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Lava! szenzációs nyilatkozata Magyarország mellett

Egy házaspár borzaimas
halálugrása az ötödik emeletről

Vasárnapra virradó 
hajnalban, négy óra tájt, 
az Erdélyi-utca 10. szá
mú ház V. emeletének 
egyik lnkója, Rotschild 
Paliké, aki az udvari 

. folyosóra nyíló szobá
ban aludt, arra ébredt 
fel, hogy beszélgetést

hall a nyitott ablakon keresztül. Nem tudta 
mire vélni a hajnali hangokat, odalépett az 
ablakhoz és hallgatódzott. Egy férfi és egy 
nő beszélgetett a folyosón:

— Isten áldjon meg — hangzott a férfi
hang.

A búcsúszavakra zokogástól elfulladva 
válaszolt egy női hang:

r— Isten veled ... Isten veled ... 
Rotschildné most már fölhúzta a rolót és 

kinézett:
a folyosón egy pizsamás nőt látott, 
mellette egy ugyancsak pizsamás férfi 
állt, ők bucsuzkodlak, átölelték, meg
csókolták egymást, azután egyszerre, 
hirtelen mind a kelten a folyosó rácsá

hoz léptek.
Rotschildné a rémülettől dermedten látta, 

hogy a pizsamás nő keresztülveti magát a 
korláton, közvetlenül mellette pedig ugyan
abban a pillanatban erős lendülettel átugrik 
a rácson a férfi is. Még egy pillanat, azután 

két halálos sikoltás és két test tompa 
csattanásának zaja hallatszott az ud

varról ...
A házfelügyelő és az éjszakai álmukból 

fölriadt lakók a folyosókra tódultak, néhá
nyon az udvarra siettek, ahol a kövezeten 
vérbe borulva, összetört tagokkal feküdtek 
az ötödikemeleti folyosón bucsuzkodó ön
gyilkosok

A házfelügyelő föléjük hajolt és ijedten 
kiáltotta:

— Jajl Ez a Sonnenfeld ur és a felesége. 
Az erdélyiutcai ház két öngyilkosa, Son- 

nehfeld János 61 éves magántisztviselő volt 
és 44 éves felesége, született Ró'nai Hermina.

Rövidesen megjöttek a mentők, de már 
nem akadt dolguk:

Sonnenfeld és a felesége halálra zúzta 
magát az udvar kövén.

Az Erdélyi-utca 10. számú ház IV. emelet 
4. számú lakásában Kovács Miklósnál, az 
Operaház szabómesterénél lakott albérletben 
a szerencsétlen sorsú házaspár. Egy kis ud
vari szobában laktak, április 16 óta, csen
desen, visszavonultan éldegéltek.

Kovács, aki a háború alatt a katonaság
nál ismerte meg Sonnenfeldet, megsajnálta 
a valamikor jobb napokat látott embert és 
a lakásért egy fillért sem kért, sőt egy idő 
óta élelmezte is a házaspárt.

Sonnenfeld János már békében a szállo
dai szakmában volt alkalmazva mint tiszt
viselő.

• Briatol-azállóban, majd kéaőbb a

A háború kitörésekor bevonult és mindvégig 
frontszolgálatot teljesített. Leszerelés után 
ismét visszatért régi hivatalába és egészen 
1931 végéig a Pár k-szállóban működött 
mint tisztviselő. Ekkor leépítették és ettől 
az időtől kezdve

nem tudott rendes elhelyezkedést 
találni.

A Brüfof-szállóban együtt dolgozott az Írói
déban egy feltűnő szép szőke leánnyal, 
Rónai Herminával, akit később feleségül is 
vett és dacára, hogy a nő tizenhét évvel fia
talabb volt nála,

példás házaséletet éltek, 
soha a legkisebb ősszeszólalkozás sem volt 
köztük.

Az asszony ugyanabban az Időben vesz
tette el állását, amikor férje, 

de neki sikerült még egy időre állást kapni 
Strauss Vilmos ügyvédnél, ahol gépirónő 
volt. Másfél év óta azonban neki sem volt 
állása. Egy ideig a Park-szállóban laktak, 
ahol mint volt tisztviselő, Sonnenfeld jutá
nyosán kapott szobát, de ezt a bért sem 
tudták sokáig fizetni. Először a férj öccsé- 
nél laktak, aki ugyancsak szegény ember, 
majd éjfélig elbeszélgettek Kovácsnéval. Jó
ból.

megengedték nekik, hogy néhány napra

Gömbös Gyula vasárnap este 
Varsóban nyilatkozott lengyel

országi útja eredményéről
Gazdasági egyiittmUködés, kulturális egyezmény Lengyelországgal

Vasárnap az egész magyar közvélemény 
érdeklődése Varsó felé fordult, ahol Göm
bös Gyula miniszterelnök az évszázados tra
díciókon felépült lengyel-magyar barátságot 
pecsételi meg. Nagy fontosságú tárgyalások 
folynak Varsóban a két ország gazdasági 
kapcsolatai kiszélesítéséről, kulturális össze
köttetéseinek szorosabbra fűzéséről. A tár
gyalások eredményeképpen vasárnap már 

Beck külügyminiszter lakásán alá
írták a magyar-lengyel kulturális 

egyezményt
repülőteret, majd az 1. számú lengyel re
pülőezredet szemlélte meg. Déltájban a 
Bem tábornokról elnevezett 1-ső számú 
lovas tüzérosztályt szemlélte meg a minisz
terelnök s azután visszahajtatott autójával 
Varsóba, ahol

hoMMbb autókörutart tett * megnézte

Varsó, okt. 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Gömbös Gyula vasárnapi varsói 
programja kora délelőtt kezdődött: tiz óra
kor a magyar miniszterelnök utója már 
■ Varsó melletti okenciei repülőtér felé ro
bogott. Gömbös M kiséreU megtekintette a

a Park-szálló egyik személyzeti szobá
jában húzzák meg magukat. 

Sonnenfeldéket annyira elkeserítette súlyos 
anyagi helyzetük, hogy ez alatt a pár na
pos vendégség alatt közös elhatározással 
öngyilkosságot kíséreltek meg.

Tavaly ősszel történt ez az öngyilkossági 
kísérlet,

mérget vettek be és pár héten keresztül 
a Rókus-kórbáz lakói voltak.

Amikor fölépültek, nem mehettek már visz- 
sza a szállodába, rokonoknál töltöttek egy 
pár hetet, majd Kovácsékhoz kerültek.

Az utóbbi Időben az összes holmijaikat 
eladogatták, a nőnek is és a férfinek Is 
mindössze egy öltözet ruhája maradt 

meg, 
azonkívül az a rózsaszínű pizsamájuk, 
amelyben az öngyilkosságot elkövették.

Szombaton este keresztrejtvényt fejtettek, 
majd éjfélig elbeszélgettekÁoudcsnéoal. Jó
kedvűnek mutatták magukat,

még viccelődtek te
és többször hangoztatták, hogy nem szabad 
az életet a tragikus oldaláról fölvenni. An
nál meglepőbb volt azután amikor Kovácsék 
a megrendítő eseményről értesültek.

A rendőrség két búcsúlevelet talált Son- 
nenfeldék éjjeliszekrényén. Az egyik levél 

parafálták is a magyar-lengyel kulturális 
egyezményt.

A lengyel nép spontán szeretettel fogadta 
Magyarország kormánvelnökét. Lelkes, me
leg ünnepség kiséri Gömbös Gyulát egész 
Lengyelországban. A miniszterelnök len
gyelországi útjáról és tárgyalásairól alábbi 
tudósításaink számolnak be részletesen. 

Kovács Miklósnak szólt, a másik Jonnen- 
féld egyik régi ismerőséhez, Janovits József 
volt katonazenészhez, aki a Rákóczi-ut 45, 
sz. alatt lakik. A Kovácsékhoz címzett le
vélben megható szavakkal búcsúzik a 
halátraszánt házaspár.

*— Fizesse meg a jó Isten •— Írják — azt 
a sok jóságot, amit velünk tettek és amit 
mi nem tudtunk meghálálni. Bocsássanak 
meg, hogy élőszóval nem búcsúztunk el, de 
hiszien az igazi öngyilkosok nem szokták 
előre bejelenteni szándékukat így kellett 
tennünk,

nem akartuk továbbra te lgénybevenn! 
senkinek a jóságát,

hiszen semmi kilátás sem volt arra, hogy 
valaha is álláshoz jussunk. Eszközöljék ki, 
ha lehetséges, a rendőrségen, hogy

közös sírba temessenek bennünket,
mert nagyon szerettük egymást az életben.

A levelet Sonnenfeld és a felesége is alá
írták. Janovitstól ugyancsak meleg szavak
kal búcsúznak, neki is megköszönik Jóságát 
és arra kérik, hogy

néha látogassa meg sírjukat és egy szál 
virágot tegyen rá.

A két holttestet a törvényszéki orvostani 
intézetbe szállilolták.

a város valamennyi nevezetességét.
Déli egy órára pedig a vasárnapi program 

legfontosabb pontja következett:
a magyar-lengyel kulturális egyezmény 

parafálása.
Minthogy a külügyminisztérium helyisé- 

geit éppen most építik át, az előzékeny, fU 
gyelmes lengyel tényezők ugy intézkedtek, 
hogy

Beck József lengyel külügyminiszter la
kásán történjék meg az egyezmény alá

írása.
Déli egy órakor a miniszterelnök Beck 

külügyminiszter lakására hajtatott és
itt magyar részről aláírta az egyez

ményt,
mig lengyel részről Beck külügyminiszter ég 
Jendrzejevicz Waclaiv kultuszminiszter ir* 
tűk alá. Az egyezmény parafálása után 
Beck külügyminiszter dezsönét adott Göm* 
bőt Gtt’xla külüOTminUxtet tiszteletire.
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Gömbös vasárnapi 
nyilatkozata külföldi 

és magyar újságírók előtt
Délután öt órakor Gömböt Gyula fogadta 

az Európa-szállő egyik különtermében a 
külföldi és magyar sajtó képviselőit. A mi
niszterelnök francia nyelven nyilatkozott az 
újságírók előtt. Mindenekelőtt kijelentette, 
hogy

őszinte és mély örömmel Jött abba as 
országba, amelyet százados barátság ée 
rokonszenv fűz a magyar nemzethez.

Majd történelmi visszapillantást vetett a két 
nemzet küzdelmeire.

— Lengyelország éa Magyarország min
dig a nyugati kultúra elővédjei voltak — 
mondotta Gömböt miniszterelnök — s en
nek következtében

legtöbbet szenvedtek a keletről Jövő 
támadások miatt.

A két nemzetnek, hogy e fontos küldetését 
lojálisán betölthesse, egymást kölcsönösen 
segítve, de másoktól elhagyatva, vérét áldo- 
x(ltokat kellett hoznia. Magyarország és 
Lengyelország a szabadság és igazság úttö
rői voltak az elanult korszakokban.

*■— A nyugat nem mindig értette meg 
népeink küldetésének fontosságát.

'A következmények megmutatták, milyen 
súlyos eredmények támadtak ebből a meg- 
neinértésből nz egész kontinensen.

Ezután Gömbös Gyula a múlt század 
nagy politikai és diplomáciai eseményeire 
utalt és a két nemzet kölcsönös küzdelmeit 
vázolta.

—Most, amikor mint Magyarország mi- 
niszterlenökének alkalmam volt baráti lá
togatásra jönni, — mondotta ezután Göm
böt Gyula miniszterelnök — elsősorban az 
ezeréves történelmi testvériség szellemét 
akarom szem előtt tartani. Azért Jöttem 
önökhöz, hogy a huszadik század gondolat
világának megfelelően

megpróbáljam a régi történelmi tanul
ságok realizálását

•— Magyarország őszinte csodálattal áll 
szemben azzal a hatalmas emelkedéssel, 
amelyről a visszaállított Lengyelország ta
núbizonyságot tett, az a Lengyelország, 
amelynek súlya és politikai fontossága 
egyre emelkedik.

Izngyelorsfág sorsa a történelem folya
mán a magyar nép számára biztató pél
dát jelent és bizalmat önt belénk jö

vőnk iránt.

Szoros gazdasági együttműködés 
Lengyelország és Magyarország közt

— Mostani látogatásom célja a lengyel
magyar kapcsolatok szorosabbra fűzése, kü
lönösen szellemi és kulturális tekintetben. 
A kedvező fogadtatás, melyben részem volt 
és a rokonszenvnek megnyilatkozása remél
nem engedi, hogy

törekvéseimben az önök teljes meg
értésére számíthatok.

Sok olyan szempont van, amely erőfeszíté
seink egyesítését írja elő.

— Lengyelország, amely Kelet-Európa 
nagyhatalmainak egyike és a Kárpátok 
északi medencéjével közvetlen szomszéd, 
arra van hivatva, hogy nagy szerepet játsz- 
szék Európa gazdasági együttműködésénél.

— Nem közömbös Lengyelország szá
mára az, hogy a Duna völgyében ál

landó helyzet alakulását láthassa.
Gazdasági szempontból Lengyelország és 

Magyarország sok viszonylatban kiegészíti 
egymást ét meg vagyok győződve, hogy az 
árucserét a két ország között jelentősen 
fokozni lehet.

— Azt hiszem, azoknak a megbeszélések
nek során, amelyeket Varsóban folytattunk, 
hasznot munkát végeztem.

•— Kereskedelmi és kulturális kapcsola
tok fejlesztése országaink között

kétségtelenül reálissá fogják tenni ■ 
két nemzet baráti kapcsolatait.

— Meg vagyok arról gyöződvs, hogy azok 
a tényezők, akik a két nemzet fejlődését 
biztosították,

ugyanolyan mértékben biztosítják to
vábbra Is a két nemzet szolidaritását 
nemcsak saját érdekükben, hanem Eu

rópa békéje javára is.
A miniszterelnök végül megköszönte a 

sajtó képviselőinek az érdeklődést
A miniszterelnök sajtófogadása után a 

Magyar-Lengyel Egyesület teáján vett részt, 
melyet Gömbös Gyula tiszteletére adtak az 
Európa-hotelben. A tea után

Matuska Péter varsói magyar követ 
adott vacsorát Gömbös Gyula tiszte

letére.
A vacsora után fogadás volt, amelyen Göm
bös Gyula és kísérete, valamint a lengyel 
kormányelnök és a legelőkelőbb lengyel 
közéleti férfiak vettek részt

NagyrabsssOlt Vegyész Úri

Húsz éves korom óta borotválkozom, — 
azóta S5 év pergett !e az Idők rokkáján - a 
borotválkozás rendkívül érős szakállam követ
keztében egész életemen át elkeserített, mert 
kellemetlen érzést okozott Amióta az ön által 
készített „Hezolite-Rapid* gyorsborotvakrémet 
használom, nemcsak a kellemetlen érzésem 
múlt el, hanem elmúltak az arcomról a patta
nások és az apróbb véraléfutások Is Ennek 
a megállapítása Inspirál arra, hogy önnek 
hálámat és elismerésemet te|ezzem ki. 
Fogadja szívesen, mert csodás krémjével nagy 
szolgálatot tett • borotválkozók millióinak.

Készséges szolgá|a

v. rendőrkapitány.

On sem kockáztat tehát semmit, ha a 24 filléres próbadobozt megvásá
rolja - mely 24 fillért is visszatérítem eredeti doboz vásárlásánál — és 
ön meggyőződhet a fentiek igazságáról, mely szerint a HEZOIJTE RAPID 
arcápoló gyorsborotvakrémmel víz, szappan és ecset nélkül 1 perc 

alatt tökéletesen megborotválkozhatlk.
Kapható ■tladea asaktialetben e> a kéazítftnél, Dr. HOLOZER vegyAaa Illata* ertArába* 

Uadupett, Teréz-kUrut 8.

A világrepiiiők közül eddig az angolok vezetnek
Egy gép Rómában, kettő JMarseilleben 
kényszerleszállást végzett

Londoa, október >1.
As Anglia—ausztráliai

Űrrepülési verseny, amely 
mint ismeretes, a világ 
legnagyobb repülőverse
nye, izgalmas körülmé
nyek között folyik. A ver
seny favoritja, a Molllson- 
házaspár vasárnap elveszí
tette a vezetést, mert a 
Bagdad és Allahabad kö- 

xöttl nlTonalon kénytelen Tolt kény,«rle,ííl- 
lást végezni.

A repülőversenyben résztvevő huss repülő
gép közül most az élen

Scot és Black angol pilóták gépel baladnak. 
Ékkőnek érkeztek Allahabad repülőterére, 
amely a húszezer kilométeres távon a máso

dik ellenőrző állomás.
As angol pilóták neki mertek vágni as éj

szakai repülésnek Perzsián és Beludzsisztánon 
keresztül. Előre gondoskodtak élelemről és Ita
lokról, meleg fürdőről és ágyról, ahol a pilóták 
rövid Időre lepihennek.

As angol pilóták a bagdad—allahabadl 
3690 kilométeres légi útszakaszt 11 óra 43 

pere alatt tették meg.

XawrahwííW Ovi
Ai idemellékelt költeményt oly fiiból 

küldöm meg, hogy azt — amennyiben 
üzleti érdekelnek megfelel — használja (el 
a napi sajtóban.

A magam résztról pedig gratulálok 
a esoddlalos gyorsborotvakrémhez, mert 
az fényesen bevált.

Erre való tekintettel készséggel vállal
kozom a szóban lévő borotvakrémet kitér- 
iedt ismeretségem körében önzetlenül 
ajánlani. Ehhez azonban szükségem lenne 
néhány doboz krémre, hogy állításomat 
tényekkel demonstrálhassam.

Egyebekben vagyok Yegyézemémök 
úrnak Rákoscsabán, 1934 október hó 12-én

kiváló tisztelettel

úgy hogy az óránkénti átlagos sebesség 30Q 
kilométernek felel meg.

A második helyen a holland pilóták gépe 
haladt. Az első számú ellenőrző állomást, a 
bagdadi repülőteret eddig még két repülőgép 
érintette. Két másik angol pilóta kénytelen 
volt motorhiba miatt visszatérni a bagdadi 
repülőtérre. Athénbe eddig hét repülőgép érke
zett meg. Egy repülőgép Rómában hajlott 
végre közbenső leszállást és Marteilleben két 
repülőgép szállott le.

Lezuhant a vllágrepülííket 
fogadó katonai gép 

a dzsungelben
London, október ti'.

Az Anglia—ausztráliai repülőverseny részt
vevőinek fogadtatására . elöreküldött angol ka
tonai bombavető repülőgép szerencsétlenül 
járt. Singapore-böl érkező jelentés szerint

■ repülőgép 250 kilométernyire északra 
Slngapore-tól Johor városka közelében a 
dzsungelbe zuhant. Attól tartanak, hogy a 

repülőgép utasai életüket vesztették.

Gömböt Gyula miniszterelnök varsói meg
beszéléseiről vasárnap hivatalos közleményt 
adtak ki, amely szerint a két ország állam
férfiéi a következőket határozták él:

— A legközelebbi jövőben mindkét or
szágban

gazdasági tanulmányi bizottságot alkot
nak, továbbá vegyes lengyel-magyar bi
zottságot állítanak fel a kölcsönös ke

reskedelmi forgalom kiterjesztésére.
Még ebben at évben megkezdik az idegen
forgalmi egyezményre irányuló megbeszélé
seket éa a legközelebbi jövőben konzuláris 
egyezményt kötnek.

Gömböt Gyula varsói tartózkodása alkal
mával a lengyel közéleti férfiak közül Kos- 
lowski miniszterelnök, Szembeck külügy
miniszterhelyettes, Stedleckt miniszterelnök
ségi államtitkár, Sívjezawskt, a köztársasági 
elnök kabinetirodájának vezetője, továbbá 
Lubicntkl követségi tanácsos magas kitün
tetéseket kaptak.

GUmbUs Gyula 
mai programja: Krakó

Vasárnap befejeződött Gömböt Gyula 
Varsói látogatása. Ma hétfőn reggel fél 
nyolckor

a miniszterelnök kíséretével együtt 
Krukóba utazik,

ahová Szembek Jan gróf, a lengyel külügy
miniszter helyettese kiséri el.

A miniszterelnök vonata déli egy órakor 
érkezik meg Krakóba, ahol

uzinléu ünnepélyes fogadtatás less.
'A fogadáson megjelenik a krakói vajda, a 
krakói polgármester, a hadtestparancsnok 
és városparancsnok, azonkiviil zászló alatt 
diszszázad vonul ki és a katonai zenekar 
zenével fogadja a miniszterelnököt.

A délután folyamán Gömbös Gyula mi
niszterelnök

mrgirklntl Krakó város történelmi ne- 
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aiktvteati

vezetcsségclt, köztük a magyar vonat
kozású történelmi emlékeket, 

igy Báthory István és Hedvig királyné sír
ját.

Este félnyolc órakor a krakói vajda a 
Nagyszállóban ebédet ad Gömbös Gyula 
miniszterelnök tiszteletére. Kilenc óra negy
ven perckor a miniszterelnök és kísérete 
továbbutazik Krakóból.

Gömbiig római utján 
Bécsbe is ellátogat

Mint ismeretes, Gömbös Gyula miniszter
elnök Varsóból való visszaérkezése után 
néhány nap múlva Rómába utazik, hogy 
Mussolini olasz miniszterelnökkel találkoz
zék és

átbeszélje vele a legutóbbi együttlét 
óta előállott vlágpolitikai helyzetet.

Miután Gömbös Gyula miniszterelnök 
varsói útja a marseillei megrendítő gyászos 
események után némi eltolódást szenvedett, 
oly kombináció merült fel,

hogy Gömbös Varsóból nem is tér viga
sza Budapestre, hanem onnan egyene

sen Rómába utazik.
Ez a terv utóbb módosult és most már tel
jesen bizonyos, hogy Gömbös Gyula mi
niszterelnök Varsóból néhány napra haza
jön,

de a hét végén, vagy a Jövő hét elején 
feltétlenül elutazik Rómába.

A miniszterelnök az eddigi tervek szerint 
Bécsen át megy az olasz fővárosba és ez 
alkalommal visszaadja Schuschnigg osztrák 
kancellár magyarországi látogatását, aki 
— mini ismeretes — Dollfuss kancellár te
metése után megtekintette „Az ember tra
gédiájának" szegedi előadását.

Gömbös Gyula miniszterelnök teljesen 
magánjellegű bécsi tartózkodása csupán 
néhány óráig fog tartani és

nemcsak Schuschnigg osztrák kancel
lárnak szóló udvariassági aktus lesz, 
huncin Gömbös ez alkalommal a ke
gyeleten baráti érzés lerovásaként Doll
fuss kancellái sírjára koszorúi fog 

helyezni.
Rómában kél-három napig fog maradni 

a miniszterelnök, egész szűk körű lesz a kí
séreté is, annál is inkább, mert a magyar 
kormány gazdasági szakértői már lenn 
vannak Rómában, a fennálló gazdasági 
egyezmény körül tapasztaltak megvitatá
sára.

Végleg eldőlt Zsitvay fővárosi 
pártelnöksége

A kormánypárt fővárosi szervezkedéséről 
az utóbbi napokban újra nagyon sok szó 
esett, különösen abból a szempontból, hogy 
a kormány minden körülmények között be
folyást kíván gyakorolni a fővárosi kor
mánypárt politikájára. Tudvalevő, hogy a 
Tattersallban tartott hatalmas népgyülésen 
maga Gömbös Gyula miniszterelnök adta ál 
Huszár Aladár akkori főpolgármesternek a 
fővárosi kormánypárt vezérségét, azóta 
azonban a nyilvánosság előtt nem történt 
semmi, de annál élénkebb harc folyt a ku
lisszák mögött. —

Közben Huszár Aladár megvált a főpol
gármesteri tisztségtől, az OTI elnöke lett és 
ebben a pozíciójában nem tartotta magát 
alkalmasnak arra, hogy a Nemzeti Egység 
Pártjának fővárosi vezérségét megtartsa és 
— mint fővárosi politikusok körében be
szélik —

már be Is adta lemondását.
Ettől függetlenül már hetekkel ezelőtt fel
merültek a kombinációk, hogy Zsitvay Ti
bor nyugalmazott igazságügyminiszter áll

Hadikölcsönt* Tőzsdével szemben. Telefon: 213-10.

a fővárosi kormánypárt szervezkedésének 
élére.

Miut jó forrásból értesülünk, ez a kom
bináció a parlamenti ciklus megkezdése 
után komoly stádiumba jut és

most már bizonyosan Zsitvay Tibor 
kerül a kormány fővárosi pártjának 
élére, mig Tabódy Tibor ügyvezető-al- 

elnöke lesz a pártnak.
Ezek után biztosra vehető, hogy a parla
menti élet megkezdése után ugyancsak 
megkezdődik a városházi kormánypárt erő
teljes megszervezése, annál is inkább, mert 
a városházi politikusok maguk is úgy lát
ják, hogy Kozmáék aktivitása meglehetősen 
elerőtlenedett az utóbbi időben. Híre jár 
annak Is,

hogy fiatal fővárosi erők, fiatalabb In
tellektusok kapcsolódnak bele az uj 
szervezkedésbe, ső| esek fogják alkotni 

a városházi kormánypárt gerincét 

Mindenesetre városházi politikai körökben 
úgy látják a helyzetet, hogy a parlamenti 
munka megkezdésével egyidejűleg erős és 
aktív munka kezdődik a városháza politikai 
berkeiben is.

Gömbös Gyula miniszterelnök Rómából 
való hazatérése után

összehivatja a képviselőháa külügyi bi
zottságát,

amelyen nyilatkozni fog az összes aktuális 
külügyi kérdésekről. A külügyi bizottság 
legutóbbi ülése óta óriási jelentőségű ese
mények történtek a világpolitikában. Doll
fuss mártírhalála és a marseillesi király
gyilkosság határolják azokat a külpolitikai 
eseményeket, amelyekről a miniszterelnök 
nyilatkozni fog a külügyi bizottságban,

♦
Kánya Kálmán külügyminiszter elutazott 

Rómából hazafelé és kedden már átveszi a 
külügyminisztérium vezetésétt

♦

Kállay Miklós földművelésügyi miniszter* 
nek a kormányból való kiválásáról beszél
nek politikai körökben. Megbízható infor
mációink szerint Kállay Miklós hajlandósá
got mutat arra, hogy a földművelésügyi tár
cát felcserélje a varsói követség vezetésével, 
annál is inkább, mert a miniszterelnök var
sói látogatásával a gazdasági kapcsolatok 
kiépítése a két állam között fokozott jelen
tőséggel bir. Kállay Miklós utódjául Dará
nyi Kálmán miniszterelnökségi államtitkárt 
emlegetik, akit úgyszólván pártkülönbség 
nélkül szimpátiával fogadnának a földmű
velésügyi minisztérium élén.

♦
A képviselőhöz holnap, kedden tartja első 

ülését, melyen több kisebb, két jelentősebb 
törvényjavaslat kerül henyujtásra. Az egyik a 
mezőgazdasági cselédekre vonatkozik, a másik 
na erdőtörvény. A javaslatokat kiadják az lile- 
tékes bizottságoknak és mivel azok tárgyalása 
közel két hetet vesz Igénybe,

■ képviselőház november 6-lg elnapolja
1 • magát,

úgyhogy a törvényhozás érdemleges munkája 
csak ekkor kezdődik. g
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Vakmerő ékszerrabló ki
fosztotta a bécsi Sacher- 

szállőban Sternberg 
Cecília grófnőt

» Bécs, október 21.
v (A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Tegnap óta talpon áll a bécsi rendőrfő
nökség legügyesebb huszonhat detcktivje és 
maga Barbe udvari tanácsos, a bűnügyi rend
őrség főnöke irányítja munkájukat: példátlan 
ékszerrablás történt Bécsben,

a császárváros egyik legelőkelőbb hotel
jében, a Sacberben rejtélyes módon kifosz

tottak egy arisztokrata hölgyet.
Szombaton délután a prágai gyorsvonattal 

Bécsbe érkezett Sternberg Cecília grófné, szü
letett Bazarovka hercegnő, akinek többezer hol
das birtoka van, Csehszlovákia egyik leggaz
dagabb asszonya és ismert alakja a felső tíz
ezrek világának.

Sternberg Cecília nem egyedül jött Bécsbe, 
barátnőjével, egy angol hölggyel érkezeit: lady 
Mary Ryan volt a társaságában. Lady Mary 
Ryan is előkelő famíliából származik,

Bnltazzl-lány, családi kapcsolatban van a 
trónörökös-drámából ismert Vecsera Mária 

bárónő famíliájával.
Az előkelő hölgyek a Sacher-szállóba haj

tattak és az első emeleten háromszobás lak
osztályt nyittattak. A megérkezés után rendbe
hozták toalettjüket, átöltöztek éa elhagyták a 
szobát. Retten együtt mentek le a hallba. Stern
berg grófné igy szólt a portáshoz:

— Ha valaki keres, őt perc múlva visszajö
vök — és ezzel elhagyta a szólló épületét

Lady Mary Ryan a hallban maradt, ahová 
bécsi ügyvédjét várta. Az angol hölgy ugyanis

válófélben van,
a válással kapcsolatban anyagi differenciái 
keletkeztek bécsi kereskedőkkel, a kereskedők 
hitelsértésért följelentették és éppen azért jött 
Bécsbe, hogy az ügyről tárgyaljon. A hallba 
meg is érkezett az ügyvédje, rövid ideig tár
gyaltak, közben visszaérkezett a szállóba 
Sternberg Cecília, mire Lady Mary Ryan el
köszönt az ügyvédjétől és a két barátnő 

együtt ment fel az elsőemeleti lakosztályba.
Néhány pillanat múlva kétségbeesett kiálto

zást, majd hosszantartó csöngetést hallott a 
szálloda személyzete.

Egyszerre rohantak be a portás, a szálloda 
igazgatója és a szobapincér. A szobában két 
halálsápadt hölgyet láttak, félig ájult állapot
ban. Előbb Mary Ryan tért magához:

— Borzasztó dolog történt, — hebegte. —
• grófné összes ékszereit ellopták

az alatt a néhány perc alatt, amig távol volt.
A Sacher-szálloda igazgatója azonnal telefo

nált a bécsi bűnügyi rendőrségre, ahol Klauss 
János dr., a bűnügyi osztály helyettes főnöke 
kapta meg a hevenyészett jelentést. Azonnal je
lentette az esetet Barbe dr udvari tanácsosnak 
és néhány perccel később már

a bécsi rendőrség riadóautója torpant meg 
a Sacher-száUó bejárata előtt

Detektivek raja lepte el a szállodát. Elállták a 
kijáratot, minden emeletre figyelő őrszemet 
állítottak fel, Barbe udvari tanácsos pedig 
Klauss dr.-ral együtt Sternberg grófné lakosz
tályába sietett. Részletesen kihallgatták a gróf- 
nét, aki utolsónak hagyta el a lakást. Kiderült, 
hogy

a szobakulcsot nem adta oda a portásnak, 
mint az szokásos, hanem az ajtófélfán lévő 
horogra akasztotta.

Kihallgatták a szomszédos lakosztály lakóit 
és a személyzetet is, de ezek semmi támpontot 
nem tudtak adni arra vonatkozóan, hogy a 
kritikus időpontban a grófné lakosztálya előtt 
ki tartózkodott.

Végül az első emeleten alkalmazott bérszolga 
kihallgatására került a sor. Ez az ember el
mondotta, hogy látta a grófnét és barátnőjét 
n lépcsőn lefelé haladni és azt is látta, hogy 
kél perccel távozásuk után, három lépcsőt 
ugorva,

egy férfi rohant fel az első emeletre.
A férfi negyven-negyvenötéves, világos színű 
koverkolköpönyeget viselt, a derekán övvel 
leszorítva Kalapja sötét színű, arca kerekded, 
angol bajusza van és a szeme fekete.

— Azért tűnt fel a férfi, — mondta a szol
ga, — mert sietett és mert elöltem ismeretlen, 
Nem gyanakodtam azonban rá, mert azt hit
tem valamelyik szállodai vendégünket láto
gatja meg.

A hazai 
barnaszenek 
eltüzelésére még

Ál ( AMGFPGYAPI GYAPTMÁNV!
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Rendkívül érdekes a szolga vallomásának az 
a része, amelyben azt mondja, hogy

lefelé Is látta menni a férfit, mindkét keze 
felöltője zsebébe volt süllyesztve 

és ugyancsak nagyon sietett lefelé.
A rendőrség ezt a féríit kereste, kutatta, de 

semmi nyomát nem találják eddig. Abból a 
célból, hogy minden egyes mellékkörülményt 
tisztázni tudjanak.

Mary Ryant Is kihallgatják.
Annál is inkább, mert pontos leírást tud adni, 
még jobbat, mint Steinberger grófné, az el
tűnt ékszerekről.

A kárt egyébként a grófné 27.000 schillingrc 
értékeli. Bemondása szerint a következő ékszer
tárgyait lopták el:

három méter hosszú gyüngynyakék igaz
gyöngyökből és platinacsöppekből, í 

brilliáns brosstű, szegfüformáju, 6 centiméter 
hosszú, platinafoglalatban, egy pár platina
függő, smaragdból és brilliónsból, egy arany 
fleppdzsckk briliánsokkal, smaragdokkal, za

Lawal francia külügy
miniszter küelenteíte :

a francia kormány nem 
gondolt arra, hogy 
Magyarországot kap
csolatba hozza a mar- 
seiSlei merénylettel

Bécs, október 21.
A „Telegraf “ jelenti Páriából: Rendesen jól értesült forrásból a lap párisi 

tudósítója a következő részleteket közli Laval külügyminiszternek Khucn- 
Héderváry Sándor párisi magyar követ lel tegnap folytatott megbeszéléséről:

— A magyar követ felszólalt a tá nadások és gyanúsítások ellen, ame
lyeknek kormánya a francia sajtóban ki van téve. Sem a magyar kormány
nak valamely tagja, sem pedig a magyar állam valamely magasabb funkcio
náriusa a legcsekélyebb mértékben sem tartott fenn kapcsolatokat a horvát 
emlgránskörökkel.

Laval külügyminiszter válaszában kijelentette, hogy a francia kormány 
nem gondolt arra, hogy Magydrországot kapcsolatba hozza a marseillei me
rénylettel. A francia kormány éppen ellenkezőleg mindent megtett, hogy a 
francia közvéleményre megnyugtatóig hasson és a konfliktus elfajulását 
megakadályozza.

Elfogták Perics 
ügyvédet, a királygyilkos

ság óta lázasan keresett 
horvát emigráns vezért

Brüsszel, október 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A belga rendőrhatóságok felte
vése szerint a Lüttichben letartóztatott állí
tólagos Pérics Sztjepo nem más, mint a 
a valóságnak, hogy orvosdoktor. Igazi ne- 
lázasan keresett Percsec Gusztáv horvát 
emigránsvezér. A letartóztatott horvát me
nekült vasárnap bevallotta, hogy hamis név 
alatt jött Belgiumba és az sem felel meg 
a valóságnak, hog yorvosdoktor. Igazi ne
vét nem volt hajlandó megmondani, a ren
dőrség azonban bizonyos jelekből arra kö
vetkeztet, hogy

a letartóztatott Percsec Gusztáv emlg- 
ránsvezérrcl azonos,

Percsec Gusztávnak a francia rendőr
hatóságok nyomozati adatai szerint vezető 
szerepe volt a királygyilkos merénylet elő
készítésében. Az állítólagos Perics—Percsec 
ujjlenyomatait és személyi adatait megküld
ték a jugoszláv rendőrhatóságoknak azzal, 
hogy Belgrádban állapítsák meg, vájjon 
helyes-e a belga rendőrhatóságok feltevése, 
hogy a letartóztatott valóban Percsec Gusz
táv.

A belga rendőrhatóságok egyébként meg
állapították, hogy

Belgiumban szintén volt egy horvát 
menekült-telep.

Ugyanúgy, mint Olaszországban és Magyar
országban, a horvát menekültek Belgium
ban is összeálltak és együtt bérellek földet 
s azon gazdálkodtak. Ez a belgiumi horvát 
mcnekillt-telen a Lűltich melletti Scraing 
községben volt. A rendőrség azt is megálla-

A rejtélyes nő Vondracsek Mária, egy cseh 
bányász huszonhatéves leánya.

Vondracsek Mária annakidején férjhezment 
egy cseh állampolgárhoz, akitől később elvált. 
Vondracsek cseh hénvásznól lefoglalták leá
nyának egész levelezés.! és fényképeit. A nyo
mozást Csehszlovákiára is kiterjesztik a király-

pitotta, hogy. P'rc&e .Gusztáv, 1933 juliuU- gyilkosság ügyében.

i az ui duplaspirállámpa 
világiasat, mer I ad. A
kevesebb aramé 2Qo/(ríg
roeglakanlas on deU fényt a
terjed. A ^rX-egységek jelzik, 
lámpán Dekalumen-egY
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fírokkal, rubinokkal kirakva, azonkívül még 
egész sereg kisebb ékszer.

A bécsi rendőrség óriási apparátussal igyek
szik a rejtélyes szállodai lopásra fényt derí
teni.

bán Belgiumba érkezeit és ő szervezte meg 
a seraingi menekült-telepet.

A letartóztatott egyébként
a leghatározottabban tagadja, hogy bár
milyen szerepe is lett volna a marseillei 
királygyilkos merénylet elkövetésében, 

csak annyit ismer be, hogy valóban Dél- 
Amerikába akart álnéven eljutni.

A Petit Pariesien-nek az utolsó pillanat
ban érkezett liegei távirata szerint azonban 
voltaképpen még sem Persccröl van szó. A 
letartóztatott egy Perics nevű ügyvéd, aki 
azonban szintén alvezére volt Pavelicsnek.

Perics azt vallotta, hogy sohasem volt 
Budapesten, de egymásután járt Németor
szágban, Olaszországban, Franciaországban 
végül Belgiumban.

Vasárnapra meg
oldódott, hogy kicsoda 
a királygyilkossághan 

szereplő titokzatos 
szőke nő

Páris, október 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A Matin távirata szerint vasárnapra meg
oldódott, ki az a titokzatos szőke nő, aki a 
marseillei királygyilkosságban szerepelt.

Vasárnapra végétért 
a kormány válság

Belgrád, október 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A jugoszláv kormányválság vasárnap es
tére végétért: a régenstanács újból üzonovice 
miniszterelnököt bizta meg a kormányalakítás
sal. Uzonovics, aki ezúttal tizedszer lesz kor* 
mányelnök, ma állítja össze a kormánylistát.

Az olasz sajtó szenzációs 
lelepiezése a horvát 
emigránsvezér barát
nőjének memoárjairól

Róma, október 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A Corriera della Sera belgrádi 
tudósitója foglalkozik azzal az okirattal, 
amelyet a belgrádi sajtófőnökség a külföldi 
újságírók rendelkezésére bocsátott és amely
nek cime „Pogorelec Jolka kávéházi tán
cosnő, Percscc Gusztávnak, a jankapusztai 
terroristabanda vezérének titkárnője és 
barátnője visszaemlékezéseiből".

A Corriera della Sera tudósitója megálla
pítja, hogy ez a röpirat

egyezik azzal a nyilatkozattal, amelyet 
az egyik párisi lap néhány nappal ez
előtt közölt a Pogorolee Jelkával foly

tatott intervju nyomán.
A Corricre della Sera tudósilója minden
esetre különösnek tartja, hogy a belgrádi 
sajtófőnökség, ahol tájékoztatást kért a rop- 
irattal kapcsolatban, azt mondotta:

— Régi históriáról van szó, amelyet csak 
azért újítottak fel, hogy a külföldi újság
íróknak anyagot szolgáltassanak a Színes 
Krónika számára.

Kettős szoboravatás 
Szentesen

Szentes, okt. 21.
Ünnepe volt vasárnap Szentesnek: kettős 

szoboravatás. Csongrád megye és Szentes 
városa

szobrot állított Kossnth Lajosnak és a 
város nagy szülöttjének, Horváth Mi

hály költő-történetirónak.
A város főterén helyezték el a két bronz

szobrot. Sokezernyi közönség gyűlt össze a 
szoborlelcplezési ünnepségre.

A kormány képviseletében Lázár Andor 
dr. igazságügyminiszler, a város ország
gyűlési képviselője jelent meg Szentesen. 
Az igazságügyminiszter tartotta meg a szo
boravatási ünnepi beszédet.

— Kossuth a nemzet számára az atavisz- 
tikus nagy gondolatok testi megjelenése 
volt — mondotta, — ezt a szobrot azoknak 
a nagy eszmédnek emeltük, amelyek a ma
gyar nemzetet ezer éven át vezették. Adja 
Isten, hogy

azok az eszmék, amelyeket Kossuth 
Lajos és Horváth Mihály képviseltek, 

örökké éljenek.
A miniszter beszéde után Négyest Imre 

dr. polgármester a város közönsége nevé
ben átvette a szobrokat, amelyeket azután 
megkoszorúztak. Az ünnepség után délben 
a kaszinóban közebéd volt,
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Drákói szigorúsági! lugkő* 
rendelet készül a rendőrségen

Rövidesen ugylfitszlk végre megoldódik a 
sokat vitatott lugköprobléma: drákói szigorú- 
ságu rendelet készül, amely egyszerre véget- 
vct a lugkő körül tapasztalható lehetetlen 
helyzetnek.

Nem ismeretlen a közönség előtt, hogy 
szinte napról-napra mennyi lugkőmérgőzés 
fordul elő. Az öngyilkosságokon kívül renge
teg a baleset is: tömegével fordul elő Duda
pesten és vidéken, hogy a könnyen hozzáfér
hető helyen tartott lugkőoldatot kisgyermekek 
megisszák, vagy belehalnak a mérgezésbe, 
vagy életük végéig tarló súlyos roncsolásokat 
szenvednek a torkukban. Szinte ijesztő módon 
nagy a kórházakban lugkőmérgezéssel ápolt 
gyermekek száma.

Aa UJ Szent János-kőrházban két hét 
alatt tizennyolc lugkőmérgeiéscs gyermek 

került,
csapa két-három-ötéves kisgyerek.

A lugkőmérgezések feltűnő elszaporodása 
arra késztette a hatóságokat, hogy végre eré
lyes intéskedéssel oldják meg ezt a problémát. 
A belügyminisztérium már régebben kiadott 
rendeletét, amely szabályost! a lugkő árusítá
sát, de ez a rendelet nem elég megfelelő arra, 
hogy hathatós védelmet nyújtson a lugkőmér- 
gezések ellen.

A főkapitányságot Is foglalkoztatja termé
szetesen ez a kérdés és

a rendőrség most rendelettervezetet készí
tett

Éjjeli „iráspróba"
a legénylakásban

Nyolcezer pengőt kér az apa 15 éves leány ártatlansága felében

Különös kalandba került egy ismert fővá
rosi gyáros, akinek rövid félórás udvarlása 
ebben a percben már a polgárt bíróságon ki
flii a budapesti főkapitányságot, sőt a királyi 
ügyészséget is foglalkoztatja.

A gyáros, akit egy áruházbeU leány jelentett 
fel „csábítás" és erőszakoskodás miatt, igy 
adja elő a történteket:

— Az év júliusában a körúton sétáltam két 
barátommal. Egyszer csak előttünk termett egy 
csinos leány és én — megszólítottam. A leány 
nem ellerkezett és később kisétáltam vele az 
Angol-parkba, onnan autotaxin

hazavittem a lakásomra, 
itt félórát töltöttünk együtt, ezután hazament, 
illetve elhagyta a lakásomat.

A leányt is kihallgatták, aki, mint „sértett", 

a lugköprobléma végleges megoldására. A ter
vezet rendkivül szigorú, valósággal drákói 
szankciókat tartalmaz azokkal szemben, akik 
vétenek a rendelet ellen.

A huszonnégy szakaszból álló rendelet első 
pontja kimondja, hogy

a lugkő keresztes méreg, a csomag burko
latára halálfejei címkéi kell ragasztani

és a címke szövegén föl kell tüntetni, hogy a 
lugkő halált okozó méreg, vigyázni kell rá, 
nehogy gyerek kezébe kerüljön. Ott kell állni 
a címkén a figyelmeztetésnek, hogy

a háziasszony ■ lugkövet akár darabosan, 
akár oldatban, elzárt helyen köteles tar

tani.
A kereskedőket, akik szabálytalan módon, vá
sárlási engedély nélkül adtak ki lugkövet, ed
dig kihágásért vonták felelősségre. Az uj ren
delet ezt az Intézkedést is megváltoztatja. A 
rendőrség a jövőben akár öngyilkosság, akár 
baleset történt, mindig' szigorúan kinyomozza, 
hol vásárolták a lugkövet és ha az eladás kö
rül szabálytalanság tőként,

a kereskedőt nem kihágásért Ítélik el, ha
nem bűnvádi eljárás alá vonják.

A rendelet-terveaeten most végzik az utolsó 
simításokat,

rövideden a belügyminisztérium elé kerül 
és lehet, hogy a legrövidebb időn belül életbe- 
léptetik.

Igy mondja el aa Öamerkedést éa annak kö
vetkezményeit:

— A körúton mentem hazafelé, amikor M. 
György megszólított. Eleinte nem ügyeltem rá, 
de később hajlottam a szóra éa kimentem vele 
az Tngol.parkba. Velünk Jött nővérem is, aki 
kiszolgáló egy üzletben éa akit megvártunk, 
míg kijött a boltból.

— Az Angol-parkból autón mentünk haza 
M. György lakása elé. Itt, sőt már az autóban 
uj ismerősöm azt kérdezte tőlem; Mennyi a 
fizetésem ott, ahol alkalmazva vagyok: az áru. 
házban. Azt feleltem, 40 pengő.

— Na. ez kevés felelte. Inkább följön at 
apám gyárába, ahol én vágyók at irodájőfiök. 
Ha szép as Írása és csak egy keveset tud szá
molni, kap 160 pengőt havonta.

A budapesti büntetőtörvényszék vizsgáló
bírója érdekes elfogatóparancsot adott ki. 
A vizsgálóbíró 1984. B. IV. 9458. szám alatt 
adta ki körözvényét Szél Ferenc ellen, aki 
négy külföldi lapnak küldött budapesti tu
dósításokat. E laptudósitások miatt a királyi 
ügyészség

• magyar állam éa nemzet megbecsülése 
ellen irányuló vétség elmén eljárást, 

indított Szél Ferenc ellen, 
de Szél nem jelent meg egyetlen idézésre

UUaStnO^Baden Jtá* mMt
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— Az ajánlatnak nagyon megörültem és 
amikor M György arra kért, hogy menjek fel 
vele a lakására, ahol

Iráspróbát akar venni tőlem,
minden további nélkül eleget tettem kérésének.

— A szobában udvariasan felszólított, hogy 
tegyem le felsőkabátomat. Bevallom — mon
dotta erre minden átmenet nélkül, — magé, 
nak olyan szép alakja van és különben is rég
óta ügyelem magát, hogy kijelentem, szerelmes 
vagyok és —

legyen a feleségem.
— Szép szavakkal és hevességével egész el- 

szédített és egyszer csak arra eszméltem, hogy 
már nem vagyok az, aki voltam., M. György 
ezután

felöltöztetett és kitett as utcára.
A rendőrségi kihallgatásokat orvosi vizsgálat 

is követte, de ez sem derített fényt arra, hogy 
tulajdonképpen ml történt a gyáros lakásán. Az 
ügyészség azonban úgy látja, hogy mégis bűn

Nemze'gyalázás miatt elíogató-parancsot 
adtak ki négy külföldi lap 
pesti tudósítója ellen

vádi eljárásnak van helye, mert 
csábítás elmén elrendelte a vizsgálatot a 

gyáros ellen.
Ugylátszlk azonban, hogy a leány apjának 

nem elég a bűnügyi eljárás, mert néhány nap. 
pal ezelőtt „keresetet" adott be a budapesti 
polgári törvényszékhez is.

Aa alig tlzenOtesztendőa leány
apja elmondja a keresetében, hogy kiskora 
leánya teljesen érintetlen volt és

a tapasztalatlan leányt alperes ewábltő ígé
retekkel lakájára csalta éa őt ott öntudat

lan állapotba hozva, tönkretette.
„A bűncselekményen kívül magatartása ál

tal" feltétlenül kártérítésre köteles annál a 
jogszabálynál fogva, hogy a tisztességes is kü
lönösen a jelen esetben érintetlen, egészen 
fiatalkorú leány férjhezménési lehetősége csöki 
kenvén, kárának megtérítését követelheti."

8000 pengőt kér az apa leánya „kára* ‘fejéM 
ben, „tekintettel alperes társadalmi állására" 

sem. Ezekután történt, hogy a vizsgálóbíró 
körözvényét kiadta. A körözvény szerint 
Szél Ferenc

a „Nleuwe Rotterdamsche Courant és a 
„Volk“, „Wornlt44, „Voorwarts" cimü 
hollandi lapoknak irt tudósításaival kö

vette el a nemzetgyalázáa vétségét
A vizsgálóbírói elfogatóparancs alapján 

most az ország összes hatóságai nyomozást 
indítottak Szél Ferenc kézrekeritésére.

A legnagyobb közönség-siker!
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Cigányzene nélkül, 
csöndben temették 
vasárnap Komjáthy 
Istvánnét, a kispesti 
dráma áldozatát

Vasárnap délután a farkasréti temető
ben ... A búcsúzó októberi napsugár szo
morkás fénye aranyozza be a temető ke
resztjeit. A halottasház előtt lassan gyüle
kezik a gyászoló közönség. Komjáthy al
ezredes, mikor letartóztatták, azt kérte, 
hogy feleségét, régi kívánsága szerint, ci
gányzenével temessék el. A közönség várja 
a cigányzenét, de a család másképpen dön
tött;

elmarad a cigányzene, csöndes teme
tés lesz.

Bent a halottasházban gyertyák lobogó 
fényében, koszorúkkal borított ravatalon 
fekszik Komjáthy Istvánná koporsója.

A ravatal mellett Komjáthyék két fia 
és leánya.

Szorosan egymás mellett állva, könnyes 
Szemmel néznek a gyertyák lángjába. A 
szőkehaju kislány néha fel zokog, ilyenkor 
egyik bátyja vigasztalóan átöleli.

— Az életben történhetnek nagy tragé
diák, — mondja búcsúztatójában Kiss Ernő 
kispesti lelkész, — de nem mi vagyunk hi
vatva Ítéletet mondani.

A halottasház ajtaja előtt megáll a négy
lovas gyászhintó. Egymásután viszik ki a 
koszorúkat. Utoljára a gyerekek koszorúját 
teszik a kocsira:

A legjobb édesanyának
*— ez áll aranybetükkel a szalagon. Most 
hozzák a barna, ezüsttel kivert koporsót: 
Komjáthy Istvánné, élt 47 évet...

Lassan megindul a gyászmenet, a kocsi 
mögött a három gyermek, középen a leány. 
A sirgödört feketéílő tömegben állják körül 
a rokonok, ismerősök és a gyerekek barátai. 
Közvetlen a sir mellett pár rendőr áll.

Kiss Ernő lelkész beszenteli a koporsót. 
Dübörögve hullanak a göröngyök a koporsó 
deszkájára, a kislány erőt vesz magán, oda
lép a sirhoz és ö is bedob egy kis földdara
bot a sirba, az anyja koporsójára. A gyá
szolók között halk suttogás:

— Szegény gyermek, nagyon szerette az 
anyját...

A lenyugvó nap utolsó sugaránál 
csöndben, szomorúan oszlik el a kö

zönség
az újonnan felhantolt sir mellől. A három 
árva mégegyszer a sir felé fordul, aztán 
lassan elindulnak ők is ..,

Nem vagyok gyilkos . . . 
— mondotta Komjáthy 

István a fogházban
Komjáthy István nyugalmazott alezredes 

a két nap izgalmas kihallgatásaitól holtfá- 
radtan, mély álomban töltötte első éjszaká
ját a pestvidéki törvényszék fogházában, 
ahová szombaton szállitották. Komjáthgt a 
fogházban

külön cellában helyezték el és fokozott 
éberséggel vigyáztak rá, mert amugyls 
megviselt idegzetét erősen próbára tet
ték az elmúlt napok szörnyű esemé

nyei.

Öt kitett gyereket találtak 
két nap alatt Budapesten

Vasárnap éjszaka 
Maróth Ferenc MÁV se
gédtiszt ellenőrző kör
útra indult a kelenföldi 
pályaudvarról. Pár száz 
lépésre a pályaudvar 
épületéitől cémavékony, 
siró gyerekhangot hal
lott. Lenézett a földre 

és nagy meglepetésére egy pólyásbabát lá
tott: kitett gyerek volt. Maróth segédtiszt 
fölvette a földről a kisgyereket,

bevitte a pályaudvar épületébe és azon
nal értesítette a rendőrséget.

Rövidesen rendőr jött, aki karjába vette 
a csecsemőt és bevitte a főkapitányságra. 
A rendörorvos ápolás alá vette a kitett kis
gyereket, megvizsgálta és megállapította, 
hogy

hat-héthetes leánycsecsemő.
Fehér sapka volt a fején, fehér kötött 

ruhácskája volt. A kabát hajtókája alatt 
kis papirszeletet találtak. Intelligens női 
Írással ez állt a papirszeleten:

— Jó emberek, viseljétek gondját a 
gyermekemnek, én öngyilkos leszek...
Mialatt a csecsemőt a főkapitányságra 

yitték, tanuk jelentkeztek a ftáljaudvaxon.

Vasárnap délelőtt a soros ügyész elé ve
zették a nyugalmazott alezredest. Az ügyész 
közölte vele, hogy

ma, hétfőn kezdi meg a vizsgálóbíró 
részletes kihallgatását.

Ezután történik döntés további sorsáról s 
addig is további letartóztatásban marad. 
Komjáthy szótlanul vette tudomásul az 
ügyész közlését s a pár perces formai ki
hallgatás után a fogházirodába vitték le. 
Itt már vártak rá hozzátartozói és védője. 
Komjáthy eleinte csendes, nyugodt hangon 
beszélgetett látogatóival, majd szenvedélye
sen, izgalomba futó hangon tnondotta láto
gatóinak:

— Nem vagyok gyilkos... mindenkit 
csak arra kérek, ne Ítéljen meg.., 
Nem Is tudom, hogyan tehettem ezt... 
de hiszen már lövéseket hallottam, 
amikor pisztolyom után nyúltam, ön
magamat akartam védeni, nem akar

tam gyilkolni...
A hozzátartozók még pár percig beszél

getnek Komjáthyval, majd a vasárnapi drá
mai látogatás végétért a a látogatók elsiet
nek a fogházból. Komjáthyt pedig vissza- 
kisérik cellájába.

Mind a négy lövés 
halálos volt — állapítja 
meg a boncolási Jegyző

könyv
Komjáthy István bűnügyének vizsgáló- 

birája, dr. Boglucz László már vasárnap 
hozzákezdett az iratok tanulmányozásá
hoz, a tragédia kihallgatási jegyzőkönyvei
nek s egyéb iratainak átolvasásához, hogy 
a ma kezdődő kihallgatáson tisztán álljon 
előtte, hogyan vallott eddig Komjáthy és 
mit tudnak a tanuk.

Vasárnap délelőtt a vizsgálóbíróhoz meg
érkezett az a jegyzőkönyv, amely a tra
gikus sorsú Komjáthyné felboncolásáról 
készült. Dr. Huzlicska András orvosszak
értő boncolta fel az asszonyt.

A boncolási jegyzőkönyv legérdekesebb 
és legjelentősebb megállapítása, hogy 
mind a négy lövés, amelyet Komjáthy 

a feleségére adott le, halálos volt.
Ha e lövések közül csak egy is érte volna 
Komfáthynét, akkor is belehalt volna sebe
sülésébe. — állapítja meg a boncolási jegy
zőkönyv.

Dr. Cseh András, a letartóztatott ny. al
ezredes védője vasárnap sürgős beadványt 
intézett a vizsgálóbíróhoz s ebben kérte, 
hogy

védencét mielőbb vizsgáltassa meg or
vosszakértőkkel,

mert idegei már a halálos dráma Idején fel
bomlottak és Komjáthy nem beszámítható 
állapotban lőtte agyon feleségét.

A vizsgálóbíró a ma kezdődő kihallgatás 
után fog dönteni az oorvosszakértői vizsgá
latról.

A tanuk azt mondják, azon a helyen, ahol 
a csecsemőt találták,

az éjszakai órákban egy harminc év 
körüli feketekabátos nőt láttak Izgatot

tan föl-alá sétálni, 
valószínűnek tartják, hogy ez a nő a talált 
gyerek édesanyja.

A rendőrség intézkedésére a kelenföldi 
lelencet az állami gyermekmenhelyre vitték. 
Alig jött vissza a rendőrségi autó a men- 
helyről, mikor ujabb talált gyerekről érke
zett jelentés:

a második csecsemőt a Délibáb-utcá
ban találták.

A Délibáb-utca 27. számú ház felügyelője 
az emeletre vezető lépcsőház alján pólyás
babát talált. Értesítette a közeli rendőr
őrszemet, aki a gyereket a főkapitányságra 
vitte.

ez kéthónapos flu csecsemő.
A második talált gyereket is a menhelyre 

vitték.
A főkapitányságon nagy megdöbbenéssel 

könyvelték cl a vasárnapi kitett csecsemő 
ügyét, mert

két nap leforgása alatt öt Ilyen eset 
történt.

Pesthidegkut határában Sefcstk Fereuc 

kukoricaföldjén két-háromhónapos, fekete- 
hsju leánycsecsemő holttestét találták. Fe
hér ruhácska volt a kisgyereken, a ruha 
sarkába vörös pamuttal ez a név volt bele
írva: Ági. Az orvosi megállapítás szerint

a csecsemőt élve tették ki a tengeri
földre, két-bárom nappal ezelőtt éa a 
szerencsétlen gyerek a hideg éjszaká

ban megfagyott.
Akadtak tanuk, akik emlékeznek arra, 

hogy a kritikus időben egy budapesti rend
számú szürke autó érkezett Pesthideg- 
kutra és

a kocsi leoltott lámpákkal félóra hoez- 
szat vesztegelt Sefcslk György földje 
mellett, ott ahol a holttestet megtalálták.
Ebből arra kövekeztetnek, hogy a csecse

mőt Budapestről vitték Pesthidegkutra.
Ugyancsak halott csecsemőt találtak most 

pénteken a Hieronyml-ut és Petényi-utca 
sarkán. Körülbelül négyhónapos leány
csecsemő volt,

lelketlen anyja megfojtotta és ugy tette 
ki az utcasarokra.

Az ötödik esetet szombaton fedezték fel: 
egy Tűzoltó-utcai ház kapualjában néhánv- 
hetes leánycsecsemőre akadtak. Ar édes
anyja levelt dugott a pólyába, a levélben 
azt irta, a kislánynak Marika a neve.

A rendőrség most szigorú nyomozással 
igyekszik tisztázni mind az öt kitett gyerek 
titkát.

Patay István lesz a budapesti 
büntetőtörvényszék uj elnöke 
Mendelényl László kúriai biró a pestvldékl törvényszék élén

Neme Mik a bírói kart éa az Ügyvéd társadal
mat, hanem a közönség legszélelesebb rétegelt 
is érdekli: ki lesz Töreky Géza utóda a bün
tetőtörvényszék elnöki székében!

A törvényszéken már hetek óta 
a legkülönbözőbb kombinációk hallatsza

nak
ar uj elnök személyéről, előkelő állású bírák 
neveit emlegetik, bizonyosat azonban eddig 
még senki sem tudott. Az elnök-kombinációk 
során az elmúlt napokban Gadó István táblai 
tanácselnök, Keserű Lajos debreceni törvény
széki elnök nevein kivül egy érdekes uj nevel 
lehetett hallani:

Kállay Miklós tanácselnökét
Egyesek tudni vélték, hogy Kállay Miklós ki
nevezése is komoly formákban szóba került.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap auten
tikus információt szerzett a büntetőtörvény
szék uj elnökének személyéről. Értesülésünk 
szerint az illetékes tényezők már döntöttek az

uj elnök kinevezéséről:
Patay Istvánt, a büntetőtörvény szék eddigi 
másodelnökét, a magyar bírói kar egyik 
legilszteltebb tagját nevezik ki elnökié.

A kinevezés azonban csak a jövö év elején fog 
megtörténni, addig Patay István mint másod
elnök vezeti a budapesti büntetötörvényszékef.

Ugyancsak döntés történt a pestvldékl tör
vényszék elnöki állásáról. Információnk szerint

Mcndelényi László kúriai bírót nevezik ki 
a pestvldékl törvényszék elnökévé.

Ezek az értesüléseink nyilván nagy érdek
lődést keltenek az egész jogásztársadalomban, 
ahol addig csak kombinációkról tudlak, de a 
pozitív döntésről még nem volt tudomása sen
kinek.

Töreky Géza ma hétfőn délelőtt ünnepélyes 
formaságok között

veszi át a Kurta másodelnökségét
és teszi le az esküt a Kúria elnökének kezébe.

családi
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Leszúrta az utcán hűtlen
kedvesét és uj szeretőjét

Kiskunhalas, okt. 21.
(A Hét Jói Napló tu

dósítójától.) Véres fél- 
tékenységl dráma tör
tént tegnap délután a 
délpest megyd Sükösd 
községben.

Csordás János, 
éves sükösdi |

51
gazda 

Jiosszii éveken keresztül együtt élt Németh 
iKatnlinnal- Az utóbbi hónapokban nz asz- 
hy.ony elhldegiilt vadházaslársátó] és a köz- 
*égben arról kezdtek suttogni, hogy Németi) 
Katalint feltűnően sokszor látják együtt 
Hérics Simonnal Ezek a híresztelések elju
tottak Csordáshoz is. A férfi kérdőre 
Németh Katalint, aki erre

otthagyta vad házastársit.
.Csordás nem tudóit belenyugodni a 
pásba és valahányszor az asszonnyal

vonta

váltó
talál-

Betörésen érték
„a világ legkisebb emberét1

Az éjszaka a Keleti pá
lyaudvar közelében szol
gálatot teljesítő rendőr 
icgy feltűnően kis ember
iére lett figyelmes, aki 
■el dá sétált egy ékszer- 
iiizlet elölt, majd az üzlet 
hjtaján lévő lakatot fesze 
jgettt. Az őrszem egy 
.kapumélyedésbe huzó 
kiolt, ahonnan jól Látta a gyanús férfi min
iden egyes mozdulatát. Kulcsok, betöröszerszá. 
ínok kerültek elő rövidesen a zsebéből és 
hozzálátott az üzlet felnyitásához. Munkáját 
pzonban nem tudta befejezni, mert a rendőr 

elfogta éa bekísérte a főkapitányságra.
!Az alig egy méter magas emberke, — akiről 
Csakhamar kiderült, hogy nemrég még törpe 
urlista volt, — minden tagjában remegve kö
vette a rendőrt. A föknpitányságon hamis 
nevet és adatokat mondott be, de csakhamar 
kiderítették róla,

Biró Géza 38
hogy
éves rovottmultu egyénnel 

azonos.
____ _________ leleplezése után belátta, hogy 
nincs célja további hazudozásnak törodclmc- 
>en bevallott mindent,

[A liliputi betörő

Asszonyok feljelentették
a rendőrségen a nagykőrösi kaszinót

ahol férjeik reggelig tartó kártyacsatákban vesznek részt
Nagykőrös, 1934 október 21.

(A Hétfői Napló tudósí
tójától.) At alföldi város 
előkelő társadalmát hosz- 
szabb idő óba foglalkoz-' 
tat la az eleinte csak tit
kolózva, majd mind szé
lesebb körben elterjedt 
hir, hogy

■ Kaszinóban éjsza
kánként kora reg

gelig fartó kártyacsaták dúlnak.
A híreszteléseknek volt is alapjuk, mert né

hány érdekelt asszony, akik reggelig virraszíva 
várták haza a kaszinóban kártyázó férjüket, 
panaszt tettek a kaszinó vezetőségénél. Panaszuk
ban hangoztatták, hogy az éjszakai kártya
vár. Iák teljesen feldúlták családi békéjüket és 
nyugalmukat.

A kaszinó vezetősége a panaszokra az első
fokú fegyelmi büntetést alkalmazta:

Leleplezték Rintelen titokzatos 
házvezetőnőjét

Marlene Riggemeyer, 
a titkos futár furcsa szerepe 
Ausztria vatikáni követének házában

Bécs, október 21.
f.i Hétfői Napló tudósítójától.) Dr. Anton 

Hinlelcn, Ausztria volt vatikáni követe és 
Stájerország tartományi főnöke, még min
dig n rabkórházban van, s bár állapotában 
jelentős javulás állott be, egyelőre még tel- 
jisen bizonytalan, hogy mikor tartják meg 
büuperének tárgyalását és mivel vádolja 
majd az államügyész az egykori hatalmas 
keresztényszocialistn vezért, akit a júliusi 
horogkereszles puccsisták kancellárnak 
akartak megtenni.

A katolikus rohamcsapatok egyesülésé 
nek, az Ostmftrkische Sturmscharcnnek hi
vatalos orgánuma, a Schuschnigg kancellár- 
ha: közelálló „Síurm ilher österreicli" cimü 
hetilap legutóbbi számában

rendkívül érdekes cikket közöl Rinte- 
len római nereplftéről 

kozott, kérlelni kezdte, hogy térjen vissza 
hozzá. Mikor látta, hogy Németh Katalin 
nem akar együtt élni vele, megfenyegette, 
hogy hűtlenkedésének

rossz vége lesz.
Tegnap délután a község főutcáján talál

kozott volt házastársával és annak uj sze
llőjével, Pérics Simonnal Ismét kérlelni 
kezdte az asszonyt, aki kacagva, gúnyosan 
válaszolt. Csordás hirtelen kést rántott,

az asszonyra ugrott és összeszurkálta, 
majd pedig a segítségére siető Pérics 

Simonba döfte ■ kést.
Mind a ketten véresen, eszméletlenül estek 
össze.

Csordás ráeszmélve, hogy mit követett el, 
elmenekült.

Németh Katalint és Pérics Simont nagyon 
súlyos állapotban szállították kórházba. 
Csárdást még mindig keresi a csendőrség.

n

Bíró Géza egy alföldi parasztgazda gyermeke. 
A torzszülött gyermekét az apa öt esztendős 
korában egy impresszárióhoz adta, aki a Nép. 
ligetben és vidéki vásárokon mutogatta. Biró 
később a bécsi Práterbe került, ahol

mint a világ legkisebb emberét mutogatták.
Pár év óta Biró Géza szakított menedzserével 
és bejárta fél Európa cirkuszait ée vurstlijait 
Hosszú kóborlás után haza jött, de itt már 
nem tudott elhelyezkedni. Ro<ssz társaságba ke
rült és csakhamar kedvelt alakja lelt a be
törővilágnak. Kis termete tette népszerűvé a 
pesti alvilágban, mert olyan „munkákra** is 
fel tudták használni, amelyeket normális embe 
nem tud elvégezni 

Szellőző ablakokon, egészen kis nyiláén. 
kon Játszi könnyedséggel bujt keresztül

és több falbontásos betörésnél, ahol a detek- 
tiveket meglepte, hogy alig észrevehető kis rés 
van csak a falon, a törpe betörő dolgozott

Biró Géza az utóbbi időben öt falbontásos 
betörésnél dolgozott egy hires betöröbandában. 
A Baross-téri egyéni akciónál azonban rajta, 
vesztett. A pesti alvilág legkisebb tagját letar
tóztatták és átkisérik az ügyészségre.

figyelmeztette az érdekelt tagokat, hogy 
nem tűrik a záróra utáni bazárdkártyázást
A figyelmeztetés azonban nem használt, a 

kártyacsaták tovább folytak, mire as asszonyok 
újból akcióba léptek és a nagyobb botrány el
kerülése céljából ismét a kaszinó vezetőségé
hez fordultak orvoslásért. A vezetőség, illetve

a kaszinó fegyelmi választmánya erre dor
gálásra ítélt hét kasztnótagot.

Ez az eljárás sem szüntette meg azonban a 
kártyacsatákat, a kaszinó vezetősége saját ha
táskörében nem tudta beszüntetni a záróra 
utáni kártyázást és ezért

as asszonyok most már a rendőrséghez 
fordullak orvoslásért,

amely azonnal megindította a kényes ügyben 
a vizsgálatot.

A város előkelő társadalmában érdeklődéssel 
várják a rendőrség közbelépésének eredményét.

A lap megemlíti, hogy Rintelen Róma és 
Berlin között szőtte a politikai intrika finom 
szálait, melynek célja a Dőli fuss-kormány 
megbuktatása és saját kancellársága volt. 
Illetékes körök régóta figyelték Rintelen 
működését, a követ azonban rendkívül óva
tos volt és hogy a gyanút elterelje magáról, 
még a római német körökkel is csak a leg
ritkábban érintkezett. A lap felveti a kér
dést, hogv milyen személyeken keresztül 
tartott fel Rintelen állandó kapcsolatot Né
metországgal és itt

szenzációs leleplezéssel szolgál.
Alig pár hónappal, hogy a követ elfog

lalta római hivatalát, egy fiatal, alig
tizennyolc éves rendkívül szép és ele
gáns német leányt fogadott fel hái- 

vezetőnőjének,
Martam Mggemegnt, akit a tAmaágokban

'I KI K l'0'.J \ I AKAUI .KIM. A / , 'il

ÁRVERÉSI FIKCIÓ 
C SARKOK

UU T I „ ’k..

mint távoli rokonát mutatott be. Marlene 
Riggemeyer azt hiresztelte magáról, hogy 
egy westfáliai diplomata leánya, családja 
emigrált Németországból és ő maga sem 
csinált titkot abból, hogy nem rokonszenvez 
a harmadik birodalommal. Ennek dacára 
szívesen fogadta egy római német diplomata 
fiának, egy előkelő történelmi név viselőjé
nek udvarlását, akit állandóan együtt láttak 
vele. A feltűnő szépségű leány ezenkívül is 
nagy sikereket aratott az előkelő diplomá
ciai körökben. Halálosan beleszeretett egy 
tengerentúli hatalom öregedő nagykövete és 
egy Ausztriával szomszédos állam művészi 
hajlamú diplomatája.

A rosszul sikerült júliusi puccs előtt két 
nappal Riggemeyer kisasszony táviratot ka-

Ezen a héten végre egy igazán érdekes és 
hasznos magyar bridgekönyv jelenik meg: Dar
vas Róbert könyve. Ennek a könyvnek Sánszok 
és műfogások cimü fejezetéből közöljük 
vetkező sorokat egy mélyen átgondolt 
játékról:

Pikk 10 6 
Kör 107 52
Kár ó D10 6
Treff AD43

Nyolcadik rejtvényünk: 1928
VÍZSZINTES:

1. Egy szomorú nap 
emléke. (Folyta
tása az 1. sz. füg
gőleges sorban.)

10. Egy szó, amit a 
földalatti villamos 
elindulásánál 
mond a felügyelő 
kalauz.

11. Tápcsokoládé.
IX Művészet — Ide

gen nyelven.
13. óriási emlős.
15. Paplrmérték. 
10. Rangrövldltés.
17. Van ilyen párna 

is.
21. Nagy Kató mono

gramja.
22. Angol helyeslés.
24. 1029 október 22.
25. Aladárka.
20. Ez a paprika 

legjobb.
27. Latin dolog. 
20. Karjaiba zár, 

nem olyan biztos, 
mert Itt csak kér
dezik.

30. Ritka női név.
32. Egy római szám 

és a tízszerese.
33. Ágat szakit a fá

ról.
34. N. P.
35. Leánynév.
37. Keresztiéi emelt 

hang.
89. Fizetni kell, leg

alább Is Illik.
40. Nulla.
42. Azt mondja, hogy

8. Angol kötőszó.
0. Pesti kávéüzlet.

14. Láng fölé tartja a 
levelet.

17. Tudomására
18. Attila.
19. ívbe hajló.
20. A folyó ágya.
23. Egyforma belük. 

Több, mint „ké- 
tcs“.

25. Zenedarab. wawM>
A rílyíiatl MHtoltlnt 4, ai IOOO nytnmSny ItyitUt mpttmbtr 3-Sn MriltOk.

FÜGGŐLEGES:
1. Az 1. az. vízszin

tez sor folytatása.
2. Kérdőszó.
3. Szomszéd állam 

névbelUI.
4. Mutatőnévmáa — 

a fordítottja.
5. Terézvárosi Torna 

Club.
<1. Német tanács.
7. Orvos neve előtt 

áll

hoz.

l«y é« l«» tör- 
lent.

MŰVÉSZÉN AUKCIÓ
KIÁLLÍTÁS: 1934 október 31 én, 22-én.
23-án  és 24-én d. «. 10—*/»2-ig, azonkívül 
22-én és 23-án d. u. 4—‘/«8 órák között. 
ÁRVERÉSEK: 1934 október 25 én, 26 án. 
37-én és 29-én naponta */s4 órai kezdet

tel. Vasárnap nincs árverés.
ÁRVERÉSRE KERÜLNEK: MöbecaO festmények, 
szobrok, rajzok, porcellénok. keleti izönyegek. 
művészt és kózhasznátatra szánt bútorok, éksze
rek. kézimunkák, kelet ázsiai tárgyak éa könyvek 

Katalógus a helyszínen 1 20 P-ért kapható

pott Bécsből, melynek vétele után
azonnal repülőgépre ült 

és Milánón keresztül Münchenbe utazott, 
ahonnan

soha többé nem tért vissza
és római udvartól azóta semmit sem hallot
tak felőle.

A „Sturm über österreich“ megállapítja, 
hogy Rintelennek nincsen Riggemeyer nevű 
rokonsága Németországban, nincsen hasonló 
nevű emigráns német politikus sem, sőt 
nagyon valószínű, hogy az illető hölgy

álnéven szerepelt Rómában és ő volt 
Rintelen titkos futárja.

Mindenesetre gyanúsnak tartják, hogy a 
puccs óta nyomtalanul eltűnt.

A licit: Dél egy treff, Észak egy pikk, Dél 
2 treff, Észak 2 kör. Dél 3 szán.

Nyugat (Berg báróné) a licitből valószínűnek 
tartja, hogy partnerének káró a legjobb színe; 
káró lO.essel indul. Kelet a 8-ast adja, felvevő 
üti az Á-szal. Pikk Á-szal az asztalra megy, 
treff B-ot hiv, Nyugat a D-mal ütésbe kerül, 
kijátssza a káró D-ot és ütésben marad.

Biztosnak látszik, hogy a káró K is felvevő
nél van. Kárő K nélkül semmiképpen sem vál. 
lalhatta volna a három szánt Valószínű, hogy 
felvevő kezében hatszoros a treff. Üres pikkje 
nem lehetett, hiszen akkor nem vette volna 
ki egyetlen pikk fogását. Nála van tehát alkal
masint még a pikk K is. Ez nem igen lehetett 
harmad magával, mert akkor a partner pikkjét 
emelte volna.

Mindezek szerint a felvételt most egyetlen 
módon el lehet buktatni éspedig pikk hívással 
A felvevő kezébe kerül a pikk K-Iyal de ami. 
kor Nyugat a treff A-szal üt, kört hiv és fel. 
vevő el van vágva az asztaltól, Kelet here 
K-ával ütésbe jut és lejátszatja a bukásokat 
jelentő pikk ütéseket.

Ha Kör dánt ütés után Nyugat folytatja a 
káról felvevő teljesít, mert megvan még a pikk 
király kézi rántréja és négy treff, két káró, 
két pikk és egy kör ütést csinál

31.

katonai 
század egyik cse
lekvése.
Messze van Pest
től, még Soroksá
ron Is túl van! 
Szellemi munkás.

37. Fűszer — név
elővel.

38. Vízinövény.
89. Hegység.
41. Képző.
43. Éneklő hang.

GÁL GYÖRGY.

30.
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az értéke, mint az ára. Elsősor*

t

bán ilyen a Kathreiner malátakávé 
és a Franck kávépóflék, amelyek 
kiváló tulajdonságait (íz és táp* 
érték) azzal a néhány fillérrel 
nem is lehet egészen megfizetni.

I.
Tisza István gróf tragikus halálának év

fordulóján, október 31-én az idén is Tisza- 
emléklakomát tart a Tisza István-Tár saskör. 
Az idén Perényi Zsigmond báró, v. b, t, t., 
koronaőr mond emlékbeszédet.

11.
Más vasárnapokon csöndes és kihalt a 

Kurta előkelő, finom palotája. Ezen a va
sárnapon azonban az előcsarnokban csön
des uriközönség gyűlt össze, nem jogászok, 
nem pörösködö felek, hanem művészek és 
a művészetek rajongói. Kőszegi László esz
tétikai tanár előadást tartott a Kuria Lotz- 
fr cakóiról és általában a magyar művésze
tekről,

III.
Vasárnap este féltizkor a Simplon-ex- 

presszel Budapestre érkezett íNchy Nándot 
gróf, az arisztokrata-pilóta. Netvgorkban 
most tartották meg a nemzetközi repülő
kongresszust. Zichy Nándor gróf, aki ra
jongója a repülősportnak és maga is vizs
gázott pilóta, résztvett a kongresszuson. Pó
rison keresztül érkezett Budapestre vasár
nap.

IV.
Sokat beszélnek mostanában 'Albrecht 

főherceg válásáról. A válási hitekkel hoz
zák összefüggésbe azt is, hogy a főherceg 
hosszú világ körüli útra indul. November el
sején Lisszabon kikötőjében hajóra ül. Az 
Alcantare angol gőzösön indul messzi útra. 
Lisszabonból Délamerikába hajózik, meg
járja Argentínát és Braziliát, s onnan In
diába megy, majd beutazza japánt, azután 
átmegy az Északamerikai Egyesült Álla
mokba és onnan jön haza Anglián keresz
tül. Több mint félesztendeig tart a főher
ceg földkörüli útja.

V.
Budapest népszerű és közszeretetben álló 

nyugalmazott főkapitánya, Sándor László 
dr. beteg. Kezelőorvosai tanácsára két nap
pal ezelőtt Bécsbe vitték, ahol neves pro
fesszorok konzultálnak fölötte,

VI.
Csodabár-bál lesz csütörtökön a Párisién 

Grillben. Ezen a napon lest a Radius-fllm- 
szinházban a Csodabár filmváltozatának 
díszbemutatója. A díszelőadás után ragyogó 
bált rendez a Radius a Grillben. Megjelenés 
estélyi ruhában. A vendéghölgyek közül érté
kes dijat kap a legszebb toalett, a legjobb 
táncos és a legkedélyesebb dáma. Meghívót a 
Radius bán, vagy a Parislen Grillben lehet 
igényelni. Esztendők óta nem volt olyan 
pompás mulatság, mint amilyennek a Csoda
bár bálja ígérkezik.

VII.
Uj arisztokrata-kollégát avatnak az új

ságírók. Forgách Hanna grófnőt szerződ
tette a Newyork Héráid budapesti tudósító
nak. A nagy amerikai lapnak külön párisi 
kiadása van, ennek a tudósítója lesz a 
grófnő.

Vili.
Fényes esküvő volt a héten a krisztina

városi templomban: sudheimi Gindele Lucy 
tartotta esküvőjét szentgericei Nagy Géza 
miniszteri titkárral. Csorba Ferenc államtit
kár unokája és nevelt lánya Gindele Lucy. 
4 szép és szimpátlkus fiatal uriasszony ar
ról is hires, hogy a tavalyi telefonkönyv 
harmadik oldalán látható az arcképe. A lap 
felső sarkában látunk egy babosruhás szép 
hölgyet, telefonkészülékkel a kezében. Gin
dele Lucy ennek a képnek a modellje,

IX.
Nemzetközi galamblövő-verseny lest no

vemberben. Az olaszországi Bordigherában 
tartják meg. 4 magyar galamblövök közül 
résztvesz a versenyen Dóra Sándor és 
Lutzenbacher Miklós. Nevezésre készült 
Döry Jenő is, aki azonban éppen a múlt 
vasárnap tragikus hirtelenséggel meghalt.

X.
A múltkoriban Szterényi József báró ki

hallgatáson volt Zogu albán királynál, most 
pedig „felfedezték” Albániát, mint vadász
területet: négy fiatal arisztokrata hetekig 
tartó vadász kirándulásra indult Albániába.

Batthyány Ilona grófnő 
tizenkétmilliós hagya
tékának bonyodalmai

Á Batthyány Ilona grófnő óriási hagya
téka körül keletkezett pörö&ködés egyik 
mellékhajtásában hozott Ítéletet tegnap a 
Kuria JaA-aManócsa.

Batthyány Ilona grófnő, a vértanú 
Batthyány Lajos miniszterelnök unokája 
pár évvel ezelőtt meghalt és mikor a vég
rendeletét felbontották, kiderült, hogy ki
zárta az örökösödésből két unokáját, Keg- 
levtch Pál grófot és nővérét, Keglevich 
Ilona grófnőt és tizenkétmilliós vagyona 
nagyrészét különféle kulturális és egyházi 
alapítványokra hagyta.

A hagyatéki vagyon kezelésével ügyvéd
jét, dr. Csoknyay Jánost, Pápu város 

főügyészét bizta meg.
Keglevich Pál gróf és Keglevich Ilona 

grófnő pörrel támadták meg a végrendeletet 
és Csoknyay János dr., aki már évek óta 
kezelte a vagyont, később fölhivást kapott 
Keglevich Pál ügyvédjétől, dr. Rajna Dezső
től, aki

felkérte, hogy a milliós hagyaték keze
lésére vonatkozó számadását adja elő 

és számoljon el a jövedelmekkel
Csoknyay János dr. megtagadta az elszá

molást, arra hivatkozott, hogy csak akkor 
köteles számot adni, ha a grófi testvérek 
jogerősen megnyerik az örökösödési pert 
és a bíróság kimondja, hogy nagyanyjuk 
vagyona őket illeti meg.

Mialatt az ügyvédek vitája folyt,

— Dán királyi vendégek Berlinben. Berlin
ből jelentik: Alexandra dán királyné és 
Frigyes dán trónörökös Berlinbe érkeztek. 
A királyné néhány napot szándékozik töl
teni Potsdamban a volt német trónörökös 
feleségénél, Frigyes trónörökös pedig to
vábbutazik Cannesba.

— Eltűnt a Pannónia-utcából egy uri
asszony. Roboz Éva tisztviselőnő bejelen
tette a főkapitányságon, hogy édesanyja, 
Roboz Ödönné, 42 éves háztartásbeli nő 
szombaton eltávozott a Pannónia-utca 34. 
számú házban levő lakásáról és azóta nem 
adott életjelt magáról. Robozné családi ba
jok miatt idegeskedett és állítólag öngyil
kossági tervekkel foglalkozott. A bejelentés 
alapján a rendőrség mindenütt keresi az el
tűnt Roboznét

Letörtük
a selyem árát!

K mOselyem Crepe-Marokén méterje ná
lunk most 2.90 pengő és a szatinhófú 
egész nehéz minőségek 3.00 pengőbo 
kerülnek. Színes főttet estélyi ruhára 
méterje 2.00 pengő és a brokát kabát- 
bélésonyog méterje csak 00 fillérbe kerül.

fenyves Áruház 
Kélvtn tér 7.

Mintákat Huitggil küldlnlr.

— A legitimisták megkoszorúzzák gróf 
Andrássy Gyula sírját. A nemzeti legitimista 
néppárt Andrássy-emlékbizottsága novem
ber másodikén kegyeletes ünnepség kereté
ben megkoszoruzzá gróf Andrássy Gyulá
nak, a legitimizmus halott vezérének pol- 
gárdi sírját.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánkutató irodájá
hoz, Estterházy-uU* 25. Telefón 345—66.

— A Nemzetközi Gépkereskedelmi Rt. igaz
gatósága megállapította az 1933 üzletév mér
legét. amely 14 és fél millió alaptőke mellett 
a 463.314 pengő vesztcségáthozat hozzászámi- 
tása után 2,325.989 pengő veszteséggel zárult 
A veszteségeket a gazda adós védelmi intézke
dések folytán szükségessé vált leírások Idézték 
tlö. A vállalat árukészletét 20 százalékkal 
apasztotta, a jövőben pedig újból felveszi a 
gépkocsi-üzletet.

— Az Országos Magyar Iparművészeti társu
lat juhUeuml pályázata. Az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulat ötvenéves jubileuma 
alkalmából folyóiratának, a Magyar Iparmű
vészeinek címlapjára pályázatot hirdet. Be
küldési határidő december 10-ike.

— öngyilkosság a fővárosi kertésztclepen. 
Szabó Mihály 29 éves lnkatossegéd az Egressy 
ut 73. alatt, a fővárosi kertészeiben forgópisz 
tollyal főbelőtte magát. Életveszélyes állapot
ban szállították a Rókus kórházba.

— Tarján Vilmos előadása. A Lipótvárosi 
Társaskör (V., Lipót.körút 1) f. hó 25-én, csü
törtök este */i9 órakor kezdődő társasvacsorája 
ulán Tarján Vilmos a New-York kávéház rl. 
igazgatója, „Idegenforgalom" címmel előadást 
tart. Vendégeket, a kör szívesen lát, fclvilúgo- 
gitást a kör irodája (telefon 18.2-94) ad.

■ pestvldék! törvényszék első fokon 
meghozta ítéletét az Örökösödési per
ben és az egész hagyatékot Keglevieh 

Pálnak és Keglevich Ilonának Ítélte.
Keglevichék ügyvédje ekkor újra elszámo
lást kért dr. Csoknyaytól, majd mikor nem 
kapta meg, beadvánnyal fordult a gödöllői 
járásbírósághoz és arra kérte a bíróságot, 

kötelezzék a pápai főügyészt a szám
adás előterjesztésére.

A járásbíróság elutasította ezt a kérést, a 
pestvidéki törvényszék azonban másodfo
kon megváltoztatta a járásbíróság végzését 
és kötelezte dr. Csoknyayt, hogy számadá
sát záros határidőn belül terjessze elő.

Végső fokon a Kuria elé került az ügy és 
a Kuria jogerőre emelte a végzést, amely 

elszámolás előterjesztésére kötelezte
Csoknyayt.

Közben azonban már fordulat történt. 
Csoknyay dr. nem várta meg a jogerős Íté
letet, hanem Ítélet nélkül is előterjesztette 
többszázezer pengőre vonatkozó elszámolá
sát a gödöllői járásbírósághoz. Rajna De
zső dr. Keglevichék képviseletében átvizs
gálta a számadásokat, amelyeknek adatait 
nem tartotta kielégitőnek. Ezért szakértő 
kirendelését kérte. A járásbíróság helytadott 
a kérésnek és

kirendelte Boros* László gazdasági 
szakértőt a számadások átvizsgálására.

A szakértő már meg is kezdte munkáját,

n
— Búcsú a Terézvárosban. Vasárnap 

tartották meg a terézvárosi őszi búcsút. Bu- 
csusok sátortábora nőtt ki a földből a Te- 
rér-körut és Liszt Ferenc-tér környékén. 
A mézeskalácsosok, gyorsárusok és csoda
kereskedők úgy felkészültek a búcsúra, 
mintha előre érezték volna, hogy szokatla
nul jó lesz. A szép idő mellett nagy volt 
a vásárlási kedv is, fogyott a portéka, 
mintha ingyen adták volna. A sátrak kö
zött egész napon át hulámzott a közönség, 
szóltak a sipok, a papírtrombiták és mire 
ráborult az este a Terézvárosra, rengeteg 
fogyott a mézeskalácsból, — szív küldte 
szívnek szívesen — a varázskártyából, a tör
hetetlen fésűből és abból a sok más jóból 
és szépből, amit hangos szóval kínáltak a 
szaporanyelvü vásárosok. Vidám búcsúja 
volt az idén a Terézvárosnak.

Az óbudai evangélikus templom alap
kőletétele. Vasárnap délelőtt a Selmeci-utca 
és Pacsirtamező-utca, sarkán ünnepélyesen 
helyezték el az óbudai ev. egyházközség ön
állósulásának negyedszázados évfordulójára 
épülő templom alapkövét. A gyülekezet lel
készének, Mohr Henriknek imája, az „Erős 
várunk” eléneklése és több beszéd elhang
zása után a reformátusok részéről Kontra 
Aladár lelkész és Csilléry András főgond- 
nok, a római katolikusok képviseletében 
Andréka Károly ny. főkapitányhelyettes és 
Háry János elnök, az izraeliták megbízásá
ból Neumann József főrabbi és Orova Zsig
mond törvényhatósági bizottsági tag és má
sok járultak az alapkő elé és mondották el 
áldásaikat.

— Nagy csendben temették e! vasárnap 
Polncarét. Párisból jelentik: Poincaré teme
tése Nubecourt lotharingiai faluban vasár
nap reggel ment végbe alig néhány részt
vevő jelenlétében. Herriot és Tardieu mi
nisztereken kívül Lebigot tengernagy jelent 
meg a köztársasági elnök képviseletében. 
A temetésen Ginist verduni püspök mondott 
rövid gyászbeszédet.

— Éjszakai rablótámadás Kispesten. Harkay 
Ödön aszlalossegédet éjszaka Kispesten a 
Pannon/a-utcában három Ismeretlen férfi meg
támadta. Pénzt követeltek tőle és mikor véde. 
kőzett, bicskával mcgszurkálták. Harkay segít- 
ségkiúllozáaára a támadók elmenekültek. A sú
lyosan megsebesült Harkayt a mentők kór. 
házba vitték.

HABIGKALAP
KOSSUTH LAJOS-UTCA 1

<— Szeged és Kecskemét slnautójáratot 
kér. Az október 7-én életbeléptetett téli me
netrend a Budapest—szegedi vonalon be
szüntette a délutáni vonatot. Szeged és 
Kecskemét törvényhatóságai együttes moz
galmat indított és a napokban küldöttségi- 
leg keresik fel Fabinyi Tihamér kereske
delmi minisztert, hogv legalább egy sin- 
autóbusz-járatot kapjanak, mert a meg
szüntetett járat nagy mértékben megbénítja 
a Budapest—S/cged közötti forgalmat.

— Karambol a Széna-téren. Pékár István 
gépkocsivezető, a BG. 012. rendszámú teher
autóval n Széna-téren összeütközött egy 49-os 
Ielzésü villamossal. A teherautó fölborult. Pe 

árt fejsérüléssel vitték kórházba.

fedőén AcAoxafcd

Angyalföldi gyerekek 
tolvajbandáját leplezte le 

a rendőrség
Vasárnap reggel nyolc gyereket állítottak elő 

a detektivek a főkapitányságra, lopás gyanú
jával. Az alig tlz-tlzenkétéves gyerekek minden 
izgalom nélkül haladtak a detektívek mellett,

talán még tetszett la nekik a dolog, mert 
hangosan nevetgéltek.

Az utóbbi időben Angyalföldön sorozatos 
lopások történtek, üzletek kirakatából loptak 
el fényes nappal különböző holmikat, azonkí
vül az üzletek elé kihelyezett árukat dézsmál
ták. A károsultak többnyire füszerkercskedök 
és cukorkakereskedők voltak. A detektivek jó 
ideje figyelték már azokat a helyeket, ahol 
egymás után többször is előfordultak ilyen 
természetű lopások s figyelésük során szomba
ton este a Reiter Ferenc-utcában rajtacsiptck 
egy fiatal gyereket, aki egy fűszerüzlct elől 
kosár szőlőt akart elemelni. Vallatóra fogták 
s rövidesen elmondta, hogy

nem ez az első eset,
.amikor különböző helyekről gyümölcsöt, cu
korkát ellopott, de eddig mindig szerencsével 
járt próbálkozása.

A tízesztendős tanuló elmondotta azt is, 
hogy nem egyedül csinálja ezeket a lopásokat, 
több barátja is követi példáját és többnyire

kettesével, három-négyes csoportban járnak.
A detektivek nyomozása csakhamar megál

lapította, hogy nyolc angyalföldi gyerek, há
rom tanuló és öt inas követte el a sorozatos 
lopásokat. Vasárnap reggelre a társaság összes 
tagját sikerült összeszedni. A gyerekek a lo
pott holmik nagyrészét megették, más részét 
pár fillérért eladták.

Szenvedélyes mozllátogatók voltak vala
mennyien

és a tolvajbandát Buffalő Biliről nevezték eL 
Vezérük egy tizennégyesztendős cipészinna 
volt, aki először gazdáját lopta meg s amikor 
kidobták a műhelyből, megszervezte bandáját.

A kiskorú bűnözőket a fiatalkorúak birósá« 
gánnk adják át.

napi 30 ara 
fűt

a folytonégő „Napsugár**

daraszén Kályha
Eladási iroda:

WINTER HERRMANN RT
Bpest,v, Vilmos császár ut 72

Telefoni 11-2-69
Az ehhez szükséges daraszón Ara
100 kg.-ként házhoz szAllitva, nyílt
fuvarokban .............. ............... P 2.5o
házhoz szállítva, zsákokban .. P 3.5o

— Giiring belgrádi tartózkodása az angol 
lapokban. A Daily Héráid belgrádi leveles 
zője Írja, hogy Göring tábornok, porosz mi
niszterelnök belgrádi látogatása alkalmával 
nagy, személyes sikereket ért el és egyéni
sége általános szimpátiát keltett.

— Halálos végű legényháboru a lak oda* 
lomban. Kiscsertő délpestmegyei községben 
az egyik jómódú gazda lányának lakodal
mát ülték. A mulatságon a két vetélkedő 
falu: Kiscsertő és öregcsertő legényei össze
szólalkoztak, később parázs verekedést ren-» 
deztek. Mire a csendőrök a bicskázó, füty
kösökkel verekedő legényeket szélkcrgeltc, 
Kákonyi Ferenc huszonegyéves kiscsertői le
gény holtan maradt a verekedés színhelyén. 
Bátyját, Kákonyi Sándort szintén súlyos 
sérülésekkel szállították kórházba

— Dolgoznak a betörök. Gáspár Arnold dl- 
vatárukcrcskedő, Aréna ut 126 .számú házban 
lévő üzletében betörök jártak. Árut és kész, 
pénzt zsákmányoltak. — Kudelka Emilné Pod- 
maniczky-utcn 64 sz. alatti ródióüzlclének 
kirakatát fölfcszitclték és 300 pengó értékű 
árut vittek cl. — Matt Rezső tcjkrrcskedö pest, 
azenterzsébeti irodájából 400 pengőt raboltak 
a betörők. A rendőrség keresi a tetteseket.
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Ködös Idő, lényeg
telen hőváltozással

A Meteorológiai Inté
zet jelenti vasárnap:

Az Óceán felől enyhe 
légtömegek hatolnak a 
szárazföld belsejébe. 
Angliában az időjárás 
esős, ezzel szemben Kö- 
zépeurópában jobbára 
derült, csendes. Hazánk

ban vasárnap reggel, különösen a Dunán
túl déli részein és Budapest vidékén köd 
volt, vastagságú azonban nem volt nagy. A 
Júnos-hegyen sütött a nap. Budapesten va
sárnap délben a hőmérséklet 10 Celsius-fok, 
a tengerszintre átszámított légnyomás 770, 
gyengén süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
órára:

Csendes, változóan felhős Idő. Lényeg
telen hőváltozás. Éjjel sokhelyen köd

képződés.

F ehérnemüár uház 
a főkapitányságon

A főkapitányság betörőüldözö csoportja a 
napokban bizalmas utón olyan értesülést 
szerzett, hogy néhány ismert orgazdának 
rovottmultu betörök rengeteg fehérneműt 
adtak eL A detektivek nyomozni kezdtek, 
házkutatásokat tartottak az orgazdáknál, 
akiknél

rakományra való divatárucikket, férfi
ég női fehérneműt, sclyemkombinét, in

get és pizsamát szedtek össze.
Az orgazdák valamennyien azzal védekez

tek, hogy ismeretlen emberektől vásárolták 
a holmikat, jóhiszeműségüket hangoztatták, 
azt mondták, nem tudták, hogy a fehér
neműk betörésből származnak. A rendőrség 
lefoglalta a holmikat és a főkapitányságra 
Vitte:

valóságos fehérnemiláruház van a fő
kapitányságon, annyi holmit szedtek 

össze az orgazdáknál.
A rendőrség felszólítja a divatárukereske

dőket és magánembereket, akiknél az utóbbi 
időben betörök jártak és fehérneműt vit
tek el,

jelentkezzenek a főkapitányságon 
Szűcs Kálmán főfelügyelő detektivesoport- 
jánál, ahol kiválaszthatják a betörők zsák
mányából a saját holmijukat.

— Vasárnap felavatták a győri Ország
zászlót. Győrből jelentik: Vasárnap nagy 
ünnepséggel, ötezer főnyi közönség jelenlé
tében avatták fel az itt létesített Ország
zászlót. Dr. Höfer Vilmos helyettes polgár
mester és Urmánczy Nándor mondottak 
ünnepi beszédet.

— Kállay miniszter zalai könitja. Zala
egerszegről jelentik: Kállay Miklós föld- 
mivelési miniszter, aki Zalamegyében kör
úton van, beszédet mondott a Vármegyei 
Gazdasági Egyesület díszközgyűlésén. A 
gazdasági termények értékesítésének problé
májáról beszélt. Hangoztatta, igyekszik in
tézkedésekkel biztosítani a gazdáknak a 
minimális árakat, az ipari tej árát 3 fillér
rel felemelik. A díszközgyűlés után bankett 
volt. Egy felszólalásra válaszolva, a minisz
ter kifejtette, hogy nem lehet az örökös mo
ratóriumokra berendezkedni, de bizik a 
bíróságok és a hitelezők jobb belátásában 
és reméli, hogy méltánytalanságok nem fog
nak történni. A miniszter Zalegereszegröl 
Keszthelyre ment, ahol Festetich György 
herceg vendége.

— Kiszúrt szemű női holttestet fogtak M a 
Dunából. Győrből jelentik: Ásvány község ha
tárúban egy 30 éves nő holttestét fogták ki a 
Dunávól. A halott nő mindkét szeme ki volt 
szúrva, ruházata mindösze egy szakadt ingből 
állott. A titokzatos halott személyazonosságá
nak felderítésére, megindult a nyomozás.

— Magyar-német kulturcet a Zeneakadémián. 
Az lntcrnatlonal Club október 28-án magyar
német kulturestet rendez a Zeneakadémián 
Henye Heléna, a mai német színpadok egyik 
legkitűnőbb művésznője modern és klasszikus 
német mesterek müveit fogja zenekiséret mel
lett előadni.

— A Schmoll-paata lehclctszerüen kenődik, 
gazdaságos, tehát olcsó. Tartós, mély fényt ad. 
Húrlyaszerü viaszréteggel vonja be, vízhatlanná 
teszi, tehát óvja a cipőt. Viaszrétege a mai 
legvékonyabb bőrökről sem pereg le. A benne 
levő terpentinolaj tisztítja, puhítja, hajlékony- 
nyú teszi a bőrt Por néni rngad rá, viz, sár. 
eső nem oldja. Uj cipőt ápoljunk mindjárt 
Schmoll-pastával.

— Ne szaladjon a aiomszédba, ha valami 
baj van otthoni Gondoskodjék arról, hogy 
mindig legyen kéznél egy palack valódi Diann- 
aósborszesze. mert ez a pompás háziszer ki
tűnő fájdalomcsillapító, enyhítő és erősítő.

x Mit ajánl most a Fenyves Áruházt Höl 
gyeinknek: jó meleg finnel hAlóinget 1.90, 
finom flanel hálóknhátot 2.50, divatos flanel
pizsamát 3.90 pengőért. Férfiaknak: kitűnő 
flnnclpizsamát 3.90, flanel sportinget 2.50 pen
gőért. A gyermekeknek: jő meleg flanelpizsa- 
mát 1.60 és meleg kötött sportinget 1.95 pen
gőért. A gycrmekcikkeknél nagyságonként kis 
áremelkedés. Kívánságra postán utánvéttel is 
küldi a Calvin téri Fenyves Áruház,

Nyolchónapi börtönre ítélték 
lopás miatt egy ismert magyar írót

Tavaly kellemetlen 
botrány színhelye volt 
az Andrássy-uti Szín
ház igazgatói irodája, 
ahol egy Ismert ma
gyar írót, kinek darab
ját éppen akkor az 
egyik nagy színházunk 
játszotta, 
tettenérték.

Az történt ugyanis, hogy ez a fiatal iró, aki
nek nagy tehetsége és eredetien megnyilat
kozó irói készsége iránt osztatlan elismerés
sel adózott mindenki,

bonokat, nyugtákat vitt el az Igazgatói 
irodából.

lopáson

— Jubiláris bajtársi ünnepség a Ludovlka- 
Akadémián. Vasárnap déleíött megható és 
bensőséges ünnepségek keretében találkoz
tak össze mindazok a tábornokok, ezrede
sek, alezredesek és fiatalabb korosztálybeli 
tisztek, akiket negyven, harmincöt, har
minc, húsz és tiz évvel ezelőtt avattak tisz
tekké az akadémián. Az összegyűlt bajtár
sak délelőtt tiz órakor az akadémia dísz
termében tisztelegtek Jány Gusztáv ezredes, 
a Ludovika parancsnoka előtt, majd pedig 
katolikus és református istentiszteleten vet
tek részt. Az istentisztelet után a Hősök Em
lékművét koszoruzták meg. A résztvevők ez
után az ellenforrndalmi vértanuk emlék
oszlopához vonultak, amelyet Kozma Mik
lós nyugalmazott alezredes, a felsöház örö
kös tagja, hatásos beszéd keretében, koszo- 
ruzott meg. Utána vitéz Kováts Aladár nyu
galmazott altábornagy a Ludovikaszobor- 
nál, vitéz Szinay Béla tábornok a világ
háborúban hősi halált halt tisztek emlék
művénél mondott beszédet. Az ünnepségek 
után az akadémikusok diszmenetben vonul
tak fel. A jubiláris találkozó alkalmából az 
egybegyűltek hódoló táviratot küldtek nagy
bányai vitéz Horthy Miklós kormányzónak, 
táviratban üdvözölték a miniszterelnököt és 
a honvédség főparancsnokát.

— Izgalom Spanyolországban a katonai 
diktatúra kikiáltása körük Vasárnap Barce
lonában az a hir terjedt el, hogy Zamora 
köztársasági elnök lemondott és kikiáltották 
a katonai diktatúrát. Ezt a hírt estére meg
cáfolták .A lázadást, hir szerint, mindenütt 
elfojtották.

— Autókarambol a budafoki országúton. 
Balogh József fütő a budafoki országúton 
javította motorkerékpárját. Tilly István 
szobrász autójával elgázolta Baloghot. A 
gázolásnál az autó az árokba fordult. Tilly 
és a felesége, aki az autóban ült, szintén 
megsebesült.

— Leleplezték Brtrczy István emléktábláját. 
Az V. kerületi népházban díszes és előkelő kö
zönség előtt leplezték le Bárczy István emlék
tábláját, akinek polgármestersége alatt a nép
házat felépítették. Halász Elemér megnyitója 
után Liber Endre mondott nagyszabású beszé
det, amelyben Bárczy István polgármesterségé
nek jelentőségét méltatta.

— Hősi emlékmű leleplezése Martonvásáron. 
Vasárnap ünnepély keretében leplezték le Mar
tonvásáron a Dréher-park előtt felállított hősi 
emlékművet. Az ünnepségen József főherceg, 
;róf Pálffy-Daun József és Andreettt Károly 
iépviselö mondott beszédet. Az ünnepséget 
követő banketten József főherceg és Havranek 
József alispán szólaltak fel.

— öngyilkosság a Városligetben. A Város
ligetben egy pádon Wéber Béla 25 éves hentes
segéd ismeretlen mérget vett be. Súlyos álla
potban a flóleus-kórházba szállitották.

ilasmacsKAban
— TAKÁCS GITTA 

at« 4>»7. zongorázik és énekel

— Férfiöltöny vngy télikabát mérlékszerint 
38.— pengőért rendelhető remek szabással, 2 
próbával elegáns kivitelben az országos hír
nevű Rubakereskedeimi Vállalatnál, Ferenc- 
körut 39. sz.. I. em.

— A diszkrét Illatú Leton-szappant még a 
legkényesebb arcú emberek is sikerrel hasz
nálhatják, mert a Leton-szappannal való mos
dás után olyan az arc, mint a legfinomabb 
krém használatánál.

— Fény és meleg. A világítás legősibb for
máját nem az ember gondolta ki, hanem ehhez 
az óriási ajándékhoz véletlenül jutott, amikor 
villám sújtott a korhadt fába és azt lángra- 
gyujtotla. Ezt a tüzet ülték körül az ősembe
rek, amely nemcsak meleget, hanem világítási 
is adott. Csodálatos, hogy a világításnak ez az 
első, kettős formában való megjelenése még 
manapság is fennáll, mert egyelőre még nem 
nngy sikerrel kutatják nz úgynevezett hideg 
fény előállítási módját. Az izzólámpákban sem 
leszünk egyebet, mint villamos áram segítségé
vel magas hőfokon wolfrnmfémct izzítunk. Ez 
a magas hőfokon izzó wolframszálból készült 
fonal meleget fejleszt és közben fényt sugároz 
ki. Az izzólámpa minősége attól függ, hogy 
azonos áramfogyasztás mellett mennyi fényt és 
mennyi meleget termel. A technika fejlöcésével 
au izzólámpák fénytcljesllménye folyton nő. A 
legújnhb típusú gáztöltésű Tungsram „D" 
ditplaspirállámpák fényteljesitménye nz eddigi 
égőkkel szemben 20%-ig terjedően növekedett 
meg.

Az Üres nyugtákat pénzre és áruigénylésre 
töltötte ki. A pénzt az egyik bankot meg
tévesztve vette föl, a színház több szállító
ját pedig ezekkel a hamisított igénylőlapok
kal megkárosította.

A színház igazgatója mindent elkövetett, 
hogy a dolgot elsimítsa és a megtévedt Írót 
visszavezesse a becsület útjára. Nem rajta 
múlott azonban az, hogy többen

a károsultak közül följelentést tettek
az író ellen, aki néhány hónapja már letar
tóztatásban van. Tegnap szuronyos fogház
örök vezették elő a Táblához, amely má
sodfokon itéilkezett felette és nyolchónapi 
börtönnel sújtotta a megtévedt írót.

szim- 
buda- 
nagy

Dana, 
körüli

— Szcntlászlóvárosra akarják átkeresztelni 
Kőbányát. A Keresztény Községi és a Keresz
tény Gazdasági Pár együttes intézőbizottsági 
ülése elhatározta, hogy küldöttségileg kérik a 
polgármestert arra, hogy Kőbánya nevét Szent 
lászlóvárosra változtassa meg.

— A Földrajzi Társaság emlékülése. A Áfa 
gyár Földrajzi Társaság didaktikai szakosztálya 
vasárnap délben az egyetem földrajzi intéze
tének előadótermében, nagyszámú közönség je
lenlétében néhai dr. Vargha György igazgató 
szakfelügyelő, a szakosztály alapitó elnökének 
emlékezetére emlékülést tartott.

— Tiltott műtétben meghalt egy fiatalasszony. 
Győrből jelentik: Mihajlovics Ferencné 30 esz
tendős mosonszentmiklósi asszony titokzatos 
módon meghalt. A boncolás megállapította, 
hogy Mihajlovicsné tiltott műtét áldozatául 
esett. A nyomozás megindult.

— Nagy magyar zenei siker Bécsben. 
Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusának, 
amelyet a bécsi filharmonikusok Toscanini 
vezetésével vasárnap adtak elő Bécsben, 
igen nagy sikere volt. Beethoven IX. 
fóniájának előadásában közreműködő 
pesti városi zenekar hasonlóképpen 
tetszést aratott.

— Ismeretlen holttestet vetett ki ■ 
Az Ybl Miklós-tér irányában 25—30 év 
ismeretlen nő holttestét vetette ki a Duna. A 
holttesten szürke ruha volt és fehér fejkendő. 
A derekára kötéllel két öt kiló súlyú kő volt 
kötve.

— Gázolt az autó. Pestszentlőrincen, az 
Üllőj-uton Róma András gépkocsivezető teher
autójával elütötte Dedo Gyula hatéves kisfiút. 
A gyermeket koponyalapi töréssel a Szent Ist- 
ván-kórházba szállították. — A Kerepesi-uton 
egy személyautó elütötte Ivánszky István 21 
éves asztalossegédet, aki életveszélyes sérülése
ket szenvedett. A mentők a Horthy Miklós- 
kórházba szállitották. A gázoló autó megállás 
nélkül továbbrobogott.

— Kutbaesett egy leány Peatszcntlőrlncen. 
Pestszentlőrincen, az Agoraszto Tivadar-utca 
46. számú ház udvarán Schiller Gizella 15 éves 
varrónő vizmerités közben a kútba esett. A 
tűzoltók emelték ki a kútból. A leánynak sze
rencsére komolyabb baja nem történt.

— Debreceni akció az álláshalmozók ellen. 
A dcbrecnl állástalan diplomások szervezete 
akciót indított az álláshalmozó városi tiszt
viselők ellen, ötven álláshalmozó tisztviselő 
nevét nyújtották be a város vezetőségéhez az
zal a kéréssel, hogy a felsorolt tisztviselőket 
bocsássák el és helyettük közülük nevezzenek 
ki újakat. A jövő héten küldöttségileg fordul
nak Hajdú-megye főispánjához, akitől akció
juk támogatását kérik.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Szenzációs olcsón ruházkodhat! Mérték 

szerint őszi, téli divatszöveteinkből 2 próbá
val remek szabású férfiöltönyt, vagy télikabú- 
tot 30 pengőért készitünk: Verseny szabóság, 
Rottenbiller-utca Ma., I. emelet.

— Figyelmeztetés a gázfogyasztó közönség
hez. A novemberi költözködési évnegyeddel 
kapcsolatban felhívjuk a közönség figyelmét, 
hogy a gázfogyasztásban beálló változásokat 
(uj gázfogyasztók bekapcsolódását, gázmérő
átírásokat, lezárásokat, stb.) minél előbb je
lentse be, mert a munkálatokat csakis a be
jelentések sorrendjében áll módunkban elin
tézni. Bejelentések helye szakszerű tanácsadás 
Központi Városi Iroda VII. Rákóczi-ut 18. 
Budai Városi Iroda. II., Margit-körut 77. Új
pesti Városi Iroda. Újpest, Király-utca 1,

A Futura közgyűlése. A Futura a Magyar 
Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvény
társasága október hó 20-án tartotta meg Ipolyi 
Keller Gyula ny. államtitkár elnöklete alatt X.V. 
évi rendes közgyűlését. A részvényesek elé ter
jesztett igazgatósági jelentés szerint a Fu- 
túra az 1933—1934-i gazdasági év alatt főképpen 
a kenyérmagkivilel terén változatlanul megőrizte 
vezető helyét a magyar gabonakereskedelem 
élén és kimagasló szerepe volt az 1933. évi re
kordtermés export feleslegeinek gyors és sima 
külföldi elhelyezésében. Majd ezután a 
közgyűlés ugy az igazgatóságnak, mint a fel-, 
ügyelőbizoltságnak a felmentvényt megadta és 
elhatározta, hogy a zárszámadás szerint mutat
kozó 369.872 pengő 36 fillér tiszta nyereségből 
a részvények 3%-os osztalékára fordított 240.000 
pengő, valamint az alapszabályszerü juttatások 
és az intézeti nyugdíjalap részelletésénck figye
lembevételével jelentkező 49.272 pengő 30 fillér 
maradvány az 1934/1935. üzletévre vitessék át.

A Dini ÉJSZAKA** -
a döntő ví g játéksI ker
a BELVÁROSI SZÍNHÁZBAN!

Pajor László
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a jóizlés íz olcsó árok jellemzik
IV. Kossuth r.ajOS-U.2.(rdroM.-u. mrok.)
A Belvárosi Divatház helyiségeiben.

__ Lelőtte tizenhatévea szerelmesét, aztán 
öngyilkos lett. Győrből jelentik: A moson- 
megyei Dévéng községben Hetmler Károly 
26 éves fiatalember udvarolt Bittér Mária 
16 éves leánynak, a szülök azonban sehogy- 
sem akartak beleegyezni házasságukba. A 
fiatalok ezért közös öngyilkosságot határoz
tak el, melyet tegnap végre is hajtottak: 
Bitterék kertjében Heimler revolverével 
fejbelőtte a 16 éves leányt, majd magára 
lőtt. A leány meghalt, a fiatalember hal
doklik.

— Egy főorvos 23 éves jubileuma. Vasárnap 
ünnepelték az egri Irgalmasok kórházában 
Horváth Géza főorvos 25 esztendős szolgálatá
nak a jubileumát. A főorvos érdemeinek em
lékéül a kórház műtőjében márványemléktáblát 
emellek.

Budapesti lóversenyek
Duce Csapiár szenzációs 
lovaglásával nyerte meg 

a Szent László dijat
A kétévesek legértékesebb versenye, a Szent 

László-dij, dőlt el vasárnap. A verseny, mint 
előre látható volt, Duce és Rhoda párharca lelt, 
de a bekövetkezett szenzációs finisre alig lehe
tett számítani. A jól sikerült start után Rhoda 
öldöklő irammal szaladt meg társaitól, s a 
nagy favorit, Duce sorsa már a táv előtt száz 
méterrel megpecsételtnek látszott, mert Csap
iárnak már ott fel kellett venni az ostort A 
legerélyesebb lovaglás dacára is alig tudta 
megközelíteni Rhodát. Csapiár azonban nem 
adta fel a küzdelmet, s Dúcét háromszáz méte
ren át verve, a táv után úgyszólván centiméte
rekkel hozta előbbre, s a legszenzációsabb 
finis után éppen a célban elragadta a győzel
met a már verhetetlennek látszó ellenféltől. 
Csapiár brilliáns lovaglásának párját régen lát
tuk. Bravúrjáért a közönség zajos óvációval 
ünnepelte. A program másik értékes számát 
Regős 11. könnyen nyerte tizenkét ellenfele 
ellen. Részletes eredmény a következő:

L Futam. 1. La Nurza (1H) Klimscha. 2. Li
vi us (4) Sejbál. F. m.: Példás, Aderno, Cheeky, 
Kurkud Khan. Tót. 10:34. 18. 26. Bef. 5:45. 50.
— H. Futam. 1. Süsü (2 reá) Sejbál. 2. Livorno
(3) Klimscha. F. m.: Zúzmara, Rubicon,
Sapphire, Mamusz. Tót. 10:14. 11. 12. Bef. 5:10. 
50. — III. Futam. 1. Duee (2 reá) Csaplar-
2. Rhoda (3) Klimscha. F. m.: Ignáclo. Scnora, 
Csillag. Tót. 10:13. 11. 12. Bel. 6:12. 60. —
— IV. Falam. 1. Regös II. (3) Gúlái. 2. Amadeo
(4) Klimscha. 3. Gemma (3) Gosztonyi. F. m.: 
Raisonneur, Nem bánom, Brighton, Vsgasx» 
Sentünent, Kiskun, Dalesz, Sorompó, Fwör, 
Limanova. Tót. 10:36. 15. 18. 22. Bef. 5:107.
V. Futam. 1. Bolívia (8) Kollár. 2. Bonyodalom 
(4) Szenlgyörgyi. 3. Forrás (3) Gosztonyi. F. m.: 
Szép Angyal, Sylva, Honvéd, Verity. Tol. 10:67. 
22. 16. 17. Bef. 5:117. - VI. Futam. 1. Pátria 
(1K) Klimscha. 2. Napfelkelte (1K) Csapiár.
3. Dénes (4) Müller. F. m.: Furcsa, Szomjas, 
Búbos, Papucshös, Százszorszép. Tót. 10:34. ÍZ.
12. 15. Bef. 5:40.

Bécsi lóversenyek
Siker harmadszor is 

megnyerte az AusztEa díjat
A bécsi őszi szezon legnagyobb eseményét, 

az Ausztria-dijat futottók vasárnap a Freuden- 
auban. A versenyt könnyen egy hosszal Siker 
nyerte meg a nagy favorit, Cagliostro ellen, 
melyet ugyancsak egy hosszal Tramp követett. 
Siker ezúttal harmadszor nyerte meg az érté
kes dijat. Részletes eredmény a következő:

I. Futam. 1. Fiamén (4:10) Csuta. 2. Orping- 
ton (l’A) Vasas. Több ló nem futott. Tót. 10:12.
— II. Futam. 1. Reine Hcrodlne (4) Valentin.
2. Siva (6:10) Szabó L. 3. Pan II. (2) Tuss. 
F. m.: Perhabs, Savóra, Napchick, Norma, 
Wiedersehen. Tót. 10:76. 13. 11. 13. —
III. Futam. 1. Fundus (3) Takács I. 2. Szeles
III. (12) Gartenmayer. 3. Happy go lucky (4) 
Tuss. F. m.: Aviator, Horace, Derítő, Csatlós, 
Passat, Light Fellow, Satyr. Tót. 10:90 29. 24. 
20. — IV. Futam. 1. Siker (3%) Balog. 2. Cagli
ostro (p) Esch. 3. Tramp (10) Sajdik. F. m.: 
Saturnus, Murát, Fokos, Faun. Tót. 10:53. 19. 
13. 22. — V. Futam. 1. Campana (8:10) Varga.
2. Bonvecchiati (4) Hozzánk. 3. Colonel (10) 
Vas. F. m.: Griotto, Sovrana. Tót. 10:20. 19. 30.
— VI. Futam. 1. Goodnlght (2%) Tuss. 2. Va
lentin (2H) Szabó L. 3. Virgo Rcgls (5) Breier. 
F. m.: Quintessenz, Fram, Garas, Souvenir, 
Kid, Castor. Tót. 10:38. 18. 15. 52. —
VII. Futam. 1. Dulclnea (5) Szabó L. 2. Ben- 
gali (8) Bosko. 3. Rattrope (2%) Tausz. F. m.: 
Vilja, Sirdar, Michelc, Heliane, Léda, Ndorobbo, 
Favoritin, Cascade. Tót. 10:53 24. 25. 32.
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A kis Herczeg ln Ato(dJt
ánnnakidefén A Nap hires rtporterét, a 
szellemes, fölényestollu haditudósítót, 
mert Pesten ugyanakkor a növésben és 
hírnévben nagyobb Herczeg Ferenc di- 

' szitette nevével a napisajtót. Ezzel a 
„kis" jelzővel különböztették meg a két 
Herez eget egymás között a sajtó mun- 
kásái és ez a megkülönböztető jelző 
az idők távolságán és a sikerek hatal
mas utján elkopott Herczeg Géza neve 
mellől.

Közben Herczeg Géza karriert csi
nált, több bécsi lapot mint főszerkesztő 
jegyzett, feleségül vette a leghíresebb 
és legnagyobb bécsi színésznők egyikét, 
Leopoldine Konstantint; világszerte ke
resett színpadi iró lett, Mussolini társ
szerzője s most, ki tudja hány dollár 
heti fizetéssel, Hollywoodba megy storu- 
irónak.

A Nap egykori riportere bizony soha
sem hitte, hogy író lesz belőle. Hogy 
színdarabot is tud irm, erre csak akkor 
jött rá, amikor nem akart többé a 
„művésznő férjeként" élni Konstantin 
színpadi sikerei visszfényében. Talán 
megirigyelte azokat a tapsokat, ame
lyeket felesége annyiszor kapott Bécs 
előkelő színpadain, azért megírta a 
Csodabárt, amely annakidején forra
dalmat jelentett az operettből, drámá
ból és a révű bői ősszeolvasztott műfaj 
hajnalán. Ez a darab a Fővárosi Ope
rett Színházból indult el vagy őt év
vel ezelőtt világ kör üli hóditó útjára és 
tegnap éjjel, egy sajtóbemutató kereté
ben, átjutott a Nagymező-utca másik 
oldalára, a fíádius-moziba. így rövidnek 
látszik az ut és ez mégis a világsiker 
útja. Alig van város a világon, ahol ne 
játszották volna ezt a robogó tempójú, 
friss muzsikáju müvet, amelyet most 
Amerika gazdagsága, az Újvilág revü- 
rendezőinek szinte féktelen nagyvona
lúsága, Kay Francis, Dolores dél Rio, 
Al Jolson, Richardo Cortez sztárjainak 
szekszepilje és tudása szervíroz.

Tavaly kinn fdrtam Herczeg Géza 
hletzihgi villájában, amelynek első szo
bája gyönyörű dolgozó. Hatalmas Író
asztalán nagy, ezüst keretű fotográfia, 
rajta mosolygósán az oly ritkán mo
solygó Duce, az aláírás pedig: Az én 
kedves Herczeg Gézámnak.

ímA
A Párisién Grill két nagy sztárjának, a 

„Siatcrt G.‘* testvérpárnak, meggyűlt a baja a 
magyar hatóságokkal. Tavaly, amikor először 
voltak Pesten, a Gellért-szállóban laktak és ott 
500 pengős ssobaszámla-lartozás hátrahagyásá
val elutaztak. A Geilért-Málló udvarias igazga
tósága nem támasztott nehézségeket a testvérpár 
elutazása elé, hiszen jól tudta, hogy a „Slstera 
G.“ világhírű artisták, akiknél csak pillanatnyi 
pénzzavarról lehet sző. Annál Is inkább hitele
zett nekik az Igazgatóság, mert két előkelő 
pesti ur garanciát vállalt értük. A Gellért-szálló 
igazgatóságának meglepetése annál nagyobb 
volt, amikor most ez a testvérpár ismét Buda
pestre Jött, i nem a Gellértben szállt meg, ha
nem másutt. A Gellért ezután felszólító levelet 
irt a „Slsters G.‘*-nek, akik azonban nem vá
laszoltak erre. A főváros tiszti ügyésze most 
sürgős pert indított ellenük és tegnap már ki 
Is kézbesítették a testvérpárnak az 600 pengős 
fizetési meghagyást

Az a két ur pedig, aki annakidején garantálta 
as összeg megfizetését azzal tért ki a hotel 
igazgatóságának kérése élőt hogy a testvérpár 
igen sokat keres, van miből fizetniük, tehát 
fizessenek.

IGY KELL FILMET CSINÁLNI
Bravó Tavaszi parádé!

Tegnap este, amikor a „Tavaszi parádé" 
egyik előadásáról távoztam, körülöttem minde
nütt mosolygós arcokat láttam és szinte má. 
morosan mondották egymásnak az emberek:

— Ilyen még nem voltl
Hollywoodi méréteket emlegettek és azt, 

hogy ilyen maradéktalan, Ilyen tiszta zavartalan 
szórakozásban moziban ' ' .....
mint ezúttal.

Hát igen, valahogyan igy kell filmet csinálni, 
ilyen bőkezűen, ilyen „„ '
tehetséggel. A film minden kockája külön ér
ték. minden jelenete a szórakoztatás kifoguha. 
tatlan arzenálja, maga a film pedig valóban 
hollywoodi mértéket véve alapul is, tökéletes 
művészi egység.

♦
Ezt meg kell egyszer Írni azoknak, akik 

amikor a magyarországi filmgyártásról halla
nak, lemondóan legyintettek:

— Ugyan kérem, nem lehet nálunk banánt 
sem termeszteni.

Dehogy néni!
És ha német nyelven ts beszél a film, a szel, 

lem magyar és a film létrehozói, producere, 
rendezője, a fotográfusok főszereplője is ma
gyar. Itt van például legelői a Joe Pasternák, 
ez a lelkes és zseniális magyar ur, aki 
az amerikai Universal nagy tőkéjével és presz. 
fiziével a háta mögött Európa összes világvá. 
rosat közül pont Budapestre főtt versenyt tá
masztani magának az amerikai anyaintézeté
nek és idejött magmutatni a világnak,, hogy 
mit tudunk. A film rendezője, Bolváry Géza,

már régen volt részük,

nagyvonalúan és ilyen

szintén magyar. Zseniális rendezői trükkjei, 
amelyek a film nagy ötletversenyeiben ts troli, 
ville-oknak számítódnak, még hetek után is 
megmosolyogtatják a nézőt.

No és itt van Gaál Franciska. Minden filmje 
egy-egy magas lépcsőfok ama tökéletesség felé, 
amely az igazi fUmprimadonna és fllmszinésznő 
Hollywoodban felállított mértéke. A szinpaa 
Gaál Franciskája most már talán csak a filmé 
és ez sohasem látszott nagyobb bizonyosság, 
gal, mint éppen a „Tavaszi parádédban, amely 
már nem egy színdarab filmváltozata, hanem 
— különösen az óriási, hatalmas méretű és 
impozánsan nagyszerű katonai parádé-jelenet
ben, — maga az abszolút film.

*
Nem szabad megfeledkezni a többlekről, akik 

mulatságos és ragyogóan eltöltött két órát 
ajándékoztak nekünk. Itt van Annié Rosal egy 
pékné szerepében, a hetvenketéves és mégis 
bűbájos Adélé Sandrock, egy ragyogó kölyök, 
Hans Richter, a pompás Hans Moser, a mulat
tató és egészen eredeti Theo Língen, a finom 
eszközökkel dolgozó Albach Retty, a valóban 
ferenejózsefl Paul HŐrbiger és még két 
ragyogó magyar: Halmay Tibor és Vaszary Pi
roska. A zene az Immár világhírű Róbert 
Stoltzé. De soha nem láttunk ragyogóbb foto, 
gráfiákat sem német, sem francia, sem angol 
filmeken, mint a magyar Eiben Pistáét.

♦
Még csak annyit: az első három napon 20 

ezer ember nevette, könnyezte végig a 
szí parádét"-t. Bravó!

Alpár Gitta végleg letiltotta
Verebes Ernő filmszereplését
Verebet part indít a honoráriumáért

A Hunnia filmgyárban már a legnagyobb 
előkészületeket tették meg Ábrahám Pál 
Bál a Savoyban cimü operettjének filmesi- 
tésére. A City óriás filmjét Székely István 
rendezi és Gál Ernő a producer. Már Lon
donból Pestre hozták azt a villanydarus fel
vevőkészüléket, amely egyetlen gombnyo
mással szalad föl a Stúdió magasságáig és 
onnan is automatikusan fotografál. Két
száznegyven kosztüm készült el, száznegy
ven tagú zenekar pedig állandóan próbál a 
Hunnia zenetermeiben.. Ugyanakkor azon
ban a

legnagyobb gondot okozza Alpár Gitta 
érthetetlen magatartása.

A Hétfői Napló irta meg először, hogy 
Alpár Gitta szerzödésadta jogára hivat
kozva, jelentette ki a City Film Rt. vezetői
nek, hogy volt vőlegényével,

Verebes Ernővel semmiképpen sem 
óhajt együtt játszani.

Verebes Ernőt azonban a City négyezer 
pengős gázsival lekötötte. Egy hétig folytak 
ezirányban a tárgyalások Alpár Gitta és a 
City között. A művésznő azonban kijelen
tette, hogy semmi körülmények körött sem 
egyezik bele abba, hogy Verebes ugyan
abban a filmben szerepeljen, amelyben ő 
Éppen ezért Székely Bécsbe utazott és ott 
egy Willy Stettner nevű színésszel tárgyal 
Verebes behelyettesítésére.

Ugyanakkor Verebes pert indít 
a City ellen és követeli az őt szerződésileg 
megillető 4000 pengőt.

Alpár Gitta egyébként
még két film főszerepére

a City-fllmhez szerződött,

Melyre minden nő 
saert tehet egyszerű módon.

Az alfibb leírt módon kezelve arcát, már a 
következő napon észreveszi, milyen pompásan 
változott a teintje. Hosszabb használat után pe
dig Irigylésremóltónn üde éa friss arcbőrre tesz 
szert a Leton szappannal, annak krémazerüen 
képződő különleges habjával, melynél ezidőste- 
rint nincs jobb a kozmetikában.

SZABÁLYI
Mossa meg este a Leton szappan krémszerii 

habjával arcbőrét. Hagyja rajta e gyengéden 
ható krémet habot néhány másodpercig. Most 
bőven öblítse le arcát melegvízzel, utána köz
vetlenül hidegvízzel. Ennyi az egészl Reggelre 
kelve friss, üde, bársonyos arc fog a tükörből 
visszamosolyogni.

A diszkrét illatú LETON szappant a legké
nyesebb arcbőrflek is sikerrel alkalmazhatják, 
mert mosdás után olyan az arc, mint a legfino
mabb krémhasználatnál. Beszerezhető min
denütt 06 fillérért érdekes használati utasítással, 
vagy a Hunnia-gyógyszertárban, Budapest, VII., 
Erzsébet-körut 56. Romániai főraktár: Dávid 
János gyógyszertára Tg. Mures (Marosvásárhely). 
írniMiJumABUBiiiMMHiiiiiiBranMmgamam——aca 
Németországban fog filmezni és valószínűleg 
Kari Barit rendezésében a Cigánybáró Saffl 
szerepét fogja legközelebb Játszani.

MA ÉJJEL SZABAD 
VAGYOK

El a elme a legújabb Eisemann-slágernak, 
egyúttal ez a cime Vaszary János—Szenes An
dor uj vigjátékának, amelyet e héten mutat 
be az Andrássy-uti Szinház. Eisemann nyolc 
uj slágerét hozza ebben a vidám darabban.

A SZEMÉN SÚLYOSAN 
SÉRÜLT

Szenes Ernő, a népszerű, kövér Szenes barátai 
kedden este 11 órakor díszhangversenyt ren
deznek a Radius-moziban. Az est jövedelmét 
a tragikus sorsú színész gyógykezelésére for
dítják. A hangverseny keretében a pesti szín
padok sztárjain kivül Félix Bressart, Szőke 
Szakáll és Abrahám Pál is fellépnek.

Bródy Sándor sírját ma kegyeletcs emlék
ünnep keretében koszoruzta meg a Szinész- 
szö vétség.

Aknay Vilma, a Burgtheater egykori művész
nője, akt húszezer dolláros pert inditott Vajda 
Ernő ellen házassági Ígéret megszegése címén, 
Pesten van és itt gyűjti perének tanúit.

Gaál Fraciska férje, Dajkovich Ferenc, 
most készül ügyvédi vizsgájára.

te&NAPLÖ
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHAZi Mignon (^8). 
NEMZETI SZÍNHÁZI Károly rsáizár rakja (Hl). 
VÍGSZÍNHÁZ! A tanítónő (8).
MAGYAR SZÍNHÁZI Rágalom (8).
BELVÁROSI SZINHÁZt A döntő ájesaka (•). 
KAMARASZÍNHÁZ! As abbé (8).
VÁROSI SZÍNHÁZ; To«eanlnl-kaa<ver*eny (•), 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Muifo Hall (•). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Szsgény ördög (8).
ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ; Békebeli boldogság (9). 
TERÉZ-KÖRUTI SZÍNPAD: Cirkosa a ssinházbnn (•). 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD: Lyon Lm (•).
KOMÉDIA: Hotel Indiszkrét (»).
ROYAL ORFEUM: GfovannL Blama (M»).

K.

Don Juan.
Annyi regény, színdarab és film után Korda 

Sándor rendezésében került elénk a Don Juan 
históriája. Az öregedő Don Jüané, aki fáradtan 
és letörten visszatér utolsó nagy szerelméhez. 
Az európai kulturszemmel készített film remek
mű a maga nemében.
CelItnL

A renaissance nagy ötvösművészének, Cellini- 
nek szerelmi kalandjai elevenednek meg a film 
vásznán, amely a firenzei udvar mozgalmas, 
cselszövényokkel telt életét is bemutatja. Csupa 
romantika, báj, költészet és izgalom oz a film, 
amelyet bizony érdemes megnézni.
Folyik a tánc, folyik a vér. ,

A Brodway Iskolát csinált. A vidám, nagy
vonalú és pazar revü az előtérben, amíg a 
kulisszák mögött véres dráma zajlik le: ez a 
Ilim tulajdonképpeni meséje. A tánc, és a vér 
szimultánja azonban az igazi százszázalékos 
film. , k 4 ,

KI MIT JÁTSZIK 
Molnár Ferenc uj darabjában? Darvas Lili 
a hősnő, egy jobb sorsra érdemes bárhölgyet 
alakit, aki visszavágyik a tisztességes életbe. 
Sittkey Irén egy ápolónőt alakit, Vágóné 
és Gyöngyös8y Erzsi pedig előkelő dámá
kat. Somlay Arthur egy trieszti mérnököt 
játszik, Jávor egy földbirtokosfiut, Rajnai 
egy szanatóriumi főorvost, Góth Sándor egy 
olasz grófot. Szerémi Zoltán bácsi, aki szín
padi búcsúja után a Molnár-darab kedvéért 
visszatért a színpadra, egy1 nyugalmazott 
tengernagy figuráját játssza, Somló István 
egy postutisztv’selőt, Mály Gerő a bártulaj-1 
donost, Gárdonyi Lajos a pincért. I

, BÁRSONY ERZSI
akit Bródy Sándor zsenije tiz évvel a halála 
után fedezett fel Lyon Lea cimü darabja cím
szereplőjének, megkapta másik nagy szerepét. 
Osslp Dümov, a nngy orosz iró „Szomorúságá
nak éneke" cimü darabját most fordítja 
Laczkó Géza, miután ez a darab a világ összes 
szinpadn.it, különösen zsidó színpadait óriási 
sikerrel járta be. Ennek a női főszerepét kapln 
Lea, a rabbi lánya után Bársony Erzsi, akit 
erre a mélytüzü és fojtott indulata fiatal hős- 
nő-szerepkörre akarnak specializálni.

KULCSDARABOT IRT 
Hatvány Lili „Tánc" címen, amelyet most 
próálnak a Magyar Színházban. A darab 
főhősnője egy tetőtől talpig romlott kis nő, 
aki fejetetejére dilit minden helyzetet és 
meglehetősen sok botrányt okoz abban a 
társaságban, ahová bekerül. A társasági 
életben mindenki tudja, hogy Hatvány 
Lili ezt a figuráját egy angol hölgyről min
tázta, aki éppen Hatvány Lili társasági kö
réhez tartozott még nemrégiben. Miután 
ennek a hölgynek egy férfiismerőse is sze
repel a darabban, nagyon valószinü, hogy 
Hatvány Lili darabja körül még nagy viha
rok és bonyodalmak várhatók,

EGGERTH MÁRTÁRÓL 
egyre jobban tartotta magát az ■ hir, hogy 
elhagyja Németországot, ahol lehetetlenné lel
ték számára a filmezést. Ezt cáfolja meg n 
berlini Film Kurír legutóbbi száma, amely 
Eggerth Márta nyilatkozatát közli. Ezek sze
rint Eggerth kijelenti, hogy bár Őt az utóbbi 
Időben löbbizben hívták Hollywoodba, mégis

Ind tg Ottó Magasiskola cimü darabját ötször 
játszotta a kolozsvári magyar színház.

A Péter film több jelenetéhez, amelyek 
egy gyermekbiróság előtt játszódnak le, 
szakértőnek hívták meg a Hunniába Németh 
Péter törvényszéki tanácselnököt.

II. filharmóniai hangverseny
főpróba november 4., operai est 6-én.

Weisbach —Píatigorshy
Műsor: Beethoven Corlolan, Mozart Es-dur 

szimfónia, Saint-Safns gordonkaverseny, Rékai: 
Nagyidat cigányok (szvit, bemutató).

7-es esonkabérletck még válthatók.

ÍZ
CORSO (Váci u. 9. Tol.: 87-4-02): Aa elcserélt meny

asszony. (Anny Ondra). — Riviéra eipresiz. (Char- 
lotto Susa). (11. %1, H4. W. ValO. - A délelőtti é* s 
hétköznapi ^4-cs előadó* mérsékeli helyárakkal.)

1 1 (V.. Vilmos császár út 36—38 Tel.:
11-1-40): Zola regénye filmen. Nsm. 
(Anna Sten), - Híradók. (4. 6. 8. 10. 
Első előadások félhelyárakkal.)

--------- 1 (Vili., József körút é* üllői 
I út sarok. Tel.: 88-9 88):
I Csárdáakirálynő. (Eggerth

*"“■ Kísérő műsor.
—. első előadás* félhelyárakkal.) —

„/“s/rnap d .e érakor folhelyárú apnrimaiiné 
KAMARA (Dohány ti es Nyár n sarok Tel : 44-0-27):

Folyik a rér, folyik a tánc. (BúnOgyi drámai revú). — 
Híradók. (4. 6. 8. 10, vas. 2. 4. 6. 8. 10. - Első elő- 
adás mindennap félhelyárakkal )

O.MNIA MOZGÓ (Kölcsey urca 1 Telelőn: 801-25): 
As orvos, (Sydney Kingsley drámája). Kitérő mű- 
«or. (4, 8, 8, 10.)

CITY
CORVIN

.. . Márta). — Kis
(}44. H6. H8. H10. vaaárnap: H2.

%10. — Minden első előadás félhclyi

Vzsim János—Szenoa Andor—Eisemann Mihály zenés bohózata. 
PéntAken ai Andrássy-utl Síinháiban 
Fejes Tori, Gombaszögi Ella, Kertész Dezső, Ráday Imre, Borosa, Fenyvessy 
Éva. Szász UH, Járay Judit. Szönyl Lenke, Blllcsl, László.
Aki sokat akar nevetni, okvetlen nézze megi

i .i • ■ . t |

FILMSZÍNHÁZ ÍVJ.. Nagy- 
mezó u. 22-24 Tel.,- 22-O-US. 
29-2-50): Celllnl. a saerelem 
mestere, (Eredetiek Mareb 

é* Constance Benned). — Híradók. — Jark Denny é* 
senrkara. Zenei icvü — Álomoraság. (3. 5. *48. 
!4i0. — A bélköznapi első előad mért. habárakkal).

(Taréi kőrút 80): Minek a 
munka énnekem? (Laurel éa 
Mardy, Stan és Pan.) —
Sstralossférn-nkrebeták. — Ne- Hunnion HírknIeMk. _ Csákén 

M-o-rta kávéskanátlal. WIRy a m- 
. - Híradók. (2. 4, 8. 8 10. - Hétk. a 2-4 
ra* a 2 öral előadó* félhelvárakkal.)

URÁNIA (Rákócsi ül 21. Tel.: 48-IM3. 4Ő): Zola Emil 
'Hál*'* Ilimen. Nana. (Anna Stcn), - Ríradék, (5, 
W*. 'o,0j .!•• é* 0,u,': »4. W. HS. V610. - Első elő-

RADIUS

II4Í. Iá 10. vas éa finn,; 
adások íélhelyárakkaL)

szinpadn.it
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Nem respektálták
a kispestiek „Isten ostorát44

él Dudás helyet cserél, majd Sebeitől agy labda 
a Cseh—Sas—Odrp-utvonalat futja meg, az uj 
center lő, majd

a visszapattanó labdát a nagy tumultusban 
befeJelL éti.

Még mindig nincs rége a gőlgyártásnak, meri 
mo»l már a gólarány is fontos s ez az oka az 
újabb gólnak, amely a rajzriportunkban szé- 
pen látható a amelyet végül is Odry juttat a 
helyére, 5:1.

KISPEST—ATTILA 5:1 (3:1)
Az Attila ragyogó sós

tó nkezdése — amikor a 
Ferencvárost terítette két 
vállra — nem bizonyult 
állandó formának. Egy
másután érlék kellemet
len meglepetések az 
igyekvő vidéki csapatot. 
Vasárnap a Kispest kelle
metlenkedett és pedig ki-

~ ” első negyedóra újra a régi 
különösen akkor, amikor

sallangmentes buzáiokkkal közelítik meg az 
Atilla-kaput a végül a félidő derekán Szabó II. 
elképesztően nagy bombalővése juttatja vere
téihez a kispestieket. 1:1. Mind sűrűbben csat
tan fel a taps, amit a derekasan küzdő kis
pestiek meg is érdemelnek Már-már további 
gól nélkül zárulna a félidő, amikor az utolsó 
pillanatokban — amint a rajzriportunk is mu
tatja — Havas—Újvári—Nemes-akcióból a ki
futó örl feje felett újabb gólt ért el a 

szorgalmas kispesti center. 3:1.
Szünet után 

kidomborodik,
adósan. Pedig az 
lángolást Ígérte,

a kispestiek főlénye még jobban 
a egy negyedóra

A KISPEST—ATTILA MÉRKŐZÉS LEGTRAGIKÓMIKUSABB GÓLJÁNAK RAJZRIPORTJA. Ha- 
vas (1) labdáját Újvári (2) Seper (4) elől kőzéprevágja. őri (S) kifut a kapnból, de Nemes 
(3) a feje fölött ugrálás labdát küld a hálóba. Sziklai (0) már csak beljebb segíteni tudja.

(Copyright by Hétfőt Napló — System Horváth.)

elég ahhoz,

Szegő keresztlabdáját Rozgonyi éa Vági Bodriár 
elől menteni akarja és

a befutó Oapó nagy megrökönyödésükre 
a hálóba vágja. 0:1.

Nem sokáig tart ez « huszáros lendület, mert 
Búzásig Steiner rohamát hazaadással próbálja 
megakasztani ,ez azonban tulrövidre sikerül, 
úgyhogy

Steiner kényelmesen egyenlíthet, ltl.
Ezután a kispesti fölény mind határozottabb 
formában bontakozik kL Veszélyes, gyors,

hogy újabb gólt készítsenek elő. Ez aztán gól a 
javából. Szabó II. szökteti Újvárit, aki a kö
zépre húz és húsz méterről hatalmas lövést 
ereszt meg, amely

■ kapu felső sarkából pattan be. 4:1.
A miskolciak már csak betyárbecsületből is 
lankadatlanul küzdenek és nem rajtuk múlik, 
hanem az ellenfél ragyogó védelmén, hogy 
ebben a periódusban legalább Is nem szépül az 
eredmény. A lefújás előtt Őri elbámészkodásdt 
Nemes kihasználja és huszméteres lövéssel 
állítja be a végeredményt. 5:1,

45 perc kapus nélkül 
megpecsételte a Phöbus sorsát

bombát küld a kapuba. 1:2. Majd jő negyed
óra múltán Cseh fautolása révén Jut a Hungá
ria újabb szabadrúgáshoz. Turay hirtelen Cseh 
elé passzolja a labdát, aki hatalmas bombát 
ereszt meg mintegy harminc méterről s ez

■ felső kapufáról gyilkos erővel pattan ■ 
hálóba. 8:2.

A Phöbus még mindig nem törik' meg, lelke
sen küzd, Solti még lőni is próbál, de azután 
a 40. percben megpecsételődik a sorsuk. Sebes

HUNGÁRIA—PHÖBUS 5:2 (1:2)
Remek mérkőzés elő

jelei derítették kedvre a 
Hungária—Phöbus-mérkő- 
zés mindkét drukkertábo
rát. A villamosok techni
kás csnpata és az átszer
vezett kékfehérek össze
csapása valóban jó cse- 
megért Ígért, különösen, 
amikor már a második

percben
az újonc Odry Sas centerét remek fejessel 

küldte a sarokba. l.*0.
A bemutatkozás jól sikerült. De éppen csak
hogy megdörzsölhették a kezüket a győzelem
ben bizakodó hungáristák, amikor Kárpáti hi
bájából P. Szabó középre adhatta a labdát s 

a berobogó Béky fürgén egyenlített. 1:1.
Mintha misem történt volna, folyt tovább a 
játék, jobbára a Phöbus iniciativájából. A 
Hungária eresztékei recsegnek-ropognak, külö
nösen Kárpáti gyengélkedik, aki most először 
játszik, de Sebessel sincsenek megelégedve a 
balösszekötőben. Jó negyedóra múlik el, ami
kor melegebbé válik a csata. Soltit Biró faul
tolja, huszonöt méterről lő a center most sza 
bodriig ást, szép Ívben száll a labda és bár 
Szabó idejében vetődik, de

groteszk hajlamait nem tudja megtagadni 
n ez elegendő ahhoz, hogy a már kézben 
lévő labdát a hálóba dobja. Illába húzza 
ki ezután már, Koch, a Győrből jött bíró 

szeme jó és gólt ítél. 1:2.
Ez egy kicsit komolyabb munkára készteti a 
kékfehéreket, amit az a 10—20 korner is jelez, 
amit gyors egymásutánban lőnek, persze hasz. 
t.ilaiml. A harc hevesedik s ennek tudható be, 
hogv egv nagy kapuelöltl tumultusban Juhász 
kapus oly szerencsétlenül vetődik, hogy

a karja könyökben fleamodlk ki.
A tribün elölt viszik el deformált karjával a 
fájdalomtól vonagló kapust. A szünetben a 
Kéznél le\Ő orvosok kezelés alá veszik a sú
lyosan sérült kart, amit

az öltözőből kihangzó fájdalomordltások 
U jeleznek.

A második félidőt a Phöbus tiz emberrel kezdi 
meg és Péter áll a kapuba, öt perc múlva test
hez kötött karral jelenik meg Juhász és igy 
harcolja végig — minden különösebb ered, 
ménv nélkül — hol a jobhszélen, hol a bal- 
bekk posztján az egész félidőt. Ez magyarázza 
meg azután a Hungária ayorstsmpóju sikerét. 
± 3. percben Tűn MMOGteM

A HUNGÁRIA—PHÖBUS MÉRKŐZÉS UTOLSÓ 
GÓLJÁNAK RAJZRIPORTJA. Sebes (1) nagy 
Ívben Sashoi (2) küldi a labdát, aki villám
gyorssá tolja Tőrös (0) mellett Cseh (8) alá. 
A fürge nMatyT testeset!®! becsapja Webert 
(•). odatolja Odry (4) elé a labdát, aki bevágja |
a báléba Péter (7), a mttkségkapna mellett \ (Copyright by Hétfői Napló, — System HorvátAJ

Szeged csapata mérte 
az első vereséget 
Újpestre

SZEGED—ÚJPEST S»1 (írt)
Könnyű galoppot várt 

as újpesti közönség a a 
meccs kezdetén alig esatt 
szó a Szeged eled pont
szerző délutánról1*, inkább 
mér a jövő vasárnapi 
I'radl elleni esélyek ké
pezték a témát Mindenki 
más-mái csapatösszeállí
tásokkal szolgálna a ve

zetőségnek.
De mi az? Az első őt percben Szeged való 

tággal hengerel... „Na nem baj, most jövünk 
ml." De nylkorog-zötyög az újpesti csatársor, 
Balogh sehogy sem tudja pótolni Avart. A 
többiek Is kapu előtt kapkodók, idegesek « mit 
sem árulnak al állítólagos lövőtudományukból 
D« Szeged nem tréfál. Minden támadása ve
szélyt rejt magában, energikus, gólratörö éa 
csak úgy süvítenek el a lövések Hóry kapuja 
előtt. Szeged minden részében jobb egyelőre 
s már megérdemelné a kétgólos vezetést is. 
Azonban ami késik, az nem múlik. A nagy sze
gedi offenziva végre sikert hoz. óriási kavaro
dás támad az Újpest kapuja előtt,

Bognár már majdnem befejeü a labdát,

amikor v*meareptll Korányi H. elé, aki < 1 
kapuba perül ti. ldk I

A kis szegedi kolónia óriási örömrtvalgásban

A Hungária-mérközés előtt a Lutz—Mőré-eset 
foglakozlatta a sportembereket. Tudvalevőleg 
Lutzot a csúnya belépéséért kétheti kényszer
pihenőre és 25 pengő pénzbüntetésre Ítélte a 
fegyelmi bizottság. Több sportkorifeus szigorú
nak tartotta az Ítéletet. Az egyik kifakad:

— Tulszigoru a büntetés, mert Lutz belé
pése nyomán senki sem sérült meg.

— Véletlenül az a belépés teljesen szabályta
lan volt, — mondja Sala a vitatkozó cso
portnak.

— Miért? — kérdik többen.
— Mert belépés előtt nem nem ajánltatta 

két taggal magát... — vágja ki Sala a nagy
ágyút.

♦
Már a Hungária—Phöbus-meccs első félide

jének elején megállapítható volt, hogy n Hun
gária közönsége vegyes érzelmekkel fogadja 
Kárpáti bemutatkozását. Egy, a közhangulatra 
kiváncsi drukker Salamontól megkérdezi:

— Na, mit szól hozzá? Hogy mutatkozott be 
a Kárpáti?

— Kárpáti vagyokl — elégíti ki Sala a kí
váncsiskodót lemondó kézmozdulattal.

♦
A Hungária egész mérkőzése alatt Sebes 

gyenge játéka állítatta égnek ■ drukkerek 
haját. Salából Is kirobban az elkeseredést

— Nem értem, hogy es miért Sebes? Ez 
árig iManbb, adni «

Szünetben nagy gyűrű veszt körül Salamont, 
mert tudják, hogy mindig leesik egy-egy jó 
bemondás. A népszerű komikus a multheti be
tegségéről beszél;

— Ma már betegnek sem szabad lenni. Erős 
hűlés döntött az ágyba és három napig az egész 
nappalt átfeküdtem. Hivattam egy magántanárt 
és képzeljék el, 20 pengőt kért egy vizitért.

— No és szó nélkül kifizettet
— Dehogy, — mondja Sala, — amikor job

ban lettem, visszaadtam neki a vizitet..«
♦

Á második félidőben a csonka Phöbus- 
csapat ellen fölényesen játszott a Hungária 
védelme. Mandl, szokása szerint, mindent 
„hazajátszott". Sala a szivarja mögül 
köpi ki:

— Jó férj lehet ez a Mandl. Mindent 
„hazaad".

♦
A mérkőzés vége felé a Hungária-uton 

már szájról-szájra járt a hír. hogy Szeged 
csapata vezet az Újpest ellen. Egy tulboldog 
hungárlsta odaszól Salamonnak:

*— Salamon ur, Újpesten büdös a levegői
— No hallja, nem csoda, ha Pusztai-Dérit 

játszatják,
IMjegywtiH MotM.

tőr ki, viszont az újpesti arcok egyre komo 
rabbá válnak. A közönségnek lelki szemei elé 
tárulnak a Jövöhetl Fradi-meccs Izgalmai. Jaj, 
mi lesz itt?

— Hol vagy, Avart... Hol vagy, Potyát,,, 
A türelmetlen publikum Idegeskedése már

oda fajul, hogy saját fialt szidja, korholja* 
mert a biztatás nem használt A gúnyolódás 
viszont még úgysem. Az újpesti csatársor egyn 
két percre megembereli ugyan magát előbb’ 
Tamásy, majd Déri veszélyes labdáit fogja 
Pálinkás kapus. Pusztainak is akadna két gól
helyzete, de mindkettőt elrontja. Balogh, aa 
uj csatár sem aaerez örömet ée ideges játéké* 
val többet árt, mint használ.

— Jávor álljon Hl Ez nem irányításims 
zajong Ismét a közönség.

A szegedi csapat viszont egyre élénkekben 
játszik. Szívósan, energikusan, férfiasán, mo* 
részen. Ennek a 32. percben újabb eredményg 
lesz:

Bognár ügyes akcióból a második gőM 
lövi. 2^l

A közönség idegei nem bírják tovább. Rettent* 
les klfakadások és leírhatatlan jelzők röpköd* 
nek a levegőben. Szidják a vezetőséget és 4 
csapatot egyaránt

Szünet után javul a helyzet, amennyiben í 
lilafehérek valamennyire magukra találnak í 
legalább lelkesedésükkel igyekeznek nagy fór* 
mahanyatlásukat egalizálni. A fejmosás hasz* 
nált most már az összjátéknak is, az akarás
nak is látható jelel mutatkoznak s Balogh, aki 
az első félidőben falábakon botorkált, nagy
szerű lefutással exccllál s ez

elég >s ahhoz, hogy Újpest szépítsen az 
eredményen. 2:1.

— Hajrá, fiuk! Egyenlitenil... — tombol a 
közönség s az újpesti fiuk Ismét a lelkesítés 
fókuszába kerülnek. A szegedi csapat nagy
szerűen védekezik, igaz, hogy becsúszik egy* 
két fault is, de ez mit sem von le a „papriká
sok" érdemeiből. A közönség buzdítása határt 
nem ismert, mindenki várja a nagy lila fehér 
offenzivát. De a halfsor nem támogatja eléggé 
a csatársort s ha a csatárokhoz labda is kerül, 
tem tudják maguknál tartani. Csaj: Déri és 
Tartiásy mutatkozik veszélyesnek, ám Pálinkás
nak oly nagyszerű napja van, hogy még a leg
sikerültebb bombákat Is kifogja Az utolsó per
cek ismét Szeged fölényével telnek el, de a 
vendégeknek már nem sikerül „szépíteni" az 
eredményen.

T/W. I ív1"

Játék: Pont:
1. HUNGÁRIA 7 25:0 10
2. FERENCVÁROS 0 23:11 10
8. KISPEST 0 15:11 8
4. ÚJPEST 0 10:4 7
5. BOCSKAI 5 10:5 7
«. BUDAI „11* 0 15:12 0
7. SZEGED 6 7:10 8
8. ATTILA 0 0:22 5
•. Hl. KÉR. FC 0 8:12 4

10. PHÖBUS | 11:17 4
11. SOROKSÁR • 8:14 4
12. SOMOGY 1 •M 1



finlaped. 1934 október 22. HÉTFŐI NAPLÓ 11
A Vasas megszorongatta 

a Budafokot
'A II. liga tegnapi fordulójában a Vasas ke

mény ellenfele volt a Budafoknak: tiz játé
kossal is alig kapott ki tőle. A helyzet: 1. Bu
dafok 7 játék 14 pont, 2. Nemzeti 5 játék 10 
pont, 3. Szürketaxi 9 pont, 4 .Erzsébet 8 pont,
6. Millenáris, Droguisták 7—7 pont. Utóbbiak 
egyformán hat meccset játszottak.

Budafok—Vasas 3x1 (1:0). Góílövök: Mészá
ros, Nick és Bachmann, ill. Kiss. A sérüléstől 
megtizedelt, tiz emberrel játszó Vasas gyenge 
napot fogott ki, minden támadását balszeren
cse kisérte.

Nemzeti—Millenáris 3:1 (1:0). Góllövők:
László (3), ill. Kiss. A fővárosia gyenge vé
delmüknek köszönhetik a vereséget

Droguisták—Csepel FC 4:1 (1:0). A Dro
guisták nagy fölényben, biztosan győztek. Gól
lövők: Puskás, Sötér, Mohácsi, Kisutzky, ill. 
Somlai.

Szilrketaxl—Váci Reménység 3:0 (3:0). Az 5. 
percben Juhász gólt lőtt, ez megzavarta a vá
ciakat. A másik két gólt Juhász és Fézler 
rúgta.

Nagytétény—Szenllőrinc 3:0 (3:0). A szent
lőrinci együttes gyenge formában van. Gól
lövő Pomázi (2) és Hodusz.

Hartmann László győzött 
a vasárnapi futárversenyen

A TTC vasárnap rendezte őszi versenysoro
zatának harmadik részét, országos megbízha
tósági futárverseny formájában. A verseny 
távja 430 km. volt, útvonala pedig Kecskemét, 
Szegéé', Makó, Szolnok Budapest. Az útvonal 
végig oly rossz állapotban volt, hogy a be
nevezett 20 jármű közül csak 10 futotta végig 
a távot. Az egyes ellenőrző állomásokon sok
száz főnyi közönség várta a versenyzőket. A 
verseny sikeres rendezése, mely a motorsport 
komoly propagandája volt, Koppenstein Benő 
elnök érdeme. A részletes eredményeg: Szóló
motor 250 cm.: 1. Lukavetz Ferenc (KMAC), 
Puch 0 pont. 2. Benkovits János (TTC), Puch 
8 pont. 8. Hambach László (FTC), Puch 11 
pont. 4. Kozma Endre (BSE), Puch. Szóló 
motor 500 cm.: 1. Martinék István (KMAC), 
Gilera 0 pont. 2. Winkler István (KMAC), 
Méray 1 pont. Oldalkocsi 500 cm.i 1. Schönfeld 
Imre (TTC), H. R. D. 20 pont. Turaautomobil

— A Munkás Testedző Egyesület vasárnap 
délután birkózóversenyt rendezett a Fővárosi 
Cirkuszban. A magyarok ellenfelei ez alkalom
mal az Ausslgcr Arbeiter Sportverein birkózói 
voltak. A mérkőzéseket kétezren nézték végig. 
A csehnémet birkózók csak hat súlycsoportban 
állítottak ki versenyzőt. A versenyt végered 
menyben a magyarok nyerték 10:2 'arányban.

Légsuly: Jelinek csehnémet és Balog magyar 
döntetlenül mérkőzött Pehelysúly: Aranyi ma
gyar % perc alatt dobta Haluskát (csehnémet). 
Könnyüsuly: Fecske (magyar) a 8. percben 
győzött Kun? (csehnémet) ellen. Ktsközépsuly- 
bán a Tusák (csehnémet)—Simon (magyar) 
mérkőzés döntetlenül végződött A nagyközép
súlyban Rézháti (magyar) 1% perc alatt vég
zett a csehnémet Kovallal. A nehézsúlyban 
Tarányi (magyar) 3% perc alatt győzött Stern 
(csehnémet) ellen.

A BBTE szerezte meg Budapest magasugró 
rsapatbajnokságát. Vasárnap délután a BBTE- 
pályán atlétikai verseny volt .melynek kereté
ben Budapest magasugró csapatbajnokságát is 
rendezték. A bajnokságot a Kovács, Mdnyoki. 
Szigetvári, Késmárki, Kovács Gy. csapatból 
álló BBTE szerezte meg, 169 cm-es átlaggal. 
A gerelyvetésben Papp MAC győzött 5760 cm- 
es eredménnyel, az 5000 méteres síkfutást 
Németh MTE nyerte 15 p 27.8 mp-cel.

— Kelet éa Nyugat nem bírt egymással. 
Debrecenből jelentik: Közel ezerfőnyi közönség 
előtt tartották meg a Kupamérkőzést Kelet- 
magyarország és Nyugatmagyaroszág válogatott 
csapatai. Élvezetes, erős küzdelmet, lendületes 
játékot hozott a mérkőzés. Gólnélküli döntet
len maradt a végeredmény.

A pécsi egyetemisták győztek a főiskolai 
csapatbajnokságban. Vasárnap bonyolították le 
a főiskolai atlétikai csapatbajnokságokat, me
lyet a PEAC szerzett meg 28 ponttal. 2. DEAC 
23 pont, 3. BEAC 23 pont.

Lezajlott aa év utolsó lovaspólómérközése. 
’A nagyrákos! gyakorlótéren az esztendő utolsó 
lovaspólőmérközését játszotta le a honvédség 
legjobb két csapata, a Bem József lovastüzér- 
osztály és a Ferenc József jászkun 1. huszáréi 
red együttese. A Bem lovastüzérek 3:2 arány
ban a maguk javára döntötték el a szép és iz
galmas mérkőzést.

Az NTE célUlvő-szakoszlálya ijászversenyt 
rendezett vasárnap a tisztviselőtelep: sportpá 
lyáján. A nők egyéni versenyét Benedek Baba, 
a hölgyek csapatversenyét az NTE, a férfiak 
egyéni versenyét Jakus és dr. Gorka nyerték 
Az összetett versenyt is Jakus Kálmán NTE 
szerezte meg. Gelencsér MOVE, Gorka dr. MAC 
és Szabados BSzKRt. előtt.

Szomjas Gusztáv Magyarország ezévi élő- 
gnlamblüvő bajnoka. Az Országos Magyar Ga 
lamblövő Egyesület a margitszigeti galamhlövő- 
pályán rendezte meg Magyarország ezévi élő
galamb-bajnokságát, amely Szomjas Gusztáv 
zsákmánya lett, öt követte sorrendben gróf 
Zichy J. István, Gáspárdy Béla és Dóra Pál.

— A MIKÉFE SK éa a Tőrük Labor, vasár
nap érdekes mérkőzést vívott. A MIKÉFE tech
nikás játékosai (3:0) arányban biztosan és 
fölényesen nyerték meg a mérkőzést.

Llttlul lelt a TMUtM kei-kpir-bajnok. A 
MÁV vasárnap a gödöllői orsrógulon rendczlc 
szJikllomóterM távon országos vasntas kerék- 
pár-bajnoki versenyét, melyet Liszkai (Duna
keszi Magyarság) nyerlo meg 3 óra 03 p és 31 
mp-es eredménnyel, a székesfehérvári Ador
ján és a debreceni Herczeg előtt.

Hz gól esett a kaposvári meccsen
FERENCVÁROS—SOMOGY 7:3 (3:0)

(A Hétfőt Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése.) A délnyugati fut- 
ballvárosnak sportcseme
géje volt vasárnap. Hihe
tetlenül nagyarányú ér
deklődés előzte meg a 
Ferencváros vasárnapi 
bajnoki vendégjátékát, 
amelynek hírére nemcsak

Somogy, de Baranya vármegye minden részé
ből nagyobb tömegek igyekeztek Kaposvárra. 
Az érdeklődés nagy mérvére jellemző, hogy

Nagykanizsa városának feje, dr. Krátky 
István polgármester Is eljött

Mire a meccs kezdésének ideje elérkezett, már 
háromezer ember, valamennyi lelkes futball
néző szorongott a pályán.

Nagy éljenzés fogadta a Toldi vezetésével 
pályára lépő zöld-fehér vendégcsapatot. A kö
zönség kiélvezhette magát, hiszen tiz gól esett 
ezen a meccsen. Azok azonban, akiket nem a 
gólok száma, hanem a meccs színvonala hoz 
általában izgalomba, nem távoztak elégedetten 
a pályáról. Maga a kaposvári közönség sem 
lelkesedett túlságosan, a nagy gólarányu vereség 
okot sem szolgáltatott erre. Bosszantotta azon
ban a közönséget, hogy a Somogy vezetősége 
nagy taktikai hibát követett el azzal, hogy 
csapatát az első félidőben védekezésre rendel
tette be. Ennek folyományaként

egyetlen épkézláb támadást sem produ
kált a Somogy a mérkőzés első részében.
A meccs ferencvárosi támadással indult s 

az első gólt a 19. percben szerezte meg a Fe
rencváros, miután Bárdos a 16 osra kifutott és 
Sárosi üres kapuba lőtte az első gólt. A to
vábbiakban a bajnokcsapat támadott állan
dóan. A 25. perc hozta meg a Ferencváros má
sodik gólját, Kovács lövéséből. A somogyi tá

A vasárnapi amatőr- 
futball nagy eseményei
A Postás ujabb, súlyos veresége

A vezetők fekete vasárnapja: kikapott a BVSC, BTC, 33 FC, ZAC, Drasche, 
SAC, döntetlenül végzett az Autótaxi, Az Est, GSE és OTE.

A tegnapi forduló nem volt szegény várat- 
lannál-váratlanabb eredményekben. Ezek kö
zül is első helyen áll

a Postás súlyoz veresége.
A tavalyi bajnokcsapat nem tudja kihexerni 
a vezetésben beállott változást, a csapat szá
nalmasan gyengén játszik. Kikapott a BSzKRT 
is a Testvériségtől. A II. osztályban „lecsú
szott*4 a BVSC, a másik csoportban ugy a 
33 FC, mint a BTC A III. osztályban meglepe
tés a ZAC, SAC és a Drasche veresége, az 
Autótaxi, GSE és OTE dnlellenje. mig a IV.- 
ben Az Est pontvesztesége. A súlyos sérülés 
sem maradt el.

L OSZTÁLY
Pártos-csoport

A három első egyformán megnyerte a mécs
esét. A helyzet változatlan: 1. Törekvés, 2. 
Elektromos 12—12 pont, 3. MAFC 8 pont, 4. 
EMTK 7 pont, 5. WSC 6 pont. A MAFC egy 
meccsel kevesebbet játszott.

Elektromos Müvek—EMTK 4:2 (1:2).
Az erzsébeti együttes keményen belcfekszik 

a küzdelembe és Steczovits góljára Uitz és 
Kemény révén kettővel válaszol. Szünet után 
az EMTK védekezésre rendezkedik be és a 35. 
percig tartja az előnyét. Ekkor az Elektromos 
hatalmas finise egyenlítést hoz (G. Tóth), 
majd az utolsó három percben megszületik a 
fiyözelem is Kolozsvári (11-esböl) és Orczl- 
alvi lövése nyomán.

Wekerletelepl SC—MTK 2:1 (14).
A wekerletelepl együttes olyan otthonosan 

mozgott a füves pályán, mintha örökké csak 
azon játszott volna. A két technikás együttes 
küzdelme nívós sportot nyújtott. Góllövök: 
Zumpft és Baranyai, ill. Sas.

FTC—BMTE 2:2 (2:1).
Egyenrangú ellenfelek hatalmas küzdelme, 

melyben a hazai csapat lekesedés és az FTC 
technikája csapott össze. Góllövök: Pyber, Kel- 
chen, 111. Lindmayer (2).

MAFC—MÁVAG 84 (3:1).
Élvezetes, szép játék, melyet a Jobb csatár

sorral rendelkező műegyetemi együttes meg
érdemelten nyert meg. Góllövők: Vízi, Sztan- 
kovits, Hidegkúti, ill. Pilcsik és Ivanics.

Törekvés—Csepeli MOVE 4:2 (2:1).
A Törekvés végig nagy fölényben játszott, 
megérdemelt és biztos győzelmet aratott. A 
gólokat: Nemes (11-esböl), Ferenczl (2), Tóth 
(öngól), ill. Faragó és Niederkirchner rúgta.

Köb. AC—Fér. Vasutas 2:2 (1:1).
Egyenrangú ellenfelek erős küzdelme, mely 

nz erőviszonyoknak megfelelő eredménnyel 
végződött: Góllövök: Mészáros, Preckl, ill. 
Szendrődi II. és Jancsi.

Bíró-csoport
Az UTE és a Pamut tartja a formáját. A 

Postás 4 pontjával a 9. helyen áll. Nagy meg
lepetés a BSzKRT veresége. A helyzet: 1. Pa
mutipar 10 pont, 2. UTE 9 pont, 3. HAC, 4. 
Turul 8—8 pont, 5. URAK 7 pont

UTE—Postás 4:0 (2:0).
Át UTE jobbára fiatal erőkből Álló együt

tese nagy lelkesedéssé’ szállt a küzdelembe és 
ugy játszott a tavalyi csoportgyőztessel, ahogy 
akart. A postások csatársora szánalmasan 
gyenge játékot mutatott, nem tudta magánál 
tartani a labdát s igy a védelem nem tudta 
állni a harcol. A gólokat Ungvári (2), Horváth 
h Kállai rúgta.

madás első komoly akciója a 20. percben ke- 
letkezett: ekkor ment első lövésük • kapura. 
A Ferencváros harmadik gólja is súlyos vé
delmi hibából keletkezett, mert a 38 percben 
Kovács beadását Sárosi Bárdos kezei között 
fejelte be a kapuba.

A II. félidőben a Somogy nagy erővel kezdte 
a játékot. Táncos beadásánál a Somogy-véde- 
lem 11-est vételt és a bilntetőrugásból sikerült 
Sárosinak négyre emelni a gólok számát. 
Nyomban a félidő elején Gncsár-Kutl összjáté
kából a hálóba került a Somogy első gólja. 
Gacsár oly erővel vágta be a labdát, hogy 
Háda közel sem szagolhatott hozzá. A játék 
most már változatos, ennek ellenére a Ferenc
város jut ujabb gólhoz. A 11. percben Kovács 
védhetetlen gólja után 5:1 az eredmény A So
mogy azonban nyomban Hajszán lövéséből vá
laszol a gólra. 5:2. Mindkét csapat csereakciót 
hajt végre. Lázár Bánnal, Miklós pedig Fa
bókkal cserél posztot. Ugy látszik, hogy a 
csere a Somogy szempontjából jól sikerült, 
mert védelme kifogástalanná vált, viszont a tá
madó akciók is megélénkültek. Sárosit a biró 
kiáltó offszájdról elengedte és a góllal immár 
6:2 az eredmény. A 35. percben Gacsár be
adását Hajszán a 16 os sarkából védhetetlen 
góllá értékesíti. A mérkőzés utolsó gólja ismét 
nem volt tisztának mondható, mert az offszáfá
ról startoló Kovácsot a biró nem akasztotta 
meg és a csatár lövéséből benn volt immár a 
hetedik gól is.

Ullői-ut: Ferencváros—Újpest és Budai „11“ 
—Somogy.

Berlini-utca: Phöbus—III. kér. FC.
Szeged: Szeged—Soroksár.
Miskolc: Attila—Hungária. 
Debrecen: Bocskai—Kispest.

Testvériség—BSzKRT 2:1 (1:1)
A BSzKRT az első félidőben megsemmsltő 

fölényben volt a ugy látszott, hogy lelépi el
lenfelét. Ez azonban nagy lelkesedéssel ját
szott, lassanként magához tért és szünet után 
megszerezte a vezető gólt te- Góllövő: Kérész-
les, Oltárt, ill. BnbrányL

Pamutípar—Hermlnamező lt9 (64).
A bajnokság! kialakulására nagyfontosságu 

mérkőzés kétezer néző előtt folyt le, nagy Iz
galmak között. Mindkét csapat nagy formában 
játszott. A Pamutipar halfsora valamivel jobb
nak bizonyult a HAC-énál s ez döntötte el a 
meccset. A győztes gól két perccel a befejezés 
előtt Németh I. fejeséből esett

TLK—Turul TE 3:1 (14).
Lelkesen Játszott a TLK, a Turul viszont 

rossz napot fogott ki. Jfiger II. és Simcsó ré
vén már 2:0-ra vezetett a TLK, amikor Tau- 
zin I. gólja a Turult annyira lendületbe hozta, 
hogy a levegőben lógott az egyenlítés, mert a 
TLK fejét vesztette. Azonban Vass remek 
gólja megpecsételte a meccs sorsát. A feleselő 
Barnát (Turul) kiállította a bíró.

IIL kér. TVE—BSE 5:1 (Irt).
Az óbudai csapatot erősen feltüzelte a nagy

számú hazai közönség lelkesítése, ami megza
varta a BSE játékosokat. Góllövők: Moscheim 
(3), Lencsés és Lakner, Hl. Nagy.

URAK—ZSE 2:1 (0:0)
A zuglói együttes nem tudott kflxmtakoxni, 

az URAK halfsora végig kezében tartotta a 
játék irányítását. A gólokat Jenel, Kármán II., 
illetve Fekecs rúgta.

IL OSZTÁLY
Stobbe-csoport

Nagy meglepetés a BVSC veresége a BTSE- 
tői. A helyzet: 1. RTK 12 pont, 2. BRSC 11 
pont, 3. BVSC 10 pont, 4. UTSE, 6. Pannónia 
9—9 pont, 6. P. Törekvés 8 pont.

B. Testvériség—BVSC 1:0 (14). Góllövö: 
Kiéin. A BVSC nagy fölényben Játszott. Na
szódit BTSE a biró kiállította.

RTK—Föv. T Kör 3:0 (8:0). Góllövök: Varga 
(2) és Reisch.

BRSC—VI. kér. FC 4:1 (1:1). Góllövők:
Kontró, Hochsteln, Borbás és Suga IV., 10. 
Gelányi.

MFTR—MÁV EMre 3:0 (14). Góllövők: Éb- 
ner, Patck és Bíró.

P. Törekvés—BLK 2:1 (14). Góllövők; Ko- 
dó, Tóth, 1U. Viola.

PSC-Pannónia 1:1 (1:0). GőUövők: Tóth, 
illetve Löb II.

UTSE—Vasas 34 (3:0). Góllövők: Gercsé- 
nyi, Valcsicsák és Szandalizky.

Kárpáti-csoport
A BTC súlyos veresége nagy meglepetés. A 

33-asok veresége is váratlan volt A helyzet: 
1. Hungária 10 punt, 2. KTC 8 pont, 3. 83 FC 
4. BTC, 5. BEAC 7—7 pont. A BTC egy mécs
eséi kevesebbet, a Hungária eggyel többet Ját
szott.

Hungária—BTC 44 (24). Góllövők: Kosaras 
(2), Sáblá.. és Kriván (öngól).

KTC—33 FC 14 (04). Góllövő: Molnár. A 
győztes gól a meccs végén esett

KSC—Felien 1:1 (14). Góllövö: Vaniosek, 
111. Nobilek. A 35. percben Mihalek, a KSC já
tékosa agyrázkódást és orrsövénylörésl szeh- 
vcdclt, n mentők szanatóriumba szállították.

CsTK—BEAC 1:1 (14). Góllövö: Horváth 1 
(11-csből), ill. IványL

Kelenföld—SzFC 2:2 (1:1). Góllövők: Kundt 
és Meggyesi, ül. Sárközi éa Molnár III.

SsAC—KSSE 2:0 (1:0). A SzAC mindkét gól
ját Magyar rúgta.

Gránit—I. kér. SE 8:2 (8:1). Góllövők: Papp, 
Krukár és Zuck, ill. Förster és Keresztes. Sze
rencséi győzelem.

III. OSZTÁLY i
Oprée-csoport

Az Aulólaxi döntetlenje ellenére Is az élen 
maradt, mert a ZAC-ot váratlan vereség érte. 
A helyzet: 1. Autótaxi 11 pont, 2. ZAC 10 
pont, 3. BTK 9 pont. Utóbbi egy meccsel ke
vesebbet játszott.

Autótaxi—NTC 2:2 (1:1). Góllövö: Rémai, 
Benkovits (11-esböl), ill. Németh és Berkovlts.

P. Remény—Compactor 1:1 (0:0). Góllövő: 
Pusztai, ill. Bezcda.

RAFC—VI. kér. SC 8:1 (0:1). Góllövők: Lin- 
ter II. (2), Dobrovits, ill. Fazekas (11-esből).

PMTK—ZAC 6:2 (2:2). Góllövök. Polt (3), 
Csákvári (2), Staudinger, ill. Herbert és Thi- 
bák.

TSC—MFOE 2:1 (0:0). Góllövők: Galbicska 
és Tóth, ill. Lefkovics.

Malaky-csoport
A SAC fájdalmas veresége ellenére is tartja 

vezető pozícióját, mert követője, a Drasche is 
kikapott. Ellenfelei veszedelmesen feljöttek. A 
sorrend: 1. SAC 9 pont, 2. SzRTC 8 pont, 3. 
Drasche, 4. KFC, 5. FSE 7—7 pont. A Drasche 
és KFC egy meccsel kevesebbet játszott.

Köb. FC—SAC 2:0 (1:0). Góllövök: Szurduk 
és Végh III.

SzRTC—KAOE 3:2 (2:1). Góllövök: Heiauf, 
Zsigmond és Varga, ill. Kovács (11-esből) és 
Molnár II.

NJTC—Húsos 3:1 (3:1). Góllövök: Vida (2) 
és Weiszberger, ill. Cseszkó (11-esből).

Hálókocsi—Drasche 1:0 (1:0). A Agyőztcs 
gólt nagy küzdelem után Lőrinc rúgta.

FSE—KEAC 0:0. Az FSE-ből messze ki
emelkedett Király játéka.

Springer csoport
Ál OTE csapatát döntetlenje sem vetette 

vissza, a Ganz pedig imponáló győzelmével a 
második helyre küzdötte magát. Számszerű
leg: 1. OTE 9 pont, 2. Ganz, 8. Vérhalom, 4. 
SzRTC 8—8 pont, utóbbi azonban egy mérkő
zés előnyben van.

BBFC—KASC 4:1 (1:1). Góllövők: Haas, 
Wimmer II. (11-esből), Wiesneckert, Blázs, 
ill. Kovács (öngól).

Goldberger—OTE 1:1 (1:0). Góllövö: Mészá
ros, ill. Göncöl.

UFC—LTE 1:1 (1:0). Góllövő: Gáléig, ül, 
S Írnek,

Ganz—Spárta 4:1 (34). Góllövők: Kublcza, 
Domsits, Paskál és Ambrus, 1U. Braun.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

A Zsolnai ragyogó formában Intézte el st 
RÁC csapatát, az UVASC nehezen győzött, a 
bajnokság alighanem kettejük között dől el. 
A tabella állása: 1. ZsTE 11 pont, 2. UVASC 
9 pont, 3. T. Előre 9 pont, 4. Jutagyár, 5. 
RAG 7—7 pont Az UVASC és a Juta két 
mécséi elmaradt társaitól.

Zsolnay—RÁC 6:2 (2:1). Góllövö: Tassy (4)'. 
Nagy (2), illetve Berkes (2).

B. Magyarság—RESC 0:0. A azünet után kéa- 
hegyig menő harc folyt a győzelemért.

UVASC—BMTE 2::1 (1:1). Góllövők: Ács fa 
Müller, 111. Pintér (11-esből.)

T. Előre—LTK 5:0 (3:0). Góllövők: Mlksg 
(2), Szabó, Krupa (11-esből) és Móri II.

Keleti csoport
A két első összecsapása döntetlenül végző

dött, itt tehát tovább áll a harc. A bajnokság 
állása: 1. MÉMOSz, 2. Az Est 11—11 pont 3. 
Fér. aKszinó, 4. Menekültek 9—9 pont.

X. kér. FC—VÁC 5:1 (1:0). Góllövök: Szán
tó, Piff, Szafkő I., Szafkó IL és Érti, HL En- 
gel.

MÉMOSz—AZ Est 3:8 (3x1). Góllövők: Ki- 
csák, Uhács és Papp, ill. Harrer (2) és Vámos.

Menekültek—Siketek 4:0 (2:0). Góllövők f
Lantos (2), Rigó és Héri.

J. Kitartás—IX. kér. FC 1:1 (0:0). Góllövökt 
Sollár I., ill. Farkas (11-esből).

Fér. Kaszinó—VI. kér. Amatőr 34 (44).
Góllövők: Viszolajszky, Eszter, Mester és
Cseszneky (3).

Valéria—Drogisták 3:1 (2:0). Góllövők: Bé
res (2), Hullai, ill. Bcck.

Déli csoport:
Itt csak a sorrend váltooztt meg, de a há

rom első neve ugyanaz. A gólarány alapján igy 
állanak: 1. ETSC, 2. ETC, 3. MPSE egyforma 
játék és 10—10 pont mellett

K. Törekvés—OSOSO 7:0 (4:0). Góllövők:
Zsellér (5), Ringwald (2) és Krepáts (Öngól).

P. Iparos—SzNSE 4:3 (1:1). Góllövők Pipa 
(2). Madár és Rcnncr, Ili. Szegedi (2) és Szá- 
dovszky.

ETC—DGSE 24 (2:0). Góllövők: Splez és 
Kumár.

ETSC—K. Húsos 5:0 (0:0). Góllövök: Bruda 
(2), Wolf (2) és Tolmács.

P. Juta—SzTE 5:0 (3:0). Góllövők: Fábik, 
Perlác, Zsebeházi, Gaál és Fegyvernek! III.

MPSE—Szondy 2:1 (1:0). Góllövök: Kulzka 
és Horváth (11-esből), illetve Fekete.

Nyugati csoport
Nagyszerűen tör előre a BFTE. A helyzet: 

1. Kelcnvölgy 8 pont, 2. Kalapos, 3. Sz. Juven
tus 7—7 pont, 4. BFTE 6 pont. A BFTE két 
meccsel kevesebbet játszottl

Sz Juventus—OMSC 2:1 (14). Góllövö: Suml 
IL, Szabó, ill. Béres.

M. Texlll—BSC 5:2 (1:1). Góllövő: Pnsinszky, 
(3, egyet 11-esböl), Csabni és Kicin (11-esből), 
ill. Merít (U-esbőD. és Rusek

BFTE— ÉMOSz 8:0 (3:0). Góllövők: Bakos, 
Stelczer, Fleck és Angyalos! (2—2).

Kalapos—Függetlenség 6:1 (4:1). Góílövök: 
Lux (2), Gombarcsik (2), Nagy és Taró, 11). 
Szálkái.

Sírück Albl amatőr lest. Az Újpest volt vá
logatott jobbszélsöje szorgalmas látogatója a 
Pamut ipari SG tréningjeinek. Várakozási ideje 
leteltével amalöi alapon akarja űzni kedvem 
sportját,
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Óbudáról Jelentik:

tavaszig a Budai 11 az ur a jobbparton
BUDAI „11“—III, ken FC. 3:1 (0:0)

Vasárnap játszották le 
a budai futballderbit. an
nak minden kühöségé- 
vei: fürtökben lógott a 
gyerekhad a kerítéseken, 
a nagyszombalutcai pálya 
körül nópünnepélyszerü 
tömegmozgalmak, perece
sek s egyéb árusok tö
mege. Nagy meccsnek

ígérkezett, noha az úgynevezett „budai derby" 
meghatározás ma inár cvjk szimbolikus jelen
tőségű, hiszen a huszonkét játékot közül ta
lán egyiknek sem ringott a bölcsője a főváros 
jobbpartján. Óbudán sejtették már az első 
félidő során, hogy valami baj lesz. A kaput 
elkerülték a budai csatárok is. a III. kerüle
tiek azonban valósággal halmozták a hibákat.

A félidő nem Is hozott semmi eseményt é*s 
a gólnélküli félidő után kezdett csak alapos 
iramba mind a kél csapat. A Budai „11“ fö
lénye scjltetni engedte, hogy a fedezetsorok 
küzdelmében ii Budai „11“ nem marad alul.

Soroksáron kátyúba jutott
a debreceni ötösfogat

SOROKSÁR—BOCSKAI 1:1 (0:0)
Soroksáron nagyon nép

szerű a Bocskai, mert 
tiszteletére mégegyszer 
annyi közönség gyűlt ösz- 
sze, mint tnult vasárnap 
az Újpest ellen.

No, van nekünk is 
ötösfogat, lelkendezik 
egy soroksári, — de ne
künk vannak kekkek is..

Titkon a győzelem lángja lobogott minden 
be.nszülötl szivében, különösen, ha rágondol- 
lak a múltbeli peches első félidőre. Soroksár
ban uj kapus mutatkozik be, a nyíregyházi 
Kovács személyében. A Bocskai néhány szemre- 
szép akciója tapsot vált ki a közönségből s 
ezzel hamar vége is a debreceni dicsőségnek. 
Korner, lövés, ismét korner, pompás támadás
sorozat a javából s ezt mind Soroksár csi
nálja. Horváth, Kelemen, Zimongi lövései egy
másután kerülik el a kaput, de csak hajszál
nyira. Ismét két soroksári korner, a Bocskai 
sziiköl, védekezik.

— Hol a híres ötösfogatt Tempó Soroksár...
Zug, tombol, biztat a lelkes publikum. Nem 

h lehet tudni, melyik lelkesebb a tribün-e, vagy 
ii játéktér. Élvezetes futball a javából. A Bocs
kai álmos letargiájából néha-néha felébred s 
ilyenkor Kovácshoz mágnesként tapad a 
labda.

A támadások egyre élénkültek a III. kér. ka
puja előtt és lassan elmaradozott az a nehány 
jobb sorsra érdemes támadás is, amelyet a 
III. kerület csatársorénak baloldalán Darázs 
vezetett az első félidőben. Rökk veszélyes ka
pufalövése nyitotta meg a Budád „11“ offen- 
zivájának sorát és

a 18. percben a Rökk által előkészített tá
madásból Héjjas megszerzi a vezetést.

Alig tiz perc telt el és ugyancsak Héjjas lövé
séből megszületett a második gól is. A III. ke
rület csatársora igyekszik megmenteni a ve
szendőbe menő két pontot és a Fenyvesi kor- 
neréböl Kármán által szerzett gól kezdi proble
matikussá tenni a Budai „11“ készülő győzel
mét. Ámde újból feUángolnak a Budai „11“ 
támadó akciói és

a 89. percben a Héjjas által előkészített 
helyzetből Rökk bombalövéssel megszerzi 

a harmadik gólt Is.
Ezzel eldőlt a meccs sorsa, de egyben eldőlt 
nz is, hogy tavaszig a Budai,, 11* az ur a fő
város jobbpartján.

Szünet után mindenki azt hiszi, hogy vége a 
soroksári ofTenzivának s jönnek a debreceni 
gólok. Ehelyett azonban

még elementártaabb erővel robban ki Sorok
sárból a Játéktudás.

Ismét őt-hat nagyszerű gólhelyzet, amiből 
Sárost vagy Cseh gólokat szerzett volna. A véde
lemben Dudás ismét legjobb válogatott napjait 
idézi fel: Markost és Vincét teljesen sikerül neki 
semlegesíteni. Határozottan pechje van Soroksár
nak. Végre a 25. percben

Kelemen madármódra repül a labdával, a 
16-os sarkáról leadott lövése kapuba menne, 
de Zlmonyi, nehogy a labda célt tévesszen, 

még beljebb aegltL 1:0.
Egetverő taps, lelkendezés, amilyen még talán 

soha nem volt Soroksáron. A Bocskay minden 
próbálkozását csirában elfojtja a nagyszerű köz
vetlen védelem s meg kell állapítani, hogy 

a debreceni híres ötösfogat Soroksáron 
bizony kátyúba Jutott.

Befejezés előtt néhány perccel Markos sikerrel 
verekedi át magát a közvetlen védelmen, beadása 
rumlis helyzetet teremt, Kovács kapus elcsípi 
ugyan a labdát, ám

a rátámadó csatárok előtt kiejti S Markos
nak sikerül az tlres kapuba begoritanl az 

egyenlítést jelentő gólt 1:1.
A soroksáriak ofszájdért protestálnak, de hiába! 

Valóban Soroksár győzelmet érdemelt volna.

következendő esztendők fogják megmutatni.
óva Intem még most is az utolsó pillanatban 

az illetékeseket, hogy Jól fontolják meg a ha
tározatukat, mert nem szabad elsiklanl a II. 
liga kérdése fölött azzal, hogy azok életkép
telenek és ha már a Jelenlegi második ligát

Pkz emberzsürí megbízhatatlansága 
lehetetlenné feszi a sport
igazság érvényesülését 

A vívónők uj sporfölfőzefe; a nadrág
A Magyar Vivő Szövetség a közeli napokban 

indítja el Genfbe a nemzetközi vivószövetség 
címére három indítványát, amely a nemzetközi | 
érvénnyel biró vivóversenyszabályok szellemét 
lényegesen modernizálja. A Vivószövetség a 
tőrvívásnál is be akarja vezetni az epévivásnál 
meghonosított gépzsűri alkalmazását és a ja
vaslathoz hozzáfűzi, hogy

a magyar kiküldöttek a nemzetközi szö
vetség legközelebbi ülésén be fogják mu
tatni a Varsóban már alkalmazott és az
óta még jobban tökéletesített tusjelző ké

szüléket.
A találatok számát a jövőben a párbajtőrver
senyeken is időhöz kötött öt tusban kívánja a 
szövetség megállapítani, éppen úgy, mint a 
tőrnél és a kardnál. Azonkívül teremben is 
rendezhetőnek véli az epéversenyeket, amelyek 
a szövetség szerint szintén planson vivhatók 
le. Megállapítását forszírozza a Magyar Vívó 
Szövetség annak, hogy

a női vívók egyenruhája Jövőben a bő 
térdnadrág, amely azonban a térden alul 

sáruL
Elkészült immár a Javaslatok indokolása la, 

amelynek megszövegezését a Vivószövetség — 
igen helyesen — aportpszichológusra: Doros 
Györgyre bízta. Az indokolás rendkivül érdé, 
kos általános sportigazságokat hangoztat és 
éppen ezért érdemes a nyomdafestékre.

A múltak tapasztalatai mind erősebb nyo
matékkai követelik a zsüriskedési rendszerben 
rejlő hibák és visszásságok kiküszöbölését — 
olvassuk. — Ha a nemzetközi szövetség rövi
desen nem találja meg a sportág reálisabb te. 
rületekre való átültetésének módját, könnyen 
meglehet, hogy ez az értékéé sportág elsorvad, 
mert úgy a nézőközönség, mint az aktív sport
emberek olyan sportba fognak átvándorolni, 
amelynek versenyszabályai megbízhatóbb mó
don biztosítják a sportigazság érvényesülését, a 
szorgalom és a tehetség gyümölcsét.

Az újkori sportmozgalom azért gyakorolt 
olyan hatalmas varázserőt nagy tömegekre, 
mert a sport kielégítette igazságszeretetét. Mig 
az élet egyéb vonatkozásaiban a tömeg több, 
nyíre a protekció, a születési, illetve a va
gyoni erők érvényesülését látja, addig a sport
ban rövid idő alatt, szemeláttára és ellenzőr. 
zése mellett érvényesül az igazság: a tehetség

meg akarják szüntetni,, állítsanak helyébe egy, 
olyan erős Nemzeti II. Ligát, amelynek élet- 
föltételei meg vannak adva és amelyek igazál) 
alátámasztják a Nemzeti I. Ligát és ezzel aa 
egyetemes magyar futballsportot.

és a szorgalom igazsága. . így van ez a legtöbb 
sportágban, kivéve — sajnos — éppen a vívó
sportot, mert

ebben a sportágban a zsüriskedés a leg
nagyobb jóhiszeműség mellett Is átlag

20—25% tévedéssel jár.
Pszichikai szempontból a zsűritagok tudat, 

alatti elfogultsága a tökéletes zsüriskedés aka
dálya. Köztudomású, hogy nemcsak ítéleteinek, 
hanem egész szemléletünk, fogalmaink, sőt 
elsődleges képzeteink is az érzelmek hatása 
alatt állanak. Mindenki tudja azt, hogy egyes 
tájak, színek, szagok stb. minősége nemcsak 
az objektív érzésingertöl függ, hanem attól is, 
hogy milyen hangulatban talál az bennünket.

Az embercsürl megbízhatatlansága tehát 
lehetetlenné teszi a vlvósportban, de kü
lönösen a szurőfegyverekkcl folytatott ví

vásban a sportigazság érvényesülését.
A kiábrándulásnak sok esetben oka az is, 
hogy a vívó érzi: a zsürikérdés mai rendszere 
erősen megviseli az idegeket.

„A szoknyaviselef ellenkezik 
a vívás ferméscefével"

A magyar vivósport legfelsőbb fóruma 
azért javasolja a vivónők uj egyenruhája
ként a térdnadrágot, mert a vivósporlban 
a nadrág sokkal praktikusabb, egészsége
sebb és esztétikusabb, mint a szoknya.

A azoknyaviaelet teljesen ellenkezik a 
vívás természetével,

a mozgást akadályozza, a tőr hegye mind
untalan megakad a szoknyában, ami legke
vésbé sem esztétikus látvány, sőt sokszor 
groteszk helyzeteket teremt Viszont a na
gyon rövid és szűk nadrág sem engedhető 
meg, mert ez veszélyeztetné a versenyzés 
komolyságát. Hivatkozás történik arra, 
hogy az összes többi sportágak áttértek már 
a női viselet terén a nadrágra és igy tár
sadalmi konvenció vagy előítélet nem aka
dályozta annak már a vivósportba történő 
bevezetését sem.

A második liga védelmében
„Félek, hogy szavam kiáltó szó lesz a pusztában, 
mert az MLSz szervei aligha fogják átérezni e 
kérdés foníosságát — mondja Fodor Henrik dr.

A második liga intézménye, amely mind a 
mai napig nélkülözhetetlen oszlopa volt a 
labdarugóíinjnokság hatalmas épületének, ha
lálra van Ítélve. Mielőtt azonban még jog
erőssé válnék a verdikt, mielőtt véglegesen 
|»ylcát törnének a második liga Intézménye 
fqk'ill, olvassuk el az alábbi sorokat, amelyek
ben kérésünkre

Fodor Henrik dr.,
a magyar labdarúgás leghivatottabb ós legkép
zettebb vezére józan és megfontolt szavakkal 
emel utoljára vétót a nélkülözhetetlen intéz
mény fölött.

— A Magyar Labdarugók Szövetsége tanácsa 
még ki sem mondta az utolsó szól, meg sem 
alkotta azt a keretet, amelyben a Nemzeti 
Bajnokságot lebonyolítani óhajtja és máris 
összecsaptak a vélemények a rendszer helyes
sége, avagy helytelensége fölött, ami azt bi
zonyltja, hogy a kezdetben oly nagy hévvel 
terjesztett és sajtóban közvéleményben, sport
körökben oly nngy lendülettel képviselt Nem- 
Teli Bajnokság eszméje mn már nem találko- 
z.ik osztatlan tetszéssel a mértékadó körökben 
és önnek sikere felől vezető sportemberek 
homlokegyenest ellenkező vélcméhyekét állí
tanak.

- Én ma is azt állítom, hogy egy jól meg
alkotott Nemzeti Bajnokságnak csak üdvös 
hatása lehet a futballsport fejlődésére nézve. 
Félek azonban tőle és ennek már nem egyszer 
kifejezést is adtam, hogy miként a szétvá- 
htzlásnál. sebtiben csináltuk meg a futball uj 
rendszerét és eközben a hibák egész légióját 
követtük cl. úgy most is a Nemzeti Bajnokság 
megalkotásánál bele fogunk esni ugyanebbe a 
hibába és egy olyan rendszert fogunk megal
kotni. amelyek hibáit évek keserves munkájá
val kell reparólnunk.

— Nem titkolom el abbeli meggyőződése
met, hogv- a Nemzeti Bajnokság egyetlen osz
tálya, úgy ahogy ma a többség azt elképzeli. 
még csak félmegoldásnak sem nevezhető és at 
egész valami félbemaradt rendszer jellegét vi
seli magán, amelynek nincs meg a megnyug
tató harmóniája, nincs meg a folytatása lefelé, 
tóhát nem szolgálja a fulbnllutánpótlásnak azt 
n természetes rendszerét, amely eddig nz al- 
szövetségek bajnokságaiban kialakult. Hogy a 
kiesés a Nemzeti Liga első osztályából n kü
lönböző alszövctségekbc történjék és a külön

böző alszővefségek vegyék fel a kieső amatőr 
vagy professzionista egyleteket, ezt az elgon
dolást kezdettől fogva bizarrnak tartottam és 
már a reformbizottság ülésein is hevesen elle
neztem.

— Minden ország bajnokságának van egy 
folytatása lefelé, van egy jól megalapozott má
sodik osztálya, amelyben az első osztály után 
következő legjobbak tömörülnek és amelybe 
leesni nem jelent végveszélyt a kieső egyesüle
tek részére, viszont a feljutás csak komoly 
nagy küzdelmek árán lehetséges. Ez szolgálja 
a bajnokság hátsó régióinak komolyságát, de 
oz szolgálja az utánpótlás ügyét is, mert ko
moly és játékerőt képviselő második osztály
ból feljutni az első osztályba nagy sportfelndat, 
amely megacélozza a kisebb játékerejü egyesü
letek akaratát, ólyan játékosok nevelésére 
készteti, akik megállják helyüket az első osz
tályban

— Ezért harcolok a végletekig és hangoz
tatom mindenfelé, sportkörökben, az MLSz 
illetékes szervei előtt, sajtóban, gyűléseken, 
mindenfelé, amerro módom nyílik a Nemzeti 
II. Ligának a szükségességét és

csak attól félek, hogy szavam kiáltó szó 
less • pusztában, mert az MLSz határozó
szervei. az egyes alszüvetségek képviselői, 
aligha fogják átérezni ennek nagy fonfossá- 
ságát és a naplkérdésck nagy tömkelegé
ben el fognak siklani e nagy horderejű 

kérdés fölött
és csak a Nemzeti Liga első osztályát fogják 
megalapozni, ami pedig, nézetem szerint, nem 
n futball fejlődését, hanem annak hanyatlá
sát fogja előidézni.

Szidhatják akármennyire s professzionalista 
IL ligát, próbálhatnak ellene jelszavakkal han- 
gnlutot csinálni, egy kétségtelen és nagy ér
deme van, hogy fokozott teljesítményekre 
ösztökélte az I. Ijga kétharmadát és ennek a 
következménye volt az, hogy olyan jó közép
csapataink alakultok ki, amelyekre a profesz- 
szionisto sport méltán büszke lehet és amc 
lyék komoly riválisai a legnagyobb vezető 
egyesületeknek is.

Ezt a II. ligát elpusztítani, felosztani, be
sorozni különböző alszüvctségek klisé, 
életreltételelkct megnyirbálni, játékoslga- 
zoldsnlkat megsztlkltenl, a sportszerűség 
elleni állásfoglalás Jellegét viseli magán, 

nmrlvnek következményeit, félek, csnk az cl-

Profimcntalitás
Uj divat, hogy a játékosoknak játékuk 

alapján osztályzatokat adnak. Aki jól ját
szott, az 1-est, aki rosszul játszott, az 5-öst 
kap. Sebesnek, a Hungária játékosának 
5-öst adtak a múlt vasárnapi játéka után. 
Munkatársunk vigasztaló látogatást tett Se
besnél:

•— Kedves Sebes, nagyon elszomorított 
bennünket, hogy 5-öst adtak magának.

— Hát bizony, engem is elszomorított. 
Inkább adtak volna egy tízest.

♦
VÁLTOZNAK AZ IDŐK.

A Szeged mérkőzés után 
Langfelder oly kicsi legény, 
Hogy bizony a földiepret 
Is létrával szedi szegény.

ALIGHANEM.
Kis Markosnak a boxsportban 
Biztos felkopna az álla, 
Ott igazán bőven vannak 
Jóval markosabbak nála.

Móricba és az Attila
Egy debreceni iskolában magyarázza a 

tanító: „.. ■ ezért Attilát Isten ostorának 
nevezték el".

MÓRICKA: Ez nem lehet, tanító bácsi, 
hiszen az Attila 8:0-ra kapott ki a Bocskay- 
tól.

TANÍTÓ: Hogy jön ez Ide?
MÓRICKA: Ha Attila Isten ostora lett 

volna, meg tudta volna fékezni a debreceni 
„ötösfogatot*'.

Jogos felháborodás
A Szürkelaxl—Váci Remény meccsen a derék 

solTőrcsapat erősen támadott. Az egyik táma
dás hevében a váci hátvéd könyökével beverte 
nagy elánnal támadó aoíTőrcsatár orrát. Egy 
hang a tribünről:

Ml at? Már megszűnt az orravalórendszcrl!

Kérdések, amelyekre nem 
várunk feleletet

Somogybán a Ferencváros kaposvári 
hetet rendezett!

♦’
Ha a Somogy csapata 6 mérkőzésből csak 

1 pontot tudott szerezni, hányszor kell ját* 
szania a Hungáriával, hogy a kieséstől meg- 
s zabadui jón?

Ha egy Gergelyért a franciák 5000 
Frankot adnak, mennyi szemeskávét ér egy 
Sárosi f

♦
Ha Darányi 16 métert tud dobni suly- 

lyal, mennyit tudhat dobni súly nélküle

Hasonlatok kapásból
A Hungária csatársora olyan, mint a félhi

vatalos jelentés: megerősítésre szorul.
♦

Dietz doktor bizalma olyan, mint Fenyvesi 
tizenegyes lövése: Hádába helyezi.

♦
Az Attila halfsor olyan, mint a zsidó és ke

resztény husvét: nagyon gyakran összeesik.

Lapzárta után jelentik,
hogy a Hungária még nem mon
dott le Készéi II. szerződtetéséről

Köztudomású, hogy a Törekvés Sport 
Egylet, amelynek kebelébe tartozik Készéi 
II., a hires középcsatár, furcsa és meglepő 
feltételeket szabott a Hungáriának a kitűnő 
játékos átengedése fejében.

Kikötötte ugvanis, hogy a Hungária fi
zessen le a kőbányai szegények részére 
20.000 pengőt a X. kér. elöljáróságnál és 
a befizetésről szóló nyugta ellenében haj
landó Készéi Il-őt kiadni,

A késő éjjeli órákban, amikor e sorokat 
írjuk, Fodor doktor, a Hungárin igazgatója, 
sorra járja a kőbányai koldusokat és 
Igyekszik őket igényeik mérséklésére bírni.

Motto.

A „erkcsztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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