nem kell lehetetlent kívánni, hiszen 
igy is négyéves rossz szériát szakított meg 
rel a győzelemmel a magyar csapat.

Gömbös 
miniszterelnök 
nyilatkozata és 
Unnepeltetése

Amkior n mérkőzést lefújják, 
a közönség öröme határtalan lelkesedésbe 

olvad fel.
Egy pillanat alatt ellepik a nagy csata meze
jét s ezzel az eleven, hömpölygő áradattal 

lyát, hiszen nem rendbontás történik, csak 
hősöket emelik vállra.

Háda, Sternberg, Sárosi mosolygó arca 
emelkedik a tömeg feje fölé, viszik a mo
dern gladiátorokat a Jól megérdemelt pi

henő felé.
Ez a paroxizmusa a lelkesedésnek, amelyet 
Gömbös miniszterelnök látható örömmel, mo
solyogva figyel. Fogadja a Hétfői Napló mun
katársát is és a következőket mondja:

— Nagy örömömre szolgált ez a vlrtu- 
sos magyar győzelem, amelyben igen 
sok hasonlatosság volt a magyar sors
sal. Eleinte nagyon-nagyon rosszul ment, 
azután jött a győzniakarás megingat
hatatlan vágya és ez minden ember 
erejét megsokszorozta. Ez a szimbo
likus, szép lendület legyőzte az osztrá
kok egyébként igen nagy kvalitásait és 
bebiztosito'.ta a magyar győzelmei. Sze
relném, ha a magyar élet minden terfi-

38 pont különbséggel győztek 
a magyar atléták Athénben és 

a tizenegy versenyszám közül 
nyolc magyar diadalt hozott

Athén, október 7.
(A Hétfői Napló tudó

sítójától.) A 
magyar-görög 
mérkőzést 
kezdték meg a görög fő
város pompás, fehér már
ványból épült gyönyörű 
stadionjában, ahol 1896- 
ban az első olimpiai játé
kokat rendezték. Az első

kétnapos 
atlétikai 

szombaton

napon nyolc számban ütköztek meg az ellen
felek s ezek közül

hetet « magyarok nyertek.
Egyedül a 400 méteres sikfutás lett a görögök 
zsákmánya. Csodálatosan szép időben, tizenöt
ezer főnyi közönség előtt (hol van ez a magyar 
közönségsikertől?), jó pályán startoltak az 
atléták, csupán a meredek fordulók miatt pa
naszkodnak n futók. Az első nap részletes ered
ményei a következők:

110 m gát: 1. Kovács (Magyarország) 15.4 
mp. 2. Mandikas (Görögország) 15.4 mp. 3. 
Jávor (Magyarország) 15.6 mp. Gyönyörű ver
seny volt, az utolsó gát felett is együtt jutott 
át Mandikas és Kovács, a finisben Kovács mell
szélességgel győzött.

1500 m sikfutás: 1. Szabó (Magyarország) 
4:03.8 mp. 2,---Gcorgakopulos (Görögország) 
1:05X1 mp. -Görög rekord! 3. Ignátz (Magyar
ország) 4:06.0 mp.

Magasugrás: 1. Késmárki (Magyarország) 183 
cm. 2. Latzas (Görögország) 180 cm. 3. Kerko- 
vils és Mandikas (Görögország) 175 cm.

Távolugrás: 1. Koltay (Magyarország) 709 
cm. 2. Dombóvári (Magyarország) 679 cm. 3. 
l'aterakis (Görögország) 644 cm. 4. Travlos 
(Görögország) 618 cm. Koltaynak volt egy 739 
cm-es belépett ugrása.

Sulydobás: 1. dr. Darányi (Magyarország) 
15.38 m. 2. Horváth (Magyarország) 14.38 ni. 
3. Floros (Görögország) 13.23 m. Dr. Darányi 
nagyszerű formában van.

100 m sikfutás: 1. Sir (Magyarország) 10.8

A VILL&MTIPPVERSENY EREDMÉNYE
A Hétfői Napló nagysikerű Villámlippverse- 

nyc az osztrák-magyar mérkőzésre azt a kér
dést adta fel:

hány gólt fog rúgni a magyar caspat?
A kérdés a pályán eldőlt: a magyar csapat há
rom gólt rúgott s akik ezzel pályáztak, azok 
közül a következők nyertek:

20 pengőt nyert; Vámos Aladár, Újpest.

zett a gödöllői patkón, amelyen nagyszámú 
külföldi versenyző vett részt. A nap legjobb 
idejét Roscmayer német menő érte el 1.07,80 
perc alatt. A verseny végén könnyen végze
tessé válható baleset történt, egy vigyázatlan 
kerékpáros bclcrohant Schumann német ver
senyző service-kocsijába. ? Vasárnap délután 
a Kcrcpesi-uton kilométer gyorsasági versenyt 
rendezett a TTC, amelyen a külföldi ver
senyzők is résztvetek. A verseny sportbeli si
kerét mi sem bizonyítja jobban, hogy dacára 
a fulballderbynek, az ut mentén többezer 
főnyi názöközönség állott. A gyorsasági ver
seny legjobb idejét szintén Rosemayer nyerte 
128.22 km. óraátlaggal, mig az autók legjobb 
idejét R. Steinweg Bugattin 127.478 óraátlag
gal futota. A magyar Hartmann állandóan 
gyertyazavnrokkal küzdött, s igy nem tudott 
megfelelő időt elérni. A két verseny sikeres 
rendezéséért Koppenstein Benő ü. v. elnök és 
Kallós László sporllikár érdemel dicséretet.

A kis Sárosi bátyja nyomdokán. Vasárnap 
a Hungária-uti pályán a kett-s nemzetközi 
mérkőzés előtt találkozott a „Kölykök** A- és 
B-csapata. A pirosinges A-csapat 4:1 (1:1)
arányban győzött a fehéringes B-sek ellen. A 
győztes csapat góljait Sarovelzky (2) és Vágó 
(2) lőtte, mig a vesztesekét Galgóczy szerezte. 
Helyenként szivet-lelkct gyönyörködtető volt 
ezeknek a kis, fiatal fiuknak rendkivül elmés, 
ötletes és technikás játéka, különösen Sdrosí 
111., a nagy Sárosi kisebbik öccse, aki a piros- 
Ingcscknél cenlerhalfot játszott, tűnt ki báty
jára emlékeztető zseniális futballkullurájával. 
Minden mozdulata Gyurkára emlékeztet s ha

Kisebb sxerttu ?nst-g a r ombatl autó-j nem csalódunk, pár év múlva ö is ott lesz 
. ___  ... ....... ............... ........... mobllveraenycn. A Terézvárosi Torna Club bátyja mellett a nagyválogatottban. A többiek

gsemben tehetetlenek a rendőrök. De nincs Is. 2. Start (2) Klimscha. F. m.: Ametlst, Hands valamennyien dicséretet érdemelnek és sok-
sxükaég arra, hogy megUMUMUl mpat A pA-1 uomtaton nemzetközi hegyiversenyt rende-1 tapsot kaptak a ic'iezernyi közönségtől.

magyar főiskolás 
atléták Briinnben 
Jól szerepeltek

Briinn, október
(A Hétfői Napló tudósító jónak telcfonjelen- 

tésc.) A magyar főiskolás atléták a szombati 
ünnepnapon Briinnben versenyeztek. A ma
gyar főiskolások ezúttal is sorozatos, szép 
győzelmeket aratlak, s nagy fölénnyel nyerték 
a versenyt.

Egyénileg ■ legjobban a 38 fokos lázzal 
kiállt Csányl szerepelt,

aki három számban is győzött. Az 1500 méte
res versenyt Csapiár nyerte 4 p 10.5 mp-el 
Ráthonyi és Engedi elölt, a sulydobás győz
tese Csányi lett 1408 cm-el, a magasugrást 
holtversenyben Jász és Sólyom cgymásközt 
intézte cl 180 cm-es eredménnyel, a távol
ugrásban Megyeri 672 cm-el győzött Szondy 
előtt, a rúdugrást Csdnyí 360 cnrel nyerte, a 
200 m-es síkfutásban Körösi 23.1 mp-el, 800 
méteren Istenes 2 p 03.8 mp-el, a 4x200 méte
res stafétában Magyarország 1 p 34.2 mp-el 
győzött. Magyar győzelem volt a hármas
ugrásban, Csüngi révén 1310 centiméterrel és 
a gerely vetésben Earkas révén 
Szombaton este *”
díszes banketten vettek részt, 
ültek.

5625
magyar főiskolás

cm-el. 
_ _ atléták 

majd vonatra 
vasárnap reggel érkeztek Budapestre.

leién ugyanez a dacos akarat és lendü
let érvényesülne, mert ez egyúttal a 

végső győzelem záloga is.
A kormányclnök nagyhatású nyilatkozata 

után a tömeg közé vegyülve indult útnak s 
amrrre elhaladt, a nézők ezreinek sorfala 
nyílt meg előtte. Kalaplengetés, harsány éljen
zés kisérte végig a mosolygó és az ünneplést 
többször megköszönő kormányelnököt egészen 
a a kocsijáig. Ilyen közvetlen kivonulást és 
ilyen meleg, önkéntelenül jött ünneplést még 
magyar pályán soha nem láttunk.

Horváth Zoltán.

AZ EURÓPA KUPA ÁLLASA:
Játék Pont

1. Olaszország 5 13:6 8
2. Magyarország 4 8:4 5
3. Ausztria 4 10:8 5
4. Csehszlovákia 3 4:6 2
5. Svájc 4 4:14

mp. 2. Forgács (Magyarország) 11.0 mp. 3. 
Sakellarin (Görögország) 11.3 mp. Erős ellen

szél, a pálya egy méterrel emelkedett.
A százméteres síkfutás győztese olyan, mint 

sárgadinnye; nem görög.
400 m síkfutás: 1. Mandikas (Görögország) 

50.1 mp. Görög rekordl 2. Vadas (Magyar
ország) (50.4 mp. 3. Barsi (Magyarország) 50.5 
mp.

4X160 m-es staféta: 1. Magyarország 42.7 
mp. 2. Görögország 43.6 mp. A rossz pályán 
elért idő igen jó. Az eredményt (a váltást) az 
éles kanyarodó gátolta.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 
tése.) Vasárnap délután fejeződött be a tiszta
márványból épült athéni stadionban az első 
görög—magyar atlétikai mérkőzés.

200 m-es síkfutás.- 1. Sir 22 mp. 2. Gyenes

is

7.

22.8 mp.
800 m-es síkfutás: 1. Szabó 1 p 59.7 mp. .2. 

Gcorgakopulos 2 perc 00.3 mp. 3. Ignátz 2 perc 
00.5 mp.

5000 m-es síkfutás: 1. Kelen lő p 30.4 mp. 
2. Szilágyi 15 p 30.8 mp. 3. Arvanitis 16 p 06 
mp.

400 m-es gátfutás: 1. Mantikas 54.8 mp. 2. 
Kovács 54.8 mp. 3. Héjjas dr 55.8 mp. Mantikas 
csak igen erősen vitatható célbírói ítélettel lett 
a győzlek

30 kih-es "örszáguti futás; 1. Kiriakidis 1 óra 
52 p. 2. Galambos 500 méterrel.

Rúdugrás: 1. Zsuffka 380 cm. 2. Bácsalmási 
360 cm. 3. Andrcopulos 350 cm.

Kétkezes sulydobás: 1. Darányi 28.66 (job- 
kézzel 15.06, ballal 13.60). 2. Horváth 25.07.

Gerelyvetés: 1. Várszegi 65.50 m. 2. Chatzi- 
giannis 54.91 m. 3. Bácsalmási 54.47 m.

Diszkoszvetés: 1. Sylas 46.56 m. 2. Donogán 
45.05 m. 3. Remecz 44.04 m.

Hármasugrás.- 1. Dusnoki 13.92 m. 2. Patera- 
kis 13.79 m. 3. Bácsalmási 13.51 m.

Balkáni staféta: 1 Magyarország 3 p 31.2 mp. 
A magyar stafétában Szabó, Gyenes, Vadas és 
Sir futott. 2. Görögország 3 p 37.8 mp.

10 pengőt nyertek: Gárdos József Bp., Szesz- 
ler Jenő Bp., Balogh István Szeged.

5 pengőt nyertek; Korpa Béla, Kcvermcs, 
Vig István, Bp., Demkó Ferenc Bp.. dr. Pápai 
Jenő Bp., Tolnia Frigyes Nagykanizsa, Ungh- 
váry Baba Tatabánya, Szilavecz József Bp., 
Almási Imre Bp., Schwarz Jenő Bp., Kollár 
Adám Bp.

Korszakalkotó ötlet 
a Komjádi-szobor 

elhelyezésére
Élénk felháborodást keltett a sporttársnda* 

lom széles rétegeiben az uszószövetség tanácsá
nak ama határozata, mely szerint Komjádi 
Béla művészi mellszobrát a szövetség elnöki 
szobájában kívánja elhelyezni.

A sajtó egy része azzal vádolja a szövetté* 
get, hogy el akarja dugni az uszósport úttörő- 
jéndk szobrát a nagyközönség elől és hango
san követeli, miszerint olyan helyre állítsa a 
szobrot, ahol sok ember megfordul.

E sorok írója — aki egész életében azon 
dolgozott, hogy a szövetségek és a sporttársai 
dalom közötti harmónia zavartalan legyen —* 
azt az áthidaló indítványt terjeszti az uszó
szövetség elé, hogy a szobrot a Vakok Orszá
gos Intézetének nagy ebédlőjében helyezze el.

Ott sok ember megfordul és a szobrot még* 
sem látja senki...

Javul a Nagytétény
A csonka fordulóban a szürketaxi nehezem 

hozta el a két pontot Nagytétényből A helyzeti
1. Budafok öt játék 10 pont. 2. Nemzeti há

rom játék 6 pont. 3. Erzsébet. 4. Vác FC öt 
játék 6 pont.

Szürfcetaxl—Nagytétény 3:1 (2:0). A nagy
tétényiek nagy lelkesedéssel játszottak s ezzel 
végig komoly ellenfélnek bizonyultak. Gól
lövő: Takács II. (2), Fézler, ill. Tóth.

Szentlőrinc—Budatétény 4:0 (0:0). A Szent- 
lőrinc a második félidőben hatalmas iramot 
diktál és fölényes győzelmet arat a fáradt 
Budatétény fölött. A gólokat Agócs (2), Paksi 
és Kiéin rúgta.

Váci Reménység—Vác FC 0:0. A váci csapat 
jó formában van, sok meglepetést szerez még,

2.

Bndapastí lóversenyek
Vádlott nyerte az Őszi nagy 

gátversenyt
A kényszerült szünet után szombaton és 

vasárnap nívós versenyekkel kezdte meg a 
Magyar Lovarcgylct őszi évzáró mitingjét 
Szombaton a Széc/ienyí-dij adott jelentőséget 
a programnak, melyet Vulkán nyert meg 
könnyen a második helyért erős harcol vívó 
Aderno és Árosa előtt. Vasárnap az újonnan 
létesített őszi nagy gátverseny emelkedett ki 
a versenyek sorából. Az értékes díjért való 
küzdelem c szezon egyik legszebb harcát nyuj« 
tóttá. Az utolsó gát ugrásáig a megszaladt 
Nem baj /átszőtt nyerőnek, de olt egyszerre 
érték be Pázmánfl és a favorit Vádlott. A két 
utóbbi között a legádázabb harc folyt le a 
célig, melyet a nagyszerű Hauser lovasművé
szete Vádlott javára döntött el. Ugyancsak 
izgalmas finist vívtak Ouecn/e és Rih a Har.di- 
capben. Vasárnap meglepetések vezették be a 
programot. A verhetetlennek vélt Sikert Murát 
(Gutái) verte meg, a második futamban pedig 
a mezőny legszélsőbb autszájdere Mamusz 
győzött. A favoritoknak egyébként sem volt 
szerencséjük, s közülük egyedül Vádlott nyerL 
Részletes eredmény a következő:

Szombaton: I. Futam. 1. Kapitány (10)' 
Csapiár. 2. Pillanat (2) Klimscha. 3. Szcpes 
(10) Csula. F. m.: Gyöngyike, Amsurettc, Csa
csogó, Tiro, Napfelkelte, Bcllo Poule, Már, 
enyém, Csak előre, Vonzó, Coruna. Tót. 10:83. 
22. 15. 59. Bef. 10:360. — II. Futam. 1. Nap
számos (1%) Gutái. 2. Rozsdás (2) Esch. 
F. m.: Hands down, Persze, Sentiment, Cser
kész. Tót. 10:25. 14. 15. Bef. 10:47. —
ni. Futam. 1. Vulkán (1%) Sejbál. 2. Aderno 
(4) Sajdik. F. m.: Árosa, Süsü, Kartórs, Nem 
nem soha. Tol. 10:18. 12. 20. Bef. 10:80. —
IV. Futam. 1. Suhnne (p.) Tóth A. 2. Sylva 
(6) Simics. F. m.: Minek? Algír, Poetica, Pop- 
rád Felka. Tol. 10:20. 14. 21. Bef. 10:87. —
V. Futam. 1. Boszorkány (4) Tuss. 2. Brigin
tón (5) Esch. 3. Kiskun (20) Balog. F. m.: 
Vigasz, Flegma, Pénz, Cserebere, Buzak-alász, 
Szapora II., Kláris, Kató, Hóvirág, Mesebeli, 
Al Capone. Tót. 10:75. 27. 37. 50. Bef. 10:1222. 
—VI. Futam. 1. Corvinus (1 ) Teltschik.
2. Flameu (6) Rózsa. F. m.: Arme Grcdl, 
Kopó, Viscgrád, Repris Tót. 10:23. 18. 28.
Bef. 10:216.

Vasárnap: I. Futam. 1. Murát (5) Gutal. 
2. Siker (6:10) Csula. F. m.: Tramp, Livius, 
Pici, Karolinger. Tót. 10:74. 21. 12. Bef. 10:180. 
— II. Futam. 1. Mamusx (10) Weckermnnn. 
2. Start (2) Klinscha. F. m.: Ametist. Hands 
down. Aprópénz. Tót. 10:168. 51. 19. Bef.
10:680. — III. Futam. 1. Vádlott (6:10)
Hauser. 2. Pázmánfl (2) Blnzsek. F. m.: Nem 
haj, Bnbicka II., Campana. Tót. 10:15. 12. 14., 
Bef. 10:29. — IV. Futam. 1. Szászorszép (3) 
Simics. 2. Üstökös (pari) Vrabel. " 
(6) Fettzug. F. m.: Kitáblázás, 1 
Gredl, Madár, Vajk. Tót. 10:54- _r.
Bef. 10:167. — V. Futam. 1. Qucenié (l’A)' 
Esch. 2. Rih (4) Sejbál. F. m.: Pascal, Char- 
ming, Rubicon. Livorno. Tót. 10:22. 14. 16.
Bef. 10:89. — VI. Futam. 1. Tlny (5) KHnscha. 
2. Hárem (8:10) Vas**as. 3. Bonyodalom (16) 
Szentgyőrgyl. F. m.: Salvalor, Judilh, Pipiske, 
Nagymester, Forrás, Peleador. Tol. 10:gl. 15,
13. 31. Bef. 10:106,

. 3. Allogra 
Hctre, Arin® 
15. 13. 20.
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A pesti amatőrök csak az utolsó 
másodpercekben tudták döntetlenné 

tenni a meccset
p" BUDAPEST—GRÁC 3:8 (9:1)

Az októberi vénasszonyok nyara csak ugy 
mosolyog, kacag, amikor a zöld-fehér dresszes 

gráciák és a bordóinges 
budapesti amatőrök pá
lyára lépnek. Húszezer 
tenyér viharos tapsa je
lenti a közönség reményét, 
bizalmát, " • 
tett hitét, 
s már fel 
pat:

győzelembe ve- 
Majorszky sípol 
is ÁH a két csa-

a pályán is nagy a játékkedv.
Itt ma nem szabad kikapni, óriást tempó, 
nincs egy pilanat megállás. A felfrissítés jó 
hatással van a csapatra, ugyanis a kapitány 
kicserélte Majarost Csutoránál, Füstöst pedig 
Császárral. A bombázás tovább tart. Már 
szinte untató és idegekre menő. Pedig jó a 
gráci legénység is, de támadáshoz alig jut. A 
20. perc megváltást hoz: Dorner 16-oson belül 
leüti a labdát. Ekkor már 30 ezer torok 
kiáltja:

I Valéria—VIL kér. Amatőr 2:1 (14). Gől-
iövő: Béres (2), Rampftl, UL Fogarassy. A II. 
félidő 25. percében a közönség berontott a pá
lyára és lezavarta a bírót a HWMl A n«x> 
abbamaradt.

MÉMOSz—X. kér. Remény 7:2 (50). Gól
lövő: Uhács (3), Kicsák (2), Moldovány, Gé- 
mesl, ül. Tőfalvi és Stiglltz.

Menekültek—DroguMák 80 (2W). Góllövö: 
Hárai (2), Rigó (2), Lantos és Nagy.

Aa Est—Fér. Kaarfnó Ml (1«). Góüövöt V4- 
mos (2), Bősze, 111. Cseszneky és Juhász. A' 
Fér. Kaszinó két 11-est kihagyottt

DéN csoport:
'A' Függetlenség tartja a formáját.,, rÁ Wp* 

zet változatlan.
BFTE-Függetlenség 8:1 (20). Góllövö:

Fleck (2), Princz, Bakos és Stelczer, ill. Blum- 
berger.

Budapest: Goda — Füstös, 
mándy, Táncos, Bokor — 
Készéi, Kállai, v. Majoros.

Grác: Stechowszky — Dorner, Allmer, — 
Kowar, Fuchs, Krusitz — Hörzer, Lamoth, 
Krejan, Heubrandner, Gaber.

A budapesti amatőrök ugy kezdenek, mintha 
előételnek akarnák felfalni a kitűnő stájerokat. 
Néhány percig hibátlanul gördülnek a pesti 
támadások, szemre szép labdaátvitelek, de csak
hamar meggyőzően tárul a közönség elé a csa
társor medősége.

A gráciák lasan melegszenek bele. Egyelőre 
szorgalmasan, helyenként kétségbeesetten véde
keznek. Ebben azonban mesterien. Savanyó 
ellenállhatatlanul száguld, beadását Készét csípi 
el. Bomba melléi Ugyanzet megismétli Kist és 
Kállai Is.

A gráciák csak 20 percnyi játék után bon
takoznak ki s nyomban megmutatják oroszlán
körmeiket. Egyszerű, minden sallangnélküli to
logatások, Goda munkában, Goda izzad. Dö
cögnek halijaink, egy támadásnál megtorpan a 
közvetlen védelem is, a belsők nem veszik 
figyelembe a reklamálását,

Lamoth még Godát Is kldribllzl a bepöc
cinti az elsőt 0:1.

A piroszászlős osztrák kólőnia nagy öröm- 
májTborba tör ki. Lengenek a kalapok, botok, 
zászlók, bömböl a „hoch“.

■—Hajrá magyarok, Tempód magyarok... 
A tulharsogós sikerül, de az egyenlítés nem.

Pedig
nagy fölénybe kerül a magyar csapat. 

Lövések, bombák, közeli fejesek egymást érik. 
Kállai biztos gólhelyzetben kapufát talál. Ha
tározottan szép, izgalmas és hangulatkeltő a 
mérkőzés. De ránknézve bosszantó is. Készéi 
nyolc méterről sarokba céloz, a nyurga gráci 
kapus a levegőben úszva fogja ki, majd utána 
két lépéstől a kezébe ragad a labda.

—< Borzasztó pech, hallatlan mázlt.. > 
Valóban ugy néz ki, mintha meg lennének 

ezek babonázva.
— Góóőóől — ujjong a közönség, de Kiss 
szédületes lövése ismét a kapus zsákmánya.

A pesti fiuk mindent megtesznek. Jól játsza
nak, emberfeletlien alkarnak, de hiába, nem 
lehet. Ezzel szemben akad két gráci helyzet 
is, majdnem két ujabb gráci góllal. Végül 
örülni kell, hogy a félidő 0:1 marad. Pedig ...

Szünet után még izgalmasabb akkordokban 
nyilvánul meg a kiegyenlítési óhaj a tribünö
kön. Szerencsére

Suhai — Pár- 
Savanyó, Kiss,

— 11-eatü!
Valóban egy pillanatig sem vitás, a gráciák 

sem tiltakoznak.
Készet nekláll s a labda bent táncol a 

gráci hálóban. 1:1.
A következő pillanatban feltűnik Melsl had

vezér! alakja az öltöző felé tartó osztrák vá
logatottak élén.

— Hoch Metsl Hugó, Hugó... — szól az 
üdvözlés.

Melsl kedves mosollyal, jobbra-balra haj
longva, köszöni meg a személye iránt meg
nyilvánuló szimpátiát

A magyar együttes most már keményebb, 
gólnatörőbb, ellenállhatatlanabb. Savanyó ugy 
száguld le a szélen, mint Sir a salakon. Almer 
keresztezi, lába közé akaszkodik, Savanyó 
métereket gurul. Majorstky ismét a 11-es 
pontra mutat. A recept meg van:

Reszel lő • a háló újra rezzen. 3:1.
Végre vezetünk! Most már nyugodtabbak a 

pesti fiuk. Szörnyű peoh következik ismét. 
Csutorát beadása végig gurul a gólvonalon, 
majd felcsapódik a felső lécre.

Hallatlan! Rémes! Roass nézni!
és Bokor 

tudja a 
at oszt-

A III. kér. FC játékosai kínos botrány 
után csak rendőri fedezettel 
tudtak távozni a pályáról
Páris, okt. 7.

(A Hétfői Napló pártit szerkesztőségétől.) A 
Franciaországban túrázó III. kér. FC vasárnap 
Páriában játszott a rendkívül nehéz körülmé
nyek közt durva mérkőzés keretében 1:0 ará- 
nJu győzelmet aratott. A közönség már a mér
kőzés közben több alkalommal tüntetett az 
óbudaiak ellen, majd a meccs végén példátlan 
botrány tört ki, úgyhogy a III. kerület játéko- 
sai csak rendőri fedezet mellett tudták el
hagyni a játék színterét. A közönség igy ia

többeket inzultált közülük, szerencsére azon
ban komolyabb baja senkinek sem keletke
zett.

Párta, október 7.
64 Hétfői Naptő tudósit óját 61.) A III. kér. FC 

túrázó együttese szombaton Pár is bán mérkőzött 
a Club Francait Parit csapatával és azt biztos 
és fölényes játék után 3:1 arányban legyőzte. 
A félidő eredménye 1:1 volt.

A griffmadaras atlétagárda
győzött a kegyeleti stafétán

A fedezetsor, különösen Táncot 
klasszis játékot folytat s biztosítani 
magyar csapat fölényét. Mégis ismét 
rákok jutnak gólhelyzethez,

Lamoth villámgyorsan tolta át a _____
Krejannak, akt halálos biztosan talál a 

célba. 2:2.
örült izgalom keletkezik, a győztes gólért rég 
látott, energikus harc fejlődik ki s a legszebb, 
hogy egyetlen alattomos fault sem esik a já
tékidő eme idegfeszitö periódusában. Sajnos, 
a védelem gikszert vét s

az egyéni játékkal leszáguldó Krejan 
harmadik gráci gólt is belövi. 2:3.

A miagyar csapat mintha feladta volna a 
moly küzdelmet, az osztrákok is megelégelték 
a dicsőséget a ugylátszik, hogy marad az 
eredmény, amikor

a 90. percben Csutorás ügyes leszökése 
után Kállai profikat megszégyenítő biz
tonsággal, nehéz fordulatbői kiegyenlít. 

3:3.
Hosszantartó tapsorkán, örömcsókok a pá
lyán ... De nincs sok idő, vége a meccsnek. 
A következő pillanatban már mindenki elfe
lejti az előjáték izgalmait a ■ nagy mérkő
zésre rendezi be idegeit és hangi latÖ.

labdát

ko-

A népharag lesöpörte a bírót a pályáról..
Népitélet a zágrábi-uti pályán

A csonka forduló nem egy meglepetést tar
togatott a tarsolyában. Kikapott a Pannónia, 
UMTE, pontot adott le a BRSC és a BVSC. 
Nem múlt a néhány meccs botrány nélkül. A 
Zágrábj-uli pályán a Valéria—VII. kér. Ama- 
időben egy ujabb téves Ítélkezésnél már nem 
volt megelégedve a közönség. A második fél
időben eg yujabb téves ítélkezésnél már nem 
tudta a rendezőség tovább visszatartani a for
rongó drukkereket, kirobbant a botrány, a kö
zönség berontott a pályára. A bíró *"‘“"
tudott az öltözőbe menekülni. Így 
meg néhány ütleg nélkül.

I. OSZTÁLY 
Pártos-csoport

Az Elektromos — ha nehezen is

csak futva 
sem úszta

Az Elektromos — ha nehezen is — győzött 
s ezzel beérte a Törekvést. A helyzet változat
lan: 1. Törekvés, 2. Elektromos 8—8 pont, 3. 
EMTK 8 pont.

Elektromos Müvek—BMTE 2:1 (1:1).
A bajnokcsapatnak sohasem megy jól a já

ték Budafokon Most is csak szerencsés győ
zelmet aratott, bár jóval többet támadott, 
mint elenfele. Góllövö: Orczifalvi, Mellcharlk, 
111. Andrásaik. Borhy BMTE egy 11-est kiha
gyott!

n. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

három közül egy sem tudott győznilAz első három közül egy sem tudott győzni! 
A helyzet ennek ellenére is alig változott: 1. 
BRSC 9 pont, 2. BVSC 8 pont, 3. RTK 8 pont,
4. Pannónia, 5. Vasas 7—7 pont, 6. UTSE 6 
pont.

BRSC—BLK 1:1 (1:1). Góilővök: Borbás, Dl. 
Lukács II.

FÖV. T. KÖR—BVSC 1:1 (9:0). Góllövö: Ju
hász (11-esből), Hl. Grósz.

P. Törekvés—Pannónia 2:1 (2:0). Góllövö:
Molnár, Siba, ill. Keli.

Vasas—Budai Testvériség 3:1 (10). Góllövö: 
Balogh (2, egyet 11-esböl), Bcnda, ill. Kicin.

RTK—MFTR 4:0 (1:0). Góllövö: Kiss II. (2), 
Gajdos (11-esböl) és Kiss I.

Kárpáti-csoport
A KTC súlyos vereséget szenvedett, igy a 

Hungária ugrott az élre. A helyzet: 1. Hungá
ria 5 játék 8 pont, 2. 33 FC, 3. BTC, 4. BEAC,
5. KTC, 6. SzFGŐ—6 pont. A BTC 3 mcccact 
játszott, a többi négyet,

Féltén—KTC 5:0 (2:0). Góllövő: Galambos, 
Gudra (2, egyet 11-esből), Arthaber és Nagy. 
A KTC-ből Vörös kiállítása után két játékos 
sportszerűtlenül önként elhagyta a pályát, ez 
okozta a súlyos vereséget.

KSSE—PT BSC 2:2 (2:0). Gőllövö: Schuber, 
Koczó, ill. Ondnis és Reinchardt.

SzAC—Kelenföld Cl (20). Góllövő: Barcs, 
Linczinger, Kürti és Vizkeleti, ill. Pirityi.

Hungária—KSC 0:2 (5:1). GóUövő: Kosaras 
(3), Szeszler (2), Sábiár III., Ul. Bán (2, egyet 
11-esből).

BEAC—SbFC C2 (1:2). Góllövö: Németh II.
(2) , Angyal, Novotny, Ul. Sárközi (2).

ni. OSZTÁLY
Oprée-csoport

A ZAC legyőzte az UMTE-t s ezzel a legjob
ban áll a csoportban. A helyzet: 1. Autotaxi 8 
pont, 2. ZAC 8 pont, 3. RTK, 4. UMTE 7—7 
pont. A ZAC egy meccsel kevesebbet játszott. 
Autotaxi—VI. kér. SC 8:2 (1:2). Góllövőt Print
(3) , Bergcr, Benkovics, ill. Neumann (2).

Compaetor—MFOE 3:1 (2:1). Góllövö: Val- 
kay, Kosranrócky, Francaira, Hl. Lefkovits II.

TSC—MSC 20 (90). Góllövö: Drobina és 
Guti.

PMTK—P. Remény 1:1 (1:1). Góllövö: Csák- 
váry, 111. Henry.

ZAC—UMTE 10 (0:0). Góllövö: Felföldi.
Springercsoport

A GSE nehéz akadályon jutott túl. Aa élcso
port helyzete nem változott.

GSE—BBFC 4:1 (1:1). Góllövő: Kemény,
Ritscheid (2), Mészáros, ill. Haas.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Az UVASC győzelmével a második helyre 
jutott. A helyzet: 1. ZsTE, 2. UVASC, 3. RÁC 
7—7 pont, 4. Jutagyár, fi. T. Előre 6—8 pont.

UVASC—T. Előre 2:0 (1:0). Góllövö: Tóbiás 
és Klug.

B. Magyarság—ULK 4:0 (20). Gólíövők:
Tárnok (2), Pauiics, ill. Kassó.

Keleti csoport
A Fér. Kaszinó veresége nagy meglepetés. A 

helyzet: 1. MÉMOSz, 2. Az Est 8—8 pont, 3. 
Fér. Kaszinó, 4. Menekültek 7—7 pent, 8. X. 
kér FC 0 pont A MÉMOSz egy meccsel keve
sebbet játszott.

A Magyar Atlétikát Sző
tt ettég vasárnap ünne
pelte meg hagyományos 
kegyelettel az aradi tizen
három emlékünnepet, 
amelyen egyúttal a szo
kott pietássaj áldozott a 
Névtelen hősök emléké
nek is. Az idei kegyeleti 
stafétafutás ezúttal is a

, megszokott élénkséget varázsolta a stafétafutás 
’ útvonalára, mind a Vérmezőn levő starthelyen, 
’ mind a váltóhelyeken, mind pedig • Hősök 

emlékművénél levő célnál nagy közönség várta 
a. stafétafutás eredményét.

A kegyeleti staféta idei győztese ismét a 
favorit MAC lett,

a két oszlopának távoliéltében meghendikeppelt 
MTK előtt, mintegy másfélszáz méterrel előzte 
meg a célban régi riválisát és 21 perc 42 má
sodperc alatt célba érő Bánk László, a MAC 
jeles atlétája helyezte le az első babérkoszorút 
a Hősök emlékművének talapzatára.

A Vérmezőn az indító jeladására 80 csapat 
sorakozott fel a starthoz. Az atléták a szomszé
dos BBTE-pálya öltözőjében vetkőztek a sta
fétafutásra. A starter tisztét Minai Mario, a 
BBTE kiváló aprintere látta el és BBTE-lsták 
vállalták a rendező szerepeit is.

A nagy tömeg elindítása nem volt könnyű 
feladat, ellenére annak, hogy az idén kevesebb 
csapat állott starthoz. Hiányzott például a 
BBTE, amely aura hivatkozott, hogy bajnok
atlétáik görögországi vendégjárása folytán 
képtelenek lennének megfelelő helyet kivívni 
maguknak.

Végre mégis elkészült a mezőny, felharsan 
kürtjei és Minai elindítja a versenyző tábort.

Ab első váltás a Kereskedelmi Akadémia 
futójának: Trócsánylnak a dicsősége, 

aki egyébként a MAC ifjúsági bajnoka. A ve
zetőség a start után nyomban autóba Ült és a 
kürtössel a staféta élére állt.

A stafétafutás útvonala a következő irányban 
haladt: Vérmező, Attila-utca, Szent János-tér, 
Attila-körut, Erzsébet-hid, Eskü-ut, Apponyi- 
tér, Kossuth Lajos-utca, Károly klrály-ut, Vil
mos császár-ut, Berlini-tér, Teréz-körut, Okto
gon, Andrássy-ut

A célban ezalatt már elhelyezkedtek a test
nevelési hatóságok vezetői. A kultuszminiszté
rium képviseletében vitéz Tárctay-Feticides 
Román miniszteri tanácsos jelent meg, az Or
szágos Testnevelési Tanácsot vitéz Kalándy 
Imre tábornok, a Testnevelési Főiskolát Szu- 
kováthy Imre, a főiskola igazgatója, a közép
iskolai testnevelési hatóságot Liber Béla, a 
KISOK miniszteri biztosa képviselte.

Külföldi vendégei is voltak a kegyeleti sta
fétának:

egy hatalmú bécsi taraaulobuszon ■ ma
gyar-osztrák futballmeccsre érkezett bécsi 
vendégek látogattak ki a kegyeleti staféta

futás céljához
és a hősi emlékművön is láttunk egy osztrák 
színekkel díszített hatalmas koszorút.

A staféta fináléját kürtszó jelezte és 
a közönség znjos ovációja között futott 
be vitéz Bánk László, a MAC futója, aki az 
első babérkoszorút helvezte le tisztelgés 

után az emlékműre.
Rövid idő múlva az MTK-ista Gerő Gábor 
alakja jelenik meg, őt követi Nagy József FTC, 
majd az UTE lila-fehér dresszét köszönti a 
közönség. A tapsvihar megélénkül, amikor 

lengő, hófehér szakállárul megjelenik as 
agg Rlpazátn bácsi, hogy elhelyeszs az 

MTE koszorúját.
At egyes kategóriákat külön díjazta a MASz. 

A középiskolások közül a mester-utcai felső
kereskedelmi diákjai, a közrendószetl alakula
tok közül n fináncok, a leventék közül a villa
mosvasútiak, az egyéb sportágak kategóriájában 
az öregdiákok, a rikkancsok közül a Függet
lenség terjesztői, a bankok kategóriájában a 
Pénzintézeti Központ futói győztek.

A részletes eredmény:
Általános befutó: 1. MAC. 2. MTK 3. FTC. 
A-osztály: 1. MAC. 2. MTK. 3. UTE. 
Bosztály: 1. FAC. 2. Törekvés. 3. MAFC. 4. 

TFSC.
C-osztály: 1. MTE. 2. OTE.
D-otzlály: 1. Budapesti Levente Egyesület A-

a

csapata. 2. Postás. 3. Budapesti Levente Egye
sület B-csapata.

Középiskolák: 1. Szt. István felsőkereske
delmi. 2. Kossuth felsőkereskedelmi. 3. Hun
falvi felsőkereskedelmi. 4. Rákóczi fehökeres- 
kedehni. 5. FeisŐipnriskola. 6. Felsőépitőipar- 
iskola. z

Levente-egyesületek: 1. BESzKÁR. 2. Tele
fongyár. 3. VIII. kerületi leventék.

Közrendészeti alakulatok: 1. Pénzügyőrség.
Más sportágak: 1. öregdiákok. 2. Corvin Áru

ház.
Egyéb alakulatok: 1. BESzKÁR A) csapat. 2. 

BESzKÁR B) csapat.
Ujságvállalatok: 1. Függetlenség.
Bankok: 1. Pénzintézeti Központ.
A díjkiosztás után egy diáknyolcas csapat 

vonult végig énekelve az Andrássy-uton: a 
Mester-utcai felsőkereskedelmi iskola győztes 
csapata volt. Elől vitték diadalmasan a hatal
mas gyözedelmi trófeát, amelyet mint tavalyi 
győztesek hoztak magukkal.

• • • üogy a vlzlpóló Európa bajnokságát 
nyert magyar csapat tagjai még a mai napig 
sem kapták meg a Komjádi-plaketteket.

... hogy az MTE blrkozószakoeztálya szen
zációs ötletet termelt hl a birkozóeportban 
szokásos „tologatások" kiküszöbölésére. Az 
egyesület október 14-én rendezendő szabadstí
lusa versenyén értékre tlszteletdijjal jutal

mazza azt a versenyzőt, aki a leggyorsabban 
győz tussal ellenfele ellen.

••• hogy a VÁC újabban azt a célravezető 
pedagógiai rendszert vezette be futballcsapa
tainál, hogy csak a kifogástalan tanulmánvl 
előmenetelt felmutató diákot állítja be a csa
patba. A csapatösszeállításba döntő beleszó
lása van a pedagógusoknak is.

••• hogy a magyar-osztrák futballmeccs elölt 
Ismét in florlbus állt a potyajegyfront. Az 
MLSz hevenyészett statisztikája szerint cirkn 
2000 nem létező lap nevében kb. ugyanannyi 
újságíró jelentkezett potyajegyért.

• •• hogy egyik atlétaegyesületünknek a ke
gyeleti stafétába kijelölt tagja annyira meg
örült a kitüntető bizalomnak, hogy boldogan 
rendelte ki egész családját a nevezetes ak
tusra. Baj csak ott történt, hogy elfelejtette a 
családtagokkal közölni azt, hogy aa útvonal 
melyik részén fog ő futni.

• • • hogy a Testnevelési Főiskola szerdán 
kezdődő bulgáriai bemutatkozó-furája rekord 

lesz a kíséret szempontjából; az 50 tagú fura
csapatot mindössze ketten kísérik és pedig 
Sznkováthy Imre a főiskola igazgatója és 
Kmctykó tanár.

3 e
Ma este ismét két pár 

birkózik a Fővárosi nagy
cirkuszban

Ma este már a tizedik napja, hogy a pro
fesszionista birkózásokat folytatják a Fővá
rosi nagy cirkuszban. Esténkint a legjobb kö. 
zőnség tölti meg a cirkusz nézőterét, hogy ked
venceit lássa birkózni. Különösen megkedvelte 
a közönség Bella Alex-et, aki szimpatikus 
birkózásával egy csapásra meghódított min
denkit.

■ ma esti párosítás
a követk'ező: Németh Sándor Budapest, Svatt 
Maxim lett egyetemi hallgató, Belgard Alfréd 
luxemburgi nirsterbirkózó—Nagy Ferenc Új
vidék, Irta Anton rseh világbajnok — Bangó 
Albert, észt világbajnok, Bella Alex Felsőma- 
gyarország — Vladárnoff Dimitrij bolgu, ,lág- 
bnjnok, Koch Louis, Franciaország — Vladár 
Milán jugoszláv, és két döntő birkózás Szabó 
Mihály Budapest — Vihtonen Armas finn és 
Waljisewszky Marion lengyel champlon — 
Hcrbcck Bolond, szlovák között.

A nagy cirkuszi előadást este fél 8 a birkó
zásokat fél 9 órakor kezdik a Fővárosi nagy 
cirkuszban.
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Óriási szenzáció 
a vizipólósport bán: 

Mezey, Brandy, Földes és Rajki kilépett az MTK-ból
Szinte példátlan fordulóponthoz érkezett e! 

• magyar vizipólósport és vele az MTK vízi- 
pólócsapata is. Hosszas kulisszák mögötti 
harcok után az MTK vízipóló csapatának négy 
standard tagja:

Mezey, Brandy, Földes és Rajkl ajánlott 
levélben bejelentette ■ klub vezetőségének 
éa egyúttal a Magyar Úszó Szövetségnek 
is, hogy kilépnek az egyesületből és nem 

szolgálják tovább a kék-fehér színeket.
’A hozzáértők előtt nem volt váratlan a négy 
játékosnak ez a súlyos lépése, mert már hetek 
óta tudott dolog, hogy nemcsak a kilépést be
jelentő négy játékos, hanem általában az égés* 
MTK vlzipóló csapat elégedetlen jelenlegi tré
nerének, Homonnay ll-nek a működésével. 
Ugy tudjuk, hogy valamennyien Keserűt sze
retnék Homonnay helyében látni. A huzamo
sabb idő óta lappangó elégedetlenséget — 
ahogy a kulisszák mögött beszélik — egy Lá
nyi-féle eset tetőzte be s már-már odáig fa
jult, hogy az MTK csapata nem áll a bajnoki

starthoz. A Magyar Úszó Szövetség, ha elha
markodottan is, segítségére sietett az MTK-nak 
és ugy tudják, hogy

a nagy feltűnést kellő átigazolási (Halom 
közvetlen oka az volt, hogy megakadá
lyozzák a nagymultu egyesület vlzipóló* 

csapatának teljes szétbomlását.
Amint a következmények igazolják, ez a tö
rekvés momentán nem járt sikerrel. Az emlí
tett négy játékos ugyanis, annak ellenére, 
hogy a kilépéssel tizennyolchónapos pihenőre 
kényszerül, mégis tántorithatatlanul ragaszko
dott a kilépés bejelentéséhez. Akik magasabb 
szempontból figyelik a vizipólósport szinte 
forradalmi jellegű mozgalmát, azok ugy Ítélik, 
hogy ez a nagyhatású és ma még kiszámítha
tatlan következményekkel járó négyes kilépés 
hém csupán a játékosok és a tréner közölt be
állott meghasonlás következménye, hanem a 
társadalmi egyesületek és a vállalati csapatok 
között — akárcsak a futballban — megindult 
döntő harc első mozzanata.

Horváth Zoltán.

Zsarnóczay János budai lakásán üli 
össze az amatőr fufballszovefség 

éjszakai titkos elnöki ülése 
és döntőit a Nemzeti Bajnokság második osztálya tárgyában

Az elmúlt hétfőn este autómotorok berre
gése verte fel a kedves budai utca csöndjét. 
Taxik gördültek a modern, lakályos budai 
bérpalota elé. Sportemberek, akik a futball- 
szövetség székházának hivatalszobáiban ottho
nosan mozognak, tudják, hogy ebben az épü
letben lakik Zsarnóczay János, a magyar ama
tőr labdarugósport temperamentumos vezére, 
aki hónapokkal előbb lemondott tisztségéről.

Miután a kapu elé gördült taxikból ismerős- 
arou férfiak szálltak ki, akik közül nem volt 
nehéz felismerni a BLASz elnökségi tagjait, 
bárki eltalálhatta, hogy

• lemondott elnök lakásán készül valami.
A benfentesek nagyon jól tudják azt, hogy 
Zsarnóczay János — ellenére annak, hogy 
tisztéről lemondott — aktív működést fejt ki 
nz amatőrszövetség életében. Elnökségi tag- ■ 
társai, akikkel a legmelegebb baráti viszony
ban van, a szövetségi élet legkisebb mozzana
táról részint telefonon, részben pedig szemé
lyesen értesítik és mindenben kikérik az ő 
döntését.

Zsarnóczay budai lakásáról irányítja az 
amatőr futballsportot,

s ezt már azért is meg kell tennie, mert — 
mint értesülünk — rövid egy hónap leforgása 
alatt az elnök Ismét a Vadász-utcai futballpa- 
tatába helyezi át főhadiszállását.

A fentiek előrebocsátása után most már 
csakugyan nem lesz nehéz eltalálni, hogy

Zsarnócaay budai lakásán titkos elnöki
ülést tartott az amatőrszövetség vezér*

kara.
Mégpedig fontos ügyben. A Nemzeti Bajnok
ság körül kialakult kulisszák mögötti harc 
ujabb haditervét beszélték meg szivarfüst go- 
molygó felhője között.

A Nemzeti Bajnokság első osztályának prob
lémája már elintézett dolog. Apró — úgyne
vezett — „fúrások" folynak csupán még a 
személyi kérdések körül. Ámde teljesen bi
zonytalan még a második osztály problémája. 
Nos, a budai éjszakai tanácskozáson már ki
alakult az álláspont, amely szerint

a Nemzeti Bajnokság kategóriájában nem 
lesz második osztály,

legalább is jövőre, az első esztendőben semmi
esetre sem. Az elnökség ezen a megbeszélésen 
élejtette ezt a tervet. Köztudomású tény, hogy 
az amatőrök a szavazatok majoritásának bir
tokosai és igy a második osztály sorsa máris 
megpecsételnek tekinthető.

As amatőrök azért helyezkedtek erre az 
álláspontra, mert nem tartják érdemesnek azt, 
hogy a másodikosztályu Nemzeti Bajnokság, 
bán résztvenni akaró néhány amalőregyesülc- 
tet összekeverjék a professzionistákkal.

A második osztály felállításának ellenzői 
közé számítják a vidéket is. Ellenére annak, 
hogy ök erőszakolták a Nemzeti Bajnokság 
felállítását,

a vidéki alszövetaégek egy emberként fog
nak küzdeni a második osztály felállítása 

ellen.
Mégpedig azért, mert okulva a tapasztalato
kon, játékszinvonalukat féltik a reformtól. A 
vidéki alszövet&égek ugy látják, hogy az At
tila és a Bocskai megszervezése után, a többi 
vidéki amatőrcsapatok inferioris ellenfelekké 
váltak. Mialatt az elsőosztályu proflegyesüle- 
tek játékerőben megerősödtek, a többi vidéki 
egyesület ennek arányában sorvadt.

Arról beszélnek, hogy a Nemzeti Bajnokság 
frontján még számos kisebb-nagyobb meglepe
tés adódik a további szervezkedés során.

ÉGŐ MÁGLYÁK FOGADJÁK A BERLINI STA- 
i LEGNAGYOBB STAFÉTÁ

JÁT.
Kétségtelen, hogy a 
világtörténelem leg

nagyobb stafétájának 
célja a berlini stadion
ban lesz az 1936-os 
olimpiász megnyitó
napján. A világ leg
nagyobb stafétafutásá
nak tervét a német 

előterjesztése után a na- 
el az IOC (Nemzetközi

A start Görögországban lesz, innen Olasz
országon, Jugoszlávián, Magyarországon, 
Csehszlovákián és Ausztrián keresztül Né
metországba, ahol a végcél természetesen a 
berlini stadion. A terv szerint a futóknak

1936 augusztus elsején délután kell 
megérkezniük a berlini stadionba, 

ahol tiszteletükre óriási máglyákat gyújta
nak. A pályán futó utolsó kört minden sta
féta tagja égő fáklyával a kezében teszi 
meg.
A NYOLCSZOROS OSZTRÁK MARATONI 
BAJNOK — JEGYSZEDÖ A STADIONBAN.

A legutóbb Bécsben megtartott osztrák
csehszlovák válogatott mérkőzés előtt fu
tották le a stadionban az aznap rendezett 
osztrák maratoni bajnokság utolsó körét, 
az „Ehrendrundét", amelyet mint győztes 
az immár nyolcszoros bajnok, a kitűnő Tu- 
schek vezetett le. A kiváló és rokonszenves 
atléta győzelmét tapsoló tízezrek közül 
nyilván csak nagyon kevesen vették észre, 
hogy

Tuschek a kör lefutása után megjelent 
a díszpáholyban — de nem mint vendég 

— hanem mint Jegyszedő.
A nyolcszoros osztrák maratoni bajnoknak 
többgyermekes családapa lévén, nagy szük
sége volt valami foglalkozásra és ezt a 
Stadionban találta meg jegyszedői minő
ségben.
KÉTMILLIÓ PENGŐ „FIXET“ KÉR MAX 
BAER, HA ÚJRA KIÁLL SCHMELING 

ELLEN.
A „Sporting Chronicle" jelenti, hogy An-

DIONBAN A VILÁG

olympia szövetség 
pókban fogadta

cile Hoffmann, a Schmeling—Neusel ham
burgi mérkőzésének rendezője és Walter 
Rothenburg, Max Baer managerje között 
tárgyalások indultak meg egy Schmeling— 
Baer mérkőzésre, amely a hamburgi óriási 
boxarénában lenne megtartva. Rothenburg 
most közölte HofTmannal, hogy tekintettel 
Baer igen előnyös film- és varieté-szerződé
seire,

a Jövő esztendőre csak abban az eset
ben fogadja el Schmeling kihívását, 
ha legalább 100.000 font (cca 2,000.000 
pengő) jövedelmi részesedést biztosíta

nak neki.
Tekintettel Baer fantasztikus igényeire, 
nem valószínű, hogy a mérkőzés tényleg 
létrejön.
MI A FINN ATLÉTÁK SIKEREINEK TITKA.

A „Sport Express" elmü lap egyik legutóbbi 
számában interjút közöl Ilmario Sinisalóval, a 
finn atlétikai szövetség vczértitkárával, aki ér
dekes nyilatkozatban világítja meg a finn 
atléták világsikereinek titkát.

— Finnországban — mondja a főtitkár — 
mindössze egy használható salakpálya van. 
Helsingforsban. A korán beálló és későn vég
ződő havazás miatt azonban itt is csak május 
és szeptember között lehet trenírozni. Egyéb
ként is majdnem használhatatlan és rossz be
rendezésű, mégis alig van pálya a világon, 
amelyen több világrekordot értek volna el, 
mint ezen. Nincs is olyan finn atléta, aki ezen 
a pályán trenírozna. Nurmi utódai és Járvi- 
nen kollégái kizárólag a helsingforsi erdőkben 
treníroznak, ahol

hegyen-völgyön keresztül vezető szűk kis 
ösvényeken futják le napi tréningjüket. 
munka előtt, kora reggel és munka után, 

estefelé.
A sulydobók és gerelyvetök mezőkön, vagy kis 
tisztásokon dolgoznak. Az eredmények igazol
ják — mondja büszkén Sinisalo —, hogy ez a 
rendszer nem a legrosszabb metódus.

Andor Ixon
MEIDLINGI KÖLYÖKFUTBALLISTÁK 

RÓMÁBAN
A Wackcr hires diákcsapata, amely már 

annyi szép nemzetközi sikert ért el, ujabb 
külföldi meghívást kapott. A meidlingi fiuk 
november 18-án vendégszerepelnek a római 
stadionban. Ellenfelük a Lazzio-Roma diák
csapata lesz, a „Pulcinf'-k.

1964-ben lesz Budapesten olimpiász
— mondja Sirius mester

A stadionavatás 1948-ban — Nagy csalódás fogja érni vízi
sportunkat Berlinben — Az idei bajnok ismét Ferencváros lesz

Slriur mestert, becsületes nevén: Vargha ibfrkőzds le, míg a tenniszben egészen jelen- 
Lászlót, a magyar időjárás nagytekintélyű ve-ltéktelen színvonalra sülyedünk vissza. 
7érigazgalóját az istenhegyi lakásában keres
tem fel, hogy adjon tájékoztatót a magyar 
sport jövőjére nézve A mester minden teketó
ria nélkül szívesen állt rendelkezésére a Hétfői 
Napló hatalmas olvasótáborának.

— Hát kérem — kezdte összeráncolt szem- 
öblökkel — kijelentem önnek, a sporthoz egy
általában nem érlek, de azért nézzük . . . 
Nagy bajok vannak kérem, főként a gazdasági 
válság ennek sz oka.

A magyar sportnnk stadion kellene,
d* sajnos ezt csak 1048-ra tudják felépíteni. 
Hiszen ünnepségek közt, külföldi fejedelmek 
jelenlétében fogják felavatni.

Olimpiász azonban csak 1084-ben 
Budapestre.

A labdarúgás egészen mélypontra fog visz- 
szacsni. de utána — különösen, ha egy „fut 
ballpárti" ember lesz a minisztériumban a 
sport élén — hamarosan óriári fellendülés, 
világraszóló sikerek következnek.

A legközelebbi berlini olm pl ászon nagy
csalódás fog érni minket magyarokat a 

vliiaporlban.

kerül

— Volt-e már mester futballmérkőzésen! — 
tettem fel a kérdést.

— Nem voltam soha — válaszolta, — de 
egyszer meghívtak egy ETC vacsorára, amikor 
is az akkor még kevésbé Ismert Sárosi Gyur
kának a tenyeréből jósoltam s megmondtam 
neki, hogy

világhíres ember less éa 80 esztendőt meg
haladó kort fog elérni.

—- Különben
a most folyó futballbajnoksdgot ismét • 

a Ferencváros fogja megnyerni, 
de nagv viharok lesznek a szövetségi életben. 
Egy vidéki csapat fog kiesni az alsóbb osz
tályba s az beszünteti majd a működését

Tudnivalók:
Múlt idők nagy 

eseményei a nyilas 
sorokban nyertek el
helyezést. A függőle
ges sor a vízszintes 
folytatásaként olva
sandó. Vakbelük (víz
szintes): ö, t. n, (füg
gőleges) k, á, á. A 
rejtvényben két dup- 
labetü is szerepel, 
mégpedig az 1. füg
gőleges negyedik be
tűje (cs) és a 37. viz- 
szintes utolsó betűje 
(sz). A nyilas sorok 
megfejtése a 2. olda
lon található pályá
zati szelvénybe Írandó 
be, amely kivágva 
megőrizendő.

VÍZSZINTES:
12. Férfinév
13. Elillan
14. Kút
15. összecseng
17. Visszaírt
18. Csehszlovákia 
10. T. A.
20. Angol szám 
22. Kikötőben vannak
26. Talán
27. írónő
28. Vágyakozik
29. ürmérték
30. 1914—1018
31. Női név
33. Női név
34. Névmás 
30. Hal
37. Jós
38. Fogoly
39. Bőgés
40. Hátraér
41. Idegen hármas

utána...
Sirius mester kérdezés nélkül még sok érde

kességet mondott el — szinte álmélkodik az 
ember, hogy mennyire szakértőnek tűnik fel 
— de ezek — mint mondotta — egyelőre nem 
valók nyilvánosság elé. Azonban megígérte, 
hogv a Hétfői Napló olvasóival fogja legelőször 
közölni.

Ellenben
az ntlétlkáhnn egyik fnlóhajnokunk meg

szerzi majd az olimpiai győzelmet.
— Nagy javuláson megy majd keresztül a

(G. L. dr.)

A szerkesztésért és kiadósért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

43. Házplllérek
47. Sfépmondás
48. Mártásféle
50. Gyümölcslé

FÜGGŐLEGES:
2. Időben odojulnl
3. Irodai kapocs
4. Étien kém (?)
5. 0 drága (ül)
6. Lásd 17.
7. Tatai Korcsolyázó 

Egylet

8. Edény
9. Ébredő magyarok

10. Korlátolt felelős
ségű társaság

11. Főerek
16. Nem hagy béké

ben
21. Nincs odahaza
22. Mozdulatlan
28. Bánk bán
24. Japán városka 

(Odlse)
25. Épületfaragvány
26. Befed

32. A lóvásáron ezek
ről esik a legtöbb 
sző

35. Női név
42. latinul leszek
43. A rossz kalnrábé
44. Volt hadvezér
45. Admrln Aktlen 

Gesellschaft
48. Csattanó
47. Kecske
49 T. R.
51. Egymásutánt 

belük.
A pályázati feltólolekftf is ar 1OOO nyeram^y l«ivrikit sreatambar 3-án közöltük.
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