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Gömbös vasárnap reggel Becsen 
keresztül Rómába utazott

émlálásoktól kínozva megtöri 
s vasárnap mindent bevallott 
a tralikosnő rablógyilkosa

Vasárnap délben egy sápadtarcu, remegő, 
vézna fiatalembert kisértek a szálas-vállas, 
ölestermetü detektivek a főkapitányság má
sodik emeleti folyosóján: Horváth Sándor 
kereskedösegédet, aki az éjszakai ‘ fogság
ban megtörve,

szombat estétől vasárnap délig tartó 
konok és makacs tagadás után töredel

mes beismerő vallomást tett.
A nyomozás, amellyel kézrekeritették 

Pólya Séndorné Vilmos császár-uti traflkos- 
nő gyilkosát, iskolapéldája volt a bravúros 
rendőrmunkának. A gyilkosság felfedezésé
től kezdve a detektivek egész serege járta 
sorra a környékbeli kocsmákat és vendég
lőket. Mindenütt arról érdeklődtek, nem is
mernek-e olyan embert, akit valamilyen 
módon összefüggésbe lehet hozni a gyil
kossággal. Egy fuvaros szolgáltatta az első 
nyomot. Elmondotta, van egy ismerőse, 
Horváth Sándor kereskedősegéd. Horváth. 
már régen állás nélkül van. azelőtt mindig 

szegénységéről panaszkodott, szombaton

Nem birom továbbá mindent bevallók 1
Éjszakára az őrizetes cellában helyezték 

el. Szrubián Dezső dr. rendőrtanácsos, a 
sérülési csoport főnöke vasárnap már kora 
reggel a hivatalában volt és intézkedett, 
hogy Horváthot újra hallgassák ki. Vissy 
József dr. rendőrkapitány elé kisérték, aki 
megint vallatóra fogta. A kérdések pergő
tüze zúdult a fiatal legényre, de állta az 
ostromot.

Engem hiába kérdez a kapitány ur. 
semmit sem tudok, semmi közöm az ügy
höz ...

A kapitány behívta szobájába a detekti 
veket és oda rakták Horváth elé egy asz
talra a véres ruhadarabokat, a véres cipőt, 
a véres bankót.

— Hát ez micsoda f — kérdezték.
— Mondtam már, megütöttem magam, 

megsebesült a kezem, attól lett véres a 
holmi — vo.nogatta a vállát.

Délre fordult már az idő, amikor meg
szakították Horváth vallatását és a fiatal
embert a bűnügyi osztály főnökének szo
bájába kisérték. Magusrangu rendőrtisztek 
előtt, detektivek gyűrűjében állt a fiatal
ember. Egyik kérdés a másik után követ 
kezelt, de még mindig tagadott.

Szrubián tanácsos ekkor a detektívekhez 
fordult:

— Készüljenek az urak, Horváth Sándort 
kísérjék a Vilmos császár-uti trafikba, hadd 
nézzen körűi.

délben azonban már uj ruhát láttak
. .r rajta és adósságokat fizetett.

Azt is megmondotta, hogy Horváth a Vil
mos császár-ut 33. számú házban lakik al
bérletben.

Estére már ott voltak a detektivek Hor
váth lakásán. A 27 esztendős fiatalember 
hetykén felelgetett a detektiveknek, kijelen
tette, semmi köze a gyilkossághoz. Felfor
gatták a bőröndjét: véres1 ruhadarabokat 
és vérestalpu cipőt találtak, a pénztárcájá
ból pedig közel nyolcszáz pengő került elő, 
nagyrésze bankjegyekben: az egyik tizpen
gős bankó véres volt.

Horváth még ekkor is tagadott. Azt mon
dotta, pénteken este egy külteki vendéglő
ben volt, villamoson jött haza, boros fővel 
leesett a villamosról, fölsebezte a kezét, attól 
lett véres a ruhája és a tizpengős pankó is. 
Horváthot bevitték a főkapitányságra, késő 
éjszakáig vallatták, de a fiatalember elszán
tan, konokul tagadott, minden kérdésre volt 
válasza, nem boldogultak vele, de kétség
telen volt, hogy ő a tettes.

Abban a pillanatban, mikor ez a mondat 
elhangzott, Horváth Sándor az arcához 
kapta szijbilincsbe fyurkolt kezét, rémülten 
eltakarta szemét és artikulátlan hang tört 
fel a torkából:

— Az Isten szerelmére, csak ezt ne... 
Ne vigyenek oda, nem bírom tovább. 
Egész éjszaka rémlátások kínoztak, ma
gam előtt láttam Pólyáné bolttestét, a 
véres fejét. .. Nem akarom még egy
szer látni azt a trafikot... Inkább 

mindent bevallók ...
Percekig tartott, amig irtózatos megren

düléséből magához tért a gyilkos. Ekkor 
részletes vallomást tett és végre föltárult a 
rendőrség előtt a Vilmos csrfszdr-uy gyil
kosság szörnyű és véres titka.

Horváth azzal kezdte vallomását, hogy 
régebben a Ffo/d-utcai csarnokbun, Puskás 
Tstván füszeresboltjában volt alkalmazva. 
Pár hónappal ezelőtt elbocsátották állásá
ból, azóta nem jutott keresethez, önállósí
tani akarta magát. Arra gondolt, hogy a 
7/oftf-utcai csarnokban füszeresfülkét bé
rel. Ehhez pénz kellett. Rokonaitól és isme
rőseitől ötszáz pengőt kért kölcsön, de a 
pénz elment és az üzletalapitásból semmi 
sem lett. A rokonok és az ismerősök vi
szont egyre jobban követelték rajta az öt
száz pengőt,

— Sürgették a pénzt — mondotta —,löket. Bejáratos voltam Pólya- Sándorné tra- 
megfenyegettek, hogy följelentenek a rend- fjkjába, ott szoktam cigarettát vásárolni. 
őrségen, Tudtam, hogy legtöbbször éjfélig nyitva

féltem a följelentéstől van a bolt. Elhatároztam, hogy leütöm a:
és elhatároztam, hegy akármilyen utón- asszonyt és kiraboltam, de nem akartam 
módon pénzt szerzek, hogy kifizethessem | megölni...

Tessék mondani, felakasztanak?
Ezután elmondotta, hogy péntek este a 

Vaddsz-utcai Schrantz-vendéglöben
utolsó pénzén jól beborozott, hogy bá

torságot merítsen.
Utána hazament a lakására, magához vett 
egy üres pezsgősüveget és másfél órán út 
lesben állt a trafik előtt.

— Féltizenkettökor odajött az ajtóhoz 
Pólyáné és félig lehúzta a redőnyt — hang
zott a vallomás. — Erre én bebújtam a re
dőny alatt és egy doboz Mirjámot kértem. 
Pólyáné a kiszolgálópult felé fordult. Ek
kor előkaptam kabátom zsebéből az üveget 
és rávágtam a fejére,

Elöntötte a vér, a padlóra vágódott.
— Hirtelen lehúztam a rolót és betöm

tem papirrral a kémlelőlyukat, nehogy va
laki benézhessen ... Odaugrottam a kasz- 
szához, zsebrevágtam a pénzt... a Wert- 
heim-kassza tárva-nyitva állt, kivettem 
belőle a pénzestáskát... Akkor megmoz
dult Pólyáné ... Rettenetesen megijedtem... 
Az üveg összetört, azzal már nem üthet
tem ...

fölkaptam a szcneslapdtot
és még egyszer rávágtam. Még mindig nyö
szörgőn. Elvesztettem az eszemet... a 
kályha mellett fahasábok voltak elszórva. 
Fölvettem egy hasábot és újra ütöttem ... 
Hát ez történt...

Mikor a vallomásának ehhez a részéhez

Hég egy gyilkossággal gyanúsítják 
Horváthot

Debrecen, november 4.
(A Hétfői Napló tudósitójának tele fon je

lentése.) Négy évvel ezelőtt Nagy Aranka 
Péterfia-utcai trafikosnöt

ugyanolyan körülmények között gyil
kolták meg, mint Pólya Sándornét.

A gyilkos nem került kézre, Budafcst felé 
menekült. A debreceni rendőrség most arra 
kérte a főkapitányságot, állapítsa meg: nem 
Horváth Sándor követte-e el a debreceni 
gyilkosságot is. 

érkezett, pár pillanat! gpihenőt kapott, az
után tovább folytatta:

— Utána otthon kimostam a véres hol
mikat és lefeküdtem. Szombaton reggel uj 
ruhát, kalapot és nyakkendőt vettem, kifi
zettem a házbéremet. Kifizettem pár apró 
tartozásomat is, délután pedig

a lóversenyre mentem, 
de nem maradtam ott sokáig: folyton ma
gam előtt láttam Pólyáné véres fejét, rosz- 
szul lettem, a második futam után haza
mentem. A többit már tetszik tudni... Jöt
tek értem a detekiv urak. Azt hittem, talán 
letagadhatom a dolgot. Egész éjjel szörnyű 
kínokat álltam ki:

a cella sötétjében mindig ott állt előt
tem Pólyáné bezúzott koponyájával, 

Délben meg azt mondták az urak, kivisznek 
a trafikba. Nem! Nem! Én oda nem me
gyek többé.

A kihallgatás ezzel be is fejeződött. Előre 
megfontolt szándékkal, rablással párosult 
gyilkosság miatt fogják letartóztatni Hor
váthot:

a Btk. kötéláltali halált Ir elő erre a 
bűnre!

Mikor a kihallgatás után visszafelé ki
sérték a cellájába, a kicserepesedett ajkú, 
sápadt fiatalember megkérdezte a detektive- 
ket:

— Tessék mondani, fölakasztanak1!
A detektivek nem diskurálhattak vele. 

Nem kapott választ ...

Nagy Arankát ugyanis szinte 
kísérteties módon éppen ugy végezte ki 

hóhéra, mint Pólyánál.
A debreceni trafikosnőnek a Péterfia-utca 
19. számú házban volt a trafikja. Itt a tra
fikban találták meg egy napon

szétvert koponyával, holtan.
A tettes a gyilkosság után kirabolta a tra
fikot, az utolsó fillérig elvitte Nagy Aranka 
minden pénzét — éppen ugv. mint Horváth 
Sándor tette a Vilmos császár-utón.
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Vitéz nagybányai Horthy 
Miklósné a magyar szivekhez

Magyarország Nagyasszonya ez idén is, a 
téli nehéz Idők küszöbén iámét a magyar szi
vekbe* szólt vitéz nagybányai Horthy Miklósné 
a magyar élet elesettjei érdekében fordul a 
magyar társadalomhoz adományokért.

— Milyen boldogság, milyen emberfeletti 
győzelem volna, ha az idei tólen egyetlen ma
gyar száj sem maradna betevő falat nélkül, 
egyetlen tűzhely sem melegség nélkül és egyet
len tenyérnyi ruhátlanság sem betakaróé nél
kül — mondja a Nagyasszony most kiadott fel
hívásában.

kormány r
Pária, november 4.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon- 
jelentése.) A vasárnapi lapok érdekes tudó
sításba* számolnak be a drámai miniszter
tanács után beállott politikai helyzetről. A 
sajté megállapítja, hogy bár a közvélemény 
nagy része megelégedéssel fogadta, hogy 
sikerült fenntartani a pártközi békét,

arra nem lehet gondolni, hogy a ne
hézségek kiküszöbölése végleges meg

oldást nyert.
A Matin megállapítja, hogy Doumcrgue 

miniszterelnök eddig győzött kitartásával, 
s valószinüleg ura marad a helyzetnek. A 
Journal szerint Franciaország nagy esemé- 

ítvuJettc - B accaia 
k_ Chemin de fel

A múlt évi akció során közel negyedmillió 
egyén részesült segélyben, az előző évi közel 
százötvenezerrel szemben. Adminisztrációs költ
ségre egy üllért sein fordít a Kormányzó neje; 
hatvan nemesszivü hölgy segíti a Nagyasszonyt 
áldásos munkájában.

Hisszük, hogy Horthy Miklósné felhívásának 
az idén is meglesz az eredménye és meg is 
kell, hogy legyen, mert az Idén még fokozot
tabb mértékben szükség van arra, hogy a 
Nagyasszony jóságos szive minél több esendő 
lelket menthessen meg a téli nyomorúságtól.

ny.k előtt 411, de optimizmusul kell tekin
teni » Jövő felé. A, Oeuvrt

Mámll <m a. eaheMUÍgre, hogy ■ kW 
máay kmond.

A sajtó rali rém aionban hugoilntja, 
hogy Doumergiu mlnliitmlnők nagy ra- 
dióbeazéde után

megértést talál a közvéleménybe® 
s támogatni fogják a miniszterelnököt ter
vei keresztülvitelében.

volt, kit súlyos térdtöréssel szállítottak aiGlükc- 
szanatóriumba, utána Vajda László 82 éves 
fiatalember került a mentők hordágyára, súlyos 
agyrázkódással és arcsebekkel. Néhány perc 
múlva Ismét segítségül hívták az újpesti men
tőket: Miklós Lajos 33 éves tisztviselőt 

lapoekalöréssel, eszméletlen állapotban 
hagyták társai ■ porondon.

A három futballsérüléssel szemben egy kézi-

Szerelmi gangsz£erek zsarol ó= 
bandájáé leplezéék le 
a Szöve£ség=u£cában

Vasárnap a főkapitányságon zsarolás elmén 
előzetes letartóztatásba helyezték Bartal Mi
hó lyné húszéves kiszolgálónöt, Nugy Emília 
|0 éves háztartási alkalmazottat, Papp Gyula 
24 ás Onódi Elemér 20 éves cipészsegédeket.

A négy letartóztatás egy Rákóczi -utl szabó
mester följelentésére történt. A szabómester 
szombaton este a Ndáócxí-uton megismerkedett 
Nagy Emíliával, aki

rövid Ismeretség ötén a Szövetség-utca 8. 
száma házba Invitálta.

A leány azt hazudta, hogy saerződésnélkfili 
artistanő ás a Szöuetsép-utcában különbejáratu 
lakása van. A szabómester elkísérte Nagy Emí
liát, fenn a lakásban azonban a leány, alig 
hogy beléptek az ajtón, tizenöt pengőt követelt. 
Amikor a férfi nem volt hajlandó fizetni és el 
akart távozni a lakásból,

kát férfi ugrott elő ■ szomszéd szobából, 
majd később egy nő, rátámadtak, meg

verték.
Támadói állandóan pénzt követeltek tőle s

csak nagynehezen tudott megszabadulni kelle-
metlen helyzetéből.

Első útja a közelben szolgálatot teljesítő 
rendőrhöz vezetett és azzal együtt tért vissza.

A rendőr megállapította, hogy a lakás Papp 
Gyula cipészsegéd nevén van, aki Bartal Mi-

labda-mérkőzés sérültjéről is számot kell ad- 
nunk. Deutsch László 21 éves tanuló 

súlyos állkapocstöréssel 
kerüM a szanatórium műtőasztalára.

hálynéval él közös háztartásban, ónodi Elemér 
pedig Nagy Emília barátja.

Előállították az egész társaságot a főkapi
tányságra és letartóztatásuk után a Markói 
utcai fogházba szállították őket.

Honvéd 
villamos 
Ebédfő- 

csűtörtö- 
kezdettel

— Villamos főzés-aütéa. Budapest Székesfő. 
vóros Elektomos Művel értesíti a fogyasztó
közönséget, hogy f. hó 7-én és folytatólagosan 
minden szerdán délután ’/ső órakor 
ucca 22. sz. alatti előadótermében 
főzést-sütést bemutató előadást tart, 
zés, sütemény-sütés. Minden hétfőn, 
kőn és pénteken délelőtt ViK) órai 
az ugyanott levő fözöiskolaban különböző éte
lek készítését, torták, sütemények sütését ta
nítják díjmentesen Receptosztás.

— Holczcr dr. vegyész közli a modern borot
válkozás kedvelőivel, hogv az oly kedvelt 
Hezolite-Rapld arcápoló gyorsborotvakrém 21 
filléres próbadobozáből Ismét 25.000 darabot 
hoz forgalomba, hogy ezáltal ujabb hiveket 
szerezzen az annyira bevált Hezolite-Rapid 
arcápoló gyorsborotvakrémnek. A Hezolite- 
Rapld arcápoló gyorsborotvakrém állandó 
használata még az arc érzékeny f^lkapartsá- 
gát ts aliílntfiii-á* .arcbőre rugalmas és üdo 
lesz. Megbízható, jó és olcsó. Kapható minden 
szaküzlclben, vagy a készítő Holczer dr. ve
gyész illatszértárában, VI, Teréz-körut 8.

Szénné égett egy öregember 
a gróf Haller-téren

Hugyecz Pál péksegéd vasárnap hajnal
ban, a Gróf Hallcr-tér mögött elterülő sa- 
laktelcpen haladt keresztül. A telep végé
ben borzalmas felfedezésre bukkant:

egy megszenesedett férflholltcalbe bot
lott.

Azonnal értesítette a rendőrséget, mire a 
főkapitányságról bizottság szállott ki 
LJ *___ ___ . ;: !"T
e halottat. Megállapították, hogy Bodonyi

főkapitányságról bizottság szállott ki a 
helyszínre. A rendőri bizottság megvizsgálta

Ferenc 67 esztendős napszámossal azonos.
Bodonyi valószinüleg odament aludni ■ 

salaktelepre és alvás közben történt a ha
lálos szerencsétlenség.

Égő cigaretta- vagy szivarvéget hajít
hatott el, 

ettől meggyulladt a ruhája. A szerencsétlen 
öregember szénné égett.

Bodonyi holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállították.

Motorkerékpárlopásért
8 hónapi börtönre ítéltek 
egy gazdag földbirtokost

RICHARD 
TAUBER
a világ első tenorlstáia édes, meleg lírai hangiával, 
ragjogó színészetével újra meghódítja a sziveket

Debrecen, november 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfón- 

jelentése.) Érdekes bűnügyben hozott Hó
letel a debreceni tábla. Halász-Szabó Sán
dor gazdag sárospataki földbirtokos volt a 
bűnügy vádlottja. Ilaldsz-Szabó, akinek 400 
hold földje s nagy szrtlőblrlokn van, azért 
került a tábla elé, mert Griin Ármin sáros
pataki kereskedő udvaráról

motorkerékpárt és vnsalkatrészcket 
lopod el.

A vizsgálat során Grűn terhelő vallomást 
tett a földbirtokos ellen s azt Is elmondotta, 
hogy a földbirtokos tudomása szerint

egyenes leszármazottja Rózsa Sándor 
egykori híres al vezérének, Haláaa- 

Szabó Jánosnak.
Az ítélőtábla Halász-Szabót nyolchónapi 

börtönre Ítélte el. A tábla Ítélete ellen a 
földbirtokos védője a Kúriához semmiségi 
panaszt jelentett be.

EGY A KISLÁNY
cimo SClIUlWL.... í;

-

SeMliiista a mérkőzések frontjáról
Futball—Kézilabda 3:1

Premier csütörtökön
A vasárnapi sportercd- 

ménveji adatai eggyel 
bŐiitiltek. Nem két csa
patnék egymás jálúkere- 
jól fcliünlelö gő {ered
ményéről van szó, hanem 
arról, ami sajnos azt bi
zonyítja, hogy a mérkő- 
lések mindig inkább el
durvulnak.

Pestújhelyen egy nézőt akartak megllnc»el- 
nl, Kclenföldön a rendőrök mentették meg 
a bírót a veréstől, a Ssőnyl-utou a Játéko
sok verekedtek össze és ugyanezt tették 

Budafokon Is.
Most vasárnap komolyabb „eredményil^-ról 

kel] beszámolnunk- Újpesten
a pamutgyárl pályán egy mérkőzésen há

rom futballistát »fbesttettek meg

TánntBzüfssa a

az amalőrsporl hallatott magá i tártaik olyan súlyosan, hogy mentőknek kel-
ról. még |>edig azzal, hoay auavi yolt a bot Ue|f őket szanatóriumba számtani. Az első se-• 
finy ezeken a mérkőzéseken, mint sohasem. IbcsÜll Fehér Zoltán húszéves egyetemi hallgató!
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Gömbös vasárnap Becsen át Rómába 
utazott, ahol Flussolinivel tanácskozik

Bácsöen megszakította útját, baráti, bizalmas megbeszélést folytatott 
az osztrák vezető állam érlialtkaE és este továbbutazóit a Dúcéhoz

Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap osztály főnöke és Petneházy László kisér- 
reggel 7 óra 50 perckor a Keleti-pálya- ték el. 
udvarról induló gyorsvonattal elutazott ■ ■
Bécsbe. A miniszterelnök elutazása lelkes A Hli'HSZlCTCilldK 32CS1)8I1 
és színes külsőségek között történt. |

Jóval a vonat indulása előtt már gyü
lekeztek a Keleti-pályaudvar előcsarnoká
ban a közéleti előkelőségek. Az elsők kö
zött jelent meg Ferenczy Tibor főkapitány, 
alá meghallgatta a pályaudvari őrség pa
rancsnokának, Barabás István rendőrfőfel
ügyelőnek jelentését, majd megtette az 
utolsó intézkedéseket a rend fenntartására. 
Közben egymásután érkeztek meg a kor
mány tagjai: Fabinyi Tihamér, Hóman Bá
lint, Lázár Andor miniszterek, Hóry 
András, a külügyminiszter helyettese; bárczi- 
házi Bárczy István államtitkár, Sztra- 
nyavszky Sándor, a Nemzeti Egység Pártja 
elnöke; dr. Rákóczy Imre miniszteri taná
csos, a sajtóosztály helyettes vezetője, a 
sajtóosztály tagjaival; Traegcr Ernő mi
niszteri tanácsos, majd Colonna herceg 
olasz és báró Hennet osztrák követ.

Homonnay, a Keleti-pályaudvar főnöke 
és helyettese, Gál Miklós fogadták az ér
kező előkelőségeket, majd a vonat indulása 
előtt körülbelül tiz perccel

érkezett meg Gömbös Gyula miniszter
elnök feleségével és Antal István dr. 
miniszteri tanácsos, a sajtóosztály veze

tőjének kíséretében.
Báró Hennet Lipót osztrák követ virág

csokrot nyújtott át a miniszterelnök fele
ségének, majd a miniszterelnök szívélyesen 
üdvözölte a fogadására összegyülteket s 
ezután felesége kíséretében az udvari váró
termen át ment ki az indulásra kész vo
nathoz.

Ekkor érkezett ki Kánya Kálmán kül
ügyminiszter, akivel néhány szót váltott s

aiiiususigymn 
fölMRa szivéig 

6 nap hajóút
18 nap Cairo, Luxor és Assuánban 

rendkivül mérsékelt áron.
November, december, januárban bármikor
LLOYD TRIESTIIMO
THÖKÖLY-UT VACI-UTCA 4

azután feleségével beszállt a szalonkocsiba. 
Fülkéjének ablakát leeresztette és a vonat 
indulásáig

az ablakon keresztül beszélgetett
Colonna herceggel és Sztranyavszky Sán
dorral. A miniszterelnök felesége, aki Bécsig 
elkíséri Gömböst és néhány napot ott fog 
tölteni rokonai látogatására, ezalatt egy 
másik szomszédos fülkében helyezkedett el.1

Pontban 7 óra 50 perckor a megjelentek 
lelkes éljenzése közepette indult el a vonat 
és a miniszterelnök a vonat ablakából ba
rátságosan integetett a buc$uzására meg
jelenteknek.

A Hétfői Napló munkatársa közvetlen az 
indulás előtt megkérdezte a miniszterelnö
köt, nincs-c valami mondanivalója e nagy
jelentőségű ut előtt a magyar közvélemény
hez.

A miniszterelnök látható jóhangulatban 
a következő választ adta:

— Most nincs közlendőm, ha majd 
visszajövök, akkor bizonyosan lesz.

A miniszterelnököt különben bécsi, ille
tőleg római utján csupán Mengele Ferenc, 
a külügyminisztérium sajtóosztályának ve
zetője Bcssenyey-Takách György, a politikai

ErzsMnntM

A miniszterelnök vonata délben tizenkét 
órakor futott be a bécsi pályaudvarra, ahol 
az osztrák kormány tagjainak élén Schusch
nigg kancellár fogadta a miniszterelnököt. 
Az osztrák kormány tagjain kívül megje
lentek fogadására a bécsi polgári és katonai 
hatóságok vezetői, a bécsi magyar követség 
tagjai is. Apor Gábor báró bécsi magyar 
követ és Ziegler Vilmos, a bécsi magyar kö
vetség sajtóattaséja már Hegyeshalomnál, a 
magyar határállomáson szállottak fel a mi
niszterelnök kocsijába.

Megjelent a pályaudvaron Schuschnigg 
kancellár felesége is, Gömbös * * * 
elnök feleségének fogadására

Érkezés után Gömbös Gyula 
nők kíséretével a bécsi magyar követségre 
hajtatott, ahonnan nyomban a bécsi hősök 
emlékművéhez ment és ott koszorút helye
zett el. Utána

miniszter- 
és üdvöz-

miniszterei-

Miért szakította meg római útját 
a miniszterelnök?

Gömbös Gyula miniszterelnök utazásá
nak jellege „hivatalos udvariassági látoga
tás". Ennek következtében a miniszterelnö
köt Bécsben hivatalosan fogadták és hiva
talos látogatásokat Is tett az osztrák kor
mányférfiaknál. Az ott folytatott tárgyalá
soknak azonban nincs kötött programja és 
a miniszterelnök — aki eziiitai is szakér
tők nélkül utazott — nem

szigorúan körülhatárolt program alap
ján, hanem baráti bizalmas megbeszé
lés formájában tárgyalta meg az osz
trák államférfiakkal mindazokat a 

kérdéseket,
köztük a gazdasági problémákat, amelyek 
most előtérben állnak, de ezen túlmenően, 
a két országot érintő egyéb ügyeket is.

Szóbakerültek kulturális ügyek is, első
sorban Magyarországnak az az ajánlata, 
amelyben a magyar-osztrák kulturális egyez
mény megkötését Indítványozta Ausztriának 
és amelyet osztrák részről szívesen fogad
tak.

A tárgyalások eredményét biztosította az 
a szívélyes légkör, amelyben a fogadtatás 
lefolyt és amely kifejezésre jutott az osz
trák sajtóban Is. A lapok egyöntetűen olyan 
szívélyes fogadtatásban részesítették a ma
gyar miniszterelnököt és cikkeikben

a magyar miniszterelnök iránt olyan 
baráti hangot szólaltattak meg, amely
re még az osztrák-magyar kapcsolatok 

elmélyedése óta ncin volt példa.

NI a római utazás céllá?
A Rómában tavasszal megkötött egyez

mény magában foglalja az egyezményt alá
író államok államférfialnak gyakoribb láto
gatását az időközönként felmerülő kérdé
sek megbeszélésére. Az egyezmény megkö
tése után az osztrák és a magyar államfér
fiak között már több alkalommal voltak 
megbeszélések, de az egyezmény megkö
tése óta

most történik elsőizben, hogy a‘ma
gyar miniszterelnök találkozik Musso

liniéi,
mert hiszen azóta sok olyan esemény tör
tént, amely a megkötött egyezmény szerint 
személyes megbeszélést igényel.

Baráti lellegtl látogatás
Osztrák politikai körökben különösen 

hangsúlyozzuk, hogv
Gömbös Gyula miniszterelnök bécsi 

tartózkodása teljesen baráti jellegű 
és a magyar miniszterelnök elsősorban 
vissza akarta adni Schuschnigg osztrák kancel
lárnak néhány nappal kormányralépése 
után történt magyarországi látogatását és 
egyidejűiig lerója kegyeletét a nemrég fel
épített osztrák hősi emlékműnél és a tra
gikusan elhunyt kedves barátja és jó baj
társa, Dollfuss kancellár emlékénél csen- társa, Dollfuss kancellár emlékénél 
des áhítatot végezzen.

A látogatás magánjellegét azzal 
kumcntálták ,hogy az Imperialban

Gömbös Gyula miniszterelnök és 
tiszteletére Schuschnigg kanee'lár és neje 
adott dlszebédet és nem az osztrák kor

mány.
A diszasztal közepén Gömbös Gyuláné ült, 
Schuschnigg kancellár és Starhemberg al- 
kancellár között, mig velük szemben 
Schuschnigg né, Gömbös miniszterelnök s Fsg

rövid látogatást tett Schuschnigg kancel
lárnál és Bergcr Waldeuegg külügymi

niszternél.
Két órakor az osztrák kormány az Impe- 

riál szállóban ebédet adott, amelyen Göm
bös Gyula miniszterelnök feleségével volt 
hivatalos. Délután háromncgyedm'gy órakor 
Gömbös Gyula miniszterelnök a Kancellár
téren lévő Seipel—Dollfuss emléktemplom
ba ment s elhelyezte koszorúját, majd új
ból a magyar követségre hajtatottt, ahol 
Schuschnigg kancellár és Bergcr-Waldenegg 
külügyminiszter

viszonozták a miniszterelnök látogatá
sát.

Este hat órakor Gömbös Gyula minisz
terelnök

tisztelgő látogatást tett Miklas szövet
ségi elnöknél, 

majd utána tovább folytatta 
az osztrák államférfiakkal és 
vétségén adott vacsora után 
nők és kísérete

este tíz órakor továbbutazóit Rómába.

miniszter között. A diszebéden most először 
terítettek húsz esztendő óta az egykori csá
szári udvartartás arany és meisseni evő
készleteivel. Felköszöntö nem volt.

Gömbös utazása a bécsi 
sajtéban

Az osztrák sajtó kivétel nélkül a legnagyobb 
melegséggel és vezetöhelyen méltatja Gömbös 
Gyula miniszterelnök bécsi utazásának jelentő
ségét. A Reichspost hosszabb nyilatkozatot kö
zöl Gömbös Gyula miniszterelnöktől, amely
nek lényege az, hogy a miniszterelnök hang
súlyozza, hogy

Európa mai helyzetében csak . jó hatása 
lehet, ha olyan gyakran, amint csak lehet, 
személyesen tanácskoznak a barátságos ál

lamok vezetői egymással.

28
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kg M. 0. Cs Kakaó
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\ kg Mogyoróbél 
\ kg Dióból

2 kg Étcsokoládé 
kg Teakeksz

1 kg Zsemlyemorzsa
1 kg Japán rizs 5
1 kg Félédes paprika
1 kg I* Virágméz (betét 32 mi,)

1 kg idei Lencse
1 kg feles sárgaborsó
3 kg fehér bab ...

1

is do-
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' Aruházunk félemeletén bemulatjuk a legjobb és legnemesebb faj
almákat, melyeket rendkivül olcsón árusítunk.
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Orion rádió kapható

a 
a 
a

tárgyalásait 
magyar kö- 
minisztercl-

hangszergsfir. ROHCczl-ut 60
A Neues Wiener Tagblatt-ban Ausztria éa 

Magyarország címmel Gömbös Gyula miniszter
elnök tollából nagyobb cikk jelent meg, amely
ben különöseu az osztrák politika vezetőivel , 
való tanácskozásairól ir.

— Mostani bécsi látogatásom — írja cik- . 
kében a miniszterelnök — időszerű céloknak t 
szól. Rómába utaztamban felhasználom ez al
kalmat, hogy osztrák barátaimmal politikai 
eszmecserét folytassak. Az osztrák politika 
vezetőivel a szokásos nyíltsággal és mint aho
gyan azt meghitt baráti viszonyunk magával 
hozza, elsősorban

országaink kölcsönös kapcsolatairól fogok .■-> 
majd beszélni. Remélem, hogy a gazdasági 
forgalom kérdései! is sikerül majd köze- 

Iebb vinni ■ megoldáshoz.

r

.78 
1

kg Cukrozott szilvaíz 
kg Vegyes drágáé. .
kg Csokoládédessert. -.48 
kg-os üveg Mustár ^r-58 

1 kg Idei kék mák díjtalan • —.58 
*|2 kg Magyar ementhali 
1 kg Trapista sajt 
1 kg Szalámi olaaztnödra .

kg Magyar sonka .. 
liter Rum 40° w*

.44

lékovány

.44
M.. -.48
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A plniarterelnök hangaulyozta még, hogy 
utazásai, mint mindig, ugy

most la ai esrópai béke ügyét wolgólju 
és hogy a megértés szelleme kell, hogy áthassa 
mindazokat,, akik ma Európa sorsát intézik.

A Wiener Neueste Nachrichten a következő
ket irja:

■— A dolgok természetében fekszik, hogy 
Magyarország éa Ausztria szoros viszonya 

tart óm érintkezést lesz szükségessé.
Ezt személyes megbeszélésekkel biztosítják 
legjobban. A mostani látogatásnak azonban 

ennél nagyobb Jelentősége van, 
tekintettel arra, hogy egyrészt ez a magyar

a

i miniszterelnök varsói és római útja közé fkta- 
lódik be, másrészt olyan időpontban történik, 
amikor Európában pillanatnyilag zűrzavaros 
helyzet alakult ki. A mai találkozás —- igy 
végzi a lap — bizonyságot fog tenni a két or
szág barátságos együttműködéséről.

♦
Gömbös Gyula miniszterelnök 
Starhemberg alkancellárnál is udvarias

sági látogatást tett
Starhemberg az esti órákban 

Gömbösnek a látogatást s a két 
szívélyesen elbeszélgetett

igy
• gyógyszerész nem volt teljesen be- 

beazámitható állapotban.
Súlyos lelki zavara idézte elő a végzetes 
gyógyszercserét. Az Ítélet ellen — ez is 
emlitésreméltó — a gyógyszerész fellebbe
zett.

vasárnap, 
visszaadta 
államférfi 
mással.

e'ny-

Gömbös Gyula vasárnap esti 
nyilatkozata

Bécs, november 4.
Gömbös Gyula miniszterelnök elutazása 

előtt fogadta as Universul laptudósiló mun
katársát, aki előtt a következő nyilatkozatot 
tette:

—. Római utamon, amikor látogatásra 
indulok az olasz kormányelnökhöz, öröm
mel ragadtam tneg az alkalmat, hogy meg
állják Bécsben s az osztrák szövetségi kor
mányban helyetfoglaló barátaimmal eszme
cserét folytassak. Az alatt a rövid idő alatt, 
amely rendelkezésünkre állott, megbeszél
tük a mi kölcsönös kapcsolatainkra vonat
kozó kérdéseket. Már csaknem felesleges 
külön hangsúlyozni, hogy

a megbeszélés a szívélyes egyetértésnek 
abban a szellemében folyt le, amely 
szerencsés módon Jcücmzl országaink

▼iszonyát.
— Mély benyomást tett rám a fogadás 

szívélyessége és melegsége, amelyben az 
osztrák kormány részéről Bécsben részesül
tem s amelyért valamennyi résztvevőnek 
őszinte köszönettel adózom.

— Külön köszönetét szeretnék mondani 
az osztrák sajtónak is, amelynek a magyar
osztrák barátság lényegébe való beleélése 
minden magyarnak kell, hogy szivéhez 
szóljon.

— Erős a meggyőződésem, hogy
ez a mind bensőségesebbé váló viszony 

jelképezi az ujjápéités Igazi útját, 
amely európai viszonylatban csak a mi or
szágaink, a Duna-inedence magját alkotó 
két állam megértő közreműködésével ér
hető el.

Hivatalos magyarázat Gömbös bécsi 
tárgyalásairól

Bécs, november 4.
Gtmbh Gyula magyar miniszterelnök mai látogatásával kapcsolatban illetékes 

helyről a következőket közölték:
— Gömbös Gyula miniszterelnök római útja alkalmából megállapodott Bécsben s 

viszonozta Sehuschnlgg dr. szövetségi kancellár szegedi és budapesti látogatását.
A látogatás, amely kifejezésre juttatta a két ország között fennálló baráti és szí

vélyes kapcsolatokat, alkalmat nyújtott arra,hogy a nap folyamán a magyar miniszter
elnök Schuschnlgg szövetségi kancellárral és Bergcr-Waldenegg külügyminiszterrel 
folytatott Ismételt részletes megbeszélés során behatóan megvitassák az általános poli
tikai helyzetet és a két államot különösen érintő gazdasági kérdéseket.

A megbeszélések során a magyar kormány által a k lturálls kapcsolatok rende
zésére Irányuló nemrég előterjesztett egyezmény is szóba került.

Kézenfekvő, hogy a két szomszéd államnak különösen szoros kapcsolatai éppen 
ezen a téren is sikertlgértl eredményeket hoznak majd magukkal a hagyományoa 
kapcsolatok további megerősítésének Irányúban.

Al^°89

II hazai 
barnaszenek 
eltüzelésére még

A képviselőház a jövő hétfőn, november 
12-én kezdi meg tanácskozásait. Hétfőn 
terjesztik be a bizottságok jelentéseiket, 
melyek közül különösen az erdőtörvény
javaslat óriási anyagánál lesz hosszabb vita. 
Politikai körökben elsősorban a Gömbös 
miniszterelnök hazaérkezése után megtar
tandó külügyi bizottsági ülést várják nagy 
érdeklődéssel, mert a miniszterelnök a kül
ügyi bizottságban informálja majd részle
tesen a bizottság tagjait külföldi utazásai 
eredményeiről és a világpolitikai helyzetről.

♦
A független kisguzdapárt vasárnap Koraárom- 

Eszlcrgom megyében tartott több népgyülést 
ói pedig Esztergomban, Tóvároson, Nyergcs- 
ujfalun és Komáromban. A népgyüléseken 
Eckhardt Tibor, Ulain Ferenc, Dinich Ödön, 
Andaházy Kasnya Béla ós Rakovszky Tibor 
országgyűlési képviselők beszéltek.

Mérget ivott egy fiatal szerelmespár

A nemzeti néppárt — melyhez Griger Mik
lós vezetésével az utóbbi időben élénk tevé
kenységet kifejtő legitimisták tnrtoznak — va
sárnapra Veszprémbe és Devecserbe hirdetett 
zászlóbontó nagygyűlést. Tekintettel azonban 
arra, hogy ugyancsak vasárnap zajlanak le 
Veszprém megyében is a megyebizottsági tag
választások, a legitimisták gyűlését nem enge
délyezték s igy azt a jövö vasárnap tartják 
meg.

Koccintottak a méregpohárral
Klskunhalas, nov. 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Kiskunhalas közelében lévő Próna- 
falván kettős halálosvégü dráma történt va
sárnapra virradóra. Prónafalva egyik legszebb 
és leggazdagabb leányának udvarolt már hosz- 
szabb idő óta egy húszéves fiatalember, de a 
szülők a gyermekeik fiatal kora miatt, 

korainak tartották még a házasságot.
Csányi Urbán, a fiatalember és Sámán Mária 

i leány, már napok óta busán, lehorgasztott 
fővel jártak a faluban és ők maguk hiresztel- 
ték, hogy

nem élik meg a vasárnapot.
Vasárnap hajnalban Csányi felkereste szerel-

mesét, aki előre elkészített valamilyen mérget 
és ezt a két pohárba öntötte.

A szerelmesek koccintottak,
majd a fiú felhörpintette a mérget. Ebben a 
pillanatban a pitvarajtóba lépett a leány anyja, 
úgyhogy. Sdznrtn Mária alig egy kortynyit tu
dott inni a méregből, mert anyja láttára meg
ijedt és

kiejtette a poharat kezéből.
A flu kirohant az udvr.rr*. ahol néhány 

perc múlva szörnyű kínok I :ött meghalt. A 
leány is összeesett. Ót a kiskunhalasi kórházba 
szállitották, ahol még mindig életveszélye* és 
ájult állapotban fekszik.

Gerliczy Félix báró etdel
mést erének és menyasszonyának 

szerelmi drámája

Lemészárolta az erőszakos 
udvarlót a megtámadott 
asszony és a leánya

Szombathely, november 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

téus.) A szombathelyi törvényszék hirdetőtáblá
jára tegnap kiakasztották az értesítést; a tör
vényszék csülörlökr® tűzte ki a gyilkosság kí
sérletével vádolt Csercsics Imre erdőmester 
hünpörénck főtárgyalásót. A bűnügy előzménye: 
szerelmi dráma és most érdekes bonyodalmak 
zajlanak körülötte, mialatt a törvényszék a 
tárgyalásra készül.

Csercsics Imre a minap Bécsben lelartóita- 
lotl Gerltczy Félix báró erdőmestere volt A 
vád szerint az idén nyáron Sárvár mellett ti
zennégy méter mély

kútba dobta • menyaSznnyít, Gerse Máriát.
A leány hosszas küzködés után végül is meg
menekült. Csercslcstt azzal vádolják, azért 
akarta láb alól eltenni a menyasszonyát, mert 
beleszeretett egy gazdag lányba és Gerse Mária 
útjában volt.

Csercsics, aki letartóztatásban van, mindvé
gig tagadta bűnösség#. A bizonyítékok azonban 
ellene szóltak, vád alá ia helyezték és a na-

pókban közölték vele, hogy már kitűzték a fő
tárgyalást.

Közben azonban értékes fordulat történt. 
Csercsics Imre és Gerse Mária beadványt küld
tek az ügyészségnek Elmondották, hogy

már kibékültek, Csercalc* feleségül akarja 
venni a leányt 

és azt kérték, engedje meg az ügyészség, hogy 
vasárnap, a tárgyalás előtt négy nappal 
tarthassák esküvőjüket a fogházban.

Az ügyészség azonban megtagadta a
rést

Bácsalmás, nov. 4.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának tclefonjclcn- 
tése.) Tegnap éjszaka 
szörnyű eset játszódott 
le a bácsmegyci Kis
hegyes községben.

Dickstein Lajos gaz
dag kisbirtokos már

régen üldözte szerelmi ajánlatokkal
Csákg Mihály községbeli munkás feleségét. 
Csáky n verbászi cukorgyárban dolgozik, 
csak ritkán jár haza. Tegnap éjjel is egye-

meg

M-

azzal az Indokolással, hogyha vasárnap meg
tartják az esküvőt, Gerse Mária, a vád egyet
len tanúja csütörtökön már nem köteles val
lomást tenni: a perrendtartás jogot ad neki 
arra, hogy mint feleség, ne valljon a* ura ellen.

Csercsics és a menyasszonya
nem nyugodtak meg aa Ügyéeaség végataé- 
ben, az igazsúgügymlnlszterhes fordultak,

télé kértek engedélyt a házassághoz és most 
várják az igazságügyminiszter döntését.

dűl volt otthon Csákyné tizenhatéves Ju
liska nevű leányával.

Dickstein bement a lakásba és 
erőszakoskodni kezdett az asszonnyal. 

Csákyné és leánya kiutasították a házból, 
de nem tágított, a megtámadott asszony 
fölkapott egy konyhakést és belcdöfte 
Dicksteinbe, a leánya pedig fejszét kapott 
és

szétverte az erőszakos udvarlő fejét.
Csákyné és a leánya a csendőrségen önvé
delemre hivatkoztak, de mindkettőjüket le 
taitóztatták.

Budapesten eltemették, 
Kaposváron életben találták 

a rejtélyes Illa Józsefet
Halált okozó mérgezésért 

íízennégynapí fogházra 
ítéltek egy gyógyszerészt

Bécs, novetnher 4.
(A Hétfői Napló tu

dósítójának tele fon je
lentése.) \ maga, nemé- 
l>ea páratlan Indoko
lása feltűnő enyhe Íté
letet hozott egy mérge
zési ügyben a bécsi or
szágos törvényszék. Az 
tört’nt ugyanis, hogy

egy 65 éves asszonynak, akinek injekciós 
gyógyszert rendelt as orvosa s nz előirt 
helyett tévedésből

lialáU okozó mérget szállított a gyógy- 
aarrésc.

jekcló alakjában be is fecskendezte az 
öregasszonyba, aki

tizenöt perccel később meghalt.
A hirtelen halál feltűnt a hatóságnak és 

az öregasszony holtcstének felboncolásakor 
kiderült a végzetes gyógyszercsere. Élőt el
leni bűncselekmény miatt indult eljárás a 
gyógyszerész ellen, akit a bécsi országos tör
vényszék

14 napi fogházra ítélt.
Az Ítélet indokolása rendkívül érdeke*, 
mondja ugyanis, hogy azért Ítélték 
ilyen enyhén a gyógyszerészt, mert kide
rült, hogy azon a napon, amikor a kérdé-

Kaposvár, november 4.
(A Hétfői Napló tudósitójának tclefón- 

jclentése.) Kaposvár város jegyzői hivatala azt 
az értesítést kapta Budapestről, hogy ott 
ezelőtt két héttel meghalt Illa József felsö- 
mocsoládi születésű, volt kaposvári lakos.

Illát el la temették Budapesten
s munkakönyvét megküldték Kaposvárra, 
hogy as elhunyt hozzátartozóit értesítsék a 
haláláról.

Kaposváron meg is találták Illa hozzá
tartozóit,

sőt magát Illa Józsefet la.
A temesvári Illa József személyi adatai tel
jesen egyeznek a Budapesten eltemetett 
illáéval és igy

teljes homály fedi,
hogy ki lehetett az, akit Illa József néven 
Budapesten eltemettek. Ezért az iratokat 
visszaküldték Budapestre.
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Romlott felvágottól 
meghalt Fóthi Sándor 
ismert gyárigazgató

Társasági körökben mély részvéttel és 
megdöbbenéssel beszélnek egy ismert ma
gyar gyárigazgatónak: Fóthi Sándornak vá
ratlan haláláról.

Két hét előtt még Budapesten látták al 
mindig vidám Fóthi Sándort, aki jókedvűen 
mondotta el ismerőseinek, hogy jugoszláviai 
barátai

milyen pompás vadászatra Invitálták.
Fóthi esztendők óta a Ganz-gyár jugoszlá
viai vállalatának: a Jugoslav Ganz fít.-nak 
igazgatója és állandóan Belgrádban élt. Az 
elmúlt napokban Budapesten járt és rövid 
vendégeskedés után készült Jugoszláviába, 
hogy a vadászaton résztvegyen. Pár nap 
múlva azonban

visszaérkezett Budapestre és ■ pálya
udvarról egyik szanatóriumba vitték, 

ahol két nap alatt meghalt.
= Miért halt meg az életerői, egészséges 

il esztendős Fóthi Sándorf — kérdezték 
egymástól ismerősei, barátai, akiknek fo
galmuk sem volt eddig, milyen tragikus

I körülmények között hunyt el a gyárigaz
gató.

Fóthi Sándor, miután visszautazott Bel- 
. grádba, nyomban vadászatra indult, amely 
kitűnő eredménnyel, nagyszerű hangulatban 
ért véget.

Fóthi a vadászat után
kínzó gyomorfájdalmakról panaszko

dott
Az orvosok, akik megvizsgálták, gyomor
mérgezést állapítottak meg. Fóthi erre el
határozta, hogy Budapestre utazik s régi 
orvosbarátaival is megvizsgáltatja magát. A 
pesti orvosok vizsgálata már azt konsta
tálta, hogy az igazgató

súlyos bélinfekciót kapott. Kiderült az 
la, hogy Fóthi romlott felvágottat evett 

a ettől betegedett meg oly súlyosan.
Fóthi állapota órák alatt egyre rosszabbra 
fordult s 45 órával azután, hogy visszatért 
Budapestre, szörnyű kinok között szom
batra virradó éjszaka meghalt.

Vasárnap délelőtt temették el Fóthi Sán
dort a kerepesiuti temető halottasházából.

tárcámat, amelyben három darab ttzpengős 
is volt és most eltűnt a tárcám. Senkit se 
gyanúsítok, de tisztázni akarom as ügyet, 
hová lett a tárcám.

A fojtott hangú, da Izgatott diskurzusnak 
az lett a vége, hogy

a mérnök a aoffőrrel da a rendőrrel 
együtt a főkapitányságra ment

A mérnököt, akit ugyan senki se gya
núsított, természetesen érthetően felizgatta 
a kínos kaland és felindultan mondotta:

— Most már én akarom, hogy tisztázód
jék a dolog,

magam kérem, motozzanak meg as 
urak.

Ezután kirakta zsebeiből a holmijait és 
megmutatta pénztárcáját, amelyben két 
darab százpengős bankjegy volt.

A központi ügyeiden ismét megkérdez
ték a soffört, hogy tulajdonképpen mit 
akar. A sofför ismételten

kijelentette, nem gyanúsít senkit.
A kihallgatást végző rendőrtiszt ezekután 

jegyzőkönyvet készített: jegyzőkönyvbe
vette, ámít a soffőr mond és jegyzőkönyvbe 
foglalta a mérnök vallomását is.

Mikor a kihallgatások befejeződtek, a 
mérnök távozott a főkapitányság épületéből.

KUTNEWSKY nek

olcsón jót

KUTNEWSKY
SZŰCS IV. KRISTÓF TÉR.A

Egy dúsgazdag mérnök 
kínos kalandja 
a Keleti pályaudvaron

Hurok rak erűit
az elzüllött színész 
betörőbandája

Egyesült Szőrmekereskedelmt Részvény-1 Kísérői azonban elkapták és megakadályoz-
'ilmos császár-ut 2 számú üzletében | ták az öngyilkosságot.

Virágot és két társát letartóztatták és át
adták az ügyészségnek.

Vasárnapra virradó éjszaka szürketaxi 
állt meg a főkapitányság Vigyázó Ferenc- 
utcai kapujában. A sofförön kivűl egy 
elegáns ur és egy rendőr ült a kocsiban. 
Mindhárman bementek a főkapitányság 
központi ügyeletére, ahol jegyzőkönyv ké
szült, amelyből egy kínos és 1• ■ 'lemetlen 
kaland különös bonyodalmai bontakoz
tak ki.

Az elegáns ur 
egy Ismertnevü, dúsgazdag mérnök, 

többszörös háztulajdonos. Szombaton este 
a Teréz-köruti J>écw-mozgó előadását pézte 
Végig, Előadás után beült egy szürketaxiba 
és a ffefeíf-pályaudvarhoz vitette magát. A 
Keletihez érkezve, ki akarta fizetni a taxit, 
Tizpengöst adott át a sofförnek. A soffőr

leszállt a volán mellől, elővett* pénztárcá
ját, de nem volt nála aprópénz.

— Tessék egy percig várni, mig elme
gyek a közeli trafikba éa fölváltom a tiz- 
pengőst — mondotta éa ezzel elindult

Alig tett néhány lépést, visszafordult és 
ijedten keresgélni kezdett a földön.

— Mit keresi — kérdezte a mérnök.
•— A pénztárcámat — hangzott a válasz.
Pár pillanatig keresgélt a sofför a föl

dön, azután
a mérnököt kezdte kérdezgetni az el* 

tűnt tárcáról.
Szó szót követett, majd végül a aoffőr 
rendőrt hivott.

— Kérem szépen, biztos ur — mondotta 
—, mikor vissza akartam adni, elővettem a

As
társaság
pár hónap leforgása alatt háromszor is betö
rők jártak. A cég főnökei a legutóbbi betörés 
után vészcsengőt szereltettek fel. A csengő-

Umttoa bsteaa.M

Pánik a Nyugat-moziban
Szombaton éjszaka a Nyugat-mozi közönsé

gének szórakozását különös eset zavarta meg. 
Éjféltájban, amikor éppen az utolsó felvoná
sát játszották egy vígjátéknak, segitségkláltás 
hallatszott a sötét nézőtéren.

— Seglség! Segítség! Meghalok!
— kiáltozta egy kélségbesett női hang.

A személyzet felgyújtotta a villanyt és csak
hamar kiderült, hogy Szalag Erzsébet 25 esz
tendős szobalány kiáltozott. Első pilanalban 
nem tudták megállapítani, hogy tulajdonkép. 
pen mi is történt vele? Öngyilkosságra gon
doltak és ezért a mentőket értesítették. A 
mentők megállapították, hogy a leány

hajtőt nyelt 
és beszállították a' Rókus-kórházba.

Egy eredeti 38 
filléres csomagot 
bocsátunk a nagyközönség rendelkezésére néhány napig.

Kérjen azonnal szaküzletóben, ahol eddig kozmetikai cikkeit vásárolta, 
egyelőre csak a budapestiekben (kirakatokban láthatók felhívásaink) 
egy,, eketefej védjegyű0 NEO SHAMPOON-t sötét v. szőke haj részére 

rnrorszégi központ: Mihály Ottó R.vrtjTyárunaTj'kereRkedés, 
HHAHMA** gyógyszerárugyár, Budapest, Ví., Podmanlczky-utca 4J

Farmom a haimosas mren
11 Fejmosás szappan és lúg nélkül 11

Eddig szappannal, szappanos shampoonnal mostak hajat A vízben 
lévő mészsók a szappannal u. n. mészszappant alkottak s a halon 
szárítás után mindig egy szürke niészfátyol keletkezett, ami a haj 
természetes fényét elrabolta. Ezért kellett ecettel öblíteni, tehát le

oldani a meszel, amitől a haj ecetszagú maradt.

Itt a világcsoda:NEO SHAMPOON
Nem szappan, nem lúg, de mégis százszor jobban habzik és tisztit 

A hajat gyorsan szárítja, ondulálást tart, mészfátyol nincs, ragyog a haj
Hölgyek ! Urak !

Mindenkinek egyszer meg kell próbálni!

10 fillérért

zsinór egyik végét az ajtó zárjához erősítették, 
a zsinórt bevezették vitéz Kelemen János ház
felügyelő lakásába. Tökéletes volt a védelmi 
berendezkedés,

ha valaki hozzányúl az ajtóhoz, a csengő 
azonnal jeles a házfelügyelői lakásban.
Vasárnap hajnaltájben berregve szólalt 

meg a vészcsengő. Vitéz Kemenes János azon
nal talpraugrott és az utcára sietett Éppen 
arra járt a rendőrőrszem A rendőr a házfel
ügyelővel együtt belépett a szörmeboltba.

Báron betörőt találtak.
Éppen batyukba csomagolták a szőrméket. A 
betörök menekülni akartak, a rendőr és a 
házfelügyelő azonban útjukat állták, rövid 
dulakodás után

legyűrték őket
és mind a hármat megkötözve a főkapitány
ságra kisérték.

Mikor a nevüket kérdezték, közülük kelten 
minden további nélkül bediktálták a személyi 
adataikat Fullner Rezső asztalos volt az 
egyik, a másik pedig Réz János asztalos. Ami
kor a harmadik betörő kikérdezésére került 
a sor,

es óriási botrányt rendezett
A padlóra vetette magát azután fölugrott, az 
ablaknak rohant és be akarta zúzni az üveg
táblát. A detektívek lefogták és megbilincsel
ték a dühöngő embert. Hiába faggatták azon
ban.

nem akarta megmondani a nevét.
Erre ujjlenyomatot vettek róla és utánanéz
tek a bűnügyi nyilvántartó hivatalban. A dak- 
tiloszkópusok rövidesen megtalálták a „név
jegyét", a bűnügyi nyilvántartó hivatal ujjle
nyomat-lapjaiból kiderült, hogy

Virág József harminchét éves volt színész, 
akit betörés és lopás miatt már többször 
megbüntettek.

Virág József valamikor vidéken szinészke- 
dett, egy Időben Budapesten is volt szerző
dése, de lassan lezüllött és lejtőre jutott.

A kártya és a nő vitte a bűn útjára:
szeretőket tartott, minden pénzét nőkre és 
kártyára költötte, végül betörők társaságába 
keveredett és maga is fölcsapott betörőnek.

Virág, mikor látta, hogy leleplezték, abba
hagyta a dühöngést és most már nyugodtan 
vallott. Éjszakára az őrizetes cellában helyez
ték el és vasárnap reggel a referens rendőr
kapitány elé akarták kísérni. Útközben, ami
kor a második emeleti folyosón haladt detek
tívek kíséretében, öngyilkosságot akart el
követni:

öklével beverte a zárt folyosó egyik abla- 
| , kát ág a* udvarra akart ugrani.

héTszer fehéreseit 
izzószál réven
TUNGSRAMH 
ouplaspirAlláhpa <U 
OEKALUMcN SOROZATBAN
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Matuska Szilveszter 
vasárnapi árama! 
találkozása kislányával 
a fogházban

Matuska Szilveszter, a blatorbágyi rém 
álU ma a bíróság elé, hogy számot adjon 
22 ember éjeiéért. Matuska a pcstvidéki tör
vényszék egy külön cellájában, egyre nö
vekvő idegességgel várja a ma kezdődő 
nagy főtárgyaiért. Eddig más nem látogatta 
meg, mint védője, pedig Matuska már napok 
óta

Igen nagy Izgalommal várt egy más 
látogatót Is: kisleányát.

Matuska Szilveszter feleségének halála 
után leánykáját egy özvegyasszony örökbe 
fogadta. A leány Becsből Magyarországra 
került s egy vidéki gimnázium tanulója lett. 
Matuska, miután Budapestre szállították, 
egyre gyakrabban kérlelte védőjét, hogy

a főlárgyalás előtt látni szeretné 
leányát.

Dr. Lévai Tibor védő az illetékes hatósá
gokhoz kérvényt intézett, amelyben elő
adta, hogy Matuska másfél éve nem látta 
leányát s most a főtárgyalás előtt minden 
áron látni szeretné. A magyar hatóságok 
közölték a védővel, hogy miután Matuskát 
a főtárgyalás tartamára csak kikölcsönöz
ték, igy az osztrák igazságügyi hatóságok 
rendelkeznek felette, csak ők adhatnak en
gedélyt erre a látogatásra is. Erre a védő 
az osztrák igazsúgügyminisztériumhoz for
dult, ahol a látogatásra megadták az enge
délyt.

A kisleány a védő kíséretében vasárnap 
délelőtt Budapestre érkezett s meglátogatta 
édesapját a pestvidéki törvényszék fogházá
ban.

Megindító, drámai volt ez a találkozás 
apa és leánya között.

Matuska, amint megpillantotta izgalomtól 

Az 0T1 közgyűlése a gazdasági 
helyzet javulásáról és az öregségi 
ágazat vagyonának befektetéséről

Az Országos Társadalombiztosító Intézet va
sárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlését, 
amelyet

HUSZÁR ALADÁR
volt főpolgármester, az OTI uj elnöke nyitott 
meg. Az elnöki megnyitóban art hangoztatta, 
hogy teljes mértékben tudatában van az OTI 
szociális jelentőségének. A jövőre vonatkozóan 
az eredményes munka érdekében szükségesnek 
tartja a munkaadók, a munkavállalók és kor
mányzat közötti harmonikus együttműködést.

C1I0R1N FERENC
röviden megemlékezett az OTI volt elnökéről, 
Huszár Károlyról, majd pedig Huszár Aladárt 
üdvözölte. Megállapította, hogy az autonómia, 
amelynek mandátuma most jár le, nz elmúlt 
években eredményes munkát végzett. A legak
tuálisabb kérdés most az OTI-nak nz öregségi 
és rokkantsági ágazat tőkéjének lefektetése. 
Három szempontot keli Itt figyelembe venni és 
pedig értékállóságot, mobilitást és jövedelmező
séget. Az OTI évi jelentéséből

hlronyosfoku javulást olvas ki, ami kap- 
c.wlntoa ■ gazdasági helyzet javulásával.

Nem szabad azonban mégsem túlzottan opti
mistának lenni mert a külpolitikai helyzet túl
ságosan zavaros, de reméli, hogy n békeutáni 
vágy mégis erősebb lesz, mint a rombolás szel 
lémé. A gazdasági életben különben javuló ten
denciát lát.

Egy részeg vasúti tisztviselő nagy botránya
a Kelenföldi teniptaban és a plébánián

Tegnap délután a Kelonföldl-uton levő kato
likus templomban, majd később

a plébánián botrányos jeleneteket rögtön
süti

egy ittas állapotban lévő férfi, akit csak nagy 
nehezen lehetett megfékezni és igazoltatni. A 
zsebében talált iratokból kiderült, hogy ('hívnia 
Bélának hívják, 45 esztendős, nyugdíjas MÁV 
tisztviselő. A magáról megfeledkezett ember 
ellen vallásgyalázás és magánlaksértés elmén 
indult meg a rcnuőri eljárás.

A nem mindennapi esetnek rövidesen híre 
ment Kclenföldön és mindenütt nagy felhábo- 
redihsal tárgyalják n történteket.

Dél a tán hat óra tájban, amikor o hívők litá
niára gyülekeztek, egy középkorú férfi rohant 
be a templomba és

félrHOkve a körülötte állókat,
cgjvnesen az oltár felé igyekezett Többen út
ját állták, de a feldúlt állapotban levő jól öltö
zött ember

(hilil.odnt kezdett velük.
Közben hangosan srlll-.olődrvtt és trágár xza 
oikl.'d illette a papokat és ax q/phúrat. Alt is 
kláltortn, hogy mindent összetör a templom-1 A töi.spitánys gon több egyházközségi ve- 
bán éa le vámol mindenkivel. Ixctó férfiú jelent meg, akik jegyzőkönyvbe

A nagy sajra előjött * sekrestyés ta ál aa ö (mondták a történteket.

reszkető, kipirult arcú leánykáját, sírva 
ugrott feléje s magúhoz Ölelte. A leány sze
méből is kibuggyantak a könnyek, simi 
kezdett s

percekig rázta a zokogás.
Aztán beszélgetni kezdtek. Matuskának 

ez volt az első kérdése:
— Kisleányom, ápolják-e édesanyád tirjdlf
— Igen, ápolják, — válaszolta izgalomtól 

fütött hangon a leány.
Aztán Matuska igy szólt:
— Buzgón imádkozz értem!... Imádko 

zom én is ...
A leányka megbóiintotla fejét, néhány 

percig beszélgetett még édesapjával, aztán 
újból összeölelkeztck. A kislány búcsúzóul 
ezt mondotta édesapjának;

— Hát sok szerencsét a főtárgyaláshoz,
apukám...

Ezzel Matuska kisleánya a védővel együtt 
kisietett a fogház beszélő helyiségéből, Ma- 
tuskát pedig visszakisérték a cellájába.

A délutáni órákban megnyílt a cella aj
taja, a közölték Matuskával, hogy

a Markó-utcal törvényszék fogházába 
kísérik út, 

mert a budapesti törvényszék épületében 
lesz a főtárgyalás, s amig ez tart, a Markó- 
utcal fogházban fog tartózkodni. Matuska 
szó nélkül szedte össze holmiját, beült a 
rabszállitó autóba, amely a Markó-utcal 
fogházba vitte.

A főlárgyalás iránt minden intézkedés 
megtörtént. Vasárnap még az érdeklődők 
tömege próbált belépőjegyhez jutni, de már 
minden jegy elkelt a főtárgyalásra, amely 
ma kezdődik és november 12-én zárul le 
Ítélettel.

PEYER KÁROLY
azt hangoztatta, hogy az autonómia korlátozva 
volt munkájában. Minden vitás ügyben, ami az 
ügyvezelőség és az autonómia között felmerült, 
a belügyminiszter hatalmi szóval döntött. Az 
állam mii már nemcsak az irányítás munkáját 
végzi, hanem adminisztrál is. így történt, hogy

a bérházak építésének befejezését késleltet
ték, a házak ezért az adómentességet már 
nem kaphatták meg s moM majd nem jö

vedelmeznek.
Ugyanígy érvényesül a hatalmi szó a kinevezé
seknél is.

— Azt javasolták, — mondotta többek között
— hogy n főváros kérjen az OTI-tól kölcsönt.

Az OTI szívesen ad, ha lukrativ beruházá
sokra fordítják ezt az összeget, de nem 

ad pénzt deficitek fedezésére.
Az öregségi ágazat vagyonára vonatkozólag 

feltette a kérdést, hogy mit csináljanak: épít
kezni nem lehet, házat venni nem lehet. Feltét
len be kell azonban fektetni a pénzt valamibe, 
ha nem akarjuk, hogy a hadikölcsön sorsára 
jusson.

Határozati javaslatban tiltakozott 
szolgáltatások 
emelése ellen 
ségi korhalár

A közgyűlés 

ezután a 
csökkentése, a gyógyszerárak 

és azt követelte, hogy az öreg- 
00 évre leszúllittaseék 
számos felszólalás utón véget ért.

segítségével nagy nehezen sikerült kituszkolni 
az utcára n templomi botrány rendezőjét Az 
utcán elcsendesedett és megígérte, hogy haza
megy lefeküdni. Ezt az ígéretét azonban nem 
tartotta be.

Pár perccel később a közeli plébániaépületbe 
tért be, ahol

megismétlődlek a botrányos jelenetek.
Dr. Takács János lelkészt kereste. Fcllánnáztu 
nz egész épületet és

dnrvdn sértegette a kelenföldi plébánost.
Amikor közölték, hogy Takács dr. nincs ott
hon. nem nyugodott meg és mindenáron kö
vetelte. hogy hívják elő Takács dr.-t, majd a 
plébános lakásához ment és ott az ajtón dö
römbölni kezdett, öklével beverte az ablako
kul, azután neki feszitette magát az előszoba 
ajtujánnk és azt

rá más! ni együtt kinyomta a hát falából.
A részeg embert végül is sikerült megfékezni 

és rendőrnek átadni. Annjlra ittas volt arcú
iban, hogy nem tudták kihallgatni.
I A Int.'| it i; y-. pon több egyházközségi •••-

Elvették a trafikjogát, 
bíróság elé állították 

Róna Mór trafikost 
80 fillér értékű 
használt bélyeg miatt

Egy pesti trafikos furcsa kálváriajárása zá
rult most le a büntetőtörvényszék előtt. Róna 
Mór dohónykisárus áll a középpontjában ennek 
a kálváriának. Elvették a trafikjogát, bíróság 
elé állították — 30 fillér értékű használt for
galmin dóbélyeg miatt és egy /élesztendő után 
rehabilitálták.

Róna Mór Nagymező utcai trafikjában finán
cok jelentek meg, hogy ott a szokásos ellen
őrző szemlét megtartsák. A fináncok Róna bé
lyegkönyvében egy kiszakított lapon három da
rab tizfilléres forgalmiadóbélyeget találtak fel
ragasztva és azt állapították meg, hogy 

a bélyegek már használtak voltak 
s igy ezeket újra nem lelt volna szalad a tra- 
fikosftak üzletében tartani.

Róna ellen megindult az eljárás, mely első
sorban azt eredményezte, hogy

a pénzügyi hatóságok kafikengedélyét meg- 
vc *íh.

Azután bűnvádi féljék. t tettek ellene és az 
ügyészség bélyeg csalárd használatának vétsége 
elmén vádiratot adott ki ellene.

így került a büntetőtörvényszék elé Róna 
Mór. A trafikos azzal védekezett, hogy egy ve-

bö|rttekete. rtHétkék^vaíJ' b4r- möiim vagy wiimmoi 
milyen színben kétszeri próbAral JjQ (jgngOfiPt KfiSZlIOllK 
„Ver s e ny s»ab A s Ag", Rottenblller ucca 4/a, I. em.

Az anyós fizessen!
A tartásdíjperek moz

galmas krónikájában is 
párját ritkítja az a pe
reskedés, amelyet most 
tárgyalt a járásbíróság. 
Ebben a perben a fele
ség nem a férjétől köve
tel larlásdijat, hanem —- 
egy egészen szokatlan 
ötlettel — az anyósától.

De beszéljenek maguk a pereskedő felek, első
sorban

Krauss Ferencné, pesti kereskedő felesége, 
aki keresetében igy adta elő furcsa követelését.

— Ez év tavaszán kötöttem házasságot fér
jemmel,

összesen 26 napig éltünk együtt, 
pontosan május 16-tól junius 11-lg. Ekkor fér
jem egyszerűen kijelentette, hogy nem haj
tandó velem tovább együtt élni és engem ott
hagyott. A 26 napos házasság történetéhez tar
tozik az is, hogy amikor megesküdtünk

tízezer pengő hozományt adtam át fér
jemnek

azzal, hogy ebből a pénzből üzletet rendez be. 
F«<r’em azonban nem rendezett bo üzle

tet, még lakást sem vett, hanem egyszerűen 
;u>vj..iioz költöztetett s azt mondotta, hogy 

anyja üzlete nagyszerűen biztosit ja egziszten
ciánkat. Férjein valóban reggeltől estig dolgo
zott édesanyja üzletében.

— Miután azonban otthagyott engem, hiába 
követeltem vissza hozományomat, kijelentette, 
hogy

neki egy fillér jövedelme nincs.
Erről magam is meggyőződtem. Megtudtam, 
hogy férjem minden pénzét édesanyjának adta 
aki ezt üzletébe fektette be. Ezért kérem a bí
róságot, hogy

férjem helyett anyját kötelezze tartásdíj 
fizetésére.

Havi 100 pengő tartásdijat követelek az 
somtól.

At asszony keresetével szemben 
a perbefogott anyós,

Schwarz Józsefné ezeket adta elő:
•— A fiatalok valóban csak 25 napig

anyó-

éltek
együtt. De sehogysem tudlak megérteni egy
mást, ezért fiam és menyem megegyeztek egy
mással, hogy elválnak. A vagyonjogi és anyagi 
kérdésekben azonban nem tudtak megegyezni. 
Ezek az egyenetlenségek vezettek odáig, hogy 

menyem merész ötlettel egyszerűen engem 
peresített,

tőlem követeli eltartását, azt állítva, hogy ho
zományát én vettem út, fiam exisztcnciájáról 
ón fogok gondoskodni. Ez azonban nem fedi a 
tényeket. Fiam a maga üzleti céljaim hasz
nálta fel a hozományt s igy menyemnek tőlem 
semmi követelni valója nincs.

Ezután következtek a tanuk, akik az anyós 
állitősával szemben azt vallották, hogy

as anyós valóban átvette a hozományt, 
valóban ígéretet tett, hogy lakást szerez és fia 
oxisstenciájáról gondoskodik A lakásszerzés 
gondját ugy intézte cJ, hogy nz üzlet mellett 
kis szobát bocsátott a fiatalok rendelkezésére. 
Fia cxhztenciájAt pedig ugy biztosította, hogy 
cgyidcig csekély fizetést adóit neki, ma azonban 
a fiola) férjnek semmi jövedelme nincs.

A tanúvallomások után a bíróság ugy dön
tött. hogy H fiatalasszonyt bocsátotta esküre, 
majd a biró Ítéletet hirdetett:

kötelezte nz anyóst, hogy havi R0 pengő 
(m-l.'ta'lijat fizessen menyének.

Az érdekes Ítélet indokolása kifejti, hogy n férj 
vált,bán nem kf.tolezliclő a feleség eltartására, 
miután a hozományt anyjának adta, aki cn- 

inek fejében exiaztonciát ígért neki, de a férj- 
loek semmiféle exlsrtenciája nincs A bázissá-

vöjo hozta be a bélyegeket üzletébe, azzal. 
Iwigy a pénzügyigazgatőságnál cserélje be. 
Közben betértek az üzletbe a fináncok és a bé
lyegeket lefoglalták. Kijelentette a trafikos azt 
is hogy a törvény szerint a forgalmiadóbílyeg 
csak akkor tekinthető használtnak, ha ót van 
lyukasztva,

■ három bélyeg azonban nem volt átlyu
kasztva.

értékű bélyeg-bűn ügyben a bíró
hallgatott ki, lefolytatta a bizo-

A 30 fillér 
súg szakértőt 
nyitást, majd

Róna Mórt felmentette az ellene emelt 
vád alól,

azzal, hogy nem nyert bizonyítást, mintha a 
használt bélyegeket valóban forgalomba akarta 
volna hozni. A felmentő Ítélet nyomban jogerős 
lett és ezzel Rónának a trAfikjogfit is visszaad
ták.

A vizsgálat és a bűnvádi eljárás azonban 
közel fél esztendeig tartott

s csak azután rehabilitálták a trafikost a har
minc fillér értékű forgalmiadóbélyegek ügyé- 
ben. .

bontották fel, ilyeufor- 
eltartásáról gondoskodni 
róla gondoskodni nem

got a férj hibájából
mán tehát az asszony
kell. De mert a férj ----
tud, az adott körülmények között az 
kellett kötelezni erre.

Egy érdekes, elmés játék, amelyet Keleti— 
Bécsi játszott és amelyben a kontrakt csak 
egy merész ravaszsággal volt teljesíthető. Az 
elosztás az Észak—Dél vonalon a következő 
volt:

Észak (Keleti):
Pikk A D 6 7
Kör 7
Káró K D10 5 4
Treff A D 4

Dél (Bécsi):
Pikk 9 8
Kör A98654 
Káró 98 32

Kelet Indított egy káróval. Aa ellenfél kontrá
jára Décsi egy körrel válaszolt. Keleti kél pik
ket mondott, Bécsi bárom kárót. Keleti öt ká
rót. Kontra. Rckontra.

Az Indító ellenfélnél a következő lap volt:
Pikk KB 10 
Kőé K DB 10 
Káró A B 7 
Treff K 10 3

Az ellenfél kör királlyal Indult. Keleti ütött 
as asztalon a kör ásszal és kör lopással kézbe 
ment. Kézből pedig kijátszotta a treff dámát. 
Az ellenfél nem ütött a treff királlyal, mcvt 
nem tételezhette föl, hogy az asztal egy szál 
treffje mellett a fölvevő az ász mellől játszotta 
a dámát. A fölvevő azután a treff ászra eldo
bott nz asztalról egy pikket és Igy megcsinálta 
a rekontrazótt öt kárót.

♦
.4 Brldgeklubhan megint válsűgszclck fuj* 

nak. Azok, akik a klubot fejleszteni akar
ják, most végső erőfeszítésre készülnek, 
hogy kiszorítsák a békétlenkedŐket. Az ak
ciót dr. Görgey István és dr. Deményi Ala
dár « legerélycsebben támogatják.

♦
A bajnokcsapatnak sem n Zsigmondiban, 

sem n bajnokságban nem lesz számottevő el- 
1 lcnfcle. A Szcrviczky—Fcrenczy-pAr nem tud 

megfelclclő kiegészítést kapni, mert Farkas ki
lépett a csapatból, Sváb lulgycngn, Leiincr pe- 

i díg a bajnokságban semmiseire sem akar eb- 
i bon ax Összeállításban játszani.

— Megszólják a társaságban azt. akinek ápo
latlanok n fogai! A 48 filléres Diana-fogkrém 
használata megóvja ily kcllomeíknségiöl.

—* Egy jó tanács: Ha ön, Asszonyom, elegáns 
délutáni ruhát akar csináltatni, akkor most 
legjobban a Calvln lóri Fenyves Áruházban 
vásárolhat, mert Fenyvesnél a legfinomabb 
Murocnln csak 2.01-be kerül, a saiinhóló kü
lönleges Marornln, fiamból és Hóval Gr p» 
.újdonságok csak 3.00 he kordinek. A n.ílsriyrm 
hrókát kabátbélés méterje cstk 95 fillér. Ily -n 
urakon árusít a Fenyves Áruház, nem is 
csoda, hogy olyan nagy a forgalom, amilyet 
alig látni Budapesten,
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1.
Akik szeretik a romantikát, most újabb 

Romantikus királyi szerelemről hallhatnak. 
Londonból írják a Kisnaplónak, hogy 
György herceg és Marina hercegnő esküvő
jén kívül még egy fejedelmi nászra készül
nek Londonban. Alfonz spanyol exkirály 
harmadik fia, Don Juan infáns, feleségül 
veszi Londonderry lord leányát. A meny
asszony teljes neve: Lady Helene Maylone 
van Tempest Steivart. Érdekes, hogy a ki
rály elsőszülött fia, Alfonzo infáns is pol
gári származású nőt vett feleségül, Edel- 
mira San Pcdro Oceio y Rabato-t, egy dús
gazdag kubai leányt.

II.
A régi k. u. k. ármádiabeli császárvadá- 

tzok magyar tisztjei kedden bajtársi talál
kozóra gyűlnek össze a budai Zöldfa-ven
déglőben. Az egykori zöldlampaszos tisztek 
fölelevenitik a tiroli garnizónok és a há
borús esztendők emlékeit.

III.
El kell menni a Newyork-bárba, Tarján min

dig hoz valami remeket. Most Jeannc Lee lép 
fel Josephlne Baker-utánzattal. Jobb, mint Jo- 
sephine Baker — eredeti Jeanne Lee!

IV.
Slpőcz Jenő polgármester tagja lett a 

Nemzeti Kaszinónak. Pár nappal ezelőtt 
vették fel több fiatal arisztokratával együtt 
a tagok sorába.

V.
Mac Parlene őrnagyot, a budapesti angol 

követség katonai attaséját elhelyezték Bu
dapestről, uj szolgálati beosztást kapott. A 
helyébe Banfleld tüzérőrnagyot küldik 
Londonból. Mac Farlenet, aki kedvelt és 
szimpatikus tagja volt a budapesti diplo
máciai karnak, ünnepséggel búcsúztatják 
budapesti barátai.

VI.
Pár napja a Parislen Grillben szerepel a 

Hollywood legszebb három reviicsillaga, a „3 
Pcarls", akiket a Rivaldafényben ismert meg 
a budapesti közönség. Ilyen remekbefaragott 
figurákat csak művészek álmodhatnak megl 
Eddig négy festőművész és két szobrász kérte 
fel őket, hogy álljanak modellt. A sztárok sze
replését szigorú hollywoodi szerződés szabá
lyozza: kábelen kértek engedélyt arra, hogy 
teljesíthessék a művészek kívánságát.

VII.
Báró Baich Péter birtokán nagy vadász

társaság jár. A társaság legérdekesebb tagja 
egy előkelő egyiptomi ur, All bej, aki az 
egész vadászati idényt Magyarországon tölti.

Vili.
Értékes u] képpel gazdagodott a Szép

művészeti Muzeum. A nemrég elhunyt Pap 
Géza báró hagyatékából a rokonok a mú
zeumnak ajándékozták Lotz Károly híres 
9,Pihenő bacchánsnő” cimü képét.

IX.
Kellemesen lepte meg a Royal-szálló étter

meit látogató közönséget az uj zene. Kiss Béla 
négyéves külföldi körútjáról hazaérkezve, két 
zenekarral játszik. Egyik az Ő elismert leg
kitűnőbb cigányzenekara a másik Európa 
egyik legjobb tánczenckara.

X.
Eszlcrházg László herceg védnökségével 

szombaton rendezik a Pannóniában a 
BEAC idei első teáját. Rendezők: Sárga 
Ferenc, Dán György és Telkes Tibori

XI.
Pompásan sikerült falkavadászatot ren

dezett egy előkelő társaság Kastélyosdom- 
bőn. Erdődy Rudolf gróf, a somogyi falkn- 
vadász társaság főmestere irányította a 
'falkavadászatot.

Két embert elgázolt 
a járdára futott autó

Kettős autószerencsét
lenség történt vasárnap 
délben Újpesten. A 
Váci-utón haladt Vác 
felé a B. L. 162. számú 
magánautó, amelyet Kér. 
tész J. Sándor monori 
földbirtokos vezetett. A 
Megyeri-ut sarkán, a ke

resztezésnél épp egy lovasszekér haladt át 
a Váci-uton, amelyet a sebesen haladó autó 
vezetője csak későn vett észre.

A vezető, hogy az összeütközéstől meg
meneküljön,

a Járdára kormányozta autóját.
Ebben a pillanatban haladt arra Oláh Fe-
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— Gyászünnepély a nyugatmagyarországi 
hősök emlékére. Vasárnap délelőtt Magyar
óváron a nyugatmagyarországi harcokban 
elesett hősök sírjánál gyászünnepélyt tar
tottak, melyen résztvett az egész környék 
lakossága. Budapestről Prónay Pál nyugal
mazott ezredes vezetésével a nyugatmagyar
országi harcokban résztvettek közül 80 
tagú küldöttség jelent meg a gyászünnepé
lyen, melyen résztvett Endre Zsigmond or
szággyűlési képviselő és Endre Lajos főszol
gabíró is.

a hirtelen változó szeszélyes időjárás 
miatt fokozottan kell vigyáznunk az 
egészségünkre I

Döntse el, mi jobb»
Alapos meghűlés; ágybanfekvéssel, láz
zal, torokfájással, köhögéssel, tüsszentés
sel, izületi fájdalmakkal,

▼agy*
az, ha inkább megelőzi a bajt és hedör- 
zsölésre, borogatásra, gargalizálásra

DIANA
SOSBORSZESZT

használ, mely megedz! testét, megvédi, 
ellenállóvá teszi szervezetét.
A rossz idő minden viszontagsága ellen 
felvértezi ez a kipróbált, megbízható 
hártszer.

— Hajsza a falábú szélhámos után. A szek
szárdi ügyészségre egész sereg följelentés ér
kezett egy falábú ember ellen, aki Vámos Jó
zsef rokkant főhadnagynak adta ki magát és 
a környéken szélhámosságokat követett el. 
Több nőtől ékszert és pénzt csalt ki, óvadékos 
alkalmazottakat vett fel azzal a mesével, hogy 
Budapesten terményüzlete van és az óvadékot 
elsikkasztotta. Kiderítették, hogy Vámos soha
sem volt főhadnagy, Weissmann József az 
igazi neve és az egész országban körözik.

3 kiváló ,
Szerencsi

külön leqer/éQCsibi csemege '> 6

KÉO r I 0 tó rumosmiaol^al 2>füi
Mandula ^ 2M 

— Kirabolták Meinhardt Frigyes villáját. 
Meinhardt Frigyes, az Angolpark igazgató* 
jónak Hidegkuti-ut 45. számú villájában 
betörők jártak. Meinhardt három napig 
külföldön tartózkodott. Ma érkezett haza 
és legnagyobb megdöbbenésére villaajtaját 
feltörve találta. A betörők minden érték
tárgyat elvittek. A kár tízezer pengő. A 
rendőrség keresi a betörőket.

— Végig ■ nyugtalan Európán. December 
5-én a Pesti Lloyd Társulat dísztermében Eck
hardt Tibor nagyjelentőségű bevezető előadása 
után foor Dénes „Végig a nyugtalan Európán" 
címmel az európai politika kulisszákmögölti 
titkairól Űrt felolvasást.

renc tímár éa Weisz Ferenc magántisztvi
selő, akik az autó alá kerültek.

A két szerencsétlen embert
elkapta éa két első kerekével elgázolta 

aa autó,
majd a Václ-ut 78. számú ház falának 
ütődve megtorpant.

A földbirtokos azonnal leugrott a kocsi
ról és a járókelők segítségével

kiemelte a két embert az autó alól.
Közben megérkeztek az újpesti mentők is, 
akik megállapították, hogy az elgázoltak
nak sebesülései kevésbé súlyosak.

A baleset ügyében a rendőrség megindí
totta a vizsgálatot.

— Liszt Fcrcnc-emlékblzottaág alakul. 
1936-ban lesz ötvenedik évfordulója Liszt 
Ferenc halálának. Hóman Bálint kultuszmi
niszter a Jubileum megfelelő keretek között 
való megünneplésére felhívást intézett Ug
rón Gáborhoz, az Országos Irodalmi és Mű
vészei Tanács elnökéhez és felkérte, hogy 
tegyen előterjesztést az Országos Ltszi Fe
renc Emlékbizottság megalakítására.

— Feloszlatták lengyelországban a Hit- 
ler-ellene« gyűléseket. Varsóból jelentik: A 
Zsidó Központi Bizottság által összehívott 
több gyűlést feloszlattak, amelyeken a Hit- 
ler-ellenes gazdasági bojkott volt tárgysoro
zaton.

— Választmányt ülés az Újságíró Egyesület
ben. A Magyar Újságírók Egyesületének elnöki 
tanácsa és választmánya legutóbbi ülésén 
Márkus Miksa udvari tanácsos, elnök meleg 
szavakkal üdvözölte Boros László dr. kormány
főtanácsost, az egyesület főtitkárát abból az 
alkalomból, hogy a Nemzetközi Újságíró Szö
vetség első alelnökévé választotta. Boros László 
dr. meghatottan köszönte meg az üdvözlést, 
valamint a választmány Jegyzőkönyvi köszöne
tét és hangsúlyozta, hogy ez a választás a ma
gyar ujságlrólársadalom és Magyarország iránt 
érzett rokonszenv tanujele, majd ismertette n 
brüsszeli sajtókongresszus határozatait. Boros 
László nagy tapssal és elismeréssel fogadott 
felszólalása utón 18 uj tagot veitek fel az 
egyesületbe.

— Hock János első vasárnapja a gyűjtő
fogházban. Az egyévi börtönbüntetésre Ítélt 
Hock Jánost vasárnap a gyiljtöfogházban 
lévő rabkórház különszobájában helyezték 
el. A fogházszabályok szerint Hockot ha
vonta egyszer kereshetik fel látogatók, de 
védője minden két hétben bemehet hozzá. 
Vasárnap reggel Hock János résztvett a 
gyüjtöfogház kápolnájában tartott misén, 
majd az irodába kisérték le, ahol fivére, 
Hock László, a Népszálló Igazgatója várt 
rá. Hock egyideig elbeszélgetett fivérével és 
különböző ruhanemueket adott neki, majd 
visszatért betegszobájába, ahol az esti órákig 
olvasgatott és iratait rendezte. így telt el 
Hock János első vasárnapja a gvüjtöfog- 
házban.

— Életveszélyesen megsérült egy munkás 
hordórakodás közben. Újpesten a Tél-utca 14. 
számú ház pincéjében hordót rakodlak vasár
nap délelőtt. A hordókat hevederrel csúsztat
ták le a pincegádoron keresztül és épp egy 
nyolcakós hordót csúsztattak le, amikor a 
heveder elszakadt. A hordó nagy sebességgel 
zuhant alá és elütötte Gasparek Gusztáv 49 
éves munkást, aki a pinoe torkában tartózko
dott. Az újpesti mentők vállperectöréssel és 
súlyos belső sérülésekkel, életveszélyes állapot
ban szállították be az Uzsoki-utcai kórházba. 
A szerencsétlenség ügyében megindult a vizs
gálat.

— A bolgár kertész éjszakai kalandja a Szö
vetség-utcában. Mitter Milán Milanov bolgár 
kertész panaszt tett a rendőrségen. Elmondotta, 
hogy a Kossuth-kávéházban megismerkedett 
egy pincérrel és együtt elmentek egy Szövetség- 
utcal vendéglőbe. A fizetésnél negyvenöt pengőt 
kértek tőle. Sokallotla a számlát, mire a ven
déglő tulajdonosa az egyik pincérrel nekiesett, 
agyba-föbe verte és közben eltűnt negyven 
pengője is. Kihallgatták a vendéglőst és a pin
cért, akik kijelentették, hogy nem tudnak a 
negyven pengőről, nem ök bántották a bolgár 
kocsmai vendégeket, azok verték meg. A 
korcsmái vendégekkel, azok verték meg. A 
rendőrség igyekszik tisztázni, mi történt a bol
gár kertésszel.

— Meghalt egy beteg kislány a vonaton. 
Vörös Béla kertész Ercsiről vonaton Buda
pestre akarta hozni hétéves Juliska nevű kis
lányát, hogy kórházban helyezze el, mert a 
gyerek vakbélgyulladás tünetei között megbete
gedett. A szerencsétlen kislány, mire Budafokra 
ért a vonat, meghalt. Holttestét a törvényszéki 
orvostani intézetbe szállították.

— Nytlasker észt esek megzavarták a Nemzeti
Radikális Párt gyűlését. A vitéz Bajcsy-Zsilin- 
stky Endre vezetése alatt álló Nemzeti Radiká
lis Párt vasárnap délelőtt az Üllői-ut 8t. szám 
alatt népgyülést tartott, melyen nagy közönség 
vett részt. Rékey Ödön fővárosi mérnök nyi
totta meg a népgyülést, majd dr. Krivoss Árpád 
fővárosi törvényhatósági bizottsági tag ismer
tette a párt programmját. Gödry József a mun
kásság nevében jelentette be a párthoz való 
csatlakozását. Gödry beszéde közben a közön
ség sorai közölt elhelyezkedett néhány nyilas
keresztes fiatalember röpcédulákat dobált széj
jel és közbekiáltásokkal zavarta a gyűlést. A 
nyilaskercsztcsck olyan lármát csaptak, hogy 
a rendőri készcnlé’ közbelépésére volt szükség. 
Egy fiatalembert előállítottak, de igazoltatás 
után elbocsátottál^ _ _

Vásároljon 
a gyárostól

Az 58439. szám alatt védjegyezett • Tündér* 
kötött ruhákat éa fehérneműket saját gyárunk
ban (Fűrész ucca 115) állítjuk elő; — az a 
magyarázata rendkivül olcsó árainknak. 
Eladás csak Kálvin téri áruházunkban.

„Tündér finom nll kötött ruha_ _ _ 18.80
„Tündér meleg kötött pongyola_ _ _ 10.80
„Tündér” sarmúz nül blúz_ _ _ _ _ _ 6.80
„Tündér" sarmőz kombiné_ _ _ _ _ _  1.90
„Tündér" Ingnadríg-készlat_ _ _ _ _ 3.90
„Tündér" sarmőz nül hálúing_ _ _ _ _  5.90
„Tündér" sarmőz nül nadrág _ _ _ _  195
„Tündér" nll trikönadrág_ _ _ _ _ _ _ -.95
„Tündér" bolyhos bélésű meleg nadrág. 1.95 
„Tündér" női sport Ingblúz taú ujjal - '2.50 
„Tündér férfi téli sporting_ _ _ _ _  3.90
„Tündér” gyermek sport Ingblúz_ _ _ 1.95
„Tündér” gyermek bolyhos melegnadrág 1.55

A gyaraekcikkekoél nagyiig ónk ént kis ir«rn»!kedé«.

FENYVESÁRUHÁZ
Budtnetf. Kálvin tér T»

Postán utánvéttel.
Meg nem felelőért a pénzt azonnal visszaküldjük*

Hatalmas tűzvész
Nagykikindán

Szabadka, november 4.
(A Hétfői Napló tu

dó silójától. ) Az elmúlt 
éjszaka Nagyklkindán 
borzalmas tűzvész pusz
tított. A tűz a hajnali 
órákban a Roth és Oko- 
lisanov-féle jéggyárban 

keletkezett és pillana
tok alatt átterjedt a 

gyár egész területére. A nagy szélben a 
lángok átcsaptak a szomszédos gyárépüle
tekre is, úgyhogy mire a tűzoltók megér
keztek, mintegy

négyzetkilométernyi terület állott 
lángokban.

A jéggyár ulán egy közelben lévő garázs 
gyulladt ki, amelyben tiz teherautó állott, 
majd egy kovácsmühely és a Wolff-téte bú
torgyár A tűzoltók kérésére

katonaságot rendeltek ki a ttlz oltására, 
azonban ez a segítség nem bizonyult ele
gendőnek: a tűz hajnali négy órától dél- 
előtt tiz óráig mindent elpusztított.

A vizsgálat megállapította, hogy a jég
gyár egyik irodahelyiségében rövidzárlat 
keletkezett és felgyújtotta az iroda fából 
készített falát.

A kár nagyságát még felbecsülni sem 
lehet,

csak annyi bizonyos, hogy többmillió di
nárt tesz ki.

Halálramarcangolt egy kisgyermeket a meg
vadult sertés. A pestniegyei Bócsa községben 
egyedül hagyták a házban a szülei Tapodi 
Anna egyéves kislányt. Az ólból kiszabadult 
egy megvadult sertéskan, berontott ■ lakásba 
és összemarcangolla a kislányt. A kiskunhalasi 
kórházba vitték, ahol rövidesen meghalt.

NEW YORK
KÁVÉHÁZBAN

délután és este
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muzsikál.

a BáRMM
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RÖKK MARIKA 
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Tánc reggel öt óráig!
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Az Alpok délkeleti

EHavasesős 
hideg Idő
A Meteorológiai Inté

zet jelenti: Nyugat- 
európában, valamint 
Középcurópa délnyugati 
részén az időjárás esős. 

.... . ............ részein havazik.
Hazánkban az éjszaka folyamán nyugat 

felől borulás indult meg, amely délelőtt 
már a Dunu vonalúig terjedt. A nyugati 
határszélen reggel daraszerü hó esett.

Budapesten vasárnap délben 12 órakor a 
hőmérséklet á Celsius fok, u tengerszintre 
silaráinitoll légnyomás 773, mérsékelten s(l- 
lyedö.

Várható időjárás a következő huszonnégy 
ónára:

Megélénkülő északkeleti légnyomás. A 
nyugaton megindult felhősödé* tovább 
terjed. Több helyen eső, esetleg havas 
eső, a hegyeken hó, A nnppall hőmér
séklet csökken, az erős éjjeli lehűlés 

gyengül.

— Meghalt az életunt Ipnrmüvésznő^ Vasár
nap délelőtt n BóAiis-kórbázban anélkül, hogy 
eszméletét visszanyerte volna, meghalt Kohn 
Stefánia ipurművésznö. aki október másodikén 
nővérével egvült megmérgezte magút. A két 
leány nyomora miatt akart megválni nz élettől.

— Bécsi hentes átlőttfejü holttestét vetette 
ki a Duna. Ásvány község határában a Duna 
hullámai egv állőttfcjü férfi holttestét vetették 
l.i A 7sebéből talált iratokból megállapították, 
hogy Reidl Ferenc József bécsi hcntesmeslerrel 
azonos. A szörnyű leletről értesítették az oszt
rák hatóságokat.

— Sikkasztó adóügyi jegyző a bíróság előtt 
A győri törvényszék ma Ítélkezik Kdmon 
László tatatóvárosi adóügyi Jegyző fölött, akit 
azzal vádolnak, hogy jogtalan adót vetett ki és 
szedett be, és az adópénzekei elsikkasztotta. 
Káinon azzal védekezik, hogy fölöttese, az idő
közben elhunyt Horváth Ferenc utasítására 
járt el.

— A belga miniszterelnök beszéde a 
diktatúra ellen. De Brocgueville belga mi
niszterelnök nagy politikai beszédet mon
dott vasárnap. Bejelentette, hogy fontos 
politikai reformokat kell kormányának 
végrehajtani. Ezeket olymódon kell elvé
geznünk — mondotta —, amint az szabad 
országhoz illik, amely’ nem 
parancsuralmat.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8
— Ma. honiba® kivégzlk a spanyol for

radalmárokat A halálraítélt ip-r—? f—- 
dalmárok közül ma hajnalban két halálos 
Ítéletet végrehajtanak. Az asturiai felkelés 
vezetőit végzik ki. A jelek szerint a többi ha
lálraítélt kegyelmi kérvényét is elutasítják.

— Mcguiérgczte magát egy fiatal asszony. 
Z'i'ay Károíynó 34 éves háztartásbeli asszony 
Kund-ulcn 12. számú házban levő lakásán ls- 
iik rétién méreggel megmérgezte magát. Esz- 
inrletlen állapotban szállították a Rókus- 
kórházba.

Baja, november 4.

(A Hétfői Naplő tudósítóidnak telefón- 
tclentése.) Nagymélgkutl Orbán magyar
kanizsai földbirtokos a késő esti órákban 
tért vissza Bajáról Magyarkanizsa határá
ban lévő majorságába. A földbirtokos az 
egyik szobában

megdöbbenve pillantotta meg gazda
tisztjének, Káposzta Istvánnak borzal

masan összeroncsolt holttestét.
Naggmélykuti értesítésére a csendőrök per
cek alatt a helyszínen voltak. A gazdatiszt 
görcsösen szorongatta kezében a vadász
fegyverét, amelyből mind a két golyó ki 
volt lőve. A holttest feje a fölismerhetetlen- 
ségig széjjel volt verve és ruhája rongyok
ban lógott te róla. A feldúlt szoba, a holt
testen lévő számos karcolás és zuzódás azt 
bizonyltja, hogy 

— Haragosa helyett jóbarátját ütötte le. 
Kaposfüred községben Vörös József földmives i 
hazafelé ballagva, egy előtte haladó férfiben 
régi haragosát vélte felfedezni. Husángot ke- , 
ritelt elő és fejbeütötte a meglepett embert. 
Később derült ki, hogy ez a férfi nem a hara- , 
gosa, hanem Bor József nevű jóbarátja volt, 
akit súlyos sérüléssel szállitották a kórházba. 
Vöröst letartóztatták.

— Sáskafelhők szörnyű pusztítása. Ausz- 
trália déli részét sáskák miriádjai lepték el. 
A sáskafelhők letarolták a vetéseket, a gyü
mölcstermést és a fákon kivül a gazdák 
lakóházait is ellepték. A kormány a sáska
csapás ellen repülőgépekkel fog védekezni, 
amelyekről mérges gázt és maró folyadékot 
permeteznek a kártevőkre.

— Lindbergh uj villát vásárolt Lind- 
bergh ezredes a Long-Island szigeten fekvő 
előkelő kertvárosban. Sands-Poinlban házat 
vett ós azt a maga tervei szerint átépitteti. 
Lindbétghék, akik ezldőszerint Lindbérgh- 
né anyjának englewoodi kastélyában lak
nak, rövidesen Sands-Pointba költözködnek. 
Uj otthonuk tiz kilométernyire fekszik 
Roosevelt-Fieldstöl, Amerika egyik leg
nagyobb repülőterétől.

— Megszületett a balkáni antant. Purlcs 
helyettes jugoszláv külügyminiszter Ankará
ból visszatérőben a következő nyilatkozatot 
telte: Az ankarai értekezlet szilárd alapokra 
helyezte nemcsak a Balkán-félsziget, hanem 
az egész Földközi-tenger békéjét. Megerősí
tettük egyben a balkáni antantot is és túl
zás nélkül elmondhatjuk, hogy uj nagy
hatalmat teremtettünk.

— 120 halottja van a japán viharnak. A 
Japán felett dühöngő vihar Formosa szige
tét is érintette. Tanszui kikötőjében kisebb 
károkat okozott a vihar. Az eddigi közlések 
szerint Tanszuiban és az egyik szomszédos 
helységben 720 ember életét oltotta ki az 
örvényes vihar.

— Egy csésze kávéra meghívja a Jó kávé 
kedvelőit a Meinl Gyula r. L Minden nap má
sik Meinl fióküzletben próbafözés. 
Meinl-kirakatokatl

— Igen előnyös ajánlattal lép 
elé a kedvelt Heilig harisnyahát 
26.). Az őszi szezóneikkek sokféle

tűr semmiféle

P. Kálvln-tér 5.

spanyol forra-

evőeszközök,
2 tálcák, achweizi karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat:

? Muzeum körút 7 és 21 * III
Letartóztatták a bajai szatirt. A bajai 

rendőrségre egyremásra érkeztek feljelentések 
<’Xy féri! ellen, aki gyanúsan settenkedik éret
len leánykák körül. A nyomozás kiderítette, 
hogy a gyermekrontó szalir Szőke János 50 
éves köníüvcsscgéd, akit őrizetbe vetlek és át
adlak az ügyészségnek.

— Gyilkos merénylet az országúton. Marcii 
G .'pár csercnepusztai gazdálkodó az elmúlt 
ej-zaka Becs községből igyekezett tanyájára. 
Mi' <>r a sóiét országúton haladt, egy ismeretlen 
túli ugrott elő, rávetette magát Marciira és 
összeszurkálta. Marciit még nem tuc-lák kihnll- 
gutni és igy a merénylet okát még nem Is sejlik.

— Árdrágítás miatt 24 mészárszéket be- 
zúrntnll a horoszlól rendőrség. A boroszlói 
rendőrfőnök a porosz miniszterelnöknek nz 
indokolatlan áremelésről szóló rendelete 
nli’P'án 24 mészárszéket bezárntott, mert 
tulhpték n hivatalosán megállapított ára
kat.

Emlékünnep egy lezuhant portugál re
pülőért. Hét francia repülő érkezett tegnap 
Al. é rába. akik részlvcsznek a Dabreu kapi
tány cmh kére rendezett repülőversenyen. 
Dib.eu kapitány a mull évi vincennesi nemzet
köd i'.'x sségi repülőversenyen lezuhant és 
meghall. Egy csehszlovák repülő, aki szintén 
rí--t akart venni az emlékversenyen, Amadorá- 
bán fíldrcszállott.

III HARMÓNIAI HANGVERSENY MA 
FEL 8-KOR AZ OPERÁBAN
írmmáül Tűrwság második főprőbá- 

linr.eph’Khrn részMllették a kiváló 
t'jgxot lltins Wehbachot és n linng- 
illuszlris szólistáját, Gregor Platl-
J-gvek 1—8 P-ig Koncertnél és

II.

MENGELBERG NOV 12. 
FILHARMÓNIA. VÁRISI SZÍNHÁZ. R ÓRA

A tnrnifirb r első budapesti sző
rei !<’m) a november hónap legnagyobb zenei 
i s IJi"4t»d:dml eseménye lesz a salzburgi tin
in pi hurkokon serényeit nagyszabású műsor
ig! (Mestcrbérlct II. est.) Csonka bérletek és 
jegyek 2—Jő P-ig Koncertnél.

irtozatos eiel-naláHiarcuan 
megölte négy raMőgyiikos

Káposzta István gazdatisztet
a gyilkosságot elkeseredett élet-halál

küzdelem előzte meg.
A «»n<l«r»k meKÍllapItotlák. ho«y Kdpottta 
l.lvén rnhléRvilkossák áldozata lett: a tet
tesek a délutáni órákban törhettek ra ■ 
gazdntlsrtre, aki feguvtrível lopadta . rab
lógyilkosokat. A lövések nem találtak, a 
gyilkosok rárontottak Kápoizllira és agyon
verték. A gyilkosság végrehajtása után 
Nangmélphutl Orbán nyárllokását kirabol
ták,'minden értéktárgyat összeszedtek és 
elmenekültek. A cselédség a cukorrépaföl
deken dolgozol! és igy nem hallotta a lövé
seket. Különböző jelekből a nyomozó ha
tóságok arra következtetnek, hogy a gazda- 
tisztet

négyen támadták meg.
A csendörség nagy .pparátussal Indította 
meg a nyomozást a rablógyilkosok kézre- 
keritésére.  

Férfiöltöny vagy télikabát 
mérték után 38 pengőért 

rendelheti remek szabással, 2 prrtbAvaf. elegáns kivitelben 
Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 89, I. cm.

__ Píaív ünnepség Rómában a fegyver-1 tol István miniszteri tanácsos, sajtófőnök-
szünet évfordulóján. Az olasz fegyver
szünet tizenhatodik évfordulója alkalmából 
Rómában nagyszabású ünnepséget tartottak. 
Az ünnepélyen jelen volt a trónörökös mint 
a király képviselője, továbbá Mussolini 
miniszterelnök.

— Eltemetett az agyagbánya egy ffildndvesl. 
Káplár János berzencei földmives agyagbányába 
ment földért. Amikor az utolsó teknő földel 
hozta ki a bányából, az rászakadt és maga alá 
temette. Mire kiásták, nem volt benne élet.

— A csendőrök elől — a halálba menekült 
egy asszony. Abatiget éa Bük kösd között a 
vasúti pályán aa egyik vasúti őr egy asszony 
összeroncsolt holttestét találta szombaton éjjel. 
Vasárnap megállapították, hogy Bónis Balázs- 
né a halott. Bónisnét mór kilenc ízben büntet 
ték meg különböző csalások miatt és most i‘ 
körözték. Az asszony megtudta, hogy péntel 
óta nyomában vannak a csendőrök, nem Akart 
újra börtönbe kerülni, inkább aá' AValiffét fe
lől Jövő személyvonat elő vetette magát, 
amelynek kerekei halálra gázolták.

—. Ravasz László püspök és Szabó Imre 
esperes vasárnapi prédikációi a társadalom 
szociális feladatairól. A Kálvin Szövetség 
vasárnap délután ünnepséget rendezett, 
amelynek keretében Ravasz László refor
mátus püspök a szegénységről és a szegé
nyek megsegítéséről prédikált. A Zenemű- 
vészeti Főiskolában az Országos Reformá
tus Szeretet Szövetség tartott vasárnap ün
nepséget. Szabó Imre esperes mondotta a 
megnyitó beszédet, amely a szociális mun
ka fontosságáról szólt.

■SAS Pl Á •teikűianlBcei stge*
Jy oaT* E S H l B fR entónként Gotllieb zaar- 

»' ■ H M H R°n Motwn v«*r»env 
W FranKsi őrt. MsertttormWon 

wa'Wkuav -V lUroly király út 3/a.l»l.87-»-ö7. 
Ebédmenüket a város bármely r étébe háxhon asállftank

Figyelje a

a közönség i 
(Rákóczi út I 

________ , - fajtáit, ha 
risnya, kesztyű, kötöttáru, «lb. olyan, alacsony ■ 
árakon dobja piacra, ami még Heiligéktől is 
szokatlan. Érdemes a cég ajánlatáról személye- i 
sen meggyőződni.___________________________ i

— Haláleset következett be már sok esetben, i 
amikor kövér emberek drasztikus fogyókurá- 1 
val próbálkoztak lefogyni. Sem éhező kúra 
nem segít, sem rossz tanácsok. Csak bevált 
szerrel biztos az eredmény! Kísérletek sok 
pénzbe kerülnekI Ha rövid idő alatt, biztosan 
és veszélytelenül meg akar szabadulni fölösle
ges kövérségétől, vegye meg a „CITROSAL" 
néni, elismert és közkedvelt fogyasztószert, 
mely citromos izü, mesterséges karlsb&di só. 
teljesen ártalmatlan és a legenyhébb fogyasztó 
kúra. Ara csekély és mindenkinek könnyen be
szerezhető. Forgalomba hozza: Mihály Ottó 
„Miopharma" Gyógyszerárugyár, Budapest, VI.. 
Podmaniczky-utca 48.

— Pályázati felhívás. A Nemesfémiparosok, 
Kereskedők és órások Orsrápos Szövetsége. 
Budapest, VII., Károly-körvt 8/a. karácsonyi 
közös propagandát tervez. A propaganda kere
tében újsághirdetések utján szeretnők a nagy
közönség figyelmét a valódi ékszerre és órára 
felhívni. A tervezett újsághirdetéseket kllsá- 
rajzokknl ós egy-egy rövid jelmondattal akar
juk kifejezővé tenni. Ugy a rajzban, mint jel
mondatban kifejezésre kell Jutni annak, hogy 

1 a valódi ékszer, a pontos óra a legcélszerűbb 
és legértékállóhb ajándék. A szövegre és rajzra 
pályázatot hirdetünk. A pályázaton mindenki 
részt vehet és külön díjazzuk a szöveget, külön 
a rajzot. A zsűri állal legjobbnak ítélt rajzol, 
illetve szöveget 100—100 pengővel díjazzuk. 
Ezenkívül minden olyan szöveget, vagy rajtot. 

I amelyet hirdetéselnkbsn felhasználunk, 10—10 
pengővel* honorálunk. A pályásat határideje

— Férfiöltöny, vagy télikabát mérték szerint 
rendelhető remek szabással, két próbával, ele
gáns kivitelben az országos hírnevű Ruhakeres- 
kedelml Vállalatnál, Ferenc-körut 39, I. emelet.

— Szenzációs olcsón ruházkodhatt Mérték 
szerint őszi divatszövetcinkből 2 próbával, 
remek szabású férfiöltönyt, vagy télikabátoi 
készítünk: Versenyszabóság, Rotlenbtller-utca 
éta., I. emelet.

— Költözködésnél • rádióra la kell gondol
nunk. Ha rádiónk régi típusú és teljesítménye 
nem elégít ki bennünket, vigyünk új ottho
nunkba Jobb rádiót. Minden Orion rádiókeres
kedő készséggel nyújt szaktanácsot az érdek
lődőknek és bemutatja az Orion rádiókészülé
kek nagy választékát. Olyan lakóhelyek ré
szére, ahol egyenáram van, különösen a 442 
csövez univerzális 408-as Orion rádió ajánl
ható. Rövid-, közép- és hosszú hullámokon 
teljes fading-klegyenlítéssd működik. Kezelé
sét könnyűvé teszi az alkalmazott állomás
beállító műszer Szekrénye ízléses műbútor
darab. Hangerejét, hangszfnezetét tetszésünk 
szerint szabályozhatjuk.

— A nap fénye. A tizenkilencedik század má- 
sodlk felében a technikai tudományok gyors 
fejlődésnek indullak. A tudomány előhorcosai 
az újonnan megszerkesztett mérési eljárásokat 
a természeti jelenségeknél is felhasználták. Ami 
még száz évvel ezelőtt lehetitlenségnek látszott, 
most mór valósággá vált. Méréseket eszközöltek 
távoli csillagokon és a főkön mért fényerőssé. 
Bükből kiszámították távolságukat. Ezen ada
tok az egyéb úton kapott eredményekkel telje
sen megegyeztek. Bennünket legjobban a nap 
érdekel, amelynek fénysugarai teremtik meg 
földünkön n lét föltételeit. A töbszörösen ellen
őrzött mérések szerint a Nap által kibocsátott 
fényáram 3250 kvadrillió Dekalumen. Hogy 
ezen óriási fénymennyiség mit jelent, csak 
akkor tudjuk megközelítőleg Is elképzelni, ha 

, Jobban Ismert adatokkal hasonlítjuk össze. Ha 
n főidőn szárazon és vízen minden talpalatnyi 

• helyre sűrűn »gvmás mellé 150 dekalumcnes 
I Izzólámpákat • lyezünk el. akkor oly fényára- 
■ mól kapunk, amelynél a "— “■*" ~*~

dig 1700 millióskor nagyobb,*

 Ekstnnd itM m’nlizlCT *
Magyarországon vendégeskedő főrend 
svéd miniszter vasárnap Egerben járt, ahol 
megtekintette a város nevezetességeit. Mn 
Ekstrand búcsút mond Magyarországnak éa 
Olaszországba utazik.

Véletlen baleset áldozata lett Szántó 
Mária gimnáziumi tanuló. Szombaton nagy 
megdöbbenést keltett Székesfehérvár uri- 
társaságúban az a hir, hogy Szántó Mária, 
Szántó József MÁV főintéző 16 éves gim- 
názista leánya agyonlőtte magát Vasár
napra a rendőri nyomozás kiderítette, hogy 
a kisleány nem lett öngyilkos, hanem vé
letlen szerencsétlenség áldozata. Édesapja 
ugyanis elutazni készült s ezért szombaton 
reggel éjjeliszekrényére készítette ki töltött 
revolverét Iránya játszadozni kezdett vele, 
a fegyver elsült és a golyó megölte. Teme
tése hétfőn lesz.

— Éles kormánypárti támadás a főpol
gármester ellen. A Nemzeti Egység Pártja 
vasárnap Kelenföldön tagavató nagygyűlést 
tartott, amelyen Tabódg Tibor országgyű
lési képviselő elnökölt. Körülbelül ötszáz 
uj tagot avattak fel és az avató beszédben 
Tabódy Tibor éles támadást intézett Bor
vendég Ferenc főpolgármester ellen. Azt 
hangoztatta, hogy nem anyagi szanálásra, 
hanem erkölcsi szanálásra van szükség a 
Városházán. Az üzemeket kell racionalizálni 
és meg kell szüntetni a mostani rendszert.

— Ma nyílik meg as OTBA Trefort-utcai 
rendelője. Ma, hétfőn adják át rendelteté
sének az OTBA Trefort-utcai rendelőjét, 
amelyet Gerlóczy Géza igazgató-főorvos és 
Jakabb Oszkár pénzügyi államtitkár szóm* 
>aton bemutattak a sajtó képviselőinek. An-

kel az élén jelentek meg az újságírók az 
OTBA Trefort-utcai épületében. Az újonnan 
renovált épületben a modern szakorvosi 
rendelőhelyiségek pompás sora tárul fel. A 
legújabb rendszer szerint készült orvosi fel
szerelésekkel van ellátva minden osztály: a 
tüdő-, fül-, orr-, gyermek As bőrgyógyászat, 
szülészet, urológia stb. Hatalmas Röntgen
osztályt és vegyi laboratóriumot is találunk 
az épületben, ahol 26.000 tisrtviselőcsalád 
gyógyításáról fognak gondoskodni. Ar 
OTBA ujabb orvosi kinevezéseiről a Jövő 
hét folyamán történik döntés.

— ítéletidő pusztított Franciaországban. 
Valóságos ítéletidő pusztított Franciaország. 
;an. Marseltleben óriási vihar volt, amely , öt 
■mbert megsebesített és Igen 
■kozott. Egy német repülog'

nagy károkat
■kozott. Egy német repülőgép kénytelen volt 
kényszerleszállást végrehajtani. Perpignanban 
vízözönszerű eső esett, amely egy időre a te
lefonösszeköttetést Is megszakította.

— A pápa elismerő nyilatkozata as eucha
risztikus nagygyűlésről. A pápa ma a Vatikán* 
bán fogadta Pacellt blbomokot és a buenos- 
airesi eucharisztikal ünnepségeken résztvclt 
küldöttség tagjait. A szentatya élénk megelé
gedéssel nyilatkozott az eucharisztikm nagy
gyűlés lefolyásáról.

— Az Izabclla-uteal kereskedelmi Iskola öt
venéves jubileuma. Vasárnap ünnepelte a VI. 
kerületi Lzabella-utcal felsőkereskedelmi Iskola 
fennállásának ötvenéves jubileumát Dr. Benkó 
Lajos főigazgató nyitotta meg az ünnepélyt, 
utána dr. Rubinyi Mózes tanár beszélt Az ün
nepély után József királyi herceg jelenlétében 
megkoszorúzták az iskola hősi halottainak 
emléktábláját.

— As írók Gazdasági Egyesületének köz
gyűlése. Vasárnap Ugrón Gábor elnökletével 
tartották az írók Gazdasági Egyesületének köz
gyűlését Az elnöki megnyitó után Szegedi 
István, majd Kodolányl János felolvasta a tit
kári jelentését Az IGE 9500 pengőt fordított 
a múlt évben tagjainak segélyezésére. Végül 
Leleszi Béla a pénztári jelentést ismertette.

A Rlmamurány—Salgótarjánt Vasmű Rt 
Igazgatósága megvizsgálta a zárszámadásokat, 
megállapították, hogy hétmillióval emelkedett 
az évi forgalom és a tiszta nyereség 504.317 
pengő. A november 15-1 közgvüiéaen részvé
nyenként 1 pengő osztalék fizetését fogják 
Jsvasolni.

Az Urlkány—Zafllvfilgyf Magyar Kőszén
bánya Rt as elmúlt évben ŐOO.OOO pengő tiszta 
nyereséget ért ei, a multévl áthozattal együtt 
1,175.383 pengő áll a közgyűlés rendelkezésére. 
Részvényenként 2 pengő 50 fillér osztalékot 
fizetnek, a tartalékalapok dotálása után pedig 
560.398 pengőt visznek át uj számlára.

— üzlet As mIv. Képtelen paragoxonl Mert a 
közfelfogás szerint az egyik kltórja a másikat. 
De az olyan nemesveretű kereskedő, mint 
amilyen Kntnewsky szűcs, Kristóf tér 6., tuda
túra ébredt annak, hogy igenis e kettő össze
egyeztetése — az igazi siker titka. Kutncwsky- 
nek szíve van olcsón jót adni.

— A Slesfa aj vezetője, Boschán Miksa, a 
János-szanatórium volt Igazgatója, a mai nap
pal a Siesta szanatórium vezetését átvette.

— Pályázati felhívás. A Nemesfémiparotok, 
Kereskedők és órások Országos Szövetsége, 
Budapest, VII., Károly körút 8/a. karácsonyi 
közös propagandát tervez. A propaganda kere
tében újsághirdetések útján szeretnők a nagy
közönség figyelmét a valódi ékszerre és órára 
felhívni. A tervezett újsághirdetéseket klisé
rajzokkal és egy-egy rövid Jelmondattal akar- 
luk kifejezővé lenni. Úgy a rajzban, mint a 
jelmondatban kifejezésre kell jutni annak* 
hogy a valódi ékszer, a pontos őrá a legcélsze
rűbb és legértékállóbb ajándék. A szövegre 
és rajzra pályázatot hirdetünk. A pályázaton 
mindenki révztvehet és külön díjazzuk a szö
veget, külön a rajzot. A zsűri által legjobbnak 
Hóit rnjzof, liléivé szöveget 100—100 pengővel 
díjazzuk. E<enkívü! minden olyan szöveget

I. akkor oly fényára-1 vUgy rajzot, amelyet hlrdetéseinkbw felhasg- 
Nap fénye még min- nálunk. 10—10 pengővel honorálunk, A pályán 
íA 'tat határideje november >0,
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at értéke, mini at ára. Elsősor
ban ilyen a Kathreiner malátakávé 
és a Franck kávépótlék, amelyek 
kiváló tulajdonságai! (íz és táp
érték) azzal a néhány fillérrel 
nem is lehel egészen megfizetni.

Fey osztrák miniszter 
és felesége Szombathelyen

Érdekes vendége volt pénteken éa sí ómba- 
tón Szombathelynek. Pénteken a kora délelőtti 
órákban hatalmas, tizenkéthengeres Daimier- 
auló állott meg a f'n/qce-szálló előtt, amelyből 
egy házaspár szállott ki.

Mint később kiderült,
aa autó utasai Fey osztrák mbilsater éa 

felesége voltak.
Megérkezésük után a miniszter feleségének 
szombathelyi hozzátartozóit látogatták meg. 
majd Fey miniszter leadta névjegyét Mikes 
János megyés püspöknél, Suhlay Imre altábor
nagy vegyes dandárparancsnoknál és Oaf/fp 
Lajos főispánnál.

Mikes János püspök szombaton ebédet adott 
Fey miniszter és felesége tiszteletére. Az 
illusztris vendégek szombaton délben körül
belül másfél órát sétáltak a szombathelyi kor
zón. Közben a miniszter felesége apróbb be
vásárlásokat végzett a szombathelyi üzleted
ben.

Szombaton a késő délutáni órákban fértek 
Vissza Bécsbe.

A budapesti olaszok megünnepelték a 
Marci* au Romát A budapesti olasz fascio 
a Mareia su Roma tizenkettedik évfordu
lója alkalmával az akadémia-utcai Olaszok 
Házában lelkes ünnepséget rendezett ame
lyen Plgnatelli herceg, majd Colonna her
ceg budapesti olasz követ és Baldino olasz 
egyetemi tanár tartottak ünnepi előadást. 
Az ünnepségen a TESz képviseletében Ba
ross Gábor országgyűlési képviselő is meg
jelent

— A klkosarazott kérő gyilkossága. A vas
megyei Vashostzufalu községben Kószán Antal 
gazdojegény több .^szúrással megölte Vast 
Érzékeiét, mert kfkosarazta. A gyilkos legényt 
letartóztatták-

AJTÓ
GYILKOS

Feltárul végre a Gyilkos 
ajtó és leleplez! a Van 
Brett család megdöbbentő 
múltját ős szörnyű titkait

Konkoiv-Thege Andor dr. 
lűszágkormángzűt halaira tanostáh 

megbokrosodott paripái
Dombóvár, nov. 4.

Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Borzalmas szerencsétlenség történt 
tegnapelőtt a slmongáti .Vdndy-féle birto
kon. Itt van hatalmas birtoka Mámig Sá
muel dr. felsőházi tagnak és miután csak 
ritkán tartózkodik a környéken, helyette 
Konkolg-Thege Andor dr. kormányozza a 
többezer holdas modern berendezésű föld
birtokok

A jószágkormányzó csütörtökön két szom
széd birtokost látott vendégül, akiket a 
vendéglátás után fogatán ki akart vinni a 
vasúthoz. A kastély előtt állott befogva a 
két tüzes csikó. A vendégek helvrt foglaltak 
a könnyű homokfután, amikor a lovak 
prüszkölni, toporzékolni kezdtek. Jávor 
István kocsis igyekezett az állatokat megfé
kezni, azonban ez nem sikerűit. Odaszólt a 
bakon mellette ülő Konkoly-Thege Andor 
dr.-nak, hogy legyen olyan szíves,

tartsa a gyeplőt,
amíg ő visszamegy az istállóba és másik 
két lovat hoz ki, mert nem akar az esős, 
csatakos utón a két ideges paripával elin
dulni.

A jószágkormányzó leszállóit a bakról és 
znblájnknál fogva tartotta ■ két lovat, 

közben pedig elbeszélgetett a kocsin ülő 
vendégeivel. Egyszer csak a két ló valami
től megriadt, elrántotta a kocsit. A jószág-

Eltemették Fodor Oszkárt, a Zsófia 
igazgató-főorvosát. Nagyszámú gyászoló 
közönség részvételével vasárnap délelőtt te
mették el a keresztúri temetőben Fodor 
Oszkár dr. egészségügyi főtanácsost, a 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület igaz
gató-főorvosát. A komor gyászpompával dí
szített nagy szertartásteremben ravataloz
ták fel a koporsót, amely felett Lineczky 
Bernát fökántor énekelte el a halotti imát. 
Ezután Hevesi Simon főrabbi magasan 
szárnyaló beszédében búcsúztatta el a szé
les körökben ismert és becsült főorvost A 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület el
nöksége nevében Sándor László volt főka
pitány mondott búcsúztatót. Sziklai János 
dr. kormányfőtanácsos az ujságiróintézmé- 
nyek nevében, Szirmai Imre pedig a régi 
népszínházi tagok nyugdíjintézete nevében 
mondott búcsúbeszédet A gyászbeszédek 
elhangzása után a fekete lepellel borított 
koporsót kivitték a temetőbe, ahol egyszerű 
szertartás keretében elhantolták.

— As oross Mellére filmen. Akik az orosz 
irodalmat jól ismerik, bizonyára tudják, hogy 
a XIX. században élt Osztrovszkyt a világ
irodalomban orosz Molidrenek neveznek. En
nek a kitűnő Írónak A vihar cimü színmüvét 
most Oroszországban Petroff, 30 éves orosz 
Ilim rend erő vezetése mellett megfilmesítették. 
A film néhány nap elölt került bemutatásra 
Páriában és a párisi kritika hrngsulyozottan 
kiemeli, hogy az uj orosz filmművészetben 
mellőzik a politikai propagandái és kizárólag 
a művészi célokat tartják szem előtt.

—- Súlyosan megbetegedett Mátray Rudolf

— Népgyfilés • megyei törvényhatósági 
választások ügyében. A Polgárok és Mun
kások Szövetsége vasárnap Rákaspalotán 
és Újpesten tartott látogatott népgyülést. 
A rákospalotai gyűlésen Farkas István szo
cialista képviselő beszélt s hangoztatta a 
baloldali pártok összefogásának szükséges
ségét. Fábián Béla képviselő nagy lelkese
dései fogadott beszédében ugyancsak az 
Összefogást hangoztatta. Újpesten Propper 
Sándor szocialista képviselő, majd Fábián 
Béla szólalt fel.

—- Érdekű valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczey Pál magánkutaláirodájá- 
bos. EsrterMrg-utca ÍS. Telefon: 3ÍS—66.

rendházban lakik hosszú idő óta Mátray 
Rudolf 65 éves ny. királyi tankerületi fő
igazgató, volt főrendiházi tag. Vasárnap 
hashártyagyulladásos 1 ...................
megbetegedett. Azonnal kórházba szállítot
ták, ahol megoperálták.

Főszereplők:

MARY MORBIS
Amerik* leghíresebb grand-gulgnol KslntaznSje

EVELYX VFJVABLE
éa

KENT 1AYLOR

Ma premier!

PALACK
PAIAKOÜNT-FILM

kormányzó a kocsi alá került, 
a lovak végigtapostak rajta, majd a 
kerekek ts átmentek ■ szétroncsolt tes

ten, 
két vendég is kizuhant a kocsiból, ezeka L . ____„ .. ___

nek azonban nem történt komolyabb bajuk.
Az eszméletlen éa csupa sebtől borított 

Konkolg-Thegét a cselédség vitte be a kas
télyba, de előkerült az orvos is, aki ideig
lenes kötésekkel látta el. A dombóvári kór
házba szállították, ahol a műtőasztalon tör
tént vizsgálat kiderítette, hogy a szerencsét
len, alig negyvenöt esztendős férfit 

koponyaalap! törés érte 
és aligha lesz megmenthető az életnek.

Megoperálták, az operáció azonban nem 
segített rajta és háromnapi szörnyű szenve
dés után

vasárnap reggelre meghalt.
Konkoly-Thege Andor dr. előkelő család

ból származik és tizennégy esztendővel ez
előtt, — akkor még

• belügyminisztériumban 
szolgálatot, 

vette nőül Brázay Máriát, a 
család leányát. A háborúban

teljesített

hires Brázay- 
_____ ___ _______ ________ _ több kitünte
tést szerzett, özvegye és négy gyermeke 
gyászolja.

Holttestét a pellérdi családi sírboltban he
lyezik örök pihenőre.

öl divatcipók, 
feketev barna. 4/^ Ofl 
varrott  plU

Női boxcalf trottaur-clpő,
nj-elves csattal, fekete vagy barna, rt- f O OO 
niónvarrotl_.__ _________ . p

Női divatfélclpő,
tekete vagy barna, fekete és störfce vagy 
barna anlilopszerü betétiek francia fi 44 90 
sarokkal, varrott_____ ......______ p ll‘

■ vl II ilUvipU|
{’Y!n*‘A.íí sportcélokra, barna bőrkéi Mr-

Nől boxcalf félcipő,
fekete vagy barna. crcl.e-*ttmitatppat. 4 0.90 
eredeti Goodyear-Wett rémánvsrrou.L P Ív
Női estélyi cipők
múselyem Crepe de chine-Ml. ptntoe O.BO 
vagy pumps. fekete vagy fehér______P 0
Férfi- és fiúcipó,
"Y'nka és sportcélokra, barna barkái Mr-
Ml, borbéléssel, dupla tnlppol, steces <4 Bö41-46 se. P 12.60, 36-40 sZ P ||,OW

Férfi boxcalf fűzős félcipő,
fekclr,', cr-epe gumilalppaJ. eredeti Good- 4*7.80 
yaar-Welt réménvarrolt______________ p I f
Férfi boxcalf maga* kapcsot

SSBLsklt*11 17.00
Férfi boxcalf magas kapcsos
Cipő, fekete, Mrbéléssel. crepé-cumf- 
lalppal, voay dupla bőrtnlppal, eredeti 4Ö S0 
Coodyear-Welt rémáovarrott_„„___._.._» 10

November 8-10-lg
naponta délután 4 órakor

fűzők bemutatása
■ IV. .m.l.ttn lavö ,IS.dót«rmUnkb,n. 

<un>
Csak höl,y,k rSazlra I B.léptdfi Irtnu I

Belépőjegyeket a ftldselnteo elhelyezett 
tnrormácfós fülkénk ad ki-

Jrv
AduhAz

- „ „ l— -----------
volt főrendiházi tag. A székesfehérvári zirci, teljesen kielégítő,

AkhXntnlmnkhnn ,Sk°W hflHB»tók szövetsége vasárnap Eüt 
yakbélbántalinokban gyfllégl tartoU> amelyen a BtdrcUég töM

•— Négy báz összeomlott Spanyolország
ban. A spanyolországi CapiMrdban egy 
épülőfélben lévő gépkocsison összeomlott, 
aminek következtében a mellette fekvő 
négy ház is összedűlt. A szerencsétlenségnél 
kilencen meghaltak, köztük hat gyermek is.

— Tardieut vasárnap megoperálták. Tar- 
dieu francia miniszteren vasárnap sebészi 
műtétet végeztek. A miniszter ballábán ke- 

I lés támadt, amelyet felvágtak. Állapota 
de három-négyheti pi

henésre szorul.
. P,f,hSyfl,S® perben. Az Emerlcana M- 

térben 
------.„.>bszár 

tagja jelent meg. A gyűlésen Schtvartz Elemér 
dr. egyetemi tanár tartott előadást.

ismeri ezi 
a barom 
ragyogó 
szop nőt?
E* * „8 Pe*rls“, __* 

Rivaldafény káprázs-

vonala Mrom féneos*

nflje. Filmen meg. 

MmnII* flSet sr rtrés* 

vlMg, Most hfiwlrffl 

I* Mthntjnfc dketr 

Budapestre frkextefc 

é« minden este fenéig 

nelr * Párisién Grill-
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Keresd a kulcsot határozottan ügyet 
rekldmötlctét nem Hatvány Lili, ez az 
el mit is csipőstollu bárónő találta ki, 
aki pedig szeret kérkedni azzal az ere
detiséggel, amely a Gerbeaud, az ötórai 
tea és Intim női szalónok világában 
határozottan nagy sikerre számíthat. 
Ez a világ azonban most alaposán fel
kavarodott és Halvány Lili, a könnyű 
fajsúlyú irodalom és táját társasági 
életének enfante terrible-je körül most 
viharzik az ijedelem. Halvány Lili 
ugyanis egyszerre az irodalom két fó
rumán jelentkezett azzal a bizonyos 
kulccsal. Rövidesen megjelenik „A jós
nő és hét áldozata” cimíi regénye, 
amelyből eddig többször közölt muta
tót az írónő és amely szemelvényekből 
bizony igen sok társaságbeli urnák és 
dámának égnek állt a haja.

Szorongó idegességgel várják ugyan
ezek a társasági körök a nagy színpadi 
leleplezést is életük nagy árulójától. 
Akik a Magyar Színház-i darabot ol
vasták, esküdni mernek néhány ur és 
hölgy személyazonosságára, akiknek 
nemcsak életregényéből csent el nem 
is olyan óvatosan egy s más részletet 
a bárónő, hanem szavukjárásának né
hány jellemző modorosságát is szerví
rozza — lehet, hogy éppen azoknak 
nagy mulatságára és ijedelmére, akik 
körében olyan szellemesen szürcsölgeti 
délutánonként a Londonból hozatott 
teát.

Tehát nyakunkon a nagy skandál, 
illetve csak lenne, ha a nagyközönség 
a maga egypengős helyén is gutiroz- 
ná a bárónő-írónő ínyencségeit. Dehát 
Ők nem a társasági élet kulisszatit
kaira, hanem jó darabra kiváncsiak és 
ezen fordul meg minden: vájjon a 
kulcsdarab szerzőjének a kulcslyukon 
keresztül sikerül-e megtalálnia a siker 
kulcsát.

"w ------  - _ir

Alpár Gitta, akt pénteken torokgyulladás
ban megbetegedett, vasárnapra már jobban 
lett, úgy hogy vnlószlnüleg kedden már 
megkezdheti a Bál a Savoyban fllmfclvé- 
telelt.

Kun Magda, aki Angliát végigturnézta a 
Zsákbamacska cimü darab női főszerepével, 
leszerződött a londoni British filmhez: sztár
szerepeket fog játszani.

A Paraniount Páriában szerződtetés! ajánla
tot lelt Zilnhy Irénnek, akinek Hollywoodban 
kellene eljátszania a filmen, fekete hajjal, a 
Tov-aris női főszerepét.

Buzadrág.
Örömmel és büszkén kell beszámolni erről a 

magyar filmről, amely újabb jele annak, hogy 
igenis él, virul és produkál a magyar filmgyár
lka. A Búzavirág nem óriásfilm, nem a nagy 
produkció, de tisztességes, becsületes munka és 
kitünően elszórakoztatja azt. aki a jó szóra
kozást keresi. Bús Fekete László egyik nagy
sikerű darabjából készítette a filmet Székely 
htván, aki Igen sok tehetséggel, ötlettel és 
t«ibbizl>en finom költői meglátásokkal segítette 
sikerre a darab filmváltozatát. Az a gárda, 
amely köré csoportosul, a legjobb. Agai Irén, 
a főszereplőnő bójosabb, kedvesebb és elraga
dó! b, mint valnhR, bár néki Darvas Lili szín
padi emlékével kellett megküzdenie. Erdélyi 
Micl édes, ötletes és szép (vájjon mért nem 
szerepeltetik többet?). F.szterházy Ilona, Berky 
Lili. Rálkai Márton, Rózsahegyi Kálmán, Pethes 
Sándor, Nagy György s a kitűnő Páger Antal 
ragyogónk. A filmnek nagy sikere van a Fó
rumban.
Szivem érted dobog

Jnn Kiepura, Középcurópa dédelgetett teno- 
ristájánnk ragyogó és pompás kiállítású filmje 
ez. amely nemcsak .lan Kiepura énekszámai
nak szolgál keretül, hnnem kitűnő, fordulatos 
törlőidet is ad. Tehát film! Külön öröm szó 
hiúnkra Eggerth Mártiin, aki nagyon szép és 
meglepetésképpen ragyogó színésznő. Finoman 
és kedvesen énekel egy elbűvölően szép dali. 
A film az Uránia és n Déc.’í nagy attrakciója.
Nem mindig a nő az oka

A Svain filmszínházban uj .loan Crawford 
filmet láttunk. Ez az érdékcsnrcü és pompás 
amerikai színésznő, aki a pillanatnyi boldog
ságon. szőreimen és csalódáson l-ereszttll érke
zik el a filmben az igazi boldogsághoz, — is- 
piét nagyskálájn, remek szerepet játszit.

A nagy premier,
ahogy a riporfer lá£ja

Már félnyolc órakor óriási tömeg szorong a 
Vígszínház elölt, amelynek transzparensén má
sodpercenként ugrik ki Molnár Ferenc és Az 
Ismeretien leány neve. A rendőrök elkéstek, de 
kétszeres létszámmal jöttek. A tömeget már 
nehéz volt viszaszoritani a bejáratoktól. Ez a 
tömeg ugyanis nem a színházba készült. Az 
autókat, ruhákat, híres, nevezetes szépasszo
nyokat bámulták meg.

A Molnár-darab premierkfízönsége igy terem
tett külön közönséget magának.

ir

A legelső, aki a hátsó kiskapun már hét 
óra előtt a színházba érkezett, Darvas Lili volt. 
Bezárkózott az öltözőjébe. Egy negyedóráig 
még az öltőztetőnöjét sem engedte be magá
hoz; hogy mit csinált, az rejtély és titok: a 
színháziak azt mondták.

Imádkozott.
Azután hozzákezdett a sminkeléshez, a beöltö
zéshez.

♦
Az előadás előtt egy félórával érkezett meg 

Molnár Ferenc taxin. A társalgóban várta meg 
az Írót a Vígszínház egész vezérkara. Molnár 
teljesen nyugodt, az izgalom legkisebb jele 
sem látható rajta. Megszokta már a nagy pre
miereket. És most valami olyasmi történik, 
amelyet

soha más premierek előtt nem láthattunk. 
Molnór bemegy a szinpadra, amelynek első
felvonásbeli díszlete a trieszti lebuj, már „áll". 
Mögötte a szinház vezérkara és a munkások 
hada, akik Molnár Ferenc előtt a díszletnek 
minden „lefurását" leellenőrzik. Molnár apróra 
megkérdezi a kellékestől, hogy minden a he
lyén van-e, megvizsgálják az asztalokat, a szé
keket, felgyújtják a teljes világítást, leoltják. 
Molnár ezután bekopog minden öltözőbe.

Mindenkitől megkérded, hogy rendben 
van-e, Hflt“-e?

A ruhákkal meg vannak-e elégedve, nincsen-e 
baj valakinek a maszkjával. Piccard a gondo
láját nem vizsgálhatta meg nagyobb gonddal 
és szakértelemmel, mint ahogy Molnár Ferenc 
uj, "agy világsikerének léghajóját indította 
útnak.

♦
Ezalatt a közönség felvonult a páholyokba, 

a földszintre. Természetesen valósággal
divatrevU-Jellege volt a premier előtti 

félórának.
Mindenki korán jött, mert meg akarta csillog
tatni magán az uj smukkot, az uj ruhát.

Igen sok „Toscanlnl-ruliát“ láttunk.
Toscanini nagy hangversenye után ezek az es
télyi ruhák most tartolták második premier
jüket. A premierbérletesek, az ipari Lipótváros, 
a pesti nagyipar vonult ki a premierre. A szü

Festetich herceg nevében tiltakozás 
érkezett a Magyar Színházhoz 

Hatvány Lili Lánc cimü darabja ellen
Az elmúlt héten hírül adtuk, hogy Hal

vány Lili uj darabját, amelyet Lánc címen 
próbálnak a Magyar Színházban, félő ide
gességgel fogadja az a társasági kör, amely
hez Hatvány Lili tartozik. Ami eddig a 

darab tartalmából kiszivárgott, abból meg
állapították a benfenlesek, hogy

Hatvány Lili kulcsdarabot irt, 
szereplői az Írónő baráti köréhez tartoznak. 
Különösen egy angol nő, a darab főhősnő
jének figurájában ismernek rá az egyik 
sokat szerepelt, de most már külföldön tar
tózkodó társaságbeli hölgyre.

ta&NAPLó
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPF.RAHAZ: Filharmóniai hantveraeny (148). 
NEMZETI .SZÍNHÁZ, Tékozló ílu (Ái«).
' IGSZINHÁZ: Ai limrretlrn lány (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ, Hágaion: (H).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ) A dilnlő éjliaka (8). 
KAMARASZÍNHÁZ: Az abbé (8).
ANDBASSY-ÜTI SZÍNHÁZ: Ma éjjel raabad vagyok 
TFBEZKŐRt T| SZÍNPAD: Pesti kirakat (8). 
RE1HLENTÉRI SZÍNPAD: Lyon Lm (»4>).
ROYAL 0RFF.I M: ö.otáne (Hl). 
KOMÉDIA KABARÉ; Mit lógtam ai éjataka (I).

(»).

Kiss

MEGTALÁLTÁK SIMON JUDIT 
DARABVÁZLATÁT

József hagyatékában. A vázlatból da
rabot Irt Kor csín áros Nándor. Most egy 
tőkecsoport tárgyal a Pesti Színház házi
urával. A csukott kapuju színházat erre az 
egyetlen darabén akarják kibérelni.

VASÁRNAP ESTE BEZÁRT 
A KIRÁLY SZINHÁZ,

mert nrm váltak he azok a remények, amelye 
két a Nem York szépe cimü operett rcprlzchez 
fűztek. Ezzel azután a: i , .. ősire* operetíwlnliuzak I g.vür lánnyal, Gábor Zsuzaúval együtt arai
kapui bezárultak egyelőre és zenésdarabot csak | Bécsben nagy sikert.

letési arisztokraták már nem kaphattak jó 
jegyet. A kaszinók vasárnapra és hétfőre fog
laltatták le a zenekari üléseket és a páholyo
kat.

Pontosan nyolc óra tiz perckor lebbent szét 
a színház nagy bordó függönye, megkezdődött 
a nagy premier. Nyolc óra tizenegy perckor 
egy érdekes fehér fej bontakozik óvatosan ki 
a bal egyes páholy hátteréből. Molnár Ferenc 
innen nézte végig darabját. Nem várta meg az 
első felvonás tapsait,

egy perccel a felvonás vége előtt besietett 
a társalgóba.

Cigarettára gyújtott, kinn pedig a közönség 
tombolva kiáltott a szerző után. Nyugodtan 
cigarettázott és amikor a színészek és az igaz
gatók egyre unszolták, hogy menjen már a 
függöny elé, kijelentette, hogy van még elég 
Ideje, először hadd tapsoljanak a színészeknek. 
Igaza volt, még egy cigarettára is tellett volna 
az időből. Közel tíz percig dübörgött a taps.

Jött Heltai Jenő és melegen megölelte Mol
nárt. Egyáltalában rengetegen ölelgették. Mol
nár végül kifakadt:

— I)e legalább a hajamra vigyázzatok!
A szép ősz frizuráját féltette. Ezt la látja 

ma este a közönség. Ennek Is rendben kell 
lennie.

♦
Darvas Lili öltözője — és ez sablon — virág

erdő. Valósággal sorba állnak az ajtaja előtt 
a gratulálók.

Darvas Lili szinte senkit sem lát, 
sztereotip köszöni a Szerencsekivánatokat. Az 
asztalán Bécs, Páris, London, Nem York kel
tezésű sürgönyök. A bécsi táviratnak ez a 
szövege: „Hals- und Beinbruch".

Jób igazgató csendes szavakkal nyugtatja 
meg a látszólag még most is a siker teljében 
drukkoló színésznőt:

— Ne drukkoljon, hisz látja, milyen sikere 
van!

— Igen, de félek! — válaszolja Darvas.
Közben kinn a közönség a hallban hömpö

lyög. Ilyen megjegyzések hallhatók lépten- 
nyomon:

— Es ezt a színésznőt engedtük ell Hiszen 
Darvasnak régen a Nemzetiben lenne a helyei

♦
Tizenegy óra után eloszlott a fényes közön

ség. A taxik rekordbevételt csináltak és a kis
kapu elé is gördült egy belőlük. Molnár Fe
renc két barátjával szállt taxiba és elhajtatott 
vacsorázni. Negyedóra múlva ismét taxi állt 
meg a szinészbejáró előtt. A nagytaxit virág
kosarakkal bélelték ki s röviddel később lát
hatóan fáradtan helyet foglalt benne Darvas 
Lili, ö kihajtatott haza a Margitszigetre, le
feküdni. Jól aludt vasárnap délig — a jó 
munka után.

A Magyar Színházat tehát nem is érte 
váratlanul az, hogy egy előkelő belvárosi 
ügyvéd jelentkezett, aki előadta, hogy 
megbízója az egyik

Festetich herceg nevében végig szeretné 
nézni a darab egyik próbáját, 

mert olyan értesüléseket kapott, hogy ügy
fele figuráját is szinpadra vitte a bárónő- 
irónő. A szinház igazgatója, Wertheimer 
Elemér azonban elutasította az ügyvéd ké
rését és ennek tiltakozását nem vette figye
lembe, mondván, hogy a darabban nem 
szerepel a hercegi család egyik tagja sem.

az Andrássy-uti Szinházban lehet látni, ahol „Ma 
éjjel szabad vagyok” cimü operettet játsszák 
nagy sikerrel. A Király Szinház terv szerint 
csak öt napig marad zárva, addig, ameddig 
előkésziilnek a Balassa—Mihály „Félórás fele
ség” című zenés vígjátékra. De lehetséges, hogy 
ennek premierje is eltolódik. Csak helyeselni 
lehet azt a lassanként kialakuló rendszert, 
amely a színházak bezárásával nyíltan elismeri 
az egyes produkciók balsikerét és igy a közön
ségre nem oktrojálnak olyan darabot, amely 
nem kell. Ez tisztességesebb is, de gazdaságo
sabb a színházakra nézve is, amelyek a rósz- 
szül értelmezett presztizs-kérdés elvetésével, az 
állandó ráfizetés veszélyétől szabadulnak meq.

RICHÁRD TAUBER 
PESTRE REPÜL

hogy megnézhesse legutóbb Londonban ké
szült filmjét, amely a magyar kercsztségben 
.,Egy a kislány” nevet kapta. Richárd Tau- 
ber a nyáron Londonban filmezett partne
rével, Jane Baxterrel, a kitűnő fiatal angol 
sztárral és Willy Eichbcrgerrel. Alighogy le
forgatták filmje utolsó jelenetét, Taubcr- 
nnk Bér be kellett sietnie saját darabja, 
, .-ír éneklő álom” próbáira. A Thcatcr an 
dér H’ícn öltözőjében beszélgettünk a ki
tűnő énekével, aki estenként egy kis ma- 

— Rendkívül kiváncsi vagyok erre • 
filmemre, amelyet az eddig készültek közül 
a legkülönbnek tartok — mondotta Tauberr 
Richárd —, s bár azokon a jeleneteken kí
vül, amelyeket nekem még a filmgyárban 
levetítettek, nem láttam többet a filmből, 
Londonból, Párisból azonban számtalan 
gratulációt kaptam, mindenüvé hívtak, 
hogy menjek el hímem premierjére, do 
sohasem tehettem ennek eleget. Bécsben 
még nem mutatták be a filmet, igy most 
felhasználóin a budapesti premier alkalmát,, 
hogy megnézhessem saját filmemet. Miutáni 
minden este játszom, kénytelen vagyok 
repülőgépen megtenni az utat. Külön re
pülőgépet bérelek, amely az esti előadásra! 
Bécsbe visszaszállít.

SZAKÁLLT NÖVESZTETT? 
o hónapok óta betegen fekvő Dohnányi 
Ernő betegágyában. Dohnányinak, mint is
meretes, trombózisa van és ezért hetek óta 
mozdulatlanul kell feküdnie, úgyhogy bo
rotválkozni sem tud. Állapotában különben 
az utóbbi napokban lényeges javulás állott 
be. Már teljesen láztalan és a kedélye is jó. 
Muzsikával ugyan még nem foglalkozik és 
látogatókat is alig fogad. Egyetlen kapcso
lata a külvilággal a rádió, amelynek műso
rát most reggeltől estig végighallgatja. A rá-1 
dió műsorával elégedetlen kritikusok, akik 
tudják, hogy Dohnányinak milyen befolyása 
van a müsorösszcállitásra, abban remény
kednek, hogy ezek után mégis csak meg 
fog javulni a rádió műsora ...

LAUR1 VOLPI
vasárnap ese elptasott Pestről. Bécsbe ment, 
ahol hétszer lép f«l az Operában, majd 
hangversenyt ad._______ .

pptfliiEg^unn
Talán nem is olyan idegen

kaméliás hölgye, 
nőtestvére annak 
mint két évtized

„Az ismeretlen lány” a 
színpadi irodalomban, 
A triesti lebuj táncos
nőjének megtisztulni 
vágyó és jobb életet 
kereső figurája külön
böző színpadokon már 
eljáitszotta a maga drá
máját és Molnár Ferenc 

ha jól utánanézünk, fiatal 
a Liliomnak, amelyet több 
óta értékmérőnek állítunk

az egyre sekélyesedö drámairodalom mér
legére. Baudelaire egy kötet verset irt a bűn 
virágairól (Les fleurs du mai), Molnár meg
írta most a mocsári Liliom höskölteményét. 
A színpadi iró, a technikus, a dialógusok 
művésze, a felvonásvégek zsonglőré bele
olvad a költőbe és a költő halk szavával is 
lulkiabálja a drámaírót, akinek pedig min
den mondata, minden szava a magába rej
tett expanzió erejével él, vigasztal, int, ta
nít, magyaráz, vitatkozik a színpadon. A 
sok érdekes és jó Molnár-darab után most 
ismét egy szép Molnár-darab következett, 
amely a világhírű író oeuvre-jében éles és 
szinte legyiirhetetlen konkurrenciát jelent 
magának a Liliom nak is. A dráma sok és 
a mai irógeneráció számára utólérhetetlen 
értékein felül pluszként adódott számunkra^ 
hogy magát a drámát jelentő hatalmas sze
rep alkalmat adhatott Darvas Lilinek arra,; 
hogy hosszú évek múltán ismét diadalma
san vonulhasson be a magyar szinpadra, 
amely fájdalmasan nélkülözte kivételes te
hetségét. Minden jelző elkopott, minden 
szin sápadt, amivel a művésznő alakítását 
jellemezhetnénk. Talán ez jellemzi leghűsé
gesebben: a vigszinházi együttes, a híres 
gárda szolgai alázatosságban törpül el mel
lette minden kvalitása, művészi hite és te
hetsége ellenére. Kivétel Vágóné, aki ra
gyogó a maga szerény kereteiben. Mindent 
összevéve: Az idegen lány Molnár Ferenc 
újabb világsikere és diadala, az élmény 
azonban Darvas Lili. (s.)

Hang Weisbachot, a Filharmónia vendég
karnagyát eddig főleg mint kitűnő Mahler- 
dirigenst ismertük. Welsbachnak ezúttal — a 
beteg Dohnányi helyett — már megállapított 
műsort kellett elvállalnia és a vállalt felada
tot a körülményekhez képest kitünően is 
oldja meg. A klasszikus müvekben nem érzi 
magát ugyan annyira otthon, mint a román- 
tikusokban, Beethoven „Coriolanus"-nyitá- 
nyát német pedantériával aprózza fel és Mo
zart halhatatlan szépségű Es-dur szimfóniáját 
is kissé nehézkesen közvetíti, de kifogástalanul 
interpretálja Saint-Saenst és magyaros tempe
ramentummal, valódi huszár! iravurrnl ve
zényli a műsor újdonságát: Rékai Nándor 
„Nagyidat cigányok" cimü szvitjét. Rékai mü
ve, mint minden közepes színpadi zene, ha 
koncertteremben hangzik el, nélkülözi a ma- 
gasabbrendü szimfónikus muzsika önmagában 
is elegendő belső tartalmát. A vizuális kép 
nélkül légüres térben puffognak el a hangos 
csinnadratták és még n virtuóz hangszerelés
sel ellátott pezsgő ritmusok viharzúsa is fá
rasztó. A hangverseny szólistájának, az orosz 
Grcgor Piatlgorskynak művészi kifejezésben 
és technikai tudásban egyaránt kiforrott nagy
szerű csellójátéka; Igazi aranyérték. g, T,
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I Pozsonyi magára szívja az egész ferene- 
J városi védelmet, remek helyzetben szökteti 
I Rökköt, mindenki megáll, mert offszájdot 
' vél, a biró azonban továbbot Int és Rökk

A Budai 11 ragyogó
W-formációjának bilincsei 
megfojtották a Ferencváros 
minden tudományát

BUDAI „ti*4—FERENCVÁROS 2:0 (1:0)
Nőm vitás, hogy a ma

gyar fulba.ll legnépsze
rűbb csapata a Ferenc
város. Az ország legtávo
labbi részeiben is, de 
inog külföldön is számos 
rajongója van a zöld fe
hér színeknek. Sokan kö
zülük talán míg sosem 
látták játszani a Fradi 

népszerű csapatát. És mégis... Ezzel szemben 
vitathatatlan az is, hogy a Budai 11, az egy
kori rettegett „sziciliánusok“ kései és modern 
utódai, a liga legszimpatikusabb csnpatát kép
viselik. A Kiss Gyulák és Koch Nándorok ké
sei utódai mindig híresek voltak arról, hogy 
ha heni is a tudás legmagasabb fokán, de a 
lelkesedés maximumával játszották meg sors
döntő mérkőzéseiket. Ezt a jótulajdonságot 
Faragó Lajos, a budaiak kiváló menedzsere és 
trénere épségben megőriztette a csapatával s 
ezenfelül még megtanította őket arra is, hogy 

1234-ben hogyan kell futballozni
Láttuk — bemutatták. A liga legszimpatiku
sabb csapata atapos leckét adott a liga leg
népszerűbb csapatának.

A Ferencváros 2:0 arányban kikapott és 
a szenzációs vereséggel szemben csupán 
egyetlen mentőköriilményt hozhat fel; 

kénytelen volt Sároslj nélkUlöznL
Nem hisszük, hogy ez teljes értékű mentség. 
És inkább hajlandóak vagyunk feltételezni, 
hogy a vasárnapi mérkőzés a régi orthodox 
futball és a modern, jól játszott W-formáció 
ütközetében az egykori tradíciók teljes leom
lását jelenti.

A legszimpatikusabb csapat tehát alaposan 
ellátta a baját a legnépszerűbbnek s mindezek

is, de

zi jó helyzet. De odavész több más jő helyzet 
is, amiben egyelőre Moóré a ludas. Rossz 
passiókat oszt s mint általában a kényelmes 
centerhalfok, ő is keresztbe játszik a pályán, 
nem hosszában. Puszta szerencséje a Fradi
nak, hogy a budaiak nem ambicionálják a 
góllövést. Pedig nem is nagyon kellene meg
erőltetni magukat, mert a közvetlen védelem 
nem sok vizet zavar. Hozzá még Háda is bi
zonytalanná válik. Kiejti a labdákat s az 
egyikből Héjjas lő hatalmas kapufát. Ez 
után mintha végleg megpecsételné 
sorsát.

Technikai és taktikai szempontból 
hatatlan a budaiak fölénye.

Ilt-ott akad egy formás zöldfehér támadás Is, 
az egyikből Toldi pláne bombát is megereszt
het, általában azonban egyelőre örülniük kell 
a 0:0-ának. Az első félóra után mégis össze
szedik magukat s ekkor percekig tanyáznak 
a ’ 
a

formás bokszolással juttatja a labdát Budai 
kezébe. Az ostrom nem szűnik és Kovács is 
lövéshez kerül, de nincs szerencséje, mert előbb 
Budai, majd a kapufa áll az útjába. Aztán jön 

harmadik nagy gólhelyzet.

egyedül Hódéval all szemben. Vagy Ideges, 
vagy fáradt, elég az hozzá, hogy a labda 

méterekkel a kapu mellé kerül.
Máskor bezzeg rezzenne a háló... A budai 
védelem óriási munkát végez, de legények a 
gáton és szinte moccanni sem tud az ellenfél 
tőlük.

így esik azután, hogy a Ferencváros izolitőt 
ad a miskolci veresége rejtélyeiből és vesztes
ként hagyja olt a porondot. A B-tribűn lelkes 
hívei pedig félárbócra eresztett zászlóval és 
orral távoznak abban az egyetlen reményben, 
hogy a bajnokság még közel sincs lefutva. S 
ebben azután nagyon igazuk van.

budai kapu előtt, ahol annyi az ember, hogy 
labdának már alig jut hely.
Ez a veszte azután a Ferencvárosnak.
A nagy tömegből a labdát Lyka Héjjas- 
hoz küldi, Ő kapásból vágja a Jobbszélre. 
Karányi kézzel szeretné megállítani a lab
dát, de nem tudja. Rökk tehát futhat. Fut 
Is! A hatos sarkában azonban Korányi 
utőlérl, most pepecselnek egy kicsit, de 
Rökk az Ügyesebb s a labda középre fut. 
Sztancsik ugy csinál, mintha lőrl akarna 
s ezzel becsapja Polgárt, oki mellett Héj
jas busz méterről csodálatosan nagy bom

bát audit a felső sarokba. 1:0.
Félelmetesen nagy lövés voltl Ezt a gólt Po
zsonyi jó helyzete követi, majd a túloldalon 
Bán szép lövése. Különösebb esemény ezután 
már nem akad.

Szünet után egy darabig a Ferencváros vál
tozatlan csapattal próbálja megáBitani a vég

a

GÓLJA- 
szökteti

A BRAVÚR BEFEJEZŐ MÁSODIK 
NAK RAJZRIPORTJA. Megyeri (1) 
Rökköt (2), aki középre játszik. Héjas (3) rö
viden Pozsonyi (4) elé tálalja a labdái, akinek 
csőrözött labdája Hádát (5) érintve jut háló
ba. Korányi (ö) nem boldogul a túlerővel. 2:0. 
Második félidő 3. perc. (Copyright by Hétfői 
Napló — System Horváth.)

irammal kezdett a 
bán felette kemény

A BUDAI BRAVÚR ELSŐ GÓLJÁNAK 
RAJZRIPORTJA. Lyka (1) Héjashoz (2) küldi 
a labdát, aki szélre vágja, Rökk (3) kapja, 
Korányi (5) még kézzel sem tudja feltartani a 
labdát. Rökk lefut és középre játszik, Stancsik 
(4) testcscllol becsapja Polgárt (6), ugy, hogy 
Héjas (2) bombalövéssel nyugodtan löheli 
Háda (7) fölött a gólt. 1:0. I. félidő 37. perc. 
(Copyright by Hétfői Napló — System 
Horváth.)

zúdít, közölök 
A budaiak védelme 

A tempót csakhamar

zctét. Vehemens támadásokat 
nem egy fenyeget góllal, 
azonban nagyon fürge.
átveszik, sőt fokozzák s előbb Héjjas hatal
mas bombája bizonyít a 
sága mellett, majd jön a 3. perc és a második 
gól.

Megyeri Rttkkhta vágja ■ labdát, aki vé
gigfut, centerez, Héjjas Pozsonyi elé tólja 
a labdát s a balszélső nagy rohammal fut, 
majd kegyetlen erővel zúdítja a lövést, 
amely Hádát érintve, mégis csak a hálóim 

kerül 2:0.
Csókolódznak a derék legények, mert érzik, 
hogy ezzel már a mérkőzést is megnyerték. A 
fölényük óriási. A Ferencváros hosszú perce- 
Ken keresztül demoralizállan kapkod s a nyo
más valóban nagy. Csak nehezen szabadulnak 
ujabb gól nélkül s ez elegendő ahhoz, hogy a 
B-közép csüggedt tábora lábrakapjon és har
sány hajrával igyekezzék lelket önteni a vesz
tett csata hőseibe. Gyorsan cserélnek. Móré 
lesz a center és Bán a centerhalf. De ez sem 
megoldás, úgyhogy nem sokkal később Lázár 
Moáréval cserél s most már ö irányítja a csa
társort. Kapkodás ez, aminek receptjét egy 
évvel ezelőtt a Hungária próbálta ki a saját 
bőrén és aztán leszokott róla. Nem megy 
semmi a löldfebóreknck. az öt csatár egy vo
nalban próbálja a budaiak védelmi falanxát 
és a túlságosan meredek W-forináclót: meg
tört, — hasztalant

Lázár és Hoffmann gyilkos erővel dol
gozik,

de aztán rajtuk kivül mást nem Is lehet 
gyón látni. Legfeljebb azt, hogy minden 
szélycs helyen lélcgzctálliló gyorsasággal terem 

" ' ' i ember és rombol és
ninndhntA, mindaddig, amíg ""ilarl'o’nöüy vi- . óinkul k| u .1,8 vrsiólye. Frndi-hclywl, mi- 
dóki biró nem —1 ’ “■*** ““ * —•— —•—Al ! Iiam Rud/il mnnaaivil lnliHitl fát, Tnlíli

ellenére nem vesztette el a szimpátiát, sőt bi- 
zónyos vonatkozásokban az egész magyar fut
ball szempontjából egy mélyreható változás 
mestereiként haladnak tovább azon a rögös 
utón, amely hozhat sikereket, hozhat bukást, 
csak egyet nenj: a modern futball létjogosult
ságának tagadását.

A szinte korai téllel fenyegető időjárás el
riasztotta még a legvadabb drukkereket is az 
érdekes csata színhelyéről. Ezzel magyaráz
ható az, hogy a poiyajcgyek özönével jelent
kezők táborával együtt

mindössze háromezer néző
topogott a tribünökön. Topogot a hidegtől, ké- ...>—... ----- . __ .... ...
iull.all irányítóit még a hideg sem tarthatta 
otthon s igy jóformán teljes vezérkar elölt 
ütközött meg a két csapat, amelyek közül n 
favorit — nem vlccl — a Budai 11 nőit. Sárost 
nélkül állt fel a Ferencváros a következő ősz- 
szoúlUlásban: Háda — Polgár, Korányi — 
Hofjmann, Moóré, Lázár — Tánczos, Székely. 
Bán, Toldi, Kovács. Furcsa összeállítás. Velük 
szemben a budaiak standard tizenegye: Budai 
— Szilágyi, Fekete •— Magda, Megyeri, Schus 
tér — Rökk, Sztancsik, Héjjas, Lyka, Pozso
nyi. Aztán kezdődik a játék, tapogatják egy
mást az ellenfelek s eközben egy kornert rúg 
nak a ferencvárosi kapu elé. Aztán Bán, a 
Ferencváros „Jokeré" kerül lövéshez, de egy

loPog . „ „ - .
söbb a méregtől, vagy éppen az örömtől, 
futball irányitól! ' ' ’' ’

budaiak életrevaló-

na- 
vc-

Debrecenben bajok 
voltak a gólokkal

BOCSKAI—PHÖBUS 2:1 (Irt).
Debrecen, nov. 4.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentése.) Az uj debreceni stadionban az esőre

kicsit késik s ez elég ahhoz, hogy odavesszen ; szélycs helyen lélegzeté 
a jó helyzet. A játék egyelőre nem mozog ott a megfelelő budai 
eszményi magaslatokon, túl Izgalmasnak sem szöktet és támadva védekezik ... Félóra mulvi
. .. . . 7 . . f__ _ a.1 l L, av nl«A vaaaólyaa l'rnrli.hnlVK’l mi

gondoskodik az izgalomról, I kor Budai egv magasivü labdát fog. 1 
■ossiul nyúl a labdn alá és azonban ugy vágja a hálóba, mint a homok-

* _ - ' .... * 1 nélkül. | kui 1
Közeleg n finis ideje, a Ferencváros most kezö 

veti. Kézzel-lábbal H’ó nej

hajló borús idő ellenére 
is háromezer főnyi kö
zönség jelent meg a jó- 
hirü Phöbus vendégsze
replésének megtekinté
sére. Nagy József, az uj 
tréner állította össze már 
ezúttal a Bocskay csapa
tát.

A Bocskai hatalmas 
fontos mérkőzésbe, azon- 

.. --------dióra talált a Phöbus jól
helyezkedő energikus védelmében. Az újpesti 
villamoscsapat csatársora is tetszetős, formás 
akciókkal lepto meg a debreceni védelmet, 
Solti minden elgondolása veszélyt jelentett már 
az első percekben. Soltinak hamarosan akad 
nagyszerű gólhelyzete is, azonban erősen 
nyomják s igy a labdát kapu mellé gurítja. 
Ugyancsak a kaptif mellett gurul el Vincének 
egy hamisan Íré nyitott lövése Is. A 22. percben 
őri el a Bocskai a vezető gólját:

Telekit félpályán faultolják, Szaniszló n 
kapu felé íveli a labdát, Déri kapna el
kapva mellre szorítja, azonban a nagv rtks- 
•el érkező Vincze és Návay labdádtól 

együtt kapuba sodorják. 1:0.
Tipikus spanyol-olasz gól volt, a Phöbus tes

tületileg tiltakozott is ...............................
Majorszky hajthatatlan

Közvetlon a gól után Vinczót kissé erélyesen, 
de teljesen szabályosan szerelte a két hátvéd, 

‘miért is a biró tulszigoruan 11 est ítélt a 
Phöbus ellen. Teleki helyezett, de gyengén 
lőtt labdáját Déri bravúros védéssel kifogta. 
Ezután változatos játék alakult ki a félidő vé
géig, inkább Phöbus-ostrommal, melynek 
ián előbb Béky, majd kevéssel később 
lőtt jó helyzetből kapu fölé.

Szünet után azonnal izgalmas momentumok 
tüzelik hangra a jókedvű közönséget. Péter 
megrágja Markost, akit négyen ölben , cipelnek 
ki a tribün elé. A csúnya rugós nyomán meg
lehetős Intenzív vérzés keletkezett s azonkívül 
a közönség körében pillanatok alatt az a hir 
terjedt el, hogy Markos lába eltörött. A mentő
orvosok nyomban elállitolták a vérzést, ami
kor is kiderült, Ív gy nem hogy I ’ törés nem 
történt, de semmi komolyabb baj Markost nem 
érte, csupán Péter cipőstopllja hasította fel n 
bőrét. Ugy, hogy mintegy négy öt percnyi 
gyógykezelés után a közönség szűnni nem 
akaró tapsa közben visszafutott a pályára, s

a bírónál, 
maradt.

de hiába.

Bán szökés után rosssul nyúl a labda alá és azonban ugy vágja a ...... ...................
az ellenfél bekkje természetesen zsákot, csak az a pechje, hogv labdn nélkül.

..... v. .. Ll.ó Mindebből az Közeleg a finis ideje, - **----- —
következik, hogy Kovács lőhet! a tizenegyest, minden erejét a harcba
Az éleiében talán utoljám, mert csodálatos le- jólmnok s ez nem szólás-mondás, mert Toldi. | l.i

megcsusrik, .. . 
rajta van ég a biró vidéki...

Toldii elfoglalta a helyét.
Ezután túlerőn küzdelem következett, a Bocs

kai mindinkább térfelébe szorította a jól védc- 
’ 5 Phöbust, melynek során több alattomos
gáncs is kicsúszott mindkét részről. A Phö- 
itisnnk néhány szón támadása komoly ve-

lemónyességgcl a hétméteres kapuból a néhány. mikor fejelni készül és látja, hogy a labda stélyl jelöniéit n különösen sikerrel járt a 
centiméteres kapufát tudja eltalálni, oda tehát | magasabb, mint amennyire ő lülomeikcdni tud, | jobbszélen száguldó Béky akciója, aki egymás-

után cselezte ki Békésit, Szaniszlót és Janisét, 
majd önzetlenül

lövés helyett kapu elé gurította a labdát, 
amikor is a lesgyanus helyzetben lévő 
Törös II. védhetetlen góllá értékesítette. 

1:1.
A Bocskai emberfeletti 

azonban a Phöbus kilenc 
védögátat alkotott. Csupán 
tartózkodott elöl s lesipuskás 
koztak támadásaikkal, 
után a 41. percben sikerült a Bocskainak meg
szereznie a győzelmet: a biró tévesen ítélt sza
badrúgást a Phöbus ellen, ugyanis Markos 
fautolta Pétert s ő fordítva látta az esetet. 
Markos tüstént továbbította a leállított labdát, 
amely vészes bizonsággal repült a Phöbus ka
puja elé, ahol a meglepett védők körött

Návay magasan felszökkenve a levegőbe, 
fejjel a hálóba pofozta a labdát. 2:1.

Phöbu^-támadások következtek, de a ki
egyenlítés nem sikerült, mert csak kornerokra 
tellett a villamos-energiából.

A mérkőzés igen izgalmas momentumokban 
bővelkedett s különösen az első félidőben volt 
nagyon szép a játék, a másodikban már ki
mondott küzdelmet látott a közönség. A Bocs
kai halfsora igen jó volt, csatársora még min
dig nem elégített ki, de viszont a kitűnő Phö- 
bus-falanksz elölt nem tudott kibontakozni. 
A győztes csapatból Janzsó, Békési, Vincze és 
Teleki; a Phöbusból Wéber, Törös L, Solti 
éa Béky tűntek ki nagyvonalú és hasznos já
tékukkal.

eréllyel támadott. 
emberrel nagyszerű 
P. Saabó és Solti 

módra próbál- 
Vincze kapufa találata

Játék Pont
1. Hungária 8 27 rt 12
2. Ferencváros 8 24:14 11
3. Bocskai 7 20:8 10
4. Budai „11" 8 23:12 10
ft. Kispest 7 17:13 9
0. Újpest 7 17:3 8
7. Szeged 7 11:12 7
8. Phöbus 7 14:20 6
9. Attila 7 9:24 5

to. III. kér. FG 7 9:14 4
11. Soroksár 7 8:18 4
12. Somogy 8 0:30 2

Hungárhi-ut: Hungária—Kispest.
Újpesti Újpest—Budai 11.
Soroksár: Soroksár—Ferencváros.
Nagj'szonil>al*utca: Hl. kor. FC—Attila. 
Szeged: Sxegüjl FQ—Bocskai.
Kaposvár: Somogy—Phöbus.
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Legyőzték
a diákfutballistákat!

Vasárnap délután fut
ball riad Ira állt ki egy
más ellen a jövő játékos
generáció kél különítmé
nye: a középiskolai vá
logatott futballcsapat, n 
KISOK ás az iskolánk!- 
vüU fulballhadsercg vá
logatottjai, akik a BLASz 
dresszét öltötték ni aguk

ra. A nicccs nz. Elektroinosmüvek pompás 
sporttelepén zajlott le. A remekbe készült tri
bün megtelt alsóosztályo* gimnazistákkal és 
realistákkal, akiknek cérnnhangja kilométer- 
nyí távolságra is elhallatszott.

t meccset a BLASz nyerte meg 3:2 arány 
bán, miután n félidő is ilyen gólaránnyal vég
ződött. A KISOK szerezte meg a vezető gólt 
l'ekete révén, de erre a BLASz mindjárt há
rom gójlal felelt. Kiéin I,. Selmecrt és Klötzl 
lőtték n gólokat, amelyekre a KISOK Kiss 
nevű csatára csak eggyel felelt. A II. félidő
ben a BLASz döntő fölénybe került, ujabb gó
lokat azonban nem tudott elérni.

Miért maradt el 
Szabó Miklós 
firenzei startja?

„Közöljük az alábbi cikket, természe
tesen azzal a megjegyzéssel, hogy a: a 
dk kiró véleményét fejezi ki.

Legutóbbi cikkem utón abban a naiv hitben 
ringattam magam, hogy a jövő atlétikai évad 
megkezdéséig már eléggé „kiverekedtem" ma
gam az atlétikai szövetséggel. Nem gondoltam 
volna arra, hogy most a szezón befejezése 
után még egyszer perbe kell szállanom velük.

Szabó Miklós firenzei startjának elmaradá
sát kell ezúttal számonkérnein a szövetségtől. 
Európabajnokunknt meghívta ugyanis a baráti 
olasz nemzet Firenzébe, hogy kiváló fiának: 
Lantinak, a Szabó állal az Európabajnoksá- 
g.-.n legyőzött olasz bajnoknak alkalmat adjon 
a revánsra. És Szabó Miklós — ellentétben az 
eddig divatos és a MASz állal csendesen el
nézett szokással —, nem tért ki az erősebb el
lenfél elől, hanem eleget akart tenni a meg- 
hivásnak Iguz ugyan, hogy későn, de koránt
sem a saját hibájából, hanem azért, mert a 
svédek későn mondották lo a stockholmi utat.

Tehát — hogy a tárgynál maradjunk — 
Szabó elhatározta, hogy eleget tesz az olasz 
meghívásnak és rcvánsot atl Lantinak, egyesü
lete pedig startengedélyt kért u MASz-tól, il
letve á szövetségen keresztül az OTT-től. Mit 
lel! erre a MASz? Utasítást adott tisztviselő
jének, hogy Szabó részére kérjen startenge
délyt Firenzébe. És semmi többet!

Itt követte el tehát a MASz a súlyos bot
lást. .lói tudta a szövetség azt. hogy kérése 
szabálytalan, mert az OTT külföldi startenge- 
délyt csak 8 nappal a verseny előtt adhat, 
nem pedig az utolsó pillanatban. Ha pedig 
ezt jól tudta a MASz, felmerül a kérdés: miért 
küldötte el az engedély iránti kérést egysze
rűen, minden magyarázat nélküli

Valószínűen azért, mert igy gondolkozott: 
„Miért legyek én a felelősi Viselje a felelőssé
get érte az OTTI"

.4 MASz nem akarta, hogy Szabó Miklós ki
adjon Lanti ellen, mert esetleg kikap, miért 
..reszkirozzorí' az Európabajnok? Jól ismerem 
Szabói.

Ha ő ki akart állaul lamzl ellen és mert 
kockáztatni, akkor Szabó klizel állhatott 

az 1:51 mp.-hez.
Meg kell kérdeznem a MASz-t: nagy blamázs 
lett volna az, ha Szabó második lelt volna
I.anzi  mögött 1.51 mp.-celf Ildomos volt-e igy 
megbántani az olaszokat, akik a MASz driblije 
miatt kénytelenek voltak lemondani a verseny 
megrendezéséről?

Nem érzem magam hivatottnak arra, hogy 
én védjem meg az OTT-ot, vagy innak illuszt
ris elnökét: Kelemen Kornélt, de az OTT el
nökének cl kellett utasítani a starlengcdély 
iránt benyújtott kérelmet, amely szabálytalan 
volt. De ettől függetlenül

maga Is láthatta, hogy a MASz sem akarja 
komolyan a .startengedélyt, mert tMk egy
szerű ' aktaként küldütte fel az OTT-hoz, 

minden külön magyarázat nélkül
Mindezek után Kelemen Kornél nz Igazi 

sportember gondolatmenetét követve, össze
köttetést keresett a szövetség elnökével, akit 
azonban nem sikerült megtalálnia.

Szent meggyőződésem, ha a MASz elnöke 
v.iíéiban akarta volna Szabó firenzei indulását 
és vette magának azt a fáradságot és Intelre- 
ni I az OTT elnökénél személyesen. Szabó in
dult volna Firenzében és ma talán egy világ
sikerrel volna gazdagabb a magyar sport. A 
MASz ugy rendezte meg az egész „játékot", 
hogy Szabó ne indulhasson Firenzében. Ez 
nem egyezik a gerinces magyar felfogással, 
mert

ha nem akarta, hogy Szabó „ reszkírozzon 
nyíltan és férfiason, utasította volna viasza 
.szabói és nr ugy kérje a slartengedélyt, 

hogy az halva szülessen meg.
Emlék ‘zniuk csak vissza, mit veszített Wal- 

kcr, Scheppnrd. Mcredith, akik magyar ellen- 
ti leiktől kupink ki nz olimpiáitok után, pedig 
o’.ympiai győzők voltak? Vagy Abrahams. 
S -holt. Lomé, Ucccali, sőt X'urmf mit veszítet
tek. hopv egyr egyszer vereséget szenved
lek?

y -gint lelni I egv ujabb példa, hogv a 
MA<;z min akar tudomást szerezni a világ ha
ladóéiról. Nyissák ki egy kissé at ablakokat, 
engedjenek be levegőt a korhadt falak

Nagy ffutballverekedés 
a < Pamutpályán • kinyomták ■ kerltóst, 
összeverték az URAK-játékosokat, kardlapozás

és

A tegnapi forduló so
rán egy olyan hatalmas 
verekedésben robbant ki 
a felhevült drukkerek 
túlfűtött temperameutu 
ina, amilyenre csak rit
kán van példa A meccs 
végén a „Pamutdrukike- 
rek" megtámadták a le
vonuló URAK-játékosokat 

i alaposan összeverték őket.
Vajdát egy néző ugy ütötte szájon, hogy 
a játékos.................................. *• —-
nül terült 
drukkerek 
fák és a

felszakadt archuasal eszmélet lé
éi a földön. Erre az URAK- 
nekiestek a kerítésnek, benyom- 
Pnmutdrukkercknek estek. Ha

talmas verekedés keletkezett,
a rendőrség azonban nem nézte tétlenül a pol- 
gárhíborut, hanem kardot rinlott és most inár 
három hadsereg piifölte egymást Még szeren
cse, hogy a legjobban felszerelt sereg, a rend
őrség maradt győztesen a csatatéren, * *- 
!án még most is vernék egymást, 
telepen is akadt egy kisebb botrány.

L OSZTÁLY
Pártos croport 

másodikat nagynehezen 
pont előnyt szerzett, de 
nem bírt egymással. A helyzet: 1. 
pont, 2. Elektromos Müvek 12

mért ta-
Szemerc

legyűrte, 
a MAFC

Az első a 
s igy három 
és az EMTK 
Törekvés 15 __ , . ............. ........ ...... .
pont, 3. EMTK 10 pont, 4. MÁVAG, 5. MAFC, 
6. WSC 9—9 pont.

Törekvés—Elektromos Müvek 2:1 (1:0)
Az első félidőben remek iramú küzdelem 

folyik, egymást váltogatják a szép akciók. 
Szünet után a Törekvés némi fölényre tesz 
szert és különösen a kapu előtt tűnik ki na
gyobb határozottsága. Regös II vezető gólját 
Kolbahek 11-esböl kiegyenlíti, de Készéi II. 
góljára már nincs válasz.

MÁVAG— FVSK 6:2 (6:1)
Végig igen erős, helyenként durva mérkőzés, 

melyet a MÁVAG megérdemelten nyert meg. 
Az FVSK-játékosok tulerélycs játéka visszatet
szést keltett Góllövök: Stift, Kunos (2—2), 
Pintér, Truckenbrod, ill. Szolyák és Honthy.

Kőbányai AC—FTC 1:0 (0K>)
Végig szép, élvezetes mérkőzés, 

kőbányai együttes nagy lelkesedésével 
meg, bár tartalékosán állt fel. A gólt 
rugta.

melyet a 
nyert 
Sipos

EMTK—MAFC 1:1 (1:0)
Erős iramú, helyenként durva mérkőzés, 

mely az első félidőben egyenrangú ellenfelek 
küzdelmét mutatja, inig szünet után MAFC- 
fölény alakitl ki. Góllövők: Schuck, 111. Gulyás.

BMTE—WSC 10 (1:0)
Egyenrangú ellenfelek változatos küzdelme, 

megérdemelt, ha nőm is biztos győzelemmel. 
Az egyetlen gólt Lindmayer rugta.

MTK—Csepeli MOVE 4:0 (1:0)
Az MTK alaposan feljavult együttese végig 

fölényben játszott és fölényes győzelmet ara
tott. Góllövök: Hűvös (2), Sas és Szendrő.

Biró-csoport
A Pamutipar botrányos meccsen pontot 

adott le. A Postás a BSZKRT legyőzésével ju
tott közelebb az éllovasokhoz. A helyzet: 1. 
Pamutlpar 13 pont, 2. HAC 12 pont, 3. UTE 
11 pont. 4. URAK. 5. Turul TE 9—9 pont, 6. 
Postás, 7. BSZKRT, 8. TLK 8—8 pent.

URAK—Pamutlpar 2:2 (2:1)
Mintegy 1500 főnyi közönség előtt folyt le 

az izgalmas mérkőzés, mely a várakozás elle
nére gyenge nívón mozgott, de annál több 
durvaság tette elevenné. A meccs végén a 
drukkerek benyomták a kerítést és a levonuló 
URAK-játékosokat megtámadták, összeverték, 
sőt Vajdát szabályos box-üléssel knock-aul-ol- 
lúk. A rendőrök kardlapozták ki a fcllázult 
tömeget a pályáról. Molnár, az URAK játé
kosa súlyos térdsérüléssel kórházba került. 
Góllövök: Jenéi (11-esből), Oláh, ill. Pajor és 
Németh IL

Postán—BSzKRT 1:0 (00)
A Postás halfsora nagy játékot produkált 

Nagyszerűen fogta a BSzKRT-csatároknt és jól 
dobta előre a saját támadóit. A remek, nívós 
játék egyetlen gólját Gyurcsik rúgta.

HAC—Testvériség 4:1 (1:0)
A herminamezei csapat félgőzzel is 

győzelmet aratott nz apatikusan játszó helyi 
rivális együttes felett. A HAC valamennyi gól
ját Csulorás rúgta, a Testvériségét pedig Ke
resztes.

TLK—III. kér TVE 2:0 (10)
Az óbudai együttes elbizakodottan játszott 

a nagy lelkesedéssel küzdő terézvárosiak ellen 
s hiába volt a játék végén n hatalmas finis, 
győzött a lelkesedés. Góllövök: Jáger és Nngy.

ZSE—Turul 1:1 (0:0)
A zuglói együttes nngy lelkesedéssel 

biztos győztesnek látszott, de nz utolsó perc
ben n Turul kiegyenlített. Góllövök: Gáspár, 
ill. Fíizl.

UTE—BSE 9:1 (5:0)
Az UTE egv feltűnően gyenge csapattal ta

lálta magái szembe, melynek alaposan ellátta 
a baját, (lóllövők: Kállai (3), Horváth (2), 
Ungcr (2), Gulyás 1. és Salamon, ill. Nagy.

11. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

A B. Vasutas az RTK legvózéíévcl újra az 
élre került. Érdekes, hogy az eddigi első négy 
sorrn kikapott. A helyiét1 1. BVSC 14 pont. 2 
RTK 12 pont, 3. P. Törekvés 12 pont, 4 UTSE. 
5. BRSC, 6. Pannónia 11—11 pont A BVSC 
t*gy meccsel többet játszott.

BVSC-RTK 2:1 (10). Góllövök: Takács (2). 
ill. Gerle.

I VL Mr. FC-Páimonlá Síi (1,1). Góllövök.

biztos

már

Kulin és Schön, ill. Brunecker (11-esből).
BLK—UTSE 2:0 Mindkét gólt Gruber

rugta.
MÁV Előre—VASAS 1)0 «h«). A meccsel 

Bnrharics gólja döntötte el
UTSE—BRSC S:1 (2:0). Góllövök: Kitin (3), 

ill. Hochstcln. Nngy BRSC-fölényl
T. T.lrckvéí—Főv. T. Kör 3:1 (0:1). 

Törekvés a II. 
igy is győzött, 
ill. Kreizer II.

MFTR—PSC

A P. 
félidőben 9 emberrel játszóit és 
Góllövők: Kodo, Siba és Nagy.

10 (0:0). Góllövö: Palek. 
Kárpáti csoport

Nagy meglepetés a Hungária veresége. A 
KTC és a BTC nem bírt egymással. A helyzet.
1. KTC 13 pont, 2. 33 FC 11 pont, 1 Gránit
4. BTC, 5. Hungária 10—10 pont.

33 FC—PTBSC 3:1 (3:1). Góllövők: Szenczy, 
Huszár és Mayer, ill. Fodor

SzAC—Féltén 2:1 (2:1). Góllövök: Kürti és 
Kovács, ill. Gudra.

Kelenföld—KSSE 4:3 (3:2). Góllövők: Simon 
és Prity (2—2), ill. Wittwindisch (3, egyet 11-es- 
höl).

SzFC—Hungária 7:3 (3:2). Góllövök: Sár
közi (2), Pettyes (3), Magyar, Bernát, ill. Ko
saras, Szcszier és Gulyás.

KTC—BTC 8:3 (2:1). Góllövök: Glatz, Né
met és Túli, ill. Enyedi (2) és Boldog.

I. kér. SC—KSC 10 (00). Góllövő: vitéz 
Keresztes (11-esből).

Gránit—CsTK 4:1 (3:0). Góllövök: Szűk,
Wcisz, Eller (11-esböl) és Huss, ill. Pillér.

IU. OSZTÁLY 
Oprée csoport

Favoritgyőzelmek. A helyzet: 1. Autotaxi 15 
pont, 2. BTK 13 pont 3. ZAC 12 pont, 4 
UMTE 11 pont. A BTK egy meccsel keveseb
bet játszott.

BTK—NTC 2:1 (2:1). Góllövök- Krázel és 
Jung, ill. Németh (11-seből).

UMTE—VL SC 2:1 (10). Góllövők: Szilágyi 
(2), ill. Lenkei.

P. Remény—MFOE 8:0 (10). Góllövök:
Bartkó, Duna és Pánczél ILI.

Autotaxi—Compactor 4:2 (2:1). Góllövők:
Berger (3), Mayer, ill. Bezeda és Aszalós.

PMTK—RAFC 3:2 (2:1). Góllövők: Csákvári 
(2), Trifonov, ill. Rozenstein és Dobrovics.

ZAC—MSC 2:1 (0:1). Góllövök: Polacsek (2), 
ill. Birksteiner.

Malaky-csoport
Az SzRTC—Köb. FC defbi nem hoxott dön

tést. A helyzet: 1. SAC 13 pont, 2. Köb. FC, 
3. SzRTC 10—10 pont, 4. Drasche 9 pont. A 
Köb. FC és a Drasche egy-egy mecosel keve
sebbet játszott . .........

Hálókocsi—KTK 10 (1:0). Az egyetlen gólt 
Fabos rúgta.

SzRTC—Köb. FC 1:1 (1:1). Góllövök Hei- 
lauf, ill. Varga.

Drasche—FSE 5:0 (10) Góllövők: Daczkó
(2) , Gombarcsik (2) és Konyor. Az FSE-ből 
öt játékost kiállított a biró.

KEAC—KAOE 5:5 (3:2). GóUövők: Kelemen
(3) , Moza (2), ill. Molnár II. (3), Pisoff éa 
Kovács.

SAC—NJTC 2:1 (1:1. GóUövők: Fritz, Stri- 
mácz, ill. Welszberger.

Springer-cső port
a sereghajtó KASC.
2. KAC 11—11 pont,
5. OTE 9—9 pont 
Góllövők: Tornán (2)

Gregor

Polák,

A Ganzot jól elintézte
A helyzet: 1. Vérhalom,
3. GSE 10 pont, 4. Ganz,

BIK—Spárta 3:1 (2:0). 
és Lakatos, ill. Braun.

Goldbergcr SE—Vérhalom OKI. Gyilkos Ira
mú küzdelem, mely reális eredménnyel vég
ződött.

BBFC-LTE 2:2 (í:l). Góllövők: Krupauer
I. és II., ill. Fancsali é-s Appel.

KAC—UFC 2:1 (1:0). Góllövök:
(11-esből) és Laponya, ill. Vilcsek II.

KASC—Ganz 3:0 (2:0). Góllövők:
Reiner és Kiin.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

Az elölállók sorra győztek. A helyzet: 1. 
Zsolnay 13 pont (8 játék), 2. T. Előre 12 pont 
(9 játék). 3. UVASC 13 pont (7 játék), 4. Juta
gyár 9 pont (7 játék).

MOVE T. Előre—ULK 8:0 (5:0). Góllövők: 
Miksa (3), Berki, Velcsct (2—2) és Vanyó.

RMTE—Uránia 4:0 (1:0). Góllövök: Ncvlaha 
(3) és Udvardl III.

Az RESC—LTK meccsre egyik csapat sem 
jelent meg, csupán az LTK intézője volt jelen.

UVASC—Jutagyár 3:2 (2:1). Góllövök: Gár 
íjonyi (2), Tóbiás, ill. Grams.

Keleti csoport
A Fér. Kaszinót lehúzta az élről Az Est. A 

MÉMOSz nehéz vadat terített le. A helyzet: 1. 
MÉMOSz 15 pont, 2. Fér. Kaszinó, 3. Mene
kültek, 4. Az Est 13—13 pont. A MÉMOSz és 
Az Est egy meccsel kevesebbet játszott.

MÉMOSz—X. kér. FC 3:2 (1:1). Góllövők: 
Papp (2) és Kicsák, ill. Érti és Szafkó II.

Menekültek—X. kér. Remény 20 (1:6). Gól 
lövök: Rigó és Hérl.

Siketek—DrogulMák 2:1 (1:0).
Gyulai (2), ill. Tim.

IX. kcr.—VII. kér. Amatőr 5:4 (2:2). Gól-
lövők: Szabó (2). Blasek (2) és Marosán, ill 
Hribcrvszky (2), Németh és Papadics.

Az Est—J. Kitartás 3:0 (0:0). Góllövök: 
mos (3).

Gólíövők:

Vá

cl-
1
13

Déli csoport:
Az MPSE visszaesett a P. Jutagyártól 

szenvedett veresége folvtán A helyzet: 
ETSC, 2. ETC 14—14 pont, 3. P. Jntngyár 
pont. 4. MPSE 12 pont.

SzNSE—Szenieretelep 0:0. A bíró az SzNSE 
női két, az SzTE-ből négy játékost kiállított 
Botrányos lefolyású mérkőzés melyet csak a 
rendőrök közbelépése menteti meg a bot 
ránybafulladáslól. A rend helyreállítása után 
a játék tovább folyt

ETSC—OSOSO 13U> (8:0). Gólíövők:
(7), Paraszkai (2), Brnda |2|? Talmác.
P,ETC—K. Törekvés Ö:1 (2:1). Góllövök: Ja- 
puska (11-eabfil). Kovács Gy. (2), Kovács M., 
Altma jer, ill. Zsellér. xhavAVíP. iMisoa—K. Húsos 3:1 (2:0). Góllövök)
7sakó (2) Pipa (2). Horváth, :U. Stairca.toonJy-WÍSE 3:3 (2:2). Góllövök: Wagner 
m 111 Makarics, Gazsik és Kamarást.1 P. iut.-MTSÉ 4:1 (1:0). Góllövök: Fablk, 
Klón (2). Gál, ill- Klucska.

Nyugati csoport
A Kalapos alaposan róverl az M. Textillé, 

a Juventus 1. jól ijlítta a BFTE baját. A bely- 
zel: 1. Kalapos 11 pont. 2. Sz. Juventus 11 
pont, 3. BFTE 8 pont, 4. Kelenvölgy 9 pont. 
A S^vcX^E k?r (sV* Góiiövök! 

S“K.l|env8lgy-í:MŐsza5:O (3:0). Góllövök: Ne. 
mesi (3) és Kántor (2). .

NSC_ BSC 3:2 (8:0). Góllövök: Leipmck (2)
á, Welnberger, ill. Szalmát (11-esböl) ós 
Bushmann.

Kalapos—M. Textil 5:0 (1:0).
Gombaresik (21. Welsz (2) és Lux.

Góllövők:

Epés feleletek
_  Ez a Caraec’.ola egy kilométer
— Noná, trójai faló!

♦
Mondja kérem, a francia center

— Noná, vadászkalbász!

faló!

párisi?

AKASZTÓFAHUMOR
A Budai—Fradi meccs első félidejében a 

budaiak támadtak állandóan és beszorították 
a Fradit saját térfelükbe. Egy ferencvárosi 
drukker keserűen jegyzi meg:

_  Kár, hogy nincsen hid a középvonalon.
— Minek ide hid? . j ,
— Ugylátszik, másképpen nem tudnak áti 

jutni a budai térfélbe .. . Mottó

ügetöuersenuek|
■BHh-

November 6., dél,,,án ,él 3

Káposztásmegyeri versenyek
Jelentősebb esemény nélkül, de színes és 

változatos programmal a Pestvidéki Verseny-* 
egylet rendezett vasárnap Megycren versenye
ket. Az érdekes küzdelmek sorából Csokor, 
Szomjas, Fegyelem és Hárem győzelme vált kL 
Csokor az utolsó pillanatban érte be a már 
verhetetlennek látszó Etoile Filante-ot. Szom-* 
fás kitűnő startjának köszönheti győzelmét, 
mert pár ugrással már bizonyára Gyöngyike 
lett volna a nyerő. Fegyelem pompás finis 
után újból megverte szerdai ellenfelét, a nagy 
favorit Üstökös-t. Hárem 63 kilós terhével is 
végigvezetve könnyen verte tizenkét ellenfelétj 
Nohát, Bonnetable és Brighton könnyen nyer
ték versenyeiket. Részletes eredmény a követe 
kező:

I. FUTAM. 1. Csokor (8:0) Polákovlts. 2< 
Etoile Filante (4) Benyó. F. m.: Mecies, Csend
őr Splendid, Hypermnngan. Tót. 10:20, 14, 17i 
Befutó: 5:42. — U. FUTAM. 1. Bonnetable (2) 
Pap fh. 2. San Stefano (8:10) Benárd fh. F. m.t 
Kapisztrán, Giralha (elbukott). Tót. 10:26. Be
futó: 5:24. — m. FUTAM. 1. Nohát (2 reá), 
Gál. 2. ónod (10) Kovács S. F. m.: Jud^h- 
Vak tyuk, Fekelcrigó. Tót. 10:15, 13, 1°. Be
futó: 5:45. — IV. FUTAM. 1. Szomjas (1%) 
Wolbert. 2. Gyöngyike (2) Szentgyörgyi. 3. 
Pátria (2%) Gosztonyi. F. m.: Fearless, Ro- 
drigo, Dénes, Eclat, Popánc. Tót. 10:28, 11, IL 
11. _ v. FUTAM. 1. Brighton (4) Tóth A. 2. 
Pose (6) Klimscha J. 3. Pozőr (5) Hcinrich. 
Futottak még: Amulett, Cserkész, Cserebere, 
Na un?, Limanovn, Buzakalász, Kláris, Sza
pora II., Lúpvirág, Mesebeli, Lajtagyongye, 
Hóvirág, Füstifecske, SznfTi. Tót. 10:43, 21, 3o, 
25. — II. FUTAM. 1. Fegyelem (6) Wolhert.
2. Üstökös (t^) Hála. 3. Ilka (12) Fctting A. 
F. m.: Africanus, Rcpriz, Szelim pasa, Síeg- 
fried, Donsello, Visegrád. Tót. 10:08, 28, 17, 
33. VII. FUTAM. 1. Hárem (8) Sztnnkovits.
2. Vádlott (8) Hála. 3. Charles (3) W 
F. m: Bonyodalom, Minek?, Bolívia, 
lánv. Szép ’ Ángyai. Sainnki, Forrás, 
Verity, Sírnia II. Tót. 10:71, 47, 42, 26.

Na un?,

Wolhert. 
Pesti 

Sylva,

ered-
Bécsi lóversenyek

A vasárnapi bécsi versenyek részletes 
ménye a következő:

I. FUTAM. 1. Ragazzo (2) Klimscha. 2. Ga
vallér (pari)' Schejbál. 3. Siva (l’/i) Szabó L. 
F. m.: Goognighl, Chalif. Tót. 10:27, 16, 16. — 
II. FUTAM. 1. Alisla (5) Klimscha. 2. Fun- 
dús (8) Tausz. 3. Salambo (5) Vasas. F. m.t 
Roxane, Avlator, Marin, Bonaparte, Nerg'il, 
Szeles III., Vaterlnnd, Pengő, Csopak. Bandiin. 
Tót. 10:75. 33, 86, 158. — III. FUTAM. E
Fiamén (3) Schejbál. 2. Fcircfiz (3) Szabó L.
3. Amadco (2Jí) Klimscha. F. m.: Szepes, Pan 
II., Pazmanierin, Valentin. Tót. 10:49, 17, 14, 
13. — TV. FUTAM. 1. First Start (pari) Gu
lyás. 2. Remek (l’/x) Csata. 3. Salyr (8) 
Klimscha. F. m.: Horocc, Light Fcllow, Árosa, 
Tót. 10:l(k 11, 12. — V. FUTAM. 1. Tam
(8:10) Weiszcngruber. F. m.: Evian, Bon-
vccchlati. Tol. 10:16. — VI. FUTAM. 1. Vlrgo 
regín (6) Szcllner. 2 Kid (5) Klimscha. 3.
Elektra (pari) Schejbál. F. m.: Nnpchick, 
XVIedersehen, Savóra, Adelheld Pcnzacoln. Tót. 
10:37, 27. 18. 12. — VII. FUTAM. 1. Bcnvcnulo 
(2X) Klimscha. 2. Dulcinea (6) Szabó L. 3. 
Bengalli |3) Bosko. F. m : Lcicestcr, Orplng- 

»ton, Grey hope, Sirdar, Michele, Heliane, Inlay, 
| Favoritin, Vilja. Tat. 10:27. U 18, 14.
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séB&zíe (Jfpest a Servette-t
ÚJPEST-SERVETTE 1:0 (0:0).

Genf, november 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Újpest csapata vasárnap ’ /izénkét- 
ezer főnyi közönség elölt 
mutatkozott be Svájc leg
nagyobb sportvárosában, 
Genfben, ahol a régi idők 
sokszoros bajnokcsapa
tával, a Servette-e\ mér. 
között.

A Illa-fehérek mind
két félidőben tudá
suk lávát nyújtották

s lenyűgöző, pompás akciójukkal mind
untalan tapsra ragadtuk a küzünséget.

A Servelle Xfválóan iskolázott csapat, mely
nek különösen közvetlen védelme európai vi
szonylatban is elsőrangú. Újpest nagyvonalú

A II. liga tegnapi fordulójában hatalmas 
meglepetés a Nemzeti és a Budafok pontvesz- 
tesége. Az Erzsébet botrányos körülmények 
között adott le cgv pontot a Droguistúknak. 
A helyzet: 1. Budafok 15 pont 2. Nemzeti 13 
pont. 3. Szürketaxi 12 pont. 4. Millenáris. 5. 
Erzsébet 10—10 pont. 6. Drogulslák 8 pont.

DrogulMák—Erzsébet 1:1 (1:0). Az Erzsébet 
végig jobb volt. A 10. percben a biró kiállította 
Simont, mire hatalmas tüntetésben tört ki a 
közönség. Félidőben alig tudták Aschner bírót 
az öltözőbe menteni. Szünet után folvt a za- 
jorgás s a meccs végén nz öltözőbe tartó bírót 
több rúgás érte. GóllövŐk: Kisudszky, ill. Ur- 
banrsik. Utóbbi egy 11-est kihagyott.

Bíróverés volt Pestszenterzsébeten

FŐHADNAGY GYŐZÖTTLUGOSY ____  ________
A KAPOSVÁRI HUBERTUS-VERSENYEN.

A kaposvári helyőrség tisztikara 20 kilomé- 
t- rcs távolságon lliibortus-vadászlovaglást ren
dezett, melyben Lugosy László főhadnagy 
tSlome) győzött. 2. Schullz Rudolf százados 
(Böske). 3. Vitéz Markóczy-Magyar János szá
zados (Kedvesem).

Döntetlenül végződött az egri derbi. Egerből 
jelentik: A MESE és a Vasas csapatai között 
nagy éroeklődés mellett folyt le a helyi derbi. 
1 élidőben a Vasas 2:0 arányban vezetett Var
gha két gáljával, szünet után azonban a MESE 
került fölénybe és Baloghnak sikerült két szép 
góllal kiegyenlíteni.

Jól sikerült a MOTESz válogató torna
versenye. A MOTESz nagy érdeklődés mel
lett vasárnap rendezte válogató tornúszver- 
senyét. A miiszabndgyakorlatban Pelle Ist
ván győzött, ö leit a győztes a gyűrűn, lo
von és nyújtón, mig a korláton Péter, a ló
ugrásban pedig a debreceni Tóth győzedel
meskedett. Az összetett verseny alapján Pelle 
István megelőzte Pétert, akit Hegedűs, Sar
lós, Tóth és Lenézi követelt sorrendben.

Budai—Fcrencváros-mérkőzés

A magyar vizlpóló világbajnok-hőseit ezrekre 
rugó tömeg ünnepli c,gy-cgy nemzetközi győ
zelme után. Ki gondolna ilyenkor arra, hogy 
a gyönyörű szigetországi játék magyar úttörői
nek mily nagy nehézségekkel kellett megküz- 
dcriök. Ki gondolna most arra, hogy Fiizesséry 
Árpád dr. tizenöt forintért Importált vizipóló- 
labdája lesz elindítója a legnagyobb magyar 
világsikereknek? Azok a sportférfiak, akik az 
első bajnoki gólokat dobták a vizipóló-kapuha. 
ma a magyar közélet és társadalmi élet vezető 
pozícióiban foglalnak helyet. A bajnokság 
hiszke cimééri először a Magyar Úszó Egye
sület és a Balaton Úszók Egyesületi? viaskod
tak. Majd elkövetkezett az FTC és a III. kér- 
TVE örökké emlékezetes lovagi tornája. De 
ekkor már néhai Komjádi Béla mesteri keze 
végezte a sport kulisszái mögött az irányítás 
reinhardli munkáját. A film gyorsan pereg a 
párisi angolvorésen és az amszterdami pánikon 
keresztül a Los-Angelcsből keltezett diadalmas 
tol grammig: „Megteltük kötelességünket".

I-8Y izgalmas regény, amelyben Komjádi 
Béla tragikus halála a szomorú poén...

így vezet végig bennünket Pánczél Lajog 
kollégánk avatott tolla három dccennium hősi 
küzdelmein keresztül gyönyörű sporttörténet! 
munkájában. A krónikás színes Írásait Jól is
meri a közönség az Újság hasábjairól. Film
krónikáit, sportrogényeit követi a sporttörtó- 
nehnl kutató-munka könyve: „A magyar vízi- 
púlósporl története'1 ünnepi köntösben került 
a közönség elé. Végigvonul benne a kegyelet 
érzése a magyar vizipóló atyja: Komjádi Béla 
cmb.’kc iránt. Elpusztíthatatlan emléket emelt 
neki Pánczíl Lajos.

K'h.-gylJk a ma^yr.r jéghokicaapatokgt az 
Ev.r .p:.-Íí;'ra j.’Jékr; nd: zeréből. Mór meg Is 
indultak a inórkűzésok, amelyeken négy angol, 
két francia, hét német, egy olasz és egy cseh- 
szlovák csapni vesz részt A mellőzés magya
rázatni között egészen bizonyos, hogy nem 
politikai, hanem sporlbeli okok szerepelnek. 
Másszóval: a magyar csapatok között nincs 
európai viszonylatban számottevő csapat. Még
is csak gondolkozni kellene azon, hogy mi az 
oka amink, hogy egyedül jégb^! ib::n rcin tu
dunk felvergődni m európai vezilö csapatok 
közé. Vájjon nem a fiatal, de szegdnysorsu tö- 

játéka llymödoo Inkább a mezőnyben nyil
vánult meg, mig a kapuelőtti sorozatos tumul
tusokat minden esetben sikerült a Servette vé
delmének tisztázni. Már az első félidőben szá
mos gólhelyzet kínálkozott, azonban 
a sxerencséskezü svájci kapus, részint 
a kapufa fogták fel a védhefetlcnnek 
lövéseket.

Szünet után
az újpesti csatársor Jobban szét 
húzni a mezőnyt s Avar bombagóljával be

biztosította a győzelmét.
Az utolsó percekben újabb gólhelyzetek adód
lak, azonban az ekkor már kissé durván játszó 
svájciak erőszakkal akadályozták meg a lila
fehérek további góljait. A mérkőzés végén a 
közör.~ég meleg Ünneplésben r^zesitette Új
pest stílusosan, erőteljesen, de példás fair mo
dorban játszó csapatót.

Nemzeti—Budatétény 1:1 (1:0). Góllövők:
László, ill. Dán. A Nemzeti volt a többet tá
madó, azonban csatárai a legszebb helyzeteket 
is kihagyták; A téténylek bebizonyították, 
hogy a Csepel ellen elért eredményük meg
érdemelt volt.

Millenáris—Nagytétény 4:2 (1:1). Góllövök;
Mnkal (3), Kiss, ill. Hodusz és Bakos. Elkese
redett küzdelemben győzött n BMSE.

Budafok—Váci Reménység 1:1 (1:1). A lel
kes váciak kemény védelme jól állta a harcot. 
GóUövők: Iglódy, ill. Köb!

Csepel FC—Vác FC 2:0 (1:0). Góllövők:
Schuck és Korontai. A Csepel végre mngárn- 
lalált.

ellen
Nem

megek kizárásában kellene keresnünk n_ hi
bát? Kívánatos lenne, ha a Korcsolyázó 
let sportrajongó vezetősége megnyugtatna 
nünket ebben az irányban.

♦
Az Illetéktelen magyarosítás rendszere 

jónébányszor kikeltünk már e hasábokon, 
tudtuk megérteni, honnan veszi a jogot magá
nak a t. szerkesztőség ahhoz, hogy önkényesen 
megváltoztassa a porondon szereplő futballis
ták és versenyzők neveit. Most azután ör&m. 
mcl olvassuk, hogy amatőr játékosaink egy- 
része a jövőben jogosan viseli a szép magyar 
nevet. Az MLSz ugyanis tudomásul vette • kö
vetkező, eddig is viselt magyarosított nevek 
legalizálását: Ivánkát, Szépföidt, Vida, Regős. 
Déri, Kamarás, Nemesi Bártfai, Készéi, Sze- 
benyi. A Törekvés csapatának tagjai a jövő
ben hivatalé* iratokon is magyar néven fog-- 
nak szerepelni. A fentieken kívül a következő 
szép magyaros hangzású neveket találjuk az 
MLSz jegyzőkönyvében: Angyal, Titkos, Bőd 
rogl, Murai. Kívánatos lenne, ha a többi sport
ágak szereplői is követnék a futballisták pél-

Egy- 
ben-

A
perceiben a biró vitatható tizenegyest Ítélt 
a budaiak ellen. Hans Ernő, az ismert bu
dai drukker, akit az a keserű csalódás sem 
tudott visszatartani a meccstől, hogy flu 
helyett leánya született, a leányapa keserű
ségével kel ki a biró ellep:

— Ez a biró mérlegelt
— Mér ne legelne?? — kérdi Sala és a 

bemondás tiszteletére kiveszi szájából az el
rúgott zzivarvéget.

♦
Salamon Béla a hungaristák sötét szemüve

gén keresztül nézte a Fradi-meccset és se
hogy sem tudta elképzelni, hogy n Budai 
ferencvárosiak állandó trénlngpartnere, komo
lyan ambíciói’álja a bajnokverést, Minden si
kertelen budai megmozdulásnál lefekvést látott 
az örűkdrukker. A budaiak egyik koroerénél a 
budai csatárok a ferencvárosi kaputól véletle
nül kissé távolabb helyezkedtek, csupán az 
clőrehuzódoll Schusler állt a kapu közvetlen 
közelében, de a labda elrugása előtt ö is el
távolodott a kaputól. Sala nagy derültség kö
zepette ordítja:

—- Schuszter murád] a kapufánál!!...
♦

Táncos, a ferencvárosi szélső, hosszú 
ideig nem kapott labdát és dideregve álldo
gált a faccsvonalon, a meghűlés veszélyét 
elhárítandó tornászó mozgásokat végezve.

— Mit csinál ez a Táncos? — kérdi va
laki

— Petrezselymet árul!! -- ereszti ki 
rakétát Sala a legptéhebb ábrázattat.

♦
A csütörtöki Palermo—Komblnáit-mcccsen

a

.. ________ , ....... ..... ............ .. ......... n
halottak szomorú ünnepe rányomta lóthatnllan 
bélyegét az emberek kedélyére. A kegy el ele a 
kötelesség és a hideg novemberi rső távollar- 
tolla a sportembereket a csemegének ígérkező 
mérkőzéstől. Salamon aranyos kedélyét sem ar

!A Nagyrákoson búcsúzott az atlétika...
Az esztendő utolsó bajnokai: Szilágyi és Zoiler 

Csapatbajnokoki az LTE és az MTE

részint 
pedig 
látszó

A MASz vasárnap dél
előtt a Nagyrákoson ren
dezte az óv utolsó baj
noki versenyét. A rend
kivül hideg idő nagyon 
akadályozta az atlétáikat 
képességük kifejtésében.

Eredmények:
A budapesti kerület if- 

lusági mezei futóba'rok-
sá ában 26 induló közül bajnok Zollcr, MTE 
15 p. 40 mp. 2. Ruszovocz, BLE 15 p. 42 mp.

Az OTT-szankcióbíéi megrémül Hun
gária dMetíeM Mászott Pozson^an

HUNGÁRIA—BRATISLAVA 1:1 (1:0)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Az OTT tilalma ellenére MLSz engedély- 
lyel elutazott Hungária pozsonyi vendégszerep
lése félslkerrel járt. A suhogó esőben alig két
ezer néző merészkedett ki a pompás pozsonyi 
pályára. A kék-fehérek csapata némi csalódást 
keltett, mert csak az első negyedórában játszott 
az együttes h rnevéhea és képességeihez méltó 
futballt, ettől kezdve fokozatosait visszaesett « 
a második félidőben a folyton rohamozó Bra-

4 fioilandoft legázcltáfi Svájcot
HOLLANDIA—SVÁJC 4:2 (4:1).

Bernből jelentik: Hollandia ugyanazzal a 
csapattal állt ki vasárnap Bernben, amollyel a 
magyar vidéki amatőr válogatottakat katasz
trofális vereséggel sújtotta. A hollandok még 
soha ilyen kitűnő formában nem voltak s pom
pás játékuk általános csodálatot keltett. Az 
öldöklő iramú mérkőzésen sok sérülés is esett, 
azonban a durvaságokban inkább Svájc járt 
elől, mig

• rendkivül fürge, pehelysúlyú hollandok 
Inkább technikai {elsőbbségükkel szerezték 
meg aa eredményben ki sem fejezett, meg

érdemelt győzelmet.
A holland bólogatott csapat valósággal le

tarolta a középeurópai futball mumusaként 
ismert svájciakat. A vezető gólt a hazai csapat 
érte el az 5. percben, Spagnoli révén. Azonban 
a svájciak nem sokáig örülhettek a vezetésnek, 
írjert alig két perc múlva a nagyszerű holland 
csatársor Smith révén kiegyenlített. A félidő 
utolsó negyedóráját a svájciak nem bírták tü
dővel s teljesen visszaestek. A meg-megujuló 
hollandi ostrom eredményeként előbb Bakhuis, 
majd Van Gelder, és végül ismét Bakhuis 
négyre szaporította a svájci gólok számát

Szünet után a svájci legénység nagy erő

ünnep szomorúsága, sem a hűvös 
tudta befolyásolni annyira, hogy ki ne jöjjön 
megcsodálni az olaszok világhíres Wé-formációs 
játékát. Sajnos, már a mérkőzés első percei
ben nagy csalódás érte a legnépszerűbb fut
ballrajongót, mert gyakorlott, szakértő szeme 
nyomban felfedezte, hogy nz olasz csapat nem 
tud futballozni. A csalódás keserű sóhajával 
fakad ki Salából az elkeseredés:

— Amit ezek játszanak, az nem egy Wé- 
formáció.

— Hát ml? — kérdi egy bemondásra éhes 
drukkoló.

— Ez egy aj Wé-formáció...
♦

A temperamentumos délolasz csapat stí
lustalan játéka átragadt a magyar kombi
nált ra is és öt percen keresztül t 
érték a „luftok!1 a földön és levegőben, fcj-\ 
jel és lábbal egyaránt. A nyomott kedély íi 
kis nézősereq lassanként felderült és min- 
den ln//oMsndl hangol neveti,ien tfírt í’í PÜan0(Á“?iKu

ennmád r 11 lovagin, Kent gróf ugyanis igv .........
ben íei-B,nftz*a 09U,(ddo(; „Te aljas futballista!''

Ugyancsak Donáth Leó ásta ki azt az 1716- 
.ban megjelent angol kiadványt, ainclv „77ie 

, , , , , . ° (A íuípuil veszélyei) cim
Ha élethűen akarjuk visszaadni a hely:etet.9n\aii a következőket tartalmazza: 
olyan harsogó hahota dörgött a tribünről,N 
mintha odafenn ncni is nemzetközi /ufba.'f-|ltt gyakran bekanyarodom utamon, mikor 
meccset, hanem egy francia bohózatot jdf-|| , # it ....... _ [messziről
szotiak volna. Salamon szívből jövő nicg-j 
botránkozással jelenti ki;

•W' Ukllen dolog hatottak napiin 16 k l|j{r|k repalHá Ju"
mrrH mérkőzési rendezőt!' *ilyen vicces mérkőzést rendezni!!

♦
jövet Grúclvan mérkőzött a paler-í 

' ' ‘ 1 “ Ez
magyar

Budapmtre . 
mói vendégcsapat éa vereségei szenvedett, 
a veresig fájt a jó ohmoknak és a 
sajtót tclokürtöllék a gráci bitó elfogult játék
vezetésének hírével. A pesti meccs első felében 
a túlbuzgó palermói szélső nz őt fogni akaró 
magyar húIvód, Biró Sanyi hálára ugrott és 
nagy derültség közepette szabályszerűen meg- , 
lovagolta. Sala nem bírja megjegyzés tv'lkükL'ilág sora 218 év alatt?

— Nem értem, ezek mindig a bírón lova
golnak??

3. Szilágyi, MTE 15 p. 50.2 mp. (A távolság kb. 
4 kilométer volt.) A csapatbajnokságban 1. as 
MTE 39 porttal, 2. UTE 41 ponttal és 3. a 
BLE 49 ponttal.

A budapesti kerület seriorbajnokságában 47 
ipdulő közül 1. Szilágyi, MTK 25 p. 69 mp.
3- Görög, UTE 25 p. 21.8 mp. 3. Németh, MTE 
25 p. 3Ö mp. (A távolság kb. 8 kilométer volt.) 
.1 csapatbajnokságban 1. az UTE (Görög, Sá
rosi, Göinöri, Sárvári, Beregi) 28 ponttal. 2. az 
MTK 53 ponttal és 3. a BSzKRT 93 ponttal.

tlslavával szemben örülnie kellett, hogy tartani 
tudja az eredményt.

Feltűnést keltett Kocsis és Turay rendkí
vül gyenge játéka.

viszont annál kclemeacbben hatott Bíró, Uj- 
vőry és Tikos nagyszerű teljesítménye.

A Hungária gólja az első félidő Í0. percében 
esett Cseh lövéséből, melyet a második félidő 
35. percében Som révén egyenlített ki a kitti
nőén játszó pozsonyi csapat.

feszítéssel feküdt a küzdelembe és emberfeletti 
teljesítménnyel sikerült megakadályozni a Hol- 
andia további gólszerzést alkalmait. Egy svájci 
támadásnál gánccsal akasztották meg az egyik 
csatárt, amiért 11 est Ítélt a biró. A büntetö- 
rugást Jüggi balösszekötő juttatta rendeltetési 
helyére.

LUXEMBURG DÖNTETLENT ÉRT EL 
SVÁJC TARTALÉKAIVAL 

Disserdingből jelentik: Svájc B. csapata 
Disserdingben erős Iramú mérkőzést játszóit 
uxembur gvájogatott legénységével. Félidőben 
a svájciak 2d) arányban vezettek, maja szünet 
után Luxemburg került fölónybo • már 3:3 
arányban vezetett is, amikor a svájci tartalé
kok egy sikerült akcióból döntetlenné tették 
a mérkőzést.

A MOVE legyőzte « Cégiigát. Érdekes mér
kőzés volt a MOVE és a Cégliga válogatott csa
patai között, melyet a MOVE nyert meg 9:1 
arányban. A félidő eredménye 2:1.

AZ ELSŐ MAGYAR SPORTEGYESÜLET. A 
magyar sport bölcsökorát általában a múlt szá
zad hetvenes éveire vezetik vissza a magvar 
sport történészei. Ezzel szemben tény az, hogy 
Porzsolt és környezete a modern sportnak 
voltak hazánkban úttörői. A debreceni kollé
gium archívumában kiásott Iratok szerint, a 
XVI. században „Erőmüvén Társaság" címen 
egyesület alakult a debreceni református kollé
gium kebelében a nyugati (skót és holland) 
egyetemekről hazatért ifjúság soraiban. Ennek 
egyik osztálya volt a híres kollégiumi tflzőrség. 
yersenycit a Nagyerdőn rendezte, amelyekről 
Jókai is megemlékezett több regényében. Ez 
vall az első magyar sportegyesület.

♦
SHAKESPEARE ÉS A FUTBALL. Kissé fúr- 

csnn fest igy egymás mellett ez a két sző. Pe
dig az alábbi sorok tanúskodnak arról, hogy 
már a nagy brit szellemóriás is ismerte n lab
darúgást. Donáth Leó doktor kitűnő nyelvis
meretének köszönhetjük, hogy ez is tudomá
sunkra jutott.

Hogy már Shakespeare korában is ismerték 
a futballt,, arra a Lear király több sorából kö
vetkeztethetünk. A híres tragédiából nz is ki- 
viluglik, hogy a futballt fizetéses játékosok, 
vagyis jobbágyok is űzték, még pedig a tömeg 
iniilattatásárn. (Tehát n modern professzionista 
futball felújítása a régi tradícióknak.) Lear ki
rály Ilii lovagja, Kent gróf ugyanis igv szidal-

Kémlelem a futballháboruság dühét;
A tanonc elhagyja boltját, hogy a csapathoz 

[csatlakozzék.

Igy, amint gurítjátok n labdái a havas földön, 
A nagyobbodó gömb gyarapszik minden 

(fordulatnál. 
: .De hová fussak? A tolongás közel húzódik, 
’í A labda majd az utcát súrolja, majd magasba 
I [röppen,

u Az ügyes üveges erősen visszaadja a rohamot 
I Fs csörömpölő ablaküvegek hangzanak a tetőn.

Feljegyezte: Mottó.

No lám .. mennyire nem változott meg n 
,1. . ..............."“A csörömpölő ablak-

■ySuvcgcl: ugyanannyi veszélyt jelentetlek 1716-ban 
|u Covcnt Gardcu-cn, mint 1934 ben a Ctengery- 
| ideában.
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Írja, MOTTÓ
Ha jó az ut

1 p. 35 mp.-iől 1 p. 04 mp.-ig
Huszonnyolc esztendő telt el a német Gerstung kisasszony 
első női világrekordjától \X/illy den Ouden csodás teljesít
ményéig — Orvosi vizsgálatnak vetették alá az ausztráliai 
Fanny Durack ot, mert senki sem hitte el, hogy nő 
Gertrud Ederle, Helene Madison és a többi nagy hölgy

ugy, mint a régi gárda kipróbált lelkes tag
jaira, akik szép szóval, teltei, buzdítással, ta
náccsal és régi szívvel segítségére lesznek a 
ma küzködö fiatalságának.

Hogy a cikkíró, mint fanatikus klubtag, részt 
fog venni ebben a munkában — amit most 
nem ismert talán és amitől most távol van

egy

.4 gyónt országúton nem merek 
Ráengedni egy öreg Fordot, 
Félek, hogy a: ócska krakszli Is 
Ki totál jutni egy világrekordot. ..

♦

Sxürkeíaxi-Bocskay 3:2
A géperő ellen tenni nem lehel 
Hiába Hirjilk ezen nz agyi elüt, 
Az „ötttsfcgal" Is meghajolt azápen 
Az egyszerű uürketnxl előtt.

♦
PÁRISI PROBLÉMA.

A francia pezsgőhöz Budapest szállította 
a dugókat?

♦
PÁHOLYBAN.

-- Ezek h pnlcrmólnk nem tudlnak futbal
lozni. Ezek ész nélkül csapkodnak!

— Maga csodálkozik? Csapkay a trónerük.
♦

Már a sportban Is .. .
— Olvastad, egy skót úszó'át akarja úszni 

a La .Manche-csatornát.
— Biztosan dolga van a kontinensen és 

úszva olcsóbb, mint hajón.
♦

Ankét a futball-labdáról
Tekintettel arra a nagy ankétlázra, amely 

most Budapesten tombol, a Jutball-labda mi
benlétének végleges tisztázásált*, mi is ankétot 
hívtunk egybe és az olt elhangzott véleménye
ket az alábbiakban adjuk:

.4 színigazgató: A labda ólján, mint a leg
több görl: jő bőr, de belül üres.

■Ír ügyvéd: A labda olyan, mint a rabló
gyilkos a Töreki-tnnócs előtt: nagyon nehéz 
védeni.

.4 pincér: A labda olyan, mint a nemftzetö 
vendég; kirúgják.

.4 kisgyerek: A labda olyan, mint a paplr- 
sárkóny: szélre röpítik.

.4 vendéglős: A labda olyan, mint a nehéz 
tokaji bor: berúgnak vele.

A divatszalon tulajdonos: A labda olyan, 
mint u mai kövér nő: gömbölyű és fűzővel van 
összepréselve.

A bankigazgató: A labda olyan, mint a rossz 
váltó: gyorsan tovább adjátk.

A scliészorvos: A labda olyan, mint a has
metszés: bevágják.

A harisnyagyáros: A labda olyan, mint a 
rossz anyagból készült harisnya: gyakran stop
polják es fejelik.

A kiállítás rendezd: A labda olyan, mint a 
kiállított tárgy: nem szabad kézzel hozzá
nyúlni.

A könyvkereskedő: A labda olyan, mint a 
folytatásos heti regény: fűzve von és sok benne 
n levegő.

.4 színpadi rendező: A labda olyan, mint a 
színházi alkalmazottak: a sztárok gyakran 
belerúgnak.

Siguum.

35 gól esett
egy angol futball

meccsen — 
1885-ben

Wllly den Ouden kis
asszony férfiakat meg
szégyenítő teljesítménye 
adta azt az ötletet, hogy 
elmélkedjünk a hölgy- 
gyorsuszás fejlődéstörté
netén. A kezdet-kezdeté
től vettük számba a 
hölgy-gyorsuszók idejét, 
amelynek fejlődést ará

nya egyenesen minden képzeletet felülmúl.
Visszapillantásunk huszonnyolc esztendő 
vllágrekordernőlnek teljesítményét mu

tatja ki.
Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a hölgy- 

sprintnreknek nincs mit szégyenkezniük a léríi- 
sport'lársak elölt, akik mégis csak nngy.>bb 
fizikummal bírnak, ma éppen ugy, mint ne
gyedszázaddal ezelőtt.

Hölgyvers*‘nyző 1906 október 18-án érte el 
az első nyilvántartott világrekordot.

A büszke cím a német Gerstung kisasszonynak 
jutott, aki 1.35 mp es Idejével érdemelte ki ha
bárait, amelyeket ellenfelei csak igen nehezen 
tudtak megtépni, mert négy éven keresztül vé
delmezte meg címét. Az egyeduralomnak a 
belga Guttenstein vetett véget és közel tiz má
sodperccel jobb (1.26.6 mp-es) uj rekordjával 
nagy lendülettel vitte előre a már elismert 
hÖlgyuszósportot. Egy év múlva, 1910-ben az 
angol Guruién 1.21.6 mp-el a izagetországnak 
szerezte meg a világrekordért elmei. Egy esz
tendő múlva, 1912-ben, ugyancsak Ö 1.20.6 
mp-re javította meg saját rekordját. A negye
dik világrekordernö az ausztráliai Fanny 
Durack volt, aki

1913-től kezdve olyan világrekordokat ál
lított fel, hogy a szakemberek női mivol

tában kezdtek kételkedni, sőt hlvatulből 
orvosi vizsgálat alá vetették.

Rekordjai- 1.19.8, 1.18.8, 1.16.2 mp és 1920-ig 
lint éven keresztül senki sem akadt, aki ered
ményeit megközelítette volna.

1920-ban kezdődött az USA uralma és tar
tott tizennégy éven keresztül, 1934-ig.

Az első amerikai hölgyrekorder Ethel Bleybtren 
volt, akinek El3.6 mp-et mértek. Ebben az 
ülőben az Újvilág már számos hölgyuszót ter
melt ki és most már Gertiid Ederle, a későbbi 
csatornauszónő 1.12.8 mp-nyi rekordja követ
kezett. Ezt követően egymásután avattak uj 
gyorsuszó-világrckordcrnökct. A sorrend: Mary 
Weliselan 1.12.2, KackiH 1.10, Garat hy 1.09.8, 
Ossipovicli 1.09.4 mp.

Most következett a szédületes tehetség: 
Helene Madison 1:06.0 mp.- cél.

A szakemberek most már meghökkentek egy 
kissé és senki sem akadt, aki esküt mert volna 
tenni egy uj rekordra. Ámde jött a hollandi 
kisleány, akiben felébredt az örök női ösztön, 
a kíváncsiság és megkísérelte a lehetetlent. A 
kísérletet siker koronázta, mert

Wllly den Ouden minden Idők leggyorsabb 
uszónője lett.

Első rekordja 1:05.1 volt és áprilisban felállí
tott legújabb és napjainkig is álló világrekordja 
1:04.8 másodperc.

Huszonnyolc esztendő fejlődéstörténete te
hát: 1:35 inp.-től — 1:04 mp.-lg.

S ha ez a nagyszerű eredmény sem elégít 
ki bennünket, annak csak az a magyarázata, 
hogy ismerjük a kis Willy-t és tudjuk, hogy 
nem kell várnunk sokáig egy ujabb csodára.

Vermes Magda

A mugyar vivósport 
biiszfioségeia pódium on 

A Hungária Vívó Club 
most ünnepli alapításá
nak negyedszázados év
fordulóját. A jubiláris , 
esztendőt a szép múltra 
visszatekintő egyesület a 
vivósporttal kapcsolatos 
elméleti előadásokkal kí
vánja megülni. Az elő
adásokat a Magánmér

nökök Országos Szövetségének Andrássy-ut 23. 
szám alatt levő helyiségében fogják megtar
tani, mindenkor este 9 órai kezdettel.

November 6-án nyitja meg az. előadássoro
zatot a Vivószövelség ügyvezető-elnöke: Kilá
tás Ferenc ezredes „Időszerű teendők a vivő
sportban" címmel. November 27-én Boros 
György dr. a sportpszichológia tárgyköréből 
tart előadást, amelynek cime: „Nézötipusok a 
sportban." December 18-án Schréder Gyula 
dr., a rendörliszt-vivó lesz az előadó. Témája: 
„A versenyző és a versenybíróé' Január 15-én 
Qaray János lép a pódiumra, hogy „Verseny
vívás és vivómüvészet" címmel előadja érdekes 
mondanivalóit. Február 12-én Habos Endre 
Európába jnokunk mutatkozik be előadói mi
nőségében. Előadásának cime: „A versenyviuó 
lelki világa.'' Zöld Ferenc dr. nevét a Hét jói 
Napló sportrovatának hasábjairól ismeri már 
olvasóközönségünk. Március 19-én ő lép az 
emelvényre és „Legendák a vivósportban" cím
mel tart előadást. Április 30-ón zárul az elő
adássorozat Filótás ezredes záróelőadásávai.

Az „E“ betűs dressz hordozói 
élnek és dolgoznak!
Beszélő számok a BEAC-atléták életéből

Most jelent meg az. angol futball legfris
sebb évkönyve, amelyben temérdek érdekes 
dolgot talál a futball-inyenc. Alább adunk 
pár szemelvényt:

1855-ben alakult az első angol futball* 
klub, a Scheffild Club.

1878-ban vezetik be a bírói síp haszná
latát.

1891: Először szerelnek hálót a kapura 
és ugyancsak először vezetik be a tizen
egyes büntetörugást.

11)04: Megalakul a FIFA.
1905: Ebben nz évben fizetnek először 

10.000 fontot egv játékosért.
133,3: Az angol skót válogatott mérkőzés

nek 150.250 fizető nézője van. Ugyanebben 
az évben érik cl a legnagyobb bevételt 
kupamérkőzésen, ,27.776 fontot (mintegy 
520.000 pengői. A Bolton Wanders és 
W est ham voltak szerencsés tulajdonosai 
ennek u szép bevételnek. Végül egv vidám 
lel jegyzés:

1885 -ben 30 0 arányban győzött az 
Abourd csapata a Bon Accord ellen. Ezt 
a '■ilágrckordot eddig nem döntötték meg.

— A „Testnevelés" az IBI Sz pavlllonokban. 
Az < gyctlcn magasszinvonalu, sporltudományos 
ma ;var szakfolyóirat, a ..Testnevelés", októ- 
b< r, számában is a kitűnő értekezések és ta
nulmányok egész sorát közli. Ebben a szám- 
t> m l.< zől m g Zuber Ferenc: 4: atlétika tör 
fénstc Magyurof szögön" cimü munkáján *k 
1 i ' s-H A ,. i .•slncvi-h’-s' legújabb számai már 
„r IBi'Sz pavilonjaiban is megjelentek, almi 
i-.^< '* niegsá-árolhat'i'i.

-iilnbaton délután a pr; ga| gyorsvonattal

Három hete annak, hogy e lap hasábjain Gu- 
denus Leó dr. tollából cikk jelent meg, mely 
szomorú megállapítást tartalmaz arról, hogy a 
BEAC atlétái lassan-lassan leazorulnak a sa
lakról, ■ legendás E-betüs dressz! egyre ke
vesebb és kevesebb verseny fináléjában látjuk 
s a magyar atlétika zenekarában egyre hal- 
kulóbban, egyre távolabbról szól a hangunk.

A cikk Írója, régi klubtársunk, színeink sze
relmese s az egyetemi sportélet nagy fana
tikusa. E néhány sor válasz egyáltalában nein 
óhajt polémia lenni, csak számszerű adatok
kal akarjuk bebizonyítani, hogy tévesen infor
málták, ennélfogva tévesen következtet, meg
állapításai nem helytállóak és ok nélkül túl
zottan pesszimisztikusan lát. Bizonyára nem 
az volt cikkének a célja, amelyből féltést és 
csak szerctetet olvastunk ki —, amit vele élért. 
Kétségtelen azonban, hogy ugy a klub jelen
legi vezetőségében, mint allélagárdájában kí
nos megütközést keltett.

Igaz nz. hogy a régi aranyidő nlán sokáig 
halott szakosztály csak lassan ébredezett. Vic- 
tor. Albin nz egyesület ngilis ifjusági ügyvezető 
elnökével beszéltem c kérdésről, aki pontos 
statisztikái kimutatást bocsátott rendelkezé
sünkre a szakosztály ötévi működésének ered
ményéről, különös tekintettel n cikkbeu szere
pelt 1933. és 1931. évekre, nniikor is — a cikk 
szerint — „teljes csőd" mutatkozott.

A részletes statisztika a cikkíró rendelkezé
sére áll de nz itt Idézett néhány összefoglaló 
számadatból ts mindenki tiszta képet alkothat 
magának. A szakosztály 1980-ban az atlétikai 
szövetség nyilvános versenyein elért 21 első, 19 
második. 24 harmadik helyezést, mig főiskolai 
versenyeken 4 első, 5 második és 4 harmadik 
helyezést ért el. 1931-hen a MASz-versenye- 
ken 40 első, 30 második, 17 harmadik, mig a 
főiskoláin 2 első és 3 harmadik helyezése volt. 
1932-ben szövetségi versenyen 34 első, 28 má
sodik. 24 harmadik, mig főiskolnin 17 első, 12 
második és 14 harmadik helyezést ért el.

A „csőd" éveiben tehát 1933-ban 40 első,
43 második és 31 harmadik; főiskolai re
lációban 4 első, 5 második és 2 harma

dik helyezés volt.
Ekkor nyertünk először országos bajnokságot 
is. 1934-ben s ..csőd kulminációs pontján, 69 
első, 65 második, 69 harmadik: főiskolai verse
nyeken 16 első. 22 második, 15 harmadik he
lyezést szereztünk.

E számok világosan igazi lják, hogy lassan, 
fokozatosan, lé.pésről-lépésrc haladva igyek
szik megközelíteni, esetleg visszaszerezni a ne
hezebb lehetőségek és rosszabb gazdasági vi
szonyok idején az elmúlt idők nívóját.

Az cxlsztcnclólis kérdések miatt tényleg el
ment tőlünk Govrík és Héjjas dr., de az egye
temi klub minden időkben számított ilyen 
vérveszteségekre, hiszen a főiskola elvégzése 
után n fiatalok nagyrészt széjjclszélednek. Lind
áét távozása is természetes volt, hiszen mint 
a Testnevelési Főiskola uj hallgatója nem ver
senyezhet máshol, csak a főiskolája színeiben. 
Sajnos, C.takó és Molnár Júlia reggel 8-tól 
este 8 ig vannak hivatalukban elfoglalva, mig 
Widder Györgyi, többszörös bajnoknőnk, láb
operációja miatt hosszú ideig nem verse
nyezhet.

A fiatal alléfák n lágymányosi salakon min

dent vártak, csak éppen ezt nem, hogy dicséret 
helyett téves adatokkal mutassák be működé
sűket. És bár nem lesz közülük talán senki 
vilúgbiresség, de eltekintve az egyre gyarapodó 
számszerű eredményektől — a BEAC a legtisz
tább amatőr-eszközökkel a tömegsport zászló
vivője akar lennil

Várjuk a régi tradíciók alapján az egyre fo
kozódó eredményeket, az egyre gyarapodó tö
meget, de ehhez a munkához, a régi fénykor 
eléréséhez mindenkire szükség van. Az újakra, 
frissekre, fiatalokra, az aktív sportolókra éppen

ROSSZ SAJTÓ VARJA LONDONBAN AZ 
OLASZ FUTBALLISTÁKAT

Mint ismeretes, november tizennegyedikén 
a londoni Arsenof-pályán mérkőzik meg elő
ször angol földön az olasz válogatott a brit 
oroszlánnal. Charles Buchan ebből az alka
lomból a következőket irja a „Neivs Chro- 
nicle"-ben:

„Az olaszok körülbelül ugyanazt a játékstí
lust képviselik, mint az angolok, azzal Á kü
lönbséggel, hogy ök nemcsak a szabályos felső 
testtel való remplizést alkalmazzák, hanem 
kézzel-lábbal verekszenek. Magas győzelmi pré
miát kapnak, érthető tehát, ha mindenáron 
győzni akarnak és ebben a vágyukban nyilván 
nem tudják majd eléggé megfékezni déli tem
peramentumukat. ami kétségtelen durvaságok
ban fog megnyilvánulni. Minden körülmények 
közölt szigorú bíróra van szükség." A neves 
angol futballszakértő nem a leghizelgöbb han
gon konferálja be az olaszokat.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

Tizedik rejtvényünk: 1932.
MÁGIKUS SZÖVEG:
1—1. ?
2— 11. Kutyasztár

egyik neve
3— 14. Hires ország

gyűlés szín
helye volt

4— 21. Körmöcbánya
rövidítése a 
régi pénzeken

5— 27. Nem ül le
6— 32. Nagy angol

szoba
7— 35. Vért áldoz
8— 39. Római szám:

450
fr—48. NŐI név

10—54. Lnbda a ka- 
pubun!

16— 18. Jutalom
17— 44. Nagy hely
19— 23. íz; lekvár
20— 40. Rendezget 
22-12. Szőke — né

metül
24— 29. összecsukott

tenyér
25— 36. Bortermő vá

ros
26— 55. At lehet venni 
28—16. Bibliai név
30— 33. Ollós állat
31— 50. Férjes nsz-

szonynak van
36— 25. Kopasz
37— 41. Ilyen taná

csos Is van 
40-20. Szarvasfajta

42—46. Masina
44— 17. íróeszköz
45— 34. NeMszaladás
47 -52. Idegen pénz

49—13. Vígjáték elme; 
sok évvel ez
előtt a Vig 
színház ját
szotta

50— 31. Az Újpest
elődje

51— 38. Fizetni való
53-57. Ml az hogy ?!
55— 20. Hamis
56— 43. Fehér fém

A pályázati teltételeket és az 1000 nyeicmény legyzékét szeptember 3-án közéltük.
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