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Vasárnap folytatódtak a katolikus nagyhát 
ünnepségei. Délelőtt zajlott le a Vigadóban 
az Actio Catolica zászlóbontó gyűlése, me
lyen dr. Serédi Jusztinián hercegprímás, 
József Ferenc főherceg, Hóman Bálint, Im- 
rédy Béla, Kánya Kálmán miniszterek. Hu
szár Aladár főpolgármester, gróf Zichy 
János és több püspök vett részt, a hatal
mas számú közönségen kívül.

e hercegprímás beszél
Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás 

mondotta az ünnepi beszédet. Az Actio Ca
tolica fontosságát emelte ki.

— Nem politikai szervezetet létesítet
tünk, az Actio Catolica több mint politi
kai párt, mert az egész katolikus társadal
mat magában foglalja.

Nagy feltűnést keltett a hercegprímás 
beszédének az a része, amely a katolikus 
erők érvényesülésének kérdésével foglalko
zott.

— A katolikus erők érvényesülését akar
juk a társadalomban — mondotta. — Nem 
azt kívánjuk, hogy valaki azért érvényesül
jön, mert katolikus, hanem

rátermettség esetén érvényesüljön, — 
noha katolikus.

A rátermettséget — folytatta — nem val
lással mérjük, sőt helytelenítjük, hogy a 
rátermettséget vallással mérjék.

Angelo Kotta pápai nuncius többek kö
zött rámutatott — a németországi állapo
tok) a célozva — arra, hogy

té\tanok támadtak, amelyek nyomán 
kaotikus állapotok keletkeztek.

Petrovácz Gyula és Huszár Károly volt 
miniszterelnök mondottak még beszédeket 
a vigadói nagygyűlésen.

§2 aZ3 Z8 P fiíuő BíPiBeneis
L ’iután százezerfőnyi tömeg vett részt 

az cukarisztikus kórmenetben. A Baziliká
tól az Országház-térre vonultak fel két órán 
át a katolikus ifjúsági szervezetek, hitbuz- 
galmi egyesületek, az egyházközségek és 
vidéki küldöttségek.

Színpompás kép tárult az Országház-té- 
ren a nézők elé. A zászlódíszbe öltözött té
ren, a templomi zászlók alatt sorakoztak a 
hívek tízezrei. A parlament homlokzatán 
hatalmas kereszt, a bejáratnál oltár volt 
felállítva. A kormányzónét József főhercegi

Auguszta főhercegnő, József Ferenc főher
ceg, Anna királyi hercegnő foglaltak he
lyet az oltár baloldalán, a jobboldalon a 
püspöki kar helyezkedett el. Harsonák je
lezték az Oltári Szentség és a hercegprí
más érkezését.

Milánóból jelentik: Az olasz sajtó behatóan 
kommentálja a most közzétett olasz emlék
iratot a dunai probléma tárgyában és azt 
írja, hogy annak egyes pontjai jclentőségtel- 
jes gyakorlati indítványok bizonyos dunai 
államok gazdasági ínségének enyhítésére.

A „Popolo d'Italia" azt írja, hogy 
Olaszország nem Ausztria—Magyarország

Párisból jelentik: Daladier miniszterelnök 
vasárnap résztvett Vichyben a radikális-szo
cialista nagygyűlésen és az utána rendezett 
díszebéden beszédet mondott a külügyi kérdé
sekről.

— A mai nyugtalan és zaklatott Európá
ban, ahol gyakran már-rnár az erőszak alkal
mazására kerül sor, a nyugalomban és béké
ben élő Franciaországnak kötelessége őrködni 
saját szabadságára. Az egész világ jól tudja, 
hogy mennyire a békét kívánjuk.

Mi nem akarunk fenyegetni vagy megaláz
ni egyetlenegy népet semt bármely politi

kai rendszer nek is hódoljon az.
Éppen ezért hadiállományunknak semmi
féle újabb csökkentését nem vagyunk haj

landók elfogadni.
egy oly őszinte és önzetlen nemzetközi egyez
ményen kívül, amely fokozatos lefegyverezést 
és állandó önműködő ellenőrzést állapít meg. 
S ennek az egyezménynek olyannak kell len
nie, hogy végrehajtását hathatós biztosítékok 
garantálják. Ez Franciaország álláspontja és

Dr. Tóth Tihamér c. apát, egyetemi ta
nár tartotta a szentbeszédett melyben ki
emelte, hogy

a magyar nép, a Krisztus tanán alapuló 
kormányzást várja.

öt utódállamának gazdaságpolitiakl egysé
gét kívánja megteremteni, 

hanem az a törekvése, hogy alkalmas és az 
illető államok gazdasági helyzetének megfe
lelő intézkedésekkel biztosítsa a többi állam 
érdekeivel való egyezést és beleillessze ezeket 
az államokat Európa általános gazdasági 
újjászervezésébe.

ebben semmiféle alkudozást nem ismer.
Mindenekelőtt meg kell állapítani azt a 

négyéves időszakot, mely alatt az ellenőrzést 
megszervezik,

— Lehet, hogy kihívom magam ellen a bí
rálatot, — mondotta továbbá a miniszterelnök 
—, de őszintén be kell vallanom, nem megy a 
fejembe az, hogy

ha valamennyi kormány teljesen jóhisze
mű, mégis hogyan lehetséges az, hogy 
olyan akadjon köztük, amelyik nem járul 
hozzá a fokozatos leszereléshez és ellen

őrzéshez,
mikor jól tudjuk, hogy egy újabb háború 
Európa pusztulását jelentené.

— De mit is akar Németországi Ha a múltban 
minden olyan kísérletet, mely a francia és né
met nép között tartós megegyezést akart te
remteni, meg is hiúsult, azért senki sem von
hatja kétségbe Németország jogát az élethez. 
senki 9em akarja megalázni a németeket. Bi
zonyos, hogy Németország kormányán ke
resztül nyilvánosan kijelentett 'vogy a bé-

Krisztus nélkül forradalom felé sodródik a 
társadalom.

Az ünnepség végén Serédi Jusztinián bí
boros-hercegprímás az Oltári Szentséggel 
áldást osztott és a térdeplő hívők sorfala 
között vonult el a papsággal.

Gazdasági blokk alakításáról nincsen szó.
A fasiszta kormány célja csupán az, hogy a 
stresai indítványok a gyakorlatban megvaló
suljanak.

A „Corriera dclla Sera“ hangsúlyozza, hogy 
a fasiszta kormány célkitűzése csupán egy: 
hogy meggyorsítsa a dunai államok gazdasági 
újjáépülését cs pénzügyi újjárendezését

két akarja,
mire valók ezek az ismételt szervezett 

tömegtüntetések?
Miért utasítja vissza Németország a leszere
lés megindítását s miért kér jogot arra, 
hogy költséges hadifelszerelést gyárthasson? 
Talán azért, hogy majd az egyezmény alá
írása után rögtön megsemmisítse? Senki sem 
vetheti Franciaország szemére — fejezte be 
beszédét Daladier —, hogy miközben egyre 
több tanujelét adja önzetlen békeszereteté- 
nek, minél több gondot fordít honvédelme 
megszervezésére.

I T »  i — " —

Tizennyolc év után tért 
haza az or osz hatii- 

fogságból
Nyíregyházáról jelentik: Galamb István, 

aki 1915-ben, mint fiatalember vonult be és 
ugyanez évben orosz fogságba került, most 
18 évi fogság után Nyíregyházára érkezett. 
Ismerősei és hozzátartozói alig ismerték fel a 
megrokkant, idősnek látszó emberben az egy
kori életvidám ifjút.

A  szekszárdi mezőgazdasági 
kiállítás rrsognyiSása

SzeJcszárdról jelentik: A szekszárdi mező- 
gazdasági és kulturális kiállítás és az ezzel 
kapcsolatos sorozatos ünnepségek vasárnap 
nagy érdeklődés közepette nyiltak meg. Nem
csak Tolna vármegyéből, és a környező vár
megyékből jöttek sokan, hanem még Buda
pestről is körülbelül háromezren rándultak le

N i n c s  s z ó  d u n a i  b l o k k r ó !  -  

í r j a  a z  o i a s z  s a j t ó
A dunai javaslatok gyakorlati megvalósítása

Daladier nem hisz 
Németország békés 

szándékaiban
A francia miniszterelnök feltűnő beszéde 

a leszerelésről
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D ü l j ö n g ö  ö r ü l i  
é f s s z a te a i g a r á s d á l l c o ü d s a  

K i s p e s t e n

H a s z n o s  tu d n i,
hogy sokféle betegségnek vehetjük elejét,

ha S c h m id th a u e r

keserűvizével eltávolítjuk a gyom or és 
belekben rejtőző és kórokat okozó 
baktériumokat.

Szelvény
A Magyar Hétfő sportpályázatához csato

landó. Enélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázó neve:____________________

Pontos címe: ________________________

ANKARA -  SOFIA
ÍR TA : HAN G AY SÁNDOR

Először történik most, Gömbös kezdeménye
zésére, hogy hivatalos külpolitikánk Kelet, felé
tájékozódik.

A magyarság, történelmünk folyamán vé
gig Nyugat bástyája volt. Rajtunk tört meg 
Kelet minden hulláma. Mi pusztultunk Nyu
gat védelmében s hála fejében — Trianont 
kaptuk. A  nyugati orientációnak azonban 
mindig volt egy titkos, rejtett és keleti lel
kűnkben gyökerező ellentéte, ami a nemzet 
megújhodását, új őserők magábavételét, vesz
teségeink pótlását, nem a Bécs— Berlin—Páris 
felé vonuló útvonalon, hanem az óbölcsőben: 
Ázsiában kereste.

Mindjárt a nyugati mintára államalkotó 
Szent István ellenében föllép: Koppány s a 
későbbi Árpádok, hogy ezt a nemzet lelkében 
élő vágyat levezessék, keleti testvérfajokat: 
kunokat, bolgárokat, bessenyőket telepítenek 
be. A renaissance-müveltségtől átitatott Hu
nyadi Mátyásban már politikai tisztánlátássá 
érett a Kelet felé néző gondolat. Sajnos azon
ban az idegen házból származó királyok alatt 
később nem tudott kiterebélyesedni s Nyugat 
kapujában idegen érdekekért véreztünk test
vérnépek ellenében hosszú évszázadokon át.

A nyelvtudomány és őstörténelmi nyomozás 
tnranizmus név alatt ismeri ezt a bennünk 
élő ösztönt s bár a volt monarchia hivatalos 
tudománya mindent elkövetett, hogy délibáb
nak minősítse, az mégis él, mégis virágzik és 
lehet, hogy Gömbössel most indul majd arra 
az útra, amin az enervált Nyugatot bámulatba 
ejti s degenerált diplomáciája helyett egész
séges, friss lélekkel ihletett új erőt lehel ebbe 
a korhadt európai kultúrába.

Kemal keleti zsenialitása, a haldoklónak hitt 
és velünk együtt levert Törökországból máról- 
holnapra győztes Törökországot teremtett. A 
bolgár erő — minden velünk vállalt nyomorú
ság ellenére — legyőzhetetlennek bizonyult. 
És itt van, a megcsonkított testvérmagyarság, 
irtóztató, égrekiáltó seb gyanánt a Duna part
ján, Damocles kardja gyanánt: babérkoszorú
zott fővel, műveltségével, lelkierejével és vele
született vitézségével!

Mi lesz, ha ez a három legközelebbi testvér-
nemzet kezet nyújt egymásnak? Mi lesz, ha
Összefognak?

A Fekete-tengertől a Lajtáig nyúló roppant 
erő lesz és Európa térképét újrarajzolja majd.
Szebbre, boldogabbra, meg elégedettebbre és 
igazságosabbra, mint amit Trianonban pingál-
tak nekünk.

Vajha sikerülne Gömbösnek tehát, Kelet 
felé vivő útján azt a nagy nemzeti összefo
gást, amit itthon hirdet, keleti testvéreinkkel 
valóra váltani.

Légrádi Pál 27 éves péksegéd Kispesten 
vasárnapra virradó éjjel csákánnyal sorba 
beverte a házak ablakait. A felriasztott la
kók és járókelők üldözőbe vették a csend
zavarót, aki előbb futásnak eredt, majd el
dobva a csákányt, szuronyt rántott elő és 
üldözőire támadt. Rendőrök siettek a dulako-

A MAGYAR HÉTFŐ lapfejgyüjtési ver
senye iránt állandóan fokozódó érdeklődés 
mutatkozik. Mind nagyobb számban érkez
nek be kiadóhivatalunkba az olvasók által 
összegyűjtött lapfejek, amelyeknek gyűjtői 
az eddiginél is jobban a köztudatba viszik 
azt az igazságot, hogy

a Magyar Hétfő a világ legolcsóbb hétfői 
lapja.

Lapfejgyüjtési versenyünkön jelenleg a kö
vetkező pályázók vezetnek:

Zellntr Gézáné Bpest 430. Fényes Imre Bpest 400. 
Nagy Dezső Pérs 330, Goldberger Béla Budapest 328. 
Fekete Ida Bpest 275. Mérni Ferenrné Debrecen 2fi0. 
Trostler Kleniér Bpest és Zsombor Attila Szeged 225. 
Vogler Béla Bpest 190. Jámbor Mihály Mende 154. 
Anrsln F.ndre Békéscsaba 102.

Ezenkívül rengeteg pályázó szerepel a ver
senyben 100-nál kevesebb lapfejjel.

Figyelmeztetjük a verseny résztvevőit, hogy 
csak nz eheti lapfejekkel lehet pályázni. Eddig 
is többen régi lapfejeket küldtek be, amelyeket 
azonban nem vehetünk figyelembe, mert minden 
héten csak az e heti lapfejek jöhetnek számításba.

A pályázat feltételei a következők:
Mindenkit megillet a jutalom, aki a MAGYAR IIÉTFÖ-

Nagy derültséget keltett Kispesten az 
utóbbi napokban történt érdekes esemény. A 
rendőrségre névtelen feljelentés érkezett, mely 
szerint eg>rik kispesti húsiparos házában rej
télyes dolgok történnek éjszakánként. A levél
író szerint: véres testeket rejtegetnek az il
lető lakásában.

A  megindult nyomozás meglepő erodmény- 
nyel végződött. A megjelölt helyen, az egyik 
szobában levő ágy felbontásakor észrevették, 
hogy véres a paplan. Gyors mozdulattal fel
rántották a takarót és emberi holttest helyett

A főkapitányságra vasárnap érkezett le a 
belügyminisztérium ismeretes re: lelete, amely 
a kártyaklubok megrendszabály zásáról, ille
tőleg töb bklub bezárásáról intézkedik. A fő
kapitányságon a rendeletet a Schnell-csopovt- 
r.ak adták ki, amely utasítást kapott arra, 
hogy kedden zárják le azokat a klubokat, 
amelyeknek működés {engedélyét a belügymi
niszter megvonta. Ezeknek a kluboknak a he-

dás helyére és nagynehezen lefogták az ak
kor már több sebből vérző, dühöngő embert. 
A rendőrorvosi vizsgálat megállapította, 
hogy Légrádi ön- és közveszélyes őrült. Be
szállították az angyalföldi elmegyógyinté
zetbe.

nek legalább in e heti lapfejét küldi be kindőhivata- 
lunkba. Nagyszabású versenyünk tíz hétig tart és az is 
résztvehet benne, aki hetenkint legalább 5 lapfejet küld 
be. mintán aj is jutalomban részesül, aki az egész ver
seny lefolyása alatt mindössze 50 lapfejet szolgáltat be.

Aki viszont minden héten legalább 20 lapfejet küld 
be, az hetenkint fokozódó értékű jutalmat kap.

Az egész olimpiász végül pontversenyt is képez, amely
nek első száz győztese még külön jutalomban is ré
szesül.

A versenyben résztvevők vágják tehát le a MAGYAR 
HÉTFŐ első oldalán a „MAGYAR HÉTFÖ“ címét magá
ban foglaló lapfejet és költségkímélés céljából azt a 
következőképpen juttassák cl kiadóhivatalunkba: A tiz 
lapfejet tegyék egy borítékba, amelyhez semmiféle leve
let nem kell mellékelni. A borítékot nem szabad lera
gasztani. hanem a iim felett ki kell tüntetni, hogv 
..Nyomtatvány**, a boríték hátlapjára pedig rá kcil 
Írni a feladó nevét és pontos címét. Ilyen módon a 
lapfejcket úgy Budapestről, mint vidékről 2 filléres 
postabélyeg felragasztásával cl lehet juttatni hozzánk.
A VERSENY ELSŐ TÍZ DÍJA A KÖVET

KEZŐ:
I. Nagyértékfl négylámpás rádiókészülék beépített 

hangszóróval.
II. Értékes művészi festmény.

TIT. Nngyértékű, művészi szobor.
IV. 100 pengő értékű bevásárlási utalvány.
V. 50 pengő készpénz.

VI—X. Értékes könyvjutalmuk.

— levágott borjút találtak az ágyban. Kide
rült, hogy a mészárosmester rejtette el azt, 
mert otthon ölték le az állatot, hogy ne kell
jen fogyasztási adót fizetni.

Jelentették az ügyet a város vezetőségének, 
amely éjszakai húsrazziát rendezett. Kiderült, 
hogy több kispesti húsiparos évek óta nem je
lenti be az otthon vágott állatokat és ezzel 
mintegy 100.000 pengő kárt okoztak a város
nak. A húsrazzia eredményeként több mészá
ros ellen eljárás indult közegészségügyi ki
hágás cs adócsalás címén.

lyiségeit kedden lepecsételik.
Értesülésünk szerint azokat a klubokat, 

amelyek tovább működhetnek, fokozotttab el
lenőrzés alá vonják és a rendőrség első sor
ban ezeknek a kluboknak a tagnévsorát fogja 
ellenőrizni. Listát fognak vezetni a rendőr
ségen az éjszakai életnek azokról az alakjiréd 
is, akikről köztudomású, hogy kártyajáték
ból élnek.

Zsebtolvajok garázdálkod
nak a villamosokon a kis- 

szakaszutasok között
Az utóbbi napokban több panasz érkezett 

a rendőrségre olyanoktól, akiket a zsúfolt 
villamoskocsikban zsebtolvajok fosztottak ki. 
A panaszokból megállapítható, hogy a zseb
tolvajok az utolsó időben az eddiginél sokkal 
aktívabban kezdenek ismét garázdálkodni a 
villamosokon azóta, hogy valamennyi vona
lon bevezették a kisszakasz-rendszert. A pesti 
zsebtolvajok ugyanis hamar rájöttek arra, 
hogy a kisszakasz-rendszer nagyon kedvez 
üzelmeiknek, miután a tantusszal utazók több
nyire annyira összezsúfolódnak a kocsivezető 
szűk perrónján, hogy ezen a szűk helyen a 
nagy tolongásban vígan arathatnak a zseb- 
metszök.

Napról-napra megismétlődnek olyan esetek, 
hogy a tantusszal utazók a kisszakasz hatá
rán megdöbbenve veszik észre, hogy útköz
ben ellopták pénztárcájukat vagy értéktár
gyaikat. Úgylátszik megszervezett banda mű
ködik, amely a kisszakasz-utasokra vetette ki 
hálóját és különösen az esti órákban dolgozik, 
miután a kocsivezető perrónja meglehetősen 
sötét, ami szintén megkönnyíti a tolvajok 
munkáját. A rendőrség megindította a nyo
mozást a sorozatos feljelentések ügyében, ad
dig is azonban tanácsos, ha a kisszakasz-uta- 
sok a legnagyobb óvatossággal vigyáznak ér
téktárgyaikra a zsúfolt villamos kocsikban.

Aem f e l e j t i  e l ?

Vasárnap
G

Hétfő
9 Osztálysorsjegy rendelése

Kedd
13

Szerda
11

Csütörtök
12 Osztály sorsjegy árának befizetése

Péntek
13

Szóm a
1*3 1. osztály húzása délelőtt órakor

Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára:
Nyolcad 3 pengő, negyed 6 pengő, lél 12 pengő, egész 24 pengő.

r(júási az jfedekiődés
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A mesterséges 
megtermékenyítésről*

Irta a Magyar Hétfő számára i 
D r-  T o í is  Béia nőorvos

Amióta Leewenhoek hollandi tudós 16t7-bcn 
a magaköszörülte nagyítólencsékkel először 
látta meg a férfi csírasejtjét, a n. Ácrséges 
megtermékenyítés gondolata egyre kísért a 
tudományban. Még mielőtt Baer 1827-ben fel
fedezte volna a női petesejtet, egy nagytudo- 
mányú olasz pap, Lazarro Spallanzani, a 
modenai egyetem tanára, foglalkozott a mes
terséges megtermékenyítés gondolatával. Tőle 
származik az első eredményes kísérlet is: 
1780-ban sikerült egy nőstény kutyát mester
séges úton megtermékenyítenie. A következő 
lépést John Hunter angol nőorvos tette meg. 
1790-ben hozta a tudományos világ tudomá
sára szenzációs esetét: egy asszonyt, kinek 
férje fejlődési rendellenesség miatt nem. lehe
tett apa, mesterséges úton tett anyává.

Marion Sims, a newyorki nőgyógyászati 
klinika vezetője, a múlt század végén a mes
terséges megtermékenyítésnek már egészen 
komoly metodikáját közölte és a mai kísérle
tek az ő eredményei nyomán történnek.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a 
mesterséges megtermékenyítés problémája 
sokkal jelentősebb és nagyobb horderejű kér
dés nemcsak a nőgyógyászat, de az emberiség 
és a társadalom szempontjából is, — mint 
ahogy azt általában a közvélemény hiszi. Ma 
már tudjuk, hogy a házasságoknak tíz—tizen
két százaléka, egyes orvosstatisztikusok sze
rint azonban húsz százaléka steril. A szapo
rodásra nem képes házasságoknak ugyan kö
rülbelül háromnegyed része különböző beteg
ségek miatt terméketlen, azonban bizonyosra 
vehető, hogy egynegyed részük — tehát az 
összes házasságoknak minimálisan őt száza
léka — a különben egészséges férfi rendelle
nessége folytán marad meddő. Ebből kiderül, 
hogy a mesterséges mogtermékenj'ítés, amely 
a legtöbb ember szemében csak rossz regény
írók fantasztikus témája és a képzelet fele
lőtlen játéka, — a valóságban komoly, a szó 
szoros értelmében gyakorlati probléma, amely 
méltán számíthat a legszélesebbkörü érdeklő
désre. Eltekintve a kérdés szociológiai és né
pesedéspolitikai fontosságától, csak a nőor
vos ismeri és tartja számon azt a rengeteg 
boldogtalanságot, amit az anyaság kielégít
hetetlen vágja hintett cl a földön.

Bármilyen fontos is e kérdés a gyakorlati 
élet szempontjából, semmiesetro sem szabad 
azt gondolni, hogy bármelyik gyakorlóorvos 
egyszerűen elvégezheti a mesterséges megter
mékenyítést. A sok sikertelen kísérlet, ami © 
téren történt, éppen azt bizonyítja, hogy bár
milyen egyszerűnek látszik is a mesterséges 
megtermékenyítés technikája, a valóságban 
megfelelő berendezkedés, mint például a forró 
léggel történő sterilizálás és megfelelő gya
korlat nélkül keresztülvihetetlen.

Mindezeken kívül a mesterséges megtermé
kenyítésnél nemcsak szigorú technikai szabá
lyokat kell betartani, de lélektani körülmé
nyekre is a leggondosabban kell ügyelni. A 
szakemberek például ragaszkodnak ' hozzá, 
hogy az orvos által operációs teremben, meg
felelő sterilitási viszonyok mellett elvégzett 
beavatkozáskor, — a férj feltétlenül felesége 
mellett legyen és vele foglalkozzon. A mes
terséges megtermékenyítés az egyetlen orvosi 
beavatkozás, amelynél nemcsak, hogy nem 
zárjuk ki a férjet, hanem megköveteljük 
jelenlétet.

A mesterséges megtermékenyítésnek oka 
nem szükségszerűen a férjben keresendő. A 
nőnél is fennállhatnak olj’an rendellenessé
gek, amelyek ezt szükségessé tehetik.

Sajnos, ma m *g nincsenek megbízható or
vosi statisztikák arról, hogy milj’ en sikerrel 
jártak a mesterséges megtermékenyítés! ki 
serietek. Csak megközelítő biztonsággal 
mondhatom azt, hogy a kísérletek harminc— 
negyven százalékban sikerrel végződtek.

Szándékosan egyetlen szóval sem emlékez- 
tem meg a mesterséges megtermékenyítés 
kérdésé körül felmerülő jogi, erkölcsi és 
vallási megfontolásokról. Ezekkel az orvos 
nem foglalkozik. Az orvost e kérdésben csak 
két dolog érdekli: tudományának fejlődése 
és a gondjaira bízott emberek érdeke. Fele
lősségre és számadásra csak e kettővel szem
ben érzi magát kötelezve.

n,.rv f„v- A . . UK,,,' ,,CS 'cnrioseperól volt
kérdési. L 0rvosok’ Í°Sászok vitaikor
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Parisban látták az eltűnt
gádoros!plébánost

É r d e k e s  b e j e l e n t é s t  t e t t e k  a  t ő k a p i t á n y s á g  
e l t ű n é s i  c s o p o r t j á n á l  V a l c s á k  Á g o s t o n  ü g y é b e n

Rejtélyesebb és titokzatosabb eltűnési eset 
évtizedek óta nem foglalkoztatta a rendőrsé
get, mint Valcsák Ágoston, a két évvel ezelőtt 
eltűnt gádorosi plébános ügye.

1931 szeptemberének utolsó vasárnapján 
nagy ünnepséggel készültek Gádoros község 
katolikusai az új plébános beiktatására. Előt
te való napon több magas egyházi méltóság 
érkezett az ünnepi díszbe öltözött kis község
be, hogy résztvegyen a másnapi felszentelő 
istentiszteleten. A vendégek a késő esti órá
kig voltak együtt. Valcsák Ágoston, a köz
ség jövendőbeli plébánosa, terveiről beszélt, 
amelyeket nagy tetszéssel hallgattak. Az esti 
vacsorán, amely csaknem éjfélig húzódott el, 
az egyházkerületből érkezett vendégeken kí
vül részt vett Gádoros község képviselőtestü
letének csaknem valamennyi számottevő tag
ja  és többen a környéki földbirtokosok közül.

A szép őszi vasárnap reggel, a beiktatás 
napján kicsinek bizonyult a gádorosi temp
lom, amelyet színültig töltött meg a község 
apraja, nagyja, hogy a fényes keretek között 
lebonyolítandó aktus szemtanúi legyenek. A 
mise megkezdése előtt félórával már talpalatt- 
7iyi hely sem volt a hatalmas épületben. A 
későn érkezettek a templom előtti térségen 
beszélgetve várták az egyházi méltóságok jö
vetelét. Részint kocsikon, részint gyalog ér
keztek a vendégek, akiknek tisztelctadóan nyi
tottak utat a szent aktusra összegyűlt polgá
rok.

Késik a  plébános

Megjelent a rendőrségen Valcsák Ágoston 
egyik volt osztálytársa, aki elmondotta, hogy

Páriából érkezett Budapestre és külföldi
tartózkodása alatt felismerte az eltűnt 

plébánost, sőt beszélt is vele.
Először hitetlenkedve hallgatták a bejelen

tést, majd azonban, amikor a volt osztály
társ megdönthetetlen bizonyítékokkal szolgált, 
el kellett fogadni az előadását. A jegyző
könyvbe vett bejelentés részlete a következő 
volt.

— Párisban, a földalatti jegypénztáránál 
találkoztam Valcsák Ágostonnal, akit az első 
pillanatban felismertem. Ő is észrevett en
gem és minden valószínűség szerint ez volt az 
oka, hogy sietve távozótt közelemböl. Nem 
voltam rest, utánamentem, megszólítottam. 
Feltűnő zavarosan viselkedett. Először azt

akarta velem elhitetni, hogy valakivel össze
tévesztem, de amikor látta: erről nem tud 
meggyőzni, könyörögve kért meg, ne beszél
jek senkinek sem a találkozásunkról.

— Megkérdeztem tele, hogy mi oka volt 
egyik napról a másikra eltűnni és az egész 
ország rendőrségét mozgósítani. Erre sem 
akart válaszolni. Búcsúzásnál még egyszer 
a telkemre kötötte, hogy sohase beszéljek va
lakinek találkozásunkról. ígéretet tettem, de 
lelkiismeretfurdalást éreztem, hogy nem tu
dom legalább az édesanyját megnyugtatni fia 
élctbenlétéről.

A váratlanul érdekes bejelentés után a fő- 
kapitányság rádiogramban kérte a párisi 
rendőrigazgatóságot, hogy tegye meg a szük
séges intézkedéseket Valcsák Ágoston plébános 
felkutatására.

(B. T.)

A  K ö z p o n t i  Te jjcsa rn o k  v e z é r -  
i g a z g a t ó j a  G e r ie i  La jos G o r á i  
M a n ó t  b íz ta  m e g  a tej á r ó n a k  
le s z o r ít á s á v á ! !

Az oltár körüli padok színültig megteltek 
az ájtatoskodókkal. Az orgona felzúgó hang
ja ujjongva köszöntötte az Istent. Néhány 
pillanat múlva be kellett volna lépnie a plé
bánosnak, aki azonban teljesen érthetetlen 
■módon késett. Kínos várakozásban múltak a 
percek,

Valcsák Ágoston plébános azonban nem 
jelentkezett.

A vendégek, de az imára gyűlt hívők is izga
tottan várták a fejleményeket. Amikor ne
gyedórás várakozás után sem érkezett meg 
a község plébánosi méltóságába beiktatandó, 
harmincnégyéves férfi, küldöncöt küldtek  ̂ a 
parókiára, hogy megtudják a késedelem okát?

Néhány perccel később a sekrestyés vissza
érkezett és jelentette, hogy

Valcsák Ágoston nem tartózkodik a 
papiakban.

Újabb eredménytelen várakozás után meg
kezdték az istentiszteletet.

Elhangzott a déli harangszó, beköszöntött 
az este, de az eltűnt plébánosról semmi hír 
nem érkezett. Minden alapot nélkülöző sutto
gások keltek szárnyra.

Az egyik verzió szerint Valcsák Ágoston 
bűnténynek esett áldozatul, a másik sze

rint öngyilkosságot követett el. 
Egyiknek sem volt természetesen semmi ko
moly alapja. A gyilkosságra azért nem lehe
tett gondolni, mert az eltűnt plébánosnak sem 
haragosa, sem irígye nem volt. A községben 
mindenki szerette, tisztelte. Az öngyilkosságot 
pedig kizárta az a tény, hogy erre semmi 
oeka sem volt. Fiatal kora ellenére kiegyen
súlyozott, nyugodt, gondtalan életet élt. Meg
testesítője volt a szeretettel körülvett lényéből 
nyugalmat sugárzó lelkipásztornak, akit vak 
bizalommal kerestek fel a tanácsot és vigasz
talást kérő hívei.

Megindul a  nyomozás
Valcsák Ágoston legjobb barátai sem tud

ták magyarázatát adni annak, hogy mi tör
ténhetett a szerencsétlen emberrel? A csend- 
őrség az eltűnés bejelentése után széleskörű 
nyomozást indított a plébános felkutatására. 
amely azonban nem vezetett eredményre. A 
nyomozás munkájába bekapcsolódott  ̂a buda
pesti főkapitányság eltűnési csoportja, majd 
pedig, amikor az egyházi hatóságok a belügy
minisztériumban is eljárták Valósak Ágoston 
ügyében, a belügyi nyomozok is munkába ál
lottak. Hónapokig hiábavalónak bizonyulj a 
kutatás, amíg végül ad acta tettek az eltűnt 
plébános ügyét. .

A detektíveknek bele kellett nyugodmok, 
hogy a rejtélyes ügyre tálán sohasem lehet 
napfényt deríteni. Több, mint száz ̂ detektív 
nyomozott ebben az ügyben. Rádiókörözést ad
tak ki, pontos személyleírást közöltek, mindez 
azonban hasztalan volt. A csehszlovák ható
ságok is széleskörű nyomozást indítottak az 
eltűnés miatt, mert Valcsák Ágoston Árva 
megyében született és arra gondoltak, hogy a

a plébános talán ólublón lakó özvegy 
édesanyjához utazott.

De ez sem felelt meg a valóságnak. A sze
rencsétlen özvegyasszony kétségbeesve hal
lotta fia eltűnését, de semmit sem tudott 
mondani arról, hogy hol tartózkodhat.

Az eltűnés óta pontosan két év telt el. Az 
elmúlt hosszú idő alatt azonhan egyetlen e 
jelentés sem érkezett, — ami pedig *  
rjyobb ritkaság — . hogy valahol az eltűnthöz 
hasonlót láttak volna.

Vasárnap délelőtt azonban rendkívül érde
kes fordulatot vett az ügy, amely szinte tazbn 
hozta a főkapitányság eltűnési csoportját.

Egy s ik k a s z tá s i ü g y  e lk é p e sz tő  k u lis s z a t itk a i
Az élet néha a legmerészebb fantáziájú 

bohózatírókat is lepipálja. Egymás mellé so
dor embereket, üzleteket köttet meg velük és 
mikor már a célnál vannak, közbelép a 
rendőrség és kitudódik, hogy az egyik fél 
vezérigazgató és a másik. . . .  Ez történt most 
is és ezen mulat napok óta a pesti city.

Az ügyet egy sikkasztási feljelentés leplezte 
le. Egy feljelentés, amelyet Ur György lap
kiadó adott be sikkasztás címén az ismert 
Garai Manó ellen.

Urnák van egy hetilapja. Garatnak pedig 
van egy közgazdasági múltja. Ur tehát meg
bízta Garaity hogy intézze a lap „ közgazda- 
sági”  ügyeit. Garai munkához is látott. Egy 
hétig dolgozott és ekkor Ur felszólította, hogy 
számoljon ei Garai eleget tett a kérésnek és 
benyújtotta elszámolását, amely szerint 200 
pengőt kapott innen, 200 pengőt onnan és 400 
pengőt az Általános Központi Tejcsamoktól. 
Ez tehát összesen 800 pengő, amelyből 400 
pengőt jutalék címen Garai megtartott ma
gának és kijelentette, hogy az Űrt megillető 
bOO pengőt elköltötte taxira egy hét alatt és 
ezért nem hajlandó egy fillért sem fizetni. Ur 
nem szólt egy szót sem, hanem elment a főka
pitányságra, ahol sikkasztás címén feljelen
tést tett Garai ellen.

Az ügyben megkezdődtek a kihallgatások és 
ezeken tudódott azután ki, hogy Gerléi Lajos,

a Központi Tejcsarnok vezére nemcsal: hogy 
400 pengőt adott Garai szerkesztő úrn ik, ha
nem egy fontos üzleti megbízást is. És pedig: 

Garai Manó szerkesztő urat megbízta az- 
zal, hogy járjon cl a tejszállítóknál és 

szorítsa le a tej árát.
Ez nyilvánvalóan azt a célt szolgálná, hogy a 
kartell még többet kereshessen. Garai meg is 
kezdte a tárgyalásokat, azonban közbejött a 
feljelentés és ez egy pár napra megszakította 
az agilis Garai tárgyalásait, akiről különben 
a rendőrségen még egyéb is derült ki. Kitűnt, 
hogy az egyik vállalatnál, amely 200 pengőt 
utalt ki Garainak, nem Garai, hanem egy ma
gát „dr. Szalai” -nak nevező monoklis úrnak 
utalták ki a 200 pengőt Ur György lapja ré
szére. Ez az úr a nyugtát is Szalai néven írta 
alá. Kitűnt, hogy Garai, mint „dr. Szahi” 
jelent meg a vállalatnál. Ezután a rendőrség
ről átkerültek az iratok az ügyészségre, ahol 
most már a sikJcasztáson felül okirat hamisítás 
miatt is vádat emelnek Garai ellen, mivel 
„ Szalai'* néven írt alá egy nyugtát. Az ügy 
érdekes, de még érdekesebb a kérdés: Vájjon 
folytatni fogja-e Garai a Központi Tejcsar
nok nevében a nagy árleszorító tárgyalásokat?

Mindenesetre sokan érdeklődve várják, hogy 
mit tesz Geriei Lajos, a Központi Tejcsarnok 
rezére új munkatársával, Garaival. Tovább 
hagyja-e tárgyalni, v a g y ...?  — végkielégíti.

.— ■

ueszedeimes lattásfosztogatőkat 
lesüt el a rendőréig

II letartöztatsmah közöli uannak Pairgcbsuicii-Horuáiti
Emii kelőről is

Hónapok óta nyomoz a rendőrség egy ve
szedelmes betörőbanda után, amely egyre- 
másra követte el a fővárosban a legvakme
rőbb lakásfosztogatásokat. Mindenkor ugyan
azzal a módszerrel dolgoztak és mégsem si
került őket ártalmatlanná tenni, míg végül 
az éjszaka rendőrkézre jutottak.

Három hónappal ezelőtt, mint emlékezetes 
ismeretlen tettesek behatoltak Petrichevich- 
Horváth Emil ny. államtitkár budai laká
sába, ahonnan felbecsülhetetlen értéket, sző
nyegeket, fehér- és ruhaneműeket, vázákat 
vittek el. Csaknem teljesen kifosztották az 
egész lakást. A betörök világos nappal men
tek be az épületbe, amelynek első emeletén 
van az államtitkár lakása. Megvárták, amíg 
beesteledett és amikor kellő biztonságban 
érezték magukat, felnyitották a lakást, amely
nek gazdája vidéken nyaralt.

A betörők azután amikor alapos munkáju
kat elvégezték, az épület első emeletének ab
lakán keresztül, összekötött függönyök segít
ségével elmenekültek. Hosszas nyomozás után 
sikerült elfogni a tetteseket Fekete Sándor 
24 éves motorszerelő és Kaik Mátyás 34 éves 
hajófütő személyében. Beismerő vallomásuk 
után a rendőrség mindkettőjüket letartóz
tatta.

Ugyancsak vasárnapra virradó cjjel tették 
ártalmatlanná és vasárnap tartóztatták le 
Lagyánszky József bandáját is, melynek tag
jai a húsz éves napszámos és Andrási Gyula, 
valamint Koczor János napszámosok voltak. 
Az elfogottak Szíjgyártó János Hegyalja-út
7., Foltik János Soroksári-út 41. és Gcrsten- 
baum Jánosné Magdolna-utca 43. szám alatti 
lakásaiba törtek be.

A  P á v a - u t c a I  z s i n a g ó g á n a k
r o h a n t  é s  f e l r o b b a n t  
e g y  m a g á n a u t ó

Sorozatos autó- és motorkerékpárszeren
csétlenségek több sebesülttel a Újvárosban

Vasárnap délelőtt félórán belül két súlyos 
autó- és motorkerékpárszerencsétlenség tör
tént Budapesten. Az elsőnél Horváth Imre 
39 éves magánhivatalnok ittasan vezette autó

ját a Páva-utcában. Minden valószínűség 
szerint elaludt a volánnál és ez okozta a sze
rencsétlenséget. Az autó teljes sebességgel 
száguldott, kacskaringós utat tett meg, a já

rókelők ijedten futottak át az úttesten, 
amerre elhaladt.

A- gépkocsi egyszer csak felrohant a jár
dára, nekirohant egy fának, majd irányt 
változtatva, a másik oldalra robogott és 
teljes sebességgel neki vágódott a Páva

utcai zsinagóga falának.
Hatalmas füstoszlop csapott fel az autóból, 

amelyet robbanásszerű zaj követett, a kocsi 
darabokra zúzódott szét, vezetője pedig vére
sen bukott ki az úttestre. A robbanás zajára 
pillanatok alatt nagy embertömeg gyűlt ossz*', 
az égő autó körül. Közben rendőr is érkezett, 
aki értesítette a mentőket és a tűzoltókat a 
szerencsétlenségről. A tűzoltóknak kevés dol
guk akadt. A gépkocsi pillanatok alatt telje
sen elégett, a szerencsétlenül járt autótulaj
donost a mentők első segélyben részesítették, 
majd súlyos sérülésekkel a Fehér Kereszt- 
kórházba szállították.

A vasárnap délelőtti másik szerencsétlen
ségnek három súlyos sérültje van. Ivanoff 
Tódor 24 éves magánhivatalnok oldalkocsis 
motorkerékpárjával az tillői-úton robogott 
Kispest felé. Oldolkocsijában Hadzsi Petroff 
48 éves bolgár kertész ült. A motorkerékpár 
a megengedett sebességgel haladt, az alig 
számottevő forgalmú útvonalon, amikor egy 
Balázsi/ Károly nevű 8 éves tanuló szaladt 
át az úttesten. A motorkerékpár vezetője tel
jes erővel fékezett, hogy a gázolást elkerülje. 
Éppen i*

a hirtelen fékezés következtében a moto
ros felborult, nekivágódott a szerencsét
lenség előidézőjének, a két utasát pedig 

maga alá temette.
A rövidesen megérkezett mentők a három 

sebesültet, akik közül Balázsy Károly álla
pota könnyebb, a Szent István kórházba szál
lították.

KISPESTEN A TELEFONKÖN YYVEL
VILÁGÍTANAK AZ UTCAI TELEFON- 
FÜLKÉKBEN. Kispesten ezideig nem vol
tak este az utcai telefonfülkék kivilágítva. 
A szelidebb természetű telefonálók gyufá
val, öngyújtóval vagy villamos zseblámpá
val világítottak maguknak, hogy tárcsáz
hassanak, a bosszúállók azonban a telefon- 
könyv egyes lapjait gyújtották meg és en
nek a rögtönzött „fáklyának** a fényénél 
telfonáltak. Most hosszas húza-vona után 
Kispest városa vállalta magára az utcai 
telefonfülkék világítását és így végre a 
kispesti telefonfülkékben Is kígyóinak a 
lámpák.

a hirtelen változó szeszélyes időjárás miatt 
fokozottan keli vigyáznunk az egészségünkre!

Döntse el mi 'óbb:
Alapos meghűlés; ágybanfekvéssel, lázzal, 
torokfájással, köhögéssel, tüsszentéssel, izü
leti fájdalmakkal,

vagy;
az, ha inkább megelőzi a hajt és bedör- 
zsölesre, borogatásra, gargalizálásra

D I A N A
SOSBORSZESZT

használ, mely megedzi testét, megvédi, 
ellenállóvá teszi szervezetét.
A rossz idő minden viszontagsága ellen fel
vértezi ez a kipróbált, megbízható házúzer.
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A betörő szíve...
r  Ez a kis történet néhány nappal ezelőtt pergett le- 
Kültelki románc a jószívű betörőről. Pesterzsébet hatá
rában, a szegénynegyedben fltött-kopott. Teleki-téren 
használt állapotban vásárolt tábla hirdeti, hogy: fűszer
áruk kaphatók a kis üzletben. Valamelyik csibész ezt 
a szatócsboltot szemelte ki és elhatározta, hogy ki
fosztja. Az éjszaka leple alatt, feltörte az ajtót és be
hatolt az üzletbe. Bizony a polcokon alig szerénykedett 
valami áruféle. A szegénynegyed kiskereskedője már ré
gen kihitelezte parányi tőkéjét és a boltja már kon
gott az ürességtől. A pult fiókjában néhány fillér bujt 
meg, a fizetési meghagyások és árverési hirdetmények 
tömegében. . .  A betörőnek bizonyára feltűnt a legfelső 
szigonihangú felszólítás. Az állott benne, hogyha a sza
tócs másnap nem fizet le lt pengőt a fűszernagykeres
kedőnél, a kitűzött árverést megtartják. . . A csibész 
szeme bizonyára könnyes lett. Ki tudja, mire gondolt!... 
Az tény, hogy másnap nagy meglepetés érte a fűszerest. 
Észrevette, hogy éjszaka valaki járt az üzletében, de 
nem hiányzott semmi. Sőtl A pult fiókjában, a szigorú
hangú ügyvédi felszólítás tetején egy tizpengőst talált. 
Mellette egy cédulán néhány sor: Én akartam itt lopni, 
de azt látom, hogy magán kell segíteni. Tisztelettel a 
betörő, akinek szíve van , ,  g

Érdem —  az is v a la m i. . .
London két seriffet választott. Véletle

nül mind a kettő... hogyis mondjuk csak... 
vallásilag... Szóval, nem fajtiszta. Emellett 
a választás után még indokolást is tett 
közzé a hatóság, mondván, hogy nálunk, 
mármint náluk, vagyis Londonban, nem 
néznek felekezetet, politikai álláspontot, 
vagy hasonló mellékkörülményeket, ott ki
zárólag az érdemeket tekintik, mindig csak 
az érdemeket, a rátermettséget.

Az indokolás — különösen Németország
ban — nagy feltűnést keltett. Bizonyára 
nem értik Göbbelsék, hogy miért kell az 
ilyen magától értetődő dolgot külön ki• 
hangsúlyozni. Hiszen ez minden kultúr- 
dllamban Így van..:t

eckSltsakeí !
Egy francia nudista Olaszországban járt és 

felhívta az olasz körök figyelmét arra, hogy 
a ruhaviselet mennyire erkölcstelen. Az el
maradt olaszok nem sietnek a levetkőzéssel, 
ők még mindig azt az elavult felfogást vall
ják, hogy a ruhaviselet erkölcsösebb, mint a 
meztelenség. A nudista vezér fejcsóválva 
vette tudomásul a különös felfogást.

önök bizonyára nem  i s m e r i k  Ve r á t ,  
mármint Eszterházy Vera grófkisasszonyt, 
akit Bécsben börtönbe zártak azért, mert 
G000 si l l ingrgrel  t a r t o z i k  S p i t z o r é k -  
n e k és fizetni sem akar, — legfeljebb öt
százat — meg vagyontalansági esküt tenni 
sem akar. Vera, a k i t  Ön ö k  n e m i s 
me r n e k ,  ruhát csináltatott hatezerért, ele
gáns estélyieket, divatos lovaglókat, villás
reggelihez külön, fürdéshez külön, pizsamát 
és egyéb ilyesmit, tekintve, hogy a t e s t i  
e l e g a n c i á r a  m i n d i g  i s  n a g y  
s ú l y t  h e l y e z e t t ,  de már kicsiny gyer
mekkorában megfogadta, hogy hatezret soha 
az életben nem lesz hajlandó fizetni, legfel
jebb ötszázat és azt is, hogy i n k á b b  be
b ö r t ö n ö z i  éti ma g á t ,  de n e m t e s z  
v a g y o n t a l a n s á g i  e s küt .  Részben, mert 
az semmiképpen sem sikk, hogy ő e g y  
S p i t z e r  m i a t t  vagyontalansági esküt 
tegyen, másrészt pedig Vera, akit mi e b b e n  
a p i l l a n a t b a n  ismertünk meg, bizo
nyára úgy gondolkodik, hogy hatezerért érde
mes leülni néhány hetet, zágson, az is egy 
vicc, k i nem  ü l m a n a p s á g ?  Bizonyára 
h e l y e s e l n i  k e l l  Vera eljárását, n e k i  
l e s z  i g a z a  és nem Spitzer et Co-nak; 
Spitzer et Co boldog lehet, hogy kezétcsóko- 
lomot köszönhetett Vera vörösre lakkozott 
körmöcskéinek és szóba elegyedhetett — eset
leg kis tréfás ugatásba — a remek orosz 
agárral, a k i esetleg szintén beletartozik 
Verácska ama ingóságaiba, amikről néha 
h a t ó s á g i  j e g y z ő k ö n y v e k  emlékez
nek meg. Vera golfozik, Hölgyeim és Uraim, 
bokszol a lábával, rúzsozza a térdét és 
nincs egyetlen mozgatható testrésze, amit ne

és Umúm* /
állítana be a Kozmosz zűrzavaros ritmusába, 
férjhezmegy, elválik, platina, bronzvörös, 
föltűnik, letűnik, csókot árul jótékonysági 
ünnepélyen, idegrohamot kap hajnali viski- 
zés közben, ő az, Vera, ó, nem Eszterházy 
Vera, csak Vera, hívhatják Eszterházynak és 
Tamtadaramtamtamnak is, de Spitzernek 
sohasem. . .  és . . .  adóssága lehet Spitzernél 
hatezer, de. . .  k ö v e t e l é s e  i s  l e h e t  
Spitzernél. . .  hatezer. . .

Ismerjük Willyt, Teddyt, Tivit, ezek a szál
lodaportásokat és főpincéreket kultiválták egy 
időben, Vera, Inez, Inge, Pimpike és Pumpika 
szegény S p i t z e r  et  C o-r a m á s z n a k  hat
ezerért, bevonulnak a börtönbe és bizonyara 
módfelett haragszanak, hogy néhány hétre be 
k e l l  s z ü n t e t n i  az  e s t i  b r i d z s -  
p a r t i t ,  bár a divatlap bejuthat a fogházba 
és a büntetés letöltése után Vera fittyet hány 
Spitzernek, K r a u s z h o z  p á r t o l ,  minden 
rosszat mond egykori szabójáról és közli, 
hogy csupán azért nem fizette ki a hatezret, 
mert a ruhák h a s z n a v e h e t e t l e n e k  
voltak.

Önök nem ismerik Verát, Hölgyeim és 
Uraim, de ismerik Kerekesnét, Fehérnét és 
Agostonnét, ezek szegénykék napi 50 fillért 
lekoplaltainak a családjukkal, de e l s e j é n  
k i f i z e t i k  azt a Spitzert és szó sem le
hetne arról, hogy bemenjenek a Markóba 
azért, mert becsapták a hitelezőket.

Oda legfeljebb Kerekes, Fehér vagy Ágos
ton kerül, azért, mert kiderül, hogy nem  
a s a j á t j á b ó l  f e d e z t e  a feleségo ruha
számláját. I g a z ?

Lengyel Miklós.

I Y P E R 0 L szájvíztabletta

Ideális száj- és torokfertőtlenítő

V ig yá za t! M egje le n ik
a  „ T a r h á s o k  L a p j a fií,

a m e l y  k ö z ö l n i  f o g j a  a z  a d a k o z ó  e m b e r e k  n é v s o r á t  é s  
h o g y  a z o k a t  m i l y e n  m e s é v e l  l e h e t  m e g p u m p o l n i

G yorsaság nem boszorkányság
'A repülő-, motor- 6* egyéb világrekordok korá

ban szinte természetesnek találjuk a hírt, amely 
arról értesít, hogy valahol Keleten, Indiában egy 
h é t é v e s  fiatalasszony egée zségee fiúgyermek
nek adott életet; ezt megelőzően persze, 6 éves ko
rában nőül vette ót egy főúri család 11 éves féfi- 
sarja. Az ifjú anyának — a hír szerint — inég 
megvannak az összes tejfogai. Ezzel szemben bizo
nyosra kell vennünk, hogy az újszülött egyetlen 
tejfogat sem hozott a világra. Sőt: egyetlen tej- 
renceletet sem.

Az orvos mint Végzet
Németországban törvény készül, amely jogot ad 

az orvosnak arra, hogy egyes g y ó g y í t h a t a t 
l a n n a k  talált esetekben, a beteget megszabadít
hassa kínszenvedéseitől és — öljön. Az orvosnak 
Végzetté való előléptetése meglehetősen merész és 
újszerű kísérlet és bizonyára humanisztikus célt 
szolgál, mint ahogy sok hasonló ötlet felmerülése 
— ha nem Is Ilyen snájdig-ul — igyekezett már az 
orvostudományt a szenvedés leküzdésére felhasz
nálni. Azonban . . .  Nagy kérdés, hogy egy tör
vényparagrafussal megoldható-e az a fogas kér
dés, hogy gyógyíthatatlan betegségek megítélésé
ben mikor fogadható el az orvos álláspontja. A tu
domány mai állapota és a gyakorlat eddig csak 
arról győzött meg bennünket, hogy az orvos is 
halandó ember és — igen gyakran tévedhet. Még 
a német orvos is. A gyógyíthatatlan betegségek 
megjelölése és száz százalékos felismerése — nem 
fajelmélet és — nem is elmélet. Sokan meggyó
gyultak már gyógyíthatatlan betegségből és sokan 
elpusztultak — gyógyíthatóban.

Ugyancsak merész kísérlet. . .  Elfér ez egy — 
törvényparagrafus keretei között?

Epitáfium
Breitner úr egyidőben Brca adódiktátora volt. 

Nem létezett az a vastag bőr, amit ez a kiváló 
férfiú mester! kézzel le ne nyúzott volna. Végül: 
megbukott. Most: egy bécsi takarékpénztár igazga
tónak hívta meg. Kifogadta a megtisztelő ajánla
tot. Furcsa jatéka a — véletlennek. Vannak embe
rek. akiket arra ítői a sors, hogy állandóan adóz
tassák felebarátaikat. Mert a volt adóügyi tanács
nok, mint takarékpénztári igazgató is — csak adóz
tatni fogja a bécsi polgárságot.

. . .  feltéve, ha jó adódikiáterság után. Jó bank- 
igazgató akar huni.

Öllet nélkül nem leijei 
élni!

Egy amerikai szénkirály, valamikor dús
gazdag nábob, > tröszt- és kartelfejedelem, 
nagy nyomorban meghalt. Kezdünk kiáb
rándulni elekből az amerikaiakból. Vala
mikor ellátták a világot a szénen kívül 
ötletekkel is. Ma nincs egy rendes ötletük 
és éj^pon ma nincs, amikor pedig ötlet 
nélkül nem lehet élni. Mi menthette volna 
meg ezt a peches szénkirályt., aki trösztök
ben és kartclekhen elismert tekintély? Az 
ősz vége felé idejön hozzánk, csinál egy 
amerikai ízű kartelt. Szénben itt nagy üz
let lesz télen. Hát kár az ilyen emberért, 
gki nem gondolkodik?

ötezer pengő tőkével rendel
kező társat keresek versenyen 
kívül álló szaklaphoz. Havi ezer 
pengő jövedelem biztosítva. Ko
moly ajánlatokat, lehetőleg 
szakemberektől „RITKA ALKA
LOM 1553” jeligére a főkiadóba 
kérek.

Budapestet azelőtt a kávéházak városának 
nevezték, ma azt is lehetne mondani, hogy a 
gründolások székhelye. Fantasztikus és soha 
meg nem valósulható terv-eket főznek ki, me
lyeknek élén a színház- és lapalapítás vezet. 
Éppen ezért kíváncsi voltam a „versenyen kí
vül álló szaklapra”  és miután a bélyegköltség 
nem nagy, jelentkeztem pénzestársnak.

Válasz érkezett, amely kissé megingatott a 
nagy vállalkozás tekintetében ugyanis a „Knr- 
dosi László főszerkesztő” aláírásával ellátott 
tízsoros levélben tizenhat helyesírási hiba volt. 
Egyébként a kávéházba hívott meg a társat 
kereső úr.

M i l y e n  l a p  h i á n y z i k ?

Pontosan megjelentem a találkán. A „fő '
szerkesztő úr” szívélyesen fogadott. A bemu
tatkozásnál megjegyezte, hogy örülne, ha új
ságíróval csinálhatná meg a bomba üzletet.

Kardosi (ez persze írói neve) miután ki
jelentettem, hogy komoly tárgyaló fél vagyok, 
hozzákezdett terve elmondásához.

—  Nézze, kollegám — mondotta — már 
minden lap van Pesten, csak egy nincs, ame
lyikkel havonta 3—4000 pengőt lehetne tisz
tességes úton keresni. Ez a lap pedig a tar- 
hások szaklapja!

Azok kedvéért, akik talán nem tudják, hogy 
mi a tarha, gyorsan megmagyarázzuk. A pesti 
argó szerint azok a tarhúsok, akik ismert em
bereket keresnek fel és különböző mesével né
hány pengő adományt csalnak Id. Ezek nem 
tévesztendők össze a haknistákkal. Ugyanis, 
amíg a haknis valami ellenértéket ad, addig a 
tarhás ellenérték nélkül kunyerál.

— ltemek az ötlet! — bátorítom a főszer
kesztő” urat. De, hogy képzeli a lapot?

1 0 . 0 0 0  p e n g ő  a  h a v i  
b e v é t e l . . .

— Ó, már minden tervem kész. Berlinben, 
ahol a szakma a legelterjedtebb, már van egy 
ilyen szaklap: „Achtung/ . . . ”  a címe. A lap
ban megírjuk, hogy kik azok, akiktől lehet 
tarhálni. Címeket és ötleteket adunk. Közöl
jük, hogy mikor és milyen mesével lehet őket 
levágni. A  lap egy-egy példánya két pengő 
lesz. Pesten legalább ötezer tarhás él, tehát 
a bevétel havi egyszeri megjelenés esetén

10.000 pengő. Mondjuk, hogy a költségek, 
nyomda stb. 3—4000 pengő, akkor is 2—3000 
pengő jutna ránk fejenként. Az első szám no
vemberben jelenik meg.

Igyekeztem mosoly nélkül hallgatni a szak
lap leendő kiadóját. Megtudtam, hogy lapen
gedély még nincs, de nem is szükséges, ha öt
hetenként jelentetjük meg.

— Engem nagyon érdekel az iigy — foly
tattam —, csak egy kis baj van. Nincs ötezer 
pengő, csak hat száz . . .
. — Nézze, kollegám, az is elég — egyelőre. 
A fontos, hogy meginduljunk. Látja, itt van 
már együtt az első szám anyaga.

Valóban listát mutatott, melyen ismert vál
lalatok, jótékony emberek és egyesületek címe 
szerepeltek. A nevek mellett megjegyzés, hogy 
mennyit szoktak adni és mi hatja meg őket.

Azzal búcsúztam el Kardosi Lászlótól, hogy 
holnap hozom a pénzt. Eltekintve attól, hogy 
a „Haknikos Lapja”  című sajtótermékről, mi
lyen sértő véleményem van, nem mehetek el 
a találkára, mert meg néhány pengő hiány
zik a hatszázból. . .

Majdnem elfelejtettem! Meg kell írni, hogy 
a főszerkesztő-jelölt is tehetséges haknista, 
mert „nincs nálam apró!” felkiáltással velem 
fizettette ki uzsonnáját. Kénytelen voltam fi
zetni, hiszen én pénzestársnak ajánkoztam . . .

Ritter Aladár.

A macska lu x u s .. .
Prágában bevezetik a macskaailót. Az 

indokolás kifejti, hosry a macska van 
olyan luxuscikk, mint a kutya és ha a ku
tya után adót kell. . .  akkor a macska . . .

Mi törvénytisztelők vagyunk és nem kri
tizáljuk meg egy idegen állam törvényeit 
sem. Csak megemlítjük... Hogyan? Prá
gában eddig talán nem számított súlyos 
adónak a macskatartás? Pesten, sőt általá
ban egész Magyarországon már jó régen 
tadjuk, hogy a legtöbb kényszeregyesség- 
nek, sőt válópernek is a súlyos maeskaadó 
az oka . . .

A macska nálunk nem egy olcsó mulat
ság . . .

KÖZEL NYOLCMILLIÓ PENGŐ 
jut a m. kir. osztálysorsjátékban 

a szerencsés nyerőknek.
Vegyen még ma az általánosan 

ismert szerencse-ioárusítőnál: 
DŐRGE FRIGYES BANK R.-T, 

Kosuth Lajos-utca 4,

Tcrmészetcsen
proloizg úlíals.

bennünket 
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F S A  M A V O L O
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„ksUacagudicutak, étek..."
öregedő, törődött emberke . . .  Elseje táján 

jön, bűnbánóan, szerényen. Félénken csönget 
be a lakásokba és a sok lépcsőjárástól aszt
más hangon szólal meg. . .  Ellenséges tekinte
tek fogadják mindenütt és bosszúsan csapják 
be sokan orra előtt az a jtót. . .  Nem koldus. 
És nem is jótékony adományokat gyűjt. Pénz
beszedő. Mindegy, hogy gáz-vagy villanyszám
lát hoz-e, esetleg a részletes. Pénzbeszedő ma 
Pesten . . .  Mindenki haragszik rá, a leggyü- 
löletesebb jövevény. . .  A napokban megfi
gyeltük. Végigjárta a nagy bérház lakóit, de 
a legtöbb helyről üres kézzel távozott. Emelet
ről emeletre alázatosabb lett, minden ajtónál 
félénkebben kezdte el mondólcáját. Elkerget
ték, sokan még gyűlölködő szavakat is küldtek 
utána... Egy darabig tűrte, aztán megállt, 
nagyot sóhajtott és szomorúan mondta:

— Kérem, azért ne haragudjanak rá m ..t 
Ne haragudjanak érte, hogy é lek ...

Annyi szomorúság és megértés volt a hang
jában, amilyen szomorú ma csak egy pesti 
pénzbeszedó lehet. . ,

*

hebücvM a fekúz (téricűkú&at*
Hetyke kis fekete bajusza van, jól táplált 

arcán állandó a mosoly. Amikor megjelenik az 
utcában, a szomorú házakból kitódulnak az 
emberek és izgatottan, kíváncsian körülsereg- 
lik. Kényelmesen leszáll a zöld kocsiról, fel
nyitja fekete bőrtáskáját és diadalmasan néz 
körül. . .  A pénzespostás, aki elseje táján a 
nyugdíjakat és egyéb járandóságokat hozza, 
a nagyon boldog halandóknak még talán aján
dékot vagy főnyereményt is __ Az életöröm
jön a kopott, fekete börtáskában. A postás 
fontosságának teljes tudatában veszi elő a 
rózsaszín utalványokat és diadalmasan néz kö
rül, mint az ajándékosztó . . .  Stílusos a szí
nük ezeknek a pénzesutalványoknak, mert 
rózsaszínűre festik a bcldog címzetteknek a vi
lágot. . .  Remények és kétségek fogadják min
den reggel a pénzeslevélhordót. Akikkel szóba- 
áll, boldogok, akiket elkerül, szomorúak. A 
legszívesebben látott vendég ebben a pénztelen 
világban, amelyben sokan már csak tőle vár
ják a soha be nem teljesülő csodát... És ó 
napóleoni pózzal, fejedelmi gesztussal osztja 
szét a pénzt. Mint egy modern Krözus, akitől 
élet és halál függ . . ,

(L-enc)

A  le g ú ja b b  fo g la lk o zá si 
á g : a k u tya h a ra p á s

A munkanélküliség ötletessé teszi az embe
reket. A legfantasztikusabb kereseti forráso
kat eszelik ki azok az élelmesek, akikre álta
lában azt szokták mondani, hogy „megél a 
jég hátán i s ...” A legújabb ilyen kereseti 
forrás kieszelőjének kétségtelenül van fan
táziája és vannak már — követői is. Kopottas 
öltözetű emberek végigjárják a pestkörnyéki 
községeket, így például Rákosligetet és kisze
melve azokat a házakat, amelyekben a leg- 
jámborabb, legszelídebb házőrző ebek vannak, 
becsöngetnek méltatlankodó arckifejezéssel.

— Megharapott ez a dög — mondják fel
háborodva a kutyára mutatva. — Vagy fer- 
jclentem önöket, vagy azonnal térítsék meg 
a káromat!

És diadalmasan mutatnak szakadt nadrág
jukra, amely alatt bizonyos gyanús eredetű 
horzsolás nyomai is látszanak. A kutya tulaj
donosa vagy megijed és azonnal fizet, vagy 
nem ijed meg, mert meg van győződve arról, 
hogy hűséges házőrző kutyája nem harapós 
cs —  akkor is fizet legalább is egy-két pen
gőt az „áldozatinak, miután az botránnyal 
fenyegetőzik__

Legutóbb azonban visszafelé sült el egy 
ilyen „kutyaharapás.”  A mól táti.; :.kodó állító
lagos „áldozat” -nak a kutya tulajdonosa be
bizonyította, hogy szegény öreg Boby kutya jói
nak niytcs már egyetlen foga, sem, négy hátsó 
metszőfogán kívül, amelyekkel aligha harap
hat valakinek a lábikrájába... Az élelmes 
ember lesújtva, sietve eltávozott a helyszínről. 
Most alkalmasint újabb kereseti lehetőséget 
kell kieszelnie . . .

— ISMERJÜK PROGRAMJÁNAK ELSŐ 
PONTJÁT: Amikor hazulról elindul, elsősor
ban 1 iubu3 Diana-fogkrémet vásárol. Tubusa 
4Ö fillér,
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Leányanyáin
Előítélet
Fisz eteti szerelem
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J t

— hogy izgalmas botrány játszódott le pénte
ken délelőtt a pesti Dnnakorzón. Egy ismert 
bűnügyi védő inzultálta, (i lovag földbir
tokost, akit azzal gyanúsított meg, hogy a 
feleségét fikszirozta. Az őszi napsütésben so
kan sétáltak a korzón és ezek választottak 
szét a küzdőfeleket. Az ügynek különben lo- 
vagias folytatása lesz.

9
— hogy érdekes vendége lesz a közeljövőben 
Szeged városának. Dollfuss osztrák kancel
lárnak a sógornője ismerősei látogatására ér
kezik oda. Visszafelé valószínűleg a fővá
rosba is ellátogat.

e
_ hogy ma, amikor kisszínésznők és lokál-
tár.cosnők egymásután vásárolnak villát: 
Törzs Jenő, a kiváló színész kénytelen el- 
adni Stefánia-úti villáját. Ehhez úgy gondol
juk nem kell kommentár.

V
— hogy az olaszok nagyon megkedvelték a 
pesti színészeket. Jelenleg a Kővetkezők ven-
dégszrerepelnek Itáliában: Paál Lizsi, Vali 
Hona, Keglevich Marietta, Kertész Gábor, 
Palásti Géza, Szabolcs Ernő és 25 pesti gorl.

9
— hogy Verebes Ernő Pesten van és tárgya
lásokat folytat egy pénzcsoporttal, amjly mar 
a közeljövőben megkezdi egy filmoperett fel
vételeit. Ennek a filmnek a női főszereplője, 
mint már jelentettük — Zilaliy Irén lesz, a 
férfi főszereplője Verebes. A filmet \ erebes 
Ernő maga rendezi.

“é*
— hogy a szórakozó front egy kedves, intim
,;i - hellyel szaporodott. Megnyiit a közKed^elt 
Miami kávéház Bonbonnierje, amelyet a kaba- 
ré-zínpadokról előnyösen ismert Czuppon San
vizet.

*
hogy Reinhardt Miksa, a világhírű ren

dező, aki most ülte meg Becsben a hatvana- 
ik születésnapját és legközelebb Parisban a 

Denevért rendezi, első asszisztensül  ̂ maga 
mellé vette Gyarmati Miklóst, aki mar el is 
utazott Pestről. Gyarmatinak ez lesz az első 
rendezése, eddig színpadi díszletek tervezé
sével tűnt fel.

9
— hogy nagyban folynak az előkészületek a 
január 27-én tartandó Operabalra. A  szerve
zés fárasztó munkáját az Operabarátok Egye
sületének alelnöke Fcllner Alfréd végzi.

Az autó elütötte a szabó
inast

Kónitz László 58 éves földbirtokos, a BG. 
0 —48. rendszámú autójával az Aréna-uti 
vasúti aluljárónál elütötte Láng Ferenc 13 
éves szabóinast. A gázolás után a gépkocsit 
megállította-és a könnyebben sebesült gyere
ket a Itókus-kórházba szállította, _ -

Horthy kormányzó nagy 
beszéde a nemzeti 
összefogásról

A mezőtúri hősi emlékmű 
leleplezésének ünnepségei

M e z ő t ú r r ó l  j e l e n t i k :  Vasárnap dél
előtt leplezték le Mezőtúron nagy ünnepség 
keretében a hősi halottak emlékszobrát, 
S z e n t g y Ö r g y i  István szobrászművész 
alkotását. Az ünnepélyen megjelent vitéz 
nagybányai H o r t h y  Miklós, Magyarország 
kormányzója is, valamint A l b r e c h t  ki
rályi herceg. A kormány képviseletében dr. 
L á z á r  Andor igazságügyminiszter vett részt 
az ünnepélyben.

A kormányozó délelőtt 9 óra 53 perckor ér
kezett meg különvonaton Budapestről. A fel
lobogózott vasúti állomáson L á z á r  igazság
ügyminiszterrel, S z t r a n y a v s z k y  Sán
dorral és B o r b é l y  György főispánnal az 
élen az előkelőségek fogadták a kormányzót, 
aki ellepett a helybeli vitézek arcvonala előtt. 
A kormányzó az üdvözlésekre közvetlen sza
vakkal válaszolt, majd négyesfogatra szállt 
kíséretével és a városházára hajttatott, ahol 
a részére fenntartott lakosztályba rövid időre 
visszavonult. A bevonulás útvonalán sorfalat 
állt a lakosság és lelkesen ünnepelte az állam
főt.

nemzeti egységre törekszünk és kikap
csolunk — különösen politikai életünkből 
minden olyan ma megoldhatatlan kérdést, 

amelynek taglalása áldatlan, 
nemzeti erőinket emésztő, az öncélú nemzetre 
káros pártharcokba sodorja népünket. Ma 
minden magyar egyetértő, nagy célokat szol
gáló erőkifejtésére van szükség.

— Az elesett hősök nemcsak belső nemzeti 
erőinket növelik példájuk ragyogásával, hanem 
az a becsület és rokonérzés, amelyet vitézsé
gük, önfegyelmük és áldozatkészségük szer
zett világszerte a magyar névnek, egyik leg
erősebb támaszunk ma is abban a küzdelemben, 
amelyet a nemzet igazságáért és meélheté- 
séért folytat. A hősöktől a haza önfeláldo
zást követelt, tőlünk ma a hétköznapok gond
jainak leküzdésére rendszeres munkát, kitar
tást, önmegtagadást és türelmet.

— Mélységes kegyelettel a hősök szent 
emléke iránt, készséggel adom meg az enge
délyt a szülővármegyém e tőzsgyekeres ma
gyar városában emelt emlékszobor leleplezé
sére!
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Kitörő éljenzés fogadta a kormányzó szá
vait, majd a dalárda éneke után báró 
LE r b á n Gáspár, a kerület országgyűlési 
képviselője mondott emlékbeszédet.

S ú l y o s  m ó t o r k e r é k p á r s z e p o n *
c s é t le n s é g  a z  O k to g o n o n

Az emékszobrot a Kossuth-téren a város
háza főbejáratával szemben állították fel és 
Itt fél tizenegykor kezdődött meg az ünnep
ség. Az ezrekre menő közönség lelkes ünnep
lése közben foglalta el a kormányzó helyét a 
díszsátorban. A Hiszekegy eléneklése után 
báró U r b á n Gáspár országgyűlési képviselő 
kért engedélyt a kormányzótól a szobormű 
leleplezésére. H o r t h y  kormányzó erre a 
következő beszéddel válaszolt:

— A hősök emlékét ünnepelni több a ke- 
gyeletes emlékezésnél, az ma hitvalást jelent 
ama eszmék meMett, amelyekért ők életüket 
áldozták és vállalását azoknak a kötelessé
geknek, amelyeket az elesett hősök örökség
ként hagytak ránk.

— Voltak és vannak a történelemben nem- 
zekek, amelyek a balsors megpróbáltatásainak 
osztályosai. E nemzedékek élete küzdelmes 
és útja nehéz.

Csüggedésre azért annál kevésbé van
okunk, mert a küzdelmes élet acéloz, 

erősít,
míg — a történelem tanulsága szerint — a 
jólét, gazdagság puhít és világbirodalmakat 
visz válságba.

—  A hősök hivatott vezéreik irányítása
mellett teljes egységben vívták ki nagy és 
dicsőséges győzelmeiket.

Nemzetünk is csak úgy állhatja meg a
népek versenyében a helyét, ha teljes

Súlyos kettős szerencsétlenség történt vasár
nap délután fé1 5 órakor az Oktogon-téren. 
Bakos Béla kovácssegéd BC 9—73 rendszámú 
motorkerékpárjával elütötte Spitzer Izidorné 
84 éves asszonyt, aki súlyos fejsérüléseket 
szenvedett. Bakos a balesetet el akarta há
rítani és ezért erélyesen fékezett. A hirtelen

Október elsején érkezett Budapestre a bécsi 
revütársulattal S c h u 1 h o f Miciszláv 57 
éves színész, aki S i g i H o f e r néven köz
kedvelt komikus. A színészt, aki a Continental- 
szállóban vett szobát, néhány nap óta szünte
lenül magas láz gyötörte. A környezetében

fékezés következtében motorkerékpárja meg
csúszott és Bakos 24 éves felesége a pót ülés
ről az úttestre zuhant. Az asszony szint* n 
fején sebesült meg. Mindkét sebesüli t mentő
autón a Rókus-kórházba szállították. Spitzer 
Izidorné sérülése életveszélyes.

levők szerint a bécsi színésznek s ú l y o s  
t ü d ő b a j a  vo l t .

Vasárnap a szálloda személyzete előtt gya
nússá vált, hogy a bécsi színész az ötödik 
emelet 515-ös számú szobáját ir.ég a késő dél
előtti órákban sem hagyta el. Miután hiába 
kopogtattak, felfeszítették az ajtót és ett 
találták Sigi Hofert ágyán haloísápadan, az 
éjjeli szekrényen pedig egy sereg orvosságos 
üveg állt. Az előhívott mentők már csak a 
szerencsétlen emb^r halálát konstatálhatták. 
A kihívott rendőri bizottság megindította a 
nyomozást, hogy öngyilkosság történt-e. vagy 
pedig betegsége ölte meg Sigi Hofert. Holt
testét a törvényszéki bcnctar.i intézetbe szál
lították.

IDŐ ELŐTT CSENGETIK LE A VILLA
MOST. Mélyen tisztelt Szerkesztő Úr! Ea- 
gedje meg, hogy a Magyar Hétfő útján szóvá- 
tegyem, hogy újabban megint mind gyakrab
ban fordul elő, hogy a rdlamosknlauzok idő 
előtt csengetik le a kocsit és a villamos elin
dul, amikor még a megállónál többen várakoz
nak. Eltekintve attól, hogy a hosszú várakozás 
után így sokan lemaradnak a kocsiról, igen 
súlyos szerencsétlenségek is keletkezhetnek 
egyes kalauzok vigyázatlanságból, hiszen a 
legveszedelmesebb, ha a kocsi olyankor indul 
el, amikor valaki éppen — nem sejtve a le* 
selgő veszedelmet — fel akar szállni. A vi
gyázatlanságnak fóoka az, hogy a kalauzokat 
és koesivezetőket túlságosan igénybeveszi a 
kisszakaszérmék kezelése és ettől szórakozottá 
válnak, annyira, hogy még a legfontosabb 
dolgokra sem tudnak vigyázni. A Beszkártnak 
talán mégis jó volna másra is gondolni, mint 
a tantuszra és ki kellene oktatni a személyze
tet arra, hogy a kocsit nem szabad addig el
indítani, amíg minden utas fel, illetve le 
nem szállt. Teljes tisztelettel L. Lajos. (Tel
jes cím.)

„KOPORSÓ, KÉZ ALATT ELADÓ . . . “
Az utóbbi időben a vidéki lapok hasáb

jain rendszeressé vált a következő szö
vegű hirdetés: Díszes érckoporsó, küzci)- 

termetűnek megfelelő, kéz alatt olcsón eladó. 
Nem kereskedőnél. . . “ A közlemény mö
gött nem húzódik meg rejtély. Vidéki gaz
dálkodók teszik közzé a furcsa ajánlatot. 
A búzahossz idején ők minden elképzel
hető és elképzelhetetlen holmit összevásá
roltak. Akkor két zongorát vett a leányá
nak a kisgazda, nehogy két kézzel játsszon 
egy hangszeren. A temetkezési vállalkozók 
és müasztalosoknak sohasem ment úgy az 
üzletük, mint a búzahossz éveiben. A gaz
dák díszesebbnél-díszesebb koporsókat vá
sároltak és eltették a padláson. ,.Jó lesz, 
— mondották — ha meghalok!../* A gaz
dasági válság kétvállra fektette a gazdá
kat is. Nincs ára a terménynek, fî k az 
adósság, minden megmozdítliatút. el kell 
adni,

ü t i  o lcsóbbá tenni
a mindennapi eletet —  ez a célunk
élelmiszerosztályunk fennállásának 2-ik esztendejében

HUvelyes- és term ényáruk
3 kg lapos fehérbab . • • ■ ■ —.44
3 kg Viktória borsó . « « ■ « •  —.88
4 kg törm. sárgaborsó « ■ , ■ —.88
2 kg zöldborsó, fele* ■ « • § • ■—.78
2 kg tányér lencse « • « ■ ■ —.88
3 kg lencse, apró . , « « « ■ •  — 38
3 kg Ogg v. simaliszt • § ■ * • —.84
1 kg zsemlemorzsa —.44
1 kg japán rizs —.52
1 kg uradalmi kékmák • • * • • —.53

Fűszerek, gyarm atáruk
30 dkg M. D. Cs. édesnemes paprika —.88
V, kg egész b ors .....................  —.88
10 dkg M. D. Cs. pörköltkávé B • —.88 
%ls kg M. D. Cs. pörköltkávé A * —.88 
1 kg M. D. Cs. malátakávé . • • —.48
1 kg M. D. Cs. cikória pótkávé • —.88
*/• kg M. D. Cs. kakaó v. csokoládépor —.88 
V* kg friss idei dióbél . • • • —.88

kg mazsola —.88
K o n zervek , Italáruk

1 kg M. D. Cs. vajbab • ■ « • • —.68
1 kg M. D. Cs. zöldborsó « • • • —.88
1 kg M. D. Cs. lecsó . , < « ■ •  —.78
3 doboz */io-es szardínia • • .  ̂• —.88 
1 doboz V* kg californiai szardínia —.98 
1 doboz kiváló finom Nice szardínia —.78 
1 üveg oroszhal, 10—11 darabos

(üveg betét 20 f . ) ................  —.44
1 lit. uborka, paprika v. vegyes sa

vanyúság (iivegbetét 21 fillér) . —.78
M. D. Cs. mustár Vi kg-os üvegben —.78 
Vz lit. 40%-os MDCs. rum v. konyak

(üvegbetét 30 f i l l é r ) ................... —.94
Y» lit. eper, törköly, szilva v. ba

rackpálinka (ü. b. 30 fiiiér) . —.94
2 lit. asztali bor, demijonban (betét

G0 fillér) ..................................... —.88

Levestészták
1 kg 2 tojásos tarhonya « % « . —.68
1 kg 4 tojásos tarhonya • * ■ • —.78
1 kg 2 tojásos csőtészta • • « • —.78
10 csomag 2 tojásos levestészta • —.88

Csem egeáruk
»/* kg csemegeméz (üveg bet. 28 f.) —*88 
1 üveg barack-jam (ü. b. 12 f.) . —.33
1 kg friss smirna v. koszorú füge —.88 
1 kg trapistasajt, sovány a • . —.88
Vs kg magyar einenthali • • • ■ —.88
40 dkg teavaj . . , « • » •  —.88
% kg gyulai kolbász • . . . * —.88
1 kg Dozzi, Pick, lierz téliszalámi 3*60

H áztartási c ik k e k
3 drb. M. D. Cs. háziszappan • —.88
f> drb. M. D. Cs. szinszappan . . —.88
2 drb. M. D. Cs. Y* kg-os szinszappan —.78 
1 drb. M. D. Cs. terpentin szappan

V* kg-os ................................... —.80
4 drb. M. D. Cs. terpentin szappan

*/ö kg-os —.88
1 csomag vegyes pipere szappan • —.78 
10 drb. illatos kézmosó szappan . • —.88 
1 dob. M. D. Cs. mosópor . • • » —.22 
1 drb. Tróna tisztitó . . . ■ • •  —-44
M. D. Cs. kékitő, nagy üveg « ■ • —.30
200 drb. papirszalvetta . . • ■ » —.44
1 üv. M. D. Cs. sósborszesz • . • —.44
1 doboz fogvájó, 750 darab * ■ —.22

C u korkák , csok oládék  
Vt kg étcsokoládé . • • • « « •  —.88 
Yt kg vegyes dragée . • • § —.88
yK kg mogyorós dragée....................—.68
Yi kg savanyu, erős v. selyemcukorka —.78 
Vs kg mézes csók . * • • • • •  —.88 
% kg sósperec . . « • , • • •  —.88 
V* kg nápolyi . . . , • « ■ •  —.88 
Yi kg Konsum keksz , • ■ ■ —.48

Bejárat m in dkét ép ü letb ől. — N yitva este G óráig.
i postai megrendeléseket utánvétellel szállítunk, a portóköltség felszámítása mellett

D I V A Y c S X b K O K
R A K Ó C Z I - U T  7 2 - 7 4

Egy bécsi színész rejtélyes halála 
Budapesten
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Szerző a híd alatt.. .
A szerző a „Tűz a Monostoron“ bukása után 

elkeseredetten járt a híd alatt és nyilván 
már-már a Duna habjai között akart feledést 
keresni azért, hogy a „Torockói menyasszony'1 
sikervizsgáján szerzett színpadi diplomája el
lenére sem tud boldogulni. A jó sors azon
ban egy betörővel hozta össze, aki igyekezett 
rábírni, hogy ne tisztességes úton próbáljon 
szerencsét. A szerző azonban tisztességes em
ber és így csak részben hallgatott a sátáni 
tanácsra, nem tört be Holitscher kolozsvári 
műkereskedőhöz, hanem becsületesen megvette 
tőle egy színdarab alapötletét... Ezzel az 
ötlettel azután Koboz és Jób színházi orvos
professzor urak a házukba fogadták a szer
zőt, akit kárpótlásul megjutalmaztak kölcsön
vett leányukkal, Muráti Lilivel... floppy 
end . . .

Valahogy így folytak lo az események, 
amíg a Vígszínház kiragasztotta a színlapot: 
„Ember a híd alatt. Irta Ináig O t t ó És ez
zel egyben el is mondottuk a darab tartal
mát. Nem b a j... Ináig Ottó tehetséges em
ber, nem kell félteni, megél ö még a híd 
alatt is. Különösen, ha a Vígszínház jobb elő
adással támogatná... A fiatalok közül Mu
rát i Lili és Szakafs Zoltán, a régiek közül 
Góth Sándor és Máig Oerő segítik kiemelni a 
híd alól az elkeseredett szerzőt, akinek nincs 
szükségé, hogy hőséhez hasonlóan kétévi 
száműzetésbe menjen vezekelni... A Lipót- 
körúton az ilyesmi nem is volna stílusos.

(-ó .)

S ü l f g a l a m b
A Király SzínQáz s z e z ó n n y iíó  

újdonsága
A Király Színház valóban nem kiméit sem 

költséget, sem fáradságot, amíg szezonnyitó 
újdonságot a ,JSült galamb"-ot színrehozta. 
Szilágyi László és Lajtai Lajos, a szerzők 
egészen háttérbe szorulnak ennek a revűope- 
rettnek az előadásán, itt a díszletek, a tán
cok, a kosztümök dominálnak, még pedig káp
rázatosán. Tihanyi Vilmos, a rendező már- 
már több mint társszerző, nagyszerű mun
kát végzett Pán Józseffel a díszlettervezővel 
és Nagypál Bélával a karmesterrel együtt. 
Tíz kép zsúfolva a káprázatos látnivalókkal, 
úgy hogy a végén valósággal elszédül a néző. 
Kitűnő színészgárda támogatja a revü ren
dezőjét: Rökk Marika pompás táncaival és 
játékával, a színpadon is nagy sikerrel be
mutatkozó Pataki Juci, az örökvidám Rátkai 
Márton, a mulatságos Fodor Artúr, az ope
rettben is helytálló Peregi Oszkár, a régi 
vicclapfigurákra emlékeztető Latabár Ár
pád és a többi szereplő, valamint a szép gör
gők serege. Teljes siker, még a színház foyer- 
jában is szól a cigányzene és a verkli. A 
Király Színházban újjávarázsolt ősbudavá- 
rába érdemes egy estére bemenni.

* (L.)

Teletonbrígantik után 
n yom oz a re n d ő rsé g

Példátlan vakmerőséggel rendeztékr 
meg trükkieiket, melyekhez egyetemi 
tanárokat, tűzoltókat, mentőket és 
ápolónőket rendeltek ki

Az elmúlt napokban sorozatos feljelentése
ket tettek előkelő társadalmi állást betöltő 
férfiak ismeretlen telefonálók ellen, akik 
nemcsak bosszúságot, hanem tetemes anyagi 
károsodást is okoztak a feljelentőknek.

Az állandóan ismétlődő panaszok arra az 
elhatározásra késztették a főkapitányság il
letékes ügyosztályát, hogy teljes apparátus
sal indítsák meg a nyomozást a vakmerő te
lefen-bngantik ellen. A feljelentéstömegből 
kiemelünk néhány esetet, annak jellemzésére, 
hogy a „szellemes vicc”-csinálók milyen trük
kökkel dolgoztak.

Az első feljelentést öt egyetemi tanár 
küldte be a rendőrségnek. Az orvosprofesz- 
szorokat éjfél után az ágyukból hívták tele
fonhoz, hogy konzíliumot kell tartaniok egy 
országosan ismert közéleti férfi bctcgéigyéinál. 
Csaknem egyidőben érkeztek meg egyetemi 
tanárok autójai — az üres telekhez. Nem le
hetett mást tenniük, mint bosszankodások kö
zött elhatározniuk, hogy feljelentik a titokza
tos telefonálót és kérik ellene a nyomozás meg
indítását.

A rendőrség detoktívjei természetesen mun
kába álltak, de még szinte el sem indultak, 
amikor újabb panasz érkezett a mentőktől, 
majd tűzoltóktól, alciket vaklármával hívtak 
ki. a főváros legtávolabbi részén fekvő negye
débe.

Csaknem végzetes következménye volt a te
lefonszélhámos szombat esti vicceinek.

A lelketlen ember felhívta az ápolónő
nyilvántartót és sürgősen kért ápolónőt az 
egyik Podmaniczky-utcai lakásba Sz. fí. író
hoz, akit szerinte villamos szerencsétlenség

ért, szanatóriumba szállítottak, majd onnan 
rövidesen lakására visznek. A telefonáló nyo
matékosan kérte a nyilvántartót, hogy a 
legrövidebb időn belül küldjék az ápolónőt, 
nehogy amire az írót hazaviszik, ne legyen 
ott.

A nyilvántartó természetesen a legnagyobb 
előzékenységgel vette fel a bejelentést, majd 
kitelefonáltak egy hetek óta áliásnélkül lévő 
— ápolónőnek azzal az utasítással, hogy azon
nal induljon. A szerencsétlen teremtés, aki a 
Pasaréti-úton lakott, bedobálta holmijait egy 
bőröndbe, pongyolát kapott magára, beugrott 
a taxiba, hogy az utasításnak eleget tegyen.

A hatpengös autókölstég kifizetése után a 
szerencsétlen ápolónő felrohant az emeletre a 
megadott címre. A szobalány ajtót nyitott, de 
nem tudott arról, hogy gazdájának valami 
baja történt. Ijedten rohant be a szobába asz- 
szonyához, akivel közölte az előbb hallottakat. 
Az író felesége szívgörcsöt kapott, ájulton 
esett össze. Arra gondolt, hogy férjével való
ban valami baj történt.

Az ápolónőnek tehát mégis akadt dolga, 
de az időközben megérkezett mentőknek is, aki
ket ugyancsak kirendelt a telefonos briganti. 
Igaz, hogy nem rosszulléthcz, hanem családi 
tragédiához, ahol a férj rálőtt a feleségére.

Ilyen és ehhez hasonló feljelentések foglal
koztatják a főkapitányság detektívjeit, akik 
máris nyomon vannak és minden valószínűség 
szerint a közeli napokban le fogják leplezni a 
lelketlen telefonálót, akit nemcsak bűnvádi el
járás alá vonnak, de kártérítésre is kötelez
nek.

„ÚRIEMBER ILYESMIRŐL
NEM BESZÉLHET"

M ONDTA A LOVAGIAS BORBÉLY, MIRE KAPOTT A 
MEGVÉDETT HÖLGYTŐL EGY HATALMAS POFONT

Mulatságos eset történt a járásbíróságon egy 
becsületsértési ügy tárgyalásán. A Lógody- 
utea 10. számú házban történt, hogy Hcrczog 
Péterné galambja eltűnt. Herczognó kétségbe
esetten kutatott az eltűnt „tubi“ után, eköz
ben Schmalcz János borbélysegéd arra figyel
meztette, hogy a galambot Tary Ernőné szo
bájában látta. Herczognó azonnal Tarynóhoz 
sietett, ott azonban nem találta meg a galam
bot, kapott ellenben néhány vaskos goromba
ságot, ezek miatt bccsületsértési pert indított 
Tarynó ellen, aki viszonvádat emelt azért, 
mert őt Herczognó a galamb ellopásával gya
núsította meg. A tárgyalás koronatanúja 
Schmalcz borbély volt, aki azt vallotta, hogy 
ő igenis látta a galambot Taryné szobájában.

— Mit keresett maga Tarynénálf — kérdezte 
Herczognó ügyvédje —, hiszen önagysága 
egyedülálló hölgy. Talán csak nem borotvál
kozik1

— Kikérem magamnak ezt az ízléstelenséget 
— fordult a csinos elvált asszony az ügyvéd 
felé —, Schmalcz lír a hajamat igazította...

— Schmalcz nem női fodrász — replikázott 
az ügyvéd.

Erre a bíró ezt kérdezte a borbélytól:
— Női fodrász maga7
— Én kérem férfifodrász vagyok — állapí

totta meg önérzetesen a koronatanú.
— Akkor hogyan került Tarynéhoz? Valami 

üzenetet vili? Vagy talán ott sem volt?...

— Én kérem ott voltam — szögezte le 
Schmalcz határozottan —, én többször is ott 
voltam.

— És miért7 — forszírozta az ügyvéd.
— Erről kérem úriember nem beszélhet — 

mondta ekkor váratlanul a lovagias borbély, 
mire odaugrott hozzá Taryné és „szemtelen 
csirkefogóé* felkiáltással egy hatalmas pofont 
mért le a lovagias férfiúnak.

A járásbíró azonnal ítéletet hozott a külö
nös inzultus ügyében, 40 pengő pénzbüntetésre 
ítélte Tarynét, az ítélet végrehajtását azonban 
felfüggesztette.

Niddy Impekoven 
táncmatinéja

vasárnap délelőtt volt a Magyar Színházban. Impekoven 
tökéletesen adja vissza a zenei melódiákat. Minden han
got megjátszik mozdulatokkal és mozgása összefonódik 
a zene hanghullámaiva! és kiegészíti a zenét. Megérde
melt nagy sikert aratott. A zongoránál 'Yolljang Fer- 
now volt, nagyon jól kisérte.

NIF.LS P.I.'KH veeztésévcl a din egytemi hallgatók
tornarsoporlja szombat délután mi tatkozotl be a Zene
akadémián. A 13 nóból és ugyanannyi férfiból álló cso
port előszűr szabadgyakorlatokat mutatott be, majd 
szertornát. A férfiak teljesítménye T.ár akrobatikus mu
tatvány. Űgv a nők, mint a férfiak nagyon szépen tor
násznak, lágy mozdulatokkal és tökéietes ősszetanu- 
lással.

f l l g e l e í l e n - d e  igaz!
Amerika 10 leghíresebb írója írta a

bűbájos

Nancy Carroll
legújabb és izgalmakban felülmúlhatat

lan filmjét:

Asszony a
Kínt* átlón
A Paramount-Filmgyár pazar kiállítású 

filmje. — Írták:
Vicky Bamn — Ursula Parrott — Zane 
Grey — Ruppcrt Hughes — Yina Del- 
inar — Irvin S. Colih — Gertrudc 
Athcrton — I. P. Mac Evoy — Polan 

Banks — Sophie Kerr

M a  premier

DÉCSI

CJ RENDEZŐ. Alapy Nándor, a Kamara
színház igazgatója szerződtette Váradi Tibort, 
aki Faragó Sándor darabját fogja a Kamara- 
Színházban először rendezni.

S. O. S.! JÉGHEGY! (Bemutatta a Royal- 
Apollo.) Az Universal-filmgyár új hangos- 
filmje az utolsó évek egyik legjobb alkotása. 
A Grönland vidékén az örök jég birodalmában 
készült felvételek felejthetetlenül félelmetesek 
és grandiózusak, Paul Kohner produkciója tö
kéletes, az egész film a legjobb néma filmekre 
emlékeztet izgalmasságával. Ernst Udet re
pülő bravúrjaihoz méltán csatlakozik a többi 
szereplő: Leni Ricfenstahl, Gustav Diessl és 
Sepp Rist, akik sokszor életveszedelcmben 
játsszák szerepüket. Olyan élményszerü film, 
amilyet csak ritkán látni.

MODERN ROBINSON. (Bemutatta a Ka
mara mozgószínház.) Az idei szezon egyik 
legpompásabb filmje, melyben Douglas Fair- 
banks, ez a nagy komédiás játssza a főszere
pet. A számunkra elérhetetlen messze levő 
déli szigetek minden szépsége megelevenedik 
a filmen, amelyet a közönség a legnagyobb 
tetszéssel fogadott a Kamara mozgóban.

FRA DIAVOLO (Rádius filmpalota). 
Auber híres operája, eredeti szép zenéjével 
és Stan és Fannal. Amit ez a két komikus a 
filmben csinál, az a nemes értelemben vett 
humor legmagasabb foka. Mellettük a másik 
főszereplő Dennis King nagyszerű énekével 
és elegáns játékával hódította meg a közön
séget.

MAJD ÉN MEGMUTATOM. (Bemutatták 
a Corso és City filmszínházak.) Uj nevet kell 
megtanulnia a pesti közönségnek. Stanley 
Lupino az új sztár, aki tényleg „megmutat
ja”, hogy kell bánni a nőkkel. Partnere 
Thelma Todd szintén tehetséges és érdekes 
színésznő.

VALLERHABORC. (Bemutatta az l'ránia fa az ITa- 
szfnház.) Az Ufa ctfyik legnagyobb idei filmje a 
„Valeerháború4*, amelynek mcsóje I.anner fs Strauaa
háborúskodását dolgozza fel finoman fs stílusosan. A 
kft zeneszerző bájos melódiái kísérik ezt a cselekményt, 
a rendezés pedig Berger Lajos kiváló munkája, amely 
tömegjeleneteivcl fs nngv építkezéseivel éppúgy bámu
latba ejt. mint apró finomságaival. A szereplók: Renate 
Miiller, Bársony Rózsi, Hörbiger és Fritseh méltóak a 
nagyszabású filmhez, amelynek óriási sikere van.

„MINDEN JEGY ELKEI.T.“ Szombaton este három 
színháznál telték ki a sikert és ..telt házat" jelentó 
táblát. A Fővárosi Operettszinháznál, a Pesti Színház
nál és a Kornélia Orfeumnál. Ezenfelül zsúfolt nézőtér 
tapsolta végig a Királv Színház újdonságának a premi
erjét. Az idei szezón tehát a siker és a „tábla" jegyében 
indult meg.

_  ----------- ----------g  ___——

A „Febér cártól -  vörös Leninig"
második népszerű kiadása 

megjelent
Magyar hadifoglyok szenvedései 

Oroszországban és szerepük a 
nagy orosz átalakulásban

Az olvasók széles rétegei ugyanolyan nagy 
érdeklődéssel fogadták Lévai Jenő második 
izgalmasan érdekes, történelmi adatokon alu
li aló hadifogolyregényét, mint első háborús 
könyvét, az „Éhség, árulás, PrzemysV-t.

A „Fehér cártól — vörös Leninig“ szerves 
folytatása ennek az első nagysikerű könyvnek 
és ott kezdődik, amikor a Przemyslben hadi
fogságba került magyar katonák elindulnak 
Oroszország belseje felé. Ami pedig ezután 
következik, az

sokkal több az eddig ismert hadifogoly-
regényeknél, az egy darab világtörténe

lem.
Ezzel magyarázható az a páratlan érdeklődés, 
amely Lévai Jenő új könyvét fogadta.

A „Fehér cár lói — vörös Leninigu első nép
szerű kiadása — az író speciális módszere sze 
riut — folytatólagos fületekben jelent meg.

Ezek az olcsó füzetek olyan gyorsan elfogy
tak, hogy most, inár szükségessé váll egy má
sodik népszerű kiadás sajtó alá rendezése. 

Ebben a második népszerű kiadásban 
egyesítve vannak az összes füzetek és a 
vaskos könyv most már 15—25.000 példány

ban kerül a könyvpiacra.
Nem mindennapi szám ez a magyar könyv
kiadásban, a hatalmas példányszámot azon
ban teljesen érthetővé teszi a „Fehér cártól — 
vörös Leninig“ izgalmasan érdekes tartalma. 
Csak át kell lapozni ezt a második népszerű 
kiadást és már maguk az egyes fejezetcímek 
is annyi érdekfeszítő, izgalmas és eddig isme
retlen részletre hívják fel a figyelmet, amit 
eddig egyetlen hadifogoly-könyvben sem ta
láltunk meg.

Lévai Jenő ebben a könyvében teljesen új 
szempontból foglalkozik az oroszországi ma
gyar hadifoglyok szenvedéseivel. Történelmi 
perspektívából megmutatja, hogy

a magyar hadifoglyoknak mi volt a sze
repük a nagy orosz átalakulásban

és erre olyan érdekes és értékes adatokat so
rol fel, amelyek kitűnő kútforrásai lesznek a 
jövő történetírójának. A hadifoglyoknak a tá
borokban való berendezkedésétől kezdve egé
szen hazatérésükig annyi borzalmas esemény 
történt Oroszországban, ami mindennél gaz
dagabb téma.

A bányákban és vasút építésnél szenvedő 
magyar hadifoglyokról festett kép épp olyan 
megrázó, mint az, amely az orosz kórházak
ban uralkodó útlapotokat mutatja be. A krasz- 
nojarszki és többi táborok élete, a hadifog
lyok között pusztító járványos betegségek a 
szörnyű élelmezés, a tiszti barakkok élete, a 
szexuális problémák és ezer más érdekes rész
let izgalmas élethűséggel elevenedik meg eb
ben a könyvben. Különleges érdeklődésre 
tarthat azonban számot az a rész, amely az 
orosz forradalom kitöréséről és annak okairól 
számol be történelmi adatok alapján és ki
mutatja, hogy a szenvedő magyar hadifog
lyoknak milyen szerepük jutott ebben a for
radalmi Oroszországban.

A hadifoglyok a forradalom kitörésétől 
kezdve két malomkő között őrlődtek: a 
vörös és ellenforradalmi fehér csapatok 

között
Előbb a vörösök vetették ki hálójukat a ki
szolgáltatott hadifoglyokra, majd utánuk a 
fehér gárdák és különösen a cseh légiók áll
tak szörnyű bosszút a magyar hadifoglyokon.

A legmegrázóbb fejezetek azok, amelyek 
a cseheknek a magyar hadifoglyok között 
véghezvitt szörnyű vérengzéséről számol
nak be és külön érdeklődésre tarthat szá
mot az a rész, amely kimutatja, hogy vég
eredményben a magyar hadifoglyok dön

tötték cl Kun Béla és a magyar tanács- 
köztársaság sorsát.

Lehetetlen felsorolni mindazt, ami ebben a 
könyvben érdekes. A „Fehér cáriól — vörös 
Leninig“ vaskos kötetében nincs egyetlen ol
dal sem, amely ne tartogatna újabb izgalma
kat az olvasó számára és éppen ezért ezt a 
könyvet el kell olvasnia mindenkinek, akit 
érdekelnek a közelmúlt legdrámaibb törté
nelmi eseményei, amelyek új irányba terelték 
a világ sorsát.

A második népszerű kiadás nagyhatású, Íz
lése címlapját Kncr Albert rajzolta és véste 
ólomba a tőle már megszokott művészettel, 
amely ezt a borítéklapot valóságos iparművé
szeti eseménnyé teszi. A „Fehér cártól — vö
rös Leninig“ második népszerű kiadása 90 
filléres olcsó áron kapható az összes dohány
tőzsdékben és hírlapárusító pavillonokbay

László Ferenc.•
Felkérjük mindazokat a volt hadifoglyo

kat, akiknek vannak az orosz hadifogságra 
vonatkozó feljegyzéseik, képeik vagy emlé
keik, hogy a „Fehér cártól — vörös Leninig“ 
elolvasása után tegyék meg észrevételeiket, 
közöljék velünk a rendelkezésükre álló esetle
ges új adatokat és bocsássák kölcsönképen 
rendelkezésünkre a birtokukban levő anya
got, hogy* mindezt a lényegesen átdolgozott ét 
bővített harmadik díszes kiadásban felhasz
nálhassuk.
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S ú lyo s feltételű  p isz to ly - és  
kardpárbajt vívnak szerdán  
K é r  észt én yszig eth y tábornok  
és  K a y s le r  őrn a gy

Emlékezetes az az utcai véres kardaffér, 
amelynek középpontjában két katonatiszt, vi
téz Keresztény szigethy tábornok és vitéz 
Kaysler őrnagy állott. A tábornok annakide
jén csatlakozott az őrnagy Jókay-utcában ha
ladó feleségéhez, mire Kaysler felelősségre 
vonta felettesét. Ebből a felelősségrevonásból 
keletkezett a véres ügy. Az affér után a fe
lek kölcsönösen provokáltatták egymást, a 
megbízottak meg is állapodtak a párbaj rész
leteiben, a párbajra azonban nem kerülhe
tett a sor, mert tábornok és őrnagy — de

különösen az őrnagy — egyaránt megsíny
lették az utcai affér következményeit.

Most úgy értesülünk, hogy Kaysler őrnagy 
felgyógyult súlyos fejsebéből, amit a tábor
nok kardja ejtett rajta és szerdán, a kora 
reggeli órákban, az egyik laktanyában sor 
kerül a párbaj megtartására. A felek előbb 
pisztolypárbajt vívnak háromszori golyóvál
tással, amennyiben sebesülés nem történik, 
úgy karddal folytatják a párbajt, még pedig 
bandázs nélkül, nehéz lovassági kardokkal.

Pusztító tű z
a Mélajitanyán

Nyíregyházáról jelentik: Rcismnnn Samuné 
kótaji tanyáján kigyulladt egy kilencven 
méter hosszú, zsindellyel fedett istálló. Vala
mennyi állat bennégett A  nyíregyházai tűz

oltóság este hat órától reggeli négy óráig 
dolgozott a tűz eloltásán. A kár ötvenezer 
pengő.

E g y  t im á r i g a z d a  b o rz a lm a s  
ö n g y ilk o s s á g a

'Nyíregyházáról jelentik: Sapér Mihályi eszméletlenül zuhant a földre. Azonnal beszál- 
hatvanéves timári gazda öngyilkossági szán- I lították a nyíregyházai Erzsébet-kórházba, 
dékból felmászott egy villanyoszlopra és meg- ahol néhány óra múlva meghalt, 
érintette a magasfeszültségű áramot. Supér |

N a g y  riad alom  a szoln ok i 
szem élyvon aton  egy ab lak  

b everése  m iatt
Vasárnap este Kőbányán a szolnoki személy- 

vonat ablakát ismeretlen tettes kővel beverte. 
Nagy riadalom keletkezett a csörömpölésre, 
valki ijedtében a vészféket meghúzta, a vo
nat megállt, a vezető, kalauzok és utasok le
ugráltak. A rákosi pályaudvarról rendőr is 
került elő és hosszas keresgélés után találtak

egy lakás- és állásnélküli férfit, aki egy 
szalmakazal tövében bújt el. A rendőr bekí
sérte az őrazobára, a vonat pedig továbbment. 
Az előállított ember Szentgyörgyi József 36 
éves napszámos, akit — bár a tett elkövetését 
tagadja — egyelőre őrizetbe vettek.

A b ék éscsa b a i 
főjegyző súl autó-

Békéscsabáról jelentik: Könnyen végzetessé 
válható gépkocsiszerencsétlenség érte vasár
nap délelőtt Medovarszky Mátyást Békéscsaba 
főjegyzőjét, aki két kísérőjével együtt autón 
Gyulára igyekezett. A gépkocsi eddig ki nem 
derített okokból Gyula város határában neki
ment egy parasztszekémek és a bennülökkel 
együtt felborult és kigyulladt. A főjegyző

arcán szenvedett zúzódásokat, két kísérője 
pedig sértetlen maradt. Gállá Sándor soffór 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. Eszmélet
len állapotban szállították a gyulai közkór
házba, ahol még a késő délutáni órákban sem 
tért magához. A gépkocsi porráégett. A sze
rencsétlenséget valószínűleg a kocsivezető 
pillanatnyi rosszulléte idézte eló.

A fizetés és nyugdíjegyeztető döntő- 
bizottság megkezdte működését

A köztámogatásban részesülő intézmények 
vezetői javadalmazásának leszállítását az 
egész vonalon megkezdték az ismeretes kor
mányrendelet értelmében. E rendelet értelmé
ben a magánvállalatok is megkezdték a fizeté
sek és nyugdíjak csökkentését. Az ügyben föl
merült panaszok elbírálására a' rendelet há
romtagú döntőbizottságot állított fel, amely
nek elnökévé az igazságügyminiszter Rácz

Lajos nyugalmazott kúriai bírót nevezte ki. 
A bizottsághoz eddig 89 panasz érkezett be, 
különösen nyugdíjas tisztviselőktől, akiket az 
egyes részvénytársaságok túlbuzgó igazgató
sága egész a nyomorig „gleichsaltolt.”  Ad
dig, amíg a pénzügyminiszter a bizottság ül
nökeit kinevezi, az elnök dönt ideiglenesen a 
legsürgősebb ügyekben.

Rácz Lajos nyugalmazott kúriai bíró, a

M A G  Y A R  H É T F Ő

döntőbizottság elnöke a napokban már több 
ügyben meg is hozta döntését. Az elsők között 
intézkedett többek között annak a panasznak 
sorsáról, amelyet Fazekas Alajos a Kunszent
mártoni Takarékpénztár nyugalmazott igaz
gatója terjesztett a bizottság elé. Fazekas 33 
évig volt a Kunszentmártoni Takarékpénztár 
rt. igazgatója, míg 1923 márciusában nyug
díjazták. Állítása szerint már akkor is jogel
lenesen mindössze 200 pengő nyugdíjat ál
lapítottak meg számára. 1933 július 29-én a 
részvénytársaság igazgatói ülése 100 pengőre 
szállította le a nyugalmazott igazgató nyug
díját. Fazekas nem nyugodott bele a határo
zatba, hanem ügyvédje, dr. Hvber László út
ján panasszal fordult a döntőbizottsághoz és 
kérte, hogy nyugdíját legalább az előbbi ősz- 
szegben hagyják meg és minthogy a többlet 
folyósítását a takarék már beszüntette, köte
lezzék a pénzintézetet, hogy azt a döntésig is 
folyósítsa. A panaszban rámutatott arra, hogy 
semmi feltétele sem forog fenn a csökkentés
nek. A rendelet szerint ennek csak akkor vol
na helye, ha a jelenlegi igazgató fizetésének 
megfelelő nyugdíj kisebb volna a 200 pengő
nél. Már pedig az új igazgató havi fizetése 
700 pengő, míg neki a nyugdíjazáskor is csal 
360 pengő fizetése volt. Ezzel elesik az a fel
tevés is, hogy a társaság rosszabb helyzetben 
volna az 1928. évi állapotnál, mert azonkívül, 
hogy sokkal magasabb fizetést tud adni veze
tőjének, több tisztviselőt is foglalkoztat, az 
1928. évi mérlegben feltüntetett 96.848.57 
pengő vagyonnal szemben az 1932. évi mér
leg 199.500 pengő vagyont mutat ki. Tehát az 
elmúlt időben a részvénytársaság vagyona 
mintegy kétszeresére növekedett. Méltányos-

Távbeszélő: 87—9—65.

LXTII. ÁLTALÁNOS AUKCIÓ
j  KIÁLLÍTÁS: 1933 október 8-áo és 11-én 

d. e. 10—V*2, október 9-én és ll-én 
d. e. 10—V*2 és d. u. 4—Vj8 órák között. 
ÁRVERÉS: 1933 október 12-étől 26-álg 
naponta */t4 órai kezdettel. Vasárnapo

kon nincs árverés.
ÁRVERÉSRE KERÜLNEK: Műbec 
festmények, szobrok, rajzok, porcellá- 
nok, keleti szőnyegek, művészi és köz- 
használatra szánt bútorok, ékszerek,
kézimunkák, keletázsiai tárgyak és 

könyvek.
Katalógus a helyszínen 1.50 P-ért kapható.

A mi sorsjegyeink 
különösen szerencsések!
Ezt iszazolju, h'jrv számos r>yerera'nvcn kivid n 
10 .000 . 2 0 .0 0 9 , 25.300'. 3 0 .0 0 0 . <30.000
pengős nagy nyer eménjeket es rfcülű ICO c!l&K
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Postai rendelést azonnal és gondosan teljesítünk!

ság sem indokolja ezek szerint a leszállítást. 
A döntőbizottság elnöke az érvek alapján a 
takarékpénztárt kötelezte is, hogy a régeb
ben megállapított 200 pengőt a végleges dön
tésig továbbra is folyósítsa és az elmaradt 
részleteket is térítse meg.

Erdős László dr.

A  b é c s i r e n d ő r s é g  h iv a t a lo s a n  
c á fo lja  a  S ta r h e m h e r g  e lle n i 

m e r é n y ié i  h ír é i
Bécsböl jelentik: Szombat este az osztrák I vetségi vezetője ellen merényletet követtek 

fővárosban olyan hírek terjedtek el, hogy el. A  rendőrség most ezt a hírt megcáfolta. 
S t a r h e m h e r g  herceg, a Heimwehr sző- 1

M o z g a l m a s  é l e t  a  T E S z  h á z á b a n

F é l á r o n  u t a z h a t  m i n d e n k i  B u d a p e s t r e  a  N e m z e t i  M u n k a
H é t  a l k a l m á v a l

adott. Maga a Székesfőváros színes, mozgal
mas, eleven lesz az ünnepi jellegű propagan
da-héten. Az ennek keretében rendezendő 
Országos Társadalmi Kongresszuson már a 
társadalom valamennyi rétegének reprezen
táló érdekképviselete bejelentette csatlakozá
sát, megválasztotta elnökségét, kijelölte elő
adóit November ll-én  lesz a kongresszus ün
nepélyes megnyitása. Ugyanaznap délután 
nyitják meg a különböző termelési ágak pro
pagandáit is. ünnepélyes keretek között. A 
kongresszusok szakülései egész héten át tarta
nak és demonstrálnak a társadalom egysége 
mellett A magyar termelés tárlata lesz a fő
város minden utcája, kirakata, amelyek dí
jakért versenyezve fogják a magyar ipar 
termékeit a revízió, a magyar iparpártolás 
és a társadalmi egység jelszavai mellett szí
nessé és elevenné tenni a fővárost. Külön lát
ványosság lesz a textilipar nagyarányú be
mutatója, amely ennek az iparágnak fejlett
ségéről fog tanúbizonyságot tenni.

A Nemzeti Munka Hét lüktető elevenségéről 
tanúskodik máris az a mozgalmas élet, amely 
a TESz. Fáik Miksa-utcai székhazában zaj
lik. A jelentkezők, a felvilágosítást kérők, a 
kongresszuson, felvonulásokon szereplők, az 
egyes programmrészletek elsőrendű szakértő

rendezői egymásnak adják a kilincset.
A TESZ Nemzeti Munkahete alkalmával 

a kereskedelmi miniszter a Budapestre fel
utazók számára fél árú utazási kedvezményt

É R TE S ÍTÉ S
Vevőiözönségiink ismételt kívánságainak 

eleget téve, elhatároztuk, hogy ismert és 
kedvelt hócipő- és topánkaüzletiinket

női cipő osztállyal
bővítjük ki. UJ osztályunkon a leg

szebb cipőket a tőlünk megszokott 
tökéletes formában és tartós 

minőségben, olcsó árakon hoz- 
hozzuk forgalomba.

BüSUL BASMD
Kossuth Lajos-utca 11

Megmérgezte magát egy tisztviselő, 
aki a mentőkocsihasi megőrült

Friedmann István 30 éves magánhivatal
nok, aki a Szabolcs-utca 24. szám alatt lakik, 
anyagi gondjai miatt ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát. A szerencsétlen embe
ren, aki nagymenyiségü mérget vett be, a 
mentőkocsiban való szállítása közben elmebaj 
tört ki. Állapota életveszélyes.

Perimutter Dávidné, akinek további pontos 
személyi  ̂adatait egyelőre még nem tudták 
megállapítani, a Döbrentei-téri parkban meg
mérgezte magát szublimáltál.

Auer Mária 21 éves háztartásbeli Viseg
rádi-utca 20. szám alatti lakásán ismeretlen 
méreggel megmérgezte magát. Súlyos álla
potban szállították a Rókus-kórházba.

Enyhe idő.
A Meteorologiai Intézet jelenti október 8-án 

délben 12 órakor:
Kyugateurópában esős és igen enyhe az Idő, Európa 

keleti felébon száraz és hűvös. Hazánk nyugati vidékein 
is megindult már a felhősödés és a talajmenti hőmér
séklet ma éjjel csak az Alíöldön és az északkeleti dom-

Sméra Erzsébet 17 éves háztartásbeli 
leány, aki Pestszenterzsél>eten, az Erzsébrt- 
utca 56. számú házban lakik, vasárnap dél
előtt az Erzscbet-utca 55. számú ház előtt 
a villamos elé vetette magát. A vezető ideié
ben lefékezte a kocsit és így a szerelmi bá
nata miatt elkeseredett leány csak könnyebb 
sérüléseket szenvedett.

Molnár Henrikné 35 éves háztartásbeli r.ő 
a Pongrácz-út 17. szám alatti állami lakótele
pen II. lépcsőház, I. emelet 10. számú laká
sában ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gát. Életveszélyes állapotban a mentők a R-5- 
kus-kórházba szállították.

bős vidéken szállott 1c a fagypontig. Tegnap 18—21 
Celzius-fokig lerjedt a felmelegedés.

Budapesten 8-án délben a hőmérséklet 16 Celzius-fok, 
a tengerszintié átszámított légnyomás pedig 7.65 m ll- 
raétcr, mérsékelten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: Dél
nyugati szél, hőemelkedés, a Dunántúlon hét
főn esetleg már cső.

Legyen az idő napfényes, vagy zord, 
Takarékos hölgy Heilig-harisnyát hord,
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ÉRDEKES PEREK KELETKEZTEK 
A „VÉRES KARD- JV A CI-PÁRT J EL VÉNY 

MIATT
Megírtuk, hogy a pestSA-enterzsébeti egye

sült nemzeti szocialisták a horogkereszt
jei vény használatának betiltása után elhatá
rozták, hogy véres kard lesz az Új pártjclvé- 
nyiik, minthogy az ősidőkben is yéres kar
dot hordoztak körül az országban* amikor 
baj volt. . .  Azóta Pcstszenterzsébeteit ismét 
munkába léptek az éjszakai mázolok, akik a 
házak falaira vértől csöpögő kardot — tehát 
a váci-párt jelvényt — festették. A  vörös fes
tékkel mázolt véres kardok miatt a háztulaj
donosok kárt szenvedtek, amennyiben ingat
lanaik újból való átfestése vált szükségessé. 
Értesülésünk szerint több károsult arra 
álláspontra helyezkedik, hogy a véres kard a 
nemzeti szocialisták hivatalos párt jelvénye, 
tehát valószínűleg a párt vezetőségének is 
tudomása volt azok terjesztéséről. Éppen 
ez“rt perek indultak, melyek szerint az okozott 
károk megtérítését a párttól, illetőleg annak 
vezetőitől kívánják a háztulajdonosok.

— Radványi I,ászló dr. halála. Dr. Boává 
nyi László, a Magyar Szaklapok Országos 
Egyesületének ügyvezető elnöke 57 éves korá
ban, rövid szenvedés után elhúnyt és nagy 
részvét mellett helyezték nyugalomra. Dr. 
12 ad vány i Lászlónak igen nagy érdemei vol
tak a magyar szaksajtó fejlesztése körül, fá
radhatatlan munkása és szervezője volt a 
szaklapoknak és érdemei elismeréséül a Nem
zetközi Szaksajtó Szövetség is alelnökivé vá
lasztotta. Halála érzékeny veszteséget jelent 
a magyar szaksajtónak.

— KákosJigctcn tilos a házalás. Rákosliget 
képviselőtestülete legutóbb szabályrendeletet 
alkotott a házalókereskedés eltiltásáról. A 
kereskedők és iparosok jogos panaszait kíván 
ták a szabályrendelet alkotásával orvosolni 
minthogy ezeknek a legtöbbször iparengejdély 
m-lkül kereskedő házalók súlyos károkat 
okoztak. A vármegye törvényhatósága most 
jóváhagyta a szabályrendeletet.

— Üjból megjelenik a Pesti Polgár. Vázso- 
nyi Vilmos régi, nagy múltú hetilapjának, a 
Polgár-nnk utóda, dr. Vázsonyi János szer
kesztésében újból megjelenik. A demokrata 
hetilap legújabb száma sok érdekes cikket, 
riportot és ismertetést közöl. Egy szám ára 
20 fillér.

POLITIKA — GAZDASÁG. A politika! nyugalom 
a gazdasági élet javulásának IcmJitőkereke. Abban 
az országban, ahol rend és nyugalom van, a gaz
dasági válság lassanként eltűnik. Bar a fejlődés 
lassú, az emberek mégis révbe jutnak. A fellen- 
dub-s egyszerűbben, gyorsabban is a szerencse 
Kozbenjuttevel érhető el. Ennek legkedvezőbb 
n-dja. ha TÖRÖK A. ÉS TÁRSA bankházában 
(Budapest, J\„ Szervita-tér 3.) osztálysorsjegvet 
vásárol es szerencséjét ezúton kísérli meg. Az 
első osztály nyereményhűzisa már folyó hó lí-én 
es 17-en lesz. azért ajánlatos nz eredeti sorsjegyet 
sürgősen beszerezni. Hivatalos sorjegyárak: Egész 
21. , fel 12.—, negyed 6.— pengő.

HÁZASSÁG. Fekete Kató, Fekete Emil és 
neje leánya és Stark István, Stark Hugóné 
ny. Máv. főfelügyelő özvegyének fia október 
3-án házasságot kötöttek. (Minden külön érte
sítés helyett.)

— Hargitavárnlja Jelképes székely község szer-
vezkedese A Csonkaország területén élő összes 
székelyekhez ÍTargitaváralja jelképes székely k 
seg szervezőbizottsága felhívást intéz, melyben 
le.kés székely öntudattal arra kéri fajtestvéreit, 

JCnê be, ,a kf‘.z,ég lakói közé. A község 
mi»iíSSbí  ' 7 °  , íelvé,p.lért 1 pengő letelepedési 
!Lkk -évl -1 peníro ndot kp,! fizetni. Részlelisebb felvilágosítást Dimény Mózes 
főigazgató (Budapest, II., Lánchíd-utc.

StudC is fu t
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Szín: egy pestkörnyéki vadászterület. Az 
őszi vadászaton találkozik Stux és Fux.

FUX: No, ez a hét is vérengzőén kezdődik! 
Mit csinál itt Stux úr?

STUX: Lesben állok. . .
FUX: Ilyen nagy vadász maga? Mire les? 

Szarvasra?
STUX: Mit kezdek én egy szarvassal? 
FUX: Hát akkor miért áll lesben?
STUX: Lesem, hogy a társaság tagjai kö

zül kit vághatnék meg húsz pengővel. . .  
FUX: Szóval mégis csak szarvasra les! 
STUX: Hogy adhatna nekem egy szarvas 

írisz pengőt?
FUX: Úgy, hogy aki magának ad kölcsön, 

az egy szarvas — marha. . .
STÜX: Akkor legyen szives és adjon kölcsön 

húsz pengőt. . ,
FUX: Hallja, maga kezd szemtelen lenni! 

Komolyan mondja, hogyan jutott az eszébe, 
hogy éppen vadászatra jöjjön?

STUX: Azért jöttem, mert ha nem alcarok 
csődbe ménni, okvetlen meg kell egyeznem c 
hitelezőimmel. . .

FUX: Mi köze ennek a vadászathoz?
STUX: Folyton azt olvasom, hogy a minisz

terek a vadászatokon egyeznek meg egymás
sal __Hátha 'nekem is sikerül. . .

FUX: Hogy hasonlíthatja össze magát a 
miniszterekkel?! Mégis csak egészen más.

STUX: Miért volna más? A miniszterek 
ugyanazt lőnek, amit én . . .

FUX: Hogy-hogy?
STUX Bakot lőnek...
FUX: Már megint ugrat?! A legutóbb az 

egyik államférfi egy hatalmas szarvast ej
tett el.

STUX: Olyan erős ember?
FUX Miért kell ahhoz erősnek lenni? 
STUX: Na hallja! Ha elejtett egy olyan 

hatalmas szarvast, akkor fel is kellett, hogy 
előbb emelje . . .

FUX (dühöng) :  Maga már megint kifor
gatja minden szavamat! Vigyázzon, jönnek a
kopóki

STUX: Na mondja már, hogy jönnek? Az 
én lelkiismerctem tiszta. . .  Nem ijedek meg 
tőlük.

FUX: De az a szarvasünő annál jobban 
megijedt. . .

STUX: Milyen nő ijedt meg a detektívek- 
töl? Hol van itt egyáltalán nő?

FUX: Ki beszélt itt detektívekről?
STUX: Hát nem épp most mondta, hogy

jönnek a kopók?
FUX (fenyegetőn): Slussz! Nem vagyok 

hajlandó tovább is vadászatról beszélni magá
val! Mondja inkább, látta a „Lányok-at az 
intézetben” ?

STUX: Micsoda indiszkrét kérdés ez?! 
Ilyesmit kérdezni egy nős embertől. . .  Külön
ben hol láthatók?

FUX: A Lipót-körúton.
STUX: Ne mondja! Most már ott is? . . .  

Maga látta?
FUX:  Hogyne. A feleségemmel voltam.
STUX: Szégyelje magát! Magával vitte a 

feleségét is?!
FUX: De Stux, mi van ebben szégyen? 

Maga még nem vitte magával a feleségét 
színházba?

STUX: Színházba igen, de . . .
FUX (a düh tetőfokán): Azért sem mérge

lődöm magával! Ma jó  kedvem van. Gratulál
hat nekem. Azóta gyerekem született-.

STUX: Az „intézetben1’ ? . . .  Bravó, akkor 
megnyeri a Nobel-díjat. . .

FUX: Ne vicceljen el mindent! Inkább 
mondja meg, mit szól hozzá, hogy egymás
után lépnek ki a Kozma-pártból? A napokban 
például Krivoss hagyta ott a pártot.

STUX: Kilépnek? És miért?^
FUX: Mert nincsenek megelégedve a veze

téssel.
STUX: Maga is kilépett?
FUX: Hogy léptem volna ki? Hiszen én nem 

vagyok város-atya.
STUX- (ijedten): Fux, maga nem az?
FUX: Nem. Bár ha nagyon akarnék, lehet

nék . . .
STUX: És ha már maga nem, legalább 

tudja, hogy ki az?
FUX: Hát persze. Például a Krivoss. 
STUX: Mi az, hogy például? Talán mások
7
FUX: A Krivosson kívül? Több mint egy

tucat.
STUX: Úristen! És kihez hasonlít a gye

rek?
FUX: Milyen gyerekről beszél maga sze

rencsétlen?
STUX: Hát nem az előbb mondta, hogy gye

rekük született és nem maga az a tya ?...
László Ferenc.

M f b »
Kárász Béla háztulajdonost egy peres ügyé

ben dr. Rákos József ügyvéd képviselte. A pert 
az ügyvéd megnyerte és benyújtotta 6000 pengős 
számláját. Kárász azonban nem fizetett, mire az 

be?nnnel,e- A pe r *z ügyvédnek megítélték a 6000 pengőt és ekkor váratlan fordulat 
állott be, Kárász kijelentette, hogy már nincsen 
vagyona, házát eladta Pollner Bélánének 
tehat nem tud fizetni. Dr. Rákos most keresetet 
nyújtott be a bírósághoz, amelyben előadia. hogy 
Pollnerné Kárász Béla takarítónője, szegény nao- 
szainos asszony, aki képtelen házat vásárolni. 1 

Kéri a házvásárlást színlegesnek kimondani, 
ö ‘S7 hozzájuthasson a megdolgozott 6000 

pengőhöz. — Az ügyet Ströker járásábiró tárgyalja. 
(I. emelet 134. sz. 9 órakor.)

Emlékezetes, hogy néhány hónappal ezelőtt felesége 
szenieláttára öngyilkosságot kísérelt meg dr. Földes 
Dezső ismert fővárosi ügyvéd. A szerencsétlen embert 
az keserítette el. hogy különféle elszámolási differenciák 
miatt többen feljelentést tettek ellene. Ezeknek a fclje- 

ügyében tartja meg Szabolcska Mihály 
a íólárgyalást. (III. cm. 10 órakor.)

lentéseknek 
egyes bíró most

HeddetA.
László törvényszéki bíró Czája Jánosnak. a 

nirfts birkózónak sikkasztási bűnügyét tárgyalja, 
akit a Beketow-cirkusz bérlet-jgyéből kifolyólag 
jelentettek fel.

A Kúria második büntetőtanácsa tárgyalja a 
szándékos emberöléssel vádolt Kallós Boldizsár 
bűnügyét, aki anyósát sújtotta fejszével halálra. 
A törvényszék hét. az ítélőtábla nyolcévi fegvház- 

1 sújtotta. Fellebezés folytán kerül az ügy a 
Kúria elé. (II. emelet 2; 10 órakor.;

Szudáau.
A btintetőtörvényszéken Törcky Géza elnök 

léi 30 órakor folytatja a híres Lukasich— 
Pázmándy-sajtóper tárgyalását.

ítélőtábla negyedik biintetőtanársa tárgyalja 
szándékos emberöléssel vádolt Boros József bűn- 

< e? év elcjcn Újpesten lelőtte sógorát. 
A törvényszék háromévi börtönre ítélte. Fellebbe
zés folytan most tárgyalja az ítélőtábla az ügyet. 
(II. emelet 34; fél 10 órakor.)

Csütöctökóu
Kin járásblró tárgyalja Dlamant Bulinak

Hoehberger Miksa szikvizgváros elleni kártérítési 
perét, amelyet a MAGVAK HÉTFŐ is részletesen 
es e.sonek ismertetett és amelynek kapcsán kipat- 

int a szikvizkartel emlékezetes botránya. Az ügy
en ítélet várható. (I. emelet 151; fél 'l0 órakor.) 
Násza;/ járásbíró tárgyalja a Máv. beteg

ségi biztosító intézet ellen indított húsz egye
sített próbapert, amelyet munkabérmegrövi
dítés címen indítottak a biztosító ellen. 
(Földszint 36; 11 órakor.)

Pénteken.

y. posta- 
8) ad.

Rem ekszabású
őszi férfiöltöny,

átmeneti vagy télikabát rendelésre készül 
merték  ̂ pengőért szabó-
titán es ^  w  termemben lévő
divatszövefekből. >Divat úriszabóság€/ 

Erzsébet-körút 1, /. emelet

A MAGYAR GYAPJÚ PIíOPAGANDAFUZETE. 
A .Judap: st*n megtartott nemzetközi gyapjúkonfe- 
reticia alLa.inabcl a Uutura gyapjúosztálya ízléses 
kiállítású eruekes propagandafüzetet adott ki 
rraneia. nemet, angol és olasz nyelven. A füzet ki
tűnő propagandája a magyar gyapjúnak és a kon- 
ieri’n-Ki külföldi resztvevői között élénk érdeklő
dést keltett.
MINDEN ELLENTÉT ELSIMULT A HITEL

BANK ÉS KLEIN GYULA KÖZÖTT
A Magyar yflt alános Hitelbank részéről 

nyert információ szerint a Mezőgazdasági 
Ijmr Rt. körül felmerült ellentéteket sikerült 
kiegyenlíteni olymódon, hogy a két részvé
nyes csoport számára megfelelően biztosítta
tott a társaság ügyeinek vitelére való befo
lyik. A Mezőgazdasági Ipar Rt.-nál folyó hó 
30-é;e összehívott közgyűlés elmarad. Klein 
Gyula úr régebbi szándékának megfelelően, 
megvalósítani óhajtja azt az elhatározását, 
hogy tevékenységét azokra a vállalatokra 
korlátozza, amelyekben anyagi érdekeltsége 
vari. Ehhez képest lemondott a Hitelbanknál 
elioglalt igazgatósági állásáról, valamint a 
Hungária-rnalom, Pannónia és Linum-Tanssig 
társaságoknál betöltött elnöki és igazgatósági 
helyeiről, amely körülményt fentnevezett vál
lalatok sajnálattal vették tudomásul és sok- 
■évi működésért köszönetét szavaztak.

A Mezőgazdasági Ipar Rt.-tól is azt az ér
tesítést kaptuk, hogy e. társaság nagyrészvé
nyesei között felmerült ellentétek kölcsönös 
megelégedésre elsimullak s. így a f. hó 10-ére 
egybehívott rendkívüli közgyűlés elmarad.

" • ÉGSZ Í‘N IK -E EGYSZER A SZEGÉNYSÉG? 
F. -./H a r ímmel érdekes füzetet ad üt ki Bárdos 
T>'/ í̂ A komoly problémákat felölelő tanulmány 
. rgyn.jn a konzervativizmus, liheralizmu;. krisz- 

V-TV’r/ IIS- *7oriak/nnis. bolsevizmu*:. fasizmus. 
K Verizmus és demokratizmus kérdését é« ígv 
valamennyi ina aktuális társadalmi és politikai irányzatról bírálatot mond.

HAJSZA
Lengyel Miklós új regénye

Az őszi könyvpiao komoly eseményének 
ígérkezik Lengyel Miklós „ Bajsza“  című 
új regénye. A fiatal Író, akinek legutóbb 
„Tévelygők utcája“ és „Labirintus“ című 
könyvei arattak komoly irodalmi és közönség- 
sikert, a „ Hajsza“ kéziratát az Athenaeum
1933-as nagy regénypályázatára küldte be. 
A regény a pályázaton a zsűri kivételes clis 
mérésében részesült, a munkát a zsűri rend 
kívül hízelgő kritikával emelte ki a 3G4 pá
lyamunka közül.

AZ ÚJPESTI KÖZGYAM NYILATKOZATA 
EGY BONYOLULT ÖRÖKSÉG ÜGYÉBEN

Legutóbb foglalkoztunk Brna Pál örükségi 
ügyével és megírtuk, liogy elkeseredett harc 
folyik az újpesti közgyám és a polgármester 
között, egy különös bajikbukás utórezgése
ként. Beszélgettünk dr. B'ertz József köz 
gyámmal, aki az ügyre vonatkozólag a kö
vetkezőket mondotta:

— Mindenkor nz árvák érdekeit tartom szem 
előtt. Minden ténykedésem az 6 érdeküket képvi
seli. A Brna-örökség ügyében az a valóság, hogy 
a kiskorúak az Újpesti Polgári Takarékpénztár
ban elhelyezett 630 pengőt örököltek. Amikor ni 
ügyet átvizsgáltam, megállapítottam, hogy az idő
közben csődbement banktól nem került a gyám 
pénztárba a pénz és ezt jelentettem a polgármes
ternek, mint az árvaszék elnökének. Nem fedi 
tényállást az, hogy harcban állok n polgármester 
úrral, vagy ellene feljelentést tettem. Hangsú
lyozom. hogy nem ndtitin annak a gyanúmnak ki
fejezést, hogy valaki fontos iratokat tüntetettél 
a bank érdekeinek védelmében.

Megállapítottuk, hogy Wertz József dr. 
valóban csak a kötelességét teljesítette, ami
kor a kiskorú örökösök érdekében a jelenté
sét megtette.
, A M. KIR. OSZTÁLYSORSJÁTÉK eszköz 
és mód arra, hogy bárki jólétet és gondta
lanságot szerezzen magának. Egy kis szeren
csével egész vagyont nyerhet az új m. kir. 
osztálysorsjátékon. Nem felesleges kiadás a 
sorsjegyért havonta fizetendő 3, 6, 12, vagy 
24 pengő, mert már a REMÉNY és a szebb, 
jobb jövő iránti önbizalom is éltető és ser
kentő hatással van mindenkire. Sorsjegyek 
rendelhetők az új október 14-én kezdődő osz
tálysorsjátékra az összes főárusítóknál, a hi
vatalos árakon: egész 24, fél 12, negyed 6, 
nyolcad 3 pengő.

Nézze meg!
. „Miámi Névtktz*

DeMeiNei*-,*
Czuppon Sári

kis i )

Vezeti: 
Zár óra  n i n c s S z o l i d  ár ak

Í Képxöm tívéssBl
MAI MONUMENTALITÁS. Angol nézőpont

ból „summarised expression“, összegezett ki
fejezésnek nevezték Málnai Béla építőmüvé- 
szetileg jelentős műveit, Lukovits felületha
tásait németes dekadencia, llofstütter anyag- 
szerüségi fantazmagóriáit szerkczetietlenséj 
tette stílustalanná.

A műemlékek lekesítő erejét láttuk az el
múlt évek folyamán Makovinyi Kálmán moz
galmas tömeghatású, összhangzatos plaszti- 
citású müemlékpályaműveinél. Ne higyjük, 
hogy a Faluszövetség aranyérme, a művész 
kollektív kiállításúnak nagy 6ikere, a fővá
ros és a Földmívelésügyi Minisztérium vá
sárlása csak megközelítőleg is hangsúlyozza 
azt a jelentőséget, melyet Makovinyi Kálmán 
magyaros formanyelvű, klasszika! kultúrájú 
monumentumai megérdemelnek. Pályamüvei 
az átlagnál — gyakran a kivitelezett egyó- 
nietlen átlagnál — jóval magasabb értók* 
nívót jelentenek.

Belányi Viktor, kitől a közelmúltban 
Nervi-i Múzeum nagy virágcsendéletet vásá
rolt, a következőképpen nyilatkozik a ma
gyar festészet korkifejező erejéről és nem
zetközileg kiemelkedő világsikereiről:

„A mai monumentalitás jelentősége elválaszt
hatatlan a színérzéktöl, a tündöklő, dús színek ki
aknázásától a ina festészetében, akár a gobelinek 
nagy kompozícióiról, akár a csendéletnek kis raé- 

n agyszerű szimbolikus megérzéseiről 
tizenöt év, ha irodalomban

Az ítélőtábla negyedik büntetőtanácsa előtt 
sulyoa testi sértés vétségével áll Tichi Béla.

kivégzett Tichi Károly fivére, akit ebből 
az ügyből kifolyólag hathavi fogházzal súj
tott a büntetőtörvényszék.

Ugy-ancsak ez a tanács tárgyalja a törvény
széken nyolcévi fegyházra ítélt Császár Hen
rik bűnügyét, aki haragosát ölte meg a múlt 
év decemberében. (II. emelet 29; 11 órakor.)

SzoiH-fratou
A Kúria Westermayer-tanácsa tárgyaljad. 

Adélnek M. Endre ellen indított 15.000 pen- 
gős perét. W. Adél tizenkét évig menyasz- 
szonya volt az alperesnek, őt anyagilag* tá
mogatta és most, mivel a vőlegény hűtlen 
lett, legalább a pénzét szeretné visszakapni. 
Az alsóbb bíróságok helytadtak W. Adél ke
resetének, azonban jelentéktelen összeget 
ítéltek meg és TV. Adél azért fellebbezőt 
most a Kúriához. (I. emelet 36; 10 órakor.)

gyengesége (ncurast. zavarok) ellen sza
vatolt azonnali segítség mindenkorra biz
tosítva. Nem orvosság! Illusztrált szak
orvosi ismertetőt 8(i fill. béke* ellenében 
diszkréten bérmentve küld: „GUMI 

Budapest. Népszínház utca 13 .11.EXPORT**

rétéiről 
van szó.

üe
Az utóbbi

visszaesést is hozott, feltétlenül festészetünk fény
korát jelenti."

Igazolják o megállapítást Balázs József
nek a Britisli Múzeumban ős a buenosayresi 
állami képtárban lévő exotikus részletei, 
Gaila Endre markáns erővel megjelenített 
tájbangulatai, d. Takáeh Jenő bécsi sikerei, 
Csóka István új Ballő-díja, Kern Andor 
gyűjteményének (Ernst Múzeum) rendkívüli 
sikere.

Nagy magyar kuítúrtény jelei Lakos Alfréd 
kitűnő óhéber kompozíciója, a „Mordechái 
diadalmenete" nz angliai Eichmond város 
polgármesterénél, a „Menekült zsidók" Hevesi 
Simonnál és egy Wertheimer-ajéndékozta 
vázlat a Zsidó-Múzeumban. Szintén fejlett, 
ügyes technika jellemzi Huszthy Iboly impul- 
zíven átérzett pesti tájmegjelenítéscit, Csányi 
I-ajos mnnkácsys értékhatású, bravúroson 
felépített kompozícióit, Dettár György repre
zentatív nagy müvét. London egyik legérde
kesebb múzeumában. Molnár György kerá
miái, Kocsis Andor most megjelenő linoleum- 
metszetü mülopalbuma és a „maiami" kerá- 
miaatelier közkedvelt remekei (Kandó, Csi- 
kász és Nengridy) egyiptomi exportsikere 
művészi tehertételek helyett a tényleges 
építőmunka és termelőtevékenység időszakát 
helyezi kilátásba a mai monumentalitás kö
vetelményeinek megvalósításával.

Káidor László.

ALTÜZÁS. Téli niencirend lép 
élelhe oklolier R-an a Magyar Királyi II.mi-
saaulak es a magyar magáuvasiitak vonalain. A 

1 megjelent VAS! TI CT- MLTATÖ es MA\.  MENETKEM), a M Kir 
Államvasutak hivatalos mer.etrenáköníve tartal- 
mazzo. A vasúti menetrendeken kívül » bndapest- 
i í f  / í . 1. 4* V1<íek* autóbuszjáratok részletes mc- 
rrtr d jel, Tasu|i díjszabások, valamint utazási 
kedvezményre vonatkozó ismertetések is hent-
MENFT If F yn” • ' HASUTI., « TMÜTATÚ fs VÍV .!?ÍV. Í.RÍ'I( mlnden példányában narancssárga, színű „Utalvány van elhelyezve, amelv a kiadó-
hng*v *ennelrV ‘ Ví* ^ z,erhÍ2-v lltra ti kiitdend-i 'ír,

“ " Mkn e tü e n d v a  i.toZÁSOK JFG^ZLk i .t  — amely a téli menetrend 
érvényességének ideje alatt bekövetkezett vasúti 
menetrendváltozásokat tartalmazza — a kiadóhi- 

niegjküldhesse.vatal díjtalanul

KÜLFÖLDI
férfiruhákért,
ród-ulca hat.

megbízásból készpénzzel házhoz jövök I 
fehérneműekért, cipókért. Springer, Ap-
(Szcbcny-tcrnél) üzlet.

KITŰNŐ SZABÓNÖ úgy otthoni, mint házonkivüli I 
munkát oícsó díjért eháílal. Címe: Sashalom. Keresz- tán-út 37., Takáca Józsefné.

Telefon: W -9 9 -k  

Szállítstu*-

íitté& e*Trdiedaicwcd
CtyUlop-yacatyi



H ungária?
így lesznek 
az elsőkből 
utolsók ?
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I. liga állása
1. Ferencváros
2. Újpest
3. Kispest
4. Bocskai
5. Phöbus
6. Somogy
7. Attila
8. Szeged
9. III. kér. FC.

10. Nemezti
11. Hungária
12. Budai „11“

4 4 _ _ 13:4 8
5 3 2 — 11:5 8
6 3 2 1 16:8 8
5 3 — 2 12:6 6
5 2 2 1 9:9 6
7 3 — 4 10:17 6
6—2 — 4 14:15 4
6 2 — 4 9:16 4
3 1 1 1 5:8 3
4 1 1 2 7:12 3
4 1 __ 3 7:9 2
5 1 — 4 11:17 2

A folytonosan változó csapat
összeállítások, csereberélés a 
m érkőzés alatt a Hungária  
újabb vereségét 
eredm ényezték Kaposvárott

M e g d ö b b e n t ő  a  k é k - f e h é r e k  c s a p a t á n a k  
l é i e k n é í k ü i i  j á t é k a

S o m o g y — H u n g á r i a  3 :1  ( 2 : 0 )
A fővárosi sporttársadalomban és a kék- 

fehér-hívők nagy táborában osztatlan meg
döbbenést vált ki a Hungária csapatának 
újabb kudarca Kaposvárott. Akik azt hitték, 
hogy csak múló indiszpozició, apróbb csapat
összeállítási hibák, a lelkesedésben és küzdeni 
akarásban beállott kisebb zökkenések az okai 
a Hungária gyászos szereplésének, azok is 
megdöbbenve csóválják fejüket az újabb ve
reség hallatára és ráeszmélnek arra, hogy 

valahol mégis mélyebben fekvő bajoknak 
kell lenniük, melyek e sorozatos rossz 

szereplést kiváltják.
A Hungária favoritként indult el az idei 
bajnokságban. Első mérkőzését az Attila el
len még jól-rosszul megállotta. Azután jött 
az Újpest elleni gyatra játéka. Meg volt a 
mentség, hogy a bajnokcsapattól még jobb 
csapattal és jobb játékkal is ki lehet kapni, 
Két hétre rá a Nemzetiek fiatal csapata vitte 
el a pontokat a Hungária-útról és ekkor már 
látni lehetett, hogy

a csapat szellemével nagy bajok vannak. 
Ezután jön a hír Kaposvárról, hogy 

a Hungária újra lélektelenul, pipogyán, 
minden golratörési kedv nélkül játszott, 

azzal a Somoggyal, mely előző héten ugyan
csak odahaza 5:l-re kapott ki ar Attilától.

És újra az örökké visszatérő jelenség. A 
csapatösszeállításnak hétről-hétre történő 
megváltoztatása, a csereberélgetés a mérkőzés 
alatt,

a kapkodás és fejveszettség, nemcsak a 
csapatban, hanem a technikai vezetés

ben is.
A játékosok idegesek, tervszerűtlenek, maga 

nem bízók és ugyanazt tapasztalják mérkőzé
sek alatt közönségüktől, trénerüktől és 

ezekből az elemekből tevődik össze az a 
kudarcokkal teli szereplés, 

mely már nemcsak a Hungária, de az egész 
magyar futballsport nemzeti ügye.

A Hungáriának bölcs és tapasztalt vezetői 
vannak, akik évtizedeken keresztül dicsőség
ről dicsőségre vezették a kék-fehéreket. Ezek 
nem csüggedtek és ma sem csüggednek a csa
pat átmeneti balsikerein. Akik ismerik a fut- 
balljáték szerencse-jellegét.

Most ismét itt a lélektani pillanat, hogy 
erélyes kézzel nyúljanak bele a csapat

struktúrájába.
Talán gyorsabban felderíti a bajokat, ha rá
mutatunk arra, hogy a Hungária csapatában 
több olyan klasszis játékos van, aki nem is 
indolens annyira, mint inkább elvesztette 
minden önbizalmát, aki megtorpan minden 
akadály előtt, nem mer válogatottságot vál
lalni, hypochonder és boldogabb, ha egy-eg} 
erősebb próba elől kitérhet.

Ezt kell valahogy trénernek, vezetőknek ki
küszöbölni. A régi harcos szellemet, önbizal
mat kell visszaálltam, hogy a csapat tudasa
eredményre is vezesen.

Addig mindig ki lesz téve a Hnngana 
liesomultú csapata a vasárnapihoz hasonló 
neglcpetéseknek és hívei n a g y  szomorúságára
nem fog a tabella aljáról elszabadulni.

Kiküldött tudósítónk a következüket jelenti 
a mérkőzésről:

SOMOGY—HUNGÁRIA.
Vali — Velez, Soós — Győriig I_., 

p 0ör —  Mészáros, Berecz, Pető,
II., Murát. . _  -
na: Szabó I. -  Egri, Kocsis -  Se- 
•nár. Magyar — Szegő, Kardos, Tu- 
lás, Titkos.
gária lélek nélkül játszó csapata 
lelt verséget szenvedett a lelkes ha 
-sapattól, amelyet a hazai közönség 
.íztatása új és új támadásokra kuk 
Hungária csapatának egyetlen • - 
t iz e ' A csatársor rendetlen akciók 
zoŰ a halfsor a mérkőzés e le jé n ^
állandóan a Somogy tért " 
két bizonytalan bekk es a könnyel 

15 kapus magukra voltak hagya • 
ogv az egész mérkőzést lelkesen ja - 
gig és a \V-formációt kultivalva, ah 
veszélyes lefutásokkal operait. Az

adódó gólhelyzeteket ügyesen és biztosan 
használta ki.

A mérkőzés elején a Hungária támad s a 
Somogy csak a 11-ik percben jut komolyabb 
akcióhoz, amelyből

az amatőr Murát pompás lövéssel a So
mogy első gélját lövi. (1:0.)

Furcsa Hungária-fölény alakul ki, amely vagy 
10 percig tart és amely alatt a Hungária- 
csatárok egyetlen egy lövést sem tudnak a 
Somogy kapujára küldeni, annak ellenére, 
hogy a labda állandóan náluk van.

A 30. percben gyászszünet Sass Kálmán 
emlékére. Ezután változatos játék alakul ki. 
Kocsis durva faultját a bíró nem torolja 
meg. A Hungária egymásután két kornert 
és két szabadrúgást ér el, de egyiket sem 
tudja góllá értékesíteni. Ezzel szemben a 44. 
percben

Joós a Hv.ngária ellen megítélt szabadrú
gást a fél pályáról nagyszerűen Berecz- 
hez núgja, aki Győrffy elé továbbit és az 
félfordulattal a 15-os vonalról védhetetle- 

nül a balsarokba továbbítja (2:0.)
A szünet után Turay megy centerhalfnak 

és Kalmár centercsatárnak.
Ez a felforgatás, lehet még rosszabbá te
szi a csapatot, mert Turay nem tudja a 

csapatot Összefogni.
Kalmár szintén

csatárközt. Mindamellett a Hungária fölény
ben van, ám a csatárok erőtlen lövéseit Yály 
bravúrosan fogja.

A 26. percben végre eredményt ér el a 
Hungária, mert Kardos lövését Vádi a 

kapuba ejti, (2:1).
A Somogy, ha lehet, még lelkesebben ostro
molja a kék-fehérek kapuját.

A 27. percben Foór 20 méteres szabad
rúgására Szabó késön vetődik és a hatal
mas lövés a háló balsarkába jut (3:1).
A gól után a Somogy most már az ered

mény mpgtartására és védelemre rendezkedik 
be. A két összekötőt hátravonja és így a 
gyenge Hungária-csatár6or még kevesebb 
eredményt tud elérni. Az utolsó percekben 
Kalmár próbálkozik néhány sikertelen ak
cióval.

A Hungária csapatában egyedül Kocsis és 
Kardos játéka volt megfelelő. Szabó az utolsó 
gólnál igen nagy hibát követett el. Kalmár 
jobb volt, mint centerhalf. Turay úgyis, mint 
csatár és mint half teljesen csődöt mondott. 
Dudás végig küzdött. A Somogy csapatában 
a közvetlen védelem volt a legjobb és nagy
szerű játékot produkált Boros centerhalf is, 
akivel sem Kalmár, sem Tuiay nem vehette 
fel a versenyt. A két újdonsült amatőr- 
csatár, Murát és Győrffy II. lelkesen és ötle
tesen játszott.elvesz a többi igen gyenge

Fölfelé ívelő form ában  
szép  já ték k al győzte  le  
a  B ocskai a  budaiakat

Bocskai—Budai 3 :0  (1:0)
Budai ,.11” : Fábián — Weber, Fekete — 

Magda, Kárpáti II., Schuster — Rökk, 
Sztancsik, Polgár, Hegyes, Pozsonyi.

Bocskai: Alberti — Vágó, Janzsó — Palo
tás, Gyulai, Gombkötő — Markos, Vincze, Te
leki, Eóry, Hevesi.

A Budai 11, amely váratlanul sereghajtója 
lett az első ligának, ezen a héten is vereséget 
szenvedett. A Bocskai megérdemelten nyerte 
a mérkőzést, bár nem Játszotta azt a magas
színvonalú játékot, amit már nem egyszer 
mutatott be a fővárosban. A mérkőzés érde
kes összehasonlítást ígért a három válogatott 
Budai-játékos és a Bocskai három válogatott 
jelöltje között.

A válogatás szempontjából egyáltalán 
nem volt megnyugtató az összehasonlí
tás, mert úgy a válogatottak, mint a vá

logatott-jelöltek gyengén játszottak.
Kárpáti — bár centerhalfot játszott —, 
csak erélyes játékával tűnt ki. Palotás csak 
a második félidő vége felé tért kissé magá
hoz, addig sem a támadásban, sem a véde
lemben nem mutatott elfogadható játékot. 
Teleki sokat forgolódott, egyéni akciókra egy
általában nem mert vállalkozni. Játéka csak 
akkor kapott egy kis színt, amikor a csapat 
már 2:0-ra vezetett. Polgár rengeteget lőtt 
kapura, de lövéseit nem kísérte szerencse. 
Súlyos taktikai hibát követett el akkor, ami
kor* a jobobldalt elhanyagolva, mindent Po
zsonyira játszott, aki nem tudott mit kezde
ni a labdával.

Rökk kevés labdát kapott, de azokat sem 
játszotta meg. Egy-egy lefutása Ízelítőt adott 
ugrvan tudásából, de a kapu előtt mintha el
vesztette volna biztonságát. Markosnak_ volt 
néhány jó momentuma, ezt erősen elősegí
tette Vince agilis és körültekintő játéka. Jan
zsó okos és erélyes játékával tűnt ki. Nagy
szerű tempóérzéke van és így mindig idejé
ben lép közbe. Alberti formán kívül v**n 

A játék nem volt magas nívójú.

Kgy-egy pillanatra felcsillant ugyan a 
régi Bocskai-csatársor, de a játék na
gyobb részében csak kapkodás volt a 

játéka.
A Budai 11 nem tud magára találni. A fe

dezetsor nem követi a csatársort, amely így 
magára hagyatva, minden erejét felőrli azon, 
hogy a védelemből hozza előre a labdát.

A Bocskai „skót’* stílusa tehát nem talált 
komoly ellenállásra a Budai híres W-for- 

nvíció jóval szemben.
Futball-tudósok! Újból lehet vitatkozni azon, 
hogy melyik játékmoder a helyesebb.

E mérkőzésen a skót játék győzött! 
Bocskay kezd, de a Budai vezeti az első tá

madást. Rökk labdáját Polgár maga elé 
emeli, de éles lövését Alberti védi. Vincze 
nagyszerű testcsellel becsapja a budaiak vé
delmét, de Teleki nem érti meg és az akció 
befejezetlen marad. A Bocskay egymásután 
vezet néhány remek támadást. A 9. percben 
Teleki—Vincze—Markos összjátékából Mar
kos éles lövése a kapu mellé megy. A Bocs
kay fölénye kezd kialakulni. Janzsó fut el a 
labdával, majd a következő percben 20 méter
ről szabadrúgás a Bocskai/ ellen. Polgár ha
talmas lövése csak hajszálnyira kerüli el a 
Bocskay kapuját, de a következő pillanatban 
újabb hatalmas Polgár-bomba. megy. a ka
pura.

Pozsonyi kétszer is elfut a válogatott-jelölt 
Palotás mellett, aki elég gyengén működik. A 
15. percben Kárpáti beadása Magda mellé 
száll, aki kapura lő. Alberti a naptól megza
varva kiejti a labdát, de a veszélyes helyzet
ből Janzsó felszabadít. 1Véberhez jut rúgása, 
eki Magdához fejel, majd Polgár előreadásá- 
ba Pozsonyi fut bele. Alberti kirohan a ka
puból, de a biztos gólnak látszó lövés fölé 
megy.

Vince nagyon igyekszik valamit elérni, 
míg Telekinek semmi sem sikerük Budai fö
lény alakul ki, Polgár igen agilisán játszik, 
mégis a Bocskay éri el a félidő utolsóelőtti 
percében a gólt Palotái .zr.badrúgása Teleki

elé kerül, aki a tisztán álló Markoshoz p a s 
szol, aki közelről védhetetlenül a hálóba 
vágja a labdát. (1:0.)

Bocskai nagyszerű akciójával indul a má
sodik félidő. Markos keresztlabdája Hevesi 
elé száll, a szélső szépen centerez,

Vince kinyúlik a mezőnyből, de fejese a 
kapufáról pattan vissza!

A Bocskai most erősen támad. Állandóan a 
Budai 11 térfelén folyik a játék. Hevesi lö
vését Fábián védi. Újabb Bocskai-támadis. 
Ezúttal Vince indítja el a támadást. Lapos 
labdájával Markos fut le, de a jókor érkező 
Fekete komerra ment. Markos a kapu mögé 
küldi a sarokrúgást. A 9. percben Palotás 
labdája nagyszerű helyzetben találja Eoryf, 
a csatár nem sokat habozik, hanem kapásból 
hatalmas lövést küld a kapura. A Bocskai 
gól a levegőben lóg. A 12. percben újabb kor- 
ner a Budai ellen.

Markos nagyszerű ívben küldi középre a 
labdát, amely Vince feje fölött elszáll, 
de a résen álló Teleki fejéről a kapuba 

pattan (2:0).
A gól után a Budai 11 még jobban vissza
esik, ellenben a Bocskai most kap igazán 
lábra.

Vince energikus játéka magával ragadja 
a többieket is és 10 percig néhány 

„nagy’ akció fut.

Teleki szökteti Markost, a szélső lerohan, 
futtából centerez, Eőry megy a labdára, lő, 
de mellé száll a lövés. A Budai 11 csak szór
ványosan támad. Polgár két remek bombát 
küld a kapura, Alberti véd.

A 20. percben Palotás és Hegyes össze
futnak, hatalmas csattanás hallatszik, 
Hegyes mozdulatlanul terül el a földön.

Mindenki súlyos séi üléstől tart, de szeren
csére a játékos magához tér és pár perc 
múlva tovább játszik. A játék kissé eldurvul. 
Kárpáti kemény játékát a debreceniek is el
lensúlyozni akarják. Szabadrúgás szabadrú
gás követ. Nagy Budai-helyzet következik.

Polgár fejjel Stancsik elé csúsztatja a 
labdát, akinek lapos lövése Vágó lábáról 
iránytváltoztatva a kapufára és onnan a 

mezőnybe pattan!

Az iram erősen lanyhul. A Bocskai bebizto
sítottak látja a mérkőzést. A Budai még 
megkísérli a lehetetlent és néhányperces of- 
fenzívát indít a Bocskai ellen. Rökk elmegy 
Janzsó mellett Vágó keresztezi, de a szélső 
rajta is túljut és a kapu szájából fölé vágja 
a labdát. Majd Polgár vezet egyéni akciót. 
Ügyesen átemeli a labdát Gyulai feje fölött 
és 20 méterről lő, a labda ismét a kapu fölé 
száll.

A kemény játék miatt a bíró többször fi
gyelmezteti a játékosokat.

Az egyik figyelmeztetés után Schuszter 
vissza felel, mire a bíró kiállítja.

A Bocskai újból magához ragadja a játék 
irányítását. Kárpáti faultot vét.

Vince áll a szabadrúgásnak és az ártat
lannak látszó lövése a sorfalat álló Budai 
játékosok között a kapu sarkába gurul.

3:0.
Mezőnyjáték következik anélkül, hogy a 

kapuk veszélyben forognának. Az utolsó 
percben Polgárnak még alkalma volna szépí
teni az eredményen, de a csatár „kivár” és 
így kárbavész az utolsó gólszerzési alkalom.

G u g g e r h e g y i 
v e rs e n y  
1 9  3 3
A nap legjobb  
ideje, új útvo-  
nalrekord

(Hartmann László, Bugatti)

B O S C H  
gyertyával

A  nap legjobb  
m otorkerékpár  
ideje

( K o z m a  E n d r e ,  R u d g e )

B O S C H  
gyertyával
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3.000 néző előtt folyt le a nagy érdeklődés
sel és sok titkos reménységgel várt mérkőzés. 
Mielőtt még a mérkőzést megkezdenék, az 
Attila kapusa, Szemző a helyválasztás alatt 
elcsúszik és karja kificamodik. Helyette gyor
san Hidasi öltözik be.

A TT1LA—FERENCVÁROS.
Attila: Hidasi — Bán, Sziklai — Virág, 

Miskolci, Buzássy — Rudas, Szabó I., Seper, 
Balogh, Magyar.

Ferencváros: Háda — Korányi, Papp — 
Eoffmann, Móré, Lázár — Táncos, Takács, 
Sárosi, Toldi, Kemény.

Az első tíz percben ferencvárosi támadá
sok. Már a hatodik percben Takács lövését 
védi Hidasi, majd a 10. percben eredmény
telen korner az Attila ellen. Csak a 11. perc
ben jut az Attila levegőhöz és vezeti az első 
támadását a zöld fehér kapu ellen. Háda 
nagyszerű védéseket produkál. A 21. perc-

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club 
országos staféta és csapatbajnokságot rende
ze t Fehérvári-úti sporttelepén. Valamennyi 
se í.áan heves küzdelmek voltak az elsőbb- 
s. : it. A verseny keretében eldöntésre került 
a távolugrás a Korucs-vándordíjért, 800 mé- 
1' - síkfutás Spcidl Zo/fán-vándordíjért, s a
hármasugrás a Sebük Sánc/or-vándordíjért. 

4x1500 méteres szenior staféta:
Bajnok: UTE csapata

(Sárosi, Sárvári, Juhász, Pálfi) 17 p. 06 mp.
2. MAC A) csapata (Varjas, Naszádi, Bej- 
c/y, Szabó) 17 p. 03.1 mp. (Izgalmas küzde
lem volt az utolsó két versenyző között, Szabó 
se kát behozott, de az utolsó ötven méteren 
r.'-m tudta már a távolságot csökkenteni.) 3. 
Törekvés 17 p. 23.4 mp.

4x100 m. szenior staféta:
Bajnok: BBTE A ) csapata, 

am !y országos rekorddal nyerte a bajnoksá
gé:. A csapat tagjai: Minnach, Kovács, Pajzs, 
ár. Raggamby. 42.1 mp., országos rekord. 2. 
BEAC csapata (Bátky, Obitz, Héjjas, Her
mán ) 43.8 mp., 3. BBTE B) csapata 45 mp. 
Az MTK csapatát diszkvalifikálták. Ideje:
44.8 mp.

Tó eohigrás, Kovács György-vándordí j : 1.
Harcis FTC 664 cm, 2. Somló FTC 655 cm,
3. Süti MTE 650 cm.

4x100 m ifjúsági staféta:
Bajnok: MAC csapata 45 mp,

2. PEAC 45.5 mp, 3. MTK csapata 46.4 mp. 
4x1000 m ifjúsági staféta:

Bajnok: MAC csapata 
(Ráfőnyi, Ribényi, Juhász, Gárdonyi) 11 p
23.8 mp, 2. FTC 11 p. 56 mp, 3. Tatabányai 
Sportklub- 11 p. 58.6 mp.

*00 m síkfutás, a Speidl Zoltán-vándordí- 
já-'rt: 1. Vértes ESC 1 p 59.8 mp, 2. Dudás 
UTE 2 p. 04 mp, 3. Szabados PSC 2 p. 
.05 mp.

i

TÖREKVÉS—MTK 7:1 (1:1)
A Törekvés kezd, az MTK azonnal táma- 

d ' ag lép fel. Fiatal szélsői szebbnél-szebb tá- 
n ;■Amokat vezetnek. A 7. percben Hűvös 
b' nbalövése a kapufáról pattan vissza. Las
sún a Törekvés is felnyomul, először Mágó, 
majd Regös II. lövését védi Szuhaji. A 24. 
p .(ben Németh teljesen ok nélkül faultoja 
a Í6-oson belül Dorogit s a megítélt 11-est 
I. Puska a hálóba gurítja. (0:1.) A gólra a 
T rckvés elkeseredetten támad, Magó beadá
sit Nemes lövi, a lövés Mészáros kezére pat
ti n, a bíró habozás nélkül 11-est ítél, mely
ik.! Készéi II. éles lövéssel kiegyenlít. (1:1.) 
A Törekvés továbbra is támad, de az MTK- 
vcdelem könnyen szereli.

A második félidőben mintha teljesen ki
cserélték volna az MTK-t. Állandóan a vé
dekezésre szorul. A 4. percber Készéi II. szé- 
p* n szökteti IIárait, aki 14 méterről vágja 
a labdát az ellenkező sarokba (2:1). A 11. 
percben Nemes beadását Hárai a kapufának 
lövi, a viszapattar.ó labdát Készéi a rosszul 
vetődő kapus mellett belövi (3:1). A 17. 
percben Szűcsöt (Törekvés) a bíró ismételt 
figyelmeztetés után kiállítja. A 18. percben 
Sr msei a 16-oson belül faultolja Készéit, a 
megítélt 11-est utóbbi kapusba lövi. A 22. 
percben Balogh (MTK) leteríti Készéig &

ben Sárosi fölé lő. Állandó ferencvárosi fö
lény, ami egészen a 37. percig tart. Ekkor 
az Attila veszi át a játék irányítását, ám 
Seper kétszer is fölé lő. A 42. percben kor
ner a Ferencváros ellen, majd további erős 
Attila ostromok. Seper nagyszerű lövését 
Háda gyönyörűen védi.

A második félidő Attila támadásokkal indul. 
A 3. percben korner a Ferencváros ellen, 
Attilla az eredménytelen korner után foly
tatja támadásait, amelyek a 7. percben Rudas 
éles lövésével fejeződnek be. A 8. percben 
újabb eredménytelen korner a Ferencváros 
ellen. A 10. percben végre a Ferencváros jut 
újból szóhoz, kornert ér el, a szépen rúgott 
kornerből a tizedik percben Toldi a Ferenc
város első gólját fejeli be (1 :0 ).

A gól ellenére is az Attila támad és állan
dóan a Ferencváros térfelében tanyázik. Sá
rosi hátra megy centerhalfot játszani és a 
két összekötő is visszafelé vonul. Az Attila

Hármasugrás, a Sebők-vándordíjáért: 1. 
Somló FTC 13 m. 18 cm, 2. Magyar FTC 12 
m. 72 cm. (Több induló nem volt.)

4x400 m staféta: 1. BBTE A) csapata 
(Barsi, Szabó, Szalai, Kovács), 3 p. 24.2 mp, 
2. MAC A) csapata (Nagy, Kozák, Madari, 
Duha) 3 p. 26.4 mp. 3. BEAC A) csapata 
(Czakó, Héjjas, Sárvári, Obitz) 3 p. 27.8 mp.

5000 m ötös szenior csapatverseny: 1. UTE 
38 ponttal (Sárosi, Juhász, Sárvári, Pálfi, 
Nagy), 2. Törekvés 47 p, 3. MTE 60 p.

4x400 m ifjúsági staféta:
Bajnok: MAC A ) csapata S p. 87.6 mp,

2. MAC B) csapata 3 p. 38 mp, 3. Törekvés 
3 p. 39.6 mp.

3000 m ifjúsági ötös csapat:
Bajnok: TE csapata 37 ponttal,

2. VEAC 42 p, 3. MTE 58 p.
A maratóni bajnokságot a Fehérvári- 

országúton tartották. A versenyen huszon
egyen indultak, tizenkilencen futottak be a 
BEAC-pályán lévő célba. Két versenyző fel
adta.

A Maratóni bajnok: Galambos lett 2 óra 
40 p. 27 mpes idővel.

Eredmények a következők: 1. Galambos ESC 
2 óra 46 p 27 mp, 2. Kuzbell BBTE 2 óra 
51 p 27 mp, 3. Gégény ESC 2 óra 53 p 27
mp, 4. Zelenka Salgótarján 2 óra 56 p 11
mp, 5. Csonka Szegedi Vasutas 2 óra 59 p 06 
mp, 6. Gyetvai Szeged (egyleten kívül) 3 óra
02 p 17 mp, 7. Gölbaum BSzKRT 3 óra 06 p 
10 mp, 8. Csaba BSzKRT 3 óra 15 p 24 mp,
9. Hittig MAC 3 óra 17 p 08 mp, 10. Halla
II. Kassai AC 3 óra 21 p 51 mp, 11. Kucsera 
BSzKRT 3 óra 25 p 37 mp, 12. Pálosi BEAC
3 óra 26 p 54 mp, 13. Lovas MAC 3 óra 37
p 02 mp, 14. Konecsny ESC 3 óra 38 p 09
mp, 15. Halla I. Kassai AC 3 óra 39 p 56
mp, 16. Nigoscsik Kassai AC 3 óra 40 p
07 mp.

bíró kiállítja. A 24. percben Regös beadása 
a hálóba esik (4:1). A 28. percben Készei 
bombalövése utat talál a hálóba (5:1). A 30. 
percben Mészáros öngólt vét (6:1). Végül a
39. percben Hárai beadását Készéi befejeli.

FÉR. VASUTAS—WSC 3:1 (2:1)
A WSC kezd. A 17. percben Csiszár lefut, 

a kapusba rohan, aki megsérül. Helyette Ősz 
áll be a kapuba. A  22-ik percben Vukovics 
gólt lő (1 :0 ) . Két perc múlva Szoják II. 
emeli a gólok számát. A 30. percben Tóth, 
a Vasutas védelmet kicselezi és bombája a 
hálóban akad meg (2: 1).

A második félidő 24. percében Vukovics 
bead Szabónak s ez beállítja a végeredményt 
(3 :1 ).

A Fér. Vasutasban Velicskó, Szóják II. és 
Vukovics, a WSC-ben pedig Sterk, Tóth és 
Szabó II. voltak jók. A mérkőzést Aufrichtig 
bíró jól vezette.

POSTÁS—VI. KÉR. FC 4:0 (2:0)
A mérkőzést megnyitó kerületi támadások 

után az 5. percben Bodrogi szökteti Mátéfit, 
aki védhetetlen gólt lő (1 :0 ). A Postás a 
mezőnyben állandó fölényben van, csak bírói 
tévedések s Szótér kapus késlelteti a máso
dik gólt, amely azonban a 31. percben mégis

támadások befejezéseképpen Seper biztos hely
zetben a kapu fölé vágja a labdát. Csak a 
32. percben kezdődik újból a Ferencváros fö
lénye, de igen rövid ideig tart és már megint 
az Attiláé a szó. A bíró a félidőt egy perc
cel meghosszabbítja és befejezetlen Attila tá
madások után a Ferencváros Kemény— Toldi 
akciójából Toldi újabb védhetetlen gólt lő 
(2 :0 ).

A Ferencvárosban Háda nagyszerűen vé
dett. Igen jók voltak Korányi, Sárosi, Ke
mény és Toldi, Takács és Táiicos gyenge já
tékot produkáltak.

Az Attila csapata lelkes játéka alapján 
nem érdemelte meg a 2: 0 vereséget, de a 
csatárok képtelenek voltak gólt lőni. A tar
talékként beugrott Hidasi pompásan védett. 
A miskolci közönség sok szép robinzonádját 
megtapsolta. Miskolczi gyenge játékot pro
dukált.

megszületik. Bodrogi messze előread Ker
tésznek, az összekötő lefutja Zwenket és a ki
rohanó kapus mellett belövi a második gólt 
(2 :0 ). Ezután a Kerület is feljön, de a Pos
tás hátvédei könnyen szerelnek. A Postás 
támadásait pedig balszerencse kíséri.

A második félidő elején Kását a korner- 
zászló mellett elgáncsolják; a szélső magas 
szabadrúgását az 5. percben Bodrogi a ka
puba fejeli (3: 0). Ezután a Postás állandó 
támadásai következnek. A 7. percben Bod
rogi 3 méternyiről mellé lő, Kertész lövését a 
kapus nehezen védi. A kerület támadásai szát- 
csők, a Postás védelmét nem állítják nagy 
feladat elé, a kerületi kipu azonban gyakran 
forog veszedelemben. A 37. percben Kertész 
Gombos labdájával elfut a bekkek mellett és 
beállítja a végeredményt (4: 0).

A VI. kér. FC nem volt komoly ellenfél; 
Lengyel bíró gyengén bíráskodott.

ELEKTROMOS—BMTE 5:2 (0:6)
A 10. percben Poszmik hátraad Mayer II- 

nek, akinek lövését a kapus kornerre öklözi. 
A 33. percben Király hendsze miatt büntető, 
amit Melicharik a kapufának bombáz.

A második félidőben mindkét csapat erős 
iramot diktál. A 12. percben Buzássi leadásá
ból Teres a labdát a hálóba vágja (1:0). A 
BMTE fíorliy révén már a 14. percben ki
egyenlít (1:1). A 17. percben G. Tóth beadását 
Orczifalvi villámgyorsan viszi, Beer későn 
lép közbe (2:1). A 20. percben Sohn lefut, a 
kapus kiszalad és — (3:1). A 42. percben 
Orczifalvi lefut és a labdát közelről belövi 
(4:1). A 45. percben büntetőrúgásból Borhy 
gólt lő (4:2). Végül a 49. percben Orczifalvi 
egyéni akciójából hálóba jut az utolsó gól 
(5:2).

TLK—BSzKRT 1:1 (1:1)
Három kiállítással és verekedésekkel

A  BSzKRT támad, Nyilas 3 lépésről kapu
fát lő. A 15. percben Weisz kiugrik, de tiszta 
helyzetből mellé lő. A 20. percben Simcsó 
bead, de Pfandler 2 lépésről fölé vág. A 30. 
percben Simcsó újabb beadását Jáger II. 
kapja, átadja Pfandlemak, aki közelről véd
hetetlen gólt lő. 1 :0. Utána Weiszt, Széli 
bíró többszöri figyelmeztetés után kiállítja. 
Helyette Báder megy centernek. A 40. perc
ben Báder 5 lépésről kapufát lő a visszapat
tanó labdát Nyilas mellélövi. A 44. percben 
Bartos beadásából Nyilas bombagólt lő (1 :1 ).

A II. félidő élénk BSzKRT támadásokkal 
kezdődik, de rögtön felel rá a TLK. A 10. 
percben Hirger 25 méteres szabadrúgását 
Régi szépen fogja. A 15. percben Belesik kéz
zel üti le a labdát, de a bíró nem adja meg 
a jogos 11-est. 25 percben Gergely kiugratja 
Bádert. aki Németh kezébe gurít, utána 
megrugja a kapust, Feisel segítségére siet a 
kapusnak, közben megrugja Bádert, a bíró 
mindkettőt kiállítja. A nézőtéren ezalatt pa
rázs verekedés támad, melynek a kirendelt 
rendőrök vetnek véget. A 35. percben Jáger 
II. megrúgja a vetődő Régit, a bíró Jágert 
is kiállítja. A 40. percben Báder lövését Né
meth gyönyörűen védi. Ezután a játék el
durvul és unalmas csapkodásba megy át, 
amelynek a bíró sípja vet véget. Jók voltak: 
Régi, aki egyúttal a mezőny legjobbja volt, 
Kisfaludi és Báder a BSzKRT-ból, ill. Né
meth, Ugróczky és Pfandler a TLK-ból.

HAC—BEAC 3:2 (2:1)
Várakozás ellenére a HAC csapata meg

érdemelten győzött az egyetemisták ellen. 
Mindkét csapat játéka meglehetős alacsony 
nívón mozgott, különösen a BEAC-é.

A mérkőzés HAC támadásokkal indul. Már 
a 2. percben Jakab közelről gólt rúg (1 :0 ). 
A 20. percben Kohányi bíró, a közönség 
pfujolása miatt három percre megállítja a 
játékot és Savanyút, a HAC egyik legjobb 
játékosát kiállítja. Továbbra is a HAC tá
mad és a 41. percben Vajda gyönyörű sza
badrúgásával csapata második gólját éri el 
(2 :0 ). A 43. percben Német a BEAC első 
gólját lövi (2 :1 ).

A második félidőben Kertész és Riegler 
helyet cserélnek. Bár a BEAC nagyon küzd, 
mégis a HAC ér el újabb gólt. A 25. percben 
.Csutorás lövését Mester kézzel védi, a 11-est

Tóth II. góllá értékesíti (3 :1 ). Állandó 
BEAC támadások, Kertész a 44. percben 
szabadrúgásból gólt lő (3 :2 ). A UAC most 
már csak az időt húzza. A meccset Kohányi 
bíró erélyesen és jól vezette.

EMTK—FTC 3:0 (1:6)
Nagy érdeklődéssel várta az FTC-lábor 

Fuhrmann volt válogatott csatárnak repriz- 
játékát. Fuhrmannon erősen meglátszott hosz- 
szú pihenője, de meglátszott rajta a régi ki
váló klasszis is. Az FTC váratlanul gyenge 
játékot produkál, míg az EMTK erős játéka 
meglepte a közönséget.

Az első félidőben az EMTK támad többet, 
de a csatárok a kapu előtt bizonytalanok. 
Koromzay vezet néhány szép támadást, de 
ezeknek is elmarad a befejezése. A 12. perc
ben Tamási beadását Kovács kézzel üti le. A 
megítélt 11-est Friss kivédi. Erősiramú játék
kal végre Koromzay a 25. percben megszerzi 
a vezető gólt. (1:0.)

Szünet után az EMTK támad többet. Ke
mény hatalmas bombája a kapu fölé megy. 
Az FTC Kis révén próbálkozik támadni, az 
EMTK-véd elem azonban mindent visszaver. 
A 20. percben Kovács szabadrúgása a kapu
fáról pattan ki. Az EMTK egymásután két 
gólt ér el, Kemény és Matlag révén. Az 
EMTK-ból Gt baucr és Koromzay, az FTC-ből 
Tamási, Verbánszky és Kis játszottak jól.

UTE—TESTVÉRISÉG 5:0 (2:0)
Bíró: Szigeti

Az UTE állandó fölényben van és könnyen 
éri el a gólokat. A mutatott játék alapján a 
gólarány még hízelgő is a Testvériségre. Az 
LT/i-bcn jól játszott a csatársor és a halfsor, 
míg a Testvériségben csak a közvetlen véde
lem játszott emlílésreméltóan.

TURUL TE-URAK 2:1 (1:1)
A Turul kezd és erős offenzíva után Zim- 

mennann gólt lő (1:0). Az URAK ellentáma
dásba megy, Kármán leszalad és a 16. perc
ben a hiába vetődő Buday mellett belövi a ki
egyenlítő gólt (1:0). Egymást érik az URAK- 
kornerek, majd Jeney II. szabadrúgása a 
kapufáról pattan vissza.

A második félidőben az URAK-védelme ösz- 
szeroppan és a 35. percben Csizmadia lövése 
kapufára megy, kipattan a mezőnybe, ahon
nan Fűzi IV. védhetetlen gólt lő. A mér
kőzés Turul-kornerokkal végződik.

MÁVAG—Cs. Move 4 :0  (3 :0 ).
Az első percekben felnyomul a MÁVAG 

csapata és a 3. percben Plavics berúgja a 
vezető gólt (1 :0 ). A MAVAG csatárai nagy
szerű passzjátékukkal teljesen lehengerelik 
ellenfelüket. A 30. percben MÁVAG támadás
ból megszületi’ a második gól, Plávics átadá
sából Stift a hálóba továbbítja (2 :0 ). A 36. 
percben viszont Stift középre adásából Plá
vics vágja be immár a harmadik gólt (3 :0 ).

A második félidőben a MÁVAG még lelke
sebben játszik, mint az elsőbben. A Cs. Move 
elkeseredetten küzd az egyenlítésért. Soroza
tos ostromokat intéz a MA VÁG kapuja ellen, 
de csatárai a legszebb helyzetekben hibáznak. 
A 40. percben a labda Szigetihez kerül, ki 
továbbítja Mayerhsz, ez átadja Antalnak, 
aki a 16-os vonalról berúgja a MÁVAG ne
gyedik gólját.

33 FC—KELENFÖLD 6:3 (2:2)
Az első félidőben a kelenföldi gárda van 

frontban, mégis a budaiak érik cl az első 
gólt, mert Zloch fejesét Simon kapus elnézi. 
(1:0.) Varga szabadrúgásából újabb budai 
gól esik (2:0). A Kelenföld most veszélyes 
támadásokat vezet. Először Nagy (2:1), 
majd Bednarik révén kiegyenlít. (2:2.) A 
második félidő első perceiben a KFC ered
ményes, mert Görög lövését Herendi beeen
gedi (2:3). A 40. percben Zloch (3:3), majd 
egy perc múlva megint Zloch (4:3) eredmé
nyes. A 44. percben ismét Zloch (5:3), majd 
egy fél perc múlva Wébcr tizenegyesből be
állítja a végeredményt.

BSE—III. kér, TVE 5:2 1:0).
 ̂Nehéz küzdelmet vívott a technikailag fö

lényben levő BSE az óbudai amatőrök ellen. 
A játék nagy részében úgy látszott, hogy a 
Kerület meglepetést csinál, a második félidő 
közepén azonban a nagy iramtól kifáradtak 
és megadták magukat a sorsuknak. A BSE 
góljait Ardai (2), Kozma (2) és Nagy Jenő, 
a Kerület góljait pedig Sugár és Dinnyés 
rúgták.

Rekordhullás a guggerhegyi 
versenyen

Vasárnap délelőtt rendezte a Ferencvárosi 
Torna Club bajnoki guggerhegyi versenyét, 
amelyen rég nem látott nemzetközi mezőny 
állt starthoz. A verseny nagy meglepetése 
Hartmann győzelme volt, aki gyorsabb ko
csival rendelkező német ellenfelét az Európa- 
hirű versenyzőt, Burggallcrt fölényesen le
győzte. A másik meglepetés Pathó győzelme 
volt az oldalkocsis kategóriában az Európa- 
bajnok Möritz felett, habár ebben Fortuná
nak is nagy része volt. Möritz versenyen kí
vül is indult, amikor lényegesen jobb időt fu
tott Pathónál, a valóságos erőviszonyokat 
igazolva. A rendezés ellen kevés a kifogás, 
csak. a megafonnak érezte hiányát a sokezer 
főnyi közönség, amely így tájákozatlan volt 
az időeredményeket illetőleg.

A részletes eredmények a kővetkezők: Motorkerék
párok: 175 kémig: 1. Lukavecz F. (Francis—Barnett). 
250 krm-ig: 1. Kozma E. (Puch) 1 p 51 mp. Katcgória- 
Tckord!! 2. Kesják J. (Rudgc). 350 kém ig: 1. Zameesnik 
T. (Rudge). 1 p 56 mp. Kategóriarckord! 500 kém ig: 
1. Kozma E. (Rudge) 1 p 42.35 mp. Oldalkocsis motor- 
kerékpárral Pathó Gv. (Rudge) győzött új rekorddal.

A túrakocsik legjobb idejét Wilheim S. (Bugatti) 
futotta 2 p 14 mp idővel.

A sportkocsik versenyéi Ilartmann nyerte 1 p 51 mp 
idővel.

A versenykocsik és egyben a nap legjobb idejét 
Hartmann László (Bngnttü éret el 1 p 42.12 mp idővel, 
6 mp-ccl futva^ jobb időt a német Burggallernál.

Na357ázerű sikere volt a Bosc/i-gyártmá- 
nyokr.uk, mert Kozma és Hartmann, a ver
seny főgyőztesói Bosch-gyertyával érték el 
pompás teljesítményeiket.

A  B B T E  o r s z á g o s  r e k o r d d a l  
n y e r t e  a  4 x 1 0 0 -a s  s ta fé tá t

Galambos győzött a marathoní bajnokságban

A Pártos-csoportban a Törekvés 
és az Elektromos, a Bíró-csoportban 
a Postás csatárai osztották a gólokat
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A z  utolsó 9 percben tudta csak 
Újpest Szeged csapatát 
m aga alá gyűrni

Újpest— Szeged 3 :2  (1:0)
Közel kétezer főnyi közönség előtt került 

sor a mérkőzésre, amely Újpest győzelmét 
hozta ugyan, de ez a győzelem egyike volt 
a bajnokcsapat legkeményebb küzdelmének. 
Kilenc perccel a mérkőzés befejezte előtt még 
a szegedi legénység vezett 2:1 arányban, sőt 
majdnem egy harmadik gólt ért el, amikor 
az újpesti lendület, legyűrve a rossz taktiká
val operáló szegedi védelmet, kicsikarta a 
győzelemét.

Kétségtelen, hogy a bajnokcsapat megér
demelte a győzelmet, de még munkája sok 
kívuni valót hagyott fenn. A lilák túlbiztosra 
mentek és ez az elbizakodottság csakhamar 
m- gbosszúlta magát. Egyedül Dudás, Hóriés 
Járőr játéka volt olyan, amely megütötte azt 
a nívót, amelyet elvártunk; Avarnak, Szalag
nak, P. Szabónak voltak szép momentumai, 
de az összteljesítményük alatta maradt a 
vártnak.

Szeged csapatában a közvetlen védelem és 
Somogyi játéka érdemel elismerést, utóbbi a 
mezőny legjobb embere volt. A csatársorban 
Gorle, Korányi és Havas voltak jók, míg 
Kalmár és Bognár még nem elég érettek az 
első liga-küzdelmekre. Kanti bírónak nem volt 
jó napja, sokat tévedett jobbra is, balra is.

Újpest: Hóri — Sternberg, Dudás — Sza- 
lay, Szűcs, Seres —  Pusztai, Avar, Jávor, 
Kiss, P. Szabó.

Szeged FC: Pálinkás — Sirály. Raffai — 
Gyurcsó, Somogyi, Bertók — Korányi II., 
Gerle, Kalmár, Bognár, Havas.

KEZDŐDIK A JÁTÉK
2000 néző előtt folyt le a mérkőzés. A Sze

ged választ és Újpest kezd a nap ellen. A két 
csapat az első percekben felváltva támad, de 
a védelmek biztosan rombolnak. A 4. percben 
a szegedi balszárny előreadott labdájából a 
kapura küldött lövést Hóri csak nehezen 
tudja védeni. Lassan kialakul az újpesti fö
lény, de Jávor élesen fölé lő. Egy perccel ké
sőbb újból Pálinkás kénytelen védeni Avar 
lövését. Most Seres indítja el P. Szabót, aki 
kornert erőszakol ki. A korner eredménytelen 
•marad.

Seres vezet támadást, szerelésnél Dudás 
térde megrándul, de szerencsére nincs ko
moly baj. A 11. percben esik a félidő egyet
len gólja. Jávor hosszan szökteti Pusztait, 
aki komért szerez. A komerből Jávor élesen 
fejel a kapura, a lécről a labda Avar elé pat
tan. aki

védhetetlenüL a háló balsarkába 15. 1:0. 
Újpest fölénybe kerül, a szegediek csak néha 
vezetnek egy-egy akciót. Halfsoruk nem ura 
a helyzetnek.

Rövidesen azonban megváltozik a kép, mert 
mintha az Újpest megelégelte volna az egy- 
gólos vezetést. Szeged szabadrúgásából Ha
vas beadását Gerle fejeli és Hóri csak nehe
zen véd. (17. perc.) Egy perccel később Ber
tók fejese kerül a kapu fölé. P. Szabó fut le 
a labdával, beadását Pusztai kapu mellé lövi. 
A játék meglehetősen durván folyik, a játé
kosok szabálytalanul szerelik egymást, a bíró 
többször figyelmezteti őket. A 34. percben 
Havas veszélyes támadást vezet, Hóri kifut, 
de Havas átemeli rajta a labdát, az üres 
kapu előtt áll, azonban a szemfüles Seres 
gólvonalról kikanalazza a labdát.  ̂Újból P. 
Szabó támad, beadását Avar fejeli, a labda 
azonban a kapu mellé megy. Havas támadá
sából Kalmár fut a kapu felé, egyedül van 
a labdával, Hóri kifut és ráveti magát Kal
már lábára. Kalmár könnyen megsérül. A 
Szeged tíz emberrel rövid ideig támad, majd 
Avar ugrik ki a labdával, de egy lépésről el
hibázza a lövést. Jávor gólt lö, de a bíró 
Pusztai offszájdja miatt nem adja meg 
gólt

A második félidőben a Szeged indít táma
dást, de nem sokáig, mivel Újpest csakhamar 
ellentámadásba lendül. Szeged nem. r.agj on 
respektálja a bajnokcsapatot és így változa
tos, de csapkodó játék fejlődik ki. P. Szabó 
vezet formás támadást, Avar fejese elcsúszik 
a léc felett, majd Jávor szóló-futása kelt iz
galmat. Szeged védelme komolyan dolgozik 
és így nincs baj, sőt ellentámadásokat indít 
amelyek mindinkább veszélyesebbekké vál
nak. A 8-ik percben Havas lövése kerül kapu 
mellé. Egy perccel később Kalmár szöktet 
Korányit, akinek beadását Gerle közelről 
kapuba vágja. (1:1.) A sok csapkodó akció 
után végre komoly futball. Újpest ugyancsak 
formás belső támadással válaszol, de Pálinkás 
jól véd. Szeged továbbra támad. A játék kezd 
színessé válni. Az Újpest védelme kemény 
munkára kényszerül, a lila csatársort 
gatják: Pnsztay—Kiss—Avar—Jávor—P. Szabó 
összeállításban játszik. A játék most g3 őrs 
változatos és kemény anélkül, hogy sulyosab 
durvaságokra kerülne a sor. Sok a sza a 
rúgás. A támadások közül a szegedi csapat 
akciói eredményesebbek. A 19. és üO-ik 
ben két kornert erőszakol ki a piros-fehér 
együttes. Somogyi kapja a labdát 29 mc erre 
a kapu előtt, éles labdája a kapu lécről pat
tan vissza, Gerle ugrik a lövésbe és nagy 
meglepetésre azt élesen a hálóba fejeiig v 

Újpest most nagy vehemenciával veti 
gát a küzdelembe. Avar pompás 
linkás védi egy perccel később, 
támadások mind gyakoribbá varnak,

hiányzik az összmunka, a támadások inkább 
egyéni akciókból születnek. A szegedi véde
lem azonban pompásan áll a lábán. Újpest 
továbbra is csereberéli csatárait, most már 
Avar a jobbszélső és Jávor a jobbösszekötő, 
míg Pusztay a center. Szeged ismét táma
dásba lendül és Havas újból kornert erősza
kol ki. Az újpesti ellentámadásokat Somogyi 
szereli. Gerle Korányival cserél helyet, mert 
szemhéja felreped.

Az újpesti támadások mind hevesebbekké 
válnak. P. Szabó kornerc Pálinkás mögé a 
hálóba kerül, ahonnan Raffai kaparja ki. A 
bíró nem adja meg a gólt, amit az újpesti tá
bor hangos pfujjolással fogad. Újpest most 
határozottan fölénybe kerül. Szeged hátrá

lná- 
lövését Pa 
Az újpest 

do

vonul a védelembe, de hiába, mert egy perc
cel később már eldőlt a mérkőzés sorsa. P. 
Szabó lefut, beadása átszáll a jobbszélre, ahol 
Avar kapja, aki a meglepett Pálinkás mel
lett a kiegyenlítő gólt lövi. Egy perccel ké 
sőbb újból P. Szabó fut le, röviden ad be, £ 
labdára Jávor fut rá és közelről a hálóba 
vágja. (38. p.) (3:2.) Újpest tovább támad, de 
említésre méltó esemény már nem történik, 
ha csak az nem, hogy Gyurcsó és Avar az 
előbbi faultja miatt majdnem összevereked
tek, ám Kann bíró olyan erővel ugrik közé
bük, hogy Gyurcsó elvágódik, Avarnak pedig 
megrándul a lába.

A mérkőzés heves szegedi ellentámadás kö
zepette ér véget.

Sportkeresztrejtvény I.
minden tekintet
olvasóinak jó és 

a mai nappal új

A Magyar Hétfő, amely 
ben arra törekszik, hogy 
szórakoztató lapot adjon, 
rovatot indít:

hetenként keresztrejtvényt közlünk,
miután tudjuk, hogy az olvasók érdeklődése 
ma még fokozottabban fordul a jó kereszt- 
rejtvények felé, mint azelőtt. Mai számunk
ban sport-keresztrejtvényt talál az olvasó,

a rejtvény azonban olyan, hogy azt 
a sportemberek, hanem mások is 
hetik.

nemcsak 
megfej t-

A megfejtések október 13-ig küldendők be. A 
megfejtéshez csatolni kell a lapból kivágva a 
„Sport-keresztrejtvény I.‘* címet. Beküldendő a 
\ ízszintes 1, 15, 21, 45, 51, 57 és a függőleges 5, 9, 
12. 25. 28 és 36 sora. A megfejtéseket a „M agyar 
H étfő4* szerkesztőségének címére (Budapest. VI., 
Kóz&a-utca 111.) küldendők és a borítékon fel kell 
tüntetni „Keresztrejtvény**. A m egfejtők között 
hetenként tíz könyvjutalmat sorsolunk ki.
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.VÍZSZINTES;
1. Kitűnő vízipólő-játékos. 10. Igekötő. 11. ITcly- 

határozó rag. 13. Am atőr futballcsapat. 15. Zene
darab. 18. Számnév. 20. Német névmás. 21. A béke
világ híres színésznője. 23. Német helyhatároíó. 
24. A Budai 11 játékosa. 26. Latin Ige. 27. Kabát- 
kellék. 29. Betű fonetikusan. 30. Libahang. 32. A magyar 
futball egyik megalapítója. 33. Magyar folyó. 31. Szám
név. 36. Szólít. 37. Sportág (kiejtés szerint). 40. 
. . . ez spanyol keresztnév 42. Kiváló magvar 
kapus volt. 44. Dátumrag. 45. A világ legjobb J ég - 
hokie*apata. 48. Disznólakás. 49. Lóversenyműszó. 
51. Néger sprinter.^ 52. Finn város. 53. Egyik tej
központ régi betűjele. 55. Főzelék. 57. Pápa a 
futballban.

FÜGGŐLEGES:
2. Egyesület (politikai). 3. Nekem — Idegen nyel 

ven. 4. Magyar város. 5. Hungária volt játékosa. 
6. A Belvárosi Színház v. tagja. 7. Tagadószó.
Ige. 9. Újpest kitűnő játékosa. 12. Kiváló ma
gvar atléta. 14. össze-vissza tör. 16. Mély
idegen nyelven. 17. Idegen arany fordítva. 19 
Ilelyhalározó. -21. Pénzintéezti Központ. 22. Mutató 
szó. 25. Volt válogatót ifi kapus. 28. Újpest-
játékos. 29. Egyik sportághoz kell. 31. Becézett 
női név. 33. Háziállat. 36. Válogatott kapus. 38. 
Idegen számnév. 39. Igevégződée. 41. Olasz minisz 
tér. 42. Jam fordítva. 43. A. O. B. 46. . . .  Troli
47. Fajvédővezér volt. 50. Ritka férfinév. 52. 
. . . mars. 54. Szerszám. 56. Csodálkozó szó.

Popper Endre.

Nem adunk 
bérbe csillárt,

mert nálunk olcsón 
megvehető

3  lángú

C s i l l á r ]

5 . 6 0

Csillárok és Világítás R.-7.
B udapest, V II, E r z s é b e t -h  ö rú t 41

távoszlopnál nagy küzdelem közben közelítik 
meg a vezetőt Casablanka és Csacsogó. Már- 
már úgy látszik, hogy a vezetőt senkisem 
veri meg, amikor hátulról a lehetetlen rossz 
pozícióban galoppozó Kurkud Khán ugrik ki 
a cél előtt és győz. Gyönyörű verseny. Tót.: 
10:40, 19, 18. Bf.: 5:85.50.

IV. futam. KÉTÉVESEEK NAGY IIAN-
DICAPJA (1600 m.). 1. Liliom ( Weissbach 
8). 2. Balzac (Weckermann 5). 3. Tammuz
(Kollár 6). F. m. Nem nem soha, Életke, Es- 
sex, Dénes, Bácska, Léva, Retyezát, Relache, 
Divisor, Fityula. Start után egy csomóban 
galoppozik az egész mezőny. Nem lehet a 
vezetőket kivenni, mert pillanatonkint válto
zik a helyzet képe. A távoszlopnál a három 
helyezet már külön versenyt fut, ezek közül

kiválik a nyerő Liliom, a? .ely könnyen 
nyer a végén. Balzac végig rossz pozícióban 
futott, különben nyerhetett volna. Tót.: 
10:99, 36, 42, 31. Bf.: 5:32050.

V. futam. HANDICAP (1300 m.) 1. Ke
reső (Gutái 5). 2. Casanova (Scjbal U). 3.
Pici (Teltschik). F. m.: Csak előre, Gyön
gyike, Hárem, Kopó, Felka, Sóskifli, Kar
nagy, Tiro, Üstökös. Jól sikerült start után

belsők vezetnek, azonban kb. 900 métenéi 
Felka bukik és a belsők megtorpannak. A 
külsők törnek előre és Kereső, Casanova sor
rendben érik el a célt. A karriernél Pici so
kat behoz és harmadik lesz. Tót.: 10:82, 29, 
20, 30. Bf.: 5:237.

VI. futam. WELTER HANDICAP (2000 
m.). 1. Pipiske (Wolbert 3). 2. hegyes ( Klim- 
soha G). 3. Máraruaros (Vasas 6). F. m.: 
Csoda, Verity, Pus-zta, Ragyogó, Beaurivage, 
Sylva, Budár, Suhanc, Lesbia, Hetty Lenke. 
Start után hosszú vonalban nyúlik ki a me
zőny, amelytől Pipiske szalad meg legjobban 
és haza is áll. Tót.: 10:129, 46, 64, 59.

Újabb lendületet vesz 
nagy sport- 
pályázatunk

A Magyar Ilctfő nagy sportpályázata vál
tozatlan érdeklődés mellett folyik tovább. A 
start után most még fokozottabb érdeklődés 
mutatkozik a pályázat iránt, amely a jövő 
heti Ferencváros—Újpest mérkőzéssel újabb 
lendületet vesz. Az erre szóló tippeket legké
sőbb október li-ig kell beküldeni.

A NAGY SPORTPÁLYÁZAT KÉRDÉSEI
1. Mi lesz a X'15-iki Ferencváros—Újpest- 

mérkőzés eredménye?
2. Mi le3z a X 22 iki olasz—magyar-mérkőzés 

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

mérkőzés eredménye?
4. Mi lesz a bajnokság első három helyezett

jének sorrendje az őszi szezon végén?
5. Mi lesz a bajnokság utolsó három helye

zettjének sorrendje az őszi szezon végén?
6. Ki lesz az őszi gólrekorder?

S ú l y o s  s z e r e n c s é t le n s é g  
a  S z t .  L á s z l ó - d í j  n a p já n

A Kormányzó lova Kurkud Khán nyerte 
a nagy díjat

Szépszámú közönség előtt, kellemes időben 
mérte össze az erejét a legfiatalabb évjárat 
a klasszikus díjért. Mennyiségileg ugyan kis 
mezőny, mindössze hat telivér állott ki, azon
ban minőségileg, egy-két telivér kivételével 
tényleg a legjobb lovak álltak ki. A közönség 
nem hiába fáradt ki a versenyre, mert egyik 
legszebb versenye volt a szezonnak ennek a 
6 csikónak ádáz küzdelme az elsőségért. Kü
lön dicséret illeti meg a győztes ló lovasát, 
Csapiárt, aki valóságos kabinetalakítást pro
dukált a mén hátán és teljesen reménytelen 
pozícióból győzni tudott vele. Az V. futam
ban sajnálatos szerencsétlenség történt, 
amelynek szenvedő hőse Hatschek lovászfiú 
volt, akivel a ló (Felka) felborult és a rajta 
ülő lovászfiú súlyos sérüléseket szenvedett. 
Egyébként a futamokat a favoritok lemara
dása jellemzi.

7. futam. LÁGYMÁNYOSI DÍJ. (1600 m.) 
1. Orpington (Esch 6/10). 2. Paslcal (Gutái 
2Vz.) Futott még: Nem és Csalóka. Végre a 
sok csalódást hozott Orpington formát fut és

könnyen nyer. Csalóka vezetésével indul a kir 
mezöny, de a fordulónál már mind együtt 
van. A távnál Esch kiengedi Orpingtort és 
nyugodtan elmegy Paskal mellett. Néninek is 
van egy nyerő momentuma, de mindjárt visz- 
sza is esik. Tót.: 10:13. Bf.:' 5:19.

II. futam. PEHELY-DÍJ. (2800 m.). 1.
Livorno (Tuss 2Vz). 2. Csatlós (Csuta 2.)
F. m.: Salvator, Csibész, Szelindek, Rabló. 
Lassú, unalmas verseny. A start után nem 
akarja senkisem a vezetést vállalni. Majd 
először Csatlós, utána Szelindek látható az 
élen. A távoszlopnál Livorno kiválik és köny- 
nyen nyer. Érdemesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy Livorno, mely a múlt héten cserélt gaz
dát, új tulajdonosának mindjárt 3000 P nye
reménnyel kedveskedett. Tót.: 10:61, 25, 19. 
Bf.: 5:122.50.

III. futam. SZENT LÁSZLÓ-DÍJ (1300
m.) 1. Kurkud Khán (Csapiár 2). 2. Cag-
listro (Esch 1). F. m.: Guonne. Ca~abHnka, 
Csacsogó, Léka. Start után Cagliostro áll az 
élre és nagy fölénnyel vezet a többiek előtt, A

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
Minden kérdés önálló versenyt képez és 

külön díjazást kapnak az eredmények elta- 
lálói. 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 nétfő szerkesztőségébe (VI., 
Rózsa-utca 111. sz.)

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

A PÁLYÁZAT DIJAI
A sportpályázat résztvevői értékes díjak

ban részesülnek. Az első tíz díj a következő:
I . d í j :  É rtékes k erék p á r; TT. m ű vészi, n a g y - 

értékű  fe s tm én y ; III. m űvészi s z o b o r ; IV . 
fén y k ép ezőg ép ; V . 50 p en g ő  k észpénz; VI—X. 
d ija k : értékes k ö n y v ju ta lm a k .

— A BLASz Reformpártjához tartozó egye
sületek ma este fél 9 órakor a Jókai-utea és 
Berlini-tér sarkán levő étteremben összejöve
telt tartanak, amelyen fontos sportpolitikai 
kérdésekről folytatnak megbeszéléseket.
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K is p e s t—l>f)öbu s 2 :2  (0 :2 )
Úgy látszik, hogy a futball közönsége előre 

megérezte a jó futball szagát, mert a Sár
kány-utcai pálya tribünjét és állóhelyeit 
csaknem teljesen megtöltötte az a publikum, 
amelynek jórészét „érdektelenek” alkották, 
vagyis olyanok, akik érzelmileg egyik félhez 
sem tartoznak.

És a közönség nem bánta meg a hosszú 
utat.

A mérkőzés az első 'perctől az utolsóig 
változatos és izgalmas volt.

Sőt.
csaknem, meglepetést hozott a Phöbus jó 

játéka révén.
Favorit tagadhatatlanul a hazai pályán ját
szó és egyébként is előkelő helyen álló Kispest 
volt.

KISPEST— PHÖBUS.
Kispest: Gergő — Szemere, Rozgonyi — 

Rátkai, Szenes, Keresztes, — Mikes, Szabó II., 
Nemes, Szepes, Serényi.

Phöbus: Juhász — Szilágyi, Tőrös — Szá- 
dovszky, Péter, Komáromi — Béky, Sztrigán, 
Sólyom, Tombor II., Tárnok.

S amikor Majorszky sípjele elindította a 
mérkőzést, az első percekben tényleg úgy lát
szott, hogy Kispest tartja kezében a mérkő
zés sorsát. Az első támadásokat a Kispest 
vezeti és a párperces fölényt a jobbszélső Mi
kes kapuralövése pecsételte meg, de a lövés 
kapu fölött zúgott el. A hetedik percben szü
letett meg az első komoly Phöbus-támadás és 
ettől kezdve az elsőosztályú újonc egyre job
ban magára talál. Tárnok beadását Sólyom 
rontja el, majd Gergő szépen fogja Tombor 
könnyű lövését.

Az iram nagyon élénk.
Hol egyik, hol másik kapu előtt pattog a lab
da. Közben azonban kiderül, hogy a Phöbus 
védelem, élén

a kolosszális formában levő Tőrössel, na
gyon biztosan áll a lábán.

Sólyom nagyon okosan foglalkoztatja a szél
sőket, ezzel szemben a Kispest csatársorából 
hiányzik a koncepció és a védelem is néha 
zavarba jön. A Phöbus nyugalmát, tervszerű 
kombinációit indokolatlan eréllyel akarják el
lensúlyozni. Azt azonban mégsem tudják 
megakadályozni, hogy

egy megismételt Phöbus-rohamot Tárnok 
a 10. percben góllal ne fejezzen be. (0:1.)

A gólt szülő akciót Sólyom indította el, Péter 
folytatta és Tárnok végezte be.

A tribün hangját csak a kisszámú Fhöbus- 
tábor intonálja.

Kispest ellentámadásai kapkodok, rapszó- 
dikusak és Töröséken elakadnak. De Juhász
nak is akad egymásután kétszer dolga a ka
puban. A játék általában kiegyensúlyozott. A 
közönség kezdi észrevenni és értékelni 

Komáromi
.teljesítményét.

A  jóalakú half nagyon biztosan szereli 
a kispesti csatárokat.

Annál többet szidják a hazai drukkerek Sze
pesi, aki tényleg nem sok vizet zavar a táma
dások felépítésénél.

Általában a belsőkkel baj van a Kispest
nél.

A  két szélső igyekszik, de Mikes és Serényi 
beadásait vagy lekésik, vagy túlkombinálják. 
Hosszú perceken ostrom alatt áll a Phöbvs- 
kapu, de a hallatlanul lelkes védelem mindig 
pontosan lép közbe. Majd újra nyílt mezőny
játék, melyet szép Phöbus- támadás szakít
meg, de eredménytelenül. A Kispestnél is 
egy fedezet vívja ki gyorsaságával és jó  he
lyezkedésével a közönség tetszését, Rátkay 
személyében. Kár, hogy sokszor feleslegesen 
erélyes. Egészen a 41. percig folyik a játék 
eredménytelenül, de inkább a Phöbus irányí
tásával, úgyhogy szép akciói után már senkit 
sem lep meg a Phöbus második gólja, mely 
egy kissé körülményesen jutott be Gerö kapu
jába.

Sólyom ugyanis először kapufát lőtt, a 
visszapattant és Béky által újra lőtt lab
dát a kapus kiüti, de p<mt Tárnok elé, 
aki nem szégyenli azt a kapuba küldeni.

(0:2.)
A Kispesti közönség most kórusban szidja 

csapatát és hangosan követeli Rátkay előbbre-

vitelét. A félidő tehát a Phübus kétgólos veze
tésével zárul, ami jó alkalmat szolgáltat a 
publikumnak arra, hogy a Phöbus munkáján 
felfedezze Bányay kezenyomát.

A második félidőben ismét Kispest  ̂veszi 
át az irányítást. A piros-fekete csatársor 
ostroma több ízben is alkalmat nyújt Juhász
nak tudása bebizonyítására, sőt szerencséről 
is beszélhet, hiszen egy irtózatos erejű sza
badrúgás a kapufáról pattant vissza a me
zőnybe. A Phöbus szemmelláthatólag takaré
koskodik az erejével, sőt talán túlsókat ki is 
vett belőle az első félidő irama, de azért Só
lyomnak alkalma nyílik egy szép passzra, 
amit azonban Sztrigán mellé lő. A 10. perc
ben a közönség sürgetése meghallgatásra T.a- 
lál és

Rátkay helyet cserél a balösszekötővel. 
Első ténykedése az, hogy belerúg a földön 
fekvő Juhászba. A Kispest ostroma egyre 
szisztematikusabbá válik. Jobban futballozok, 
mint az első félidőben. A kék-sárga védelem 
heroikus munkát végez. Tőrös és ismét csak 
Toros! Az emberek kezdik megérteni, hogy 
Nádas figyelme rá terelődött. Mindkét félen 
főleg a szélsők viszik a támadásokat. Itt Se
rényi, ott Béky és Tárnok.

Közben a tribün korán örül, mert a Kispest 
szabadrúgásból elért gólját Serényi ofszájdra 
futása miatt nem adja meg Majorszky, aki 
viszont egy Phöbus-támadást  ̂ tévesen akaszt 
meg ofszájd címén. De nem késik azért a kis
pesti gól sem.

Nemest faultolják a Phöbus-kapu előtt,
és a megítélt 11-est Szabó II. belövi

(1:2).
A büntetés kissé szigorú volt, de ez nem aka
dályozta meg a már-már elkeseredett kis-

pesti közönséget a fergeteges tapsban. A já
ték továbbra is nyilt, de az erelyesseg kezdi 
Kispest felé hajlítani a további siker remé
nyét. A kapusoknak gyakran kell vetodmok 
és kifutniok és jellemző a csatárok idegessé
gére, hogy mindkét félnél állott a kapu üre
sen és nem tudták kiaknázni. Gergő többször 
próbára teszi hívei idegeit kiejtéseivel. Pe
dig azt mondják, liogy azt Dénes szebben esi 
nálta annak idején. Egy kis meglepetés 1: 
adódik: Sólyom faultol Az emberek szinte 
nem akartak hinni a szemüknek... Itt 
komer, ott is komer, de a védelmek szilár
dak. Csak Majorszky bizonytalan néha, de 
egyformán mindkét fél terhére.

A Phöbus is legalább érdemelt volna egy 
tizenegyes-jogot Sólyom elbuktatásáért, 

mint az előbb Kispest.
A Kispest-nyomás erősödik. A csatársor 

oly szépen dolgozik, mint előbb — a Phöbusé 
Mikor Juhász már nem elég, Tőrös a kapu 
szájából rúgja vissza a labdát. Az ostrom 
nem marad eredménytelen.

A 38. percben Szabó II. szépen ivei _ egy 
szabadrúgást kapu elé és ebből Rátkay 

befejeli a kiegyenlítő gólt (2:2).
Ebben segítette Juhász ügyetlenkedése is egy 
kissé. Kispest elkeseredetten küzd a győztes 
gólért, de a Phöbus ugyanolyan elkeseredet
ten védekezik, sőt támadásra is fut az ere 
jéből. Egy ilyen alkalommal

Szemere szabályos gyomorszájütéssel 
knokautolja a kapust zavaró Sólyomot.

Az eredmény azonban nem változik és a Phö
bus megérdemelten vitte háza az egyik pon
tot a Sárkány-utca portengeréből.

Biztosan tör a bajnokságra a Soroksár
S o r o k s á r — V á c  F C  1 : 0  ( 0 : 0 )

Nehéz küzdelem után, de teljesen megérde
melten győzött a Soroksár csapata a lelkesen 
játszó Vívók ellen. Csak a balszerencséjének 
köszönheti, hogy nem gólzáporral győzött. A 
második félidőben szinte a kapuhoz szögezte 
a VÁC csapatát, de gólt csak a 37. percben 
ért el. A legjobb része a half sor volt, amely 
állandóan tömte a csatársort jobbnál-jobb lab
dákkal. A csatársorból Kelemen játéka emel
kedett ki. A VÁC védelme heroikus munkát 
végzett. Fried a fedezetsorban sokat dolgozott. 
A csatársor Krausz nélkül tehetetlen.

A mérkőzés elején a VÁC támad és Mélesz 
révén érvénytelen gólt ér el. Szeder beadása 
nagy helyzetet teremt a VÁC kapuja előtt,

Weisz kifut, melléfog és a kapuba tartó lab
dát Fried a vonalról menti. Mindkét csapat 
támad, de kornereken kívül egyik sem tud 
eredményt elérni.

A második félidőben már az első percben 
jó helyzetet hagy ki Szeder. Nagy Soroksár- 
fölény alakul ki és a VÁC csak ritkán jut át 
a félvonalon. Mélesz—Lampel—Singcr-zkció 
már góllal kecsegtet, de Singer lövését Pécsi 
kornerra üti. Mátéffy még az üres kapuba 
sem tud gólt lőni. A 37. percben van csak 
eredménye a nagy Soroksár-nyomásnak. Ke
lemen lefut és futtából küldött lövése a felső 
sarokban köt ki. (1:0.)

VASAS—SZÜRKE TAXI 6:0 (5:0)
Jó napot fogott ki a VASAS csapata és 

szép játék után fölényes győzelmet aratott a 
széteső Szürketaxi felett. A csapat minden 
egyes tagja kiválóan játszott. A Szürketaxi 
csapatának gyenge játéka nagy meglepetés. 
Különösen a védelem csődje.

Nappal szemben kezd a VASAS és rögtön 
támad is. Az 5. percben Vági szabadrúgását 
Bmncckcr gólba lövi. Három perccel később 
Molnár 1. kornerből lövi a 2. gólt. Szóhoz 
sem jut a TAXI, mikor Molnár II. kitör és 
hálóba lő. (3:0.) Erdős lefut és beadását 
Molnár II. befejeli. (4:0.) A 25. percben Mol
nár I. lövése a hálóban köt ki. (5:0.)

A II. félidőben már változatosabb a játék. 
A TAXI is sokat támad, de csatárai tehetet 
lenek. A 8. percben Erdős lefut és beadásá
ból Brunecker a mérkőzés utolsó gólját lövi. 
A játék végén a TAXI erőszakosan játszik, 
aminek Odry kiállítása az eredménye.

ETC FC—NAGYTÉTÉNY 5:1 (2:1)
A két csapat találkozása nívós játékot ho 

zott. Az ETC nagyobb gólaránnyal is győzhe
tett volna. Az első gólt a 3. percben Lékay 
szerzi meg (1 :0 ). A gól után a tétényiek 
erős ellentámadásba kezdenek, de eredmény
telenül. A 8. percben 11-es a Nagytétény el
len, de Pomázi, Hajdúk kezébe lő. Két perc 
múlva egyenlít a Nagytétény Hasszón révén 
(1 :1 ). A félidő végén Pomázi újból meg
szerzi a vezetést az ETC-nek (2: 1).

INGYEN AJÁNDÉK, MÉG A LEVELPORTOT IS VISSZAKAPHATJA!
MONDJA MEG A MÚLTJÁT ÉS Ml FELTÁRJUK A JÖVŐJÉT I

Hetek óta működik Budapesten Marelll 
munkatársa, akit az emberek tömege keres 
fel kérésével, hogy tanácsot kérjenek tőle, 
mielőtt nagyobb vállalkozásba kezdenének. 
Csak a kiváltságosaknak jutott osztályré 
szül. bogy igénybe vehetik Marelll taná
csait, mert egy tanács Európában 10 dől 
lámák megfelelő öesezegbe kéről.

A ..Magyar Hétfő" olvasói azonban tel
jesen ingyen Juthatnak ahhoz a 20 évre
előre kiszámított esemény felsoroláshoz, 
amelyért eddig hatalmas összegeket kellett 
lefizetni. Feltétlen vegye igénybe lapunk 
páratlan kedvezményét. Mondja meg múlt
ját, Illetve töltse ki az alanti szelvényt és 
Marelll munkatársa megmondja Jövőjét. 
Hálás lesz nekünk és új híveket szerez 
akciónknak, amelyért hálásak lesznek 
Önnek.

Kérjük az alanti szelvényt kitölteni és 
82 fillér po6tabélyeg melléklésével elkül
deni a Magyar Hétfő kiadóhivatalába, Bu
dapest, VI., Rózsa-utca 111., ahonnan hoz
zánk továbbítják, mi azonnal kidolgozzuk. 
Önhöz visszajuttatjuk és

még a levélportó visszaszerzésére Is 
könnyű alkalmat adunk.

Névj «■* re *■* *■» -s w t— —

Születési ért — — — — *— 
Melyik évben állt anyagilag legjobban?

Melyik évben volt komoly beteg? — — — 
Melyik esztendőben volt szerelmi vagy lelki
szempontból a legboldogabb? — — — —

Második félidőben az erzsébeti csapat döntő 
fölénybe jut. A 20. percben Bcrcer lövi - 
labdát rendeltetési helyére. Pár percre 
Pilis öngólt vét, majd a 30. p-ben Pomázi be
állítja a végeredményt.

A győztes csapatban a védelem, Létay és 
Berecky I. váltak ki a mezőnyből. Hajdúk a 
mezőny legjobb embere volt.

A BMSE ELSŐ  VERESÉGE
A tartalékosán kiálló csapatok nem mutat

tak szép játékot. Csak itt-ott csillant fel egy 
tervszerűbb, kidolgozott akció. A jobb Csepel 
FC nem tudta kihasználni fölényét, pedig a 
BMSE-ncl gyenge lábon állott a védelem. 
Az eddig jobbszélsőt játszó Soltot tették in 
dokolatlanul hátra bal bekknek. Az eredmény 
reálisnak mondható. A Csepel FC-ből jó 
volt a védelem és a góllövő Gergely. A 
BMSE-bö\ kitűnt a csapat lelkét jelentó 
Búza.

Az első félidőt Csepel-támadás vezeti be. 
Gergely lövését a jól helyezkedő Marsovszki 
fogja. Majd Cétényi jut labdához,_ azonban 
az üresen álló kapuba sem tud gólt lőni. A 15 
percben Horváthot a bíró sportszerűtlen vi
selkedése miatt kiállítja. Unalmas mezőny
játék a félidő végén.

A II. félidőt a BMSE góllal kezdi. Mülter 
beadását Vesper értékesíti. (1:0.) Erősebb 
játék alakul ki. A Csepel jön fel, Solti kor- 
nert vét. Ebből Soós kiegyenlít 1:1. A mér
kőzés végén Csepel gólt ér el, a bíró nem 
adja meg, mert úgy látta, hogy a labda nem 
jutott teljes terjedelmével át a gólvonalon.

BUDATÉTÉNY—SzNFC 5:1 (3:«)
A keskeny pályán a Szentlőrinc csatárai 

nem tudtak komoly akciót vezetni, míg a pá
lyához szokott tétényi csapat biztosan moz
gott. Az első félidő 16. percében Melicher, 
majd egy percre rá Hensik eredményes (2:0). 
A 24. percben ismét Melicher lő gólt (3:0).

A második félidőben az SzNFC erősít, azon
ban csak kornereket ér el. A 16. percben 
tizenegyes Budatétény ellen, melyet Beisner 
értékesít (3:1). A 25. percben Gébért bíró is
mételt figyelmeztetés után Erdélyit, a Buda- 
tétényi játékosát kiállítja. A 32. percben 
Sidlich, majd a 39. p.-ben Melicher érnek el 
újabb gólokat (5:1). A győztes csanatban 
Hensik, Melicher és Lénával játszottak jól; 
a Szentlőrincnél Busa és Paksi.

VÁCI REMÉNYSÉG— BAK TK 5:2 (2:1).
A mutatott játék nem fedi hűen az erő

viszonyokat, mert a BAK végig egyenrangú 
ellenfele volt a váci csapatnak. Az első félidő
ben a váci csapat két gyors akcióból már 
2:0-ra vezetett, amikor a BAK S a t e k  révén 
kiegyenlített. Ekkor erős küzdelem indult meg 
a győztes gólért. K n a z o v i t z k y  remek 
lövése a kapufa belső éléről patatnt ki. Ez 
erősen letöri a Bak TK-t és így a váci csapat 
kerül fölénybe. A Bak TK visszaesését ügye
sen kihasználja a Váci Reménység és három 
újabb góllal terheli meg a Bak TK hálóját.

m. - < e o x w w e - . -

BUDAFOK—DROGUISTÁK 3:1 (1:0).
A Budafok szép játékkal, de kevés szeren

csével játszott, azonban a gyengén játszó 
Droguisák ellen így is sikerült a győzelmet 
megszereznie. A győztes csapat minden tagja 
dicséretet érdemel. A Droguisták csapatában 
csak a védelem játéka elgéített ki.

A Droguisták kezdik a játékot, azonban a 
Budafok kerül fölénybe. A Budafok szép ak
ciója eredményes. Krall— Gottlieb— Tritza lab
da útja és az utóbbi lövése utat talál a háló
ba. (1:0.) Ölvedy lövését Pintér kornerra 
üti.

A második félidőben Beski tizenegyest vét, 
melyet Králl értékesít. (2:0.) Gottlieb lefut 
és lövését Pintér Tritz elé üti, aki most már 
végérvényesen a hálóba helyezi. (3:0.) Bres 
lefut és labdáját Sötér a hálóba fejeli. (3:1.)

Vandál pusztítás a  duma
parti szállodák előtt
Botrányos jelenetek játszódtak le a közel

múltban a dunaparti hotelek környékén. A 
budapesti idegenforgalom centruma, ahol a 
legtöbb külföldi fordul meg, olyan esemé
nyeknek volt a színhelye, amelyek mellett 
nem mehetünk el stó nélkül.
Az elmúlt hónapokban a jamboreeval, az 
evezős  ̂ Európa-bajnoksággal, a Szent Ist- 
ván-héttel kapcsolatban kulminált az ide
genforgalom. Rengeteg külföldi vendége 
volt a Dunapart szállodáinak, akik közül a 
legtöbben saját autójukkal keresték fel a 
fővárost.

Ezeknek a külföldi autósoknak azután 
furcsa meglepetésekben volt részük és azt 
hisszük, hogy a szerzett tapasztalatok után 
aligha fogják mégegyszer igénybe venni a 
híres magyar vendégszeretetet.

Esténként hosszú sorban álltak a szállo
dák környékén a legkülönbözőbb országok 
jelzésével ellátott gépkocsik. Gazdáik vígan 
táncoltak a jazz hangjaira, vagy elmerül
tek a magyar cigánymuzsika melódiáiban. 
A kellemetlen meglepetés azután akkor érte 
külföldi vendégeinket, amikor a kocsijukhoz 
mentek, hogy egy esti sétát tegyenek a szép 
magyar fővárosban, vagy éppen csak a ga
rázsba hajtsanak. Az elegáns túrakocsik, a 
snájdig sportkocsik, a kényelmes luxus
autók még mindig ott álltak példás rend
ben, csak a baj az volt, hogy az egész kocsi
sor összes pneumatlkjaiban összevéve nem 
volt két gyüszűnyi levegő. Európa majdnem 
minden nyelvén röpködtek a káromkodások, 
de aztán néhány autósnak eszébe ötlött, 
£ogy pótkerék is van a világon. Akkor érte 
őket a második meglepetés. A pótkerekek 
gumijai épp olyan petyhüdten lógtak le as 
abroncsokról, mint a többi gumi. Az elvete
mült gumivadász jó munkát végzett. Egyet
len idegen rendszámú kocsikereket sem 
hagyta ki a „munkából” .

A harmadik számú meglepetés, talán a 
legfájóbb azután akkor érte a külföldi ven
dégeket, amikor közelebbről szemügyre vet
ték a párájukat kilehelt gumikat. Vandál 
kegyetlenséggel arasznyi vájások, hatalmas 
szúrások éktclenítették el a finom pneuma
tikákat... Volt lótás-futás. A külföldiek, 
akik közül a legtöbb úrvezető volt, tehetet
lenül rohantak egyik keréktől a másikhoz. 
Voltak, akik szitkozódva gyűrték fel ing
ujjukat és nekiálltak — gumit szerelni. A 
portások kétségbeesve mentegetőztek... De 
voltak, akik jól jártak. A szállók körül ál
landóan ott lézengő állástalan soffórök és 
néhány gumi javító cég keresett az ügyön...

Megtörtént ez nemcsak egy este, hanem 
többször is. A felháborodás nem találhat 
eléggé  ̂erélyes szavakat erre a vagyont nem 
tisztelő, nemzetközi reputációnknak fittyet 
hányó vandalizmusra. Mert itt nemcsak va
lami gyerekes csibészvirtusról van szó, ha
nem előre megfontolt és kieszelt „üzleti 
tervről” . Azok, akik ezeket a szégyenteljes 
dolgokat művelték, nagyon jól tudták, hogy 
a külföldi autóturisták 80 százaléka úrve-

HARTMANN LÁSZLÓ. Bl'RC,GALLÉR. MOR1S és még
6 külföldi Európabajnok automobil- és motorkerékpár- 
versenyző vesz részt a TTC 15-iki országos automobil- 
és motorkerékpárversenyén. A verseny 11 órakor kezdő
dik a Kerepesi-úton, a TTC a versenyen belépődíjat 
nem fog szedni. A magyar versenyzők: Martinék. 
Kozma. Pathó. Politzcr. stb., természetesen szintén részt 
vesznek’ és így a versenv nagvszahásúnak Ígérkezik. Első 
eset lesz. hogy Pest belterületén 200 km-en felüli sebes
séget élhetnek el a versenvzők. Nevezési zárlat október 
11-én. Nevezni lehet a TTC főtitkáránál Koppensteio 
Benőnél. VL, Ilajósu. 15. Telefon 270—90.

Megjelenik minden hétfőn hajnalban. — Elő
fizetési ár: C pengő félévre. 1* pengő 1 évre. 
A kiadásért felel: Dr. B Á L I N T  M Ó Z E S .

NYOMATOTT A STÁDIUM SAJTÓVALLALAT 
KÖRFORGÓGÉPEIN, BPEST, RÓZSA-U. Ilt 

Felelős üzemvezető: Győry Aladár.
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