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A vámosi gyilkosodra 
rábizonyították

város tettükéi
A -rer-iírftg <s ♦» Ji í í It M-fti öts rrrSrjwt

nyomozást folytatott Schsliga Mihály sajóvá- 
c o s  plébár.os bestiális gyilkosainak kétreke- 
rltéséért. Múlt hét szerdáján, mint ismeretes, 
a mű ry ás földi rendőrség elfogta a gyilkosság 
egyik tettesét, Répást Jízsef *0 ét et csavar- 
;  :. aki v&ratianul bevallotta a gyilkosságot. 
Kihallgatása során elmondotta, hogy a bün- 
té-vt Borrái Antal nevű barátjává együtt 
kivette el. Személyleírást ia adott róla, mely 
szerint balkezén két ujja hiányzik.

Szombaton éjszaka a mátyásföldi rendőrség 
Rásosszentznihályon elfogta a sajóvámosi plé- 
báróé tulajdonképpeni gyilkosát. Izgalmas, 
reggeltől estig tartó vallatás ntán H on it  An
tal be is vallotta szörnyű tettét.

Répást József kézrekerítése ntán MáfyásfEl- 
dön ée környékén sorozatos razziát tartott a 
rendőrség.

Pénteken éjszaka Is 22 gyaníts embert
állítottak elő,

akik azonban alfMt tudtak Unonyitant és így
átengedték őket.

Szombaton a késő esti órákban Rikosszert-
mihályon két csavargót fogott el e l őrszemei
rendőr.

A« egyik férfi balkezén a hüvelykujj éa 
a mntatónjj csonka volt.

Rögtön erre terelődött a gyanít.
— Vgy-e, te Horvát Antal vagy. Répisi Jó

zsef barit ja t — kérdezte a kihallgatást foga
natosító rendőrtiszt.

A fiatalember erélyesen tiltakozott:
— Én tényleg Horvát Antal álnevet szok

tam használni, — mondotta — de nem isme
rek semmiféle Répáéit. Tessék elhinni, hogy 
nem is Horvainak hívnak . . .

Dr. HoUóssy-Kuthy Lajos rendórtaaácsos, a 
sajóvámosi gyilkoságra terelte a szót és azt 
kérdezte sz elfogott csavargótól, hogy járt-e 
már Miskolc környékén. A csavargó azt mon
dotta, hogy sohasem járt arra.

„Re tagam. Antal, 
te uagy a

Még szombaton éjszaka felhozták a rendór-
larácsos szobájába a fogdából Répást Józsefet, 
á volt te romunké, megmaradt e.obb: v a i Io
nosa mellett, mely szerint Hornit Antallal 
sgyütt oltották ki Schsliga plébános eletet.

HendkiviU izgalmas jelenet következeit ez- 
.tár.. Behozták a szobába az állítólagosán ál- 
ievű Horvát Antalt.

— Megismerem, ő az kiáltotta el ma
gát Répási.

Horrit szembeíorduH Répáéival és teljes 
ryagalommal jelentette ki:

__£ zt az embert sohasem láttam, nem isme-

uaiiiad ne. hogy 
gyilkos!“

Répási szembefordult vele és határozott
hangon rászólt:

— Ne tagadj, Antal te vagy a gyilkos, 
te beszéltél rá engem . . .  te ütötted fejbe.

Valljad be, hogy te vagy a gyilkos!!
Horvát nyugodt hangon, konokul tagadott 

továb b:
__ Kérem szépen, kapitány ur, ez az em

ber mindenfélét össze-vissza beszél, nem is is
merem őt, nem tudom, miért akar engem egy 
gyilkosságba belekeverni.

Az első szembesítés tehát eredménytelen 
Volt Répáéit és Horvátot külön-külön cellába 
zárták az éjszakára.

— Kapitány ér kérem, most jut estembe,
hogy Horvát szeretője Rdkosezenivuhályon la
kik.

Délután innét alővezetták Horvátot. Felszó
lították, hogy rakja ki a zsebében levő holmi
kat.

Előkerült az a fénykép, amelyről Répáai 
beszélt.

A szemüveges nő fényképe ott feküdt dr. 
Gálffy fogalmazó asztalán. A szombaton éjjel 
elfogott csavargó hangja remegve megszólalt: 

— Vallani akarok! . . .  Én vagyok a 
gyilkos! . . .

Horvát részletesen elmondotta a gyilkosság
lefolyását, majd a bújáosásirő! beszélt.

Szerinte ó a kalapáccsal fejbesujtotta 
Schelliga plébánost és Eépásí kéísel sebezte
halálra.

— Olvastam ax újságban, hogy Répás; ba
rátomat elfogták, azért növesztettem bajuszt, 
hogy rám ne ismerjenek.

A részletes vallomás ntán ismét celláikba
kísérték a sajóvámosi gyilkosokat, akiket 
hétiem autón visznek a helyszíni szemlére. A 
plébános eladott értéktárgyai után is tovább 
nyomoznak.

Ausztriában  
diktatúrára tö r kedden 

a H e im w e h r?
Szeptember 12-én. a török ostrom vissza

verésének napján, a bécsi katholikus kon
gresszus tetőpontján a Starhemberg—Fey-féle 
Heimwehr végre kívánja hajtani a már je
lentett puecsterveket, amelyeknek célja az. 
hogy — amint Starhemberg herceg néhány 
nappal ezelőtt kifejezte magát — meghozza 
a fasiszta totalitást. Ebből a célból valóban 
pokoli tervet agyaitak ki. Fizetett egyének 
csoportja Hei! Hitler-kiáltások kíséretében 
merényletet követ el kormánytagok, vagy 
— ahogyan egy másik verzió mondja — a 
pápai legátus ellen. A nagy zűrzavarban 
azután, annak kijelentésével hogy elérkezett

..a legnagyobb veszély pillanata", Fey köz
biztonsági miniszter az alája rendelt csapa
tok és a Heimwehr segítségével kikiáltja a 
diktatúrát. Az általános felfordulásban — 
így vélik a bűnös egyének — könnyű lesz a 
keresztényszociális kormánytagokat, minde
nekelőtt Dollfuíst és Vaugoint, kikapcsolni és 
Fey diktatúráját, Starhemberggel mint kor
mányzóval, megvalósítani. (Búd. Tud.)

A fenti híradás valódiságát természete
sen a késő éjjel folyamán e.lenőrizni nem 
lehetett

áruló fénykép kerül elé a gyilkos zsebéből
rdáu elfogott gyilkos eIs6 kihs’őgstsss.
evallotta, hogy Schsliga plébánostól 
r* irí társával megfelezte, az elrabo.t 
.cd;<7 az ország legkülönbözőbb részein
’Jc eL
•vette a községeket, ahol a 
-anvóriját. gyűrűit, tárcáját e. ap- 
óbb ruhaneműit értékesítették.
in  adták el a plébános báránybórbé-

dórí bizottság »  szombatról
dó éjjel autón Nagykatára mert, ah
•jelölt gazdinál meg ja találták a 

plébános bőrkesztyűjét.
bűnjel felkutatása tovább i°lyik_
dón bizottság visszaerkezese uUn «
, cttfk Répáéit, akinek vallomása, a 
eltalálása után most mar szavahihe-

l kor4 délelőtti órákban eredményes

nek mutatkozott a vaaárnapi kihallgatás Ré
páéi ekkor mondotta el legrészletesebben a 
evilkosság lefolytatását és az azután történ- 
téket.

Eszerint Horvát tál Miskolcon ismerkedett 
meg és együttesen koldultak. Január 24-én 
korán reggel értek be Sajóvámosra és estefelé 
jutottak el a plébániára. Könyörögtek Scheli- 
ga plébánosnak, hogy adjon nekik ennivalót. 
A jószívű 'pap vacsorát adott nekik.

__ Vacsora után Horvát azt m-ondta, hogy
üssük le a papot és raboljuk fci._ Tényleg úgy 
is történt. Bementünk az ebédlőbe, amelynek 
asztalánál a plébános úr ült.. Én megköszön- 
trm a vacsorát, Horvát ezalatt a háta mögé 
lopódzott, o nála leró kalapácsot előrántotta 
és ötször vagy hatszor fejbevágta a tisztelendő 
urat... A pénz, valami 26j pengőt, elfeleztük 
és a holmikat is kettéosztottuk.

Ezután meglepő érdekes adatot mondott el 
az először elfogott csavargó.

Fölmentő ítéletet hozott 
vasárnap a fiatalkorúak 

bírósága a komunizmussal 
vádolt gimnázista-lányok 

bűnügyében
Vasárnap hirdettek ítéletet a fiatalkoriak 

bíróságán a Mária Terézia leányhceum és a 
Prohészka Ottokár-utcai leánypolgári 29 nö
vendékének ügyében. A fiatal leányok, — 
akik nagyrészben előkelő fővárosi családok 
gyermekei, — egyik fiatal tanárak Rácz 
György vezetésével kirándulásokra mentek és 
ezeken az ügyészség szerint kommunista pro
pagandát űztek. A rendőrség, mint ismeretes

ezt a szervezkedést leleplezte. A közelmúltban
a büntetőtörvényszék Ráet György tanárt, 
mint a szervezkedés vezetőjét jogerősen hat
havi fogházra ítélte.

A fiatalkorú lányok ügyét a bíróság annak 
idején elkülönítette. Az ügy a fiatalkorúak 
bírósága elé került, ahol dr. Németh Péter
nek, a bíróság elnökének vezetésével szomba
ton tárgyalták a kommunista üzelmekkel vá-



1533 SZEPTEMBER 11.

H asznos tu d n i,
h o g y  S C H M I D T H A U Z R

természetes t s n n r c B  
keserüYízéből fél pohárral ele
gendő, de sok esetben már né- 

bány evőkanállal is.
<iolt fiatal úrilanyok btí negyét. A lefolytatott 
tárgyalás után dr. Nov/lk Ernő ügyész vád-
beszóde és a védőbesz/dck elhangzása után a 
tanács az ítélethirdetést vasárnapra halasz
totta

Vasárnap délelőtt hirdette azután ki Németh 
Péter dr. az ítéletet, amely szerint mind a 19 
fiatalkorú vádlottat a bíróság bűncselekmény 
hiányában felmentette. A bíróság ítéletében 
annak a meggyőződésének adóit kifejezést, 
hogy a kislá.nyok maguk is áldozatai a kom
munista agpációnak Jóhiszeműen mentek ta
nárok vezetésével a kirándulásokra és nem 
akadályozhatták meg, hogy azon a tanár ne 
beszélgessen velők kommunista eszmékről. A 
felmentő ítélet jogerős.

■— — —— ——

ÁH o r g a lm ia t íó -e le n ő r  
e lto p ta  e g y  p e s t i  ru h a 
k e r e s k e d ő  ü z le t i  k ö n y 
v e it  é s  b é ly e g e i t

Herbst Károly ruhakereskedő, — akinek a 
Király-utca 43—45. számú házban vau az üz
lete, feljelentést tett a rendőrségen egy isme
retlen esaló ellen, aki a VII. kerület forgalmi 
adó ellenőrének mondotta magát.

Herbst Károly kihallgatásakor elpanaszolta, 
hogy néhány nappal ezelőtt egy harmincöt
negyven év körüli elegánsan öltözött férfi je
lent meg az üzletében és a bemutatkozása 
után az adókönyveket kérte. A ruhakereskedő 
anélkül, hogy igazoltatta volna a látogatóját, 
eleget tett a kívánságának és beültette irodá
jába a szélhámost. Az álforgalmi adóellenőr 
egész nap dolgozott, tevékenykedett, a köny
veket vizsgálgatta, majd este. — azzal, hogy 
nem tudta befejezni munkáját, — magával- 
«ntte a forgalmi adókönyvet, amelyben 1200 
pengő értékű még meg nem semmisített for
galmiadét bélyeg volt ragasztva.

A ruhakereskedő, amikor két nap elmúltá
val sem kapta vissza a könyveit, felment az 
adóhivatalba, hogy visszakérje azokat. Az 
adóhivatalban megdöbenéssrl hallgatták 
Herbst előadását, majd közölték vele, hogy 
csalónak esett áldozatul. A rendőrség a felje
lentés alapján megindította a nyomozást.
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Kezével fojtotta meg 
haragosát egy bodrog- 

keresztúri legény
Miskolcról jelentik: A bodrogkereaztúri

kocsmában összeverekedett Lovász Bertalan 
és Rozgonyi Ferenc, aki régebb idő óta hara
gos viszonyban voltak egymással.

A verekedés hevében a hatalmas erejű 
Lovász Bertalan földre tepertő ellenfelét és 
puszta kézzel megfojtotta.

Finom kis fogház . . .
Varsóból jelentik: A galíciai Zloezow fog

házának felügyeleti hatósága elképesztő fel
fedezést tett. Véletlen folytán kiderült, hogy 
az állami büntetőintézet falain belül nagysza
bású hamispénzverde és titkos szcszfőzöinü- 
hely működik. A két műhelyt a fegyőrök tar
tották fenn és a rabokat dolgoztatták benne 
megfelelő hallgatási díj fejében.

A fegyőrök a „megbízható44 rabokat időn
ként kiengedték a fogházból egy-ogy éjsza
kára, — hogy betöréseket és lopásokat hajtsa
nak végre. A kitünően jövedelmező „üzem44 
már hosszabb ideje működött.

K a r ú  m o d e r n

9
* 5 0

Csillát.•4 !/. és V ilá gítá s  

Vil., Cczséfet-kőciU  4 1

M A G Y A R  H É T F ŐA  bécsi katolikus világkongresszus színes vasárnapja
Becsből jelentik: A bécsi katholikus nagy

gyűlés tetőpontja a vasárnapi schőnbrnnni 
díszünnepség volt. A monumentális arányú 
vallási ünnepen százezerek hallgatták a szent
misét. Innitzer dr. bíboros érsek tartotta az 
ünnepi prédikációt, Lafontaino hiboros, pá

pai legátus mondott ezután rövid beszédet, 
intve a hívőket, hogy egyek legyenek Krisz
tussal, amikor a katholikus vallásnak annyi 
ellensége támad ellene. Az ünnepen Miklós 
elnök, a szövetségi kormány minden tagja és 
a diplomáciai testület is résztvett.

feltámadásban hinni kell! A magyar nemzet,
amely ezeréves történelmi múltra tekint visz- 
sza, nem ítélheti meg kizárólagosan anyagiak 
szerint a maga helyzetét.

— Ez a vármegye Tisza István várme
gyéje, Tiszt Istváné, ak iörökké élni fog kö
zöttünk. Tisza István nagy feladatokra vállal
kozott de azoknak végrehajtásában nem látta 
és nem tudta maga mögött azt a nemzeti egy
séget, amelyve én ma vágyódom.

— Nemzc-li egység, az én jelszavam. Az el
lenzék ezt úgy akarja magyarázni, hogy nem 
szeretem a kritikát. Nagy tévedés ez, magyar 
testvéreim! Aki a kritikát nem szereti, akit 
nem lehet meggyőzni, azt nem tartom okos 
embernek.

Gosztál Antal Kiss Istvánt ballapockáján sú
lyosan megsebesítette, majd a fia segítségére 
siető id. Kiss Istvánt egy téglával úgy ütötte 
fejbe, hogy az súlyos koponyatörést szenve
dett. Mindkét sérültet beszállították a kór
házba. Gosztált a csendőrség letartóztatta.

Szelvény
A Magyar Hétfő sportpályájáéhoz csato

landó. Enélkiil a pályázat érvénytelen.

A pályázó neve: --------------------------------

Pontos címe----------------------------------------

Em ber és gép
Irta: Hangay Sándor.

Balbó Azur-flottájáva a fiatalság szárnyalt
diadalmasan a jövőbe.

Mikor a maihoz hasonló koldushullám ön
tötte el annakidején a művelt világot, Colum- 
fcus megnyitotta aNyugat felé vivő utat s az 
akkori fiatalság az új, az ismeretlen földrész 
felé özönlött, hogy azt a kultúra számára bir
tokba vegye. Ez a fiatalság a maga képére 
formálta Amerikát s megteremtette a janke- 
typust: a korrekt, a gyors, a tettrekész önér
zetes, bátor üzletemberben.

Katona, kereskedő, kalandor összetételéből 
állott elő ez a tőlünk elütő emberfajta, más, 
egészségesebb karakterrel és élniakarással.

A mai fiatalságot nem várták ismeretlen 
földrészek. Glóbusunk minden talpalatnyi föld
jét berajzolták már a térképekbe. Nem volt 
mit fölfedezniük, nem volt mit meghódítaniuk. 
Minden az öregek kezén volt: föld, hivatal, 
üzlet, kenyér! Nem maradt más számukra, 
csak — a levegő.

A  levegő, ez a vágyott, ismeretlen, annyi
szor megálmodott, de soha el nem ért, titkok
kal teli végtelen birodalom.

A fiata'ság szárnyra kapott. Eddig soha 
nem hallott neveket hordozott a hír. Kiabálta 
őket a rotációs betűk szája, a telefon, táviró, 
a rádió. Lindbcrgh megnyergclte az Óceánt, 
Byrd átrepülte a pólust, Po.=t körülszámyalta 
a földet és Balbó az első csoportos repüléssel 
menetrendszerű pontossággal a légi kereske
delem lehetőségének útját nyitotta meg egyik 
kontinenstől a másikig.

Repül a fiatalság és repül az élet, csak mi 
öregek maradunk itt szárnyszegetten, sután, 
fö’dhözragadcttan, míg el nem szólít bennün
ket a halál.

De a fiatalok fiatalsága is elröpül s ók 
kerülnek majd a mi helyünkre. Tőlünk öröklik 
vérmérsékletünket, gondolatvilágunkat, lelki- 
adottságunkat és — tehetetlenségünket.

Fertőzött az ő diadaluk. Minden diadal átka 
a beteljesedés. A harc csak addig szép, amíg 
ígéret. Győzelem, vagy bukás egyformán tra
gikus, mert akár ez, akár az, mindenik a 
—  vég.

Szárnyra kapott a fiatalság, gépmadarak
szárnyán foglalja el azt, amit az öregek meg
hagytak számára — a levegőt. De már viszik 
magukkal a földönjáró ősök terhelt átkos 
örökségét: a gép és az ember küzdelmét. Ez 
meg a mi, vagy jobban mondva, az apáink 
fiatalságában kezdődött. Visszanyúlik Éliás 
Howerig, aki az első varrógépet találta föl. 
A varrógép, majd a szövőgép, azután a gépe
sített nagyüzem a gyár, háttérbe szorította az 
embert. Kenyeret ragadot el milliókéi, hogy 
azt egyeseknél halmozza fel. Megteremtette a 
nemzeteken belül, a nemzetközi osztályharcot.

Jött a cséplőgép, a mezőgazdasági gépek és 
megszülettek a mezőgazdaság proletárjai. Jött 
a vonat, a gőzhajó, a kerékpár, az autó . . . 
és újabb nincstelenségbe indultak: a diiizsan- 
szok, a szekerezők, a fuvarosok, fiakkercsek 
és konflisok százezrei.

És jött — most korunkban — , a repülő
gép. Alig pár éves, de már is előreveti árnyé
kát. Holnap vagy holnapután, de biztosan 
megjönnek a nyomorékjai. Áldozatot: vért, 
életet, már is többet követelt, mint minden 
géptestvére együttvéve. De hol vannak még a 
jövőbeni áldozatai? A kenycrtelen vasúti, ha
jós és autós alkalmazottak?

Az ember életrehívta a gépet, de ura lenni 
eddig nem tudott. És a jövő sem bíztató! 
Mindössze két évvel ezelőtt találták föl a pi
lóta nélküli gépet. A ma született pilótákat 
már is a munkanélküliség fenyegeti.

Valahol elhibázott az életünk. A miénken, 
öregekén már rém segíthetünk. De legalább a 
fiainkén igyekezzünk segíteni. Mondjuk meg 
nekik nyíltan és őszintén: ne csak a test re- 
püljön gyerekek a gépmadár szárnyán, hevem 
a lélek is a szív és az érzés srárvtfain. Szol
gátok és ne uratok legyen a gén! Ha ezt eléri
tek, tiétek lesz a levegő, de tiétek lesz a föld 
is minden pompájával, szépségével, gazdagsá
gával és jóságával.

Szentképei raboltak 
el a bodajki temnfom- 

fosztogatók
Vasárnapra virradó éjjel felháborító ke

gyeletsértés történt Bodajk községben. Isme
retlen tettesek behatoltak a templomba, a 
perselyeket feltörték, azokat kiürítették, kü
lönböző kegyszereket vittek magukkal, sót 
vakmerőségükben arra vetemedtek, hogy a 
templom egyik hatalmas és értékes olaj 
szentképét is elrabolták.

Vasárnap reggel a templomba igyekvő, áj- 
tatosságra készülő hivek megdöbbenve fedez
ték fel az éjszaka történt bűntényt. A temp
lom személyzete a felfedezés után nyomban 
jelentést tett a csendörörs.iek a példátlan 
esetről, amely széleskörű nyomozást indított 
meg a tettesek kézrekerítésére.

Gömbös miniszterelnök 
nagy beszédet mondott 
Berettyóúffaiun

Berettyóújfaluról jelentik: Vasárnap tar
totta Berettyóújfalun zászlóbontó nagygyűlé
sét a nemzeti egység pártja, melyen G ö m 
b ö s  Gyula miniszterelnök is megjelent. A 
bárándi állomáson Fráter László alispán fo
gadta a kormányfőt. A nagygyűlésen az 
egységespárti képviselőjelölt mondott prog
rambeszédet. G ö m b ö s  Gyula miniszter
elnök nagy beszédben ismertette a kormány 
legközelebbi feladatait.

Molnár Imre volt vármegyei főjegyzőnek, a 
kerület képviselőjelöltjének programbeszéde 
után Gömbös Gyula miniszterelnök felszóla
lása következett:

— Ha Berettyóújfaluban jelszót akarok 
adni önöknek, akkor azt mondom: A magyar

■ ■ .1.1 I II I ■ —

V é r  f o l y t  
a s z  i g á i t  b ú c s ú n

Székesfehérvárról jelentik: Igái községben 
Kiss István és Gosztál Antal családja régóta 
állandó háborúskodásban élt egymással. A 
vasárnapi búcsú alkalmával ifj. Kiss István 
találkozott Gosztál Antallal. Rövid szóváltás 
után verekedni kezdtek. Verekedés közben

A Z im m e r m o r m -c s a f á d  ö r ö k s é g e
Egymillió pengős perben ítélt a Kúria

A felsőbíróságok előtt szokatlanul nagy 
összegű ügyben hozott ítéletet a Kúria Jakab- 
tanácsa. Az 1927. óta húzódó pert Zimmer- 
mann Nándor és társai indították özvegy 
Zimmermann Jenőné, a dúsgazdag abaúj- 
tízántói Zimmermann Jenő özvegye és egyet
len örököse ellen és a keresetben a végrende
let hatálytalanítását kérték. A hátramaradt 
vagyont egymillió pengőre becsülték a per 
indításakor.

A Zimmcrmann-családban évszázados fog
lalkozás a bortermelés és pincegazdászat. 
Zimmermann Jenő dédapja szerezte meg 
Tolcsván az első szőllöt. A következő Zini- 
mermanneknak a peronoszpóra-vész utáni ál
lami támogatások is megkönnyítették a gya
rapodást, úgy hogy' idővel hatalmas vagyon 
urai lett a Zimmermann-család.

Az időközben ágákra-szakadozott nagy csa
ládban Zimmermann Jenő volt a leggazda
gabb, aki a közelgő gazdasági válságot is ide
jében felismerte és megmentette milliós va
gyonát. Még 1926-ban hozzáfogott borpin
céje lebontásához. Halála előtt átadta borait 
a Zimmermann Lipót és fiai cégnek, úgy 
hogy a borárak nagymérvű letörése sem érin
tette a nagy vagyont.

Gyermek nélkül halt el 1927-ben. Feleségé-

A tébolydába zárt 
Somogyi Pál Károly lakását 

szombaton éjjel teljesen 
kifosztották

Néhány nappal ezelőtt foglalkoztatta a nyil
vánosságot egyévi meglepő hallgatás után 
Somogyi Pál, Károly, akinek botrányai az
előtt szinte napirenden voltak Most egészen 
véletlenül nem Somogyi foglalkoztatja a 
rendőrséget, hanem egy ügye, amelybe mint 
károsult kapcsolódott bele.

Vasárnap reggel megjelent a rendőrségen a 
Vörösraarty-utca G2. számú ház felügyelője és 
bejelentette, hogy Somogyi Pál Károly ház- 
tulajdonos lakását ismeretlen tettesek feltör
ték és teljesen kifosztották.

Somogyi Pál, Károly mint ismeretes leg
utóbbi botrányával kapcsolatban a rendőr
ségre terült, majd onnan elmegyógyintézetbe 
szállították. A jólinformált betörök úgylát
szik ezt a kedvező alkalmat használták ki ak
kor, amikor a hatalmas értékekkel megrakott 
lakás kifosztását határozták el.

5000 pincér sztrájkba lép, 
ha nem nldfák meg sárgásén 

a borravaló kérdéses
Hónapok óta vajúdik a kérdés, cikkeznek 

róla, gyüléseznek, ankéteznek felette és még 
mindig nem dőlt el: mi lesz a borravalóval?

vei már előzőleg a sátoraljaújhelyi közjegyző
előtt kötött kölcsönös végrendeletet, amely 
szerint a továbbélő házastárs fogja örökölni 
a közös vagyont

A végrendeletben azonban mindketten ki
kötötték, hogy utóbb másként is rendelkezhet
nek, ezért a felperes Zimmermann Sándor és 
társai azt vitatják, hogy a végrendelet nem 
érvényes,, mert abban nem a végakaratát 
nyilvánította Zimmermann Jenő, minthogy 
joga lett volna a végredelet szerint később 
máskét is intézkedni és a sátoraljaújhelyi 
törvényszék előtt pert indítottak, amelyben a 
végrendelet hatálytalanítását kérték. Ez eset
ben ők, Zimmermann Jenő oldalági rokonai 
örökölnek a nagy vagyont.

A perben az oldalági rokonokat dr. Oláh 
Károly volt törvényszéki elnök képviselte, aki 
most Sátoraljaújhelyen ügyvéd. A Kúria 
előtt dr. Jacobi Béla és dr. Kálnoki Bcdö 
Sándor képviselte a felpereseket, az alperese
ket pedig dr. Dcsi Géza.

A bonyolult perben a Kúria végül is ér
vényben hagyta a kölcsönös végrendeletet és 
így a hatalmas vagyon örököse most már 
megváltoztathatatlanul özvegy Zimmermann 
Jenőné lett.

A pincérek a tízszázalékos rendszer bevezeté
sét sürgetik, amit a föpincérek természetesen 
elleneznek. A kérdésekhez már mindenki hoz
zászólt. A vendég, a vendéglős, a pincér. Min
den hiába! A kérdést még mindig nem tudták 
megoldani. Az elmúlt napokban az. 4án felrob
bant a bomba! Mészáros Győző kávéháztulaj
donos, a kávés ipartcstület elnöke nyilatkozott. 
A nyilatkozatban kijelentette, hogy be kell ve
zetni az ötfilléres borravalót. Ez a nyilatko
zat azután felborította a pincér-társadalom 
nyugalmát. Kétségbeesett levelek tömegével 
árasztották el szerkesztőségünket. Ezek a le
velek elpanaszolják, hogy heti S pengő fizetés 
mellett egyedüli jövedelem a borravaló és ha 
most ezt ennyire leredukálják —  éhenhalnak!

A kávésok ne a pincérek bőrén spóroljanak! 
— mondják az elkeseredett pincérek. Ha ezt 
az ötfilléres borravaló rendszert, amely 
egyenlő a teljes pusztulásunkkal, bevezetik — 
kénytelenek leszünk sztrájkba lépni.

Ezek szerint most már égetően szükséges 
ennek a mindenkire fontos kérdésnek a meg
oldása. Mert azt tényleg nem lehet bevárni, 
hogy ötezer pincér leálljon és ezzel az erő
szakos lépéssel kényszerítse az illetékeseket: 
tessék eldönteni végre a borravaló súlyos 
problémáját.

A PANNÓNIA GYŐZÖTT COMÓBAN.
A comói nemzetközi evezősversenyen a kor

mányosnélküli számban első Pannónia EC 7 p
38.4 mp. 2, Wicking Linz 7 p 49.4 mp.
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M e g d ö b b e n t ő  a d a t o k  a  g y e r m e k -  
p r o s t i t u á l t a k r ó l  é s  a  p e s t i  
k i s l e á n y - t a l á l k a h e l y e k r ő l
A  J ó z s e f -k ö rú t, a z  E rzs é b e t-k ö rú t, a m o z i
p á h o lyo k  é s  szá llo d á k  s z ö rn y ű  titkai

# —  Razzia a fővárosban és a kör
nyékén, A rendőrség az elmúlt éjszaka 
razziát tartott Budapesten, Újpesten, 
Kispesten és Pestszenterzsébeten. Elő
állítottak 56 férfit és 38 nőt — közte 
nyolc kiskorút — akik nem tudták ma
gukat igazolni. A nőket előállították az 
erkölcsrendészetre.

A razziákról szóló ilyen hírek időnként fel
bukkannak a lapok hasábjain. A sablonos tu
dósítások mögött sok dráma húzódik meg. 
Legszomorúbb az, hogy egyre emelkedik az 
előállított kiskorú nők száma, akiket kültelki 
kocsmákban és gami szállodákban fog el a 
rendőrség.

A szexuális életről, a szerelem nyomorék
jairól és a gyermekleányok megrontóiról nem 
szoktak beszélni. Néha szó esik róluk, de „ké
nyes téma, nem lehet vele a nyilvánosság elé 
menni!”  felkiáltással elhallgattatják azokat 
is akik nem alacsony érzékek felkeltése céljá
ból, hanem fontos emberbaráti és társadalmi 
okokból kívánnak a kérdéssel foglalkozni.

Az a véleményünk, hogy a nyilvánosság va
kító reflektorával kell az élet sötét zugába be
világítani, hogy az illetékesek a maga mezte
lenségében lássák a valóságot. A rendőrség 
bizalmasan kezelt jelentéseiből, társadalmi 
egyesületek adataiból és munkatársunk raz
ziájának eredményéből állítottuk össze alábbi 
riportunkat, a>i*ely a gyermekleányok prosti
túcióját és a fejletlen leányokat áruba bo- 
esájtó titkos találkahelyeket leplezi le.

A k á r ty a k lu b  é s  e g y  
12 é v e s  l e á n y  tr a g éd iá fa

A rendőrség természetszerűen nem ad fel
világosítást a razziák részleteiről. Adatainkat 
nagyrészt a szereplőktől kaptuk.

A detektívek a Népszínház ucca közelében 
levő garni hotelből állították elő F. Mariskát.
A kisleány 12 éves. Férfitársaságban talál
ták, előállították. Az orvosi vizsgálat szerint 
fertőző beteg. Kórházba szállították.

A szerencséién gyermek a kártyaklubbok 
áldozata. Az eredetileg Kispesten élő apja 
tisztviselő volt. Egyszer az apát felcsalták 
egy tripóba és a zöld asztal mellett kifosztot
ták. Sikkasztott, ^ g y  kártyázhasson. Futott 
• pénz után. Felfedezték sikkasztásait, letar
tóztatták.

A kisleány az nccára került. Először elcsá
bították, izután maga bocsájtóttá áruba tes
tét. Vallomása szerint hónapok 6a abból élt, 
hogy pásztorórákért 2—3 pengőt kapott.

Most a kórház fehér ágyán sírva pana
szolja: mindennek az az oka, hogy apja kár
tyázott, sikkasztott és börtönbe került. . .

A z  E r z s é b e t -k ö r ú t  é s  a  
„ c s i r k e k o r z ó "  titk a

A razzián kézrekerült gyerekleányok által
elmondottak minden emberi képzeletet felül
múlnak. Legtöbbször családi okok dobják az 
arcára a kis emberpalántákat. Sokszor szü
leik kényszerítik az erkölcstelen életre. Tíz- 
tizenkétéves leányokról van szól

A Magyar Hétfő munkatársa szemlét tar
tott a pesti uccukon és a gyermekprostitnál- 
tak ntán nyomozott. Adatai ellenőrzése köny- 
nyű. Tessék sétát tenni késő déluáni és esti 
órákban a kőrúton.

Az Erzsébet kőrútnak a Rákóczi úttól a
Wesselényi uccáig eső szakaszán állandóan 
sétálnak és lovagokra vadásznak a serdiilctlen 
leányok. Kihívó a viselkedésük .akárcsak az 
uccai nőké.

„Vendégeik”  legnagyobb része az idősebb
férfiak sorából kerül ki. Lakásra, magánszál
lodába vonulnak a szerelem gyermekkorban 
levő árusai. Nchánypengőkért hullnak a 
szennybe, ahonnan nincs visszatérés.

Híres „kisleány-sétahely" a csirkekorzó. Ezen 
a néven a József kőrútnak az Üllői úttól a 
Baross uccáig terjedő szakaszát nevezik, mert 
főleg csitri leányok sétálgatnak itt. Termé
szetesen nem minden leányka tartozik az élet
nek azon szerencsétlenjei közé, akik felkínál
ják magukat.

A két hírhedt, gyermekprostituáltakkal tar
kított útvonalon néh'ny nap alatt közel har
minc olyan 11— 12—U  éves kisleányt _szá
moltunk össze, akik ismerkedés céljából, üzlet- 
szcrüleg, rendszeresen sétálnak. .  •

„ A  m a m á m  kaid u ra k k a l  
i s m e r k e d n i . . . "

Beszélgettünk néhánnyal. Az ismertség 
könnyű. Azokról a dolgokról, amikre fiatal 
házaspárok is pirulva gondolnak, ók elcelodve 
nyilatkoznak. Náluk csak egy a fő. A penzl

Állítólag Sz. Júliának hívják azt a tizen- 
négyéves „démont” , aki azt állítja, hogy a 
szülei a Thököly úton laknak. Minden elfo- 
gódás nélkül beszél. ,

— A mamám egyszer nem volt otthon es a 
szobaúr kikezdett velem. Talán két évvel ez
előtt . . .  Csoda muri lett, amikor a mutter 
megtudta. A szobaúr pénzt adott, hogy ne 
szóljunk senkinek... Azután egy úrral ismer
kedtem meg, aki mindig öt pengőt adott. A 
mamám először megvert, de most mar o ku , 
b-ogif isíurrkedjek meg urakkal és neki e 
odaadni a keresetet. (így mondja: keresetet.) 

Akad olyan, akinek hozzátartozói nem tf|

sejtik, hogy milyen fertőbe zuhant a leány- 
gyermek. Másoktól tudták meg, hogy mi
lyen könnyen lehet 2—3 pengőt kapni urak
tól . . .  A  pénzt mozira, cukorra költik el.

S étá ló  le á n y o k  a m ozi  
e lő t t

öt-hat. olyan kiemozit tudunk felsorolni, ame
lyek előtt a züllött leányok tanyáznak, ők 
szólítják meg a férfiakat. Főleg az időseb
bekre vadásznak.

—  Bácsi kérem, vigyen be a moziba — 
kezdik.

A „ kisleánykákf* megmagyarázzák, hogy 
miért „ érdemes” őket bevinni. Igaz, hogy a 
jegyen kívül 1—2 pengőt is kérnek a — szó
rakoztatásért. Nem lehet leírni, hogy mire 
ajánlkoznak az ucca kis tündérei.

Kiélt öreg ruék „szórakozn akúgy, ahogy 
ezt a kisleányok ajánlják.

A mozik tulajdonosainak valószínűleg fo
galmuk sincs arról, hogy mi történik a zárt 
páholyokban. De ki is gyanakodna olyan 
párra, ahol a férfi apja, sőt a nagyapja le
hetne a társaságában levő 10—12 éves leány- 
gyermeknek.

Megdöbbentő dolgokat mesélhetnének a pá
holyok, ha azok beszélni tudnának . . .

A z e g y e s ü l e i e k  t e h e t e t 
len e k

A leánykereskedelem ellen küzdő liga, a 
gyermekmentő szövetség és a gyermekbíróság 
állandóan foglalkozik a züllött leánygyerme
kek ügyével.

Szeretettel karolják fel az élet kis elesett
jeinek ügyét. Minden elkc-pzelhetőt megtesz
nek, hogy visszarántsák őket a lejtős úton.

Az eredmény azonban legtöbbször nagyon 
szomorú. A lejtön nem lehet megállni. A

patronázsokból kikerülők visszatérnek az uc- 
cára. . .

A gyermekek szülei rendszerint azt állít
ják, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mit 
csinál olyankor a kisleány, amikor néhány 
órára távol van hazulról. Ezzel szemben sok 
gyermekprostituált azt állítja, hogy szülei 
kényszerítik az utcára él elszedik tőlük a 
pénzt.

Azt hisszük, hogy sokkal kisebb jelentősé
get tulajdonítanak az nccák kisleányainak, 
mint azok megérdemelnék. Ugyanis azt hi
szik az illetékesek, hogy csak szórványosan 
akad tesVt áruló leánygyermek. Erre csak 
azt feleljük: tessék szemlét tartani!

G y é r  m ck -Y o  sh i va ra  
Budán é s  A n gya lfö ld ön
A főkapitányság legutóbb nyomozást foly

tatott egy ny. postatanácsos ügyében, aki 
állítólag serdületlen leánygyermekeket csalt 
fel lakására. Megrontotta őket és azután rá- 
kényszerítette a szerencsétleneket, hogy má
sokkal is barátkozzanak.

A pesti éjszaka ismerősei azt állítják, 
hogy valóban vannak a fővárosban olyan he
lyek, ahol kisleányokkal meg lehet ismerkedni.

A förtelmes tanyákon 20—30 pengőt kér
nek a felhajtok a pásztoróráerti Állítólag az 
Angyalföldön és Budán van egy-egy ismert 
gyermektalálkahely, melyet előkelő emberek 
látogatnak.

Gyermek-Yoshivárák Pesten!
Csak néhány adatot soroltunk fel a gyer

mekprostituáltakról, korzójukról, a mozik 
titkairól és a találkahelyekről. Célunk: nem 
a förtelem kiteregetése, hanem az illetékesek 
figyelmét felhívni a szcrcyicsétlen gyerme
kekre és kérni, hogy mentsék meg őket! A 
főváros testéről le kell operálni az undorító 
kelevényeket és meg kell akadályozni a gyer
mekprostitúció terjedését. . .

Kirabolták vasárnap 
hajnalban a hévízgyörki 
vasútállomás pénztárát

A hévízgyörki csendőrség telefonértesítést 
küldött vasárnap reggel a budapesti csendőr
főparancsnokságnak, amelyben közölte, hogy 
a® elmúlt éjjel, minden valószínűség szerint 
a hajnali órákban ismeretlen tettesek betör
tek az ottani vasútállomás főnöki szobájába. 
A betörők, akik a legnagyobb körültekintés
sel és óvatossággal dolgoztak, semmiféle áruló

nyomot nem hagytak maguk után.
A helyszíni szemlén megállapították, hogy 

az éjszakai látogatók teljesen kifosztották n 
pénztárt, feltörték az íróasztalokat és minden 
értéket magukkal vittek. A kárt egyelőre 
nem lehet megállapítani. Hétfőn a MÁV igaz
gatóságának megbízottjai tartanak rovan- 
esolást a kár megállapítására.

/i párisi apagyilKos leány 
bűntársát Keresi 
cl rendőrség

Parisból jelentik: Az apagyilkos Violelte 
Nozieres bűnügyének kiderítését példátlan 
izgalommal kíséri a felháborodott nagykö
zönség. A fiatal leány a vizsgálóbíró előtt 
azzal indokolta tettét, hogy halálosan meg
gyűlölte atyját, aki kora gyermeksége óta 
bűnös viszonyt folytatott vele. A hatóság 
nem ad hitelt ennek az állításnak, amelyre 
erélyesen rácáfolnak a tanuk. Violette Nozie- 
reg erősíti, hogy nem akarta meggyilkolni 
életben maradt édesanyját és csak azért adott 
be neki is a méregből, hogy elkábuljon.

A vizsgálat eddigi adatai megállapították, 
hogy a leány rendkívül züllött életet élt. El
vetemült tettére nyilván az késztette, hogy 
végleg meg akar szabadulni életmódját kor
holó szüleinek gyámkodása alól, másfelől 
hozzá akart jutni 160.000 frankhoz, amelyet 
atyja az ő hozományául összegyűjtött.

A gyilkosságot megdöbbentő cinizmussal 
hajtotta végre és a rákövetkező napokon, 
mialatt a rendőrség a ráterelődő gyanúokok 
miatt már javában kereste, egészen letartóz
tatásáig éppoly gondtalan nemtörődömséggel 
folytatta züllött életmódját, mintha misem 
történt volna.

A rendőrség most elsősorban abban az 
irányban folytatja a nyomozást, hogy meg
állapítsa, vájjon csakugyan egyedül követte 
el tettét, vagy pedig bűntársa is volt. Sok 
körülmény szól az utóbbi feltevés mellett; 
ezek közül a legfontosabb az, hogy az apa
gyilkos nem tud számot adni arról, hol töl
tötte az időt a gyilkosság éjszakáján, amikor 
szüleinek mérgezése és kirablása után eltá
vozott a lakásból, továbbá, hogy mire fordí
totta azt a 3000 frankot, amelyet a fiókokban 
felkutatott és magához vett.

Szereti az otthonát? Meg kell néznie az
Őszi Lakberendezési Vásárt 
„ A  gyerm ek m int fogyasztó"

Rádió — minta asztalterítés— bábjáték

iparcsarnoli. Nyílva egész nap.  D  M li
Belépőjegy katalógussal együtt I ■ kedvezmény

eddig
csak 3 csővel szupergépet konstruá, 
ni, mely minden állomást egyformán 
teljes hangerővel, automatikus lading- 
mentesitéssel vesz és amellett töké
letes zenei élvezetet nyújt

Ezt most lehetővé teszi
az új háromszoros DITETRÓDA, az 
új nagyfrekvenciájii PENTÓDA az új 
nagyteljesítményű végerösitöcsö, pá
rosulva az O R IO N -R E F L E X  k ap 
c s o lá s s a l (szabadalom bejelentve)

3+ 1  ES SZUPER 
Dynamikus hangszó
róval — Kisméretű 

szekrényben

RÁDIÓ
Gyártja: Orion Izzólámpagyár

Hozzászólás Schuller népjóléti 
tanácsnok nyilatkozatához

Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr! Olvastam 
a Magyar Hétfő legutóbbi számában Schiller 
Dezső népjóléti tanácsnok kijelentéseit a vá- 
rosszéli telepről. Magam is ott lakom a tele- 
pen és megerősíthetem a múltkori cikk ada« 
tait, mert sajnálatosan lehetetlen a helyzet, 
hogy kutaink vizét nem használhatjuk és 
egyetlenegy lajtos kocsiból juthatunk a ré- 
szünkre igen szűkén kiszabott ivóvíz ada- 
gunkhoz.

Várva-várjuk a megígért vízvezeték kiépí
tését, hogy végre ez a súlyos sérelmünk or
voslást nyerjen, de úgy látszik, nincs remé
nyünk arra, hogy az utaink megváltozzanak. 
Utainkon, amint azt a Magyar Hétfő is meg
írta, végeztek valami javítást, de már azóta 
újból rossz minden, valósággal belep bennün
ket a por, nemcsak veteményeinket, hanem 
házainkat is. Ablakokat nem lehet nyitva tar
tani, mert ha valahol szellőztetnek, úgy utána 
vastagon fekszik a por a bútorokon. A ta
nácsnok úr úgy látszik nagyon szívén viseli a 
városszéli telep ügyét s talán tudna segíteni 
azon is, hogy ezt az utat úgy építsék át, mint 
a közeli Rákoskeresztúr szegény népe éppen 
a tiidővészt okozó porfellegek miatt saját ̂ ere
jéből kitünően megépítette a községen átve
zető utat. _ _,

Abban a reményben, hogy felszólalásomat 
nyilvánosságra hozzák, maradtam  ̂ Főszer
kesztő úrnak kiváló tisztelettel (aláírás).

$

M égegyszer a kisszakasz
Igen tisztelt Főszerkesztő úr. Hetenként ol

vasom; 00 os kritikájukat a BSzKRT.-tó\, il
letőleg a kisszakasz-rendszer visszáságairól. 
Megvallom, én és velem együtt sok ezer szen
vedő bajtársam várjuk, sőt elvárjuk, hogy a 
BSzKRT e jogos kritika alapján változtas
son végre a mai lehetetlen helyzeten. Sajnos 
ezideig hiába vártunk, semmi sem történt. 
Rövidesen itt lesz a nedves ősz és ha  ̂a 
BSzKRT mereven ragaszkodik helytelen ál
láspontjához és nem engedi be a kocsi egész 
belsejébe, úgy, amint azt önök javasolták, a 
kisszakaszosokat, akkor keserves csalódásban 
lesz a BSzKRT urainak része: inkább gya
log fogunk járni, minthogy a villamos huza
tos perronján megfázzunk, vagy a kisszakasz 
részere fenntartott zsúfolásig megtöltött kis 
részen egymástól ragályos betegségeket kap
junk. Kiváló tisztelettel dr. Balogh Ernő.

A főváros elfelejtkezett 
Erzsébet k irá lyn ő rő l . . .

Igen tisztelt Szerkesztő Űr! Vasárnap volt 
harmincötödik évfordulója szegény Erzsébet 
királynénk meggyilkolásának. A lapok ter
mészetesen évröl-évre kegyelettel emlékeznek 
meg erről a szomorú napról. Eddig ez a nap 
volt az alkalom arra, hogy megsürgessék az 
Erzsébet-szobor felállítását. Az idén már meg 
van a szobor (hogy milyen és mennyire nem 
illik mostani helyére, mindenki tudja), de a 
magyar sajtó most is illő módon rótta le ke
gyeletét régi nemes barátjával szemben. De 
csak a magyar sajtó és egyetlenegy, ismeret
len tisztelője emlékezett meg a királynéról 
néhány szál virággal Ezzel szemben a főváros 
részéről senkinek nem jutott eszébe, hogy 
ezen a napon egy virágkoszorút helyezzen a 
szobor talapzatára. Az Erzsébet királyné szo
bor bizottsága is megszépíthette volna rosszul 
sikerült alkotását néhány szál virággal. So
kat megbocsájtott volna értő nekik a főváros 
közönsége. Reméljük, jövőre ezt a hibát jóvá- 
tegzik és nem fognak sajnálni néhány virá
got attól, aki őszintén szerette a magyarokat. 
Tisztelettel; Egy jobbérzésű ember.
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Lakatos László írja
a Magyar Hétfőnek:

Azt a zenés játékot, amit most a Pesti 
Színházban próbáinak, Bródy István szce- 
náriumából és Bródy Istvánnal írtam. így 
csináltuk, hadd kopogjam le, annak idején 
ketten a Zenebonát is. De azt is, (ezt is, 
azt is) jókedvűen írtam, csak úgy jött be
lőlem és minden sorral, amit leírtam, fiata- 
labbnak éreztem magam. A  munkát egy pil 
lanatig nem éreztem munkának, végig pasz- 
sziónak. Sőt. Voltak percek, amikor csodál 
koztam: ezért fizetik az embert? Hiszen 
olyan mulatság csinálni. Talán inkább úgy 
lenne igazságos, ha az ember fizetne érte, 
hogy ezt lehet, hogy ezt szabad. Talán.

E gyébként. . .  Áprilisi vőlegény —  új
szerű valami akar lenni. Körülbelül ez: 
hangos film élő szereplőkkel. Mert kis képek 
gyors és változatos sorozata, zenei aláfesté
sek és ritmikus ismétlődések, de az egész 
atmoszféra is a hangos filmé. Muszáj az 
eddigi operettműfajban valami újat. A régi 
patronok halálosan kiélték magukat.

Az előadás álomszerű. Honthy Hanna, 
F ejes  Teri, Páger Antal, a két Latabár 
imádkozni se lehet különb kiosztást. A  mu
zsikát Hajós József komponálta. Igen . . .  
Az, aki az „Ich hab dich einmal geküsst” -öt 
írta. Ha az „ Áprilisi vőlegény”  zenéjét is 
annyiszor fogják játszani. . .

Uo&fyeim U tóim ,

Elnök úr, v ig y á za t!
A PARTS SOTR ÍRJA: Lebrun elnök 500 

frankot küldött az öt elgázoló kerékpárosnak, 
ezzel is bizonyítva, hogy nem neheztel. Biz
tos, hogy ezekntán a kerékpáros sem. neheztel. 
Hanem: vigyázat, elnök úri Franciaország
ban igen sok a nagyon szerény jövedelemből 
élő kerékpárral rendelkező polgár. És az ör
dög sohasem alszik. Néhány ezer ilyen kerék
páros esetleg szeretne 500 frankot keresn i... 
Elnök úr. vigyázat. . .  Kerékpárosokkal szem
ben sohasem lehet eléggé óvatos az ember. 
Hát még ha külön jutalom is kecsegtet. . .

A  bölcs nő és a haza bölcse
A Király ucca egyik házának földszintjén 

lakik özvegy Deák Ferencné. Ez a hölgy ar
ról is nevezetes,  ̂ hogy rokona a haza bölcsé- 
r.eK.̂  Nem csupán névrokona. Néhány évvel 
ezelőtt elhúnyt férje vérszerinti unokaöccse 
volt a nagy államférfiúnak. A szerény kis 
lakás hálószobájának falán két kép: mind a 
kettő Deák Ferencet ábrázolja. Az egyik a 
haza bölcsét, a másik az unokaöccsét. A ha
sonlatosság feltűnő, özvegy Deák Ferencné 
azonban nem erről nevezetes. Hanem arról, 
hogy hajnövesztő kenőcsöt árul. Ő ugyanis 
«gy bölcs nő, jól tudja, hogy a haza bölcsé
nek glóriájából nehéz megélni. A hajnövesztő 
kenőcsből már sokkal könnyebb...

bizonyára megütközést keltett országszerte 
Gömbös Gyula miniszterelnöknek az a kijelen
tése, hogy ö népi villásreggelizni ment Pilis- 
vörösvárra. A miniszterelnök ugyanis — 
amint tudni méltóztatnak — , szerdán délelőtt 
érdemrendeket adott a „ s o l y m á r i  h a l á l -  
a k n a ” címen ismert lélegzetállító élet-film 
kilenc halálból menekült főszereplőjének és 
ebből az alkalomból E n g e 1 Á. vezérigazgató 
úr vállalata G ö m b ö s  Gyulát villásreggelizni 
hívta. Ekkor mondta a miniszterelnök igen 
röviden, velősen és nagyon is feltűnést keltő 
gesztus kíséretében, hogy ü nem villásregge
lizni utazott Pilisvörösvárra, hanem c s u p á n  
a felelős államférfi és az érző ember tóga 
virilis-ében. Kezetfogott a kilenc barázdás 
arcú, kemény markú magyarral és visszauta
zott a fővárosba. E n g e l  Á. vezérigazgató úr 
villásreggelije nélkül. Snájdig ember ez a 
Gömbös, az kétségtelen. Van neki stílusa, vagy 
ahogy egyáltalán mondani szokták — v a n  
v a l a m i  b e n n e .  Például: ö n u r a l o m .  
Értesülésünk szerint, Hölgyeim és Uraim, 
igen finom villásreggeli várta Gömböst, aki 
ebből is látható — egyetlen gesztusával ren
geteg illúziót képes megölni. Volt kéremszé- 
pen fácán- és fogolypecsenyo, kaviár, lazac, 
tálaltak halat-vadat s mi jó falat és Engel Á. 
úr, a vezérigazgató biztosan csinosan fel is 
öltözködött, fogadóképesen, ami az ilyen 
m u n k á b a n  t ö l t ö t t  é l e t n é l  ugyebár 
nagy szó, azért fogadóképesen, mert fogadni 
akarta Magyarország miniszterelnökét. Piztos 
beszédre is készült Engel Á. ur, szép, férfias 
beszédre, méltatta volna a nap jelentőségét, 

bánya jelentőségét, az érdekeltség jelentő
ségét és amilyen jóindulatú egy ember, talán 
a m i n i s z t e r e l n ö k  j e l e n t ő s é g é t  is.  
A bányászokét esetleg nem. mert ezt már a 
miniszterelnök amúgy is méltatta.

És G ö m b ö s  azt a sok szép, rózsaszínű 
álmot szétrombolta, a fácán- és imbisz-csodá- 
kat elhervasztotta és bizonyára mérhetetlen 
szomorúságot szerzett E n g e l  A. úrnak, nem 
is lehet tudni így hirteleniben, h o g y a n  l e 
h e t n e  e z t  h e l y r e h o z n i ?

Ó, mily szépen tudott villásreggelizni ez az 
ország. Mily más idők voltak régen, atyáink 
idejében; a szép, sőt vakítóan fehér abroszo- I 
kon roskadozó étel-almok, amiknek konstruk
tőrjéhez, szegény néhai Erillat-Savarin ta- |

noncnak se mehetett volna, ó , mily hosszú, 
kéjes villásreggeliben, sőt villásvacsorában 
vonaglott az ország, perdültek az ajkaiéról a 
szavak igazgyöngyei csengtek a raffináltan 
finom és becses pohárkák, a koccintások rózsa
szín felhője mögött, beh szép is volt ez —— és 
akkor jön ez a Gömbös, hogy ő nem villás- 
reggclizik és p o r b a  s ú j t  egyetlen szemvil- 
lantással egy oly derék, sót egészen kifogás
talan urat, mint amilyen például Engel A. 
vezérigazgató.

Pedig hogy készült Engel a villásreggelire. 
Szinte a szomorú bányaszerencsétlenség első 
pillanatától kezdve készült. Úgy készült, hogy 
n em  t u d o t t  m e g j e l e n n i  a n n a k i d e 
j é n  a s z e r e n c s é t l e n s é g  sz  ín he
l y  én,  hogy nem tudott időt szakítani magá
nak arra, hogy a kórházban meglátogassa a 
szörnyű élmé.nnyel g a z d a g í t o t t  kilenc 
bányászt, egészen elfeledkezett arról, hogy 
megnézze őket, amikor xi kórházból újra ott
hon voltak, az ákácillatú kis svábfaluban, sőt 
E n g e l  Á. úr, — bizonyára a villásreggelire 
való készülődés óriási izgalmában —  rn é g 
a r r a  a z  a k t u s r a  i s  e l f e l e j t e t t  e l 
m e n n i ,  a m e l y e n  M a g y a r o r s z á g  
m i n i s z t e r e l n ö k e  s z e m é l y e s e n  o s z 
t o t t a  ki  az  á l l a m  a j á n d é k á t  a sú
l y o s  m e g p r ó b á l t a t á s o n  k e r e s z t ü l  
m e n t  k i l e n c  m u n k á s e m b e r n e k .

Igaz, hivatkozhatik E n g e l  S. úr arra. Höl
gyeim és Uraim, hogy az egyik munkást, aki 
a szerencsétlenség alkalmával súlyos reumát 
szerzett, e l k ü l d t e  á l l á s á b ó l ,  mert nincs 
szíve nézni, hogy egy beteg ember oly nehéz 
munkát végezzen, mint amilyen például a 
szénbányászás.

Ilyen előzmények után valóban f u r c s a  
és k ü l ö n ö s  e g y  g e s z t u s  a m i n i s z 
t e r e l n ö k é .  Hogy ó nem megy el a villás
reggelire? Ott hagyja azt az Engel vezérigaz
gatót fácánostul az -j tömérdek homard-jával, 
lazacával és a kecses kis vajas-sonkás szend
vicsekkel. M i l y  s z e g y e n !  Milyen különös 
egy ember ez a Gömbös. Elmegy egy ilyen 
aktusra és e l ő z ő l e g  m e g r e g g e l i z i k .  
Mert itt csak egy elfogadható kifogás adódik.

Mikor Engel úr ü z e n t  é r t e ,  hogy terítve 
van, akkor ő már — a miniszterelnök —  bizo
nyára j ó l  v o l t  l a k v a !  I g a z ?

Lengyel Miklós.

A  f i n n y á s ,  a z  i r i g y  é s  a  t a k a r é k o s
Három ember a körúti kávéházakból, aki
ket mindenki ismer, akiket mindenki látott, 
csak nem vett észre —  Pillanatfelvételek  
borús időben —  Ha nem sikerült a kép, a 
rossz világításnak tudható be

D o n  K u j o n e ...
Charlie Chaplin szerelmes, ezúttal ötödször, 

szávai — last nőt least: végül, de nem utol
jára. Chaplin nagy ember. Neki szabad több
ször is. ötször is. Tízszer is. ö  egy ilyen. 
Neki jól áll minden. Az is, ha cipötalpat rág. 
Az is, ha világpolitikai be-, illetve kijelentést 
tesz. Az is, ha csak néma filmet játszik. Az 
is, ha tiltakozik Hitler ellen és levéteti ősi, 
ápolt,' szép és jelentőségteljes — Hitler-hajú- 
szái és ezentúl csupasz arccal játszik. Az is, 
hogy abbahagyja a dón kihotei harcokat. És 
az is, hogy — végül, de nem utoljára —  
ötödször is az édes igába bojtja hollófekete, 
de már őszülő haját. Don Kihotéból dón Ku- 
jrme.' Csak hódolat neki és nem bírálat. 
Mégis: ötször nősülni...

•»**^*h***0*0*0̂ t01,

N em  Páris és m ég is..
E g y  hölgy (táncosnő) az egyik pesti mu

latóban táncok Ebben nincs semmi. A felső- 
teste meztelen, mert ezen sincs semmi. A kö
zönség lélegzetvisszafojtva nézi a félaktot, 
amely él, sőt mozog is, mert hiszen táncol. 
Egy úr a nézőtéren ezt mondja: „a nyáron 
J‘űrisban láttam a meztelen röviit. Az is ilyen 
■colt. Csakhogy ott tizenhat rassz nő csinálta 
ugyanezt."

A mesélő körül sápad óznak izgatott java- 
korabeli urak. Mégis: tizenhat. Az annyi, 
vein t . . .

A táncosnő táncol. Meztelen felsőteste kö
rül furcsán imbolyognak a belügyminiszter 
erkölcsvédelmi paragrafusai. A szám: siker. 
Az ügyeletes detektív megtörli homlokát. 
Biztos tetszik neki, hogy csak a felsőtest 
meztelen. Lejjebb ugyanis a hölgy egész tűr
hető estélyi (éjszakai) öltözékben van.

jl H eiijtlen -íéri 
S színpad

gyermekszereplőket keres vasár
nap délutáni gyermekelőadásaira. 
Jó tanuló, tehetséges gyermekek 
szülői kísérettel jelentkezhetnek 
kedden délután 3 és 4 óra közölt 
a szío házban.

Minden kávéháznak megvan a Faját „ven
dé g specialitása” . ő  az a „stammgast” , aki a 
legelégedetlenebb, aki a legtöbb munkát adja, 
legkevesebbet fogyaszt, amit rendel, azt ke
vésnek és rossznak mondja, veszekszik. Össze
hasonlítja a felszolgált étel mennyiségét és 
minősegét a konkurrens kávéház adagjával, 
azt jobbnak tartja, holott az ócsárolt kávéház 
úgy hozzátartozik életéhez, mint a levegő.

A kávés és a pincérek mindezt természete
sen fzó  nélkül eltűrik, mert olyan vendégek 
is vannak, akik épp ezért jönnek a kávéházba. 
Ezeknek úgy7 kell a délutáni feketéjükhöz a 
stammgast”  veszekedése, mint a potyahab a 

feketére. •
Három pillanatfelvételt készítettem, három 

„stammgastról” . Sorrendben fogom a fényké
peket bemutatni.

a Pista, az Árpád, a Jani és a többi pincéreket 
keresi. Mindig azt, amelyik nincs ot t . . .

A  finnyás
A főpincér bemondása szerint a finnyás ti

zenöt éve jár a kávéházba. Középtermetű, 
szemüveges úr. Állítólag nyugalmazó”  közép
iskolai tanár, óra pontossággal délután ötkor 
érkezik.

—  Pincér! Hol a Károly? — az első kér
dése.

— Ma szabadnapos, kérem.
—  Hát hány szabadnapja van tulajdon

képpen? Hozza a szokásos kávémat.
A pincér express-sebességel rohan a kony

hába.
—  Kis kávé, nagy murival. . .
A konyhában már tudják, hogy ez n tanár 

úr kávéja. Elkésztik. Kapucinus pohár, sok 
tejjel, gyűszűnyi feketével. Rohanás vissza. A 
pincér még le sem teszi a tanár úr kávéját.

—  Mi ez, kérem, mi ez? Már megint meg 
akarna!: mérgezni? Tintát hoznak? Mindig 
mondom, hogy nem lehet ebbe a kávéházba 
jönni, A Károly pincér úr persze szabadnapos. 
—  ezt egy szuszra mondta el. A következő lé
legzetvételnél :

—  Tűnjön el ezzel a méreggel, mert ha rá
nézek, már szédülök.

A pincér visszaviszi a kávét, leteszi hátul 
egy asztalra, belenyúl a zsebébe, megnézi, 
mennyi a borravalóállomány, majd ugyanazt 
a kávét ismét a tanár úr asztalára teszi.

—  Tessék parancsolni.
—  Na, látja. Ezt az előbb is megtehette 

volna. Persze, a borravaló mellé még az is 
kell, hogy a vendég mérgelődjön. De úgy kell 
nekem, minek jövök szerdán ebbe a kávéházba, 
amikor a Károly szabadnapos.

Mondanunk sem kell, hogy a többi napokon

A z irigy
öregedő, monoklis férfi. Asztala van, 

amelyhez csupa oiyan ember ül le, akik „húz
zák” . A kiszolgálással nincs sok baja, csak a 
vendégekkel.

A legszebb három eset, amelyet feljegyeztek 
róla, a következő:

— Hallottad, — kérdi tóle az egyik „asztal
tag” —  a Pistának meghalt Bácskában a 
nagybátyja és ezer hold földet örökölt tőle.

— Nem irigylem — mondja a monoklis — , 
Jugoszláviában, olyan nagy az örökösödési il
leték, hogy rámegy az ezer hold.

— Lehet, hogy igazad van. De mit szólsz a 
Horváthoz? Ötezer pengőért vett a Sváb
hegyen villát. A kertben szökőkút, hatalmas 
gyümölcsös, tetöterrasz és nyolc szoba . . .

— Ugyan kérlek, nem sajnálom tőle . . .  a 
villa nincs alápincézve.

Erre az asztalt.agok még nagyobb hazugság
gal „kedveskedtek” a törzsiének.

— Tivadar ötvenezer pengőt nyert a sors
jegyen.

—  Legyen boldog vele. Én tudom, hogy eszi 
a penész, mert csak nyolcad sorsjegye volt és 
abból is elvisz az állam húsz százaléicot. . .

A  takarékos
Ezt nem kell mutogatni, kedvéért este í) 

órakor tízesével mennek a kávéházba. Tegnap 
a következő produkciót láttam tőle;

— Pincér, hozzon egy teát.
A pincér hozta. A takarékos, aki különben 

atléta termetű, kinyitotta aktatáskáját, kivett 
belőle két staniclit. Az egyikben két tojás volt, 
a másikban vaj. A tojást beletette a teába, 
három percig várt, majd, mint aki jól végezte 
dolgát, kitöltötte a teát, amelyben addig a to
jás főtt, kenyerére vajat kent és a legkitűnőbb 
étvággyal fogyasztotta el vacsoráját.

Még annyit meg kell írnunk a takarékos 
emberről, hogy este magához kéri az összes 
reggeli lapokat, szám szerint nyolcat, abból 
négyet visszaad, fizet és távozik.

Ezt a három embert fotografáltam le egyelő
re, étkezés közben, a kávéházban,

B. T.

Vannak, akik engedély n élkü l...
Törzsök Károly szobrászművész azon tisz

teletteljes kérelemmel járult a nagyméitó- 
sagú belügyminiszterhez (végső fokon;, hogy 
(miszerint) bizonyos halálugrást kegyeskedne 
néki engedélyezni. Ebből ugyanis ö ^szeretne 
megélni. Különös egy ember ez a kérelmező. 
A halálugrásokból általában ^megszoktak 
halni az emberek. Ő élni akar. Másreszt: ha- 
nyan vannak, akik engedély nélkül. . .  ösz- 
szekötöhíd . . .  Negyedik em elet... Ez is ha
lálugrás. És gyakori. Szintén a megélhetés 
miatt Makai Emil ezt mondta gyönyörű ver
ses vígjátékában: „Meghalni könnyű, élni ne
hezebb, törd egy kicsit, azért van több eszed.' 
Törzsök művész úr a nehezebbet választja és 
pedig gyilkos humorral, ami nagy lélekra 
vall: engedélyt kér a halálugráshoz, mert - 
élni akar. . .

„ N a n a  kis huncut,
m a g a  im á d k o zn i a k a r ! . . . ?
Szeptember végén kezdődnek a zsidó ünne

pek. A pesti izraelita hitközség ilyenkor bérbe
adja a templomi üléseket. Azelőtt — tekintet
tel arra, hogy a nagytemplomoknak nem ele
gendő a befogadóképessége — pótiniaházak 
létesítését engedélyezték.

Vasárnap ezzel kapcsolatban a pesti izraelita 
hitközség érdekes hírt tett közzé a napilapok
ban. Azt közlik, hogy nem adtak engedélyeket 
pótimaházak nyitására és a legcrélycsebbcn 
fognálc eljárni a zugimaházak létesítőivel szem
ben.

Már az magában véve is furcsa, hogy isteni- 
tisztelet céljaira szolgáló helyet „zugimaház
nak” bélyegez a hitközség. Az pedig megdöb
bentő, hogy rendőri beavatkozással fenyege- 
tődznek azokkal szemben, akiknek nem telik a 
drága templomi ülések bérlésére és magánla
kásban szeretnének fohásszal fordulni az Is
tenhez.

Önkéntelenül az a vicc jut eszünkbe, amelyet
a tőzsdei krach után meséltek.

Swarez a Dohány-templomban akart be
menni hosszúnapkor. Az ajtóban álló szoiga a 
tcmplomiilcs bérlését igazoló jegyet kérte.

—  Én kérem csak egy barátomnak aluirqk 
szólni — hebegte szegény Sirarcz.

— Nana kis huncut, — feddte meg a szolga, 
— én azt hiszem, hogy maga be akar lógni és 
imádkozni akar. . .

Azt hisszük, hogy vem szabod a pesti izrae
lita hitközségnek állandóan rideg üzleti ala
pokra helyezkedni és vem szabad kizárni a 
templomokból, illetőleg magánimaházakból azo
kat, akik szegények és nincs pénzük arra, hogy 
a templomi belépőjegyet megvehessek. Ezek ta
lán ingyen is imádkozhatnának . . .

Érdekes bírálat 
Lévai Jenő könyvéről, 

az „Éhség, árulás, 
Przemysl/#-ről

A magyar könyvbarátok DIÁRIVM a, amely 
az Egyetemi Nyomda kiadásiban a magyar 
könyvpiac legismertebb könyvkritikai szem
léje, Ciakó Pál tollából, — ki tüzérhadnagy- 
ként maga is átélte a przemysli eseményeket, 
— a következő- érdekes bírálat jelent meg:

LÉVA Y JENŐ; É h s é g  — Á r u lá s  — 
Przemysl Bp. (M agyar Hclf!i.) 1933. 8-rct, 
332 o ld a l, k é p ek  k e l. A r a  ZSO 1‘ .

A gyorsan pergő kalamlorfilmek izgal
mát érezzük, ahogy a vérbeli újságíró 
tollán életre kél újból a przemysli tragi
komédia, amelynek tragikus hőse csak 
egy van, a legnagyobb és legszánandóbb: 
a magyar katona. Komikus komédiása 
annál több: a háborúra „készülő'1* had
vezetőség, a korrupt intendatura, a k. u. 
k. naivitás és meghunyászkodna, az 
egyéni hiúság és legfőkép a hiányosan 
felszerelt vár. Lévai könyve az egyéni 
tapasztalás, a hivatalos kútfők és magán- 
följcgyzések adataival igaz képet fest. 
Érezzük ezt, tudjuk mind, akik ott vol
tunk, akik ebben a tragikomédiában el
buktunk, s akik romantikus hősei vol
tunk mindjobban tűnő ragyogását Szi
béria poklával váltottuk fel. — A kitű
nően megírt könyv legsikerültebb része 
talán az. amikor az író az ostromlott vár 
kettős életét — a törzskar és a város 
szembeállítva a „front“ -tal — írja le: « 
viszonyok és a különleges életet élők fi
nom analízise. — Azért az ércnél mara
dandóbb monumentnmért pedig, amely- 
lyel Przemysl magyar honvéd hőseit egyé
nekben és összességben M magasztal ja , a 
legnagyobb eismerés a szerzőnek, aki 
nek könyve immár 5-ik kiadásban, 30.000 
néldányban jutott el a magyar ol-asó 
hoz. (Cz. P .)

K E Z É B E  V E S Z I
a Dr. Morisson Depilator rrayont s vele ké
nyelmesen két perc alatt leradírozhatja fe
lesleges hajszálait. Különösen kis helyen levő 
szőrök eltávolítására alkalmas a Dr! Moris-

son Depilator crayon. Kapható jobb szaküz
letekben. Magyarországi főraktár: Kozmo- 
chemia rt., Budapest, IV., Molnár-u. 35.
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Tahy Miklós detektívfelügyelő 
le akart szúrni egy rendőrt
a'Múzeum-kőrúton, majd
fölvágta ereit

Vasárnap, a ko/-a reggeli érákban borzal
mas jelenetek játszódtak le a Múzeum-kőrút 
és a Rakóca-ut, sarkán. Egy hatalmas ter
metű férfi, ak/ről később kiderült ,hogy Tahy 
Miklós nyuvsalmazott detektlvfelügyelö, le
dobálta maidról rujwit, majd mindkét karján 
az ingujját felszakította,

zsebéből élesre fent kést rántott elő és az
zal kezén az ütőereket felvágta.

Alig néhány szemtanúja volt ennek a meg
döbbentő esetnek. A  posztóié rendőr és a kö
zeli autotaxiálloma8 soffőrjei néztek végig a 
sZenencsétlen ember öngjülkossúgi kísérletét, 
de néhány perc múlva a korai órák ellenére 
is százakra menő tömeg gyűrűje vette körül 
a vérző karú és a levegőbe jobbra-balra, ész- 
nélkül vagdosó férfit. Tahy Miklóst senki sem 
merte megközelíteni. Szüntelenül ezt kia
bálta:

— Aki a kőzetembe jön, irgalmatlanul lc-
sziirom!. . .

A villamosforgalom pedig megállt, mert az 
eszét vesztett ember a villamossínekről nem 
akart elmozdulni.

Reflektorfényben
A körbenálló kíváncsiskodók ég a segélyt 

nyújtani njkarók teljesen tehetetlenül állottak 
a nagy vérvesztességet szenvedett emberrel 
ízemben. Tahy Miklóst sem kéréssel, sem fe- 
nyegeté/sel nem lehetett megközelíteni. Má
ltáéiul kitartott amellett, hogy aki a közelébe 
fér kő tik leszúrja.

A posztoló rendőr, akinek úgylátszik nem 
ez \*olt az első esete, amikor elmebeteggel állt 
szemben, — mert kétségkívül jelen esetben 
ilyenről volt szó, — utasítást adott három 
eo.ífőrnek, hogy

kocsijaikkal egymás mellett álljanak
szembe a (letektivfclügyelővel és gyújtsák 

fej reflektoraikat
A rendőr ötlete kitünően bevállt A hirtelen 

világosságtól megvakult ember kezét a szeme 
elé tartotta, hátrálni kezdett és a villamos
megállónál lévő padra látszólag teljesen ki
merültén lerogyott. A kést azonban, amellyel 
borzalmas sebet ejtett magán továbbra is 
görcsösen szorította a kezei között. A reflek
torfény kialudt, a még jobban felszaporodott 
kíváncsiskodók, pedig lélegzetvisszafojtva fi
gyelték az elkövetkezendőket.

érkeztek. A szerencsétlen ember végre is tel
jesen legyengült, a nagy vérveszteségtől, apa- 
tikusan nézett maga elé, amikor a teljes se
bességgel megérkezett mentőautóból kiugrott 
az orvos, hogy bekötözve sebeit első segélyt 
nyújtson.

Amikor Tahy Miklós karján elállították a 
vérzést, a rendőr levette kezéről a szijjat, 
majd kényszer zubbonyt húztak rá, hordágyra 
fektették és beszállították a főkapitányságra, 
hogy megkezdjék a szokásos kihallgatást.

Tahy mintha megnémult volna. A rendőr
ségen egyetlen szót sem tudtak kivenni be

lőle, amely megmagyarázta volna szörnyű tet
tét. Zavaros viselkedéséből arra következtet
tek, hogy a deteklívfelügyelőnek, — akit kü
lönben már három évvel ezelőtt nyugdíjaz
tak, — elméje megzavarodott. A rendőrség 
inspekciós elmeorvosa megvizsgálta a beszál
lított embert és rövidesen megállapította, 
hogy Ön- és közveszélyes elmebeteggel van 
dolga.

A szerencsétlen embert, a rendőrségi jegyző
könyv fölvétele után a lipótmezei elmegyógy
intézetbe szállították.

Benczés Tibor.

Meggyujíotia ruháját 
egy matróna, így köve
tett el öngyilkosságot

A hetvennyolc évi 
kínok között halt

Borzalmas módon vetett véget az életének 
egy hetvennyolcéves asszony. Özvegy Láng 
Józsefné háztartásbeli nő, alti a Soroksári-út
8— 10. számú házban lakik, vasárnap reggel 
nyugodtan megreggelizett, majd kiment az 
éléskamrába, ahonnan egy benzines üveggel 
tért vissza. Hozzátartozói megkérdezték a 
matrónától, hogy miért van szüksége a ben
zinre, amire azt a választ adta, hogy téli ru
háit akarja kitisztítani.

Ezzel már napirendre is tértek az öregasz- 
szony vasárnapi elfoglaltsága felett. Egy óra

s asszony szörnyű 
meg a Rőkushan
múlva azonban szörnyű sikoltozás verte fel 
a ház ünnepi csendjét. A sikoltozás az épület 
félreeső helyéről jött, ahonnan különben láng 
csapódott ki. A lakók feltörték a mellékhelyi
ség ajtaját, ahol a szerencsétlen matrónát 
lá.igtcngerben találták. Láng Józsefné ben
zinnel öntötte le ruháját, majd meggyuj- 
totta. Az idős asszonyt súlyos égési sebekkel 
haldokolva szállították a Rókus-kórházba, 
ahol azonban mar nem tudtak segíteni rajta, 
mert röviddel a beszállítás után szörnyű kí
nok közepette meghalt.

B o n yo lu lt p ö rö sk ö d é s  e g y
Támadás a rendőr ellen ő rn a g y  e p e k ő g y ó g y s z e re  k ö rü l

A b ír ó s á g n a k  k e it  e ld ön ten i, h o g y  h a sx n á ih a tó -e  a
„F e>vinu m “

Tahy Miklós pillanatnyi ijedelmét akarta 
felhasználni a rendőr, hogy a dühöngő em
bert megfékezze, sebeit bekötözze és szükség 
esetén kórházba szállíttassa. ZsebélWSl szijjat 
rántott elő, a detektívfelügyelő mellett ter
mett, össze akarta szijjazni a kezeit, hogy ár
talmatlanná tegye.

A hatalmas erejű ember azonban abban a 
pillanatban, amikor a rendőr megközelí
tette, szinte gumilabdaként pattant fel 

ültéből és a rendőrre vetette magát.
Magasra lendült a megháborodott elméjű em
ber karja. A körülállók földbe gyökerezett lá
bakkal, halottsápadt arccal nézték a jelenetet, 
amelynek befejezése csak az lehetett, hogy 
Tahy Miklós beváltja ígéretét és leszúrja a 
rendőrt, aki megakarta őt fékezni.

A kíváncsiskodó nők és a gyengébb ideg
zetű férfiak riadtan menekültek a közelből. 
Szorongatott helyzetéből a rendőrt a közelben 
lévő soffőrök mentették ki, akik 

hátulról eLkapták a detektívfelfigyelő kar
ját, kicsavarták kezei közül a borotva- 

élesre fent kést, 
majd megkötözték.

h’égy embernek kellett lefogni a magából 
kikelten kiáltozó Tahyt, arnfg a mentők meg

Igen fogas kérdés foglalkoztatja most dr. 
Schwarcz László budapesti törvényszéki bírót, 
aki a napokban tűzte ld a tárgyalást abban az 
ügyben, amelyben egy „Felvimim” elnevezésű 
cyekö elleni szer hatása és használhatósága 
dönti el a per sorsát.

A felperes A. S. aktív honvédőrnagy. Né
hány évvel ezelőtt eperohamot kapott. Az or
vosi vizsgálat kiderítette, hogy epekövei kép
ződtek. Az őrnagyot előbb kétségbeejtette ez 
a megállapítás, annál is inkább, mert félt, 
hogy pályáját kénytelen lesz abbahagyni, ha a 
betegsége elhatalmasodik rajta. Betegeske
dése szobájához kötötte és itt egy alkalommal, 
amint unalmában iratait rendezgette, a kezébe 
került egy elsárgult recept, amelyet még atyja 
hagyott reá, akit egy időben szintén epeköves 
fájdalmak kínoztak.

A receptben egy növényi keverék alkatrészei 
és elkészítési módja volt leírva. A hozzávalók 
egyszerű növények, amelyek a mezőkön min
denütt találhatók. A katonatiszt nagy remé
nyekkel kezdett ezzel a szerrel kísérletezni és 
sikerrel.

Epekövétől rövid idő alatt megszabadult. A 
tetterös férfi már betegsége kezdetén nagy 
odaadással kezdett az epebajról szóló szak
könyvekkel is foglalkozni. A sikeres gyógyulás 
után még inkább belemélyedt e kérdés tanul
mányozásába. Elhatározta, hogy felfedezését 
szenvedő embertársai javára hasznosítani 
fogja. Sikerült is kísérleteivel egy olyan 
gyógyszert előállítani a kezdetleges tea he
lyett, amely már a modern gyógyászat köve
telményeinek is tökéletesen megfelelt. A 
gyógyszerből több orvosismerősének adott ada
gokat, akik azok segítségéved mintegy hO epe- 
köves beteget gyógyítottak meg, operáció nél
kül.

A nagyszerű eredményekre felfigyelt az őr
nagy egyik barátja, B. I. is, aki az Őstermelők 
Szövetkezeténél igazgató. Felismerte a talál
mány nagyszerű emberbaráti és kereskedelmi 
értékét s az őrnaggyal együtt elhatározták, 
hogy a gyógyszer nagybani előállítására és 
forgalombahozatalára megfelelő vállalatot ala
pítanak. A vállalathoz laboratóriumot és pén
zes társat kerestek. A társ jelentkezett is S.

Fiuknak, leányoknak, iskolába, intézette
0  Beverszabásmintáklegalább modelljei megérkeztek
Leányka éa fin i«tózet! és iskolarahák 

szabásmintái •• kaphatók

Előírásos
ruhák, kabátok, cipők, harisnyák, fehér- 
nemüek, paplanok, ágyneműek, iskola
táskák, Írószerek és az összes felszerelések

a le g jo b b  minőségben, 
a legolcsóbban

Férfi á tm e n e ti 
d o ub l k a b á t

19.80
Férn sazdászkabát

elsőrangú kivitelben

18.80
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nőség. fekete, 11 s o r o s _— P 1 .2 0
1 darab s z G n v e g k e i e ---------------- p —.7 8
1 darab tO SlO tlK eVe--------------------- P - . 7 8
1 darab 00-ás SŰP026K6Y0. magyar

gyökér — — — — — — — P —.1 8
1 darab b a r t iu ls c lt  o -ás, garantált

tiszta lószőr — — — — — — P 1JI8
1 darab lá b t ö r lő  00-ás, (japán)-------P 1 -2 0
i doboz v* kg-os k á d p a s z t a ------- p - . 5 8
1 üveg k a iy h a e z O s tő z ő .  hőálló,

1 kg
50 gr-os — -- — — — — — P 
OlaifeStéH príma fehér vagy -88
szürke __ — — — — — — P 1-20

1 kg ozagfestéfi (nem különleges
színek) — _ — — _ — P 1.-
(az olajfestékek doboz nélkül értendők)

1 kg zománclakk (email) közép 
minőségű — — — — -------P

1 kg padldlakk (borostyán)
köz épmi nősegű — — _ _ P

1 ki padlúlakk (linóleum) 
középminőségű — — — _ — P

1 k« bruaolln elsőrendű _ _ P 1.20
1 kg BOtOrSahH prím a------------P 2 .-

U M / u r s

FIÓKOK MÍNDEN KERÜLETBEN 
Í5 MINDEN NAGYOBB V Á R 05B A N  &

A. és felesége ismert budai gyógyszertár- és 
laboratóriumtulajdonosok személyében. Közös 
haszonra meg is alakították a vállalatot és 
megállapodtak, hogy a honvédőmagy a gyógy
szer előállításának titkát viszi a vállalatba, dr,
S. A. gyógyszerész laboratóriumával és tőkével 
járul hozzá a gyártáshoz és a forgalomba* 
hozatalhoz szükséges belügyminiszteri enge
délyt lesz köteles megszerezni, B. I. a rész
vénytársasági igazgató pedig a gyártmányok 
elhelyezésére és forgalombahozatalára vállal
kozott. A gyógyszert „Fe/rmum”-nak nevezték 
el.

A társak most már tőkével megerősítve 
megindították az újabb kezelési és adagolási 
kísérleteket. Ezek a kísérletek most már az 
Új Szent János-kárházban folytak és miután 
eredménnyel végződtek, megkötötték a végle
ges szerződést. Megtették az előkészületeket a 
nagybani gyártásra. Hozzáfogtak a nyers
anyagok gyűjtéséhez és további nagyobb- 
arányú kísérletekre készültek.

A bíztató kezdet után azonban dr. S. A., a 
pénzes társ, egyszerre azt közölte a többiekkel, 
hogy a vállalkozás finanszírozása a közben 
rosszabbodott gazdasági helyzet folytán többé 
nem áll módjában és ezért kénytelen a szerző
dést felbontani. Stornó-díjat ajánlott fel két 
megdöbbent társának, de azok nem fogadták 
el ajánlatát, hanem ragaszkodtak ahhoz, hogy 
kezdjék meg a gyógyszer gyártását. Mikor dr.
S. A . nem volt hajlandó tovább sem a labora
tóriumot, sem pénzt rendelkezésükre bocsáta
ni, a másik két társ megbízást adott dr. Hű
béri László ügyvédnek, hogy pert indítson 
dr. S. A. ellen. B. I., a részvénytársasági igaz
gató 17.800 pengő, a feltaláló pedig külön 
9700 pengő elmaradt haszon megítélését kérte 
a törvényszéktől.

A tárgyaláson dr. S. A. azzal védekezett, 
hogy ö nem a rossz gazdasági viszonyok miatt 
állott el a gyógyszer gyártásától, hanem azért, 
mert időközben arról győződött meg, hogy a 
gyógyszerrel nem lehet az epekövek feloldását 
és eltávolodását elérni. Ezért a belügyminisz
teri engedélyt sem lehetett volna megszerezni. 
Tehát nem szerződésszegő, de ha az lenne, sem 
származna a felpereseknek kára a gyártás el
maradásából, minthogy csak a jövedelemből 
részesedtek volna, ilyenre azonban számítani 
nem lehetne. Nincs helye tehát kártérítésnek,

A következő tárgyaláson a bíróság minde
nekelőtt egy érdekes kérdést fog eldönteni. 
Aszerint, hogy melyik fél állításait látja való
színűbbnek, fogja elrendelni, hogy kinek keli 
a gyógyszertani állomás költségeit előlegezni.

Dr, Erdős László,
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M A G Y A R  H É T FMég mindig kísért Labríola...
Furcsa mentőakció az adósságok  
hátrahagyásával külföldre távozott 
varieté-igazgató érdekébenS Z ÍN H Á Z ! !

Az egyik fővárosi színház érdekeltségéből 
kivált a pénzestárs. Ez egy kiváló ember — 
mondják rá a kávéházi asztalnál. Valaki 
megkérdi: miért történt a szakítás, hiszen 
már kész volt minden az indulásra.

A kérdésre egy színész ezt feleli:
— Azért történt a szakítás, mert kiderült, 

hogy Pénzes többet ígért, mint amennyije 
volt, az igazgató úr pedig kevesebb adósságot 
vallott be, — mint amennyije volt.

A n a g y  riport
B e m u t a t ó  a  B e f f ) l e n - l é r i  

S z í n p a d o n

Gellert Lajos és Szánthó Dénes darabjának 
kísérőzenéjét tnnocent Ernő verseire Polgár 
Tibor szerezte. A szereplők mind kitűnőek. A 
riporter alakját Gellért. Lajos viszi színpadra 
sok eredetiséggel, művészi átérzéssel. ürmös- 
sy Anikó egy táncosnő szerepében csupa szív 
és kedvesség. Miszlay Hona nagyon finom és 
Verböczy Iia szép hangjával nyerte meg a 
közönség tetszését. Tamás Benő egy szerkesz
tőségi szolga szerepében nyújtott kabinetala
kítást. Czobor egy pesti gangster alakjában 
félelmetes és Ormos humora most sem tévesz
tette el a hatást. De a többiek: Erdélyi, Bé- 
késsy, Békeffy, Magyari, Rónai, Szenes mind 
a helyükön vannak és tehetséggel állanak a 
stílusosan, gördülékenyen rendező Gellért 
szolgálatában. A premier közönsége nagy tet
széssel fogadta az újdonságot.

A l páir í i t l a
D KIBmRmF

Fővárosi Operettszinház
B e m u t a t ó :

P é n t e k e n ,  s z e p t e m b e r  1 5 -é n

Jegyelővéte l
reggel 9 Órától minden nap egész napon 

át (le l. 29-3-36) Ren des h e ly á r a k !

HÉTNAPOS TARSAS HAJrtlTTAZAS AZ AL- 
DUNARA. A KAZÁN SZOROSHOZ ÉS VAS 
KAPUHOZ. A MFTR „Erzsébet királyné'* termes 
gőzösével szeptember 23-tól 29-ig, rendkívül olosó 
részvételi d íjja l különhajót indít az Al-Dunára, 
amely rendkívüli alkalma lesz a Duna legszebb 
szakaszának megtekintésére, továbbá üdülésre én 
pihenésre. E társaskirándulás résztvevői megte
kintik Relgrádot. külön kirándulást tesznek Ada- 
Kaleh szigetére és a Vaskapun át Turnseverinbe. 
A részvételi d íj I' 80.----- 119.—, elszállásold* és el
látás szerint. Yizumköltség P 6.—. Jelentkezési határ
idő: szeptember 20. Jegyek kaphatók az utazási iro
dákban és a MFTR hajóállomásain.

TESTSZINC HARISNYÁT «wik atkoT hordhat,
ha felesleges szőrszálait a dr. Mnrisson depilátor- 
tejjel fájdalommentesen 1 perc alatt eltávolítja

Napok óta furcsa összetételű „küldöttség** 
járja a lapok szerkesztőségeit. Egészen érthe
tetlenül olyan tagja is van ennek a küldött
ségnek, akinek, — már hivatali állásánál 
fogva is, — tartózkodni kellene hasonló fellé
péstől. A mentőakció azonban nyilván így is 
eredménytelen lesz, mert hiszen 

a főváros vezetőségét hangzatos szólamok
kal és előreláthatóan beváltásra soha nem 
kerülő ígéretekkel nem lehet letéríteni az 
egyedüli helyes útról: a Lalirlola-szerző- 

dés megsemmisítésétől.
Labrlolának sikerült elérni azt, hogy a 

szeptember 11-re kitűzött tárgyalást szeptem
ber 28-ra holasszák cl. Azt hangoztatták, hogy 
Labriolának csak jelentéktelen'* kötelezett
ségei állanak még fent a fővárossal szemben, 
viszont összes magánhitelezőit kifizette. Nem 
az első valótlanság, amely a Labriola-félo 
tárgyalások során elhangzott, mert 

biztos tudomásunk szerint Labrioláék a 
fővárosi tartozásokon kívül még rengeteg 
más hitelezőnek is tartoznak és a hitele
zők közül Jónéhányan semmi körülmények 
között nem hajlandók Labrioláékkal meg
egyezést kötni, mert semmi kilátás sincs 
arra, hogy azok egy megállapodást be is 

tartsanak.
Fia a fővárost sikerülne is a több oldalról

egyszerre megindított akciók hatása alatt ál
láspontjától eltéríteni, az nem jelentene mást.

Az új filmszezónt teljes felkészültséggel 
kezdték meg a Royal Filmszínházak, ame
lyeknek vezérigazgatója, Gerő István a kö
vetkező programot adta kérdésünkre az idei 
filmidényre:

— A Royal Filmszínházak az új szezonra 
a legváltozatosabban állították össze prog
ramjukat. Az amerikai filmgyárak már az 
elmúlt szezonban is néhány igen nagy sikerű 
filmet produkáltak és épen ezért az idén a 
nagy német filmek mellett több angolnyelvű 
filmet is lekötöttünk, A külföldi filmek mel
lett azonban jelentős szerepet játszanak mű
sorunkon a magyar filmek is. így mi mutat
juk be Fedák Sári új filmjét, amely komoly 
eseménynek ígérkezik. Az „Iza néni” -t mél
tán várja a legnagyobb érdeklődéssel a kö
zönség, bizonyos, hogy senki sem fog várako
zásában csalódni. Ezenkívül bemutatjuk Gaál 
Franciska és Hörbiger új filmjét is, amely 
ugyancsak Budapesten készült és az eddigi 
Gaál—Hörbiger filmekkel ellentétben ma
gyar hangosfilm.

— Bemutatunk néhány olyan filmet is, 
amelyek már csak a főszereplőknél fogva is 
a legnagyobb érdeklődésre tarthatnak számot, 
így megszereztük Jeritza Mária első filmjét 
és nálunk kerül bemutatóra Lauri Volpi új 
filmje is. Német filmjeink sztárjai: Elisabcth 
Bergner, Dolly Haas, Anny Ondra, Jenny 
Jugo, Szőke Szakáll, (íustav Fröhlich és a 
közönség más kedvencei, az amerikai film
nagyságok közül pedig mi mutatjuk be Mar-

minthogy Labriolának újra alkalma lenne
egy színházi idényen keresztül további adós
ságokat egymásra halmozni. A végeredmény 
megint nem lenne más, minthogy Labriola 
bérbeadná a ruhatárai, a színházi büffet, egy
szóval mindent, ami bérbeadható, beszedné a 
bért és csak szaporodna a kárvallott hitele
zők száma. Élénken emlékszünk, hogy az el
múlt idény folyamán Labrioláék hányszor 
ígérték meg a hitelezőiknek az adósságok 
törlesztését. Volt olyan előadás-sorozat (Jack 
Hylton stb.) ahol Labrioláéknak óriási bevé
teleik voltak, a hitelezőknek mégsem juttat
tak semmit.

Kár tehát az akciókért, a furcsa helyekről
jövő közbenjárásokért, a főváros mégis csak 
akkor cselekszik helyesen, ha ragaszkodik ál
láspontjához és Labriolát nem engedi többe 
a Városi Színházba.

A város tervezett „ békés megegyezése** 
amellett nem is jelent békét, mert a hitele
zőknek egy erős csoportja el van szánva arra, 
hogy addig, amíg követeléséhez hozzá nem 
jut, foglalást-foglalás után vezet, vezettet és 
kíméletlenül fog eljárni, ha kell árverések 
útján Labrioláék ellen, akik annyi fizetési ha
táridőt tűztek már ki, de egyet sem tartot
tak be.

Labriolának tehát a Városi Színházba való 
visszaengedéso ilymódon furcsa jelenetekkrl 
gazdagítja majd Budapest színházi króni
káját.

lene Dietrich és Chevalier új filmjét. Dietrich 
Sudc-rmann regényének, az „Énekek énekéi
nek főszerepében, Chevalier pedig az „Én és 
a fiacskám”  című vígjátékban mutatkozik be 
az új szezonban. Művészi eseménynek Ígérke
zik a világhírű „ Cavalvadc”  című nagy film, 
amelynek Clive Brook a főszereplője. Külön 
érdekessége a szezonnak Orbók Attila angol 
hangosfilmjc: „őfensége autója”, amelynek 
Lilian Harvcy a primadonnája és Fodor 
László „Csók a tükör előttu című filmje, ame
lyen a budapesti közönség hosszabb idő óta 
ismét viszontlátja Lukács Pált. Ezeken kívül 
a jó filmek egész sorát mutatják be a Royal 
Filmszínházak, amelyek a legváltozatosabb és 
legnívósabb műsorokról gondoskodtak.

KK. Káldor Könyvkladóvállalat, mely az el
múlt szezonban néhány nagyszerű könyvet 
adott ki, most tetto közzé őszi könyvprograinm- 
ját, a 4-ik kiadványjegyzéket. Itt találjuk Far
kas Gyulának, a berlini egyetem tanárának 
„ Magyar Irodalom története“ című nagysza
bású munkáját, mely november elején jelenik 
meg. Eckhart Ferenc „Magyarorszag története'* 
új kiadását, mert az első már régen elfogyott, 
továbbá a „San Michele rcgcnyé*‘-ne'k olcsó ki
adását. Nagyon érdekesek Bcrtrand Russel 
könyvei, a „Házasság és erkölcs*' és a „Boldog
ság meghódítása** és a legfiatalabb, do máris 
világhírű dán írónak, Peter Frcuchen-nek „Az 
eszkimó" című fordulatos és egészen újszerű 
regénye. Ezeknek a könyveknek kiadásával a 
Káldor Könyvkiadóvállalat értékes szolgálatot 
tesz a magyar kultúrának.

M agyar, n ém et é s  a n g o l film ek  
a R o y a l F ilm szín h á zak  m űsorán

— h0K7  mint a napilapok is közöltek, Buda
pestre érkezett a világhírű szőke filmpnma- 
donna. A  megérkezést követő napon pedig 
Pestre autózott a híres kulioldi színházi em
ber akinek nálunk is van színházi érdekelt
sége. Erről az idősebb úrról bent a színházi kö
rökben jól tudják, hogy régi imádója a világhírt 
filmprimadonnának és a rossz nyelvek^ nyi.- 
tan kijelentették, hogy a színházi vezer ki
zárólag azért hagyta ott virágvölgyes szép bir
tokát, hogy láthassa és hogy együtt lehessen 
a művésznővel. Azonban közbejött valami! 
Egyik délelőtt a filmprimadonna éppen A-am’7- 
lával mosta gyönyörű haját, mikor látogató 
érkezett egy újság színházi szerkesztőjenek 
személyében. Ezt a látogatást ebéd, majd 
uzsonna, azután vacsora, végül pedig lokál 
követte. A primadonna és a szerkesztő között 
kialakult egy inci~finci kis flört. Ez a flört 
azután döntő csapást mért az aggkor felé ro
hamosan közeledő színházi vezérré. Hirteleu 
elhatározta, hogy elutazik. Vissza a virágvöl
gyes pusztára. Az elhatározást tett követte 1 
A  vezér elutazott és itt maradt a primadonna 
a szerkesztővel. Bent a primadonna, kint 
a vezér. Az elutazás senkit sem érintett, csak 
a szépen fejlődő pesti idegenforgalmat. Az 
pedig talán meg ki is bírja, hogy a színházi 
vezér ne legyen bent Pesten, hanem kint a 
virágvölgyes pusztán.

— hogy Weinréb Oszkárnak, a nemrég kisza
badult bankárnak különváltan élő fiatal fele
sége a napokban visszautazik édesapjához, 
Blumenstein bankárhoz Parisba. Itt fogja ki
várni válóperének befejezését és utána való
színűleg már mint filmszínésznőt fogjuk vi
szontlátni a fiatal szép asszonyt.

♦
— hogy Lóránd Györgyi a pesti társaságok
sokat szereplő tagja Lóránd Béla selyemnagy
kereskedő ieánya — színésznő lett. Az egyik 
kis színház szezonnyitó darabjában fog bemu
tatkozni.

o
— hogy Zilahy Irén állítólag megbízást adott
egy pesti ingatlanügynöknek házvásárlásra. 
A szőke primadonna a Svábhegyen szeretne 
villát venni és nevében az ügynök már napok 
óta tárgyal egy magasrangú katonatiszt öz
vegyével.

— hogy a híres, válóperes ügyvéd kisfiát meg
kérdi valaki:

—  Na Lacika te is ügyvéd leszel?
— Ah! — felelte a kisfiú. —  Nem leszek

ügyvéd! Nem akarom, hogy hetenként árve
rést tűzzenek ki a lakásomra, mint a papáéra. 
(Gyermekszáj, 1933.)

SAJNÁLATOS TÉVEDÉS volt a minap 409
ezer példányban megjelent és minden lakásba 
kikézbesített „Takarítási Tanácsadó*4 szövegé
ben. Észrevette? Nem? Akkor keresse meg és 
ha megtalálta a hibát, vigye el legközelebbi 
vásárlása alkalmával a „Takarítási Tanács
adót** az Izsák József r. t. 32 festék ée háztar
tási cikk fióküzletei valamelyikébe — az ön 
lakása közelében is van fióküzlet —, ahol a 
sajtóhiba felmutatásáért az Izsák r. L igen 
tisztelt vevőinek 1 drb minta mosdószappant ad.

Fehér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyon szerepe Oroszország nagy átalakulásában

irta : Lévai Jenó
4a eddi# megjelent följ latosokat kívánatra díjmentese*

megküldi a kladóhltatat.

Jekatyerinburg elfoglalása előtt a helyi szovjet 
meggyilkoltatja a cári családot. Akkori értesüléseink, 
amelyeket még Szibériában a színhelyen járt hadifog
lyoktól és cseiiektől szereztünk, valamint 1920 elején 
személyes jekatyerinburgi tapasztalataink alapján 
mindenekelőtt határozottan és teljes biztonsággal 
megállapíthatjuk: a cári család legyilkolásában ma
gyar katona, de egyáltalában „internacionalista" csa- 
fiatbeli vörös gárdista nem bűnös. Minden ellenkező 
állítás, amely még legutóbb is felbukkant a sajtóban, 
— teljes valótlanság. A hiteles tényállás ez:

1918 julius 18-án agyonlövik az Irbit-közeli Ala- 
pajevszken  Szergiusz Michajlovics, János. Konstan
tin és Jegor Konstantinovics nagyhercegeket és két 
nagy hercegnőt, s július 18-ról 19-ére virradó éjjel ki- 
végzik a cári családot, amely szomorú sorsát Angliá
nak köszönheti Azóta már ismeretes, hogy a cámé 
német-barátsága mialt Buchanan és Paleologue elle
nezték a cár kérését, s Anglia megtagadta a cári csa
ládnak olt való befogadását

Kerenszkijék  is féltek a cári család emigrálásától, 
hiszen ez komoly és állandó külső propagandát 
jelentett volna ellenük. Pjotrgrádon is helyi kiszaba
dító kísérletektől kellett tartani, a parasztok búcsú- 
járásszerüen keresték fel Carszkoje Szélót, tartózko

dási helyüket s, ezért azután Szibériába, Tobolszkba 
szállították a cári családot.

Tobolszk városából — Rászputyin szülőhelyéről 
— Tjumenen át Jekatyerinburgba viszik a cárt április 
28-án petrográdi parancsra, az elönyomuló csehek 
elöl Tjumenig parasztkocsin mennek, s útbaejtik a 
hírhedt Pokrovszknje falut, amelyben Rászputyinmk 
háza is volt. A cárné ilt kiszáll és megtekinti Rász
putyin volt hajlékát. Körülveszik őket a „ sztárcc“ 
rokonai. Onnan tycpluskán utaznak Jekatyerinburg 
ba. ahova május 5-én érkeznek az uráli szovjetköz
társaság foglyaiként. A dóm Ipatjevában helyezik el 
őket, egy „burzsuj“ házában, akit néhány nappal 
előbb végeztek ki, hogy a házat szabadon használ
hassák. Nagy fakerítést építenek eléje, ablakait fehérre 
festik. Három héttel később érkezik meg a trónörökös 
három bugával, mert áprilisban betegsége miatt nem 
mehetett. Jurovszkij komisszár az őrségük parancs
noka. Eleinte oroszok, majd internacionalisták, — 
köztük m agyarok is — őrzik őket. Innen a legenda, 
hogy magyarok vettek részt a megölctésben is. De 
egyes magyar katonákat nagyon meghatja a cári csa
lád keserves sorsa, s különösen a szépséges Tátjána 
kéréseinek nem tudnak ellentállani. Éppen ezért őket 
is leváltják és a helyi szovjet utasítására megbízha
tóbb és vadabb eszt-csapatokbeli vörös gárdisták őr
zik az utolsó napokon a foglyokat De erőteljesen kö
zelednek a cseliek. Már hallatszanak ágyúlövések a 
hűvös éjjeleken. A helyi szovjet menek ülésr készül, 
a „burzsuj“ -ok a cár kiszabadításáról tanácskoznak 
Utasításokat kérnek Lenintől: mi legyen a cári család
dal, vigyék magukkal, hozzák Európa felé? A válasz. 
csak egy a fontos, élve ne kerüljenek a fehérek ke
zére, s ezért fejükkel felelnek. Ez elegendő is volt. A

helyi szovjet D eljobodorov elnöklete alatt elhatározta 
megöletésüket.

Jurovszkij, annak Nikotin nevű helyettese, Mcd- 
vedjew , még kél komisszár és két észt vöröskatona 
a kivégző eszkort. A tragédia lefolyása ismert, hogyan 
csalták le őket a földszintre, mondván, hogy tovább
utaznak. Minden ékszerüket ruháik alá rejtették a 
cárné és négy lánya s így mentek le. Ott elkiáltja 
magát Jurovszkij: — Jönnek a csehek és ki akarják 
szabadítani magukat 1“  Ez volt a jel. Az általános lö 
völdözés közepette először a cárt lövi agyon Jurovsz
kij, majd M cdvcdjev, az őrség parancsnoka a cárnét. 
Nikotin és társai előzetes megbeszélés alapján a lá
nyokat. Legtovább élt a leggyöngébb: a hümophiliás 
cárevics. A hullákat levetkőztetik, kitűnik, hogy a 
lányok azért haltak meg oly nehezen, mert a szivük 
fölé rejtett gyémántok — am elyeket persze azonnal 
elraboltak — sok golyót felfogtak.

Lepedőkbe csavarják a holttesteket s teherautó
kon, amelyek a kivégzés alatt künn berregtek a ház 
előtt, hogy elnyomják a fegyverzajt — kiviszik a 
városon keresztül a verch-iszetszki zavod melletti er
dőben lévő bányába. Olt kénsavval és petróleummal 
leöntik és elhamvasztják, a hamvakat elássák . . .

A Romanov-dinasztia sorsa beteljesedett. Szibé
riában, ahova évszázadokon át száműzték az orosz 
nép legjobbjainak ezreit. Ki m iben vétkezik, abban 
bű n h őd ik . . .

Nyolc nappal később, 24 órai ostrom után bevo
nultak a csehek és fehérek egyesült serege Jekaterin- 
burgba. — Nótás kedvvel. . .  A cár kiszabadítására . . .

A jövő héten következik:
A  cseh légió rémuralma Szibériában.



19.13 SZEPTEMBER 31.
A G Y A R  H É T F Ő ,

Részletes leleplezés nevekkel és hiteles
ta to k k a l a pesti neppertársadalomról

A pesti szöveialvilág naponta 25.000 pengővel 
károsítja meg a közönséget

Érdekes adatok a szövetcsalókról —  A nepperek trükkjei —  Hogy készül az 
„angol szövet?  —  A  szövettel szélhámoskodók áruközpontjai 
Körteibe tömörülnek a szövetgangsztekre

Csütörtök délelőtt a Rákőczi-úton nagy bot
rány zajlott le. Roller Imre magántisztviselő 
botjavai veresre verte Steiner Ernő ügynököt 
mert az két héttel ezelőtt neki „angol szöve
tet” adott el és a szövetből készült ruha két- 
napi használat után szét foszlott.

Tömeg vette körül a tisztviselőt és a pőrui- 
járt ügynököt, akiket a rendőrőrszem előállí
tott a kapitányságra, Steiner azzal védekezett, 
hogy őt is becsapták, amikor angol szövet he
lyett silány holmit sóztak rá. Az ügynök ellen 
csalás címén indult eljárás.

Ez az utcai botrány ismét ráterelte a közön
ség és a rendőrség figyelmét a nepper-eknek 
nevezett szélhámosokra, akik szervezetbe tö- 
mörülten fosztják ki o jóhiszemű, közönséget.

A Magyar Hétfő munkatársa teljesen lelep
lezi a pesti szövetalvilágot. Ismerteti az ügy
nökök agyafúrt trükkjeit és megnevezi a szö- 
vel-zélhámosok székhelyeit, beszerzési forrá
sait. Már itt leszögezzük, hogy a legitim ke
reskedők elítélik a szövetesalölcat, mert nem
csak a közönségnek, hanem nekik is sok kárt 
okoznak a nepperek és velük kapcsolatuk 
nincs.

A napidíjas angoV‘ és társa 
a szövetcsaló

A főkapitány még az év elején a szövete 
kereskedők cs szabók kérelmére megtiltotta 
a szövettel történő házalást. A rendelet ki
adása óta sem változott a helyzet. A nepperek 
százai naponta intéznek ostromot az utcán, 
hivatalokban és lakásokban a közönség ellen. 
Elsősorban néhány ügyes nepper-trükköt 
mondunk el.

— Good moming — köszönt az „angol szö- 
retes" és érthetetlen gyorsasággal hadarni 
kezd. Táskájából szöveteket ránt elő. Gyűri, 
csavarja, gyufát gyújt és egy kitépett szálat 
eléget, hogy a minőség finomságát igazolja.

A társaságában lévő fiatalember magyarul 
konferálni kezd.

— Kérem ez egy angol kereskedő, lejárt az
ittartózkodási engedélye és kénytelen potom 
áron eladni az angol szövetet. Három méter 
ára csak 60 pengő, holott az üzletben 120 
pengőt kell érte fizetni. . .  ,

A köszönéstől az ajánlatig minden hazug
ság. Az „angoV a másik alkalmazottja, két- 
pengős napidíjért és százalékért. Mindketten 
addig gyúrják az áldozatot, amíg SO—1,0 pen
gőért nyakába sózzák a szövetet.

H ogy készül az angol szövet 
Pesten ?

A hiszékeny emberek azt hiszik, hogy valódi 
angol szövetet vásároltak. A háromméteres 
darab egyik végen aranyos nyomással való
ban ott díszeleg a „Made in England”  felirat.

Azonban a szövet nem látta sohasem a kö
dös Albiont. A legjobb esetben Csepelen ké
szült. Az angol gyári jelzéshez a fővárosban 
jutott. A nepperek központjaiban ütik rá az 
elegáns márkát. Részben festékkel nyomják 
rá az angliai gyártmányt igazoló szöveget, 
másrészt rá vasalják.

A vasalási eljárás érdekes. Németországban 
készült matricát nedvesen ráteszik a szövetre, 
majd meleg vassal simogatni kezdik a matri- 
eá ‘ . Pár másodperc múlva már kcsz az angol
szövet . . .  #

Vannak többen, akik abból élnek, hogy 
angolra fordítják” a magyar és cseh szöve

thet. Ezek nem kereskedők, hanem bélyeg
e i  ük és matricájuk van, ameilyel mérsékelt 
díjazásért angol jelzést tesznek a szövetdara
bokra.

A ,,topott, á ru “ és a csereüzlet 
érdekes titka

A szövetcsalók nemcsak hivatalokban, laká
sokban űzik mesterségüket, hanem az uccán is.

— Három méter príma angol szövetem van 
— kezdik a m esét... Tessék bejönni a kapu 
alá, megmutatom. Száz pengőt ér, de én oda- 
adom harmincért. . .

A kapu alatt a nepper úgy viselkedik,
ni-vtha lopott árut adna el. Sietteti az üzlet
kötést. A vevő azt hiszi, hogy jó áVuhoz ol
csón jutott és 20—25 pengőért megveszi.

A szövetalvilág tagjai nemcsak készpénz, 
hanem csereüzleteket is kötnek. Két-harom. 
régi ruháért és néhány pengő ráfizetésért hár 
rom méter szövetet adnak. Tekintettel arra, 
hogy az erotikus piacokon magas ára van a 
használt ruháknak, ismét a vásárló károsul 
meg, mert a szövet fele annyit sem ér, mint 
a használt ruhák.

A vidéki városokban vásárok után dolgoz
nak a nepperek. Azt állítják, hogy rosszul si
került a vásár, nincs pénzük hazautazni és 
potom áron kénytelenek eladni egy darab 
zövetet. hogy útiköltséget szerezzenek. Itt 

megint azok járnak rosszul, akik azt hittek, 
hogy olcsón vettek.

Egyes fogás az is, hogy valóban angol szö
vetet mutatnak, beleegyeznek abba, hogy a 
vevő szabóval, vagy szakértővel vizsgaitassa 
meg és az üzlet megkötése után az angol szö

vet mintájával megegyező silány holmit hagy
nak az áldozatnál.

M it keres egy szövetcsaló ?
Mint említeetük *** a legjobb eset, hogy a 

vevő 30— 40 penge „ csepeli szövethez jut.
Az ügynök viszont a nepper-központokban 

szerzi be az áruját, háromméteres darabokban. 
Ott nagy végeket szabdalnak fel „maradékra” . 
A szövet hárompengös seviot, vagy pedig pa
mutszövet, amelynek méterenként ó—5 pengő 
az ára.

Tegyük föl, hogy a vásárló a jobb áruhoz 
jut. Abból három métert 12—15 pengőért 
szerzett be a nepper. Amit azon felül kap, az 
tiszta haszon. Nem ritkaság az, amikor há
rom méter szöveten 20—25 pengőt „ tép” a 
csaló.

Rendszerint akkor csinál jobb üzletet a szél
hámos, ha régi ruháért adja a szövetet. Ko
pott, régi ruha, ha azt kitisztítják, összestop
polják darabonként 20—25 pengőt ér A nep
per rendszerint három régi ruhát és öt pen
gőt csal ki a vevőtől. Ilyenkor UO—50 pengő 
haszna marad.

A csalók szorgalmas emberek. Már korán
reggel hozzáfognak a közönség befonásához és 
naponta legalább 4— 5 üzletet kötnek. Nem 
ritkaság az olyan nap, amelynek mérlege 
100— 150 pengő „jövedelmet” hoz a szövet- 
szélhámosoknak.

Vásári kereskedő, m int szövet- 
nagykereskedő az Aréna-úton

Az Aréna út SS számú házban, a földszint 
kettes számú kétszobás lakásban a szövetal
világnak néha 60—100 tagja ad találkát dél
utánonként. Itt van egyik áruközpontjuk.

Mozer Jenő — mint a bejelentőlapon olvas
ható — vásárt kereskedő adja el számukra 
az árut. Eltekintve attól, hogy a vásári ke
reskedői iparengedély nem jogosít fel senkit 
szövetnagykereskedés űzésére, az Aréna-úti 
nepper-központ tulajdonosa ügynökökkel is 
dolgozik.

Az a rendszer, hogy bizományba is ad szö
vetet. Az árat megszabja. Amennyivel drágáb
ban adja el az ügynök, azt az összeget meg
tarthatja. A nepper csak eleinte alkalmazottja 
Mozer Jenőnek. Mikor egy kis tőkéhez jut, 
már saját számlára dolgozik. Készpénzért vá
sárol a vásári kereskedőtől és naponta fel
frissíti raktárát.

Mozer üzlete a lakók állítása szerint ra
gyogóan megy. A legrosszabb napon is 10— 
50 üzletfél fordul meg az áruval zsúfolt laká
sán. Gyakran autón hozzáT u, vásári kereske- 
döhöz — o.ki egyébként már régen nem jár 
vásározni — az árut. Az aréna-úti nepper 
központ főnöke régi ruhákat is elfogad új 
szövetekért

Mózerre haragszanak a konkurrensek, mert 
rövid idő alatt vagyont és nagy üzleti kört 
szerzett. Feljelentést nyujtotak be ellene az 
adóhivatalhoz, melyben adóügyeire vonatkozó 
adatok vannak.

Aggteleki-utca 18. szám . . .
Több lakásban levő nepper-központon kívül 

nyílt üzletekben is találkoznak a pesti szövet- 
alvilág ügynökei. Ilyen üzlet van például az 
Aggteleki ucea IS. számú házban.

Ravasz táblák serege sorakozik a bejárat 
felett és mellett A főhelyen azt hirdeti az 
üzlettulajdonos Bár Leóné, hogy zálogház, 
„zálogházból kiváltott, használt ruhák, parti 
áruk vétele és eladása” folyik nála. Egy má
sik tábla viszont „csődtömegből megvett férfi

és női szövet” olcsó eladását tudatja. A har
madik rikítószínű felirat már „S méteres di
vatszövetek” olcsó eladását közli.

Bár Leóné szabályos iparigazolványa alap
ján kereskedik. Nála délután négy órától üz
letzárásig zsúfolva van az üzlet. Itt nincs de
konjunktúra. Jól megy a bolt. A szövetügy
nökök háromméteres darabokat vásárolnak 
nála, amelyekkel másnap üzleti körútra in
dulnak.

Érdekes, hogy az üzlet előtt állandóan két 
férfi sétál. Vájjon m iért?... Kinek a közele
dését kell ezeknek jelezni?... Talán csak 
nem a rendőrség közeledésétől félnek az üz
letben tartózkodó nepperek? . . .  Mert ha igen, 
akkor joggal. Ugyanis közöttük soknak sem
miféle engedélye sincs szövettel való kereske
désre. Arról ne is beszéljünk, hogy szélhá
moskodásra és közönség megkárosítására sem 
szól semmiféle igazolvány.

A szövet-gangsterek kartelbe 
akarlak tömörülni

A szövetalvilágnak több alvezére van. Ezek 
akárcsak a csikágói gangstervezérek, örökö
sen civakodnak. Elcsalják egymástól a leg
jobb ügynököket, megváltoztatják áraikat, 
szóval a szakma kebelén belül is károkat 
okoznak.

A vezérek és tagjaik legsűrűbben a Teleki- 
téren levő kávéházakban és kávémérésekben 
találkoznak.

Legutóbb kartelbe akartak tömörülni a ve
zérek. Rayonokra akarták osztani a fővárost 
és az országot. Minden vezér és ügynökserege,

csakis a rayonban dolgozhatott volna. Ezen
kívül egységes árakat kívántak életbeléptetni. 
Szabott árakon akarták a közönség nyakába 
vairmi a silány szöveteket.

A tárgyalások meg is kezdődtek. Eredmény
telenül végződtek. A szövet-alvilág vezéreinek 
ugyanis fejenként 10.000 pengőt kellett volna 
biztosítékul letenni, amely összeget a megál
lapodás megszegése esetén a társaság tagjai 
között kívántak szétosztani kárpótlás címen- 
Node a pesti gangsterek ismerik magukat. . .  
Féltek attól, hogy megszegik a zsiványbecsü- 
letet és akkor fuccs a tízezer pengőnek. Ezért 
hiúsúlt meg egyelőre a pesti szövet-alvilág 
vezéreinek kartelje. Node ettől függetlenül is 
aratnak a szövetcsalók és a vezéreik. Egyik 
nepper bizalmas közlése szerint a fővárosban 
a környékén és a vidéken több mint ezer sző- 
vetügynök garázdálkodik és naponta legkeve
sebb 25.000 pegővel károsítják meg a vevőket.

Eddig szőj riportunk.
A közönség és a legitim kereskedők érdeke 

kívánja, hogy úgy a hatóságolc, mint a rend
őrség végre erélyesen lássanak hozzá a szö
vet-alvilág feloszlatásához!

Rittcr Aladár

Uj lovas a Turulon
A rendőrség őrizetbevette a nyomora miatt 

öngyilkosságot megkísérelt fiatalembert
Turulról az elszánt embert, aki makacsul ra
gaszkodott tervéhez: az öngyilkossághoz. 
Mintegy kétszáz főnyi nézőközönsége volt az 
akrobata mutatványnak is beillő életmentés
nek, amely végül is eredményes volt. Az ön
gyilkosjelöltet beszállították a főkapitány
ságra, ahol elmondotta, hogy Fánesi Bélának 
hívják. Hónapok óta munka nélkül van és 
nyomora miatt akart megválni az élettől. A 
rendőrségen azt hangoztatta, hogy ismét ön
gyilkos lesz kiszabadulása után s ezért saját 
érdekében őrizetbe vették.

Izgalmas jelenet játszódott le vasárnap reg
gel a Ferenc József-hídon. Néhány hete áll
ványokkal vették körül a híd főpillérjét, hogy 
a szükségesnek mutatkozó javítási munkála
tokat elkészíthessék. A járókelők arra lettek 
figyelmesek, hogy egy húsz év körüli fiatal
ember mászik fel az építményre. Észrevételü
ket nyomban közölték az őrszemes rendőrrel, 
aki a tűzoltókat és a mentőket hívta segítsé
gül a Turul lovagjának megmentésére.

Néhány perc múlva hatalmas tolólétrával 
érkeztek meg a tűzoltók, hogy leszedjék a

Scheimann Buli farkaskutyát 
„tanúképpen hallgatják ki” egy 

tömeggyilkosság ügyében
Alperes: Seheimonnék Bulija. E név alatt 

nehogy labdarugó világbajnokot, vagy egy éj- 
íeketehajú szubrettjelöltet tessék érteni, mert 
Buli egy komoly farkaskutya. Gazdája azt ál 
lítja, hogy szelíd, kezes és kissé buta, azaz 
egyáltalán nem hasonlít a kétlábuakra. A fel
peres szerint viszont igen intelligens, ravasz 
és vérszomjas. Mindezek ellenére a királyi 
törvényszék nem foglalkozott volna Bulival.
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T U N G S R A M
IZZÓLÁMPÁVAL
ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG.

ATUN G SR A M -M Ü V EK  FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNAK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

ha a felperes Kamer Ferenc gellérthegyi 
kertésznek egy őszi éjszaka gyanúé kö
rülmények között nem pusztult volna el har
mincnégy házinyula. A nyulakat ketreceikben 
lelték felfordulva, külső erőszaknak semmi 
nyoma sem volt. Tenyésztőjük mégis bűntényt 
nyanított a tömegpusztulás hátterében és 
ezért ismeretlen tettesek ellen, általuk elkö
vetett mérgezésért feljelentést tett a rendőr
ségen.

Megindul a nyomozás. Nem találták meg a
méregkeverót. A nyomozó azt ajánlotta, hogy 
tegyenek ismét élő nyulat a ketrecbe és áll
janak lesbe. Éjszaka a kifeszített hurkok mel
lett virrasztva várták a nyuiak vérszomjas 
pusztítóját. Éjjel egy órakor meg is jelen1 
egy hatalmas farkaskutya. Alig fordult meg, 
amikor rácsavarodott egyik hurok, a lesbe 
előrohant a felperes, hogy megfogja, de ekkor 
már elmenekült. Kamerék, — noha a környé
ken legalább is száz farkaskutya él, — 
Scheimanék Buliját vélték felismerni az el
menekült kutyában. Azt állították, hogy Buli 
pusztított a gellérthegyi nyuiak Szent Berta
lan éjszakáján is,

A nyúl tenyésztő 340 pengő kártérítés iránt 
a kutya tulajdonosa ellen indított pert. Dr. 
Molnár járásbiró elutasította a keresetet, 
mert nem találta valószínűnek, hogy éjszaka 
fel lehet ismerni egy kutyát és azt sem, hogy 
egy eb nyitotta volna ki a tizenöt zárt két- 
récét.

Fellebbezés folytán a törvényszék Biba- 
tanácsa tárgyalta az érdekes ügyet és hely
színi szemlét rendelt el a végleges döntés 
előtt, amelyen Buli is rérztvett.

Dr. Scheimann Ernő alperes, a vádlott 
kutya gazdája pedig beírta naplójába az új 
határnapot: Scheimann Buli, contra Gellért- 
kegyi Nyúlok Hátramaradóttjai..,
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M A G Y A R  H É T F Ő ,

Tízezrek látogatták 
vasárnap az őszi vásárt

Megérdemelt nagy sikere van a gyönyörű 
őszi Lakberendezési Vásárnak. Vasárnap 
olyan páratlan arányú volt a közönség özön- 
lése, hogy úgyszólván szűknek bizonyult a ha
talmasméretű Iparcsarnok a közönség befoga- 
dására. A vásár rendezősége kénytelen volt 
kétízben is felfüggeszteni a jegyeladást, hogy 
a torlódást megakadályozza és az Iparcsar
nokban hullámzó asszonyseregnek a tömér
dek modern interieur megtekintését lehetővé 
tegye. Mondani sem kell, hogy a közönség 
túlnyomó része fiatal asszony, aki azért megy 
ki a vásárra, hogy lakásberendezés művé
szetét elsajátítsa, hogy aztán a saját ottho
nát csinosabbá, lakályosabbá, kedvesebbé va
rázsolhassa. Az érdekes gyermekügyi kiállí
tásnak is ez adja meg a karakterét. A sok 
anya, aki  ̂sorba áll a képességvizsgáló állo
más leleményes gépei előtt s türelmesen vára
kozik, — amíg a gyermekéről kiderül, hogy 
mit tud, milyen képességek lakoznak benne? 
A  hosszú séta természetesen mindig a művé
szi bábjátéknál végződik, ahol egész nap tart 
a felnőtteket és gyermekeket egyaránt szóra
koztató előadás. A lakberendezési vásárt már 
csak ezen a héten tartják nyitva.

Itt említjük meg, hogy a M a g y a r  H é t fő  
is szóhoz jutott a Vásáron. S zen tiv á n y i  
Kálmán, a népszerű konferanszié hétfőnkint 
híreket olvas fel, s szórakoztatja a közön
séget. A híreket — mint kedvesen hangsú
lyozza —  a M a g y a r  H é t fő  aznapi számából 
veszi, mert az a „ leg jo b b a n  é r te s ü lt ”  lap.

FÖLDES ALBERT MUNKÁSSÁGÁNAK 
NEGYVENÉVES JUBILEUMÁT ÜNNEPEL

TE AZ OLAJSZAKMA.
A napokban ünnepelték az ásványolaj- 

szakma egyik ismert és népszerű vezetőjét, 
Jöldes Albertét, aki most töltötte be mun- 
ságának negyvenéves jubileumát. Földes Al
bert négy évtizeddel ezelőtt került először 
kapcsolatba az ásványolaj-gyártással. Csak
hamar vezetőszerephez jutott és különösen 
nagyjelentőségű volt munkája a háború fo
lyamán, amikor érthetően megnehezedett az 
ország ásványolajszükségletének beszerzése. 
Földes Albert neve ma már nem egy gyár
hoz fűződik, hanem teljesen egybeforrott az 
ásványolaj-szakmával, amelynek központi »e- 
zetője és élharcosa. Földes Albertét negyven- 
éves jubileuma alkalmával a Magyar Ásvány
olajfinomítógyárak Országos Egyesülete tel
jes ülésén ünnepelte, ahol Kállay T;bor ny. 
miniszter méltatta a jubiláns érdemeit. * i

Stu*c és Tu*c a tetk- 
& e # e H d e & é s i v a s ú t o n

STUX: Hogyisne . . .  örülök, hogy enyémrSzín: a lakberendezési vásár. Az Ipar csar
nokban nézi Stux a kiállítást. A z egyik pavil- 
lon előtt ott áll Fux is.

FUX: No, ez a vásár is jól kezdődik, hogy 
mindjárt magával találkozom! Mit csinál itt 
Stux úr?

STUX: Berendezkedem . . .
FUX: Ne mondja! Olyan jól megy magá

nak?
STUX: Időm elég van, nem panaszkodha- 

tom . . .
FUX: No és abból akar bútort venni? 
STUX: Ki mondta magának, hogy bútort 

akarok venni? Berendezkedem a semmitte
vésre . . .  Minden kiállítást és vásárt megné
zek, hogy valamivel elüssem az időt.

FUX: Már megint ugrat?! Hogy tetszik 
magának ez a vásár?

STUX: Nem elégít ki. Bejártam az egészet 
már vagy ötször és nem találtam meg azt, 
amit keresek.

FUX: Azt nem értem, hiszen itt bőségesen 
van választék. Mit keres túl aj dón képen? 

STUX: H itelt. . .
FUX: Hitelbe akar ma vásárolni? Az meg

szűnt! És mit akar venni?
STUX: Egy szoba-berendezést. Az enyém 

már sajnos használhatatlan —
FUX: Tönkrementek a bútorai?
STUX: Dehogy. Olyan jó  állapotban van

nak, mint új korukban.
FUX: Hát akkor miért használhatatlanok? 
STUX: Mert a végrehajtó elszállította őket 

. . .  Hogyan használjam a bútoraimat, ha azok 
nincsenek otthon?

FUX: Kedélyesen fogja fel maga ezeket a 
dolgokat! No de itt vehet modern bútorokat. 
Ajánlok egy kombinált szobát.

STUX: A feleségem kombinéit nem vitte el 
a végrehajtó...

FUX (m érges): Azt sem tudja, mi az a 
kombinált szoba? Együtt van a háló, ebédlő, 
úri szoba, szóval minden.

STUX: Nem is tudtam, hogy az én búto
raim is kombinált szobák . . .

FUX: Hogy-hogy?
STUX: Mert most azok is együtt vannak az

árverési csarnokban . . .
FUX: Ne csináljon viccet mindenből! Ért

sen meg, kombinált bútor például ez itt: nap
pal szék, éjjel ágy.

STUX: Nem jó. Mi történik például, ha 
nappal álcátok lefeküdni? Muszáj székbe fe
küdni?

FUX: Ha nappal akar lefeküdni, akkor
egyszerűen szétszedi. Nagyon könnyen megy.

STUX: Akkor pláne nem kell. Nekem masz- 
szív bútorokra van szükségem, mert a fiam 
ügyis szétszed mindent az első órában. . .

FUX (dühöng): Kedvem lenne darabokra 
szétszedni magát! Ha masszív kell, vegyen 
telehálót.

tői megszabadultam.
FUX: Miért örül ennek?
STUX: Na hallja, tele volt, de kiciánoztat- 

tam . . .
FUX: Maga úgylátszik azt sem tudja, mi

a teleháló . . .
STUX: Én ne tudnám?! Mi az, hogy tele?

Hemzsegett. . .
FUX: Hát akkor vegyen cső- vagy vas

bútort!
STUX: Tud ajánlani hitelbe?
FU X : Mondtam már, hogy a hitel megszűnt.
STUX: Akkor mit strapálja magát? Úgyse 

veszek semmit.
FUX: De hát akkor miért járkál itt?
STUX: A feleségem megbízott, hogy néz

zem meg a kiállításon az újfajta fogyasztó-
kúrát..

F U X : Milyen fogyasztókúrát?
STUX: A plakátokon az van, hogy +A gyer

mek, mint fogyasztó” . Most attól félek, hogy 
a feleségem direkt emiatt akar majd még egy 
gyereket. . .

FUX: De Stux, az nem azt jelenti! Azt 
mutatják be, hogy mit fogyaszt a gyerek!

STUX: A feleségem is arra kíváncsi, hogy 
menni/it fogyasztana a gyerek az 6 súlyá
ból. . .

FUX: De értse meg, nem erről van szó, ha
nem, hogy mit konzumál a gyerek.

STUX: És ezt megengedik? Most már a 
gyerekek is konz7imáhmk a lokálokban?

FUX: Az esze tokját! Azt mutatják be, 
hogy mit fogyaszt el a gyerek.

STUX: Anyatejet állítanak ki?
FU: Ez az ostobaság hogy jut az eszébe?
STUX: Hát nem tejet fogyasztanak a kis

gyerekek?
FUX (vörös a m éregtől): Maga bizonyosan 

szénán élt kisgyerekkorában! Igazán kár ma
gának magyarázni . . .  A rádiókiállítást látta 
már? Mit szól hozzá?

STUX: Mért szóltam volna? Úgysem lehet 
túlkiabálni ezt a sok gép et. . .

FUX: Vannak ott csoda dinamilcus hang- 
szórós gépek. Olyannal kellene meglepni a fe
leségét.

STUX: Biztos, hogi/ felrobbannak?
FU X: M i'rt robbannának?
STUX: Ha egyszer d *+ intosak... Mert 

akkor meglepném a feleségemet.
FUX: Mondja, tulajdonképen miért tesz 

maga mindig ilyen rosszmájú megjegyzéseket 
a feleségére?

STUX: Hagyja, elég bajom van vele állan
dóan. Most például az orvos eltiltotta a főzés
től

FUX: Miért? Talán beteg a felesége?
STUX: Fenét, cn vagyok befe g .

László Ferenc

Megfulladt egy körtedarabkán 
László vasgyári vezérigazgató

másféléves kisfia
A rendőrség boncolást rendelt el annak meg
állapítására, hogy terhel-e valakit felelősség?

gyengesége (neurast. zavarok) ellen aza 
P Á  » !■ * * !*  yatolt azonnali segítség mindenkorra biz- r P l I I  R K  *osítva- Nem orvosság! Illusztrált szak
i  U I 18 I l i i  orvosi ismertetőt 80 fill bélyeg ellenében 
■IHHHBGHI diszkréten bérmentve küld: „GUMI 

EXPORT*' Budapest, Népszínbáz-atea 13 M.

BOROS IDŐ ...
A Meteorológiai Intézet jelenti: szeptember

10-én délben: Középeurópában északkeleti lég
áramlással derült és szárazjellegü időjárás.

Hazánkban tegnap is csak 19—22 fok között 
váltakozott a legmagasabb nappali hőmér
séklet. Mára virradóra az éjjeli lehűlés mér
séklődött és a hőmérséklet csak kevés helyen 
süllyedt 5 fok alá.

Budapesten szeptember 10-éndélben n hő
mérséklet 18 fok, n tengerszintre átszámított 
légnyomás pedig 771 mm, változatlan.

Várható időjárás a következő 2-1 órára: lé
nyegtelen hőváltozás, erősebb borulás, esetleg 
kevés csővel, legföljebb az ország nyugati és 
déli szélein lehetséges.

ORVOSI HÍR. Dr. Gelencsér Miksa vissza
érkezett szabadságáról és szemorvosi működé
sét folytatja. (VIII., Rákóczi tér 2. Telefon
32—0—99.)

— Felrobbant a petroleumfőző. Halnoka Já
nos kispesti postaollenőr felesége petróleum- 
főzőn padlóviaszt olvasztott. A főző felrob
bant s Halnokáné ruhája is tüzet fogott. Az 
asszonyt súlyos égési sebekkel kórházba szál
lították

— Halálos baleset kúttisztítás közben. Krtis-
pai Kálmán pestszenterzsébeti munkás kutat 
tisztított. Munkaküzben egy homokkal telt 
vödör a mélységben dolgozó Kruspai fejére 
zuhant, aki sérülései következtében meghalt.

— Felrobbant a töltény. Miskolcról jelentik: 
Vécsci Sándor 12 esztendős fiú kezében játék 
közben felrobbant egy ekrazittal töltött hü
vely. A robbanás ereje a fiú karját letépte és 
fejét összeroncsolta. Állapota rendkívül 
6Úlyos.

Tragikus halálesetről beszélnek péntek óta 
az előkelő fővárosi társaságokban. László Zol
tánnak, az ,Jelzett”  vasárugyár népszerű ve
zérigazgatójának Pál nevű másféléves kisfia, 
váratlanul, hirtelen meghalt.

Szerdán este, a vacsora után, a kisfiú kör
tét evett, majd a nörsz lefektette. Tíz óra 
tájban hörgés hallatszott ki a gyermekszobá
ból. A nevelőnő ijedten sietett a szökefürtű 
kisfiú ágyához. Palika hörögve, eszméletlenül 
feküdt. A nevelőnő fellármázta az egész há
zat. A kétségbeesett szülők azonnal telefonál
tak dr. Riegcr Imre háziorvosért, aki percek 
alatt megérkezett és utasítására az eszmélet- 
letlen kisfiút azonnal beszállították a Bródy- 
Adél gyermekkórházba. Itt azonnal gégeope
rációt hajtottak végre a kisgyermeken, mert 
az a vélemény alakult ki, hogy egy darab 
körte megakadt a torkán.

A z  operáció sikerült, azonban a körtedara-

Hat eltűnést jelentettek be vasárnap dél
előtt a főkapitányság eltűnési csoportjánál. 
A hat eltűnt közül öt kiskorú tanuló, egy 
pedig a dohánygyár tisztviselője.

K a l m á r  Lajos rendőrőrmester bejelen
tette, hogy Lajos nevű fia, aki 11 éves reál
iskolai tanuló, Hajtsár-út 42. szám alatti la
kásáról 8-án kerékpárral eltűnt és azóta nem 
tért vissza. A  kis Kalmár Lajoson csak egy 
ing és nadrág volt.

T ó t h  Mihályné H a l m i  János nevű 11 
éves iskolásfia eltűnését jelentette be. A diák 
Kispestről, a Nagy Sándor-utca 171, számú

dót nem találták meg és a kis László Palika 
pénteken este anélkül, hogy eszméletét visz- 
szanyerte volna —  meghalt.

A tragikus halálesetet Bcrger Mihály rész
vénytársasági igazgató, a szerencsétlen kisfiú 
nagybátya jelentette a főkapitányságnak, 
amely elrendelte a boncolást.

László Zoltán, a kisfiú édesapja ismert 
tagja a pesti társaságoknak. Első feleségének 
halála után vette cl mostani feleségét. A 
most elhunyt kisfiún kívül még két gyermeke 
van a László-házaspámak. Egy tizennyolc
éves fiú és egy kilencéves kislány. Lászlóék 
csak az elmúlt év végén költöztek Győrből 
Budapestre és itt a Bcncur-utca 20. alatt ren
deztek be pazar hatszobás lakást.

A szerencsétlen szülők iránt mindenfelől 
nagy részvét nyilvánul meg. A kisfiú temetése 
valószínűleg kedden lesz. (f. p.)

házból, még augusztus 11-én távozott el.
F e k e t e  György villamos kocsivezető 

ugyancsak 11 éves József nevű fiát keresi, 
aki Soroksár-Uj telepen, a Szent László-út 2. 
számú házban lakott.

R o s t á s  György 14 éves és testvére, Jó
zsef 12 éves tanulók szüleiknek Bécsi-út 12. 
szám alóli lakásukról mentek el és nem tér
tek vissza.

A budafoki rendőrség M a k o v i n s z k i  
Béla 34 éves dohánygyári tisztviselő felkuta
tása ügyében kérte fel intézkedésre a rendőr
ség eltűnési csoportját.

— ■■ — ■L^aa—  n

ö t  eltűnt kisdiákot keres 
a rendőrség

A* ítélőtábla negyedik büntetőtanicsa tárgyalja az
emberöléssel vádolt Nagy Károly bűnügyét, aki itta* 
állapotban leszúrta Kunza Béla napszámost A törvény
szék nyolc évi ícgyházra ítélte. (IL emelet 34. Fél 10 
órakor.)

A Kúria második büntetőtanácsa tárgyalja a zsa
rolással vádolt Fcuer Matild és társai bűnügyét. Feuer 
Matild évekig jóbarátságban volt egy közismert köz
gazdasági szakemberrel. Mikor a viszony a leány és a
nős közgazdász között megszakadt — indult meg a 
zsarolási hadjárat, amely ezután följelentéssel végző
dött. A törvényszék Feuer Matildot tizenegy havi bör
tönre, az Ítélőtábla pedig négy havi fogházra Ítélte. 
(II. emelet 2. D. e. 11 órakor.)

lícddeu
A kereskedelmi törvényszék tárgyalja art a rend

kívül érdekes beadványt, amelyet a Melocco Péter 
Cementárúgyár és Építési Vállalat Rt. kisrészvényesei 
nyújtottak be és amelyben azzal vádolják meg a 
vállalat egyik főrészvényesét, hogy az egész részvény. - 
társaságot kisibolta Vaduzba. A beadvány részletesen 
ismerteti a vállalat egész üzletmenetét és a pikantériá
ban bővelkedő ügy tárgyalása iránt nagy érdeklődés 
nyilvánul meg.

S'zccdáu
Nagy feltűnést keltett néhány érve! ezelőtt az

Apostol-nyomda váratlan bukása. A nyomda bukásával 
kapcsolatban a törvényszék elé került Ilaller István 
volt kultuszminiszter, továbbá Iícdry Bertalan, Lán>i 
Erzsébet, Sz*bó Im re és Angrner Pál végrehajtó. 
Az ügyészség csalás és sikkasztás vádját emelte 
el Ion ük, mert ír. int a vagyonbukott nyomda veze
tő^ nagyobb adósságot rsinálak és mégsem kértek 
csődöt. A  vádirat szerint Ila ller  ezenkívül még 
három em bertől 16.000 pengő óvadékot vettek fel. 
ezt az összeget a bukót nyom da céljaira ford í
totta é« am ikor az alkalm azottak pénzüket kér
ték. nein tudott elszámolni.

A törvényszék Ila ller Istvánt. Lányi Erwébetet, 
Augner Pált felmentette, a többi vádlottal szem
ben pedig vádelejtés folytán megszűnt az eljárás. 
Az ügyész foúebliezése folytán -zordán kerül az 
ügy az Ítélőtábla Zclonka Tanáéba elé. ahol az 
anyagot dr. Both Béla táblabiró fogja ismertetni.

Mint emlékezetes, Tóth Imre detektív feljelentése 
alapján jóslás kihágás cimén 100 pengő bírsággal súj
totta a rendórbiró Phytiát. a jósnót Bogyai Szilárdné 
— mert ez a rivilnevc a jósnőnek — megfellebbezte az 
ítéletet. Ettől függetlenül Tóth detektív a büntetőjárás
bíróságon is feljelentette Phytiát — tiltott jóslás miatt. 
"V ügyet most fogja tárgyalni Kovársy Ferenc büntetó- 
júrá'-biró. phytia itt is azzal védekezik, hogy ó nem 
jósolt, hanem — grafologizált. Ez pedig tudomány,
amelynek gyakorlása engedélyezve van. E tárgyaláson 
fog tehát eldőlni, hogy Phytia jósol-e, vagy „csak ' 
graíologizál. (III. emelet 363. 9 órakor.)

Csüiöclökáu
» Kúria első büntetőtanácsa tárgyalja a magzat
aiba já>snl vádolt dr. E isncr Dez»ő orvos és tár
sai bűnügyét Az orvost a törvényszék nyolchavi 
börtönre é* háromévi hivat In vesztésre ítélte. Az 
ítélőtábla a törvényszék Ítéletét hathavi börtönre 
és egy  évi hivatal vesztésre mérsékelte. (H. eme
let 5. 10 órakor.)

A Kúria második búntetőtanáesa tárgyalja Poll- 
ner Jenő kereskedő bűnügyét. A 83 éves keres
kedőt fizetési eszközökkel elkövetett vissza éléssel 
vádolja  az ügyészség. F.bben az ügyben az ngg 
kereskedőt :» törvényszék háromhavi fogházra 
ítélte. Az ítélőtábla ezt az ítéletet hét havi bör
tönre súlyosbította. (II. emelet 2. 12 órakor.)

Pédtkeu
Az ítélőtábla második bfintetőtanácwa tárgyalja

a szándékos emberöléssel vádolt Ceglédi N\ Károly 
bűnügyét. Ceglédi Székesfehérvár mellett egv 
kis tanyán megleste régi haragosát, aki a vádlott 
szerint — elcsábította feie^jgét i« és leszúrta. A 
turvényzék elsőfokon négy évi fegyházra ítélte 
Ceglédit. (II. emelet 34. Fél 10 órakor.)

Magzatéi hajtassál vádoltan áll egy  b) Tisztáé 
banktisztviselő felesége. K. Tibornó az ítélőtábla 
negyedik biinfetótanáosa elé. Az asszonynak a 
törvényszék előtti védekezése jellem ző a mai 
korra é* viszonyokra. Kérem — mondotta — fér- 

nem keres, éheztünk, nyom orogtunk — nemi 
kc,J a gyerm ek! Nem lehet eltartani. A tőrvény- 
szék az asszonyt, aki saját magán hajtott végre 
tiltott műtétét — nyolehavi fegvházra ítélte. Az 
asszony fellebbezett, d l .  emelet 29. Fél 10 óra ior.i 

Az ítélőtábla hetedik (Gadó) büntetótanác3a tár
s b a  a hírhedt egri kommunisták bűnügvét. A vád
lottak Kakuk József iparos és negyvenhét társa. Ka- 
kukot a büntetötörvényszók kétévi fegyházra ítélte.
I ellebhezés folytán most kerül az ügy az ítélőtábla 
elé. (II. emelet 32. Fél 10 órakor.)

SzoiH&alou
Z&aroláeea! vádoltan All Nyári József hatvanná-

rom eves iparos az ítélőtábla negyedik biintetó- 
tanac-sa elé. Nyárinak Ilonka nevű 16 éve* foga
dott leányát elcsábította egy  magántisztviselő. Az 
"r e g  nevelőapa pedig arra akarta kényszeríteni a 
csábítót, hogy vegye feleségül a leányt. Erre a 
tisztviselő zsarolásért feljelentette az öreg em- 
oert, akit azonban a törvényszék felmentett. Az 
ügyész felebbezése folytán kerül az ügy az ítélő
tábla ele. (II . emelet 34. 11 órakor.)

RADIrtCSODANAK lehente nevezni az Orion rádió
gyár uj típusú. 7133-as kis super készülékét. Eddig 3 
lámpás géppei teljesen lehetetlen volt azt a teljesitménv t 
elérni, amit a 7133-as Orion rádió nyújt. Ennél a típusnál 
jelent meg először az ORION-J1EFLEX KAPCSOLÁS 
(szabadalom bej.) az új DITETRÓDA. az új magasírek- 
veneiajú PENTÖDA és a tőhbrácsos végerősítő cső. Auto
matikus fading-mcntesitő, automatikus hangerő és hang
színezet a váltón kívül, hét bangóit kór. három sáv- 
szüró, rhassissal egybeépített nagy dinamikus hangszóró 
jellemzik műszakilag a tökéletes konstrukciót. Ezt a 
rádiócsodat. úgy a Lakbereendezési Vásár Orion kiálli 
tasan. mint bármely jobb rádiószaküzletben meg lehet 
tekinteni.

vő ^  REKLAMÉLET legújabb száma most Jelent meg. 
Nívós cikkek sora tárul fel az olvasó előtt ebben a ki
tűnően szerkesztett lapban. R á b a  Ix-Ó. L o v é s i v K á -  
roly. dr B a r i n k a y  Ferenc Írásait találjuk az új 
szambán, valamint számos apró cikket, reklámkritikát 
és dúsan illusztrált kirakatrovatot. Szerkeszti: B a l o g h  
Sándor. Előfizetési ára egy évre 12.— pengő. Kiadóhiva
tal: V., Bálvany-utca 12.

Gazdnleány 10.000 készpénzzel, földbirtokkal férjber- 
menne. Cim, fénykép Sebestyén Imre. Erzsébet körút 19.

Biztos egzlszteneiájú keresztény férfivel megismerked
nék mielőbbi házasság céljából. Húszéves vidéki, szép
nek nvodott, jó háziasszonyi képességgel bíró leány 
vagyok. Készpénzem 10.000 pengó, ezenkívül ház é* 
föld birtok hozományom 30 ooo pengőt meghalad. Levele* 
„Édes otthon" jeligére főkiadóba.



„Kemény"
probléma 
a válogatott
balszélső?

ü k  w f  iy f>  m im
S iO IIM K IIK IIE It

1 . liga állása
1. Újpest 3 2 1 — 7:2 S
2. Kispest 3 2 1 — 9:4 5
3. Ferencváros 2 2 ------- 6:1 4
4. Somogy 3 2 — 1 5:6 4
5. Phöbua 3 1 1 1 5:7 3
6. Bocskai j 1 — 2 7:5 2
7. Hungária 3 1 — 1 5:4 2
8. Budai „11“ 3 1 — 2 8:7 2
9. Attila 3 1 — 7 9:9 2

10. III. kér. FC 2 1 — 1 4:7 2
11. Nemzeti 3 — 1 2 5:11 l
12. Szeged 2 ------ 2 4:7 -

Nagyarányú Ulnest győzelmet
hozott a derbi

—  de a nagyvonala taton nyomat sem mutatta
megérdemelt győzelem: lllpest-Hungária 3:o (2:0)

18.000 ember gyűlt össze az őszi szezon 
első derbijére, hogy a kct nagy csapat küz
delme során vérbeli futballt láthasson. Ez a 
reménység azonban nem sikerült. A  közönség 
és a szakemberek nem csak a bajnokság, ha
nem a küszöbön álló válogatott mérkőzés 
szempontjából is érdeklődött az Újpest— Hun- 
-'ária-mérkőzés iránt, hiszen a válogatott ge
rincét természetszerűleg az élcsapatok szokták 
szolgáltatni. A  közönség csalódott, mert a 
mérkőzés nívója egyáltalán nem ütötte meg 
a ,4 erb f  nívóját, de csalódtak a szakembe
rek is, mert ez a találkozás válogatás szem
pontjából is csak sivár perspektívákat nyújt.

A mérkőzés eredményét meglepetés gyanánt 
könyvelhetjük el. Favorit tagadhatatlanul a 
Hungária volt, így a háromgólos veresége 
mindenképen meglepetésnek számít. Még azok 
között is, akik nem tartoznak a Hungária ra
jongói közé

fájdalma* és visszatetsző érsitt váltattak 
ki a Hungária tervszerűtlen, lanyha és 
főleg léleknélküli játéka, annál is inkább, 
mert a vasárnapi Újpest sem mutatta azt 
a nagyvonalú játékot, amit a győzelem 

aránya alapján feltételezni lehetne. 
Tervszerűségnek, folyamatos akcióknak a li
lák oldalán sem láttuk sokszor a jeleit, de 
dicséretükre szolgáljon, hogy küzdeni tudtak. 
Szemmelláthatálag gyorsabbak, lelkesebbek es 
milyenebbek voltak, mint elleni eleik.

Különösen a védelem tetts meg a köteles
ségét. A Hori—Stemberg— Dudás trió egeytlen 
íellúnőbb hibát sem csinált. Fcdezetso.uk 10- 
botolt, mindig fogták az ellenfelet és labdák
kal is jobban támogatták csatársorukat, mint 
a Kalmár vezetése alatt álló kék-fehér fele- 
zetsor. A lila támadó sorban nagy nyereség 
Avar csatársorba állása, aki energiájával és 
góléhségével lendítő kereke^ volt a csatársor
nak. Jávornak nem ment úgy, mint szerelte 
volna, a két szélső közül Pusztai játszotta a 
simább és eredményesebb futballt.

A Hungáriában a védelem katasztrofálisan 
gyönge volt. A fedezetsorról elmondottuk 
már akkor kritikánkat, amikor az Újpestét 
elébe helyeztük. A csatársor? —  Szegő gyenge 
volt, Titkos apatikus és kényelmes volt, Cseh
11. állójátékot mutatott be és mellettük elsik
kadt Túrái és Dudás időnként felcsillanó len
dülete is. A csapatok a következő összeállí
tásban léptek pályára:

Újpest: Hori—Stemberg, Dudás—Szálát,— 
Szűcs, Sáros—Pusztai, Avar, Jávor, Kiss 

G., P. Szabó.
Hungária: Újvári—Kocsis, Kiss—Sebess, 
Kalmár, Magyar—Szegő, Cseh II., Túrái, 

Dudás, Titkos.
Gerő bíró sípjelére kétperces mezőnyjáték 

alakult ki, de Avar már a harmadik percben 
egy kapumellé lőtt labdával ad ihletet az Új
pest szócsöve közönségének.^ Egy perccel ké
sőbb a rendes helyén játszó P. Szabó Avar
hoz passzolt, Jávoron át visszakerül Avarhoz 
a labda, aki ezúttal kapufölé bombáz. A kö
zönség ütemesen biztatja a minden akcióban 
benne levő Avart, ám ez nem akadályozza 
meg a Hungáriát abban, hogy átvegye rövid 
időre a kezdeményezést, melyet az ötödik 
percben Titkos passnak szánt lövése fejez be. 
Párperces mezőnyjáték után a nyolcadik perc
ben a Hungária komért rúg,  ̂ Szegő lövését 
Hori ismét komerre üti. Az új rúgás Titkos
hoz kerül, akinek átadását Dudás kapufole 
fejeli. Egy síma Kocsis-szerelés után Titkos 
lefut, beadását azonban Túrái laposan a kapu 
mellé lövi. Ez volt a zelsö mutatósabb Hun- 
gária-akrió. Meg is jött rá a hangja a Hun- 
gária közönségének, de hamar elhalkult, ami" 
kor Kiss csak ornerra tudta szerelni az ú j
pestiek támadását. Egyre érezhetőbbe válik 
Újpest fölénye, még a Hungária javara ltelt 
szabadrúgásból is Újpest roham alakul ki. 
Hja, hol vannak a pontos passzok. I - A ti
zennegyedik percben Jávor gyenge ,
Kiss és Újvári egyesült erővel semlegesítik.

Egy perccel később Titkos kapna jo labdát, 
ha elérné. De ehhez túlságosan kényelmes. 
Néha-néha egy-egy hosszú lövés száll Hon 
kapuja felé, amelyek alkalmat adnak Dudás 
(az Újpest rugótechnikájának a csillogta-

A tizenkilencedik percben egy erős **>**<« 
Jávor összeesik. A Dumamvár^ már fémeket, 
lát, de Jávor félperces pihenés után rendlw 
jön és a mentőiádások munkanélkul futnak: is 
mét ki a pályáról. A huszadik percbe 
az Újpest első gólja.

nz első gól
P. Szabi lefut, azonban addig dnbliz, amíg

K'a szerelés miatt Gerő 
o Hungária ellen. A szabadrúgás Pusztai

hoz kerül, 6 Jávornak adja, aki beragaszt
ja az első gólt.

Nem lehet csodálni, hogy a szócsöves bri
gád fülsiketítő hajrázással veszi tudomásul a 
rég levegőben lógó eredményt.

Újrakezdés után a Hungária lendül táma
dásba, eredménytelenül. A huszonharmadik 
percben sem tudnak a kék-fehérek egy kor- 
nert kihasználni. A  következő események: P. 
Szabó lövés, Túrái bomba és Kocsis gyertya, 
azután Titkos ad be szépen, de a belsők elto
logatják.

Újpesti támadás után ismét koraerhez jut 
a Hungária, Kalmár szép fejesét azonban 
Hóri még szebben fogja. Mindkét fél hibáitól 
tarkított mezőnyjáték után a harminchetedik 
percben koraer a Hungária ellen, ebből Se- 
hess Titkosnak ad, akt Dudáshoz továbbít, vé
gül Túráihoz kerül a labda, aki mellé lő. A 
negyvenegyedik percben ismét kornert rúg a 
Hungária, Szegő rúgása az Újpesti kapu előtt 
fejről fejre vándorol, végül Dudás (természe
tesen a Hungáriáé) jobb hely hiányában a 
kapu mellé helyezi a labdát. A fő, hogy meg
szabadult tőle. A félrelövést a másik oldalon 
Kiss Gábor utánozza, majd Sebess ad haza a 
Hungária hívek nagy ijedelme mellett. Az 
utolsó percben Túráit fautolják, a megadott 
húszméteres szabadrúgás azonban a sztra
toszférába megy. A félidőben Újpest egy gól
lal vezet.

Gyops uipest-gúdai indul 
a második félidő

Második félidő: Valljuk be, hogy maga a 
kék-fehér közönség sem várt csudát csapatá
tól az első félidő tapasztalatai után, csak 
egyet várt: Az akarás látszatát legalább. Nem 
kapta meg. A  játékot ismét Újpest dirigálja 
és már második percben eredményt ér el.

P. Szabó átadását Jávor elhibázza, de
Avar résem van és tízméterröl úgy bér ag
gasztja a dugót, hogy Újvári csak nézhet 

utána. (2:0).
Egy perccel később csaknem repriz. Dekát 
nem mindig papsajt. Az ötödi percben Tit
kos kap labdát, (mert érte úgy sem megy!) 
azonban addig forgolódik vele, míg az Újpesti 
védelem helyezkedik és ő elbusultságában em
berbe rúgja a labdát. Most kezd változatossá 
válni a játék. Újvári szép vetódéses védelme 
után Szegőt tacsra szereli az újpesti térfelen, 
bedobásból Kahnár feléje lő. A Hungária 
oly kényelmesen és flegmatikusán játszik, 
mintha ő vezetne legalább öt góllal az újpes
tiek előtt. A  tizenkettedik perctől kezdve egy 
kis élénkség jön az iramba. Titkos Túráitól 
szép labdát kap, amelyet azonban Túrái off-

sidere, futása értéktelenné tesz, majd Szűcs 
csinál szükségtelenül kornert, amelyet Hóri 
ismét komért üt.

Úgy látszik, próbára akarják tenni Szegő 
kornerrúgó tudományát, mert erre harmad
szor is sor kerül.

Ide-oda hullámzó játék után a  huszon
egyedik percben Avar átadását Pusztai 

közelről belövi. (3:0).

fl Hungária közönsége 
hazafelé indul

Nem volt nehéz ügy a sóbálvánnyá meredt 
Hungária hátvédek mellett.

Ekkor következett be az a pszihológiai pilla
nat, amikor a Hungária közönsége keserű 
mosollyal kezdett hazaszállingózni.

Kivonulásukat a üzócsöves különítmény sza
valókórusa kíséri:

Most — jön a ne—gye—dik . . .
jön—a—ne—gye—dik. . .

Most—

A Hungária csapata mintha belenyugodna a 
megváltoztathatatlanba. Egy-egy el nem ért 
labda után legyintenek, amelyből csak egyet 
lehet kiolvasni: Úgyis hiába. A huszonötödik 
percben szabadrúgás az Újpest ellen, melyet 
Dudás fölényesen hárít el. Három perccel ké
sőbb az Újpest rohamát Jávor lövése fejezi be, 
amelynek nagy szépséghibája volt, hogy kéz
zel ütötte. Újvári így is fogta. A Hungária 
kapuja újra pár perces ostrom alá kerül és 
egy veszélyes kavarodást csak Újvári bátor 
vetődése tud tisztázni. Azután kétszer is Hón
hoz kerül a labda, de a könnyű lövéseket még- 
Kö.myebben védi. Avar és Fusztaá elegáns ado
gatás után végre Titkos is szóhoz jut, amenyi- 
nyiben roppant erélyesen támadja a labdát 
fogó Hórit. Persze, a lila közönség még eré
lyesebben fujol. Néháry esemény... A Hun
gária Dudása Stcmbergnek oxfordoz. Az 
Újpest ívmdset vét a Hungária 6zabardugást 
kap, eredmény sem.ni. Sötétedik. A növekvő 
unalmat csak az újpesti közönség viccelődése 
élénkíti. Az akasztófa humor a Hungária kö
zönségét sem hagyja el és a következő épüle
tes felszóllítást intézd csapataához:

Hungária tempót fékezz! . . .  A csapat szót 
fogad. Az utolsó izgalom a negyvenharmadik 
percben születik meg. Avar Pusztainak ad, 
tőle visszaekerül a labda Avarhoz, alci kapu
fát lő. A közönség már gólt kiállt, a labdát 
azonban a földön fogja Ujváry. Valahogy ki
ejti és Kocsis épp hogy kitudja rúgni a gól
vonalról. A hátralevő két perc már nem vál
toztat a helyzeten és az Újpest olyan arányú 
győzelemmel zárja a mérkőzést, amilyenre 
maga sem számított.

Asz UTE. asz első félidőben  bárom  
góli Készbe síiéit a PosiásnaK, de  
a m dsodiKban a Postás ,E.xpresssz‘ 
vissszaKészbesiteti ugyanannyit

UTE—Postás 3 :3  (3:0)
Bíró: Biró S.

Azok a nézők, akik azért mentek ki előbb 
a Stadionba, hogy az előmeccs végigunatko- 
zása árán jussanak rendesebb helyre a derbi 
tartamára, alaposan csalódtak. Mert a két 
amatőrcsapat küzdelme nagyon jó  sportot 
nyújtott, amit a kellemesen csalódott publi
kum a sivár derbi alatt is folyton emlegetett.

A mérkőzés lefolyása alaposan csodálko
zásra és gondolkozásra késztette a futball ra
jongóit. Mert a határozott technikai fölény
ben levő Postás csapat ellen a lelkes és eré
lyesebb UTE az első félidőben 3 gólt lőtt, 
míg a Postásnak egyetlen akciója sem járt si
kerrel. Úgy látszik, maga az UTE sem számí
tott az eredményességre, mert az első percek
ben meglehetősen elfogódottan játszott. Mi
kor azonban Róna II., az UTE centere be
lőtte a 18. percben az első gólt, akkor amúgy 
istenigazában rákapcsolt, minden labdára úgy 
startoltak a lilák, mintha azon fordulna meg 
a meccs sorsa. Hiába mutatta Bokor, a Postás 
nagyszerű fedezete a szép technikai trükköket, 
hiába rohamozott párszor szépen Horgos, a 
következő gólt is az UTE ragasztja be ugyan
csak Róna II. révén, aki Sándor szép beadá
sát hasznosítja a 20. percben. A Postás akkor 
csendes apátiába esik. Úgy játszik, mintha 
az ő előnye lenne az a két gól. Minden akció
ról lekésnek a csatárok.

Kiabál is nekik a közönség:

—  No, ha a kézbesítésben is ilyen lassúak, 
akkor tönkre megy a magyar kiráiyi posta!...

A mezőnyben nagyon egyforma erejű a két 
ellenfél, de a kapu előtt az UTE-csatárok 
eredményesebbek. Aminek a következő jele a
38. percben elért harmadik gól, amit Unger 
juttatott Lendvay kapujába.

A második félidőben mintha szárnyat kapott 
volna az elparentált Postás. Használt a. szü- 
neti fejmosás. Helyenként percekre beszo
rítják az UTE-t és az eredmény nem is ma
rad el. Az UTE most is lelkes, bár látni, hogy 
az első félidőben általa diktált iram, sokat ki
vett belőle. A három kapott gólt a második 
félidőben pontosan viszaaadta a Postás csa

tára, de győzelemre sem az erejéből, sem az 
időből nem futotta.

A gólok sora a következő:
A  második félidő első percében Bodrogi fe

jeli az elsőt, a 27-ik percben Postás támadás 
során a labda egyik kapufáról a másikra pat
tan, Horgos végérvényesen besegíti. (3:2).

Sorozatos Postás támadások töltik ki az 
utolsó tíz percet, melynek során a 41-ik perc
ben Kertész belövi a Postás egyenlítő gólját.

Mint az eredményből látható, a mérkőzés 
végig változatos és izgalmas volt, amit foko
zott az is, hogy a szerepek félidőnként felcse
rélődtek. Hogy milyen jól futballozott a két 
csapat, csak az utána következő derbi árnyé
kában tűnt ki.

A Svájc elleni csapat
A center és a centerhaif 

helye meg bizonytalan
Nádas Ödön szövetségi kapitány vasárnap 

este összeállítota a válogatott csapatot. A  
csapat a következő: Háda —  Korányi, Biró 
— Szalai, ( ? ) ,  Lázár— Pusztai, Avar, ( ? ) ,  
Toldi, Serényi. Sárosi játéka bizonyos, de a 
szövetségi kapitány csak hétfőn este dönt, 
hogy a center vagy a centerfedezet helyén 
szerepelteti-e. Ha Sárosi centerhalfot játszik, 
akkor Készéi II. vagy Polgár lesz a center, 
míg abban az esetben, ha center lesz, akkor 
Sáros, Kalmár, Péter és Lutz közül fogja ki
jelölni a válogatott centerhalfot.

A válogatott csapat összeállítása nagy 
meglepetést fog kelteni, mert éppen azon a 
posztokon nem jelölt ki a kapitány váloga
tottat, ahol a legbiztosabb jelöltek voltak. 
Tartaléknak Szemerét és Kárpáti Il-t je
lölte ki a kapitány.

Orczán győzött 
ÍOO km-en

A Budapest—Tatabánya útvonalon 100 
km-es távon vasárnap bonyolították le Tata
bánya kerékpáros országúti bajnoki versenyét, 
melynek legjobb idejét Orczán futotta, aki a 
végküzdelemben könnyen utasította maga mö
gé a többieket. Németh váltó törés miatt a ver
senyt feladta. Eredmények:

I—II. osztályú versenyzők: 1. Orczán (Tö
rekvés) 3 óra 28 p., 2. Bauholzer (BSE) 3 óra 
28 p 02 mp. 3. Karaki (Viktória) 4. Engel 
(MKSz) 5. Iván (KAC) valamennyi rajta.

A szürketaxi 
mégis jobban hajt?

Szürketaxi— Droguisták 1:0 (0:0)
Nagy küzdelem után tudott csak győzni a 

Szürketaxi a Droguisták eilen. A Szürketaxi 
csapara a mérkőzés legnagyobb részében fö
lényben volt és a Droguisták csak szórványos 
lefutásokkal tudtak operálni. A győztes csa- 
patnrak legjobb része a halfsor volt. Állan
dóan jobbnál-jobb labdákkal tömte a csatár
sort, amit azonban a tehetetlen csatársor nem 
tudott kihasználni. A védelemnek nem volt ne
hezebb dolga. A Droguisták csapatának és 
egyben a mezőnynek legjobb embere Gecse 
volt, aki a védekezésben hatalmas munkát vég
zett.

Erősen tűző nappal szemben kezdi a mérkő
zést a Szürketaxi. A mezőnyt uralja és a 
Droguisták csak szórványosan támadnak. Var 
ga beadását Paczolay a kapu szájából lü 
fölé. Nemes kitör, de a kapuson is átemc1 
labdája a kapufáról pattan ki. A Taxi fölé
nyét három korner jelzi.

A második félidőt, a Droguisták támadása 
vezetik be. Béres lefut és futtából küldött lö
vését Beck, Getvai elé üti, amit az utóbbi a 
fekvő kapusba lő. Varga ugrik ki, de két lé
pésről is fölé lő.

A  37. p.-ben Szebenyi eredményes, de a 
bró előzőleg már hendszet ítélt. Az érvényte
len gól újabb erőt önt a sok balsiker után visz- 
szaeső Szürketaxi csapatába.

Paczolay komért ér eL Rémay III. jól
ívelt komeréböl nagy kavarodás van a
kapu előtt, de Illés labdája a sok láb kö

zött is utat talál a hálóba. (1:0.)
Alig kezdenek, mikor a bíró sípja a mérkőzés 
végét jelzi.

M o s t  j e l e n t  m e g  L é v a i  J e n ő

Éhség, Árulás, Przemysl
c í m ű  h á b o r ú s  k ö n y v e  í .  _  n
V. díszes kiadása, 26— 30.000 pél- Al*3 2 P 90 
dány, 360 oldal, 100 szenzációs kép
Kapható a  M agyar Hétfő kiadóhivataléban V I . Rózsa-utca tlU
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Nehéz harcban győzött 
a Ferencváros a frissen 
és kitünően küzdő 
Szeged ellen
F e re n c v á ro s — S ze g e d  2:1 (2:11

—  Végre itthon játszunk! —  állapították 
meg elégedetten a  Fradi-hívők, amikor belép
tek az FTC-pálya kapuján. — Ma nem kell 
drukkolnunk az idegen környezet miatt, — 
hallani mindenfelől. — A csapat a múlt héten 
is megállotta a helyét, tehát most semmi ok a 
félelemre. — Szóval a hangulat a mérkőzés 
előtt meglehetősen szilárd volt a Ferencváros 
táborában. Az előmérkőzésen a B-közép a Kis
pestnek szurkol, mert megállapították, hogy 
ha az Újpest kikap a Hungáriától, akkor a 
Kispest kerül a bajnoki lista élére. Ez pedig 
kellemesebb érzés egy Fradi-dmkkemek, mint 
ha a lila-fehérek volnának az é len , , .

A  váratlanul nagyszámú, mintegy 6000 néző 
azonban nem kapta meg a mérkőzéstől azt, 
amit várt. A Ferencváros olyan szétesően ját
szott, mintha a szezon első mérkőzését vívná.

A csapatrészek nem találták meg a kontah- 
lust egymással, sőt az évek óta együtt játszó 
játékosok idegenül mozogtak egymás mellett. 
A  Ferencváros gyenge játékának főoka a fe
dezetsor volt. A Laky—Mooré—Lázár fedezet
sor egy pillanatra sem tudta frontban tartani 
a csatársort. Mooré állandóan hátul kalando
zott és így a védelemben még valahogy kivette 
a részét, de arra már nem volt energiája, 
hogy követni tudja a csatárokat. A két szélső- 
fedezet játékát is erősen befolyásolta Mooré 
indiszponáltsága, ami még fokozott mértékben 
kitűnt, mert Lázár is csak árnyéka volt önma
gának. A csatársor ilyen körülmények között 
nem is játszhatta azt a játékot, amit múlt hé
ten mutatott. A csatársor és egyben a mezőny 
legjobb embere Kemény volt. Minden lefutása 
veszélyes. Gyors, bátor, jól lő és ami a legfon
tosabb, a labdaátvételnél egy pillanatra sem 
törik meg lendülete.

Olyan játékot mutatott, ami a —  gyenge  
balszéteö-viszonyainkat ism erve — , indo
kolttá teszi a válogatott csapatba való be

állítását.
Sárost ezúttal gi/engébb volt a szokottnál. Sem 
a támadások clökésAUsében, sem befejezések- 
ben nem volt nagyvonalú.

Háda a kapuban a Szeged utolsó ostromló 
periódusában olyan játékot mutatott, ami 
döntően befolyásolta a játék végeredmé

nyét.
Korányi rúgásai nem tiszták, de gyorsaságá
val sok veszélyes támadást akasztott meg. 
Papp csak a szegediek ofszeidra-állításával 
vétette észre magát. Hogy a Fcrencváa snak 
ilyen játékkal mégis sikerült megnyernie a 
mérkőzést, azt váratlanul elért két gólnak kö
szönheti, — no, meg annak is, hegy az utolsó 
negyedórában szerencséje is volt.

Szeged vasárnap igazolta a francia földön 
elért jó  eredményeit. A csapat lelkesen, stílu
sosan és ésszel futballozok. A labdát játékosai 
igyekeznek állandóan a földön tartani és így 
gördülékenyek a támadások és erősen megza
varják az ellenfél fedezetsorát.

A csapat esze és állandóan dolgozó motol
lája: Somogyi.

Úgy a támadásban, mint a védelemben első
rangú játékot nyújtott. Igaz, hogy a két szél
ső fedezetje nagyszerűen megértette és olyan 
játékot nyújtott, mint amit a Ferencváros 
halfsorától — Sárosival! — láttunk az elmúlt 
szezonban. Gyurcsó a támadásban, míg Berták 

védelemben segített Somogyinak. A közvet
len védelem is jól játszott. Pálinkás néhány 
veszélyes támadásnál bebizonyította, hogy he
lyén van a szíve. A két hátvéd imponáló biz
tonsággal verte vissza a ferencvárosi támadá
sokat. A csapat leggyengébb része a csatársor 
volt. A 16-osig még szépen vezetik a támadást 
—  mert kergeti a fedezetsoruk — , de ott, ami
kor lövésre kerülne a sor, megtorpannak. 
Egyedül a balszélső Havas játszik gól rátörő, 
erélyes játékot. A belsőkből hiányzik a vállal
kozó kedv. Mindent egymásra igyekszenek há
rítani, ami erősen befolyásolja a csapat ered
ményes játékát. Ha egy gólképas csatárral 
megerősítik a csapatot, úgy az még sok megle
petést fog okozni az első ligában.

Gcllért bíró jól vezette a mérkőzést. Egy-két 
hibát csinált ugyan, de hát melyik bíró nem 
csinál hibát?

már elé esik — a közönség ofszeidot rek
lamál — a csatár azonban nem áll nteg, 

hanem a kapuba sétál a labdával,
A bíró természetesen megítéli gólt. 2:1.

Szünet után a Ferencváros még jobban 
visszaesik és a Szeged irányítja a játékot. 
Gyurcsó nagyszerű labdájával Havas elfut, 
de közelről kissé elhamarkodva fölé lő. A Fe
rencváros egymás után két komért is ér el.

Kemény minden támadás* veszélyt jelent. A
14. percben hatalmas bombát kőid a kapára, 
de a labda a kapufa belső feléről pattan kit
Kemény megsérül kiáll, de rövidesen a kö
zönség tapsa mellett visszatér a játéktérre. 
Kemény befut! Táncos fejjel teszi maga elé a 
labdát, faképnél hagyja Ggurcsót, centerez, 
Sárosi kapásból lö felé.

Most már állandóan a Ferencváros térfelén 
folyik a játék. Az egyik pillanatban Ha vas, 
majd Bakk lövése zúg el Háda kapuja mellett, 
A Ferencváros egészen a kapuja el ésxoruL 

A Szeged gólja a levegőben lóg. 
Hadának minden tudományát össze kell szedni, 
hogy a csapat győzelmét megmentse. De dol
gozik is a ferencvárosi fiú. Egyik pillanatban 
a levegőben úszik a labdára, majd a csatár 
lábára vet magát. Szenzációs. . .  A szegediek 
kétségbeeestten rohamoznak. R Fradi drukke
rek lélekzet visszafolytva lesik a szegedi táma
dásokat. Meg 5 p erc. . .  Nehéz öt perc! A ki
felé szálló labdát egy rendőr rúgja vissza. 
Bár a Fradi halfaara tudna így passzolni„ 
mondja egy Ferencvárosi hivő. —  És az job
ban is „ fogná” az ellenfelet, rcplilcáz egy má
sik. A Ferencváros egészen hátrahúzódik, 
hogy a kiegyenlítést megakadályozza. Szeged 
az eredményen nem tud változtatni. Itthon 
nehezebb volt megszerezni a két pontot, mint. 
Óbudán, sóhaj tanul- a fradistdle, amikor s 
Mró lefújja a játékot.

A két szomszéd vár . . .
Budafok FC— Budatétény hO (0:0)

A két szomszédos vidéki csapat közül a Bu
dafok FC volt jobb. A Budafok FC három új 
emberrel, közöttük Tritzel, játszott. Mindkét 
csapatnak számtalan gólhelyezete volt, azon
ban egyikük sem tudta kihasználni. A buda
foki csapatból kiemelkedett Nick játéka. A 
mérkőzés igen erős volt. Botter bíró nagyon 
koengedte a mérkőzést.

Az első félidőben a csapatok lanyha és

széteső játékot mutattak. A mérkőzést a bu
dafoki csapat kezdi. Nick lefutását Pitrik ka
pu előtt rontja. Változatos mezőnyjáték alakul 
ki. A budafoki csapat egymásután kornereket 
ér el, azonban Budatétény védelme tisztázxa 
a helyzeteket.

A második félidő 12. percében esik a mér
kőzés egyetlen és egyben győzelmet jelentő 
góija. Nick lefut és beadását Pitrik befejeli. 
Budatétény csapata erősíti az iramot, gok 
hc’yzete adatik, amit azonban nem tudnak 
kihasználni.

E T C  F C - B A K  T K  2 :1  (2:0)

H ó t g y o r s  fe r e n c v á ro s i g ó l

Berták — Gerle, Bakk, 
tiavas.

A csapatok a kővetkező összeállításban ját
szottak: Ferencváros:

Háda —  Korányi, Papp —  Laky, Mooré, 
Lázár —  Táncos, Takács, Sárosi, Toldi, K e- 
mény.

Szeged: Pálinkás —  Sirály, R a ffay  —  
Gyurcsó, Somogyi,
Kalmár, Bognár

A Ferencváros kezdi a játékot. Â  B-közép 
először háromszoros éljent majd huj-huj-haj- 
rát vezényel. Az első percekben a Ferencváros 
támad. Somogyi fautolja Sár ősit. Laky a sza
badrúgást szépen íveli a kapu felé, de a labda 
Takácsot ofszeidon éri.

__ Nem baj, talán később —  biztatják ma-
gukat a zöld-fehérek. A szegediek fedezetsora 
kezdi észrevétetni magát. Somogyi es Gyurcsó 
„mcgollózzákr Sárosit. A Szeged támad. Kal
már fejese a kapufáról pattan ki- Meleg ■eiy- 
set v o l t ! . . .  A meleg helyzet, úgy látszik, be- 
gyullasztotta * Fradit, mert Kemény remek 
akciót vezet.

Kemény pereenkint száguldozik B hajszálén, 
de a belső csatárok kényelmesen játszanak es 
nem tudják befejezni a remekül előkészített 
akciókat. Sárosi kissé lasan mozog. Toldi 
nagyszerű labdáját Kemény elé száll, a fiatal 
szélső nem sokat gondolkozik, hanem kapás
ból hatalmas erejű lövést küld a kapura.

Pálinkás hiába vetődik a labda felé, mert 
az a kapulée mellett a kapuba surran.

0 :0 . )
A gól után a Ferencváros marad fölény

ben, de a nagyszerűen működő szegedi védők 
visszaverik a támadásokat.

Somogyi motorként hajtja_ előre a szegedi 
csatárokat. Táncos nagyszerű labdáját Sárosi 
kapásból fölé küldi. A játék változatos, inkább 
a Szeged van fölényben.

Laky nagyszerű labdával indítja el Tán
cost, aki befelé játszik Takácshoz, de a csa
tár holtbiztos helyzetben a kapus kezébe lövi 
a labdát. H ej, Takil Régen nem Így csináltad, 
—  állapítják meg.

Most kissé magához tár a Ferencváros. Saáp 
támadások futnak. Kem ény egy  lehetetlennek 
látszó labdát is elfog a vonalról, remekül cen
terez, Toldi fejel, de Pálinkás lehúzza a lab
dát. Remek akció. . .  A játák kissá megélén
kül. A 24. perc meghozza a Ferencváros máso
dik gólját.

Táncos beadását Sárosi először elengedi,
de a labda visszapattan hozzá, Pálinkás 
a center elé fu t, de a csatár most a ka
pust is kidriblizi és a hálóba gurítja  a 

labdát, ( t :0 . )

A Ferencváros második gólja sem töri le a 
Szegedet, hanem tovább is derekasan küzd.

A játék változatos, de komoly akciók nin
csenek. A játék úgy néz ki, hogy a félidő már 
2:0 marad, amikor a

iS. percben Mooéril lepattant labda Kal-

Megérdemelt és biztos győzelmet aratott a 
jóljátszó ETC, a mélyen formáján alul játszó 
BAK  ellen. A győztes csapat legjobb része a 
fedezetsor volt. A BAK csapatából a két hát
véd és Gedai mutatott elfogadható játékot.

Kezdés után az ETC veszi át a játék irá
nyítását és már a 4. percben megszerzi a ve
zetést. Bercczky elfut és beadását Schuch 
védhetetlenül lövi a hálóba. (1:0). A gól után 
a BAK támadás, Udvaros lövése alig kerüli

el a kaput. A közönség biztatására a haza! 
csapat ismét támad és eredményes is. Lettner 
bombája védhetetlenül száll a hálóba. (2:0).

Szünet után a Bak perceken keresztül tá
mad, de puha csatársora nem tud eredményes 
lenni. Szép és változatos játék folyik. Az ETC 
csatárai mindent agyon kombinálnak. A BAK 
erősen ostromolja a ETC kapuját. Udvaros 
váratlan lövése útat talál a hálóba. A goira 
uz ETC támadással felel, de most már azt 
biztosan hárítja el a Bak védelem.

Soroksár—N agytétény 5 :1  (3:1)
A bajnokságra törő Soroksár idei második 

bajnoki mérkőzésén igán jó  formát mutatott, 
azonban a gólarány nem fejezi ki hűen a két 
csapat közötti különbséget, s ezt a tétényiek 
kitünően védő Hajdúk-nak köszönheti^, ki 
egyébként a csapat legjobb embere volt. A 
soroksári csapatban Kelemen és Vadász játé
ka emelkedett ki.Nagy Géza és Várszeghy főiskolai világbajnok

M agyarország harm adik a nem zetek
versenyén

Torino, szeptember 10. Vasárnap este be
fejeződtek Torinóban az ötödik diák világ- 
bajnoki küzdelmek. Harangzúgás és az olasz 
himnnsz zárta be a nagyszabású versenyt, 
melynek utolsó jelenete a díjak kiosztása 
volt. Az egyes számok egyéni győztesei 
aranyérmet, a csapatok pedig gyönyörű ser
legeket nyertek. A magyar főiskolások három 
atlétikai világbajnokságot, több úszóbajnok
ságot és vízipólóbajnokságot is nyertek, így 
ethát az olasz közönségnek éppen elég al
kalma volt arra, hogy tüntessen mellettük. A 
CIE elnöke osztottta ki a díjakat és olasz 
szokás szerint megcsókolta a győzteseket. 
Amikor a hölgyekre került a sor, több ilyen 
kedves csókolójelenet játszódott le, a közön
ség hangos derültsége közepette.

Atlétikai versenyek vasárnap délutáni ered
ményei :

200 m. Világbajnok: Engel (Csehország) 
22.X mp.

800 m. Világbajnok: Dessecker (Németor
szág) X p. 54.6 mp. Ignácz (Magyarország) 
hetedik.

400 m gátfutás. Világbajnok: Nagy Géza 
(Magyarország) 54.7 mp, magyar országos 
rekord. 2. Brown (Anglia) 54.8 mp, 3. Móri 
(Olaszország) 56 mp, 4. Wegner (Német
ország), 5. Ericeson (Svédország), 6. Not- 
brock (Németország).

4x100 m. Világbajnok: Németország 3 p.
17.6 mp, 2. Franciaország 3 p. 19 mp, 3. 
Olaszország 3 p. 22.4 mp, 4. Csehország, 5. 
Anglia, 6. Magyarország (Gómöri, Duha, Ig
nácz, Nagy).

Rúdugrás. Világbajnok: Slunberg (Svéd
ország) 390 cm.

Gerelyvetés. Világbajnok: Várszegi (Ma
gyarország) 64.85 m.

Női versenyszámok:
Az atlétikai eredmnéyek alapján a pontver

seny a követkéz: 1. Németország J76 ponttal, 
2. Olaszország 80 ponttal, 3. Magyarország 
47 ponttal, 4. Csehország 33 ponttal, 5. Finn
ország 27 ponttal, 6. Észtország 26 ponttal, 7. 
Anglia 25 ponttal, 8. Franciaország 24 pont
tal, 9. Északamerikai Egyesült-Államok 23 
ponttal, 10. Svédország 12 ponttal, 11—12. 
Argentína és Lettország 6— 6 ponttal.

A magyar főiskolások első csoportja hétfőn 
reggel, a második pedig délben indul hazafelé 
és Így kedden este már Budapesten lehet.

Jl FC— BM TE t  : l  (1 :1 ).
33-asok megérdemelt győzelmet arattak a 

BMTE ellen. Góllövök: Varga, Lauftmayer, 
Windheim (öngól).

1935-ben a berlini olimpiai játékokra való 
tekintettel a főiskolai hatodik világbajnoki 
versenyt Budapesten rendezik.

Körülbelül 700 főnyi közönség előtt kezdő
dött meg a mérkőzés. Az első 20 percben a 
tétényi csapat még méltó ellenfele volt a So
roksárnak. de ezután a Nagytétény össze
roppant és öt perces idközökben három gólt 
kapott. Steiner rúgja a nagytétényi csapat 
egyetlen gólját. A Soroksár a gól után erősít 
és Kelemen lövése utat talál a hálóba. (3:1.)

A második félidőben a Soroksár nagy fö
lényét nem tudja gólokra váltani. Az utolsó 
öt percben Zimányi egymásután kétszer Is 
eredményes. A mérkőzést mind a két fél meg
elégedésére Denhoffer bíró jól vezette.

-  wAeeesuuuM

KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK:
Bécs: A Hakoah nagy meglepetésre J: 0 

(1:0) arányban verte a Középeurópai Kupa 
győztesét: az Austria csapatát, melyen még 
látszottak a nehéz küzdelem nyomai. További 
eredmények: Admira—Vienne 1:1 (í: 0), FC 
Wien—Sportclub 1:0 (0:0). Rapid—Donau S:1 
(3: 0).

KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK:
Prága. Cseh ligabajnoki mérkőzések: Slavia

Viktória Pilsen 4:1 (3:1, Sparta—Viktória
Ziskov 3:2 (0:1), Bohemiaus—SK. Kladno 1:1 
(2:1), Sk. Necbod—Cecbod—Cechie Karlln 3:1 
0:1), Tcplltzer FK—Zideniea Brünu 3:0 (2:0).

— Aki megváltja Jegyét a svájci magyar 
mérkőzésre, annak biztosítja ax MLSz az
olasz-magyar mérkőzésre is a jegyét.

E héten csikorogtak.. •

Mélyen tisztelt Főszerkesztő úr! Hétröl- 
hétre olvassuk a M agyar H étfő-ben, hogy a 
BSZKRT melyik kocsija teszi tönkre a zaj
tól amúgyis sokat szenvedő fővárosi utazó
közönséget. Úgy tudjuk, hogy van egy csend- 
rendelet is, melynek végrehajtásáról azonban 
semmit sem látunk. Pedig ez a rendelet ol
talmáé lenne arra, hogy a BSZKRT-t intéz
ményesen rászorítsa, hogy vizsgáltassa is 
gondoztassa járm üveinek fékrendszerét, mert 
hieyje ’ eg Főszerkesztő úr, hogy semmi sem 
ütközik jobban bele a csendrendeletbe, mint 
a BSZKRT csikorgó fékei. ín  e héten a 2625. 
és 3323. számú kocsikon szenvedtem végig a 
BSZKRT fékeinek nyikorgását és idegtépő 
zaját.

Kiváló tisztelettel F ereneti Imre.
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Meglepetést okozott Debrecenben 
o lelkes Somogy, szép játékkal legyőzve 

az elbizakodott Bocskait
Somogy—Bocskai 2 :1 (0:1)

Debrecenből telefonálja a Magyar Hétfő kiküldött munkatársa:

Idegekre menő, változatos küzde
lemben győzte le a III. Kerület 

Miskolcon, a kétszer is vezető Attilát
Ili. Kerület FC-Attila 4:3 (3: )

N é g y  z ö l d  oldalas sport-  
mellélclelünk nagy sliccre

Győrffy I., Foór — Galambos, Berecz, Győrffy
II., Pető, Kocsis.

Bocskai: Alberti — Kovács, Janzsó — Pa- 
lotás, Gyulai, Keviczky—Markos, Vincze, Te
leki, Eőry, Hevesi.

A második félidőben Somogy nagy eréllyel 
fekszik bele a játékba.

A 13-ik percben Janzsó faultja miatt sza
badrúgást Mészáros ragja és ebből Be

recz védhetetlen gólt lő. (1:1).
A Somogy a mindinkább visszaeső debre

ceni csapat ellen most m ir erélyesebben fek
szik bele a játékba és

Berecz a 22-ik percben 25 méterről nagy
szerű lövéssel a kapu jobbsarkába gólt 
lő. A labdára Alberti korán vetődik, úgy
hogy a labda a földön átugorja. (2:1).

Berecz és Pető most már hátrahúződnak a 
védelembe, hogy az eredményt tartsák, de még 
így sem sikerül a tehetetlen Bocskai csatárok
nak az eredményen változtatni.

r .  L. ár

A második félidőben n» erősödő szél a ven
dégcsapatot segíti. Az ő-ik percben feljön az 
Attila, njajd rövidesen kornert ér el. Most 
több körnél következik, de egyik csapat sem 
tudja kihasználni A 16-ik percben Dózsa és 
Boretvás hibájából sikerül az Attilának ki
egyenlíteni.

Magyar egy fél pályáról eleresztett sza
badrúgást nagyszerűen a hálóba fejel (3:3).

A döntő gól
A játék mindinkáb erélyesebb lesz, Lutz és 

Miskolci összecsapnak. Miskolci megsérül, de 
tovább játszik. A 23-ik percben korner a ke
rületiek ellen. A 30-ik percben Szabó csúnya 
faultja miatt szabadrúgás, amit Hidasi gyo- 
nyörüen véd.

Az óbudai csapat minden erejét megfe
szít ve küzd a győztes gólért, ami végül 
a 38-ik percben Blaskónak sikerül is (4:3).

A gólt Hidasi nem védhefte.
Most már teljesen beszorítják az Attilát, 

de újabb esemény a mértözég végéig nem 
történik.

Háromezer debreceni hivő előtt folyt le a 
Bocskai szomorúan végződő mérkőzése. A 
Bocskaira a multheti pompás játék után nem 
lehetett ráismerni, mintha egész más csapat 
játszott volna a pályán. Elbizakodottan men
tek a küzdelembe, a félidőben vezettek is, de a 
lelkes Somogyiak végül megszerezték a győ
zelmet.

A Bocskai multheti nagy gólképességű csa
társora c héten teljesen csődöt moiidotl. A 
debreceni csapatból csak Gyulai centerhalf és 
Palotás jobbhall játékát lehet megemlíteni, 
míg a csatársorból Teleki, Markos, Eőry na
gyon rosszul játszották. Hevesi is gyönge volt, 
csak Vincze Játéka ért valamit. Kovács az 
erélyt eltévesztette a durvasággal. Alberti 
nagyon gyengén véaett.

Somogybán elsősorban Váli kapust kell 
megemlít-ini Győ~fi /. és Mészáros fedezetek 
jel fogták a Bocskai csatárokat. A csatársor 
szürkén, de hasznosan játszott.

Váratlanul hatalmas küzdelmet hozott a
III. Kér.—Attila mérkőzés. A papírforma két 
gólos könnyű II I kerületi győzelmet ígért, 
azonban az Attila keresztülhúzta a papír
forma számításokat és csak kevesen múlott, 
hogy nem szolgáltatott meglepetést. A  mis
kolci csapat elejétől végig elszántan ment 
bele a küzdelembe és minden erejét megfe
szítve igyekezett a győzelmet kiharcolni. Ez 
az igyekezete azonban csak részleges sikerek
hez vezetett, mert annak ellenére is, hogy 
kétszer megszerezte a vezetést, nem tudott az 
óbudai csapat nagyobb állóképességével meg
birkózni.

így is a legteljesebb elismeréa illeti a mis
kolci csapatot, mert megmutatta oroszlán- 
körmeit, olyan kitűnő képességű csapat ellen, 
mint a III. kerület. A III. kerület nehéz na
pot fogott ki az Attilával szemben és a csapat 
dicséretére válik, hogy

volt benne annyi lelkierő, hogy a kétszer 
is vezető és a helyi közönség által buzdí
tott Attila ellen nemcsak kiegyenlíteni, 

hanem győzni is tudott.
A miskolci csapatban Szabó és Rudas Ját

szottak kitűnően, míg a III. kerületben Dór- 
mos és Egri játszott jól, a mezőny kimagas
lóan legjobb embere Bíró volt.

A CSAPATOK:
Attila: Hidasi — Bán, Sziklai — Szabó I„ 

Buzási, Virág — Bohus, Szabó U., Miskolci, 
Magyar, Rudas.

III. kér. FC: Dénes — Beretvás, Bíró —■
Steiner, Luca, Réti — Dormos, Blaskó, Egri, 
Kármán, Schwartz.

Vezet az Attila
Attila választ és a Kerület játszik szél és 

nap ellen. Pompás Idő kedvez a mérkőzésnek. 
Az első három percben a hazai csapat van 
frontban az óbudaiak csak lassan jönnek fel. 
A negyedik percben Blaskó magasan fölé lő. 

Az 5-ik percben Lntz és Bíró hibáznak, 
amiből Szabó II. nagyszerűen védhetetlen 

gólt lő. (0:1).
Az Attila vezet, a közönség lelkesen tap

solja
A 8-ik percben Attila kornert ér el, a tize

dik percben újból a kerületiek támadnak, 
majd rögtön utána Hidasi szépen védi Kár
mán fejesét.

A 15-lk percben Lutz szökteti Sehwarczot, 
aki gyönyörűen bead és beadásából 
Blaskó a jobb sarokba védhetetlen gólt 

lő (1: 1).

Újból vezet az Attila
A következő porcben szabadrúgás az Attila

ellen. Lutz lövését Hidasi szépen fogja. Most 
pihenésképpen néhány perces mezényját 
következik sok szabadrúgással tarkítva 
mindkét oldalon. De már a 22-ik percben

Miskolci hosszú beadását BsretvAs elen
gedi és az agilisán közbelépő Rudas két 
lépésről gélt lő (1: 2). ÜJbóI vezet az Attila.
24-ik percben Szabó csúnyán belemegy

Swarczba. most Kármán szöketeti Blaskét,
aki lő.

A labda Hidasiról visszapattan és a be
rohanó Egri védhrtetlenül hálóba nyomja 

a labdát (2:2).
Újból a III. kerület támad s kornert ér A. 

A 33-ik percben egy szép labdával Steiner 
sokat dribűzik, elveszik tőle de Magyar fölé
lő. Bíró egy kavarodásból majdnem ongolt 
Vét, az Attila beszorítja az óbudaiakat ®s a

Somogy választ haput. A Bocskai kezd, de 
már a kezdésnél látszik, hogy nem a multheti 
csapat vette fel a küzdelmet a nagy lelkese
déssel játszó Somogy ellen. Már az első perc
ben Györfy I. beadását Pető fejeli, a labda 
Berecz lábára esik, aki azonban közvetlen kö
zelből mellé helyezi a labdát. Nagy gólhelyzet 
volt! Változatos mezőnyjáték folyik a csatá
rok le-leszaladtak, de a védelem mindkét 
oldalon szétszórja a gyenge támadásokat.

A Bocskai csatárain nagyon látszik az 
idegesség, talán azért, mert Nádas ka

pitány is figyeli a játékukat.
31-ik percben Vince egy kapu előtti kava
rodásból belövi a Bocskai egyetlen gólját.

(0:1).
A gól után unalmas játék folyik, amibe 

csak a 40-ik percben Kocsis hatalmas szabad
rúgása hoz némi élénkséget. Somogy elleni 
eredménytelen komerrel ér véget a félidő. 

Somogy: Váli — Velez, Joós — Mészáros,

37-ik és 38-ik percben egy-egy kornert ér el, 
de nem tudják góllá értékesíteni.

Végre vezet a Kerület
Űgylátszik Szabó nem szereti Swarczot, 

mert a 40-ik percben csúnyán elfaultolja.
Lutz kitör, lő, Hidasi rosszul boxolja ki a
labdát és Egri végre befejell a kerületiek 

vezetőgólját (3: 2).
A kerületiek fellélekezve nagy erővel kez

denek támadni, óriási iramot diktálnak és a 
játék teljesen az Attila térfelén folyik, az 
Attila azonban nagyszerűen védekezik.

A Magyar Hétfő 4 oldalas zöld sportrovata 
már indulásánál úgylátszik döntő csatát 
nyert. Nemcsak olvasói elismerése bizonyítja 
ezt, hanem elfogulatlan sportszakértök nyilat
kozata is azt bizonyítja, hogy mindjárt indu
lásnál, — sportnyelven szólva a startnál — 
megtaláltuk azt a formát, megalkottuk azt az 
új típust, amely eddig hiányzott:

a szakszerűség mellett színes sporttudo- 
sításban számol be a Magyar Hétfő ha
talmasan arányúan kibővített sportszer
kesztősége a vasárnap minden jelentős 

sporteseményéről.
Továbbra is ez a törekvésünk

szórakoztató formában pontosan és hite
lesen, ötletesen és színesen is a vasár

nap sporteseményeiről hű képet adni.
Külön örömünkre szolgál, hogy beszámol

hatunk arról, hogy nagy sportpályázatunk 
iránt az érdeklődés már az első héten meg
lepően nagy volt. Az első forduló már lo is 
zajlott és a vasárnapi Újpest—Hungária mér
kőzés meghozta az első jó  pontokat a sikeres 
pályázóknak. Alább külön közöljük az első 
forduló győzteseinek névsorát, itt pedig ad
juk a fennmaradt 7 pályakérdést a pályázat 
feltételivel együtt.

N a g y  s p o r lp á ly á z a tu n R
R é r á é s e i

1. Mi lesz a IX/17-iki Svájc—Magyarország 
eredménye?

2. Mi lesz a X/15-iki Ferencváros—Ujpest- 
racrkőzés eredménye?

3. Mi lesz a X/22-iki olasz-magyar mérkőzés 
eredménye?

4. Mi lesz a XI'5-iki Ferencváros— Hungária- 
mérkőzés eredménye?

5. Mi lesz a bajnokság első három helyezett
jének sorrendje az őszi szezon végén?

6. Mi lesz a bajnokság utolsó három helye
zettjének sorrendje az őszi szezon végén?

7. Ki lesz az őszi gólrekorder 7

A  p á ly á z a t  f e l t é t e l e i  
é s  á t  f a z á s a

Minden kérdés önálló versenyt képez és 
külön díjazást kapnak az eredmények eltalá- 
lói. Ezenkívül összetett versenyt képez a 8 
kérdés és azok nyerik a nagy díjakat, akik 
mind a 8 kérdésre felelve a legtöbb pontot 
érik el. (Egy kérdés eltalálásáért 10 pont jár.) 
Az összetett versenyben jó  pontnak számít 
az is, ha valaki csak a győztest találta el, 
vagy döntetlen esetén döntetlent tippelt, ha 
nem is a számszerű eredményt találta el.

(A pontversenyben az Ilyen találatot 5 pont
tal díjazzuk.)

A szelvényeket legkésőbb az eseményt meg
előző péntekig kell eljuttatni a

Magyar Hétfő szerkesztőségébe, (VI., 
Rózsa-utca 111.)

címzéssel A verseny állását minden héten kö
zöljük. Mindenki annyi szelvénnyel pályázik, 
amennyivel akar.

A feltűnő szép díjakról a Magyar Hétfő 
legközelebbi számában részletes ismertetést 
közlünk

(Pályázati szelvény amásodlk oldalon.)

E heti sportpályázatunk 
győztese:

Szabó Ernő (Miskolc)
Az újpesti derby meglepetésszerű eredmé

nyét természetesen nem túlsokan találtait el 
a pályázók százai közül. Általában a Hun
gária volt a nagy favorit, éppen ezért a pá
lyázók legnagyobb része pont nélkül megy 
tovább a második fordulóba. Ez azonban ter
mészetesen nem kell, hogy bárkit is elked
vetlenítsen, mert még rengeteg alkalma lesz 
mindenkinek a vezetők utolérésére.

Az eheti első pályázat győztese:
Szabó Ernő (Miskolc), akinek az első dí

jat, egy csinos bronz-szobrot megküldjük. 
Természetesen 10 pontot is kap az összetett 
versenyben.

A  II. díj nyertese K l e i n  Elemér (Buda
pest), egy szép képet nyert.

A III. díj —  egy értékes könyv — nyertese 
H a m b u r g e r  Elza ( Budapest). Mindketten 
szerkesztőségünkben vehetik át a díjakat.

Az eredmény több eltalálója 10—10 pontot 
kapott, akik pedig eltalálták, hogy Újpest 
fog győzni, 5— 5 jó ponttal fordulnak a jövő 
heti II. fordulóra.
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Svájc— Magyarország
mérkőzése az EURÓPAI KUPÁÉRT.

Fél 3 órakor az Amatőrszövetség
„apró" csapatainak

(12-15 évig) 
válogatott mérkőzése.

Pontot vesztett 
a túlmerész BSE

B S E -U R Á K  2:2 (2 : 1)
A válogatottjai nélkül kiálló BSE egy 

ponttal fizetett merészségéért. F ü s t ö s  és 
P á z m á n d y  a BLASz válogatottjaival 
Krakkóba utaztak, K i s s  Bandi pedig sérü
lése miatt hiányzott a BSE-ből. Ennyi előnyt 
nehezen lehet adni az URAK lelkesen játszó 
csapatának.

A mérkőzés élénk és változatos játékot ho
zott. A  vezető gólt Szűcs szerezte meg az 
URAK-nak, majd 3 perccel később Szűcs II. 
kiegyenlített. A  16. percben Mengel kiugrik 
és vezet a BSE.

A második félidőben Jeney II. fejeséből 
egyenlít az URAK. Ezután a játék ellaposo
dik. Himmler bíró sokat hibázott.

A Váci R em énység  
„rem ényei"  valóra vál

tató a Vasas ellen
V á ci R e m é n y s é g —V a sa s  

4 : 2  ( 4 : 0 )
Vácról telefonálja a M. H. tudósitója. Az 

újdonsült proficsapat meglepetéssel szolgált. 
Lelkes és eredményes játékkal sikerült a ta
valyi második helyzettel;, a Vasast, imponáló 
gólaránnyal legyőznie. A Vasasok nagyobb ru
tinját és technikai készültségét- a váci csa
pat lelkesedésével ellensúlyozta.

A Vasasok csa ka mezőnyben elégítettek k;, 
míg a csapat a kapu előtt határozatlan volt. A 
Vasasok első két gólja Pcrényi kapus hibá
jából esett. A II. félidőben a Vasas egy ti
zenegyest nem tudott góllá értékesíteni. Gól* 
lövök: Brandi (3), Kobl, Haraszti, Brunecker. 
Kovács Pál jól bíráskodott. S. M.

VÁC FC—Csepel TK 2:1 
(0:1)

A VÁC csapata első félidőben teljesen szét
eső játékot mutatott be és csak a második fél
időben talált magára. A VÁC és egyben a me
zőny legjobb embere Mélesz volt. A Csepel hét 
tartalékkal volt kénytelen kiállni, ami erősen 
befolyásolta a mérkőzés reális lefolyását.

A mérkőzést a Csepel kezdi és már az első 
percben veszélyes. Az első percek után úgy
látszik, hogy a tartalékos Csepel a győzelmet 
is megszerzi. Gergely szabadrúgását Horváth 
kapja és 20 ra.-ről küldött váratlan lövése a 
felső kapulécről pattan a hálóba (0:1). A gól 
után a VÁC magához tér, de a tömörülő Cse
pel védelmének sikerül a félidő végéig a ki- 
egyenlítést megakadályozni.

A második félidőben a VÁC csapatában 
Krausz és Mélesz helyet cserél ,ami határozot
tan feljavítja a VAC-ot. Állandó VÁC fö
lény alakul ki. Pollák—Krausz—Mélesz a 
labda útja és az utóbbi lövése utat talál a 
hálóba. (1:1). Keck lefut és közelről fölé lő. 
Mélesz kitör, de lövését Krieger szépen védi. 
Wcisz lefut és beadását Mélesz belövi. (2:1). 
Csepelnek alkalma volna kiegyenlíteni, de 
Keck beadását Merz közelről fölé lövi.

Két nagy döntő mérkőiés szerepel a ma esti birkózó
világverseny müsorn a Befcetowban. Ilyen nagyszabású 
birkózóversenyt már rég nem rendeztek Budapesten, 
mint amilyen most folyik már 10 napja a Beketow Cir
kuszban. A sportrajongók eslérúl-eslére megtöltik a 
nagy befogadó képességű arénát és a nézők soraiban 
otí találjuk Budapest minden rétegét. De meg is ér
demli ezt a nagy érdeklődést a birkózó világverseny, 
mert a mérkőzések a legsportszerübb keretek között 
lesz lebonyolítva.

A ma esti mérkőzések kimagasló eesménye lesz
Vo g t m a n n bajor bajnok és Jan J a a g o hétszeres 
világbajnok döntő mérkőzése. Nem marad el semmiben 
sem a T i b e r m o n t  belga és a bolgár Pavel I v a- 
n o v döntő mérkőzése az előbbitől, morf a múltban 
vívott küzdelmük rendfcóvül heves iramú összecsapást 
ígér. Rajtuk kivöl még a következő párok lépnek 
porondra: N é m e t h  Sándor—W i h t o n z  n, a tech
nika párharca lesz ez a mérkőzés, S im o n I t s— 
S z a t m á r y. kihivásos mérkőzés Willing Paul—Dobó 
István 'külföldi egyetemi hallgató és végül Pooshoff— 
Motika. A ma esti birkózó világversenyt este fél 9 
órakor kezdődik a Beketow Cirkuszban.

A mai lóversenyek eredménye:
T. I\elcnhegyi-dij (1200 m). 1. Horthy Jenő: D« i»

now! (Csapiár. 1 és negyed), 2. Mér enyém (Schejbal. 
1 és fél), 3. Palrnvra (Cseh. 5). F. m.: Módos. Fouó- 
lánv, Bcnvenuio, Bakezer, Pazmaniterin, Rúna. 2 hossz, 
4 hossz. Tót: 10:18, helyre 10. 11, 13. Befutó: 16.

U. Handicap (1600 ni). 1. Kozuch Ferenc: Feldherr
(Schwadlenka, 4), 2. Sylva (Szeltncr, 2), 3. Coruna
(Gulyás. 10). F. m.: Algír, Máramsjros, Suhanc, Ko- 
benzl. Ahogy akar. Pitr.póka. 2 hossz, 2 hossz. Tót: 
10:85, helyre 22. 15. 30. Befutó: 179.

III. Rákosi handicap (1600 m). 1. Gróf AVcnckheim
Dénes: Fontos (Klinuscha. 1 és negyed), 2.. Zsuzsu (Tclt- 
srhik, 6), 3. Búzavirág (\Vrabéi, 6). K. m.: Példás. 
Gyöngyike, Pascal, Puskapor, Kiszombor, Corvinus. 
Suta, Honvéd, Hárem. 2 hossz, ícjliossz. Tót: 10:21. 
helyre: 14. 20, 32. Befutó: 35.

IV. Krzsébet királyné-díj (30.000 pengő. 2000 m). 1. 
Hajdú Dezső: Tempó (Gittái, 3 reá), 2. Rcichsherold 
(Esch, 12), 3. Déva (Csapiár, 4). F. m.: Végrehajtó. 
Félhossz, 5 hossz. Tót: 10:11. Befutó: 15. Idő 2.05 4/5. 
A versenyben Végrehajtó jár az élen, az egyenesbe for
dulva a vezetést Tempó veszi át. a táv előtt Tempó 
mellett Rcirhsherold jelenik meg és küzdelemre kény
szeríti Tempót, amely azonban végül biztosan nyer.

V. Nyeretlen kétévesek versenye (1200 mk 1. Hajdú 
Dezső: Casablanea (Schejbal. 7/10 reá), 2. Ankara 
(Csapiár, ó), 3. Addi« (Weissbacb, 6). F. m.: La-Nurra. 
Little Pál, Htir.or, Csirkefogó, Toupet. Mezővirág. 3'4 
hossz, 1/2 hossz. Tót: 10:23, helyre 14, 25, 31. Befutó 
117.

VT. Kétévesek eladó handicapja (1100 mV 1. Kengveü 
ménes: Minek? (Weissbach. 2). 2. Bolívia (Schejbal. 
pari\ 3. Bubiron vCsuta. 2 és 1/2). F. m.: Bubus, For
rás, Forint, Pirlo. 1 és 1/2 hossz, 3/4 hossz. Tót: 10:39. 
helyre 12, 11, 11. fcefutó 45.

5 11. Welter handicap (1000 m). 1. Gróf Pejarsevieh 
János: Cabochon (Klimse.ha. 5). 2. Kereső (Schejbal,
1 és fél), 3. Traján (Csuta. 4). F. m.: Reménység, Mir- 
jam, Ilka, Százszorszép. Fmlék. Zsivány, Labanc. Kél- 
hossi, 5/1 hossz. Tol: 10:76, helyre 21. 22. 19. Beíut*
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Igaszi fu tb a llt fát&szott 
a  S u tta l 1 1 -e l legyö&ö

K is p e s t
Kispesí^&udai 11 3:1 (1:1)

Már délután két órakor közel 4000 főnyi kö
zönség volt az üllői-úti pályán, bizonyságául 
annak, hogy az újpesti derbi ellenére is a Fe 
rencváros hívei hűségesen kitartanak a zöld
fehérek mellett.

Ez a nézőszám később 5000-re szaporodott 
fel. A csapatok az öltözőben pontosan negyed
3-ra készen várták a bíró füttyjelét, azonban 
késés volt, mert az égjük határbíró azt hitte, 
hogy később kezdődik a mérkőzés. Salgó Jenő, 
a BT agilis alelnöke a pályán tartózkodott c;s 
nem sokat gondolkozott, hanem nekilátott az 
átöltözködésnek, hogy határbíráskodjon a ki
küldött Rubint bírónak. Már indulásra ké
szen álltak, amikor befutott a kijelölt határ
bíró.

Elsőnek Kispest lépett a pályára a követ
kező összeállításban:

Sarkadig Szemére, Rozgonyi, Rátlcai, Sze
nes} Keresztes, Mikes II., Nemes, Szepes9 

Serényi.
Utána a Budai csapat jött ebben az össze
állításban:

Fábián, IVeber, Fekete, Kárpáti II., Búr- 
ger, Magda, Czumpft, Stancsik, Polgár, 

Hegyes, Pozsonyi.

K i s p e s t  já t s z in  jó l ,  m é g i s  
U u d a l é r t  e l  a  v e x e l ö g ó l í
Kispest támadással indul a játéknak s már 

az első percben kiderül, hogy a kispesti csa
pat jobban áll a lábán. Lábról lábra pattog a 
labda, ami szemmelláthatólag idegesíti a bu
daiakat. A bemelegítő percek már előrevetik 
a Kispest jó játékát, mégis a Budai áll kö
zelebb a gólhoz.

Polgár már az 5. percben ügyesen tér- 
előnyt szerez, éles lövést leüld a kispesti 
kapura, Sarkadi megkaparintja a labdát, 
de az kezéből hátrarepül és hiába nyúl 
utána megégyszer, átjut lassan a gólvo

nalon. (0:1.)
A Kispesti védelem, miután átesett a bősz- 

szankodáson, amit a kapus ügyetlensége oko
zott, hatalmas iramot diktál. Percről percre 
erőteljesebb a Kispest játélca, bár egyelőre 
csak eredménytelen komerbe fúl a támadások 
sora.

Nyomasztó Kispesti fölény alakul ki. Állan
dóan a Budai térfelén folyik a játék. Már a 
levegőben lóg a gól, de mindig közbejön va
lami zavaró momentum, ami a Kispest szemre 
is szép játékának eredményességét meghiú
sítja. Hiába fut ki hibásan Fábián a kapuból, 
az utolsó pillanatban Webcr a kapuba terem 
és elhárítja a veszélyt.

Különösen Serényi van elemében. Minden 
lefutása veszélyt jelent. Nem bír vele a Budai 
védelem. Érdekes, hogy a nyomasztó fölény 
ellenére is a Budai, állt közelebb a második 
gólhoz. Hegyes azonban közelről ront.

A Budai rövidre szabott támadása után, 
már ismét Kispest az úr a pályán.

W e b e r  „ lu f t o t ' ’  r ú g  é s  m á r  
e g y e n l í t  a  K i s p e s t

A kispestiek erőteljes támadásait nehezen 
veri vissza a túlságosan igénybevett Budai 
■védelem. Idegesíti a hátsó formációkat, hogy 
a játék állandóan a saját térfelükön folyik. 

Mikes indul a labdával, ügyesen Szabó
1I.-höz passzol, Weber rástartol a félma- 
gns labdára, dr lyukat rúg. Szabó a meg
kaparintott labdával, most már császár
nak érzi magát, „kettőt lépett utána” és 
már táncol Fábián kapujába a labda.

(1 :1 )
A gól után Kispest döntően a maga javára 

fordítja a játék képét. Szabó gyilkoserejű lö
vését Fábián csak nagy bravúrral tudja el
hárítani. Jön a pergőtűz. Szabó II. újabb 
éles lövése kornert lioz. Általában Szabó pom
pásan játszik.

Meg is jegyzi valaki: — És ezt a játékost 
ad fa el a Hungária hatszázért?

— Hja, azért, mert. a Hungáriában már 
sok a Szabó —  replikázik egy másik néző.

Ezalatt Szabó újabb akciókkal bizonyítja 
be a pályán, hogy megérte azt a bizonyos 
hatszázat.

Egy jól szabott Rock—Polgár-akció szakítja

meg a nagy kispesti fölényt, de Polgárt tűl- 
erélyesen szerelik.

K is p e s t i  t t -e s  W e b e r  f já la -  
c  s ó i t  iá v a l

A közönség lelkesen biztatja a Kispestet. 
De ettől függetlenül is, nem nagyon kell biz
tatni, mert ma a Kispest elemében van. Ott 
terem Serényi a Budai tizenhatosnál, centc- 
rez és TVeber kézzel üti le a labdát. 11-es. Se
rényi áll neki, de rosszul helyezett lövését Fá
bián kifogja. Weber örömében és a hála jeléül 
megcsókolja Serényit. (Szegény Serényi, ha 
tudta volna előre, hogy mi vár rá, biztosan 
belövi a tizenegyest.)

A kispesti támadósor nem enged az iramból, 
szorongatja tovább is a budaiakat. Kornert 
ér el, amelyből csaknem újabb tizenegyes szár
mazik.

d  m á s o d ik  f é l id ő  b u d a i  
tá m a d á s s a l  in d u l é s  K is 
p e s t i  g ó l o k k a l  v é g z ő d i k
A második félidőben a Budai, felhasznál

ván az első félidőben gyűjtött tartalékerőt, 
erős támadásba fog. Kispest védelme azon
ban szintén pihent és így a két bekkben em
berére talált a Budai 11 csatársora. 5—fi per
cig tartó Budai támadás után ismét a K'spest 
erőteljesebb, precízebb, lendületesebb játéka 
kerekedik felül. Mikes lefut és közvetlen kö
zelről nagyszerű helyzetben föló rúg.

Fábiánnak most többször van alkalma 
nagyszerű védéseket produkálni és egymás
után hárítja el a gólesélyeket.

Kispest pompásan játszik. Lövés lövés után 
megy kapura. Érik a gól, de azért a Budai is 
észbekap s most ismét nehány percig szoron
gatja a Kispestet. Akad itt is gólhelyezet, de 
a Budai sem szerencsésebb, mint eddig a Kis
pest. Rövid Budai gólszerzési kísérlet után is
mét a Kispest szorítja be a Budait.

Mikes pompásan lerohan, kétszer is be
csapja Feketét, centerez.

A MAC díszpályáján vasárnap folytatódtak 
a Nemzetközi teniszbajnoságok. Sajnos, a ma
gyar játékosok ezúttal sem szerepeltek sike
resen. Nem értjük Gabrowitz gyenge szerep
lését. Talán az az oka, hogy a rossz rende
zés következtében túlzsúfolt volt a program. 
A magyar hölgy játékosok még a döntőig sem 
jutottak és így a bajnokság külföldi zsák
mánya lett.

Magyarország férfibajnokságért folyó mér
kőzés a közép döntőből győztesként kikerült 
Menzel—Gabrovits*pár közt dőlt el. Győzött: 
Menzel. S szetben (G:2, 6:0, 6:1.) Az első 2 
gémet mindjárt Menzel nyeri, Gabrovitz bcle- 
fekszik, mert érzi, hogy nem szabad Menzelt 
elengedni, de hiába, csak egy gémet tud 
nyerni (2:1). Menzel többi labdáit is megnyeri 
(4:1). Gabrovitz visszaesik és a cseh játékos 
biztosan nyeri a szetet. (6:2.) A második 
szetben is Menzel startol jobban. Gabrovitz 
csak néha csillogtatja igazi tudását. Mégjob- 
ban visszaesik, amikor a szerencse is elpártol 
mellőle és egymásután több labdája akad 
meg a háló felső szélén. A szét 6:0. A harma
dik szetben folytatódik a magyar játékos lé- 
leknélküli játéka. A szét 6:1.

A közönség is megunja és a többi pályák 
felé széled, ahol már Kchrling, Aussem— 
Eifermann—Wolfné kezdik meg a vegyespá
ros középdöntőjét. De itt sem járt jobban a 
közönség. Aussem a magyar férfi játékosok
nak is becsületére válóan szépen játszott, für
gén mozgott, ütései biztosak voltak és igazán 
megérdemelte azt a sok tapsot, amit kapott.

Nemes kapásból lő, Fábián kivédi, de a 
kibokszolt labda újra Nemes elé kerül, 
aki most már a közönség lelkes üdvrival
gása között bevágja a reg esedékes gólt.

(2:1.)
Már csak néhány perc van hátra, de azért 

a Kispest szorongatja tovább is a Budait. 
Kárpáti II. faultol.

Szabadrúgás, ami átkerül Mikeshez, az 
lö cs a labda Fábián hasa alatt a hálóba 

jut.
Most már csak tologatás jön és vége a mér
kőzésnek.

A k é t  c s a p a t r ó l
Ez igen! így kell futballozni. Lendülettel, 

ésszel, erővel. Ritkán láttuk ezt az utóbbi idő; 
ben magyar pályán. Csupa szív, csupa erő 
volt a Kispest játéka. Eddig az ősszel egyik 
csapat sem mutatott ilyen egészséges játékot. 
A Kispestet, mintha kicserélték volna. Minden 
játékosa kitűnő. Legfőbb erénye, hogy nincs 
elveszett labda, minden labdát megjátszanak. 
Jól passzolnak, lőnek, stoppolnak. Szorgalmas 
halfsor köti össze okosan a védelmet a csatár
sorral. Megbízható védelem, labdát tartani- 
tudc csatársor, rögtön mentesíti a nagyobb 
feladatok megoldásától a half -olt.

A budai csapat gyenge játéka feltűnést 
keltett. Eddigi főerényéből, a lelkesedésből 
semmit sem láttunk. Széteső, tervszerűtlen 
volt a játéka. Rock bebizonyította, hogy nem 
válogatott csapatba való. Polgár csak igyeke
zett. A centerhalf gyenge pont. A védelem ma 
ingadozott. Fábián sokat mentett. Ha ő nem 
áll a lábán, úgy nagy vereség érte volna a 
Budaiakat.

A z  e r e d m é n y
teljesen igazságos. A minden részében jobb, 
agilisabb. lendülettesebb és erélyesebb csapat 
győzött. Nem is túlzott gólaránnyal. A közön
ség megérezte, hogy a jobb csapatnak kell 
drukkolni. Rubint bíró jól bíráskodott és ke
zébe tartotta a mérkőzést.

A játék folyamán gyakran kikapcsolta Kehr- 
linget és Wolfnéva! singli mérkőzést játszott 
(Kehrling—Aussem—Eifcrmann— Wolfné 2 :J. 
A vegyespáros után került sor a magyar női 
páros bajnokságra. Győztes a Krawinkel— 
Aussem-pár: 2 szetben (6:1, 6:1), az Eigen- 
meyer—Szapáryék ellen.

A női egyéni bajnokság győztese és máso
dik helyezettje könnyen nyerte a mérkőzést. 
A rendezőség kedveskedni akart a nézőközön
ségnek os a vegyespáros döntőt is ma rendezte 
meg, amely a programon nem volt jelezve. 
De ebben sem volt köszönet, mert a Menzel— 
Krawinkel-pár lelépte a Gabrovitz—Tsuk 
kettőst. Menzel nem vette komolyan a játékot 
és sokat komédiázott.

Gabrovitz így is gyenge volt vele szemben. 
Tsukné, aki pedig az elődöntők folyamán 
szépen játszott, a szokott formáján alul szere
pelt. Győzött a Menzel—Krahwinkel-pár 2 
szetben (6:2, 6:1.)

Ö s s z e á l l í to t tá k  
a B é c s b e n  já t s z ó  m a g y a r  

i f jú s á g i  v á lo g a to tt  
c s a p a to t

Gudevus Hugó báró, a BLASz ifj. szövet
ségi kapitánya összeállította a 17-én Bécsben 
játszó ifjúsági válogatott csapatot. A csapat 
a következő: Havas (33 FC), Mátyás (Kelen
föld), (? ), Herce (MAFC), Darvas (33 FC), 
Faragó (Kelenföld), Salgó (E elektromos), 
Kiss I. (FTC), Pesti (MTK) ,  Takács (Kelen
föld), Zsengellór (SBTC). Tartalék: Kiss II. 
(UTE.) A bal hátvéd posztra két jelölt is volt, 
de mindkettő megsérült és így csak hétfőn lesz 
erre a posztra válogatás.

Gudrnus báró a következőket mondotta:
—  Az osztrákokat nagyra értékelem. Min

dent megtettem, hogy a legjobb csapatot ál
lítsam össze. Azt hiszem, ez sikerült is. Az 
anyagot teljesen ismerem. Csupa szívvel küz
dő játékost válogattam be és íg vazt hiszem, 
lelkesedésben vem lesz hiány. Remélem, becsü
lettel megálljuk a helyünket.

A MAGYAR ÉLELMISZERI*JSÁG legújabb 
száma az élelmiszer ipar és kereskedelem 
minden ágából egész sereg érdekes informá
ciót, riportot, cikket közöl. Kérjen mutat
ványszámot. a kiadóhivataltól: Budapest, IV., 
Ferenciek-terc 9., I. 16.

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA I
MONDJA MEG A MÚLTJÁT t i  Ml FELTÁRJUK A JÖVŐJÉT I

Hetek óta működik Budapesten Marelll 
munkatársa, akit az emberek tömege keres
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályré 
szül. hogy igénybe vehetik Marelll taná 
csait. mert eg7 tanáce Európában 10 dol
lárnak megfelelő őseszegbe kerül

A ..Magyar Hétfő*4 olvasót azonban tel 
lesen ingyen Juthatnak ahhoz a 20 évre 
előre kiszámított eseményfelsorolásboz. 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét Mondja meg múlt 
ját. illetve töltse ki é t alanti szelvényt 6* 
Marelll munkatársa megmondja lövőjét 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez 
akciónknak. amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük as alanti saelvényt kitölteni ée 
31 fillér poetabélyeg melléklésével elkül 
Jeni a Magyar Uétfö kiadóhivatalába. Bn 
dapeet, VI.. llózsa-utca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk. 
Önhöz visszajuttatjuk ée 

még a levél portó v isszasserséséra la
könnyű alkalmat adunk.

Névi —
Cími
Születőéi év* —  —  —  —  —  —  —  —  —  
Melyik évben állt anyagilag a legjobban?
Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? —

A  m a g y a r  te n is zb a jn o k s á g o k  
k ivé te t n é lk ü l ide ge n  k é z re  

k e rü lte k
A m a g y a r  t e n n is z s p o r t  k u d a r c a

Néhány őszinte szó
Valami hiba van a teniszsport körül 

Valami nincsen rendben, fteíiy ,ho1 a ,hlba’ 
ebben a pillanatban nem tiíö’ uk pontosan 
megjelölni, de azt hisszük, ne,m fogunk 
mellé, amikor megállapítjuk, h o &  magá
ban a szövetségben van a legfőbb hiba.

A teniszsport vezetésében nem latjuk 
azt a nagyvonalúságot, mint más, a tenisz
nél sokkal kevésbé népszerű sportágakkal. 
Nem látunk eredményt sem a teniszsport, 
sem pedig a teniszverseny népszerűsítése 
terén.

Túlságosan exclusiv a'apon folyik meg 
mindig ennek a szép sportágnak a veze
tése. Éppen ezért nem tud sem eportbeh-, 
sem közönség-sikert felmutatni. Kehrling 
megtette a magáét, hosszú éveken at. 
Utódja nincs! Nem látunk elég feltörő fia
tal tehetségeket. Nem látjuk a más sport
ágaknál tapasztalt nevelő ée előkészítő 
munkát sem.

Rendeznek versenyeket elég sűrűn, de 
unalmasan, élettelenül, sablonszerűén.

Nem igyekeznek még a nagy nemzetközi 
versenyek előtt sem a közönség érdeklődé
sét felkelteni. Egy kaptafára m egy minden. 
Színtelenül, hangtalanul. . .

Magyarországon pedig rengeteg a teni
szező. Csak el kell menni a teniszpályák 
mellett, akkor látjuk, hogy reggeltől estig 
teniszeznek mindenütt.

Anyag van tehát bőven, de a teniszvezé
rek még sem tudják a kezükben levő töme
gek érdeklődését a versenysport iránt fel
kelteni. üres nézőtér előtt folynak le a ver
senyek. Pedig a tribünök már akkor is 
megtelnének, ha csak a versenyeken részt 
nem vevő magánteniszezőket tudnák meg
nyerni.

A teniszszövetség a nyilvánosságot nem 
informálja az eseményekről, a maga exclu- 
•sivitásában méltóságteljesen  várja, hogy 
csendes, halódó munkásságára önmagától 
figyeljen föl a világ. Máshol tömegek ke
resik fel a versenyeket, sorra kitermelik a 
tehetségeket, népszerűsítik ezt a szép sport
ágat, nálunk sikertelenségbe fid minden.

A vezetésben van tehát mindenesetre a 
hiba. Nem elég mozgékony, nem érti meg a 
kor szavát. Uj vérkeringést kellene bele
vinni a teniszsportba. Néhány agilis, ügyes, 
modern gondolkozásé sportembert kellene a 
szövetségbe beültetni, hogy talpraállítsa és 
egynívóra emelje ezt a sportágat a többivel. 
Az anyag és az eszközök meg vannak, csak 
a vezetés hiányzik. Ezt pedig legkönnyebb 
pótolni.

o
A sok sikert eredményezett ping-pong asz

talok melletti küzdelmek után az asztali te
niszsport vezetői és játékosan most a szövet
ségi zöld asztaloknál indulta* egymás ellen a 
harcba Ennek a viaskodjanak meg nem lehet 
tudni, hogy. mi lesz az eredménye, annyi azon
ban bizonyos: bármelyik fél kerül ki győztes
ként, a vesztes a sport marad. Az a sport 
húzza __ ebből a veszekedésből a rövidebbet, 
amelyért hosszú évtizedeken keresztül váll ve
tett munkával dolgoztak.

A sportpolitikai berkekben ismeretlenek, mi
kor napokon keresztül olvasták a ping-pong 
szövetségben „Icirobbant”  viszályt, megdöb
benve nézték az elfajuló és játékossztrájkba 
vezetett hadjáratot. Csak a beavatottak tud
ták, hogy ennek —  a sportban szinte egyedül
álló — botránynak megindítója és lángralob- 
bantója két egyesületi vezető, akik a" legutóbb 
megtartott közgyűlésen nagy többséggel buk
tak ki abból a pozícióból, amelyre igényt tar
tottak.

A tisztségek megszerzése nem sikerült s a 
kirobbant viszály végső eredménye az volt, 
hogy a versenyzők egy fontos nemzetközi mér
kőzés előtt sztrájkba léptek.

Glancz, Háry, Magyar és Földy II. kimond
ták a játékosdiktaturát. A szövetséghez inté
zett levelükben követeléseket állítottak fel az
zal, hogy ha kívánságaikat nem teljesítik, 
nem vesznek részt a MOATSz mítingjein.

Az asztali teniszszövetség vezetői, akiknek 
nem sikerült jobb belátásra bírni és leszerelni 
a sztrájkotokat, nem mondták le a zágrábi ver
senyt, hanem helyettük három tréningben 
nem lévő játékost állítottak be.

Ezzel azonban, még korántsem fejeződött be 
a sztrájkolok ügye. A szövetség elhatározta, 
hogy a sportfegyelmet súlyosan megsértett 
játékosokat fegyelmi elé állítja és azokat, a 
legsúlyosabban elitéli, amennyiben elfogadható 
magyarázattal nem tudják enyhíteni a rájuk 
kiszabandó büntetést.

Helyeselhetjük a szövetség erélyes állásfog
lalását, mert amennyiben az első adott alka
lommal a MOATSz gyenge kezet mutatna, 
megpecsételné a ping-pong sport jövőjét és 
sorsát.

Mindenesetre azonban kivizsgálandók a vá
dak is. amelyeket a sztrájkoló versenyzők 
hangoztatnak. Egyszóval erélyes kézzel kell az 
OTT-nak rendet teremteni az asztali sport
ban, mielőtt ez a sok nemzetközi sikert szer
zett sport szervezete teljesen szétzüllene.

A BLASZ REFORMPÁRTJA hétfőn este 
8 órakor a Bethlen-tér és Jókai-utca sarkán 
lévő vendéglőben értekezletet tart.

Megjelenik minden hétfOn hajnalban -  Elő
fizetési ár: I pengA félévre. !• pengő I évre. 
A kiadásért felel: Dr R A I . I N T  M Ó Z E S .

Felelős üzemvezető: GyOry Aladár


	37

