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Vasárnap reggel 6 órakor a főkapitányság
központi ügyeletének telefonján jelentették a 
rendőrségnek, hogy a József-körút 16. számú 
házban lévő Wien-szállóban egy ötvenévesnek 
látszó férfi öngyilkosságot követett el. A sze
rencsétlen életun tember revolverrel szíven 
lőtte magát és meghalt.

A bejelentés után rendőri bizottság szállt
ki a helyszínre, hogy tisztázza az öngyilkosság 
körülményeit. A szálló portásánál lévő beje
lentő lapból kitűnt, hogy a hotel életuntja: 
Horváth Endre 46 éves mérnök, herceg Esz- 
terházy Pál soproni uradalmának erdőmes
tere, aki szombaton reggel érkezett a fővá
rosba.

Horváth, a szobájában levő hatalmas
állótükör előtt, pizsamába öltözve kö
vette el végzetes tettét, amely után hol

tan rogyott össze.
A rendőri vizsálat megállapítása szerint az

erdőmester most volt életében először Buda
pesten. A szerencsétlen ember gondtalan éle
tet élt, semmi oka sem volt arra, hogy meg
váljon az élettől.. Éppen ezért arra gondolnak, 
hogy valami rejtély húzódik meg a halálos 
tragédia hátterében.

EfórnsattíEc c in k e t 27.
Horváth Endre szombaton reggel érkezett 

Budapestre és az állomásról egyenesen a Jó- 
zsef-körúti szállóba ment, ahol szobát bérelt. 
A harmadik emelet 27. számú szobáját vette 
ki a magas, sovány, őszülóhajú férfi. Bőrönd- 
j ét szállására vitték, a mérnök fürdőt rendelt 
délfelé eltávozott hazulról.

Este kilenc óra lehetett, amikor Horváth 
Endre ismét visszatért a hotelbe. Elkérte 
szobája kulcsát, majd anélkül, hogy utasítást 
adott volna, hogy mikor keltsék fel, nyugo
vóra tért. A szálló portása szerint a legnyu- 
godtabban viselkedett és sejteni sem lehetett, 
hogy valami végzetes elhatározásra készül.

Az éjszaka csendesen telt el. Az öngyilkos
ságot senki sem vette észre. A kihallgatott 
személyzet sem emlékezett semmi olyan mo
mentumra, amelyről arra lehetett volna kö
vetkeztetni, hogy valaki agyonlőtte magát.

FS!?8öszik az ifósgiHosságst
Reggel hat órakor ideges, türelmetlen ber

regéssel szólalt meg a harmadik emeleten lévő 
szolgálati csengő. E hosszú csengetés ellenére 
sem ugrott k> a számtáblán a csengető szcba 
?záma. Az emelet inasa, aki a vendegek ru
háinak és cipőinek tisztogatásával volt elfog
lalva, találomra bekopogott a 27-es szobába, 
arra gondolva, hogy Horváth Endre csenget
hetett, mert ő yolt az egyetlen, aki lefekvése

előtt nem adott utasítást * reggeli keltésre
vonatkozóan.

A halk kopogásra e szobapincér nem kapott
választ. Erősebben kezdett kopogni, de ez a 
másodszori próbálkozása is eredménytelen 
maradt. Pedig a szoba lakójának feltétlenül 
fel kellett ébrednie, hisz a szimpla ajtó ko
pogására a szomszédos szobák lakói is feléb
redtek.

Kihallgatlak a
Az öngyilkosság felfedezése után a hotel 

nyomban értesítette a rendőrséget. A két 
rendőrtisztből és detektívekből álló bizottság 
helyszíni szemlét tartott. Átkutatták az ön
gyilkos szobáját, ruháit, hogy kétségkívül 
megállapítsák a szerencsétlen ember kilétét. 
Az életunt tárcájában talált személyazonos
sági iratok pontosan megegyeztek a bejelentő- 
lap adataival.

A rendőrség elsősorban annak tisztázását 
tartotta szükségesnek, hogy megállapítsa: 
miképpen lehetséges, hogy senki sem hallotta 
a revolverdörrenést? A 27-es szoba, ahol az 
öngyilkosság történt, sarokra esik és ez a 
folyosó utolsó szobája. A 26-osban viszont egy 
artista lakik, aki a kritikus időpontban nem 
volt otthon és csak reggel öt órakor tért haza.

A rendőrorvos megállapítása szerint pe
dig az öngyilkosságot éjfél után 1 órakor 

követték el.
A 27. szoba éjjeli 6zakrényén két búcsú

levél feküdt, ezeket a rendőri bizottság ma
gához vette, majd utasítást adtak, hogy Hor
váth Endre holttestét a rendőri hullaszállító 
autó a törvényszéki bonctani intézetbe szál
lítsa.

Az egyik búcsúlevélben, amely a rendőrség
hez íródott, csupán ennyi volt:

„Saját elhatározásomból vetek véget éle
temnek.

Ne boncoljanak fel és ne keressék halálom 
okát..

A másik búcsúlevél, amelytől a rejtélyes 
öngyilkosság titkának megfejtését várják, 
Horváth Endre egyik Budán lakó huszárszá
zados rokonának szólt, amelyet a rendőrség 
természetesen rendeltetési helyére továbbított. 
Hogy mi ennek a levélnek a tartalma, azt 
még nem lehetett megtudni, mert a katona
tiszt nem tartózkodik Budapesten, csak hét
főn délelőtt érkezik vissza a fővárosba.

' A  ,/Z agm . S iti<?’• munkatársa vasárnap

Amikor a dörömböléare sem nyílt ki ai 
erdőme«ter ajtaja, felhívták a szálló la
katosát, aki néhány pillanatnyi munka 

után felpatt&ntotta a szoba ajtaját.
A belépők az eléjük tárult látványtól meg- 

tántorodva látták, hogy lakójuk Horváth 
Endre, hatalmas vértócsában, holtan fekszik 
szoobájának padlóján.

személyzetet
este érdeklődött Eszterhdzy Pál herceg ura
dalmának kormányzóságánál, hogy megtudja: 
mi oka volt Horváth Edrénck az öngyilkos-

ságrat A hatalmas földbirtok kezel őségé tel
jesen érthetetlenül állott a tragédiával szem
ben. Elmondották, hogy Horváth Endre mér- 
nök-erdőmester huszonöt éve állott a soproni 
uradalom szolgálatában. Nyugodt, kiegyensú
lyozott életet élő embernek ismerték, akinek 
soha senkivel semmiféle nézeteltérése nem 
volt. Arra gondolnak kollégái, hogy pilla* 
natnyi elmezavarában követte el végzetes 
tettét

Ezek természtesen csak feltevések, mert ax
öngyilkosság igazi oka, a búcsúlevél felbon
tása után fog kiderülni.

Kánya Kálmán vasárnap 
elutazott a genfi leszere

lési konferenciára
Elutazása előtt a külügyminiszter pesszi- 
misztikusan nyilatkozott a sajtónak

Vasárnap délután félkettőkor indult el a 
Keleti pályaudvarról a párizsi express, 
amellyel elutazott Kánya Kálmán külügy- 
minipter kíséretével, hogy részt vegyen "a 
genfi leszerelési konferencián Magyarország 
képviseletében.

Egy óra tíz perckor jelent meg a külügy
miniszter a pályaudvar előcsarnokában, sö
tétszürke zakóban, karján sétabotjával. Kí
séretében dr. Mengele Ferenc külügyi sajtó
főnök, báró Balássy Antal és Máriássy Zol
tán követségei tanácsossok, valamint magán
titkára, Perlaki/ Sándor voltak. Közülük 
Mengele sajtófőnök, báró Balássy és Mári
ássy Zoltán kísérték el Genfbe a minisztert.

A vonat indulásáig Kánya a miniszteri 
váróteremben nyilatkozott genfi útjáról a 
Magyar Hétfő munkatársának:

— Nehéz jóslásokba bocsájtkozni a genfi 
leszerelési konferencia eredményére vonat
kozólag, — mondotta a külügyminiszter. — 
A genfi leszerelési konferenciák eredménye 
mindig nyílt volt, de különösen nehéz bármi
lyen eredményt jósolni a mostani üléssel 
kapcsolatban, mert a hangulat az utolsó kon- 
fsrancifb óta a* időközben lezajlott sur; w

politikai események folytán sokkal túlfűtöt
tebb, idegesebb és iznatotiabb az előző ülé
seknek aránylag nyugodt atmoszférájánál.

— Mikor ór hivatalosan véget a konferen
cia, kegyelemes uram?

— Hja, mikor az ember Genfbe utazik, — 
mondja mosolyogva a miniszter, — sosem, 
tudja, mikor érkezik haza. Hivatalosan négy
öt napig tart az ülés. Hivatalosan . . .

Az állomásfőnökség jelenti, hogy a vonat 
indulásra kész. A miniszter két elsőosztályú 
fülkét foglal el kíséretével és az ablakból 
hozzátartozóival beszélget az indulás idejéig.

A perronon Mengele Ferenc külügyi saj
tófőnök beszél a konferenciáról.

— A mostani leszerelési konferenciának 
az a különös érdekessége — mondja —, hogy, 
a párizsi ülésen részt vett nagyhatalmak ki
küldöttei, kivétel nélkül megjelennek a genfi 
konferencián is. Nemcsak az ülés eredmé
nyére, de a magyar leszerelési ügyre vonat
kozólag is nagyon nehéz jósolni. Meglátjuk, 
mit hoz számunkra a genfi konferencia . . ,

Az óra félkettőt mutat. A párizsi gyors 
menetrendszerű pontossággal fut ki a pály^* 
udvar üvegkupolája alól*
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öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek, 

r r r r E T T r m  -val segíthetnek,
s évekkel tovább élhetnek.

Ottó a detroni&ációs 
törvény eltörlését 
Kívánja a Dollfuss 
Kormánytól

Oltó éles támadása a nemzeti 
szocialistáit ellen

Bécsből jelentik: Nagyfontosságú osztrák 
legitimista demonstráció színhelye volt vasár
nap a St.-Pölten közelében lévő Hain község. 
A demonstrációra az adott alkalmat, hogy há
rom st.-pöltenkörnyéki község — Haim, Ma- 
mau és Régelsdorf-Weidern — díszpolgárává 
választotta Habsburg Ottó királyfit és vasár
napra tűzték ki Ottó királyfi három köszönő
levelének átnyujtását. A Hainban rendezett 
nagy legitimista ünnepségen megjelentek ve
zető osztrák legitimisták.

Hohenberg Miksa herceg, & meggyilkolt 
Ferenc Ferdinánd trónörökös fia nyújtotta 
át a három polgármesternek Ottó köszönőle
velét, valamint a királyfi sajátkezű aláírásá
val ellátott fényképét..

Osztrák politikai körökben igen nagy fel
tűnést kelt a három, egymástól csupán stiláris 
tekintetben különböző kö'szönőlevél tartalma.

Vasárnap este 9 órakor a vecsési vámnál 
súlyos kimenetelű motorkerékpárszerencsét
lenség történt. A szerencsétlenségnek két ál
dozata van, az egyik Nagy Károlyné 31 éves 
háztartásbeli, aki koponyaalapi törést és sú
lyos agyrázkódást szenvedett, a másik Barna 
Ferenc 25 éves magántisztviselő, aki küny- 
nyebb zúzódásokkal úszta meg a balesetet.

A vecsési vám előtt egy veszedelmes ka
nyarban történt, amely már több súlyos ki
menetelű balesetnek volt az okozója, de itt a 
szerencsétlenséghez még más körülmények is 
hozzájárultak. A szóló-motorkerékpár teljes 
sebességgel robogott a vasúti sorompó felé,

Hirdetés egy esti lapban:
„Előkelő kávéház keres csinos fiatal úri- 

nőt, aki jól zongorázik és énekel. Biztos 
megélhetés jelige, főkiadó

Levelet írtunk „Biztos megélhetésnekn. Va
lamikor ugyanis jól zongoráztunk és énekel
tünk. Letört polgári egzisztencia vagyunk. 
Azután több férfiismerősünk csinosságunk 
mellett tett hitvallást, sőt... Korunk modern, 
buszon... Dehát „Biztos megélhetést“ szemé
lyes varázsunkkal fogjuk meggyőzni, Levél 
megy... •

„ Biztos megélhetés'* válaszol. Közli címét. 
Azt írja: ő megbízott. Nem kávés; megbízott. 
Vlasek Tibor nyug. állam vasúti íelv., Újpesti- 
rakpart 4. Elmegyünk a nyug. államvasúti 
íel.-hez.

•
— ön az? — kérdi Vlasek Tibor és megnéz.
— Én — mondom bátran és aztán én is kér

dek: és Ön?
— Én, kérem, meg vagyok bízva, én, kérem 

egy megbízott vagyok.
— Helyes, úgy hát én ajánlkozom. Fiatal 

vagyok, csinosságomat megítélheti, kitünően 
zongorázom, szép hangom vnn, mi az, hogy 
biztos megélhetés és hol az előkelő kávéház?

Vlasek Tibor nyug. áll. fel. szemügyre vesz 
és rövid vizsgálódás után határozottan ránk 
Í orra ed:

— Van kérem 5000 pengője? Ennyi szükséges 
az állás elnyeréséhez.

— Pardon, itt valami előkelő kávéház... Zon
gora... csinos, fiatal úrinő... ének.,,

— Van ötezer, vagy nincs, erre feleljen ké
rem. Ua van, tárgyalhatunk...

Ottó hangsúlyozza a forradalmi törvénykezés 
igazságtalanságát és a múlt császárai örökö- 
sének nevezi magát. (

De súlyos szavakkal fordul Ottó a nemzeti 
szocialisták ellen is. Levelének ez a passzusa 
a többi között a következőket mondja: „Az 
utóbbi időben egy osztrák mozgalom terjesz
kedik, amely mindenkinek mindent megígér, 
ugyanakor azonban az osztrák nép méltatlan 
elnyomását és gyáva meghunyászkodását írja 
zászlajára. Ezek a hazaárulóle. Világosan fel
ismeri az osztrák nép a demagóg ígéretek 
értéktelenségét és el van szánva arra, hogy 
önállóságát soha, semmi körülmények között 
sem áldozza feL

— Bízom abban, —  írja — hogy Ausztria 
jelenlegi igazságos és férfia* vezetői megér
tik az igazságot, és felfüggesztik az Ausztriát 
megbecstelenítő törvényeket.

a hátsó ülésen ült Nagy Károlyné. A reflek
tor útközben elromlott és a kerékpár veze
tője nem vette észre a leeresztett sorompót, 
amelynek teljes sebességgel nckirohant. A 
motorkerékpár utasaival együtt a magas töl
tésről lezuhant. Barna Ferenc a sínek közé 
esett, de szerencséjére a vasúti őr észrevette 
és kiemelte a sínek közül az eszméletlen álla
potban lévő férfit, akin néhány pillanattal 
később a berobogó személyvonat keresztül
ment volna. Nagy Károlyné távolabb esett 
és súlyos sérüléseket szenvedett.

A sérülteket a kispesti mentők szállították 
a Szent István-kórházba.

— Nahát, ez szép kis kávéház — bátorkodom
megjegyezni.

— Semmiféle kávéház — int lo Vlasek —, ez 
egy tévedés. Itt kizárólag arról van szó, haj
landód befektetni egy s/.dzszázalékig bebizto
sított összeget, 5000 pengőt...

— De mibe, urain, mibet És miért kell ehhoz 
nekem csinos, fiatal úrinőnek lenni! És miért 
kell ehhez nekem zongorázni és énekelni!

•
Vlasek Tibor nyug. államvasútl fel. nem 

tárgyalt velünk tovább. Elköszönt. Udvaria
san ajtót nyitott.

Átmenetileg lemondunk a „Biztos megélhe-
tés'‘-TőL

A dem ok r alapárt
beszámoló-gyűlése 
a Vigadóban

A Nemzeti Demokrata Párt országgyűlési 
képviselőig Vázsonyi János és Gál Jenő va
sárnap délelőtt tartották meg beszámoló gyű
lésüket a Vígadóban. Vázsonyi János beszé
dében foglalkozott a közéleti tisztaság kérdé
sével és ezzel kapcsolatban szóvátette a Vá
sárpénztár botrányát is. Ezután védelmébe 
vette a sokat ócsárolt demokráciát és hang
súlyozta, hogy az itthoni kritikát nem akadá
lyozhatja meg az, ami más országokban tör
ténik. Az utolsó tizenöt esztendő politikai 
rendszere — mondotta — a régi munkapárt 
jogutóda. A régi munkapárt, az előd elvesz
tette a háborút, a jogutód elvesztette a békét. 
Végül rendszerváltozást, szabadságjogokat és 
a közüzemek leépítését követelte.

Gál Jenő tartotta ezután beszámolóját, 
amelyben hangsúlyozta, hogy a divatos politi
kai áramlatok csak tünedezó lidércfények, a 
demokráciát nem lehet eltemetni. Az a hóbort, 
amely egy nemzet történelmi fejlődésének 
megakasztását jelenti, mihozzánk el nem ér
het, — mondotta — mert ha vannak is bolon
dok a Lipótmezön, azoknak, akik a Lipótmczö 
közelében laknak, még nem kell megbolon
dulni,

Halálos e lto lá s  az i l i -ú lo n
Vasárnap délután az üllői-úton egy 42-es 

jelzésű villamos halálra gázolt egy 60 év kö
rüli férfit. A rendőrség megállapította, hogy 
a szerencsétlen ember Wiesinger Béla 58 éves 
pestszentló'rinci lakos, bádogosmester, aki a 
tanuk vallomása szerint öngyilkossági szán
dékból ugrott a villamos elé. Éppen ezért a 
rendőrség a villamos vezetőjét kihallgatás 
után szabadon bocsátotta.

1/isszaUecesztdkc-ddteU 
tl'áwf&CtA. . . .

A pesti zsidókórházban a közeljövőben 
két főorvosi állás kerül betöltésre. Termé
szetesen nagy érdeklődés nyilvánul meg a 
választás iránt. A pályázók serege ostro
molja kérvényekkel a kórház igazgatósá
gát.

A zsidókórház a pesti izraelita hitközség 
felügyelete alatt áll, így annak bizonyos 
rendelkezési joga is van. Orvosválasztá
soknál az a szokás, hogy a beérkezett pá
lyázók közül három-három személy nevét 
terjeszti fel a kórház igazgatósága és 
azok közül választ a hitközség elöljáró
sága.

óriási feltűnést kelt a pesti zsidóság kö
rében az a hír, hogy Stern Samu elnök
nek már megvannak a jelöltjei. A betöl
tésre kerülő röntgen- és szemészfőorvosi 
állás első jelöltjeit már kiszemelte az el
nök. Állítólag bizalmas átiratban értesí
tette a zsidókórház Igazgatóságát, hogy 
kiket kíván első helyen jelöltetni... A kí
vánság pedig meglepő. Ugyanis két olyan 
orvost ajánl Strrn Rnrmr elnök, aki csak a 
közelmúltban lett zsidó... Igaz, hogy jóné- 
hány évvel ezelőtt is Izraeliták voltak a 
most jó helyen fekvő jelöltek, de — bizo
nyára fontos okokból, vagy talán meggyő
ződésből — kitértek... Most, amikor két fő
orvosi állás elnyerése van kilátásban, a 
kitértek — visszatértek... Az a sérelem, 
hogy a visszatérteket kívánja előnyben ré
szesíteni a hitközség elnöke. A pesti zsidó
ság vezetői között az a vélemény alakult 
ki, hogy inkább hilhü keresztények nyer
jék el a főorvosi állásokat, mint olyanok, 
akik néhány évvel ezelőtt zsakettben let
tek keresztényekké és most sietve vissza
tértek...
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Gyurisán Irén 19 éves felírónő a Pétcrffy 
Sándor-utca 15. számú húz második emeleté
ről leugrott. Súlyos belső sérülésekkel és zú- 
zódás6al a Rókus-kórházba szállították.

Szlobodnyik Zsuzsa 22 éves háztartásbeli 
Kádár-utca 5. szám alatti lakásán világító
gázzal megmérgezto magát. A mentők súlyos 
állapotban a Kókus-kórházba szállították.

Zsupán Aranka háztartásbeli a Fehérvári
ul 46. számú házban lévő lakásán sósavval 
megmérgezto magát. Súlyos állapotban a 
Rókus-kórházba szállítottak.

A Jász-utca 27. számú házban lévő lakásán 
Klipelkó Lajos 58 éves napszámos ismeretlen 
méreggel mogmérgezto magát. Súlyos álla
potban szállították a Kókus-kórházba.

Rcirz Vilmos 64 éves soffőr a Vadász-utca 
32. számú házban lévő lakásán betegsége miatt 
beresóval megmérgezte magát. A mentők a 
Rókusba szállították.

Iiatik Antónia 23 éves feliérvarrónő Szerda- 
helyi-út 17. számú lakásán arzénnel megmér
gezto magát. Súlyos állapotban szállították a 
Rókus-kórházba.

Pestszonterzsébeten a Kertósz-utea 33. számú 
házban Csoki Yíncénó 26 éves háztartásbeli 
lugkőoldattal megraérgezte magát. Súlyos ál
lapotban szállították a Rókus-kórházba.

Felelősségre kell vonni azi, aki 
a temetőbe vezető utakat elzáratta
igen tisztelt Szerkesztő Úr! Rengeteg em- 

ber igyekezett ki a mai szép vasárnapon a 
rákoskeresztúri temetőbe. Azok a szerenc«ét- 
lenek, akik autón igyekeztek kijutni, meg
döbbenéssel és tanácsúi tanul álltak vtrg a kü
lönböző utakon felállított tilalomfák elölt 
Nem tudták megérteni és én sem vagyok ké
pes felfogni, miért kellett, ha két út ve-et 
valahova, mindakettőt egyszerre elzárni és a 
forgalmat egy olyan útnak nem nevezhető 
helyre terelni, ahol a por méteres magasság- 
bán fekszik. Az autók tengelye elsüllyedt a 
porban _ és a kegyeletes helyhez egyáltalán 
nem illő módon aposztrofálták a soffőrök azt 
a hivatalt, amely a legnagyobb forgalom ide
ien egyszerre két utat zár cl. És ha már el- 
zárja, legalább előbb valamelyik utat hasz
nálható állapotba helyezné, hogy a közlekedés 
ne álljon meg teljesen.

Tisztelettel kérem Főszerkesztő Urat, hogy 
soraimnak helyet adni szíveskedjék s talán az 
illető útépítészeti hivatal is okul majd belőle. 
Maradtam Főszerkesztő Úrnak mély tisztelet
tel (aláírás}.

a iá csillát márkája!
UotvzjiQucák, ícóUlszUitk, o f áu- 
díldátyifak, miMltc*. kreámiáh

épzséáeí-Uáeui # 7  Hísxt/éM J^iácsasáq.

A  m o t o r k e r é k p á r  n e k i r o h a n t  a  
v e c s é s i  v a s ú t i  s o r o m p ó n a k ,  

k é t  u t a s a  s ú i y o s a n  m e g s e b e s ü l t

„Előkelő kávéház biztos megélhetést nyújt"
Z o n g o r a  s  é n e k  m e g v á l t h a t ó  5 0 0 0  p e n g ő v e l

Olcsó cikkek Meinlnél!
1/s kg pörköltkávé 'keverék i . —

5 dk Indiai te a k e v e ré k - . 7 0

1 n ag y  tábla  c s o k o lá d é - . 4 0

1/s k g  tiszta  k a k a ó  . . - . 3 6

i /4 kg m aliink a k a ó  . . - . 7 5

1 d o b o z  b á csk a i le c s ó - . 6 4

1 k is  d o b o z  szard ín ia  . — . 4 0

1 tubus sza rd e lla p a szta — 5 0

Mustár, kb  10 dk  . . . - . 2 0

Kaplialó az összes Meinl-iizlelekbenl

QU0 VADIS GÖMBÖS?
Irta: HANGAY SÁNDOR

i Nem hepciáskodó ellenzékiség, hanem a
magyar nyugdíjasok halálra sápadt sovány 
kenyere kiáltja Gömbös felé: quo vadisf 
Anyák, akik gyermekeket szültek, apák, akik 
felnevelik őket, nyújtják ma feléje Trianon 
nevében átszegzett kezüket, lándzsaverte ol
dalukat, vérző, áldozatkész magyar szívüket.

Nem alcar hinni senki annak a megdöb
bentő nyugdíj-tervezetnek, amit a lapok ki
pattant ottak. Nem akar hinni, de mákonyoz 
a nyomtatott betű mérge és marja lelkűket a 
kétség.

Mert a nyugdíjasok már mindent odaad
tak! Odaadták fiatalságukat, munkaerejüket,
egészségüket a köznek, becsületből és köteles- 
ségteljcsítésből — fillérekért. Vagyont _ nem. 
gyűjtöttek,, tiszták voltak, mint a mezok li
liomai, szegénységi fogadalom nélkül szegé
nyek maradtak, hogy az Állam, a közösség, 
a Haza nagy és gazdag legyen, ők voltak a 
nemzet bizalmának letéteményesei, a hű 
sáfárok, akiknek a keze nem ragadt, jelleme 
megingathatatlan volt és a hite szilárd.

Hittek a nemzetben, hittek az államban, 
hittek a magyar jövőben, a törvények szent
ségében, a adott szó beváltásában és minden, 
szépben, amit általában erkölcsnek neveznek.

Amikor a trombitákat megfújták, amikor 
sorakozót vertek, ezek az emberek mentek — 
szülőt, családot, íróasztalt otthagyva — ?.z 
ország védelmére. Ott masíroztak csuka szür
kére vedletten az ágyúk veszett koncertjében 
Wolhinia mezőin, Balkán rengetegeiben, Do- 
berdó poklában. Pedig ott sem várt rájuk 
magasabb fizetés, sem előmenetel, sem hír 
csak a kötelesség.

Kötelességük volt: meghalni, vérezni, cson
kának, bénának, betegnek lenni, megrok
kanni és becsületesnek maradni.

Ennyi kötelességgel szemben csak egy jo
got ismertek. Az egyszerű, száraz kenyér, a 
betevő falat jogát maguk és hozzátartozóik 
részére. De meg ezt sem ők kérték, hanem 
az élet szükségszerűsége törvénnyel biztosí
totta számukra. S ha Imrédy átnézné a hadi- 
kölcsönjcgyzük listáját, ezeknek az emberek
nek filléreit, szájuktól megvont garasait 
látná milliókká és milliókká egyesülni ott, 
ahol az országért áldozni kellett.

Azután jött — Tjüanon! A kényszemyug- 
díjazások, derékbaroppantott pályák, letört 
ambíciók, a nagy csalódások kora. Zokszó 
nélkül mentek ezrek és ezrek nyugdíjba, mert 
a csonka haza munkásságukat nem vehette 
igénybe tovább.

Nem a nyugdíjas ment önként nyugdíjba, 
hanem küldték, menesztették. Már ott is 
meghozta a maga áldozatát, már ott is le
mondott a jövőjéről a jövendő magyarság ér
dekében. De már akkor sem a törvényes 
nyugdíjat kapta, hanem a — triauonit!

Közben a gyermekei nőttek. Iskoláztatta 
őket. És nőttek a terhei is és faragták, egyre 
faragták szájából a kenyeret, ugyanakkor 
újabb és újabb terheket raktak vállaira.

Amikor már azt gondolta — mindössze pár 
hónappal ezelőtt —, hogy mo már azután 
nincs tovább, mert nehezebb kereszt alatt ok
vetlen leroskad, általános megdöbbenésre 
eléje rémítették, hogy igenis, még mindig 
lehet tovább.

Pedig hát nem mehet tovább!
Hóman kezdte szeptemberben s Imrédy 

folytatni akarná. Nem lehet. Itt állj-1 kell 
hogy kiáltson Gömbös lelkiismerete.

Nevetséges, hogy Tylerrel takaróznak. Ha 
Tylernek sok a nyugdíjtcher, arról ö és ba
rátai tehetnek s ha nem tetszik nekik, segít
hetnek rajta. Mert igenis, lébe* segíteni. Nfc 
tanácsot, ne is kalácsot, csak. kenyeret és 
munkát adjanak. Adják vissza az ország el- 
rablott területeit, ami miatt ma egész Európa 
görnyed s akkor majd eltűnik költségvetésünk 
deficitje.

Csapjon az asztalra Gömbös és mutassa 
meg, hogy a so fórt program ' valóság és 
nem szavak játéka.

És még egyet! Csak a nyugdíjasok utolsó 
betovő falatja hozzáférhető? Semmi máj? 
Csak nézzenek kissé körül. A kalácsot farag
ják le és ne a kenyeret. A kenyérnek adas
sák tisztelet és érinthetetlcnség!

A Meteorológiai Intézet jelenti: szepte 
~4-en ílolben. Kozépeurópai déli légáram], 
enyhe, változóan felhős idő uralkodik.

Hazánkban is csupán a nyugati határs: 
uralkodik erősebb borulás és ott helyen 

eS° vo,t- A hőmérséklet tej 
altalaban 27-29  fokra emelkedett, csa 
Dunántúl nyugati felen maradt 20 fok a 
J , la “  időjárás a következő húszon,
rára. Meleg, változóan felhős idő, dél

gáton kisebb esőzései, lehetségesek.
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Ö ú g a  asz, ö n g y i l k o s
A főkapitányság bűnügyi osztályának leg

ügyesebb detektívjei péntek este óta dolgoztak 
annak a titokzatosnak látszó bűnténynek ki
derítésén, amelynek áldozata egy húszévesnek 
látszó lány volt.

Mint ismeretes, péntek este háromnegyed 
kilenc órakor a Délivasút pályaudvarától 
mintegy ezer méternyi távolságban fiatal lány 
borzalmasan összeroncsolt, fej- és karnélküli 
holttestét találták meg. A detektívek tömege 
indult el, hogy fényt derítsen a rejtélyes 
ügyre. A bűnügyi osztály vezetőinek az első 
pillanatban a bejelentés megtételekor az volt 
a véleményük, hogy öngyilkosság történt, ezt 
a feltevést csak a látszat döntötte meg, hogy 
a holttestet ruhán?U:ül, csaknem teljesen mez
telenen találták meg.

A nyomozást az irányban is kiterjesztet
ték, hogy a tragikus véget ért teremtés nem

szerepel-e a rendőrségen bejelentett eltűntek 
között? Amikor ez sem vezetett eredményre 
a nyomozók szinte tanácstalanul állottak 
a rejtéllyel szemben.

Vasárnap reggel a rendőrség központi ügye
letén megjelent Thury Jenöné trafikosnö, aki 
elmondotta, hogy pénteken este egyik rokona, 
aki hosszabb ideje lakott nála eltűnt és azóta 
nem tért vissza. A trafikosnö véleménye sze
rint a Délivasútnál szerencsétlenül járt nő az 
ő rokona Thungl Márta bonyhádi születésű 
harmincéves varrónő lesz, aki a Györi-út 24. 
szám alatt lakik. Detektívek mentek ki a tör
vényszéki bonctani intézetbe Thury Jenönével, 
aki határozottan felismerte a halottban hozzá
tartozóját.

A felismerés után jegyzőkönyvet vet.tek 
fel. Thuryné elmondotta, hogy Thungl Márta

Gyártja: Telefongyár R.-T.

csütörtökön összeszólalkozott unokahugával, 
majd verekedni kezdett és ekkor a fején 

megsérült.
Ez a magyarázata annak, hogy az öngyilkos 
varrónő később megtalált fején jodaformos 
gézt fedeztek fel. Thungl Márta különben 
már csütörtökön este öngyilkosságot kísérelt 
meg. Gyufaoldattal akarta magát megmér
gezni. Ezt a szándékát azonban hozzátartozói 
még idejekorán észrevették és megakadályoz
ták.

Thury Jenőné vallomása után a rendőrség
szükségesnek látta, hogy

ellenőrizte mindazokat az adatokat, ame
lyek Thungl Márta öngyilkosságával kap

csolatban tudomására jutottak.
Elsősorban tisztázni akarják azt az állítást, 
vájjon megfelel-e a valóságnak, hogy a varró
nő fején talált sérülések valóban egy családi 
perpatvarból származtak-e és ha igen, miért 
keletkezett a veszekedés, amely után az ön- 
gyilkosság történt?

Világosságot akarnak deríteni a nyomozó- 
hatóságok arra is, hegy megfelel-e az igaz
ságnak egyik tanúnak az a bejelentése, hogy 
a szerencsétlen teremtés két ízben is az elme
gyógyintézet lakója volt?

........................... ................................................................................... ............................................ . |1 . |,|. |Vrt.|V|.||.|Y|Y y ^ ^ 1|W ^ ir A r jm r i|

M e g h a lt  a z  ö n g y ilk o s
P e tr o v -M a y e r  L illy  
film s z ín é s z n ő

Művészkörökben nagy feltűnést keltett az 
az öngyilkosság, amelyet négy nappal ezelőtt 
Petrov-Mayer Lilly követett el az Irányi-utca 
21. számú házban levő Renaissance-penzióban. 
Petrov-Mayer Lilly ismert magyar filmszí- 
Lésznó, akinek Berlinben újabban sikerei vol
tak. A szerencsétlen nő tíz nappal ezelőtt ér
kezett Budapestre, mert Németországban nem 
hosszabbították meg tartózkodási engedélyét.

Búcsúlevelében különben erre is hivatko
zott, hogy öngyilkosságát azért követi el, mert 
teljesen kilátástalannak tartja az életet, 
amely az utóbbi hónapokban, csak megalázta
tásokat és gondokat hozott ezámára. Petrov-

Mayer Lillyt, aki nagy adag veronállal mér
gezte meg magát, a Rókus-kórházba szállítot
ták, ahol négynapi szenvedés után vasárnap 
hajnalban meghalt.

Mint érdekes körülményt említjük meg, 
hogy a harmincéves filmszínésznő és film- 
scenárium-írónő három évvel ezelőtt már 
megkísérelt öngyilkosságot. Annakidején az 
Andrássy-út 27. számú ház előtt mérgezte 
meg magát Felgyógyulása után nyilatkozatot 
adott a rendőrségen, amelyben megígérte, 
hogy lemond öngyilkossági szándékáról, mert 
megbánta tettét.

Debrecenben keresik 
Zerkovítz TeodornakBécsből 

elrabolt kisfiát

dúlva indította meg a nyomozást, amelynek 
eredményeképpen a gyermekszöktetés után 
egy nappal sikerült azt a bécsi texisoffört el
fogni, akinek kocsiján Zerkovítz és kisfia ma
gyar területre utazott. Az egész ügynek az az 
újabb érdekessége, hogy vasárnap reggel több

títd *** hogy milyen rádiót 
hat 225 P-ért Ennyibe ke- 
rili készpénzérhan a spe
ciális eső vekkel, speciális 
dinaniil.us hangszóróval és 
mindennemű technikai újí
tással felszerelt3-fl lám
pás Band-Pass Európa- 
vevö 7331-os örion-rádió. 
Modern, fényezett diófa- 
szekrénybe van építve át
világított, hitelesített ál* 
lomásskálájdn könnyű a 
beállítás. Ezzel a készü
lékkel Európa minden 
számottevő állomása tel
jes hangerővel vehető.
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-kúg& ié
Gyártja: Orion Izzólámpagydr

bécsi detektív érkezett Budrpestre, akik ma
gukkal hozták azokat az újabban összegyűj
tött adatokat, amelyeknek alapján próbálnak 
eredményt elérni, mert úgylátszik, az egy hét
tel ezelőtt Magyarországra érkezett magán
detektívek nem értek el eredményt.

A bécsi rendőrség megállapítása szerint 
Zerkovitzéknak Magyarországon is voltak 
kapcsolataik. Hatalmas paszomány gyártó üze
met tartottak fenn Debrecenben és arra gon
dolnak a nyomozók, hogy a magyar üzlet felek 
egyikénél rejtőzködik a gyermekszöktető és a 
kisfiú. Apa és fia szemólyleírása a következő: 
Zerkovítz Teodor 37 éves gyáros, 170 centi
méter magas, vöröses szőke hajat és pofasza
kállat visel. Kisujjár. egyköves hatalmas bril- 
liáns köves gyűrűt hord, amellyel beszédköz
ben úgy gesztikulál, hogy a vele beszélő figyel
mét az értékes ékszerre felhívja. Angolul, né
metül és franciául beszél. Kisfia Zerkovítz 
Habért, Raymond hatéves, szőke, jólfejlett, 
németül, angolul beszél.

É r d e k e s  k á r t é r í t é s i  p ö r  a  F a r b e n - 3 n -  

d u s t r i e  e l l e n  e g y  v a l u f a t r c m z a k c s ó  

m i a t t i  l e t a r t ó z t a t á s é r t

Nagy feltűnést keltett a bécsi rendőrigaz
gatóságnak a budapesti főkapitánysághoz in
tézett átirata, amelyben közölték, hogy Zer- 
kovitz Teodor 37 éves gyáros, hatéves kisfiát, 
Becsben élő feleségétől elrabolta. A Buda- 
pestre érkezett jelentés szerint a gyermek

szöktető gyáros Magyarország felé menekült 
A magyar rendőrhatóság meg is indította a 
nyomozást, amely azonban eddig csupán azt 
tudta megállapítani, hogy a gyáros hol lépte 
át a magyar határt.

Az osztrák rendőrség ezen az alapon elin-

encse hiy0

1 0 0 . 0 0 0  s*t

ízerencsés
esetben

aranypengö
nyerhető

Az L osstály

húzása
már

október
14-0n

kezdődik

A sorsjegyek, 
ára

o sz tá ly o n k é n t :
egész

2 4  p e n g ő  
tél

1 2  p e n g ő
negyed 

6  p e n g ő
nyolcad

3  p e n g ő

2 0 0 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0

5 0 0 . 0 0 0
Nem kevesebb, mint 42.000 nyereményt, közel 8 MILLIÓ 
aranypengőt kell, hogy okvetlenül k i s o r s o l j a n a k  az üj

M. kir. Osztálysorsjátékon
F>en Összeg a mai szegény és súlyos gazdasági viszonyaink 
b e“ között szinte fantasztikusan hangzik

B H T  Mindenkinek és minden egyes sorsjegy
nek egyform a a nyerési esé lye ! “ W l

Uj s o r s ' ó t é k  . . .  új re m é n ysé g !

Nagyon érdekes kártértési perben tartotta 
meg dr. Boka Ferenc törvényszéki bíró szom
baton délelőtt a pcrfelvételi tárgyalást. Az 
ügynek az előzményei egy évre nyúlnak visz- 
sza és érintik a legnagyobb valuta-bűnügyet, 
a kofferes valutarablást is.

A kártértési pert Skuts Béla magántiszt
viselő indította az 7. G. Farben-Industrie bu
dapesti vállalata is annak cégvezetője, Palo
tai Ottó ellen.

Egy közgazdasági tranzakció
Mint ismeretes, az I. G. Farben Industrie, 

az érdekkörébe tartozó Agfa fényképészeti 
cikkek gyára és a Budanill Rt. nagymennyi
ségű és nagyértékű nyersanyagot, festékeket 
és vegyszereket importálnak Magyarország
ra. Mivel pedig a valutazárlat miatt az áru 
ellenértékét nem lehet kivinni az országból, 
három nagy pénzintézetünknél hamarosan 8 
millióra növekedett a német konzorcium be
tétállománya, amelyet nem tudtak kijuttatni 
az anyavállalathoz. Közben azután Németor
szágban is megszigorították a valutakiviteli 
tilalmat és a központ ezért úgy intézkedett, 
hogy ne Frankfurtba, hanem a cégnek a zü
richi Leu et Co. magánbankházánál lévő fo
lyószámlájára történjenek az átutalások.

Az 7. G. Farben Industrie ekkor megálla
podást kötött Nagy Pál magántisztviselővel, 
a Szekulesz-féle valutarablás egyik szereplő
jével, mely szerint Nagy lefizet Zürichben
500.000 pengőnek megfelelő dollárt, míg a
300.000 pengőt elhelyezték a Nagyar Általá
nos Hitelbank egyik széfjében azzal, hogy 
a fölött Palotai Ottó cégvezető, Escsig Frigyes 
a cég németországi megbízottja és Nagy Pál 
közösen diszponálnak, illetve Nagy Pál a zü

richi lefizetés után a pénzt felveheti.
Az üzletet lebonyolították és ez sohasem 

került volna a nyilvánosság elé, ha a koffe- 
ros valutarablás egyik gyanúsítottja el nem 
mond mindent.

Ezután a vallomás után beidéztél: a rend
őrségre Deylhe Vilmost, a Farben Industrie 
vezérigazgatóját, Palotai Ottót és Essig Fri
gyest, akik azt vallották, hogy a tranzakció 
értelmi szerzője Róth Vilmos, a vállalat ke- 
leteurópai igazgatója volt és végrehajtója 
Skuts Béla. Az ügyészség a mindvégig taga
dásban lévő Skutsot és Palotait letartóztatta.

Mi történt a rabszállító  
autóban ?

Amikor Skutsot és Palotait átszállították 
az ügyészség Markó-utcai fogházába, Palotai 
azt mondotta Skutsnak, hogy ne féljen, nem 
lesz semmi baj és ö (Palotai) meg a Farben 
Industrie kárpótolni fogják a fonságért és 
költségeit fedezni fogják. Palotait kéthetes 
fogság után szabadon bocsájtották, de Skut
sot csak öt hónapi fogság után engedték el.

Július 18-án tartották meg az ügyben a fő- 
tárgyalást és a vádlottakat felmentették, 
Skuts azonban az ítélet után hiába várta a 
beígért kártérítést, az elmaradt. Ezért dr. 
Rákos Sándor útján 20.000 pengős kártéríté
si pert indított Palotai és a vállalat ellen.

Az ügyben szombaton tartották meg a per
felvételi tárgyalást, amikor is az ügyvéd 
egész sor tanút jelentett be, akik között egy 
országgyűlési képviselő is szerepel.

Dr. Boka bíró elrendelte a tanuk megidó- 
zését és a tárgyalást elnapolta. F. P.

„Inkább az ismeretlen úrnak
adom. . .

Szélhámoskodás zálogcédulákkal
Furcsa ügyben tettek vasárnap feljelentést 

a rendőrségen. Havas Aurél kereskedő megbí
zásából szombatona Katona Dezső kereske
delmi utazó megjelent a Postatakarékpénztár
nál, hogy ott egy 500 pengős csekket bevált
son. Alig vette kézhez a pénzt, arra lett fi
gyelmes, hogy közvetlen mellette, a Postata
karékpénztár helyiségében kit férfi alkudo
zott hangosan. Az egyik egész csomó zálog
cédulát tartott a kezében, amelyeket a másik 
látszólag meg akart vásárolni. 250 pengőt 
kért a zálogcédulákért, a „vevő” azonban 
csak 180 pengőt ígért. Az „eladó” ekkor dü
hösen a következőket mondotta a mellette álló 
Katonára mutatva:

— Akkor már inkább ennek az ismeretlen 
úrnak adom el a zálogcédulákat 200 pengőért, 
semmint magának. . .

Katona, aki már eddig is élénken figyelte 
az alkudozást, rövid tárgyalás után hajlandó
nak is nyilatkozott megvenni a cálogcédulá- 
kat, amelyeknek az értékét az eladó több mint 
300 pengőre becsülte. Csak amikor már ki
fizette értük a 200 pengőt, derült ki, hogy a 
zálogcédulák értéke nem több 30 pengőnél és 
így a hiszékeny embert szélhámosok megkáro
sítottak. Addig azonban a két férfinek ter
mészetesen már nyoma veszett. A rendőrség 
megindította a nyomozást kézrekerítésükre.
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Ferenc F e rd in á n d
Irtás L ak a tos  L ásxíó

Mért Írom «zi t. cikksorozatot, amit most
a „Magyarország" közöl az -estei fő 
hercegről, Ferenc Ferdinándről, aki sorrend
ben negyedik volt, az öt trónörökös közül, 
akit Ferenc József hosszú uralkodása látott. 
(1. Miksa főherceg, Ferenc József legidősebb 
fivére, a későbbi mexikói császár. 2. Rudolf 
királyfi, Ferenc József fia, ennek halála 
után. 3. Károly Lajos főherceg, Ferenc József 
legidősebb élő fivére, majd amikor ő is meg
hal, 4. Ferenc Fcrdinánd és Szerajevó után 5 
Károly Ferenc József, a későbbi IV. Károly, 
íz  öt trónörökös közül az egyetlen, aki trónra 
js szállt.) M ert. .  .A zért írom ezt a cikksoro
zatot, amit kis nagyképűséggel talán kor- és 
jeilemrajznak is nevezhetnénk, mert Fe 
renc Ferdinánd érdekes ember volt. Sorszerű 
tmber, akinek sorsa egy tragikusan drámai 
órában felborítja a világ sorsát. Tehetett 
erről az estei főherceg? Hogy mert ő meg
halt, meg kellett halnia egy világnak is?

Vájjon egyéni ereje és értéke egyenlő 
Volt azzal a sorssal és szereppel, amit kije
lölt számára a történelem? A  történelem, 
amit még sem tudok vakvéletlennek elfo
gadni. Ezt vizsgálom és főként Ferenc Fer
dinánd szerepét Magyarország és a rnagyar- 
ság.é!etében. Nos hát ez a szerep Így, leve- 
k-kjRáviratok, memorandumok nyomán, való
ságos fojtott dráma. Az idősödő trónörökös 
harca a trón árnyékában Magyarország tör
ténelmi géniusza, a magyar műit, a magyar
ság nemzetegyénisége ellen. Páratlanul iz
gató feladat ezt megírni és közben mennyi 
megrendítő probléma: mi lett volna, h a . . .?  
Mi lett volna, ha Ferenc Ferdinánd trónra 
száll? Megkcronáztatta volna magát István 
szent koronájával? Átszervezte volna-e a 
monarchiát? Sikerült-e volna neki és vájjon 
ha uralkodik, akkor is kitör a világháború, 
amely azért tört ki, mert nem szállhatott 
trónra, mert a jövendő császárt és királyt 
megölték, mielőtt elkezdődött volna egy 
uralkodás, amely elé a legfeszültebb kíván
csisággal tekintettek nemcsak a monarchia, 
hanem egész Európa nemzetei és népei.

Ferenc Ferdinánd életét kutatom és ahogy 
ez a rejtélyes és zárkozott élet így lassan 
kibontakozik, szinte minden egyes momen
tuma igazolni látszik jogosságát és jogosult
ságát egy számunkra legfőbb és legdrágább 
történelmi valóságnak: a független Magyar- 
országnak. Amit Ferenc Ferdinánd nem 
akart. Ma már bizonyos, ha Ferenc Ferdi
nánd trónra száll, akkor a magyar nemzetre 
újra ráborul a régi Ferdinánd és Lipót 
császárok, a  Caraffák és Kolonmicsok törté 
nelmi éjszakája. Játszott a gondolattal, hogy 
a kettős monarchiából hármat csinál, trialist 
monarchiát, benne egy német, egy magyar 
és egy szláv állammal.
Ez * mi teljes degradálásunk lett volna 

a trialista Magyarország. Elkerültük. He
lyette ránk méretett a trianoni Magyaror
szág. És itt a magyarság nagy tragédiája. 
Ferenc Ferdinánd talán beleillesztett volna 
minket egy új összmonarcihába. Ez nem 
lett meg. De ami helyette l e t t : . . .  Melyik 
tragédia a nagyobb, a véresebb? Az, amelyi- 
elkerültiik, vagy az, amelyik rúnkmíretGtt? 
Még kérdezni is borzasztó. Hát még rá f e 
lelni . . a

H a l o t t i  s z e n t s é g e k  í e l v é t e l e

s z o m b a t i  g y e r t y a  m e l l e t t

K a r m e l i t a  s z e r z e t e s  a  Z s i d ó k ó r h á z b a n  e g y  h a l d o k l ó n á l
őszi.ünnepnap délután szomorú hangulata 

a &sidókórház egyik sebészeti kórtermében. 
Kinn a komor kórházi falakon túl vidám ün
nepnapi hangulat. Az ablakon, keresztül lá
tom betegágyamból a 2es villamos fürge moz
gását, hallom víg csillingelését. Napok óta 
ennyit jelent számomra a külvilág. Péntek 
délután van, Kisboldog asszony anpja, kinn 
kacagó emberek sietnek, ittbenn haldoklik egy 
ember. . .

Falusi Istvánnak hívják, rendőrtörzsőrmes
ter, tegnap jött be a kórházba, eorbajárta a 
betegágyakat és illedelmesen bemutatkozott 
mindenkinek, most pedig már az Úristennel 
köt ismeretséget valahol az élet és halál ha
tárán. Gyógyíthatatlan beteg volt már, ami
kor a Zsidókórházban jelentkezett, az utolsó 
reménysége azonban az volt, — mondotta — 
hogy itt még meggyógyítják. Az orvosok nem, 
akarták megfosztani ettől az utolsó illúziótól 
és felvették, noha már tudták, hogy a halál 
mesgyéjén jár. És péntek délután már elke
rítették az ágyat azzal a szomor úspanyolfál
lal, amely a risszavonhattln halálos Ítéletet 
jelen ti... Most ott aggonizál szegény és min
den kórágyról a betegek együttérző, részt
vevő sóhaja száll feléje ....

A péntek esti alkonyat beálltával két 
szombati gyertyát gyújtanak a kórteremben. 
Ájtatos ünnepi hangulat Csak kórházban, 
súlyos betegek között lehet ilyen komoly és 
meghatott az áhítat. Néhány beteg hangosan 
imádkozik. A héber szavak a súlyos betegek 
ajkán sírásba buggyanhalc, magam sem tu

dom, hogy imádkoznak, vagy zokognak kö
rülöttem . . .  A szombati gyertyák kísértetie
sen lobognak, a haldokló hörgése belevegyül a 
zokogó imádságba...

A zsidók ünnepi hangulatába váratlanul 
beledobban egy új, talán még sohasem látott 
szín: egy karmelita szerzetes érkezik a kór
terembe, hogy meg gyóntassa a haldokló rend
őrt és faladja neki az utolsó kenetét. Felveszi 
miseruháját, megkezdődik a szomorú szertar
tás. És most valami felejthetetlen történik. 
A katolikus pap azt hiszi, hogy a szombati 
gyertyákat a haldokló részére, a gyóntatás
hoz gyuju- ták meg, elrendezi őket és a spa 
nyolfal mögé lépve, a haldoklónak feladja f 
halotti szentséget. A betegágy előtt a rendőr 
hozzátartozói könnyeznek cs térdreborulva ve
lük imádkozik a, zsidókórház egyik keresztény 
ápolónője... A „Miatyánk'* összevegyül az 
„Ádonáj”-]d\, amit a karmelita atya kórusa
ként az imádkozó beteg zsidók mormolnak . . .

A szomorú szertartás végetér. A pap a 
haldokló ajkához emeli a feszületet, azután 
eloltja a szombati gyertyákat. Az ünnepi 
gyertyákat, amit a zsidó rítus szerint nem 
szabad eloltani. Néhány jámbor zsidó felszisz- 
szen, de. nem szól senki. . .  A szerzetes ak
kor a betegek felé fordul:

— Ne haragudjanak a betegek, hogy meg
zavartam nyugalmukat, — mondja szoliden — 
de a halál fontos állomása az é l e t n e k ,

Féltő gonddal teszi el a feszületet, amelyről 
Krisztus mintha megbékülten mosolyogna...

' (L -ó )
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T É R D I K E  É S  A  T Ö B B I E K
Amerikában a hölgyek feltalálták a térd- 

rúzsét. Egyelőre nem Iá ik tisztán, hogy mi
féle célt szolgál ez az új eljárás. Gondoljuk, 
csinosítás! célzattal eszközölték, de nem lehetet
len, hogy soványításl gondok, vagy éppen egy 
uj sex appael árnyalatkiépitési törekvései kí
nozzák a kedves amerikai kielénykákat. Mind
egy: tény, hogy egy új női mo7galomról van szó és mi ezt örömmel regisztráljuk, tekintve, 
hogy a hölgyek gondjai a mi gondjaink is és 
örömmel vesszük tudomásul, hogy ezentúl a 
rúzst majd a térdre 1* fogják kenni, nem csu
pán az ajakra.Azért a különböző testrészek nincsenek 
eléggé ökonomikusán kihasználva, hölgyeim. 
Például a könyök még mindig úgy van, ahogy 
a régi jó békeidőkben volt és valahogyan az 
áll is nagyon csupasz. hflSWUttatlan. Továbbá 
talán a homlokra, az orrlyikíiló-a és a kí ldök- 

.üfegecskékhe is kellene valami odaillő dolog.Meg varnak m g különb helyek la parlagon. Debát — reméljük — csupán idő kérdése, 
hogy minden talpalatnyi hely kialakuljon az édes kislányokon. Várjuk

ÁLOM, ÁLOM... Amerikában álomkór-jdr- 
vány. lépett fel. A tudomány újabb nehéz küz
delem előtt áll, hiszen az új kór halálos áldo
zatokat is követel. És nincs meg a Kórokozó. 
Anélkül, hogy célzás akarna lenni, megállapít
juk, hogy válunk ez a járvány már jóideje 
fellépett, hála Istennek azonban, halálos, de 
még csak súlyos áldozata sem volt. Egyes po
litikai tényezők, közigazgatási szakemberek, 
társadalmi, közgazdasági kitűnőségek álmod
tak nálunk — és álmodnak — hosszú évtizede
ken keresztül — és álmodnak, vagyis alusznak 
ma is. Senkinek semmi baja nem történt tőle, 
legfeljebb a jámbor polgárság várja türeímet- 
l nöl a kitűnő urak felébredését. Tévedés ne 
e sék: nem ébredést reklamál a polgárság — 
felébredést,

összeesküvést fedeztem fö!
a z  egyik Oktogon-téri kávéház ferraszán

A féltékeny asszony és a meggyanúsított 
férj egynapos szenvedése

Csak Letten vannak az Octogon-téri kávé
ház terraszán. A többi vendég fázósan húzó
dik be a hideg, teli.a szél elöl ,a kávéház ha 
talmas üvegablakai mögé. A két férfi, akik 
most is a terraszon ülnek, a sarokban húzód
nak meg. Az egyik magas szőke, a másik ala
csony barna. Ez különben nem döntő fontos 
ságú az izgalom kialakulásában. Csupán azért 
említettem ineg ezt a körülményt, hogy a tör
ténelmi hűség ne szenvedjen csorbát.

Hangfoszlányok jutnak el csak hozzám. A 
vitatkozás mind izgatottabbá válik. Az ala
csony férfi kivörösödve, de mégis letompított 
hangon magyarán:

— Nem hagyom megboBSzulatlanul.
Ezt a kemény kijelentést mintha nyomban 

megbánta volna, óvatosan körülnéz, vájjon 
n~m hallotta-e valaki a súlyos kijelentést. Se
hol sincs senki a közelben. Az izgatott ember 
mégis közelebb húza székét az asztalhoz és 
úgy beszél tovább. . .

M ié r t  a  b o s s z ú  ?

Ennek az ügynek előzményeit szereplőit és 
hátterét is meg keli ismertetnünk, hogy teljes
világosság derüljön a bosszúért kiáltó össze
esküvés történetére.

Minden este Összetalálkozik egy társaság, 
négy úr és az ötödik. Egyszerűbb lett volna 
talán azt írni: öt úr, de ez viszont nem fedi 
a valóságot, annak ellenére, hogy az ötödik is 
úr. Ez az ötödik nem számít komplett ember
nek, mert csak a feleségével képez egy egé
szet. Tudniillik a felesége nélkül semmiféle 
egyéni akcióra, — például éjfél utáni kima
radás — nem mer vállakozni. Ilyen ügyekből 
kifolyólag keserű tapasztalatai vannak.

*
Az öttagú társaság egyik este ismét együtt 

volt. Tizenkét óra felé az ötödik fészkelődni 
kezdett. MehetnékJe volt már. A többiek végül 
is megnyugtatták, hogy igazolást adnak szá
mára, amely bizonyítja: éj fel kettőig együtt 
voltak.

A férj megnyugodott. Két óra felé mégis 
megkérte a barátait: írják már meg az igazo
lást. Ez meg is történt. A félős, minden bi
zonnyal nem ok nélkül félős férj, négyrét 
hajtotta az írást, betette tárcájába és mint 
aki jól végezte dolgát, pont két órakor elbúcsú
zott. Egy kellemesen eltöltött éjszaka emléké
vel dúdolta végig a körutat, hogy a Podma- 
niezky-utcai lakásában álomra hajtsa a fejét.

Negyedháromkor lépett be az előszoba ajta- 
án. A hálóban még égett a villany. A fele

ség várta#

— Hol voltál ennyi ideig f — rohanja meg 
kérdésével az asszony.

— A fiúkkal, aranyosom. Igazolást is hoz
tam.

A feleség kikapja kezéből a négy aláírás
sal hitelesített „igazolványt”.

— Már megint ittál? Takarodj mellőlem, 
mert a lehellctedtöl berúgok...

A férj szín józan volt, de mégsem akart el
lenkezni. Vetkőzni kezdett.

— Gazember! . . .  — csattan fel a feleség 
hangja. Már ismét be akarsz csapni?

— Miért angyalkám? — kérdi meglepve a 
férj.

—  Solymári rózsalánynak nézelf . . . Vagy 
azt gondolod, naíva voltam vidéken, hogy 
mindent elhisznek neked? Hol voltál 11 és 2 
óra között?

— A fiúkkal, lelkem. Hisz igazolják is.
— Igen? A fiúk igazolják? Akkor olvasd 

el, mit írtak, de hangosan.
És a férj olvasni kezd hangosan.
igazoljuk, hogy Béla barátunk 10—11 óra 

közt társaságunkban volt.”

ö s s z e e s k ü v é s
Ez volt az előzménye a terraszon történt 

megbeszélésnek. És itt átadjuk ismét a szót 
a férjnek, Bélának, aki már nem huszonhat 
éves.

— Képzelheted, kérlek, hogy mit keltett ki
állnám a feleségemtől az igazolás miatt. Már 
félhatot ütött az ingaóra, de még mindig tar
tott a veszekedés. Ezt nem fogom tovább 
tűrni . . .

—-  Elválsz a feleségedtől? . . .
— Ugyan, kérlek, a feleségemmel nincs 

semmi baj. Az ugratást, a fiúknak a stiklijét 
nem tűröm tovább. Meg akarom bosszulni a 
gonoszságukat. De mit tegyek?

Két órán keresztül folyt a vita. A legkü
lönbözőbb ötletek merültek fel. Végül is a 
bosszúálló és a tanácsadó megelégedetten 
agyonfázva álltak fel asztaluktól, ügy látszik 
sikerült kieszelni a megtorlást

H a jn a li ö tk o r

A férj a trafikost kérte. Levélpapírt, bo
rítékot és hatvan filléres póstabélyeget vásá
rolt. Ilyen értékű bélyeg, mint köztudomású, 
express-levélre kell. Alig néhány sort írt a 
papírra, betette a borítékba, megcímezte, majd 
elvitte a főpostára. Ott kérésére vörös ceru
zával ráírták:

gRtggtl Jr—S óra között kizbtsitendőE

A levél feladása után a férj hazament Éb-
’ resztőóráját S órára állította be és anélkül, 
hogy feleségének szólt volna, lefeküdt aludnt

Az ébresztőóra háromkor berregni kezdett
Béla, a férj, a telefonkészülékhez lépett tár
csázni kezdett. Barátját hívta fel, aki előző- 
nap át „igazolást1’ írta. A csengetés kiment 
Várt, várt, néhány perc múl.a álmos, dühös 
hang szólalt meg a telefónban.

.— Ki az, ki beezél? . . .
Béla nem adott választ, letette a kagylót 

és kaján mosollyal visszafeküdt tovább aludni 
az ágyába.

— Egyes számú bosszúm sikerült — mondta
magában.

Az „ igazoló” barát pedig, aki az életénél is 
jobban szereti az alvást, szörnyű átkozódások 
között feküdt le ismét garszón szobájában. 
De mintha minden összeesküdött volna el
lene . . s

Félötkor ismét csengetés. Azt gondolta, 
újra a telefon. Félálomban kihúzta a készü
lék zsinórját. A  csengetés tovább szólt, de 
most már erősebben, hosszasabban.

A berregés az előszobából szólt.
-— Ki az a gazember, oki ilyenkor zavar?
Dühösen akasztja ki az ajtó biztosító lán

cát, kivágja az ajtót.
— Expressz levelet hoztam, — mondja tisz

telettudóan egy postás.
A  már másodszor felköltőtt ember felsza

kítja a borítékot, amelyből levél hullott ki. 
A szövege ez volt: .

E o s s z  v i c c e t  c s i n á l t á l  ve 
l em.  B o r z a l m a s  é j s z a k á m  
v o l t .  Ne  h a r a g u d j ,  h o g y  
h a j n a l i  ö t k o r  k é z b e s í t e t 
t é k  l e v e l e m e t ,  a z t  g o n d o l 
tam , h o g y  d é l u t á n  ö t  ó r a 
k o r  v i s z i k  h o z z á d .  M é g  
c s a k  a n n y i t :  én  s e m b i c i k 
l i n  J ö t t e m  S o r o k s á r r ó l  Bu

d a p e s t r e . . . ”
Toporzékolt dühében a felzavart férfi. De 

mit tehetett mást, a telefondugaszt Ismét visz 
szanyomta a helyére, tárcsázott és pont 5 
órakor felhívta az expressz levél küldőjét.

■—■ Mi az Isten csodája beszél hajnalban? 
— hangzik dühösen a telefon másik végéről.

■— Itt Ernő. Csak azt akartam közölni, 
hogy megkaptam aa expressz leveledet...

(bonczés)’

J^e g fris s e h h  d iv a t: a szo ló
Asszonyom! A szőlő jegyében indul az őszi 

divat. No értse félre, nem bízókúra, — a sző
lőt nem eszik, bantun hordják. Szölőzüld . a 
divat, de választhat hamvas szölükéket és 
norvörös' t, ha még Tiziún-színben ég a haja. 
Lche.letfinoin eelyon.kelméken bársonyos szólö- 
beszüvések és mert hódít az erkölcs, — íaft 
„alsói” vis; ij n hozzá, mint a század elejéu 
nagyanyáink* Divat a fekete, főleg a bársony. 
Hordhatja kosztümnek keskeny csíkokra sza
bott nyost- vagy rókaprémmel, viselheti 
•l'lutánra üde fehér pikúvei. Estére is f"lvo- 
hoti toll-boávnl vagy puffos sonka-ujjakkal 
és mert a divatban sem maradhat el a poli
tikától, fekete balilla kepprt vegyen estére.

Mindezekhez jól illik a franciás pihon-sapka 
és a „baretté”, jól szembr-húzva, csinos egy 
kis harcias fémnyíllal. Mikor a fejebúhjáa 
hordta, M’agncr-sapkdnak hívták. Ma nem 
kiül a nérrmt módi, do dinit a lapos angol 
cilinder. Tolldísszcl hordják. Jía a lengyelek
kel rokonszenvez, a knlnpviseJete ezt is el
árulhatja. Többesúcsú vagy hegyestetejű kucs
mát hordhat bársonyból, prémesre, jambó- 
szerűen, majd a vállig lógó, vagy felgoinholt 
bársony résszel. Visszatért a hatvanas évek di
vatja. A történeleminek a délelőtti ruha áldoz. 
Kötött anyagok ezüst beszövéssel. A mintát 
állítólag Tutankahmcn sírjában találták. Dél
előttre puha angóra-kelmét is hordhat, 
szőrme-, vagy szőrmeutánzat-mellénnyel. Egy
beszabott, egyszerű, csak a válla van maga
sítva. — vagy sujtással, — vagy rejtve ló- 
szőrrel, vattával. (Ügy látszik, eddig kevés 
nehezedé it vallóinkra.) Ha az idő kedvez, im
pregnált sötétkék gabardin-esőkiipenyt hord- 
jón,, asszonyom, mglán-szabással és hozzá 
bőrövvel, impregnált, tarkakoehás pélyem- 
sállal. Slankit és az meg mindig divat..., (Cs. M.) j

S z e g é n y  D u n n e
Feltűnt egy filmszlnésznö. Úgy mit 

senki sem facsart szívet, ahogy ö facsar 
Szenzációsan facsar, gyönyörűen, léleg 
zetelláltian. Nagy. Ilyen még nem volt 
Nem is ez n baj. Hanem az, hogy a pest 
mozisok Irenc Dunne-hosszt csinállak 
Dunne — szegény — most állandóan fa 
osar. Megfontoltan, körmönfontan. Csal 
ránéz valaki, már sírni kell. Most a mo
zik Dunne-ben spekulálnak. Már harma
dik filmje fut rövid időn belül és mái 
jelzik a negyediket, sőt ötödiket ie. Rövi
desen már minden faesnrást Dunne fof, 
elvegezni. Mór előre hízunk a gondolatra 
hogy hetevkint jól k,bőghetjük magunkat 
Csak attól tartunk, hogy rövidesen kevés 
lesz a Dunne-film. Nem kellene hebizto- 
yftnni előre minden Dunne-t. Hogy min
den napra jusson egy.

Hogy elunnánk? Ugyan, erről szó sem 
lehet. Ellensúlyozni kell valahogy az ál
landó dóriit. Jöjjön D unne...

m n-töl 18-ig facsarogtunk. Azóta se. 
Most legalább megint szomorkodhntnnk 
egy szezont. Hála Is ten ... Már féltünk, 
hogy ru m ,„
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4 N e m z e t i E g y s é g  P á rt já n a k  je lö ltje  g y ő z ö t t
Berettyóújfaluról jelentik: Vasárnap tartot

tak meg a megüresedett berettyóújfalui kerü
letben az időszaki választást, amelyen a Nem
zeti Egység Pártja Molnár Imrét, a Függet
len Kisgazdapárt Szabó Pált jelölt© és indult 
jaég a választáson Böszörményi Zoltán is.

A képviselőválasztás állása délben 12 óra- 
tor a következő volt: Nemzeti Egység Pártja 
3415, Független Kisgazdapárt 1094, Nemzeti 
Szocialista Munkáspárt 89 szavazat.

Délután 4 órakor a szavazatok állása a kö- 
vetkezfl volt: Molnár Imre (Nemzeti Egység 
Pártja) 0499, Szabó Pál (Független Kisgazda- 
párt) 5383, Böszörményi Zoltán (Nemzeti Szo
cialista Munkáspárt) 342.

Délután 5 órakor a szavazást a legtöbb

körzetben már befejezték és at  Összeszámolt
szavazatokat a választási elnökhöz beküldték.

Az időközi választás eredményét kevéssel 6 
óra előtt hirdették ki.

Leadtak Összesen 10.332 szavazatot, ebből 
Molnár Imre, a  Nemzeti Egység Pártjá
nak jelöltje 6548 szavazatot kapott, Szabó 
Pál független kisgazda 3439-et, Böször
mény Zoltán, a Nemzeti Munkáspárt je
löltje 345 szavazatot. Molnár Imre tehát 

2761 szavazattöbbséggel győzött.
A választág mindvégig teljes nyugalomban 

zajlott le, aemmlfélo rendzavarás n^m történt. 
Molnár Imre mindvégig erőseit vezetett. Az 
összes választók 92 százaléka szavazott le. A

választás Berettyóújfalún ég tizenhárom köz
ségben folyt. A mamlátatnot vasárnap este 8 
órakor nyújtották át Molnár Imrének.

A késői éjszakai órákban szerzett értesülé
sünk szerint

a Független Kisgazdapárt meg akarja
peticionálni a berettyóújfalui választást,

miután a független kisgazdapárti képviselők
szerint,akik nagy számban voltak lenn a ke
rületben, a választáson a hatóságok preesziót 
fejtettek ki és több atrocitás történt. A. füg
getlen kisgazdák szerint a választás egyálta
lán nem volt olyan tiszta, mint ahogy Szilá
gyi Lajos, az új bihari főispán azt Ígérte.

Az éjszakai órákban a hír valódiságáról 
nem győződhettünk meg.

.................................................................................................................................................................................Y lY i* i r f t v r f O T i v i r i Y f r ‘n~im *.

Az újpesti közgyám elkeseredett 
harca polgármesterével egy különös 
bankbukás utórezgései körül

Vármegyei vizsgálóbiztos dönti el, hogy fegyelmi 
eljárás, vagy rágalmazási per lesz-e egy 
k is k o rú  elveszett örökségéből ?

Rendkívül érdekes és részleteiben izgalmas 
háborúság dúl Újpest város árvaszéke és köz- 
gyámja között. A közgyám, Wertz József fel
jelentést tett Pestvármegye árvaszékénél 
Semsey Aladár újpesti polgármester, mint 
árva-zéki elnök ellen, azt állítva, hogy az új
pesti árvaszék vezetőinek tudtával egy kis- 
orú vagyona megsemmisült. A nem minden

napi „ családt” villongás részletei mintegy há
rom évvel ezelőtti Időre nyúlnak vissza és 
összefüggenek a néhai dr. Miklós Antal ny. 
polgémnester. vezetése alatt álló. helyi bank 
bukásával.

Bma Pál újpesti gazdálkodó évekkel ez
előtt az újpesti Miklós-féle bankban helyezte 
el pénzét. A gazdálkodó 1931 elején meghalt, 
a megindult hagyatéki eljárás során az. örö
kösök megkapták járandóságukat a bankban 
elhelyezett készpénz letétből, csupán a kis
korú Bma István 2000 pengőjének kiutalása 
szenvedett halasztást, miután a hagyatéki el
járás itt — kiskorúról lévén szó — meglehe
tősen elhúzódott. A hagyatéki bíró az Árva
székre küldte az iratokat, amik innen a já
rásbír óságra, majd újra az Árvaszékre ke- 
rültek, végül is, amíg az eljárás folyt, a bank 
különös körülmények között megbukott és 
Bma István 2000 pengője bizony elveszett.

Az újpesti bank bukása akkoriban megle
hetősen élénk feltűnést keltett, már csakazért 
is, mert Újpest város itt elhelyezett betétje 
— meglehetősen vagy Összeg — utolsó fil
lérig elveszett. A Brna-örökösök szerencséje 
rém mindennapi volt: négy nappal a bukás 
( 'í teljes összegében megkapták betétjüket, 
csupán a kiskorú Brna gyerek pénze veszett 
el és ekörül kezdett hullámokat vetni az ár
vaszéki háborúság, amely azóta ágy elterebé- 
l ‘etedet*, hogy Wertz József közgyám ellen 
tucatnyi eljárás van folyamatban, amely rész
ben hivatalos, részben magánjellegű., de min
den vonatkozásában rendkívül élesen mutatja, 
hogy valami nincsen rendben az újpesti árva- 
szik ügyei kőiül. A Bma-ügyben Wertz je-

-st tett a polgármesternek, ebben a jelen
tésében azzal vádolta meg az újpesti árva- 
J7. k vezetőjét, hogy kedvezni akarván a Mik
ló-féle banknak, tudatosan odadolgozott, hogy 
a Brna-ügv aktái heverjenek és ezzel hozzá
járult a kiskorú megkárosításához. Ezenkívül 
azt a vádat is emelte feljelentésében a köz- 
gyám, hogy két fontos irat tűnt e 1 a járás- 
r lóságtól az árva szék re küldött akták közül 
é- annak a gyanújának adott kifejezést, hogy 
ezeket a fontos iratokat valaki a bank érdé
in inek védelmében eltüntette. A_ feljelentés 
t: ''.lázasa ügyében szigorú háznazsgálát tn- 
ihdt, ez a viszgálat megállapította, hogy n 
kiskorú jogainak védelmében folyamatba tett 
hagyatéki eljárás teljesen szabály szélűén 
folyt la, Penki nem állt az eljárás lefolytatá
sé:.ak útjába és hogy a pénz elveszett, az 
t r‘án a hűtlen pér.zkr-ze’ésen múlott, erről 
at' bán már a bíróság döntött, amikor a 
bank akkori vezetőit — egyelőrr még nem 
jogerősen — börtönbüntetéssel sújtotta. 1 eny, 
I" ;iy az aktákból iratok kallódtak el, ez azon- 
bn nem egy tendenciózus beavatkozás köve - 
kezménye volt, az iratokat — amelyek külön
ben iel„n féktelenek voltak — azóta pótolták.

A házivizsgálat különben teljesen tíMZtaaM. 
ez árvaszék vezetőjét, amire Semsey Aladár
dr a város polgármestere felhatalmazást kert
& közgyám elleni rágalmazási per megin i 
sához. Erdélyi dr. alispán nem adta meg a
felhatalmazást avval az indokkal, hogy * om 
f «i/ polqúrmester, mint az árvaszek e n o * ,  
>'.m Állapíthatja meg sajátmaguról, hogy ni- 
bázott-e. , ,

Erdélyi alispán egyébként a vármegye o 
igazgatási bizottsága elé terjesztette az új
pesti árvaszélt és Vözpyimja Wzdtt dulft e 

rerfett hShorfisíjr tigyét is * . t .
ügy döntött, hogy vizsgáló-biztost kit d '* 
bak megállapítására, hogy, mi igafi

gyám vádnslcodásából, terheli • felelősség 
Semsey polgármestert és Kiss Ödön árvaszéki 
ülnököt ebben és a Wertz által felhozott 
egyéb ügyekben.

Megtörtént a megállapodás a vizsgálóbiztos 
személyét illetően is: dr. Svmkó Gyula várme

gyei h. árvaszéki elnök fogja megvizsgálni 
ennek az érdekes Ügynek minden pontját és 
ő dönt majd arról, hogy fegyelmi eljárás in- 
dul-e az újpesti árvaszék vezetői ellen, vagy 
pedig rágalmazás vétségével vádoltan a köz
gyám kerill-s a vádlottak padjára.

Kérdést intéztünk ebben az ügyben 8em- 
sey dr. újpesti pol ;ármeeterhez, aki a kővet
kezőket mondta:

—  Nem szívesen nyilatkozom egy folya
matban levő ügyben. Tény az, hogy et a saj
nálatos ügy kialakult, azt persze előre nem 
lehet tudni, hogy a vádaskodásnak miféle 6* 
kire háramló következményei lesznek. A vizs
gálat útban van, rövidesen eldől, hogy kit, 
miféle felelősség terhel. Egyebet nem mond
hatok addig, amíg a hivatalos vizsgálat be 
nem fejeződött. L. M.

A  pesti zsídófemplomokban lyukasztják a jegyeket 
és visszatérői egyekkel akadályozzák meg 

a „potya”  imádkozást
Á pesti Izraelita hitközség az Idén erősen és 

ridegen üzleti alapokra helyezkedett. Az őszi 
nagy-ünnepek előtt szigorúhnngú, de majdnem 
érthetetlen magyarsággal ezö végezett hatal
mas plakátokon figyelmeztették a „t. hitfele
ket, hogy a főünnepek alatt a templomokba 
és az imoházakba senkinek som lesz szabad 
jegy nélkül belépnio és n legszigorúbb jegy- 
ellenőrzést lépteitek életbe", A hirdetmény 
hangsúlyozza, hogy a hostfzúnapi gyászisten
tiszteletre „sem fog senki sem jegy nélkül be- 
bocsájtatni".

Eltekintve attól, hogy az Isten hajlékából
ezzel a rendelkezéssel eltanácsolták a szegény 
hit sor sasokat, nagyon furcsa a jegyellenőrzési 
rendszer.

A templomok kapuiban már az újévi Ünne
peken is jegyellenőrök és jegykezelők működ
tek. A kiadott templomi belépőkön minden 
ünnepnapnak egy kis kockája van. A hitközség 
keresztény alkalmazottai elkérték a jegyeket 
és a megfelelő kockát kilyukasztották.

A lyukasztás-játékkal azonban nem eléged

tek meg. Arra gondoltak, hogy ai „elkézéit* 
jeggyel hátha többen mennek be a templomba. 
Ezért — akárcsak a színházakban, kabarékbnn 
és cirkuszokban — visszatérő jegyeket hoztak 
forgalomba. Aki kilyukasztott belépőjegyet 
mutatott fel a kimenetnél és bejelentette, hogy 
még vissza óhajt menni, az visszatérő Jegyet 
kapott, amit természetesen lo kellett adni, 
amikor ismét bement a templomba...

A „t. hitsorsosok" sokszor reprodukálhatat
lan jelzőkkel illették a hitközség eljárását. 
Hangosan kifakadtak az ellen, hogy folyton 
igazoltassák őket és a Jegyeket minduntalan 
kérjék. Azonban minden tiltakozás hiábavaló 
volt, mert az alkalmazottak szigorú utasítá
sokat kaptak, amelyeket he kell tertaniok.

Az idén tollát «z a rendszer. Jövőre az sem 
lehetetlen — ilyen alapokon —, hogy klssza- 
kaszokat árulnak a hitközségi alkalmazottak 
a templomok előtt. Aki egy kisszaknsz-lma- 
Jngyet vált, az félóráig Imádkozhat és ha nem 
tud új tántnszt bedobni a •amosz perselyébe, 
akkor ki kell menni© a templomból...

Csütörtökön tárgyalja a büntető
törvényszék az Eternit vesztegetési

botrányát
Néhány hónappal ezelőtt hagy feltűnést kel

tett az Etcmit-j/anama néven ismert ügy ki
pattanása.

Mint ismeretes, egy névtelen levél alapján 
indította meg az ügyészség a nyomozást, 
amelynek eredményeképpen Czdrán Péter 
miniszteri osztálytanácsost, Klein Mór vezér- 
igazgatót és Holló István főmérnököt meg
vesztegetés gyanúja miatt letartóztatták, 
majd később kaució ellenében szabadlábra he
lyezték.

A  gyanúsítottak mindvégig tagadtak. Azt 
adták elő, hogy Czdránt nem vesztegették

meg, csupán személyi kölcsönt utaltak ki szá
mára. Ezt a védekezést azonban nem fogadták 
el és így mindhármukkal ízemben meg veszte
getés miatt emelt vádat az ügyészség.

A büntetótörvényszék Patay-tanáefca csü
törtökön reggel 9 órakor, a nagy esküdtszéki 
teremben kezdi meg az Ügy főtárgyalását. A 
vádat dr. Bari Zoltán képviseli, míg a védel
met dr. Mamii Sándor látja el. Az ügy tárgya
lása iránt már most nagy érdeklődés nyilvá
nul meg és ezért Patau tanácselnök úgy hatá
rozott, hogy a tárgyalási teremben kizárólag 
belépőjegyekkel lehet bejutni. |

Megkezdődött a szinajai 
kísantant-

Bukarestből Jelentik hivatalosan: A kis- 
antant állandó tanácsa vasárnap délután négy 
órakor a szinajai Beles-kastélyban, I. Károly 
király tanácskozótermében ülést tartott. A 
kísantant államok külügyminiszterei megvi
tatták az általános politikai helyzetet, különö
sen Közép-Európa ós a leszerelés kérdéseit. A 
tanácskozás két óra hosszat tartott. Az ál
landó tanács legközelebbi ülését kedden dél
után négy órakor tartja.

A Színál ában .tartózkodó Sándor szerb ki

rály Vasárnap délután Titulescu román és 
Benes cseh külügyminisztert kihallgatáson fo
gadta.

A klsántántértckezlet két utolsó ülését szer
dán tartja. Hétfőn és kedden reggel zajlanak 
le a pelesi királyi kastély ünnepségei. A* ér
tekezlet befejezése után Benes, Jeftics é« Ti
tulescu külügyminiszterek nyilatkozatot adnak 
a sajtónak. Benes szerdán este Szinajából 
Genfbe utazik,

fis]
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Tekintetes Szerkesztőség!
Az. elemi iskolai évad kezdetével igen aktuá

lis problémává lett, vaijon egy nap hány órá
ból áll? Annakidején ugyanis az elemi iskolá
ban úgy tanították, hogy egy nap 24 óra, 
azonban ma már a Magyar Királyi Állam va- 
utak nem fogadja el ezt az elavult álláspontot 
Ugyanis a Máv által kibocsátott térti jegyeken 
az olvasható, hogy „ érvényes 2 napig". A 
valóságban azonban a be nem avatott utas, 
aki még abban a tudatban ringatódzik, hogy 
2 nap 45 óra, súlyos után fizetéssel tanulja meg 
a2t, hogy ez már túlhaladott álláspont, mert 
o két napra szóló jegyek csupán a kibocsátást 
követő napig érvényesek. Ismételten kérdez
zük tehát: Hány óra egy nap? — Kiváló tisz
telettel hívük; Dr. Gyémánt Árpád ügyvéd, 
Pécel.

Meskó Zoltán, a zsidó 
újév és egy esernyő 
tragédiája

A zsidó újév napján történt Csütörtö
kön... Zuhog az eső. A Szív-utca sarkán 
reménykedve várjuk az 1-es autóíbuwt. 
Tízperces várakozás után régre megérke
zik. Nyakig ázva, felkapaszkodunk. Ebben 
a percben lihegve érkezik egy anyóka, 
akinek tulajdonképen ezen az ünnep nap
ján autóbuszon utazni nem is lett volna 
szabad. Nyitott ornyőjét próbálja bezárni. 
A'em megy...

Az asszony czipogra kéri az indítással
fenyegetődző kalauzt: „Még egy pillanat, 
herr kalauz!"

Yégro egy udvarias utas, aki a lépcső
nél áll, megszánja a nénit:

— Tessék felszállni és ideadni az ernyőt, 
majd én bezárom.

Az anyóka felszáll, az ernyőt az „udva
rias" kezébe nyomja, úgy hogy az ernyő 
nyele a kocsiban van, n selyem azonban 
még kint ázik és az autóbusz megindul.

Az ernyőt azonban az udvarias sem 
tudja bezárni és a Rózsa-utca sarkán be
következik a tragédia. A koosl zökken. Az 
esernyő kirepül. Az anyóka fels:költ. Az 
autóbusz megáll.

Az „udvarias4* leugrik és fut nz ernyő 
Után. Az utasok nevetnek, csak egy úr ül 
komolyan. Egy hitlerbajuszos úr: Meskó 
Zoltán képviselő. Az udvarias inár majd
nem eléri nz ernyőt. Ekkor a síkos jár
dán megcsúszik és bnsrncsik. (Derültség az 
utasok között.) Ebben, a pereben egy autó 
robog nz úttesten, szirénája rikolt:

— Jaj! — sikolt az anyóka. Az utasok 
megdermednek. (Meskó változatlan hideg- 
léggel tekint másfelé.) Izgatottan figyel 
mindenki. Az autó vezetője is. Még habo
zik, hogy nz esernyő mellett düntsön-e, 
vagy nz udvarias utas Javára. Végül az 
ernyő mellett marad. Ráfut a kocsival és 
— az ernyő meghal. Az utas feltápászko- 
dik. Csupa sár. Az anyóka újra csipog. A 
kocsi elindul. Valaki megszólal:

— Ka, ez az év is jól kezdődik!
Mindenki nevet, mert mindenki megért!.

Csak Meskó komor, ö  nem érti... C) bizo
nyára vem kapott aznap üdvözlő lapokat 
zsidóktól, amelyben: boldog újévet kíván
tak...

I L egendás S ze r e n c sb e  van a

K n
• o rs je íje k n e k  !

Máról holnapra gazdag lehet!
Vegyen vagy rendeljen

oszfái ysorsi esvet  a

K I S S
BANKHÁZBAN

KOSSUTH LAJOS-UTCA 1.
Telefon: 85—2—42,

A  h ú zósok  o k tó b e r  
14-ón k e zd ő d n e k  !

A sorsjegyek hivatalos ára:
| ' » 3 P | ~i/« 6 P | ■/; ta P | í.i 24 p|
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Mindenkinek ízleni fogl 
Senkisem felejtheti el tüzes 
ízét, vérpezsdítő zamatét I

Csütörtökön itt

BO R
Gárdonyi Géza klasszikus 

színműve filmen. 
Szívvel-léiekkel, 

igaz lelkesedéssel készítette 
a Stylus Filmvállalat.

A tőszerepben:

Rózsahegyi Kálmán
Bem utatja

HÓVAL APOLLO

SZIVEK MELÓDIÁJA. (Bemutatta a Fó
rum.) Schubert, a nagy dalszerző áll ennek a 
szép és hatásos filmnek a középpontjában. A 
mese érdekes és poétikus, a zene elsőrendű, 
Willy Forst rendezése meglepően szép. A ma
gyarországi felvételek különösen hatásosak. 
JEggerth Márta a főszerepben felülmúlja min
den eddigi sikerét, do kitűnőek a többi sze
replők is. Igazi siker.

KAIRór KALAND. (Uránia filmszínház.) 
Pompás felvételek, érdekes mese, kitűnő ren
dezés jellemzi ezt a filmet, amelynek főszere
peiben kitűnő sztárok találkoznak. Ilenata 
MüUer, Leopoldine Konstantin, Willy Fritsch 
a főszerepekben maguk is biztosítanák a tel
jes sikert, amihez azonban hozzájárulnak a 
nagyon érdekes helyszíni felvételek is.

JESSICA, A GETTÓ LEÁNYA. (Bemutatta 
az U fa-film szánház.) Iréné Dunne minden 
filmjét fokozott érdeklődéssel fogadja ma már 
a közönség. A legtehetségesebb amerikai film-

A Hítfá

éctéU es a'fáftdékcdclcat
A vitá? IcpofM  Uélfii tafija a tíéifS

A Magyar Hétfő a legolcsóbb hétfői l̂ap. 
Két ízben már sikerrel megvalósította érde
tek őket arra, hogy

a lapfej gyűjtési-versenyt, 
amelynél olvasóink valósággal propagandisták
ként járták végig ismerőseiket és figyelmeztet
ték őekt arra, hogy

a M a g y a r  H é t f ő  a világ legolcsóbb , 
hétfői lapja

és 6 fillérért 12 oldalon, i  oldalas zöldszinü 
sportmelléklettcl jelenik meg a Magyar Hétfő, 
amelyet rengeteg ötlettel tarkít a lap szerkesz
tősége.

Természetes, hogy jutalmazni is akarjuk 
azokat az olvasóinkat, akik ismerőseik köré
ben propagandát csinálnak lapunknak és ezért

i/ ecsen yt
írunk ki, a következő feltételekkel:Mindenkit megillet a jutalom, aki a MAGYAR HÉTFÖ- nek legalább 10 e heti lapfejét küldi be kiadóhivatalunkba. Nagyszabású versenyünk tíz hétig tart és az_ is résztvehet benne, aki hetenkint legalább 5 lapfejet küld be, miután az is jutalomban részesül, aki az egész verseny lefolyása alatt mindössze 50 lapfejct szolgáltat be.
színésznő, sokrétű, finom eszközökkel ábrá
zoló művész, akinek minden alakítása komoly 
stúdium. Méltóak hozzá partnerei is az érde
kes meséjü, kitünően rendezett filmben.

ALATTUNK A POKOL. (Bemutatta a Rá- 
dius-filmszínház.) Ennél izgalmasabb és ér
dekesebb filmet keveset mutattak be az utóbbi 
időben. A Rádius-filniszinház telt házak előtt 
játssza a filmet, melynek főszereplői Walter 
Huston, Róbert Montgomcry, a 6zép Madge 
Evans és a humort képviselő Jimmy Durante.

DZSINGISZKAN KARDJA. (Corso, Omnia, 
City és Capitol.) A fantasztikus film alkalmat 
ad Boris Karloffnak egy nagyszerű, érdekes 
szerep eljátszására. Néhány igen szép és iz
galmas felvétel teszi érdekessé a filmet, mely
ben jó szerepe van még Levis S/onc-nek, 
Myrna Loy-nak és Karén Morley-nck is.

ASSZONY A HALÓBAN. (Kamara és Décsi 
filmszínházak.) A forrongó Kína zűrzavaros

Aki Tl.umt mind,. h « ,»  l«»libb «  lu l'H I bűid b,. a, hetenkint loko.ód* értlka luUltont knp.
Ae cSíj2 nlimpiási vízül pontversenyt is képei, amely 
nek első szil gyínese meg külön jutalomnan is ré- 
szcsül. .  . . .A verseny nagyértékfi dijairól külön fogunk beszámolni. azt azonban már most megjegyezzük hogy annak, aki e héten és a következő betekben legalább ,a£ fejet beküld, mér olyan meglepetéssel kedveskedünk, amelynek az érléke mindenesetre meghaladja a 10 lap példány árát.A versenyben résitvevók viejik Je tehft ■ MAGYAR HÉTFŐ el,6 oldalén .  •■MAGYAR HÉTFŐ' rímé, magéban taglald laplejet és kültségklmélés eélrfbAl azt .  következőképpen juttassák cl kiadólmatalunkba. A ti lapfejct tegyék esv borítékba, amelyhez somm,*él* let nem kell mellékelni. A borítékot nem szabad leragasztani. hanem a rím felelt ki kell tü" ,*tn‘\ ..Nyomtatvány’*, a boríték hátlapjára pedig rá kell írni a feladó nevét és pontos .rímét. 11 ven módon a lapfeieket ú'»v Budapestről, mint vidékről 2 filléres postabélveg felragasztásával el lehet juttatni hozzánk. A nagyszabású és újszerű verseny, amelynek jelszava

a l/Kayyac Uéi($ 
a vitáfj. Ittyolcs&M- Uétföi íafifaa mai nappal megkezdődik. Reméljük, hoffy olvasóink őrömmel fogadják ezt a -  még sok érdekes meglepetést magában rejtő — versenyt és abban valamennjicn részt fognak venni.

életét mutatja be ez a szépen rendezett film. 
Láthatjuk az ostromlott Sanglialt, kínai mar- 
talócokat, a vasút megtámadását es végül 
természetesen egy furcsa szerelmet is. Az ame
rikai leány beleszeret elrablói vezérébe, a kí
nai Yen tábornokba, s amikor ennek halála 
után végro visszatér Amerikába, az átélt ese
mények hatása alatt nem megy feleségül ame
rikai vőlegényéhez. A film értékes munka.

Renoir, a rended fivére játssza Motuieur Bo- 
vargszerepét. Emmát pedig Valentiné Tea,tér

“ ’ lU^és id. Dongta,  jelenleg Svájcban túrta- 
táskodnak. do ez nem zárja ki. hogy (bér még 
a legnagyobb titokban, de) megbeszéléseket 
folytatnak az ismert francia rendezővel: Benő

Cl<X  BilÍaneourl-\>m levó nagy filmstúdió ]«- 
écett A nemrégiben felszerelt legmodernebb 
hangosan felvevő készülékekkel együtt a kár 
milliókra rúg. És az a sok színész é. sta- 
tiszta, akik most kenyér nélkül maradtak... 
Ábel Gönce nagy filmjei kerültek ki innea
annakidején. , . . . .A Kína Kong (Kong király) e. _ hatalma* 
filmet Páriában a Marivaux Palhé-Natanmoú 
mutatta be szeptember 15-éa. Kong király, a 
hatalmas, majomszerű szörnyeteg a történe- 
lcmelőtti idők állatainak fejedelme. Egypár 
érdekes adat a nagy királyról: Magassága: 
15 méter, fejnagysága: 2 m 20 cm, orrhossza: 
60 cm, szájnyílása: 1 m 80 cm, szemátmérő: 
25 cm, fogho6.sza: 8—20 cm.

A filmben Kong többszőr hatalmas man
csaiban tartja a darab hősnőjét. Fay Wray-t, 
aki egész jól érzi magát bámulója karjaiban. 
A monstre filmre a francia kritikának egy 
szava van: formldable! A francia sajtó még 
azt is hozzáteszi, hogy ilyen filmet csak az 
amerikaiak tudnak rendezni.

Szeptember végén fejezi bo Alcxnndre Ar- 
noux. Kellermann: Alagút-júnák francia ver
zióját. Főszereplők: Madeleine Itcnan-i, ean 
Gabin.

NÉ31ETORSZ ÁGBÓL.
Annabella jelen volt Berlinben a Rayem de 

Soleil (Napsugár) bemutatóján. A filmet Fejő, 
Pál rendezte Béesben.

Fanny néven Németországban színpadra vit
ték Marcel Pagnol: A la Baleine nőire című 
müvét Főszereplő: Emil Janning,.

Lilian Horcey berlini villájába betörtek és 
sok értékes dolgot elloptak.

K. L.

Uiláqöíradó
a  f i l m k u U s s z á k  m ö g ü l
(A Magyar Hétfő tudósítójától.)

Párizs, 1933 szeptember bő. 
FRANCIAORSZÁGBAN.

Jean Renoir megkezdte múlt héten Lyons-la 
Fórét-ben Madame Bovary felvételeit. Picire

G i f c l l B ^  f l  S ^ H i ^  az United Artisfs qrandlózus |
j ö n j U t a M Ü H  ¥  filmie. F ő sze re p b e n :
m  fi i n i m i  i u a l l f V f f I I I I I  l  n o r m a  t a l m a d g e

Király Színház
Az idei színházi évad szenzációja 

Szilágyi —  Lajtai

Sült galamb
revü-operettje

Rökk Marikával
Főszereplők:

Rátkal, Beregi, Pataki Jirci, 
Dénes

Pazar kiállítás — 150 szereplő 
Csupa sláger

Fehér cártól —  vörös Leninig
Hadifoglyok szerepe Oroszország nagy átalakulásában

Irta : Lévai Jenő
A* eddig megjelent folytatásokat kívánatra díjmentese* 

megküldi a kiadóhivatal.

Érthető, mindent megtettünk annak érdekében, 
Eogy igazságtalanul cs oktalanul kivégzett drága baj
társaink szomorú tragédiájának okait megismerjük. 
Álljanak itt mindenekelőtt a hivatalos okiratok, ame
lyekkel a csehek eljárásukat védeni igyekeztek. Eze
ket részben táborparancsnokságunk szerezte be, rész
ben a fehérek bukása után a Vörös Újság is közölte, 
így hangzanak:

A katonai táborparancsnokság.
1S19 augusztus 10. 3262. Krásznojárszk. '

.  JELENTÉS
A krásznojárszki fogolytábor vezetőjének. "  

Az ön f. évi augusztus 7-én 3097. sz. alatt 
kelt megkeresésére jelentem, hogy az általam és a 
12. cseh-szlovák lövészezred hadbírósága által vég- 

! zett vizsgálat a hadifoglyoknak a július 30-iki fel- 
; kelésben való részességét nem állapította meg.
> A cseh-szlovák csapatok a fogolytáborban tartott 
• házkutatásoknál levelezést találtak, amelyből ki

derült, hogy a táborban egy „Magyar Szövetség" 
állott fenn, amelynek politikai céljai voltak, azaz 
Magyarországot a háborúelőtti határok közé akarta 
visszaállítani. A „Magyar Szövetség".nek f. évi 
május 27-i felhívásában (dr. Pély által aláírva) 
az áll: ma, vagy holnap mindenkinek készen kell 
állani, hogy visszaszerezzék azt, amit a háború alatt 
elvesztettek.

Ennek alapján főbelövettek:
X. Dr. Pély Géza, a Szövetség volt elnöke.
2. Székely Lajos főhadnagy, a Szövetség alclnöke.
3. Dr. Száva István hadnagy, a Szövetség titkára.
4. Fekete Emil hadnagy, a Szövetség tagja.
6. Dr. Katona Gyula hadnagy, a Szövetség tagja. 
Bolseviki propaganda, a bolseviki párthoz való 
tartozás miatt és mint volt vörösgárdisták

főbelövettek:
1. Papp János gyalogos
2. Pavel György gyalogos

_ 3. Gáspár. Albert hadapród, I

4. Dr. Forgács Dezső zászlós _  1 ’
6. Dukesz Arthur hadapród r̂ .
6. Dr. Molnár Alajos hadaprőí *
7. Krassovszky Dezső tizedes
8. Ludvig Kálmán zászlós
9. Skoff Béla hadapród.

Egy orosz lázadó elrejtéséért főbelövettek:
1. Zscdér Sándor tizedes
2. Saj Jenő gyalogos
3. Szekér Károly zászlós. .

— Az említett 17 hadifogoly agyonlövetése a 12. 
“  cseh-szlovák lövészezred hadbíróságának ítélete
- alapján történt.

•A hadifogolytábor csehszlovák parancsnoka:
Skrivánek s. k. podporucsnik.

Ez az ítéleti indokolás, — amint később majd 
bebizonyítjuk, — nagyjából sem fedi a tényeket. Itt 
csak arra a tudatos ferdítésre hívjuk fel a figyelmet, 
mintha a Magyar Szövetség-nek az a felhívása, hogy: 
„ma vagy holnap mindenkinek készen kell állani", 
egyéb lenne szónoki frázisnál. Kiragadott mondat ez, 
mert a „ma vagy holnap" kifejezetten a hazatérés 
utánra szól, nem pedig mint később magyarázni igye
keztek, Szibériára.

A másik okmány, —  amely nagyon sokban el
lentmond az előbbinek, — az irkucki dán konzul ér
deklődésére jóval később készült, s így hangzik:

A CSEH SZLOVÁK KORMÁNY 1
MEGHATALMAZOTTJA.
Köpi« Ko 23 h. No S030 T).

Irkuck, 1919 november 7.
A dán királyi vicekonzul úrnak

Jrkuek.
, Ez év szeptember 18-án kelt 2316 számú át

iratára vonatkozólag van szerencsénk a 3. csehszlo
vák dandárparancsnokság jelentését a krásznojárszki 
bolseviki felkelés alkalmából agyonlóvetés által ki
végzett osztrák-magyar hadseregbeli tisztek és le
génység ügyében közölni:

A krásznojárszki Vojenni Gorodokban az ez évi 
július 30-án történt fegyveres bolsevikfclkeléssel 
összefüggésben, amelyben a hadifoglyok résztvettek, 
a hadifogolytáborban a 12. cseh gyalogezred 2. 
zászlóalja házkutatást tartott, miután a titkos kém- 
lioatal egy jelentése szerint a táborban tiüoa

vétség áll fenn, amely ugyan bolsevik célokat követ, 
de valóságban az oroszországi cseh-szicvák hadsereg 
ellen irányul.

A kutatás alkalmával tényleg sok veszélyes 
Iratot és a cseh-szlovák hadsereg ellen irányuló 
ellenséges és izgató cikkeket tartalmazó magyar 
újságokat találtak, ezenkívül egy titkos gödröt is 
fedeztek fel, amelyben egy elbújt magyar tartózko
dott, aki, mielőtt a gödörből kivehetőik volna, bú
vóhelyén agyonlőtte magát.

A vizsgálat eredményéből kifolyólag a 3. cseh
szlovák dandár parancsnokának és Krásznojárszk 
város cseh-szlovák helyőrségi főnökének parancsára 
vizsgálóbizottság alakult, amely a rögtönítélő had
bíróság jogával ruháztatott fel. Ez az egész elölte 
fekvő anyag pontos kutatása és vizsgálata, valamint 
a terhelteknek és a hadifoglyok koréból eredő egész 
sereg tanúnak kihallgatása után a következőket ál
lapította meg:

A magyar hadifoglyok között egy titkos szö
vetség áll fenn izgató és lelkesítő célzattal. Úgy
szintén támadó szövetkezés az oroszországi cseh
szlovák hadsereg ellen, s hogy ez a szervezet tuda
tában a cseh és magyar köztársaságok közötti ak
kori hadiállapotnak, fegyveres támadást készített 
elő az oroszországi cseh-szlovák csapatok ellen. Ez 
a szervezet a krásznojárszki Vojenni Gorodokban 
történt fegyveres felkelésben résztvett, miért is a 
szervezetnek 17 következő vezetőjét agyonlövés ál
tali halálra ítélte:

Pély Géza, Székely Lajos, Száva István, Fe
kete Emil, Katona Gyula, Papp János, Pável György, 
Gáspár Albert, Forgács Dezső, Dukesz Arthur, 
Molnár Alajos, Krassovszky Dezső, Ludwig Kálmán, 
Skoff Béla, Zsedér Sándor, Saj Jenő és Szekér 
Károly.

Az ítélet kimondását azonnali végrehajtás kö
vette.

Kiváló tisztelettel és nagyrabecsüléssel a cseh
szlovák kormány meghatalmazottja:

Dr. Blagos s. k.
Ahány sor, ahány mondat, annyi benne a valót

lanság. Ez az irat már otthoni mosakodásra készült. 
Végezzünk röviden vele!

A jövő héten következik!
V  Mindenki lnvalldu* ,
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Nagy botrány a legitimisták 
debreceni zászlóbontásán
A diákok nem engedték beszélni a legitimista szónokokat

'Grieger Miklós Országgyűlési 'képviselő 
Nemzeti A f  pártja vasárnap déelöttre nagy 
legitimista gyűlést hirdetett a debreceni 
Bika-szálló nagytermében. A gyűlés ' bejelen
tett szónokai Grieger Miklós, eugróf Pa Havi- 
elei György és herceg OdesehalrHiné gróf 
Ardráfsy Kínra voltak: Az alakuló gyűlésre 
teljesen megtelt a terem és felvonult zárt só- 
r, ! :n az egijetefhi ifjúság' is, amely a rend
őrség megállapítása szerint Aiár ndpok ótá 
készült erre a gyűlésre. A diákok cédulákat 
osztogatták a következő tartalommal: 

„Legitimista gyűlés lesz a Bikábanl 
Rendkívül érdekés!

Ott legyetek, rövidnek ígérkezik!
Bizalmasa terjeszd tovább!”

Egy másfajta cédulát is osztogattak a város
ban, amelynek a szövege:

„ Testvérek, Habsburgot sohaF'
Amikor lovag Fackh Leó nyugalmazott hu
szárezredes az alakuló gyűlést meg akarta 
nyitni, a diákok már vem engedték szóhoz 
jutni. Először csak közbekiáltások hangzot
tak el, majd mikor az elnök tovább próbált 
beszélni,

a mintegy száz főnyi diákság egyszerre 
a Kossuth-nótát kezdte énekelni.

Az ének után Kossuth és a haza éltetése és 
ütemes tapsok következtek. i

A gyűlés közönsége és vezetősége azt hitte, 
lK)gy a tüntetés után mégis csak folytatni le
het a tárgysorozatot, azonban az antilégiti-
mist a diákság most a Himnuszt kezdte éne
kelni. Egyviás után, tizenötször, míg végül is 
a kirendelt rendőrkapitány Zsákay József 
felszólította a diákokat, hogy hagyják abba 
a Himnusz, éneklését. A diákság azonban to
vább énekelt. Újabb felszólításra sem enge
delmeskedtek,

pfujolták a Habsburgokat és a legitimis
tákat és szenvedélyesen kiáltoztak. Végül 
a rendőrkapitány bevezényelte a rend
őröket, akik összefogóztak és az éneklő 
diákokat lassan kiszorították az utcára.

A gyűlésről kiszorított tömeg a kollégium ud
varán'rögtönzött gyűlést tartott, amelyen el
határozták, hogy Gömbös Gyula miniszterel
nökhöz fordulnak és a következő sürgönyt 
küldték Budapestre:

„A mai napon a Habsburg-pártnak vá
rosunkban tartott zászlóbontó gyűlésén 
az egyetemi ifjúság magyar érzésű töme
gei nyíltan kifejezésre juttatták, hogy a 
királyérdésben Nagyméltóságod elveivel 
azonosítják magukat. Tiltakozunk min
den olyan törekvés ellen, amely a nemzet 
lelki egységét megbolygatni iparkodik.

„ N é m e to rs z á g  
n e m z e tk ö z i h e ly z e te  

e lv is e lh e te tle n 4*
Az Acélsisak teljes „gleichschaltolása44 

jegyében folyt le a hannoveri nagy értekezlet
Hannoverből jelentik: A nagy Acélsisakos- 

ünnepség a nemzeti szocializmus, illetve a 
hivatalos fto Artl9Ű?*k_í*cgy-
verbarátságának, vagyis a Stalilhelm mara-i 
d ék tálán ..gleicWhaltolásfrnáJr jegyében 
folyt le az értekezlet. Az ünnepségeken Hit
ler kanéeílár, Papén alkancelláT, ÜlötnocYg 
hadügyminiszter és a hivatalos Németország; 
sok más képviselője jelent meg. Hitler Adolf 
felszéJMérsáhinn azt fejtegette, hogy Német
ország megújhodása csakis a frontharcosok
nak lehetett a müve. Az ünnepségek vasár
nap 60.000 acélsísakos felvonulásával fejeződ
tek he. Jellegzetes, hogy az acélsisakosok a 
nemzet! szocialista Rohm előtt vonultak fel.

Majna-frank fúr ti jelentés szerint a népsző-
—

vetségi ülésszakra való elutazása előtt dr. 
Göbbels propagandaininiszter Majna-Frank-
furtban 250.000 főnyi tömeg előtt nagy beszé
det iuopdQtt,, amelyben vázlatosan kifejtette
genfi programját.

— ITolnap, — mondotta dr. Göbbels, — ide
gen környezetben kell elmondanom a német 
nemzet gondjait-bajait, meg kell érttetnem a 
világgal, hogy az az állapot, amelyben Né
metország most van, nemzetközi szempontból 
nézve csaknem elviselhetetlen. Munkát, ke
nyeret és békét Akarunk. A háború megaka• 
dolgozása őszinte törekvésünk. Csupán egyet
lenegy háború viselését határoztuk el: a nyo
mor és a munkanélküliség ellen.

Mi történt a szép mannequín 
szobájában ?...

Furcsa verekedés a Vamhaz-kóruton, ahol 
mindkét fél sértettnek érzi magát

Vasárnap délelőtt Svarba József ny. fő- 
adr.ajjy és. ü . Gizi 21 éves munneqin köl- 

"o-pn feljelentést tettek egymás ellen. 
Svarba József feljelentésében előadta, hogy 

asárnap virradó éjjé! hazamért \ úmház- 
hrút 12. szám alatt lévő lakására, ahol ti.
:i nála albérletben lakik. Mielőtt az előszó

éban a villanyt felgyújthatta volna valaki 
iftelen egy tompa tárggyal fejbeututte. 
mnvi ereje még volt; hogy a villanyt fel-, 
savarja és ekkor látta, hogy H. Gizi merte 
a valamilyen tompa, tárggyal az utast. Kór

házba-ment, beköteztette sebeit, melyek nyolc 
napon belül gyógyulnak.

Ugyanebben az ügyben tett feljelentést 
azonban H. Gizi. is Svarba József ellen és 
egészen máskép adja elő a nyugalmazott fő
hadnagy megsérülését. A csinos manneqin 
szerint ő este nyolc órakor hazament átöltöz
ni, hogy vőlegényével színházba menjen. A 
föbériü Svarba József illuminált állapotban 
bement a szobájába és öt is itatni akarta, 
majd erőszakoskodni kezdett vele. //. Gizi ki 
akarta tuszkolni a szobából, közben megérke-

I S M I E R S
legájnh li dhv y  s ze re p e

v á l f  „H  titokzatos 3ran‘
1 Az igazi H A N S  A L B E R S - F l L M

/ \mmm,
P rs  m i c r s z e r d á n !

F ősz erep lők  m ég :

Hiúéul Bassertnann 
mga Gsehaua ;-

K alandos
kémdráma

Ez alkalomból teljes együttérzéssel kö
szönti Nagyméltóságodat a debreceni 

egyetemi ifjúság.”
A tüntetők eltávolítása után Grieger Mik

lós végre elmondhatta megnyitó beszédét, 
amelyben a legitimizmus létjogosultságát 
fejtegette, Grieger után herceg Odeschalchiné 
beszédében a magyar asszonyokat szólította 
fel a legitimista mozgalomhoz való csatlako
zásra.

Végül Fallavicini György őrgróf, ország- 
gyűlési képviselő beszédében külpolitikai kér
désekkel foglalkozott. Tiltakozott a Németor
szággal való túlságosan szoros kooperálás 
ellen, mert Magyarország a háborúban már 
ráfizetett arra, hogy Németországhoz kö
tötte sorsát. Élesen kritizálta a kormány kül
politikáját, amely ingadozó és csaknem kizá
rólag Németországra támaszkodik.  ̂ A legiti
mista érzelmű közönség PaiVicini beszédét 
nagy ovációval fogadta.

A gyűlésen mintegy két és félezer ember 
vett részt.

A tüntető diákok közül tizenhatot 
rendőrségen előálítottak.

A diákság tüntetése miatt a Verbőczy-Szö
vetség elnöke, dr. Liszt Nándor vasárnap De- 
jelentette lemondását. Debrecenben nagy iz
galmat keltett a legitimista gyűlés.

zett Svarba József felesége, aki szemrehányá
sokat tett férjének és kicipelte H. Gizi szobá
jából. Rövidesen azonban a felhevült főbérlö 
újból visszatért az albérlő hölgy szobájába, 
akivel újból erőszakoskodni kezdett. H. Gizi 
szerint ekkor sérült meg a nyugalmazott fő
hadnagy, mert ő ellökte magától es Svarba 
Józséf a fejét ekkor ütötte bele a szekrény 
sarkába. A rendőrség a különös ügyben meg
indította a vizsgálatot.

E g y  k i s  b á n it
M ii k e ll  tu d n i e gy  30 éves 

tö xsd e la g n a k  ?
Érdekes emberek furcsa ügyeit bogozta a 

napokban Messik Úajos törvényszéki bíró. 
Klcl Jakab és öt társa állottak a bíróság 
előtt. Halmozott csalás volt a vád. Kid  ez
előtt öt éve került először a büntetőbíróság 
elé.

Mint egy kis bank tulajdonosa hamis óva- 
dék-betétkönyveket adott, — persze megfelelő 
díjazásért — letartóztatott embereknek, hogy 
feltételes szabad láb ráhelyező süket elérjék. Jól 
ment az üzem és nem lett volna semmi baj, 
ha az egyik ügyfél kereket nem old. Az 
ügyészség fel akarta venni az óvadék össze
gét és ekkor kiderült, hogy a pénz még el
érhetetlenebb, mint a megszökött vádlott. 
Több ügyvéd is belekeveredett az ügybe, de 
ezek tisztázták magúkat. Kiélt akkor elítélték. 
Most egy részvénytársasági kerettel operált 
és az újpesti asztalosiparosok áruit vette át 
értékesítésre, de nem fizetett a szállítmá
nyokért. Nem vetette meg azonban más 
irányban sem a jó  alkalmat. Egy esekkcsalás 
volt a monstre tárgyalás legérdekesebb anyaga, 
amelyet a Conlinentál áruforgalmi rt. terhére 
követtek el.

Handa Gyula egykori tőzsdédnek a régi jo 
időkből csekkszámlája volt a Handelsbank A. 
G. Zürich banknál. A Handelsbank csekkfü
zetéből egy csekklapot kért el Klcl Hondától 
és a csekktulajdonos Handa bélyegzőjét e.- 
tüntetvex, erre a helyre is a Handelsbank A. 
fi .-1 írta oda mint kiboesájtót. Az így javí
tott csekket eladta 5C00 pengőért Fleischmann 
Károlynak, aki már 30 éve tözsdebizományos. 
Fleischmann a csekket a Contincntál árufor
galmi Rt.-nck adta tovább. Mikor sor került 
a beváltásra, kideiült, hogy a csekk hamis. 
Érdekes, hogy az ilyen módon kiállított csekk 
eredetileg sem volna felhasználható, mert a 
kereskedelmi törvény nem engedi meg, hogy 
ugyanaz a személy bocsássa ki a csekket, 
akinek fizetnie is kell. Ebben az esetben 
ugyanis a bank jegy törvényt játszana ki az, 
aki a csekket forgalomba hozza. Handa vé
dője, dr. Erdős Ferenc is éppen erre az ál
láspontra helyezkedett. Azon az alapon kérte 
védence fe'mentését, hogy javított csekk nem 
út volt alkalmas egy bűncselekmény elköve
tésére és egy nagy részvénytársaságnak, vagy 
ogy harmincéves tőzsdetagnak tudnia kell, 
ogy á jogokat akkor sem érvényesíthetne, 
,a a7. aláírások valód:ak lettek volna.

A bíróság Honda Gyulát kéthOnapi fog 
ázrn. Klet Jakab h 'romévi börtönt, hú csat

lósa „Deutsch bácsi” kétévi börtönt kapott.

H IR T E L E N  P  '  V \ L  A K A V É H A Z B A N
A József körúti Spolar1ch-kávéházKan \a- 

sárnap este rosszul lett és összeesett Hitsán 
szky Géza 60.. éves zsolnai gyáros. A szeren
csétlen öregúrnak c*snládjAval volt randevúja 
a kávéházb'an. Fia és felesége már várták. 
Amikor bejött, rosszullétről panaszkodott, 
hirtelen elfehéredett és eszméleltenül terült 
el. Orvost hívtak, aki injekciót adott, de ez 
sem segített, mire kihívták a mentőket, akik 
'a Rókus-kórházba akarták szállítani. Bítsán- 
szky ‘Géza a kórházba szállítás közben azon 
bán meghalt.

óruhórunkés U. emeletén.

szeptember 25-t6toktóber 14-ig
Be’épödíi nincs

Bemutoffuk és megmagyarázzuk a divatos, antik és magyar csipkék és kézimunkák készítésének technikájátA díszítéshez felhasznált művészi képek Reifzer Jenő és Elemér festőművész urak cikotcsai

Színházi fiaíá’/ujázys
A kiváló szubreít, két évvel ezelőtt elvette 

az amerikai dollártizodest. Megtörtént az es
küvő, óriási jókívánságok hangzottak ei, fő 
leg a kolléganők részéről, de a közönség sem 
fukarkodott a . szuhrett elutazása fűlött érzett 
örömének kifejezésében. Néhány, héttel az es
küvő után elkezdődtek a jó hazai cikk ezé.sek. 
Arról, hogy az örökifjú művésznő szörnyen 
unja magát ott túl az Operencián. Később 
már másirányú cikkezések láttak napvilágot. 
Téldáui: hogy a férj kegyetlen, házsártos, erő
szakos, stb. Szuhrett nem bírja a sok kínt — 
színpadra akar lepni. Lépett. Később filmezés
ről jóit hír. Arról nem írtak sommit, hogy 
a művésznő mint vállalkozó vett részt a film/ 
előállításában. Mint szereplő is. Mint vállal
kozónak, sikere volt.

Erro aztán vállalkozott a válópör megindí
tására is. Itt kevesebb sikere volt. Férj 
ugyanis beleegyezett a válásba. Tényleg ke
gyetlen, sót könyörtelen ember. Beleegyezett, 
mert mindjárt az elején azt a megállapodást 
kötötto a két igen boldog ember, hogy mű
vésznő lemond a színpadról, a közön scgrői- 
Úgyis csalódott mind a kettőben. Művésznő 
lemondott. Közönség is. Később művésznő vá
gyakozni /kezdett. Férj nem. Kitört a k«'g>et- 
lenség. Válópör. Nem csupán a férj kegyetlen. 
Bíróság is. 75 dollár havi tartásdíjat ítélt 
meg a művésznőnek. A bíróság a tart;.-díjat a 
férj kegyetlenségének arányában szabta meg. 
Havi 75-ért veit kegyetlen az az ember.

Művésznő felháborodott. Vár. Értesítette 
sajtót a nagy eseményről és vár. Többet r.kfi*. 
jifro járt, hogy jön. Még r.em jön. Havi 
400 at akar. Biztos egzisztenciát, mert — közli 
—. • ment
valláséi úrhoz. Megindult az egyezkedés. Mű
vésznő végkielégítést akar. Nem tér el az ál
talános gyakorlattól. Húszezret. Mi ez a ,-9- 
gye‘.Icnnek7 Aki letiltotta a f. .világot, jc-

J la v i  75. Ö
Ráér. Minek 
dezné az avat a ti a

uSdék kulisszái !miiRiil. Férj nem.
•aszkodik a bírtósági dör.té -hcz.

türvénytisztelő. Muvés/.nő vár.
a s:)k pénz művésznőnek! Kt-r-

k: v;íllalkozni akar. Elhatározta,
a filinet fog cs:inálni. U jáhogy id

majd a főszerepet. Érdekes lesz.

Szőke csodát kezdték emlegetni resten. Azt 
mondták, tehetséges. Remek alakja volt (van), 
csodás hajzata és hokija, mint az öze f.e.r. 
csú). Dereka is omlitésr emelt ó. Kabar óban tűnt 
föl, aztán egész estet töltött be. Darálja ii 
volt, nemkülönben botránya is. Majdnem be
futott Pesten, mivel mindenképen dekoratív 
látványosság. Később eltűnt. Még később — 
feltűnt. Nem az tűnt fel, hogy hiányzik. Becs
ben tűnt fel. Nem egész estét tölt be — rnida- 
tóban jeleskedik. RöviiaJJiatrérz lett, . Rövü- 
főalkalrész. Hódító. Ezzel egyidejűleg egy vá
risi röviiben is feltűnt — fényképileg. Igen 
kecses pózban, ruhátalanul készítettek róla két. 
felvételt. Elbájoló. Micsha tehetség az akt 
vonalaiban. Ez igen. Milyen lehet a valóság
ban, ha már fényképen is annyit mutat. A 
legedzettebb fügefalevél is szégyelhcti magéit 
ennyi báj láttán. Csoda ezekután a bécsi !o- 
kálszerzödés? *

Tabndy című k!s szuhrett eleinte arról volt 
nevezetes, hogy a Turav Ida tervére. Most 
majdnem Turayra kezdik mondani, hrtgv a 
Tabódy testvére. A ki* táncosnő ugyanis na
gyon feltűnt. Ujjat húzott a nagy Alpárral. 
Gitta nem Is haragszik érte, hogy a filigrán 
termrtíí kis művésznő pont mellette fel akar 
ftínn*. Haragszik ellenben az Igazgató, aki azt 
tar*.ia hogy színháza — köztünk szólva — in- 
'-áhb Alpárra épült, mint Tabódyra. Ennél
fogva azt hogy a U!s művésznő el-clájulga■, 
nem fogadta el teljes elégtételnek a csípős 
t*ny,fedé «*'ért han^m színházi törvényszék 
e’ó állítja az ambíciótól duzzadó (duzzogó) 
kislányt. •

A Király Színház a „Sült galamb** bemuta
tójára készül. A sztn’ap úgynevezett ,ma«rv‘* 
együttest hirdet, sokat beszélnek a kiállítás
ról is,. Ez állítólag „nöchnidagevézen‘V

— Ja — mondta az egyik igazgató —, a si
kerért m-*g' kell dolgozni. Nem várhatjuk, 
hogy a sült galamb a szánkba repüljön.

JU M.
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Az ifjú kegyelmes úr és az édesanyja
A legifjabb kegyelmes úr: Herczeg 

Ferenc, aki 70-ik születésnapjára kapta 
ezt a címet. A jubiláns írót lefotografál- 
ták ebből az alkalomból ezerféle pózban, 
könyvei között, íróasztalánál, munkaköz
ben, amint az üdvözlő táviratokat olvas
sa, amint az elsőoszíályú érdemkeresztet 
nézi, kertjében és még számtalan más 
helyzetben. A legnagyobb figyelmet azon
ban a következő felvétel érdemli meg: 
Az író egy idős hölggyel ül és a matróna 
boldogan nézi az érdemkeresztet, amit 
Herczcg Ferenc kapott. Az idős hölgy 
nem más, mint Herczeg Ferenc édesany
ja. A 70 éves író édesanyja... Nem hin
nék, ha nem olvasnék a fénykép alatt. 
Olyan fiatalos, mintha ő lenne hetven 
esztendős és nem a fia. És olyan boldo
gan nézi a kormányzói kitüntetést, mint 
valamikor Versecen gyönyörködött a 
„dicsérő oklevélében, amit kisfia az ele
mi iskolában a tanító úrtól kapott . . . 
Nincs is olyan nagy különbség az ö sze
mében a két elismerés között, mindössze 
— egy emberöltő és egy sikerekben gaz
dag élet. . .  Most már értjük Herczeg 
Ferencet, hogy miért olyan boldog és 
elégedett 70-ik születésnapján. A sikerek 
mellett megadatott neki a legnagyobb 
öröm: egész életében mellette maradt az 
édesanyja, aki még 70-ik születésnapján 
is olyan féltő gonddal őrködik felette, 
mint kisfiú korában . . .

»Mi m ár csak a túlvi
lágon találkozunk...!«
Gyöngyösről kaptuk az alábbi ingható so

rokat: .
Bajtársak! A volt császár és királyi 00. 

gyalogezrednek a boszniai okkupációban 
résztvett veteránjai 1928. évi szeptember hó 
8-án tartottuk 50 éves bajtársi találkozónkat 
Eger városában. A régi megyeháza nagyter
mében ez alkalommal megtartott gyűlésen 
fogadalmat teltünk, hogy 5 év múltán. 1933. 
évi szeptember hó 8-án újbóli találkozóra 
gyűlünk össze. Fájdalom, a találkozó lelkes 
kezdeményezői és irányítói közül Arnótfalvy 
tábornok úr már megtért övéihez, Barcs 
Béla kir. közjegyző, tart. főhadnagy úr ál
landóan fekvő beteg, a bajtársak egy része 
részint betegség, részint aggkori gyengeség 
miatt az utazásra már képtelen s így sajná
lattal értesítem a Bajtársakat, hogy a szep
tember 8-ára tervezett találkozónkról le kel
lett mondanunk. Nyugodjunk meg tehát ab
ban a tudatban, hogy legközelebbi találko
zónkat mi már csak a túlvilágon fogjuk 
megtartani.

Bajtársi üdvözlettel:
Kusner Imre, volt szakaszvezető.

OKOS BESZÉD: Revízió nélkül nincs Igazság. nincsen béke, nincsen jólét! . . . Sorsieev né!!:ö! nincs remény, nincs nyerés, nincs pénz! Október 11 én kezdődik 
nz új osztály sor* játék, vegyen vr>av rendclipn ősztálv- sorsjecyet a kórkedvelt K:cs Bankházban. Kossuth Lajos-utca 1. Kifizetni van ideie a húzás előtt. A Kiss- sorsJegyek példátlan szerencsések!Napi néhány filléres takarékoskodással

Öregségére tőkét szerezhetÚJ rendszerűnk (nem biztosítás) alapján Budapesti Ingatlan Bank Itt. VII., Rákóczi út 10.
HAVAS MÓR JUBILEUMA. Október 1 én 

ünepli — mint megírtuk már — a Globus- 
nyomda személyzete Ó6 tisztelőinek nagy se
rege Havas Mórt, a nyomda műszaki igazga
tóját, ötvenéves nyomdai működésének alkal
mából. A Globus-nyomda egy valóban művé
szi kiállítású, gyönyörű meghívót küldött 
szét, amely magais megérdemli az ünneplést. 
A Vigadó nagyterme teljesen meg fog telni 
a nyomdai és ujságszakma előkelőségeivel.FELVILÁGOSÍTÁS RÁDIÓ ÜGYÉBEN. Azok részére, kik a rádiópiac újdonságai közelebbről érdekelnek, az alábbiakban ismertetést közlünk a 7331-es Orion-rádió műszaki adatairól. Az egyenes, tehát nem superheterodyn rendszerű készülékek 3 lámpás kivitelben hangerősebb vételt adnak, mint az ugyanannyi csőszárú közönséges super-készülékek. Szelektivitásuk is egyenlő a super- gépek szelektivitásával, ha a liand-üa-s rendszert alkalmazzuk. Mindé tulajdonságokai rendelkezik a 34-1 csöves. dinamikus hangszóróval egybeépített „7331-es Orion-egvenes" készülék. A 7331-es Orion rádió kapható bármely jobb rádiószakűzletben.AZ EGÉSZ GAZDASÁGI ÉLETÜNKET FEL KELL LENDÍTEM. Ezt kívánja mindenki és ebben fáradoznak az intíző körök is. Kétségtelen, hogy az osztálysorsjáték intézménye nagyban hozzájárul a gazdasági élet fellendítéséhez, mert 5 hónap alatt 3—6—12—21 pengős havonta befizetett összegből most 4 hét alatt cca 5 millió pengő készpénzt juttatott a szerencsés nyerőknek. sőt egyesek egész vagyont is nyertek, mit úgy a gazdák, mint a kereskedelem és az ipar is alaposan megérzett. Az új sorsjáték október 11 én kezdődik, tehát érthető és indokolt a közönség fokozó érdeklődése a sorsjegyek iránt és azok nagy kereslete.

JO CSALÁDBÓL való házias leány vagyok. Megpróbálkozom számon.ra szokatlan módon. 30 év körüli komoly nósülendóvel megismerkedni. Merem állítani, hogy jó parti vagyok. S/ép készpénzhozományon kívül kisebb bérház, valamint földbirtok vagyonom is van. Leveleket „NINCS ISMERETSÉGEM4* jeligére a íőkiadóhivatalba.KÜLFÖLDI megbízásból készpénzzel házhoz jövök férfiruhákért, fehérneműkért, cipókért. — Springer, Apród-utca hat (Szebeny-térnél), üzlet.

S tu ^c  f u x  a  V á s é e -  
^énz>íám M

Szín a Vásárpénztár. A hivatali helyiségek 
előtt találkozik Stux és Fux.

FUX: Adjon Isten, Stux úr! Mit szól az új
panamához?

STUX: Nem megy nekem olyan jól. Most 
ősszel különben is megteszi már a régi is . . .

FUX: Mi köze ennek az évszakhoz?
STUX: Na hallja, csak nyáron viselnek 

panamakalapot. . .
FUX: Már megint kezdi? Én a vásárpénz

tári panamáról beszélek.
STUX: Azért vagyok itt. Azt hallottam, 

hogy vissza lehet adni a tantimat. . .  Én visz- 
sza akarom nekik adni.

FUX: Hát maga is felvette?
STUX: Dehogy vettem fel. Hogy képzeli, 

hogy fel tudom venni? Van legalább száz 
kiló. . .

FUX: Hogy lehet azt kiliószámra mérni?
STUX: Talán méterszámra mérjem?
FUX: De hiszen az egy .összeget foglal ma

gában.
STUX: Akkor maga nem ismeri az én tanti

mat! Annak vincs egy vasa sem !__
FUX: De miről beszél maga? És mórt 

mondja állandóan, hogy „tantim”, amikor he
lyesen úgy kell kiejteni, hogy „tantiem” .

STUX: Én csak tantimnak nevezem■ a nagy
nénimet. De ha ki kell ejteni az emeleti ablalz- 
bál. abban szívesen benne vagyok. . .

FUX (mérges): Magát k.csi korában bizto
san kiejtették a pólyából! Már megint össze
zavarja a fogalmakat! Ott a felvett pénzeket 
kell visszaadni.

STUX: Nem a tanát? K á r ... Pénzt, sajnos
nem vettem fel.

FUX: Elég ügyetlen volt. Itt boldog-boldog
talan kapott kölcsönt.

STUX: Nem olyan veszélyes a dolog. Én pél
dául boldogtalan vagyok, mégsem kaptam . . .

FUX: Ne vicceljen! Nem olvasta a vörös 
könyvet?

STUX: Tegnap olvastam. Nagyon érdekes 
volt. . .  Különösen az a rész, amelyikben eltű
nik az elnök . . .

FUX: De hiszen itt nem tűnt el az elnök. 
Itt csak a pénz tűnt cL

STUX: Tévedés. Az elnök tűnt el és a de
tektívek keresik. Ép itt hagytam tegnap abba 
az olvasást.

FUX: De hát miről beszél már megint?
STUX: Arról a vörös kötésű detektív regény

ről, amit tegnap kezdtem olvasni...
FUX: De hiszen maga már megint külön 

malomban őröl!
STUX: Hol van itt malom? És mi vagyok

én? Molnár?

FUX: Ne csináljon mindenből viccet! Ez 
komoly dolog. Hamis mérleggel dolgoztak.

STUX: Melyik malomban mértek hamis 
mérleggel?

FUX (dühöng): Nem malomban! A Vásár
pénztár csinált hamis arany mérte get!

STUX: Ne mondja! Mivel hamisították az 
aranyat?

FÚX: Értse már meg! A félévi mérlegük 
volt hamis!

STUX: És mit mértek rajta egy félévig?
FUX: A maga agyát még patikamérlegen 

sem lehetne lemérni!
STUX: Agyat mértek? Roosevelt agy-

trösztje?
FUX (fenyegetően): Hagyja már abba! Én 

a Vásárpénztárról beszélek! A legnagyobb fő
városi panama ez. Borvendég leplezte le.

STUX: Megvendégeltek valakit borral és 
még le is leplezte őket? Ez volt a köszönet?

FUX: De hiszen az a polgármester!
STUX: A Sipöcz? Az volt vendégük borra?
FUX: Az esze tokja! Sipöcz a polgármes

ter, Borvendég Ferenc viszont alpolgármes
ter. A főpolgármester pedig Huszár.

STUX: Katonai diktatúra van a város
házán?

FUX: Ez az ostobaság hogyan jut az eszébe?
STUX: Most mondta, hogy egy huszár a 

főpolgármester !
FUX (vörös a méregtől): Slussz! Már lá

tom, hogy magának fogalma sincs erről az 
egészről! Azt sem tudja bizonyára, hogy 
álszámlára fizettek ki a Vásárpénztárnál nagy 
összegeket.

STUX: Kinek az állát számlázták?
FUX: Értse már meg, hamis számlára! És 

tavaly még új Packard-kocsit vásároltak.
STUX: Repülni akartak a sztratoszférába?
FUX: Miért akartak volna repülni?
STUX: Hát lm megvették a Piccard gépét...
FU X: Packard-autó! Az egy márka!
STUX: Olyan olcsó autó? Csak egy már

kába kerül?
FUX (a düh tetőpontján): Abból kelljen 

magának táplálkozni, amit ilyen egy márkás 
autók eladásából keresne!

STUX: Jó, hogy eszembe juttatja a táplál
kozást. Sietek próbaregyelire.

FUX:  Beteg? Valami baja van a gyomrá
nak?

STUX: Ellenkezőleg. Éhes vagyok.
FUX:  Minek akkor a próbareggeli?
STUX: Éppen azért, mert éhes vagyok.
FUX: Hogy-hogy?
STUX: Megyek a kávéházba és próbálok hi

telbe reggelizni. . .
LÁSZLÓ FERENC.

Elítélték a B e szk á rt!
Mint ismeretes, az 1028. évi V. t.-c. 12. sza

kasza kifejezetten eltíltatja asszonyoknak és 
leányoknak bármilyen üzemben való éjszakai 
foglalkoztatását.

Erre a törvényre hivatkozva a magyar ki
rályi Iparfelügyelöség feljelentette a Beszkárt 
Pozsonyi-úti telepét azért, mert éjszaka nőket 
foglalkoztatnak kocsimosásra.

Az ügyet most tárgyalta le dr. Zolnay And
rás kinágási bíró.

A Beszkárt képviselője beismerte, hogy a 
telepen (úgynevezett BUR-telep) tizenöt nőt 
foglalkoztatnak éjszakánként. Dr. Zolnay bíró 
ezért a kihágásért 150 pengő pénzbüntetésre 
ítélte a Beszkárt. Az ítélet jogerős.

Tejtizóraizás az iskolákban. Az isko
lákban megkezdődik az évek óta bevezetet 
tejtizóraizás. Scheunert, berlini egyetemi ta
nár azt mondja, hogy az iskolai tejívás a 
tanulásba befogott gyerekek testi állapotá
nak és tanulmányi eredményének fenntartá
sánál kitűnő eszköznek bizonyult.

Darányi Gyula dr., a budapesti egyetem 
közegészségtan-tanára ezért mondja, hogy 
„Az iskolai tejtizóraizás kiterjesztése igen 
előnyös volna/’

Tüdős Endre dr. e. magántanár, gyer
mekorvos szerint a gyengébben fejlett, vér
szegény gyermekeknél már napi 2 deciliter 
tej elfogyasztása után jelentékeny javulást 
láthatunk. A fővárosi iskolaorvosi körzetek 
orvosai közül a székesfőváros tiszti főorvo
sához küldött jelentésben többen rámutat
nak, hogy: „A  tejivó gyerekek az osztály- 
vezető állítása szerint jobb előmenetelt, éle
sebb figyelm et és nyugodtabb magavisele
tét tanúsítottak. Egyes gyerekek felfogása, 
tanulmányi előmenetele feltűnően javult.” 
Meg kell említenünk, hogy az iskolai tej 
minőségi é& egészségügyi ellenőrzésére 
nézve ez évben is minden intézkedés meg
történt.

— Piaci árak Nagykőrösön és Kecskeméten.
Nagykőrösről jelentik: A vasárnapi piaci 
árak: uborka eltenni való 40—50, saláta- 
uborka 18—20, bab 20—22, paradicsom 6—5, 
paprika 18—25, őszibarack 6—12, körte 10—25, 
alma 6—16, kékszilva 10—11, csemegeszőlő 2*2. 
A forgalom nagyon élénk, minden ára elkelt. 
Kecskeméten a következő árak voltak: őszi
barack elsőrendű 18—20, parminalma elsőr. 
30—35, másodr. 12—15, körte elsőr. 20—40, má- 
sodr. 10—16, sárgadinnye 6—8, görögdinnye
2— 4, szölőskertek királynője 40—50, Erzsébet 
királyné 35, saszla 20—24; saláta fejenként
3— 4, zöldborsó kilója 30—35, zöldbab 20—22 fii.

— Óriási árvizek Jugoszláviában. Bel gr ód
ból jelentik: A szlovéniai árvizek ijesztő 
méreteket kezdenek ölteni. A drávai bánság 
területének háromnegyed része víz alatt áll. 
A Dráva megáradt, hullámai sok hidat elso
dortak. A folyó szintje egyre emelkedik és 
több helyen eléri az öt métert. Különösen fe
nyegetett helyzetbe került Celjo városa.

— Nagy tüzek Dombóváron. Dombóvárról 
jelentik: Vasárnap éjjel ismeretlen okból ki
gyulladt özvegy Erezik Józsefnó lakóháza. A 
tűz átterjedt a melléképületekre, majd Döí- 
nyei Györgynó házára. Az épületek teljesen 
leégtek. A kár meghaladja a 20.000 pengőt.

— Eltűnt egy vámhivatalnok. Pulai Géza 38 
éves vámhivatalnok tíz nappal ezelőtt eltűnt 
Baross-utca 86. szám alatt lévő lakásáról s 
azóta nem adott életjelt. Az eltűnési csoport 
a nyomozást megindította.TESTSZINÜ HARISNYÁT csak akkor hordhat, hafelesleges szőrszálait a dr. Morisson depilátor-tejjol fájdalommentesen 1 perc alatt eltávolítja.A HÖLGYEK KÉNYELME BIZTOSÍTVA VAN! Haszínházba, vagy balba megy és haja nincs rendben, nem kell mosni, órákig szár.lgatni, hanem megveszi a „Feketcfejú" Száraz Sbampoont, beporoza haját es utána jól kikeféli. Haja üde, illatos és laza lesz. Kis- és nagydobozban mindenütt kaphatói

MEINL-ÉTOLAJ tartalmas és jóízű, sü
téshez, főzéshez, salátához igen alkalmas.

Hihetetlenül hangzikgyengesége (neurast zavarok) ellen sza- C n v l i o l ;  va,°b azonnali segilség mindenkorra biz- 
iP  III HK ,os,tva ^om orvosság! Illusztrált szak3 ^  * orvosi ismertetőt 80 fill bélveg ellenébenH f l H X E f f l  diszkréten bérmentre küld: „GUMI EXPORT*4 Budapest. Népszínház utca 13 M de tényleg 50% kai tudta mérsékelni a világ

hírű Morisson borotvakrémgyár a víz, szap
pan és ecset használatát feleslegessé tevő 
Dr- Morisson borotvalokrém árát. A két perc

alatt jó és kényelmes borotválkozást biztosító 
Dr. Morisson borotválókrémet 60 fill., 1 pengő 
20 és 2 pengőért árusítják a szaküzletek.

H é t fő n .
Az I—III. kerületi járásbíróságon Szilágyi 

bíró tárgyalja K. Anna 16 éves nyomdászleáry 
apasági keresetét sógora G. Tibor cipészmester 
ellen.

A fiatallearry keresetében elképzelhetetlen 
orgiákról beszél, amelyeken állítólag nővére, 
G. Tiborné is résztvett. K. Anna keresetében 
különben kerítéssel vádolja meg huszonhét 
éves nővérét. (Földszint 36. sz. 10 órakor.)

H é d i i n .
Gyilkosság miatt áll a Kúria második bün

tetőtanácsa elé özv. Lorinez Józsefné. Lö- 
rinezné 1929-ben barátja Lukács István segít
ségével meggyilkolta és elásta vadházastársát 
Czompo Bélát. A törvényszék az asszonyt 
tizenkét évi fegyházra. Lukácsot hét évi fegy
házra ítélte. Az ítélőtábla az asszony ítéletét 
helybenhagyta, Lukácsét ellenben kilenc évi 
fegyházra súlyosbította. Fellebbezés folytán 
kerül az ügy a Kúria elé. (II. emelet 2.)

S'zecdá'A .Az ftólötáhla negyedik büntetőtanáesa tárgyalja az emlékezetes Balázs-féle gyilkosságot. Balázs Terepe vendéglőst a mull év novemberében vérbenfagyva. holtan találták meg. A megindított nyomozás csakhamar esendörkézre juttatta a gyilkost: Bélft Ferenc csaposle »ényt. a vendéglős elborstott alkalmazottját. A t ;r- vényszék dologhnzra ítélte, amelynek legrövidebb tartama hét év. (II. emelet 29.)
CcütdsiiUí&n.

A Margit-körúti honvéd törvényszék tárgyalja 
Török József szökött folyamőr bűnügyét. Tö
rök ez év júniusában megszökött. A Lehel-té
ren azonban feli merték és felhívták rá a 
rendőr figyelmét, aki elő akarta a szökött 
folyamőrt állítani. Török segítségéit kezdftt 
kiáltozni. A I/ehel-téri csibészek megtámadták 
a rendőrt, aki csak nehezen szabadult ki ve
szedelmes helyzetéből. Török József ügyeit 
egyesítve tárgyalja a honvédtörvényszék.Érdekes sajtópert tárgyal az ítélőtábla hetedik (Gadó) tanácsa. A vádlottak: T r e t t i n a  Jenő, a ...Magyarság44 szabadságolt közgazdasági szerkesztője és 1 >  u t r Sándor részvénytársasági igazgató..Még a múlt étben az euyik budai klub elnöknek akarta megválasztani A n d r é k n Károly főkapitány- helyettest. Ezzel kapcsolatban Trettina cikket irt latijában, amelyben Andrékát azért nem találta alkalmasnak nz elnöki tisztségre, inért barátja. S c h w a r t z  Artúr igazgató állítólag résztvett a háború alatti nagy posztó- rsnlásbcn. A cikk megemlítette azt is, hogy Schwartz legjobb barátja ! urhs Leó.Schwartz sajtópert indított Trettina ellen. akivel együtt a vádlottak padjára került l'euer Sándor is. Az ügye! a büntetőtörvényszék »n a Sehadl-tanáes tárgyalta és Trettinat 2é0 pengő pénzbírságra Ítélték. Erűért ellenben felmentették. Az ti gr fellebbezés folytán kerül most az ítélőtábla elé. (II. emelet 32. Fél 19 órakor.)

Pétieken.
Az I—III. kerületi járásbíróságon Barta

egyesbíró nagyon érdekes, pikánsnak Ígérkező 
ügyet tárgya!.

Ináig Ottónál, az ismert írónál végrehajtot
tak és mindent lefoglaltak. A lefoglalt hol
mikra azután kiigénylési kereset érkezett, 
amelyet Bajor Gizi nyújtott be a bírósághoz. 
Bajor magáénak követeli Indig lefoglalt hol
mijait. — Az érdekes, pikáns ügy tárgyalása 
fél egy órakor kezdődik és Bajor Gizi szemé
lyesen is megjelenik.

S z ó  h itta to n .Az I—III. kerületi járásbíróságon Csillag bíró egyérdekes gyermektartási ügyet tárgyal. A keresetet egy kiskorú leány édesapja adta be.Az apa elkeseredett hangon adta elő, hogy leánya tagja egy „természetbarát egyesületnek" és minden vasárnap kirándul. Ezeknek a kirándulásoknak eredménye azután egy kis fiú, akinek az apja egy — természetbarát.„Ezek a természetbarátlcányok — Írja a papa —ennivalót visznek a hátizsákjukban reggel és gyermeket hoznak este haza. Es ezzel a természetbarátleányok, ha férjet nem is — de apát azt biztosan fognak." Tanúnak egész sor leány és fiú van megidézve. Fz«*k természetesen mind — természetbarátok. (Földszint 17. sz.9 órakor.)
Kéjoxömüvésxeí
írja: Káldor László.

Hirtelen budai fellendülés emelte Budát a 
főváros valóban első elemévé. A városnak 
természetessé és a vidéknek városiassá tétele 
gazdasági prosperitásuk biztosítéka; selejtes 
epigonkodásoktól behálózott művészeti éle
tünkben csak azon alkotás tekinthető a má
sokért, de önmagának élő mai értékes ember
típus számára figyelembevehetőnek, mely az 
otthont otthonossá teszi.

A magyar festészet mindig sokkal értéke
sebb volt hírnevénél, bár Záhonyi Géza szen
zációs „Téli táj”-a a Kairói Múzeumban, 
Dettár Györgynek a kultuszminisztérium ál
tal vásárolt alföldi hangulata, a párizsi szak
sajtóban Borsos István József erős sikere 
Tetőfi Homér és Ossziánjának maradandósági 
megérzésére emlékeztetik a kultúrembert.

Idegenforgalmi szempontból a magyar vi
dék tájszépségei, melyeket Gállá Endre művei 
ábrázolnák, vagy Huszthv Iboly egyéni szín
folthatású budapesti látképei kiemelendők. 
Márton Lajos cserkészeti tárgyú ötletes kol- 
lektívje, Dobay Ferenc romantikus lendületű 
„Xajdahunyad”-ja, Molnár Kálmán tabáni 
tájai, Csányi Lajos sötét színpompájú vidéki 
csoportképei a progresszív szellem értékes 
valósulásai.

Kerámiaművészetünk remek teljesítményei a 
„maiami” atelier (Kandó, Csikász, Neogrády) 
dús színskálájú müvei*



Bukarestben 
a sok kísérő 
között
elveszett. . .  
a mérkőzés

4  M / U I / M  B i l i é I. liga állása
1. Ferencváros 3 S — — 13:4 •
2. Újpest 4 2 2 — 8:3 1
2. Kispest 4 2 1 16:1 8
4. Phöbus 4 2 1 7:7 8
5. Bocskai 4 2 — 8:1 4
1. Szeged FC 4 2 — 7:1 4
7. Somogy 8 2 — 1:11 4
8. III. kér. FC S 1 1 8:8 3
1. Nemzeti 4 1 1 7:12 S

11. Hungária 3 1 — 1:6 2
11. Budai „11“ 4 1 — 11:14 2
12. Attila 4 1 — 9:12 2

A második félidőben 1 0  ember
rel játszó Nemzeti első bajnoki 
pontjait harcolta ki a gyengén 

játszó Hungária ellen
Nemzeti— Hungária 2 : 1  (1 :1 )

H ungária-úti p á lya , 2 5 0 0  néző Bíró: Kicenik
„Biztos mérkőzés” , olvasták és gondolták az 

MTK hívei és ehhezképest fölényes nyugalom
mal keltek útra a Hungária-út fel. A mérkő
zés színhelye azonban sivár volt. Magán visel
te a „szingli” meccs jellegét. Jóindulatú becslés 
mellett 2500 ember volt csak kíváncsi a „biz
tos meccsre” , amely azonban nemcsak nem volt 
biztos, hanem meghozta az őszi idény legvas- 
kosabb meglepetését, is.

Kikapott a Hungária és hozzá a lista leg
végén kullogó csapattól, a Nemzetitől, mely 
eddig pont nélkül foglalta el a sereghajtó he
lyét a tabellán. Vájjon gondolta volna ezt va
laki a mérkőzés előtt? Egészen bizonyos, hogy 
senki, még a legfanatikusabb Nemzeti druk
ker sem. Hát még egy Hungárista? Meg is kér
deztük a meccs előtt Reichard Ottót, a Nemzeti 
elnökét, hogy mit vár, mi a tippje.

—  Nem szoktam nyilatkozni — tért ki a 
népszerű „ Totyó”  a válasz elől.

A mérkőzés azután meghozta a kiábrándu
lást, a védelem csalódást egyfelől és a nagy 
örömet — másfelől. Tizenhárom perccel 4 óra 
előtt kezdenek a csapatok a következő felállí
tásban:

Nemzeti: Csikós—Szendrő, Tompa—Ba
logh, Vadas, Belesik—Palágyi, Odri, Pász

tor, Bihámy, Tunyogi.
Hungária: Szabó—Egrif Kiss—Sebess,
Kalmár, Magyar— Titkos, Gergely, Turay, 

Dudás, Tikos.
Míg tehát a Hungária az előre jelzett ösz- 

szeállításban szerepelt, addig a Nemzetiben 
Szecsey helyett Pásztor volt a center és helyet
te Tunyogi került a balszélre.

Amikor a csapatkapitányok választanak és a 
szerencse a Hungáriának kedvez, a pályán a 
közönség átcsoportosul. Rajokban vonulnak át 
a pályának a villamos remisze felé eső olda
lára. Csak későbben tudták meg, hogy kár volt

Vasárnap délután háromezerfőnyi közönség 
előtt folyt le az első magyar—-cseh atlétikai 
mérkőzés második napja, amely az elsőnapi 
eldöntetlen eredmény után fölényes magyar 
győzelemmel végződött.

Vasárnap délután a magyar atléták az 
5000 méters síkfutás kivételével valamennyi 
versenyszámot nagy fölénnyel nyerték és így 
végeredményben 77.5:55.5 arányban győztek. 
A második nap magyar füléuyét a 46:24-es 
pontarány jelzi, az első nap 31.5:31.5-es ered
ményével szemben.

Részletes eredmények a következők:
Magasugrás: 1. Bódosi (Magyarország) 18S 

cm, 2. Samis (Csehország) 185 cm, 3. Kralky 
(Cs) 180 cm, 4. Késmárki (M) 175 cm.

400 m gát: 1. Kovács (M) 56.1 mp, 2. Nagy

a „benzinért” . Két percig folyt a játék, amikor 
nagy meglepetésére a Hungária „ levonult”  a 
pályáról. Csakhamar kiderült, hogy dressz-cse
rét rendelt el a bíró, mert a két csapatot köny- 
nyen össze lehetett cserélni. Alig két perc 
múltán újból a pályán van a Hungária „kék 
test-.fchér nadrág”-bán és folyik tovább a küz
delem.

Az újból való kezdés után a Nemzeti azonnal 
a Hungária térfelén terem, de a következő 
percben már a Hungária támad.

Az első komért mégis a Nemzeti éri el, 
amelyből Pásztor kapu fölé lő. Egy ideig a 
mérkőzést a bekkek harcának lehetne nevezni. 
Rövidesen megtörténik az első összecsapás. 
Tompa a felugró, tehát a levegőben levő Szabó
III. alá fekszik. Az utóbbi elesik, rövid ideig 
megakad a játék, Szabót kiviszik a pályáról. 

A Hungária tíz emberrel nyomban támad, 
a 18. percben Titkos komért rúg, amiből 

Dudás védhetrtlen fejessel gólt lő. 1 :0 a 
Hungária, javára.

Néhány perc után Szabó III. a közönség 
tapsai közt visszatér, mire az iram kissé erő
södik. A Nemzeti kornert rúg a 19. percben, 
a lövést Szabó szépen fogja. A 24. percben 
úiabb összetűzés. Mosj; Turavt buktatiák el, 
aki cmnván esik, de szerencsére nem történik 
komolyabb baja.

A 80. percben a Nemzeti támad, Vadas lö
vését elhárítják ugyan, Tunyogi lövését 

azonban nem lehetett védeni.
A Nemzeti kiegyenlített. 1:1. Változatos, de 

veszélvtelen lövések töltik ki a félidőt.
A félidő után nagy az öröm a Nemzeti por

tálán. Most már készséggel beszélnek a veze
tők. Molnár Ottó intéző például ezt mondja:

— Ha csapatunkban játszott volna a beteg 
Szecsey és az eltiltott Flóra, akkor az ered
mény nem 1:1 volna...

(M) 57.3 rap, 3. Novotny (Cs) 58.8 mp, 4. 
Blaholil (Cs) 60 mp.

100 m: 1. Pajzs (M) 10.6 mp, 2. Kajduk (Cs) 
10.7 mp, 3. Forgács (M) 10.7 mp, 4. Mezer (Ca) 
H mp.

Diszkoszvetés: 1. Remecz (M) 46.69 m, 2. 
Douda (Cs) 46.68Vi m. Cseh rekord. 3. Mada
rász (M) 44.96 m, 4. Vitek 44.32 m.

1500 m: 1. Szabó (M) 4 p 05.6 mp, 2. Sárvári 
(M) 4 p 05.7 mp, 3. Kratky (Cs) 4 p 11.8 mp, 
4. Marsalek (Cs) 4 p 13.2 mp.

5000 m: 1. Koscsak (Cs) 15 p 34.2 mp, 2. 
Kelen (M) 15 p 35.4 mp, 3. Fron (Cs) 15 p 54.2 
mp, 4. Hámori (M).

Svéd staféta: 1. Magyarország (Barsi, Nagy, 
Kovács, Pajzs) 1 p 57.6 mp, 2. Csehország 2 p 
00.6 mp. Üj cseh rekord.

Beszéltünk a szünetben Kiss Gyulával, a 
volt szövetségi kapitánnyal, a jelenlegi váloga
tó bizottságnak kiküldött megfigyelőjével is. 
Tikos és Kalmár teljesítményének a kritikája 
érdekelt bennünket.

— Várakozó állásponton vagyok — mondot
ta Kiss Gyula. De azután mégis ennyit mon
dott:

— Kalmár semmi esetre sincs olyan formá
ban, hogy reá a válogatás szempontjából szá
mítani lehetne. Titkos, ha nincs is formában, 
de minden mozdulatával elárulja a klasszist, 
látszik azonban, hogy még sok munkára van 
szüksége.

Szünet után az első percben a Nemzeti kor
nert rúg, de rövidesen felnyomul a Hungária 
és támad ugyan, de erőtlenül. Változatos táma
dásokkal folyik a küzdelem, több lövés megy 
mind a két kapura. A Hungária a Nemzeti 
kornere folytán jut veszélyes helyzetbe, majd 
a Nemzeti szorul, de Gergely tiszta helyzetben 
hibáz. A 22. perc a Nemzetit kecsegteti siker, 
rel, annál inkább, mert a Hungária játékosai 
rendre hibáznak. Kiszabadulva azonban a helyt 
zetből, a Hungária erősen belefekszik, most már 
nagyon akarna, de —nem tud.

A Nemzeti erősen védekezik ós ennek hevé
ben Szendrő ismétqjten gáncsol, mire a bíró 
kiállítia. Szendrő nehezen, Reichardt beavat
kozására hagyja csak el a pályát. A 32. perc
ben kornert ér el a Hungária, támadása ál
landósul, de ezúttal sem tud eredménes lenni.

A 88. percben szabadrúgáshoz jut a Nem
zeti, majd egy Hungária lerohanás után
Bihámyhoz kerül a labda és a csatár ha
bozás nélkül a gólba vágja. 2:1 a Nem

zeti javára.
Ezután hiába fekszik bele a Hungária, nem 

tudja az eredményt megváltoztatni és a ve- 
; reséget elkerülni.

gyedóráhan a Szeged irányította a játékot. A 55. percben Bertók megsérült és több percre kiállt.Szünet után Szeged erősen belcfeküdt a játékba. A 3. percben Havas sarokrúgását Sziklai fejjel mentette, 
a labda Bak elé került, aki a 16-os vonalról hátra
húzta s Szemző kezei között a hálóba gurult (1:1).A Szeged — közönségének lelkesítésére — valóságos ostrom alá fogta az Attila kap íját, belső csatárai azonban több kedvező helyzetben hibáztak. A 18. percben Buzási elgáncsolta Havast, a megítélt szaoadrugáit Somog>i emberbe lőtte,
A visszapattanó labdát Grosz n hálóba rúgta (2H)).Két perccel később Bohus a jobb szélről a balösszekötő helvérc verckcdtc át magát és nyolc méterről az Attila gólját lőtte (2:1). A félidő hátra'éví részében változatos játék után mindkét csapatnak egy egy gó.ját a bíró les- állás miatt nem Ítélte meg. A mérkőzés utolsó perceden a Szeged volt fölényben; Grosz ketizben közelről hibázott.
BMTE— KFC 4:0  (3:0 )

Varga leadását Kardos ügyesen értékesíti: 
1:0. A 3. percben mielőtt még Simon felesz
mélhetne, Borlhy—Varga összjátékból utóbbi 
révén újabb gól táncol a KFC hálójába. 2:0. 
A 23. percben Kardos gólt lő. 3:0. A 43. perc
ben a bíró jogosulatlan 11-est Ítél a Kelen
földiek ellen, Beer azonban rosszul helyezi a 
labdátn. Németet kiállítják.

A második félidő egyetlen gólját Lindmayer 
lövi a befejezés előtt egy perccel. Viharoktól 
a második félidő sem volt mentes, előbb Knu- 
tot, majd Varga-Papot állítják ki.

D r o g u i s t á k —  B u d a t é t é n y  
4 : 3  ( 3 : 2 )

A két csapat találkozása szép és változatos 
küzdelmet hozott. A győztes együttes két tar
talékkal állt fel. A mérkőzést Így is sikerült 
a maguk javára eldönteni. A győztes csapat
ból a közvetlen védelem játszott kitünően Pin
térrel az élén. Egyébként az egész csapat ki
tett magért. A Budatétnyiek csapatából Andrá- 
sik I. s Melicher játszott kielégítően. Lendwva: 
kapus mélyen formáién alul védett. Három 
gólban erősen ludas volt.

Csak „barátságosan" győzött 
a Vasas

Vasas FC— BSE 5:1 (2 :0 )
A szombatesti országos tanácsülés határo

zata folytán a BMSE nem tudott kiállni ki
sorsolt bajnoki mérkőzésére, ezért a Vasas 
és a BSE közös elhatározással barátságos 
mérkőzésre állt ki. Az első félidő a Vasas 
fölénye jegyében folyt le, amit három gól 
dokumentált. A második félidőben a BSE is 
magára talált, támadásai azonban nem vég* 
ződtek szerencsésen. Így is sikerült szépítenie 
az eredményen. Góllövők: Erdős, Pintér, 
Brunecker és Stanzl, a BSE részéről Szuhay. 
A Vasasból Brunecker és a védelem jó, Pintér 
agilis, a BSE csak jó technikájából nyújtott 
ízelítőt.

FTC—Budai 33 4:1 (3:0)
Ez a nagy eredmény nem fedi teljesen a 

két csapat közötti erőviszonyokat. Igaz ugyan 
hogy a zöld-fehér amatőrök a játék idő na
gyobbik részében fölényben játszottak. Az 
első gólt Bihámi rúgta 18 méterről, a má
sodikat Vértes helyezte a Budaiak kapujába, 
míg a harmadikat Pyber ügyességét dicséri.

A félidőben a fejmosás úgy látszik haszr 
nált a Budaiaknak, mert újrakezdés után so
rozatos támadásaikkal már a második perc
ben gólt eredményez a halszélső Kiss révén. 
A félidő végefelé a FTC is újabb gólhoz ju
tott, mert a Tihaméri által megítélt 11-est, a 
jobbösszekötő Kiss góllá értékesítette.

Nagytétény Budafok in  (i:0)
A mérkőzést rendőri engedély nélkül ját

szották. A Budafok intézője ezért még a mr- 
kőzés kezdete előtt óvást jelentett be. A muta
tott játék alapján Budafok megérdemelte a 
győzelmet.

B E A C — T u r u l  3 : 2  (1 :1)
A BEAC támadások ellenére az első gólt 

a Turul érte el. A 16. percben szabadrúgás 
a BEAC ellen, Taurin II. a 16-os vonalról a 
kapu jobb felső sarkába vágta a labdát. (0:1). 
A 36. perben Riegler beadásából Ivány be
rúgta a kiegyenlítő gólt. (1:1). A második 
félidőben Lengyel gólt lő (2:1). Majd a 20. 
percben a Turul védőjátékosa hendszet vét a 
16-os vonalon belül. A 11-est Lengyel rúgja be 
)3:1). A 29. percben Farkas kapu előtti kava
rodásból belövi a Turul második gólját (3:2).

Szomszédok nehéz küzdelme
SOROKSÁR— ETC 3:2 (0:1).

A 20-ik percbn Klmn kapja a labdát, to 
vább adja Horváthnak, ennek éles lövését 
Léderer fogja. A Soroksár támadással fe
lel. A 38. percben Simon viszi a labdát, ki
adja Uitznak és enenk beadását Bereczki ka
pásból belövi. — A második félidő kezdetén 
Kelemen kicselezi a védelmet, iveit beadását 
Mátéffy védhetetlenül befejeli 1:1. A 16-ík 
percben Kelemen vezeti a labdát, Laky a 
16-oson belül faultolja. A bíró 11-est ítéL 
Schmidt áll neki és a jobb sarokba helyezi 
(2:1). Az ETC a 20. p-ben komért ér el. 
Kábái iveit labdáját a tumultusból Bereczki 
befejeli 2:2. Szeder vezeti a labdát, éles 
szögben befordul és a labdát a jobb felső sa
rokba lövi (3:2). Befejezés előtt 10 perccel 
a bíró Majort többszöri figyelmeztetés után 
kiállítja.

SVÁJC—JUGOSZLÁVIA 2:2 (0:0).
Hatalmas közönség előtt játszották 1* 

Belgrádban a futball világbajnokság első se
lejtező mérkőzését. A Jugoszláv csapat várat
lanul keményen ellentállt a svájci csapatnak 
és így a mérkőzés 2:2 arányban eldöntetlenül 
végződött.

EMTK—FÉR. VASUTAS 5:1 (3:1).
Változó iramban kezdődik a mérkőzés. A i 

EMTK veszélyesebb, Schuck gurít Schwartz- 
nak, de a kapus előb éri el a labdát. A 12. 
percben Matlag beadását Schwartz élesen a 
jobb sarokba lövi. 1:0. A 14. percben Schwartz 
kiugratja Keményt, de Velicskó szereli. 
Honthi Maszlányinak adja a labdát, akinek 
gyenge, beadásszerü lövését Tursl elnézi (1:1). 
A 35. percben Matlag 35 méteres szabad
rúgása süvít a hálóba (2:1). A 38. percben 
Kovács II. szökteti Keményt .akinek beadását 
Koronczai 5 lépésről kapásból bevágja (3:1). 
Szünet után rögtön támad az EMTK, az 5. 
percben Matlag szökteti Koronczait, az átlépi 
a labdát és Schwartz közelről élesen a bal
sarokba vágja (4:1). Feltűnik, hogy a Fér. 
Vasutas halfsora sehol sincs. A 31. percben 
Matlag komerét Koronczai befejeli (5:1). A 
36. percben Matlag beadását Mártha kézzel 
üti le, Koronczai gyenge 11-esét a kapus kor- 
nerra üti.

S z e g e d  a  S o m o g y  u t á n
a z  A t t i l á t  i s  m e g a d á s r a  

K é n y s z e r í t e t t e
S z e g e d — ‘A t t i l a  2 : 1  ( o : 0 ). A Maf;yar Hétfő tudósítójának telefon jelen lése. ~  I Szemző Bán, Miskolci, Bohus és Szabó II. Utéka emcl-A tiivós és sürgődiS~sapatban"^  ̂véd >- j A szegediek eleinte clfogódottan játszottak, úgyhogymelt gyo/elme\el é.- ■ ' '■■.í;ka' js meglepetés- I az Attila az első félórában fölényben volt, csatárai

hátoílaAi' Afüla lelkesen küzdölt és csapatából I akcióit azonban nem kísérte szerencse. Az utolsó ne-

H a t a l m a s  f ö l é n n y e l  g y ő z t e k  
a  m a g y a r  a t lé t á k  a z  e ls ő  n a p i  

d ö n t e t le n  u t á n  P r á g á b a n
Magyarország—Csehszlovákia 77-5 55-5

— Prágai tudósítónk tclcfónjelentése —



ÍO M A G Y A R  H É T F Ő

A  F erencváros-f ölényt lecsökken
tette a budaiak második félideje 
és így állt elő a furcsa eredmény

Ferencváros—Budai 11 7:
Úgy indult a dolog, hogy a 4000 főnyi közön

ség nagy gólarányú Ferencvános győzelmet lát 
az L'lloi-úti pályán. Ez a nagy gólarány be is 
következett, de a Ferencváros szempontjából 
elcáúfosította és megnehezítette az ellenfél má
sodik félidőbeli „ magára találást”, lendülete és 
kétségtelen tudása. A közönség érdeklődését 
az is ütötte, hogy a mérkőzés az osztrák-ma
gyarra válogatás szempontjából is fontos volt, 
mindkét csapatban szerepelnek olyanik, akik 
a válogatási front első vagy második vonalá
ban állanak. Sajnos, ez a mérkőzés egy tekin
tetben nem nyújthat százszázalékos megnyug
tatást a bécsi mérkőzés szempontjából. Elsősor
ban Sárost nem nyújtotta a tőle joggal elvárt 
nagyvonalú teljesítményt. Lázár túlságosan 
csillogtatta hibáját, a könnyelműséget. Toldi 
azonban gólképességével kellemes benyomást 
keltett. Igaz, hogy „ ellenlábasa”  a Budai Pol
gár valamivel jobb osztályzatot érdemel, mint ő. 

A két csapat a következőképen állott fel: 
Ferencváros: Háda—Korányi Papp—Lyka, 
Móré, Lázár—Tánczos, Takács II., Sá

rost, Toldi, Kemény.
Budai 11: Fábián—JVéber, Fekete—Mag
da, Kárpáti II., Schuszter—Rökk, Stan- 

csik, Polgár, Hegyes, Pozsonyi.
A játékot a Ferencváros kezdi és az első 

akció Toldi melléklövésévcl végződik. A reváns- 
látogatás alkalmával Polgár elől Korányi haza- 
adással ment, de röviddel utána, már Kemény 
száguld Fábián kapuja felé, de beadását Toldi 
nem éri el.

Megindul a Fradi
gólözöne

A kilencedik percig kiegyensúlyozott játék 
folyik talán némi egyárnyalatnyi Fradi fölény
nyel, amit

Toldinak 12 méterről lőtt gólja pecsétel 
meg.

A közönség gyorsan észreveszi, hogy Móré egy
re jobban belejön a játékba és a teljes számba 
felvonult Bé-közép ütemes M-ó-r-é, Mó-ré 
biztatással adja tudtul szimpátiáját és meg
elégedését.

Az első gól után két percre már megszületett 
a második Ferencvárosi gól is. Toldi elől ijed
ten és kissé indokolatlanul kornerra ment a 
Budai védelem.

Fábián kifut, hogy tisztázza a kapuelőtti 
kavarodást, a labda Toldihoz kerül, aki a 

saját fején átemelve, gólt rúg. (2:0.)
A  gyors eredmény ellenére sem adja fel a har
cot a Budai, de Pozsonyi biztos helyzetben fölé 
lövi Rökk átadását. Párperces középjáték után 
ismét Pozsonyi szökteti Polgárt, de a zöld-fe
hér védelem helyén van. Változatos akciók után 
ismét Polgár lőtt nagy kapufát.

A 18. percben a bíró sípja egyperces gyász
szünetet rendel el a B-közép elhunyt kapi

tánya, Radványi Pál emlékezetére.
A 20. percben Kemény jó elfutását komerre 
szerelik, amelyből

Takács II. tipilais „Tahi-gólt” rúg. (8:0.) 
Egyre hangosabban zeng a B-tribiinön a „Haj
rá Fradi” . Gyönyörű Ferencváros periódus kö
vetkezik, folyamatos, szellemes akciókkal, 
amelyekben az eddig meglehetősen passzív Sá- 
rosi is kiveszi a részét. A budai csatárok 
mindent túlkombinálnak. A Ferencváros tá
madásból származott Toldi-féle fölélövést Pol
gár hasonlóval viszonozza. Móré néhány rossz 
passzal készteti fejcsóválásra híveit.

Újabb eredményt a 28. perc hoz egy szép 
Sárosi gól képében. (U:0.)

A  játék egyik kaputól a másikig hullámzik, 
közben Lázár ismételt könnyelműséggel a kö
zönség rosszalását kényszeríti ki (utalással az 
osztrák-magyarra), Móré azonban nyílt színi 
tapsot kap szereléséért. Újabb eredményt a 34- 
perc hoz, de ennek nem örül a Ferencváros. 

Rökk beadását ugyanis Lyka rosszul talál
ja, s a labda védhetetlenül vágódik Háda 

kapujába. Öngól. (U :1.) 
Újrakezdés után Pozsonyi ügyeskedik mellék
lövéssel Keményt szerelni a budai védelem. Ke
mény általában nagyon jó. Minden mozdulata 
veszélyes. De kellemes feltűnést kelt Papp biz
tonsága is a zöld-fehér védelemben. Percekre 
állandósult Ferencváros fölény után a

43. percben Tánczos, Sárosi akciót Takács 
góllal fejezi be. (5:1.)

Viszonzásul ostromol a Budai is, de hiába, a 
félidő Kemény fölélövésével fejeződik be.

A MÁSODIK FÉLIDŐT 
a Budai rohamai vezetik be és a formás ak
ciókat

Polgár már a második percben eredmé
nyesen fejezi be, amikor a 16-osról szép 

gólt lő. (5:2).
Egy kivédett Sárosi bomba után öt perces 

Budai fölény következett, több fölé- és mel
lélövéssel. Rökköt előbb Korányi, majd Lá
zár szereli. Sárosi meg nem adott off.-zájd- 
gólja után változatos játék indul, melynek 
folyamán egyre jobban érvényesül Sárosi 
kétségtelen tudása, de még mindig nem az, 
amit várnak tőle. A Budai nem hagyja magát. 
Halfsora Kárpáti II. vezetésével egyre job-

Gyönyörű napos időben, 3000 néző előtt előtt 
folyt le a mérkőzés, mely a hazai csapat győ
zelmével végződött.

A mérkőzés késéssel kezdődött, a csapatok 
félórát vártak a bíróra. Kispest választ, Bocs
kai kezd, de mindjárt a Kispest támad. Mikes 
elfut a labdával, átadja Nemesnek,

Alberti kifut, Nemes továbbadja és Stei- 
ner az ötödik percben gólt lő. (0:1.)

A Bocskai erős irammal válaszol a gólra, 
különösen Gyulai centerhalf dobja frontba ál
landóan a csapatot, főleg Markost, akinek ma 
újból jó napja volt. A 20. percben Mikes cen- 
terezéséből Nemes szenzációs lövést küld a 
Bocskai kapujára, de Alberti nagyszerűen véd. 
Teleki szökteti Markost, Rozgonyi azonban he
lyén van. Bocskai újabb támadásait ismét 
Markos vezeti. A kispesti hátvédek: Szemere 
és Rozgonyi, mindent mentenek.

Hullámzó játék folyik, majd a 30. percben 
Nemes újból szép lövést küld a debreceniek 
kapujába, de Alberti lehúzza. A kirúgott lab
dát Teleki kapja a középen, aki Eőrinek to
vábbítja. Eöri egyet fordul a kapu fele es Ke
resztes indul feléje elvenni a labdát. Ez sikerül 
is egy pillanatra, de Eöri visszaveszi és eköz
ben belép Keresztesbe. Hertzka bíró a Kispest

3 (5:1)
bán feljön és még a Fradi-küzönség is meg
állapítja, hogy többet nyújt a zöld-fehér fede
zetsornál. A Budai-passzok pontosabbak, a 
csatárok agilisabbak, a játéknak ebben a pe
riódusában és nem okoz különösebb meglepe
tést, hogy a

Laki hibája folytán elszabadult Budai 
balszárny lefutáisát Hegyes góllá értéke 

siti. (5:3.)
Az előkészítésben nag yrésze van Polgárnak 
is. Utána jó ideig a Budai játszik fölényben 
és Iládának több ízben is kell csillogtatni a 
tudását.

Egy ferencvárosi ellentámadás alkalmá
val szép Táncos—Takács—Sárosi j>assz- 
játékot hasonlóan szép Toldi-gól koronáz 

meg. (6:3).
Móré is ki akarja venni részét a gólokból, 

de lövése kapufáról pattan vissza, hogy az
után Rökk rémítgesse a gyenge idegzetű fe
rencvárosi drukkereket a lövésével. Háda 
azonban nem ijed meg tőle. A Ferencváros 
csatársora megunja a közönség által is ne- 
hézményezett állójátékot, huszáros ostromba 
kezd, amelyben főleg Kemény legénykedik. 

Toldi erős lövését Fábián kiüti, de Takács 
hálóba juttatja a kiütött labdát. (7:3).

Ez az utolsó gól a 39-ik percben esett, s a 
hátralevő néhány percnek tagadhatatlan fe
rencvárosi fölénye már nem tudott változ
tatni az eredményen.

A közönség azzal a tudattal távozott a pá
lyáról, hogy: „Sárosi azért megfelel, a half- 
sorral baj van, Móré javul, Kemény váloga
tott formában van, Toldi és Takács II. formá
ban vannak, de az a Polgár gyerek, meg az a 
Kárpáti is legény a talpán.”

ellen ítél szabadrúgást. Keresztest kiviszik a 
pályáról és csak tíz perc múlva jön vissza.

A szabadrúgást húsz méterről Markos 
lövi, a Kispestiek sorfalat állnak, de Mar
kos átemeli a labdát és az elbímészkodő 
Sarkadi mellett a gólba esik. 38. perc. (1 :1.) 
A Bocskai közönség, amely eddig a Kispestet 

buzdította, a gól hatása alatt most már a hazai 
csapatot kezdi támogatni.

A második félidőben Markos és Szepes pár
harcából a labda taccsra esik, a kispestiek sze
rint utoljára Markost érintette a labda, de a 
bíró mégis vele dobatja a taccsot. A labdát 
Kovács fogja,

Köri testrsellel megfordul és a tömörült 
Sarkadi későn veti magát utána, a labda 

balsarokban köt ki. (2 :1.)
A Kispest erősen küzd a kiegyenlítésért, több 

komért ér el, de a lövések mind Alberti zsák
mányává lesznek. A mérkőzés végéig az ered
mény nem változik.

A Kispest csapata és a kispesti hívők sze
rint mind a két gól Hertzka bíró hibájának 
köszönhető.

Magvar Testayakorlék Köre 
— Csepeli Move 1:0 (1:0) 
Elsőosztciyú amatőrbajnoki 

mérkőzés
A Hungária—Nemzeti-mérkőzés előtt ját

szotta le a két csapat bajnoki mérkőzését. A 
Magyar Test gyakorlók Köre tavalyi csapatából 
•mindössze ketten játszottak, mert a töDDicK 
részben kivándoroltak, részben professzionisták 
lettek. A Cs. More tavalyi másodosztályú baj
nokságot nyert teljes csapatával állott ki és 
mindjárt kezdetben formás támadásokat veze
tett. A 8. nercben veszélyes szabadrúgáshoz 
jutnak, az éles lövés azonban kanu mellé megv. 
A 10. nercben a Csepeliek jobbösszekötőie kéz
zel „lő”  gólt. amit természetesen a bíró nem 
ítél meg. Az MTK nyomul most fel és silceriil 
is fínluskának a tizenharmadik percben az 
MTK részére nédt lőni.

A Csepeli Mnve-t nem csiíggeszti el az ered
mény, erősen támad, egy-két szabadrúgást ér 
el. majd sarokrúgást. A Cs. Move szemmel lát
hatóan iobb ellenfelénél, de eredményt elérni 
neryy t” 'T. Gyenge kék-fehér támadással ér véget 
a félidő.

Szünet után azonnal az MTK támad, de csa
tárai több jó gólbelyezetet szalasztanak r] s 
nz elért korner is oredménvtól«n. A Cs. Move 
csak a 10. percben jut támadáshoz, de egymás
után hibáznak csatárai, úgv hogv megint az 
MTK nvomnl fel, komért erőszakolnak ki. ame
lyet a Cs. Move sarokrúgás követ, uonraricsak 
eredménytelenül. A 24. nemben nz MTK egy 
szabadrúgást kapufának lő. Eredménytelen 
középjáték következik.
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U T E - l l l . k e r . T V E 3 : l  ( 1 : 0 )

Bajnoki mérkőzés
Már az első percben megszerzi az UTE a 

vezetést Kállay góljával. A vezetés meghozza 
a lila-fehérek játékkedvét s valósággal beszo
rítják az óbudai csapatot. A sok támadás elle
nére sem sikerül azonban további gólt elérni, 
mert a jó óbudai védelem helyen van. Lábra- 
kap a III. kerületi csatársor is, de gólt nem 
képesek elérni. A játék csak az első negyed
órában változatos és eleven, később ellaposodik. 
Mindkét oldalon elég erős a védelem ahhoz, 
hogy a csatárok ostromait leszerelje. A félidő 
az UTE egygólos vezetésével végződik.

A második félidőt formás óbudai támadások 
kezdik. Állandóan veszélyeztetik az újpesti ka
put, csak éppen gólt nem tudnak elérni. Most 
az UTE balszárnya vezet támadást, a kerületi 
védelem hibázik és a 12. percben Kohn szé
pen helyezett gólt lő (2:0). Az óbudaiakat az 
újabb gól sem töri meg, szép támadásokat in
dítanak és sorra adódnak a gőihelyezetek az 
újpesti kapu előtt. A sok támadás idegesíti az 
UTE védelmét. A 17. percben a kapus megka- 
parított egy labdát, vissza akarja rúgni a me
zőnybe, de közben túlerélyesen söpri el Lak- 
nert, a kerület balszélsőjét, mire a biró 11-est 
ítél. A tömeg tüntetéssel fogadja az ítéletet, 
de a „sértett”  közben laposan a hálóba vágja a 
labdát. (2:1.) A gól után egy-két UTE-akció, 
majd a Kerület szalaszt el egy nagyszerű gól- 
helyezetet.

Több kerületi támadás után az UTE jobb
szárnya lerohan, a védelem szabálytalanul 
akasztja meg a támadást, mire a bíró 16-osról 
szabadrúgást ítél. A bíró a szabadrúgást meg
ismételteti, mert a kapu fölé menő labdára az 
egyik védőjátékos előzetesen beugrott. A meg
ismételt szabadrúgást Kállay hatalmas lövése 
a kapu felső jobb sarkába jut. (2:1.) Az utolsó 
percben még nagy gólhelyezete van az UTE- 
uak, a labda gyanúsan a gólvonalon táncol, de 
a bíró továbbot int.

Az UTE óriási fölénnyel
győzött a MAC ellen 

a teniszcsapatbajnokságban
ESE—BSzKRT 5:1.
Székely—Krokovits 3:6, 5:7, Weiner—Pin

tér 0:6, 6:4, 7:5, Bució—Szemethy 6:3, 6:0, 
dr. Demkó—Csoknyai 6:4, 6:0, Székely, Kö- 
véj, Krokovits, Pintér 8:6, 6:2, Weiner,
Demkú—Szemethy, Csoknyai 7:5, 7:5.

BEAC— BBTE 3:3.
Straub E.—Bánó L. 6:4, 8:6, Straub J.— 

Radicke 8:6, 4:6, 6:2, Bakos—Gobert 6:0, 
6:2, Halász—Dickert 6:1, 6:0, Straub fivérek 
—Bánó, Radicke 6:1, 6:1, Bakos, Zirci— 
Dickert, Gcbert 6:3, 6:1.

UTE—MAC 5:1.
A MAC egyedül győzelmét Krepuska sze

rezte Aschner ellenében.

intéz nyerte a ioo km-es 
országúti kerékpár- 

úajnokságet
A Magyar Kerékpáros Szövetség vasárnap 

délelőtt nagyszerű időben a bécsi országúton 
bonyolította le Magyarország 100 km-es or
szágúti bajnokságát 150 résztvevővel.

A fővárosi versenyzők mellett szegedi, szé
kesfehérvári, szolnoki és miskolci kerékpáro
sok is küzdöttek. Nagynak és Vitéznek csak 
kilométerrel a cél előtt sikerült a fiataloktól 
megszökni.

Részletes eredmények: Magyarország 100
km-es országúti bajnoka: Vitéz József MOVE 
Szent István Sportegylet 2 óra 56 p 48 mp.f 
2. Nagy Postás rajta, 3. Györfi FTC 3 óra 
02 p 25 mp.,

Magyarország 100 km-es szenior bajnoka: 
Urbancsik UTE 3 óra 22 p 19 mp., 2. Garai
I. UTE 3 óra 24 p.
Magyarország 100 km-es ifjúsági bajnoka: 

Farkas BSzKRT 4 óra 05 p 08 mp.

A z  o s z t r á k o k  e l l e n i  
v á l o g a t o t t  c s a p a t

Náwas Ödön szövetségi kapitány, Kiss 
Gyula és Fábián Pál a vasárnap délutáni lab
darugómérkőzések után összeült és a követke
zőképpen állította össze az osztrákok ellen ok
tóber elsején Récsben játszó magyar váloga
tott csapatot: kapus Háda Ferencváros, hát
védek Korányi Ferencváros, bíró Ilii. kér. 
FC, fedezetek Szalay Újpest, Sárosi Ferenc
város, Kárpáti Budai 11, csatársorok Rökk 
Budai 11, Avar Újpest, Polgár Budai 11, 
Toldi Ferencváros, Kemény Ferencváros.

Kapustartalék Szabó Hungária, a mezőny
játékos tartalékokat pedig kedden jelölik ki, 
amikorra az osztrákokkal a játékcserében 
megállapodtak; tekintetbe jönnek Győri III. 
kér. FC, Vadas Nemzeti és Mikes Kispest.

Szerdán délután a Hungária-úti pályán zárt 
kapuk mögött a csak a sajtó és a szövetségi 
képviselői előtt tréninget tartanak.

Megjelenik minden héirín hajnalban — EIA. 
fizetésl ár: C pengfl félévre, 1« pengd I évre. 
A kiadásért felel: Dr. BÁLI NT MÓZES.Nyomatott a Stádium RaJtővAllalat I1T korforgogépetn. Felelős üzemvezető; 

Győr, Aladár

C S A K *
A 0  1* T Ö K É L E T E S

T U N G S R A M
IZZÓLÁMPÁVAL
E LLÁTOTT..CSI LLÁRT VEGYÜK MEG

ATUN G SR AM -M ÜVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNÁK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

K i s p e s t  v e z e t e t t ,  d e  m é g i s  a  
B o c s k a i  g y ő z ö t t  a  d e b r e c e n i  

n e h é z  k ü z d e l e m b e n
Bocskai— Kispest 2:1
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A  tútham ény játékban a K erület
vezetett, de Ú jpest kiegyenlített 

és P . Szabó félrelőtt
ve l kiengedte kezéből fölénye  

ellenére a győ ze lm e t
Izgalmas harc a végűi m egosztott pontokért

Ú jpest— III- k é r. F C  1:1 (1:1)
Újpestnek már a mnltban is sok borsot tört 

ez orra alá a ITT. kerület. Ezúttal valahogyan
ez volt a vélemény, hogy Újpesten könnyen 
nyeri a mérkőzést. A játék azonban ennek a 
véleménynek éppen az ellenkezőjét bizonyí
totta. Újpestnek előbb minden erejét megfe
szítve kellett dolgoznia a kiegyenlítésért és ez 
a nagy munka sokat kivett Újpestből, amely 
ezúttal szívvel és lélekkel játszott és nem 
okolható a pontveszt őségért.

A rEL kerületben olyan egyenrangú lelke
sedéssel játszó ellenfelet kapott, amelynek 
csatársora ezúttal a szokottnál is jobban ját
szott.

A harc ott dőlt el, hogy Újpest az erőből 
való Játéktól letérő és a technikával ér
vényesülést kereső csapata olyan ellenfe
let kapott a III. kerületben, amelyiknek 
még mindig egyik legfőbb erénye a ke

mény Játék.
A» ia hozzájárult ehhez, hogy a Kerület már
nemcsak keményen, hanem jól is játszott.

A Kerület jó napot fogott ki, de Újpest 
sem panaszkodhat, mert nem volt különöseb
ben gyenge pontja.

A Kerület védelme Bíróval az élén a kez
det nehézségein átesve, brillírozott.

Halijai szorgalmasak voltak. Szélsői jók, ösz- 
szekötői a szokottnál jobbak. Itt van tehát a 
magyarázat. Újpestben a védelem megbízható 
jó volt. A halfsorban Szűcs és Szalag vezér- 
kedtek. A csatársorban sem volt hiba, kivéve 
a balszárnyat. A jobbszárny viszont túlerős 
védelemmel találta magát szemben.

Újpest a játék folyamán többet támadott, 
de igazságtalannak ennek ellenére sem mond
ható az eredmény.

A III. kerület kezd, de a játék a középen 
marad. Pusztai lefut, ügyesen Avar elé tolja 
a labdát, aki a kornervonalig fut, onnan be
emeli, de P. Szabó rosszul céloz. Utána ismét 
Avar tör előre, visszaad Kiss Gáborhoz, aki 
fölé fejel.

— Kezdetnek jó, — mondják elégedetten az
njpestiek.

Következik egy Fenyvesi—Kdrmdn-akciő.
Dudás botllk, amiből veszélyes helyzet adódik 
az Újpest kapnja előtt. P. Szabó nagyszerűen 
lefut, Steiner faultol, de a szabadrúgást P. 
Szabó mellé lövi. Doimos kapufalövésére meg
hűl a vér az újpesti drukkerek ereiben.

Avart faultolják, felugrik és nyomban visz- 
szaadja a kölcsönt. A bíró nem veszi észre, 
de a közönség igen és megtapsolja Avart.

TÍZ EMBERREL GÓLT Ló 
A KERÜLET

Ai óbudaiak lelkes játékkal szorítják Újpes
tet. Dudás és Győry összefut; Steiner saját
játékostársával ütközik össze, megsérül és 
kiviszik a pályáról. A 10 emberrel játszó 
Kerület támad é* a 11-ik percben Fgry hatal
mas lövése kapufát talál. A labda visszapat
tan a mezőnybe

Fenyvesi elé, aki laposan az ellenkező 
sarokba gurítja a labdát.

Gól után a ü l .  kerületi védelem megtántoro-
. Ügy látszik, a csatárok teljesítménye a 

:;kek és a kapus fejébe szállt. Meleg és ön- 
v •‘-zélyee helyzetek adódnak, de az Újpest 
r.incs treffben. Kiss Gábor bombája a kapu 
fülé száll.

ÚJPEST RÁKAPCSOL ÉS KI
EGYENLÍT

Az Újpest elkeseredetten küzd a pályán, a
rukkerek viszont a tribünön lankadatlanul 

b izdltják csapatukat.
— Újpest, Újpest, Újpesti t-é kiáltja a

tribün.
A 19-ik percben Diró a 16-oson belül kézzel 

* ja Pusztait. A szabadrúgást Avar lövi és 
;em túlságosan erős lövést Dózsa elnézi, a 
da hálóba jut (1:1).

A Kerület védelme kapkod, az Újpest tó
vá br a is támad. Bíró—^var-párharcból Bíró 
k • iil ki győztesen, de már a következő pilja- 

i.ban Avar lövése megy kapu mellé. Győry 
hatalmas lyukat rúg, do Dózsa készenlétben 
■■árja a labdát. Az óbudaiak próbálkoznak, 
de támadásaik offszájdon akadnak 
Fenyvesi más véleményen van, Boronkax 
figyelmezteti. Sáros labdája Boronkairól 
taccsra pattan.

P. SZABÓ FÖLÉ LÖVI A 11-EST
A 30-ik percben Jávor kiszökik, ítéli hátul

ról elkaszálja. Tizenegyes! P- Szabó a jobb
sarokba akarja plaszlrozni a Iabdat, de az
lö/.vétlenül a léc mellett megy ki. P. Szabó 
a fejét fogja. . .

I'jprst nyomasztó fölényben van. A f  ̂
szökik, de Dózsa odadobja magát Avar lábal 
elé. Kiss Gábor-P .  Szabó-akció téves offszáj
don akad meg. Dudás hendszet vót, do fiory 
fölé 15.

Rövid lélekzetü óbudai támadás után az

Újpest ostromgyürűbe szorítja a kerületieket. 
A 43-ik percben pompás óbudai támadás. 
Lábról lábra pattan a labda, de Blaskó az 
utolsó pillanatban forgolódik. Újpest komért 
ér el, Bíró faultot vét, de Boronkai a közön
ség tüntetése közben a félidő végét jelzi.

A MÁSODIK FÉLIDŐ
Szünet után mindenki azt hitte, hogy most 

már Újpest kerekedik felül és biztosan nyeri 
a mérkőzést. Az első percek után azonban 
már látni lehetett, hogy a III. kerület egy
könnyen nem adja meg magát. Tapogatódzó 
játék folyik. Mindegyik fél megkísérli, hogy 
rajtaütéssel kerekedjék felül, azonban az 
egyre tökéletesebben működő védelmekkel 
szemben ez nem sikerül. Inkább középen fo
lyik a játék és csak egy-egy kornerro telik 
mindkét csapat erejéből az első negyedórában.

A 20. percben erős fölénybe kerül az Új
pest. Jávor nagyszerűen kiugrik a csomóból, 
már csak Dózsa áll vele szemben. A kapus ki
fut, Jávor lő, de lövése Dózsába megy.

Újpest komért ér el. A játék a kerületiek 
kezdeményezéséből mind keményebbé válik.

Szűcs megsérül, de ebben nem ludas a Ke
rület. Saját játékostársával ütközött össze. 
Kiáll és erre a tribünön reménykednek az új
pestiek, — Hátha nekünk is sikerül tíz ember
rel gólt rúgni. — Nem úgy fest a helyzet. A 
Kerület támad, sőt túlkellemetlenül az újpes
tiek szempontjából. Dormos lerohan, centerez, 
Fenyvesi 6 lépésre a kaputól nekifut a labdá
nak, kapásból lő, de bombája fölé megy. 
Nagy helyzeti

A megsérült Szűcs visszajön, de bekötött 
fejjel játszik tovább. Az első labdát még el
véti, mert zavarja a kötés, de aztán pompá
san küzd. ö  a csapat lelke. A változatosság 
kedvéért most Győry sérül meg. A játék szü
netel. Győry továbbjátszik. Neki is jót tett a 
sérülés, halálos biztonsággal játszik meg egy

veszélyes labdát. Hazárdstósz volt, de meg
játszotta.

ÚJPEST DÖNTŐ FÖLÉNYBE KERÜL, 
DE MINDEN H IÁBA...

Újpest minden erejét megfeszítve küzd. A 
csatárok rohamoznak, csak éppen gólt nem 
tudnak rúgni. A Kerület túlerélyes játékára 
Újpest sem marad adós. P. Szabót offszájdon 
találja a labda. Ez nem tetszik az egyre job
ban idegeskedő közönségnek.

Lutz nagyszerűen ment az utolsó pillanat
ban a jó helyzetben lőni készülő Jakube elől.

Kiss Gábor helyet cserél Sárossal, do ez sem 
használ. Avar 30 méteres szabadrúgása gyen
ge, míg Lutz passza rossz. Mindjobban érvé
nyesülni kezd Bíró pompás játéka.

A kitűnő hátvéd egymaga tartja fel az
Újpest ostromra kész és gólraéhes csatár

sorát.
CSAK MÉG EGYET!.........

Az újpesti B-közép bíztatja csapatát...
Kórusban kiáltják:

Csak még egyet!... Csak még egyet!...
Do rosszkor jön a bíztatás, mert Fenyvesi 
magára értette és úgy elfutott az újpesti vé
dők mellett, hogy kevés híjján a Kerület sze- 
rezto meg azt a „csak még egyet", ami ép
pen a mérkőzés megnyeréséhez hiányzott. 
Ismét rákapcsol az Újpest, do hiába. Adódik 
helyzet is, de ma nem szegődött Újpest mellé 
a szerencse. . .

A ITI. kerület taktikázik. Részint azzal, 
hogy az összekötők a halfsorba húzódnak, ré
szint pedig, hogy húzzák az időt és az újpesti 
nézőket... Azért így is szóhoz jnt a Kerü
let, do ezt is csak úgy csinálja, hogy minél 
továbbra nyúljon egy-egy akció...

Hiábavaló az újpesti finis, az eredmény 
nem változik.

Sportpályázatunk első helyezettjei
A' Magyar Hétfő négyoldalas sportrovata 

már az első hetek után olyan népszerűségnek 
örvend, amit csak örömmel jegyezhetünk fel. 
Az olvasók tömege és a sportszakértők egy
formán a legnagyobb elismeréssel beszélnek 
az újszerű, színes sporttudósításokat tártál 
mazó, gazdag sportmol léki étről. Egyik nagy 
vonzereje mellékletünknek sportpályaztunk, 
amit a legnagyobb örömmel fogadtak a sport
barátok.

Az érdeklődés már az első két héten 
olyan nagy volt a sportpályázat iránt, 
hogy szerksztőségünkbe naponta százá

val érkeznek be a pályázatok,
úgy a fővárosból, mint az egész ország min
den részéből és egész külön adminisztrációra 
van szükség, amely a pályázatok ezreit nyil
vántartja. í

A pályázat eredménye az első két hét után
a következő:
15 ponttal vezetnek a kővetkező pályázók: Anniin Endre (Bóké*rsaba), Földe* I*trán (I)ebreren) Schwartz Maliid (Budapest), Klein Elemír (Budapesti, Hamburger Elza (Budapest), Szabó Ernő (Győr), Szabó István (Miskolc), Nruman Ernő (Budapest). Róth I'ál (Újpest), Yozár István (Békéscsaba).10 pontot szereztek a következők: Rálint Ákos (Rákos- liget). Bauingarten Eászló (Budapest), Fedoresak János (Budapest), Pólyák Pál (Ilévírgyörk).5 ponttal szerepelnek: Benard János (Rákosrsnba-l’J- lelep, Berrtvás János (Budapest), Kálmán Miklós (Budapest), Keeskés Béla (.Nagybátony), Kovács Mihály (Budapest), Pap József (Csepel), Polgár Alfréd (Budapest), Rosenbaum Andor (Budapest), Russ Aladár (Budapest), Sinka Ferenc (Budapest), Tarján Endre (Budapest), Tóth Ferenc (Budapest).
A pályázat kérdései és feleletei a követ

kezők:
1. Mi lesz a X/15-iki Ferencváros—Újpest- 

mérkőzés eredménye?

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

3. Mi lesz a XI/5-iki Ferencváros—Hungária- 
mórkőzés eredménye?

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

5. Ali lesz a bajnokság utolsó három helye
zet jenek sorrendje az őszi szezon végén?

6. Ki lesz az őszi gólrekorder?

A pályázat feltételei és díjazása
Minden kérdés önálló versenyt képez és 

külön díjazást kapnak az eredmények eltalá
lok 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 szá
mít 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 (V I, 
Rózsa-utca 111. sz.)

címzéssel. A verseny álását minden héten kö
zöljük. Mindenki annyi szelvénnyel pályázik, 
amennyivel akar és már egy szelvénnyel is le
het az összes kérdésekre pályázni.

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

(Pályázati szelvény az első oldalon.) * * III. IV. V.

11 Murát" nyerte az őszi kísérleti 
versenyt

A  nagy favorit Cagliosfró helyezeflenül futott
Közepes érdeklődés mellett, jó időben tar

totta meg a Lovar Egylet szeptemberi 
meetingjének 8-ik napját. A futamok nagy
részt reális eredménnyel végződtek, azonban 
a föfutamban, az őszi kísérleti versenyben a 
nagy favorit Cagliostro Esch-el a nyergében, 
helyezetlcnül futott.

Részletes eredmények;I. f ti t a ni. Kőbánjai díj: 1. Siker (5/10, Csuta), 5. Fontos (5, Scjbál), 3. Midinclfc (2, Weissbnch). Futottak még: Puskaporos, Babicka II, Paskal, Lesbia, Árosa, Maris. Start utón Midinclte vezet Siker elölt, majd a távnál Siker áll az élre és végtelen könnyen nyer. Az elkészült Midinettetöl Fontos elveszi a 2. helyet. Tót: 10:13, 11, 13, 12. Bef. íog.: 5-re 26.
II. futam; l. Macska %  y*rga), 2. Gizella (3, \Yol-

bert), 3. Pengő (2% , Gulyás). Futottak még: Bravó,Pirto, Rubicon. Tót: 10:38, 20 , 26. Bef. fog.: 5:241.50.III. futam. (Dunai hnndicap): 1. Felka (3, Kollár),2. Gyöngyike (5, Tuss), 3. Palmjrra (4, Esch). Szép és izgalmas verseny, ahol az utolsó pillanatokig kétes volt a nyerő.IV. futam, őszi kísérleti verseny: 1. Murát (3,Klimscha). 2. Tramp (4, Rózsa), 3. Mar enyém (3, Scheibal). Futottak még: Cagliostro, Muscett, Benvenuto, Pillanat, — Legjobban Tramp startol, de kb. 900 méternél inellette terem Murát és kívül Már enyém. A távnál Murát ostor alatt élre áll és könnyen nyer. Tót: 10:56, 16, 22, 14. Bef. fog.: 5:330.50.V. futam: 1. Nohát (2% Rózsa), 2. Gay Marika
(-Yv, Hatscher). 3. Bolívia (2V9, Scheibal). Futottak még Pestilány, Domsclló, Simba, Léva, Dénes. Reális verseny, a három favorit egymás közt intézte el a ver
senyt, Tót: 10:35, -13, 11, 12. Bei, íog.; 5:62.50*

X ífe /a **: 44-99-4 
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VI. futam: 1. Neptun (3, "Weissbach), 2. Csatlós (8,Csuta), 3. Rúna i l ^ ,  Klimascha). Futottak még: Alvinc,Pertinaz, Szelindek, Csibész, Puszta, Judith. — Jói sikerült start után Puszta áll az élre, mögötte egycsomó- ban a többiek. A távoszlopnál egymásután mennek el mellette Csatlós, Ruma és a nagy lendülettel versenybe dobott Neptun, mely utóbbi a verseny győztese lesz. Tót: 10:31, 13, 23, 12. Bei. fog.: 5:188.50.VII. futam. (Welter handlcap): 1. Köbénél (3, Rózsa), 2. Verlty (5, Tuss), 3. Suhane (2, Tóth A.). Futottak még: Maros, Hárem, Csinpész, Ragyogó, Legves. Tót: 10:34, 15, 15, 21. Bef. fog.: 5:66.20.
Kedves Kehrling Béla,

ön vereséget szenvedett, vagyis kikapott 
egy ifjú tenniszezőtől, Bánó Leheltől. Nem 
Gabrovitztól, nem Drjetomszkytól, nem egy 
majdan feltűnő új tennisz-zsenitől, hanem 
Bánótól, aki ilyenformán részben a Sors
harag, részben a Pályafutás Vége egyes ár
nyalatait jeleníti meg ön előtt. A vereség 
nem szégyen! Önt magyar versenyző, dicső
séggel, áttekinthetetlen sikereivel teljes pá
lyáján még meg nem verte. És nem is ver
hette volna me^, ha ön nem esik bele abba a 
hibába, amibe általában bele szoktak esni 
szók, akiket az élet a dicsőség és siker több
féle megnyilatkozásával terhel meg, illetve 
tüntet ki. ön aztán kivette részét a sikerből, 
a trófeákból, a diadalkapukból, mint általá
ban a primadonnák, mert ön primadonna 
volt, a mi mindig szeretett, nagyra tartott 
primadonnánk, a primadonnák unalmas gesz
tusai nélkül. És ez volt az ön szereplésében 
a szép, a feledhetetlen. De ön fenékig ürí
tette a mesebeli kelyhet és — nem volt elég. 
A színpad szerelmesei sem vonulnak vissza 
idejében és mi fájó szívvel látjuk, hogy nagy; 
idők dicsőséges résztvevői emberi gyengesé
gük következménvekép mint kopnak el a ref
lektorok vakító fénysugarában, mert nincs 
erejük ahhoz, hogy idejében vonuljanak visz- 
sza! Hát ön, kedves Kehrling Béla, ne szin- 
telenkedjék el a szemünk előtt, önben mi az 
utolérhetetlen, gyözedelemes, erős bajnok 
ideálját látjuk, nem szívesen szemlélnék az
p.esopusi mese (Leó senex__ )  megjelenítését,
ha ebben a mesében ön lenne az öreg orosz
lán.

Emlékezzünk, kedves Kehrlnigl Néhány 
évvel ezelőtt, amikor e sorok írója megkér
dezte önt, hogy mikor teszi le a rakottét, hogy 
végre megindulhasson az egészséges fejlődés 
a tenniszben (amit éppen az ön verhetetlen- 
sége gátolt meg), ön ezt felelte: addig, amíg 
a feltörő fiatalok valamelyike meg nem ver, 
úgy érzem, szüksége van rám a magyar ten- 
nisznek. Abban a pillanatban azonban, amikor 
idehaza magyar versenyzőtől első veresége
met elszenvedtem, nem versenyzők többé.

Ez a nyilatkozata e sorok írója közlése 
nyomán annak idején meg is jelent.

Kedves Kehrling Béla, ön valóban meg
várta az első vereséget és mi tudjuk, hogy 
ez után sarokba dobja a rakettet és a to
vábbiakban már csupán úgy él igazi nagy 
szerelmének, a tennisznek, hogy az új gene
rációt oktatja majd a verhetetlenség vagy 
legalább is a sikeres pályafutás ismérveire.

Ez az a lélektani pillanat, amikor Kehrling 
Bélának meg kell találni az egyetlen helyes
megoldást és mi tudjuk, hogy 6 meg is ta
lálja azt.

Kedves Kehrling, a magyar sportközönség
hálája és elismerése kíséri önt visszavonulá
sában is, mint ahogy kísérte mindig, dicsősé
ges és példátlan sikerű pályafutása alatt.

Veregsége csak mementó. Múló epizód, ami 
gyengécske homály abban a fénykévében, ab
ban a sugárözönben, ami pályáját világítja,
közel huszonegy éve már.

Ennek a fénykévének sistergő lángolásá
ban búcsúzik ön a rakettől és búcsúzik öntől, 
mint aktív tenniszezőtől, a magyar sportkö
zönség, mint az Ön nagy sikereinek csodálója 
cs el ismerője.

—gyei —lós.

VI. FC— URAK 1:1 (0:1).Kellemes meglepetést okozott híveinek a VI. FC újjászervezett csapata, amely döntetlen eredményt ért el a favorit URAK-kal szemben. Változatos mezőnyjáték folyt, melynek folyamán sok helyzet adódott mindkét részről. De a tehetetlen csatárok ezeekt nem tudták kihasználni. A R- félidő 28. percében szabadrúgás az URAK ellen, ezt Schőn 18 méterről éles lapos lövéssel a hálóba juttatja. 1:0. A gól észretéríti az URAK-ot és heves ellentámadásba megy át. A 43-ik percben Nagy beadását Kraüer góllá értékesíti*
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Az őszi szezonban váratlanul jól szereplő 

Somogy és az újonc Phöbus összecsapása 
megérdemelt Páó'ŐMS-győzelmct hozott. A já
ték nem mozgott alacsony nívón, mert a csa
patokban a fedezetsorok és védelmek ugyan
csak kitettek magukért. Nehéz eldönteni, 
hogy a Phöbus vagy a Somogy fedezetsora 
volt a jobbik, mert a két középfedezet Boros 
és Péter egyformán elsőrangút nyújtott, míg 
a szélső fedezetek nagyszerűen segítettek elől- 
hátul, ahol éppen szükség volt rájuk. A vé
delmek közül a Somogyi volt a jobb. Joós és 
Váli egyaránt megtettek minden tőlük telhe
tőt. Hogy mégis kikaptak, az nem rajtuk mú
lott. A Phőbusban Toros gyengén kezdett, de 
azután mindinkább belelendült. A fedezetsor
ban Péter után Komáromi következik a rang
sorban. A csatársorban Béky a legveszélye
sebb, de túl sokat tartja magánál a labdát, 
ami nagyon megkönnyíti az ellenfél védelmé
nek munkáját. Stoffián néhány húzásával 
még mindig veszélyt- tud lenr.'; gólja nagy
szerű volt. A két összekötő, Tombor és Sztri- 
gán rosszúl helyezkedik, ami erősen hátrál
tatja őket a Stoffián által kidolgozott akciók 
befejezésében.

Somogybán a csatársor ludas a vereségért. 
Rengeteg gólhelyzetük volt, még sem tudtak 
eredményt elérni. Egyedül Mészáros mer tá
madást vezetni, a többiek csak kísérleteznek.

Klug bíró nem vezette kifogástalanul a 
mérkőzést. Nem követi eléggé a játék folyá
sát, aminek majdnem súlyos következményei 
lettek.

Berecz lövése ugyanis a kapufa mellett 
az oldalhálón keresztül jutott a kapuba. 
Klug messze állva a kaputól, először azt 
a határbírót kérdezte meg, aki távolabb 
állt a kaputól. Ez a határbíró gólt muta

tott meg, mire Klug megítélte a gólt.
A Phőbus-játékosok protestálására azután a 
másik határbírót is megkérdezve,

visszavonta első — természetesen téves 
— ítéletét és nem adta meg a gólt. 

Tanulság! Tessék követni a játékot és akkor 
nem kell a határbírók ítéletén támaszkodni.

A CSAPATOK:
Phöbus: Juhász—Szilágyi, Tőrös, Szádovsz- 

ky—Péter, Komáromi, Béky, Sztrigán, Tom
bor 11., Hajós.

Somogy: Váli—Valez, Jóós—Györffy, Bo
ros, Foór—Mészáros, Berecz, Györffy II., 
Csizy, Kocsis.

A játék első részében a Somogy támad s 
mindjárt az első percben Mészáros kapura lő, 
de Juhász fogja. Mészáros állandó veszélyt je
lentenek a kapura, de gólt nem érnek el. Az 
ötödik percben nagy ijedtséget okoz Péter és 
Jós összecsapása. A két játékos egyszerre fut 
a labdára, Jós egy gondolattal előbb érkezik, 
összeütköznek Péter a földre zuhan, kiviszik a 
pályáról. A Phöbus alig tud néha-néha átmenni 
a félvonalon, de támadásai erőtlenek. A 15. 
percben óriási helyzete van a Somogynak, de 
Mészáros remek beadását Kocsis a kapu előtt 
állva elengedi.

A  Somogy támadásai alábbhagynak, lassan 
a Phöbus is felnyomul. Péter visszatér a pá
lyára. Béky néhány remek lefutást vezet. A 
31. percben Péter beadását Stoffián fogja, ma- 
gárahúzza a védelmet, majd az üresen álló 
Tomborhoz passzol, aki a kifutó Váli mellett 
a hálóba lövi a labdát. (1:0.)

Most már a Phöbus veszi át a játék irányí
tását. Béky lerohanásai állandóan veszélyezte
tik a Somogy kapuját. A 36. percben Mészáros 
kiugrik, Juhász kiejti a labdát, de Török az 
utolsó pillanatban ment. A félidő végén gólt ér 
el a Phöbus. A 41. percben Péter lövésével Stof
fián fordulni akar, a labda a kezére pattan, 
de & bíró nem veszi észre és Stoffián gondol
kodás nélkül 25 méterről a hálóba vágja a lab
dát. (2:0.)

Szünet után Stoffián remek kiadásával 
Tárnok elfut, de sokáig vár a beadással és 
Valez kornerra szerel. A sarokrúgás ered
ménytelen. Béky szép beadását Stoffián ka
pura fejeli, de Váli nagyszerűen védi. Mezőny
játék következik némi Phöbus fölénnyel. A
7. percben Berecz kitör, már csak a kapussal 
áll szemben, amikor Juhász önfeláldozóan a

csatár lábára veti magát és megkaparintja 
a labdát. Lassan a Phöbus jobbszárnya is 
észrevéteti magát. Béky és Sztrigán szép ak
ciót vezetnek. Sztrigán szökteti Békyt, az 
hátára ad Stoffiánnak, aki átlépi a labdát, 
Tombor egyedül állva kapja, lő, de a labda 
a kapuról kipattan.

Somogy erősen visszaesik. Péter jó labdá
kat ad előre, azonban a csatárok nem lőnek 
kapura. Tárnok magas beadását Stoffián 
fejeli, de a labda fölé száll. A Phöbus fölé-

A román—magyar amatőr Európa-kupa- 
mérkőzés nagyszámú közönség előtt Románia 
5:1 (2:1) arányú győzelmével végződött. A
15.000 főnyi rekordközönség előtt lejátszott 
mérkőzés nagy részében a román válogatott 
volt fölényben, de a magyar csapat később

A losangelesi birkózó olimpiai küzdelmeket 
megelőző kongresszuson a Nemzetközi Bir
kózó Szövetség az 1933. évi szabadstílusú 
Európa-bajnokság megrendezésével a francia 
Birkózó Szövetséget bízta meg. A versenyt 
Párisban október hó első felében bonyolították 
volna le. A versenyen résztvenni akaró bir
kózó nemzetek erőteljes előkészületeket tettek, 
így a Magyar Birkózó Szövetség is, amely 
hónapok óta egy keretbe gyűjtött gárdával 
készült a párisi versenyre.

Nagy és kellemetlen meglepetést váltott ki 
azután a Nemzetközi Szövetség magyar fő
titkára, Csillag Miklós útján napvilágra ke
rült hír — erről a Magyar Hétfő számol be 
először —, hogy a francia szövetség a ver
seny megrendezését minden indokolás nélkül 
lemondta és erre vonatkozólag értesítette már

Löwi bíró sípjelére szentlőrinci fölénnyel 
kezdődik a játék. Az SZNFC gyors csatárai 
Skarta II. irányításával rohamozzák a Szürke
taxi kapuját. Pali és Szebehelyi gólt szereznek. 
(2:0.) Varga lefut és 2:l-re javítja az ered
ményt. Búza lövését Skarta I. kézzel fogja.

A BAK támadott többet és mégis a VÁC 
nyerte meg a mérkőzést, ezt azonban a BAK 
a tehetetlen csatársorának köszönheti. A BAK 
csatársora a mérkőzés legnagyobb részében a 
VÁC kapuja előtt tanyázott, azonban belsői-

nye állandósul. Tombor ügyesen tisztára játsz- 
sza magát, lő, de Váli a léc alól lehúzza a 
labdát. A 41. percben Berecz kiugrik, 20 mé
terről lapos lövést küld a kapu felé, a labda 
az oldalháló alatt a kapuba jut. A bíró gólt 
ítél. A Phöbus kétségbeesetten protestál a goi 
ellen, mire a bíró a két határbíró  ̂homlok- 
egyenest ellenkező véleménye után visszavon
ja az ítéletét és kapurúgást ítél. Az ítéletet 
Somogy szó nélkül elfogadja. Néhány Phöbus- 
akció és vége is a mérkőzésnek.

leküzdve elfogultságát, a mezőnyben egyen
rangú ellenfél volt, csatárai azonban a kapu 
előtt többször hibáztak. Góllövők: Sepi 8. p., 
Sepi 31. p., Készéig II. 33. p., Sepi II. félidő 
1 p., Bindea 3. p., Sepi 39 p.

a Nemzetközi Szövetséget. A Nemzetközi Szö
vetség vezetősége, hogy az erkölcsi szégyentől 
megmeneküljön, a svájci szövetséget kérte 
fel a verseny megrendezésére. Ez a kísérlet 
sem járt sikerrel, mert a svájci birkózó szö
vetségben bclviszályok vannak és nem vállal
hatják a verseny megrendezését. Végső fokon 
a németeket kérték fel, akik készséggel vállal
koztak is, hogy még az év folyamán az 
európa-bajnoki küzdelmeket megrendezik, ez 
ellen azonban a németországi politikai hely
zet miatt a többi államok tiltakoztak és így 
ebben a pillanatban az a helyzet, hogy az 
idei szabadstílusú Európa-bajnokság vagy 
végleg elmarad, vagy jövőre kerül megrende
zésre.

Tizenegyes! A labda elé Reisner áll és a háló
ba helyezi. (3:1.)

A második félidőben Déri rosszul helyezkedik 
és a labda a hálóban van. (3:2.)

Szebenhelyi a 43. percben beállítja a vég
eredményt. (5:2.)

TK  3 : 0  (1:0)
nek lövőtudománya csődöt mondott. A VÁC 
csapatában a védelem nagy munkát végzett.

Nagy BAK-fölény alakul ki, a VÁC csak 
kapkod. Schönfeld helyet cserél Tollákkal, 
ami frontba is hozza a VAC-ot. Singer Fricd 
labdájával lefut és jólívelt beadását Mélesz 
a felső sarokba fejeli. (1:0.) A VÁC tovább 
támad, azonban csak három eredménytelen 
kornert ér el.

A második félidőben a BAK nyomasztó fö
lényét a VÁC lefutásai csak szórványosan 
szakítják meg, de akkor veszélyesen. Fricd 
labdájával Schönfeld elhúz Kulik mellett és 
beadását Krausz fordulásból lövi a felső 
sarokba. (2:0.) A további nagy BAK-fölény 
csak eredménytelen kornerekben nyilvánul 
meg. Bursi a kapu szájából is fölé lövi a 
labdát. Fricd a 24. percben megsérül és két 
percre kiáll. Az utolsó percekben a VÁC tá
mad és eredményes is. Schönfeld korneréből 
nagy kavarodás a BAK-kapu előtt és az ide- 
odapattogó labdát a befutó Fried a meglepett 
kapus mellett a hálóba fejeli. (3:0.)

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVÉLPORTÓT IS VISSZAKAPHATJA!
M O N D JA  MEG A M Ú L T J Á T  ÉS Ml F E L T Á R JU K  A J Ö V Ő J É T  IHetek Óta működik Budapesten Marelllmunkatársa, 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 tanácsait. mert egy tanács Európában 10 dollárnak megfelelő öesszegbe kerül.A „Magyar Hétfő” olvasói azonban teljesen ingyen juthatnak ahhoz a 20 évre előre kiszámított eseményfelsoroláshoz, amelyért eddig hatalmas összegeket kelleti lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk páratlan kedvezményét Mondja meg múltját. illetve töltse ki az alanti szelvényt és 

Marelll munkatársa megmondja Jövőjét Háláé lesz nekünk és új híveket szerez akciónknak. amelyért hálásak lesznek önnek.

Kérjük az alanti szelvényt kitölteni ée 32 fillér poetabélyeg melléklésével elküldeni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Budapest, V I.. Kózsa-utca 111., ahonnan hozzánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk, önhöz visszajuttatjuk és még a levélportó visszaszerzésére Is könnyű alkalmat adunk.
Cím: — — — — — — — — —Születte! ér: — — — — — — — — —Melyik évben állt anyagilag a legjobban?Melyik évben volt komoly beteg? — — — Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelkiszempontból * legboldogabb? — — — —

A  p r o f i k k a l  t e t i t ü z d e t t  r o m á n o k 
t ó l  v e r e s é g e t  s z e n v e d e t t  

a z  a m a t ő r - v á l o g a t o t t
R om ánia—M a g y a ro rs z á g  5:1 (2:1)

A szabadstílusú birkózó Európabajnokság 
megrendezéséről lemondott 
a francia Birkózó Szövetség

H a  a N em zetközi Szövetség „h á za lá s a ”  sikertelen m a ra d  
az idei E u ró p ab ajno k ság  lebonyolítására csak a jövőre

kerülhet a sor
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S s z e n t l ő r i n c e n  l e m a r a d t  
a  T a x i

S Z H F C — S zU rb .e ta xl 5 :2  (3:1)
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A  BAK támadott és a gálákat 
a VÁC rúgta

V Á C  F C - B A K

Jaervinen 75‘02-t dobott
Viborgból jelentik: Iso Hollo finn olimpiai 

győztes és Nurmi világrekorder, kísérletet tett 
a 15 km-es futás világrekordjának megjavítá
sára. A világrekordkisérlet a kedvezőtlen idő
járás miatt ne msikerült, mindkét futó azon
ban kitünően küzdött és végeredményben Iso 
Hollo 47 P 47.4 mp-es kitűnő idővel győzött 
Nunmi előtt .akinek ideje 47 p 48 mp volt. 
A fennálló világrekordot Nurmi tartja 1938 
augusztus 7-ike óta 46 p 49.6 mp-es idővel.

Ugyanezen a versenyen Matti Jaervinen, a 
gerelyvetésben 75.02 méteres kitűnő dobással 
győzött.

Svédország -  Norvégia 
1 : 0  ( 0 : 0 ]

Ostobái jelentik: Vasárnap bonyolították le
30.000 főnyi közönség előtt, melynek soraiabn 
a nforvég királyi család is helyet foglalt, a 
svéd-norvég válogatott labdarugómérkőzést, 
amelyet izgalmas küzdelem után a svédek 
nyertek meg 1:0 (0:0) arányban. A svédek 
összjáték, s taktika szempontjából jobbak 
voltaak, a mérkőzésen számos gólhelyzet volt, 
amelyet azonban a kitűnő védelmek miatt nem 
tudtak kiahsználni. A győztes gólt a második 
félidő 10. percében Krohn svéd jobbszélső 
lőtte.

A két ország B-csapatainak küzdelmét a 
svédországi Gefleben Norvégia nyerte meg 
5:4 arányban.

Testvériség— TLK  2 :0  (1:0)
A 33-ik percben Galambos beadásából Linké

II. gólt lő. (1:0). Közben Krebsz és Jáger II. 
összeverekednek a bíró Jáger Il-öt kiállítja.

A Il-ik félidőben a TLK ellen ítélt szabad
rúgást Keresztes góllá értékesít .(2:0). A bíró 
füttyére a meccs a pályán végétért, de a né
zőtéren a sötétség leple alatt csak ezután kez
dődik igazán . . .

Uácl Remény-Csepel FC
0 : 3  3 :i )

Csepel kezdi a játékot. Schaffer jó támádá- 
sát Pál szereli. Brandt lövését Grieger szépen 
védi. A 23. percben Pflum II. közelről küldött 
váratlan lövése hatott és (0:1). A 28. percben 
kapu előtti kavarodásból Brandt kiegyenlít 
(1:1). Egy percre rá Urbán helyezett lövés 
utat talál a hálóba. (2:1). Csepel fedezetsora 
visszaesik és a 42. percben Tóth eredményes 
gólt rúg. (3:1.)

A második félidőben Fritz kitör, de büntetőn 
belül faultolják. A büntetőt Fritz a kapufának 
lövi. Szép akció után Adler lövése a pótkapus 
hasa alatt gurul a hálóba (3:2.) A 40. perc
ben Fritz fejese szerzi meg a csepeliek egyen
lítő gólját. (3:3.)

Az Austria legyőzte 
a Rapidot

30.000 főnyi közönség előtt játszották le az 
Austria—Rapid mérkőzést. A Rapid óriási 
balszerencsével küzdött és így annak ellenére, 
hogy állandóan támadott, vereséggel hagyta 
el a pályát. Az Austriában Billich és Nausch, 
míg a Rapidban Smistik, Wagner és Oster- 
mann játszottak jól.

BECCALI REKORDOT JAVÍTOTT.
Becalli olasz világrekorder kitűnő formában 

van. Vasárnap a nyolcszáz méteren 1 p 50.6 
mp-es kiváló idővel új olasz rekordot állított 
fel.
HILDE KRRAHWINKEL MONTREUXBAN 

IS GYŐZÖTT.
A nemzetközi Genfi-tavi tenniszversenyen 

vasárnap már egyes számokban döntés tör
tént . Anői egyes döntőjében Hilde Krah- 
winkel 6:8, 6:1, 6:1 arányban verte Payot 
svájci bajnoknőt, a férfi páros döntőjében 
pedig a de Stefani— Fischer együttes 6:3, 
3:6, 8:6, 6:3 arányban gpőzött a német von 
Cramm—Lund pár ellen. A férfi egyesben 
von Cramm 6:3, 6:3 arányban verte a svájci 
Fischert és a döntőbe került, ahol de Ste- 
fanival mérkőzik, aki az amerikai Johnt 2:6, 
6:1, 6:2 arányban győzte le. A női páros elő
döntőjében a Krahwinkel—Payot pár 6:2, 6:1 
arányban győzött a Schomburg von Emden 
együttes ellen.

— NEM SIKERÜLT A TÁTI VILÁGRE
KORD KÍSÉRLET. A táti betón-pályán va
sárnap reggel Wright és Barber angol mo
tor kerékpárpárosversenyző megkísérelte 
Honnc abszolút szóló világrekordjának meg
javítását. Több kísérlet után egy ízben ért el 
Wright 230 km-es sebességet, ami azonban 
nem világrekord. Sorozatos üzemzavaraik mi
att lemondtak a további kísérletekről és hét
főn haza is utaznak.
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