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Bombaként hatott nemcsak Genfben, ha
nem az egész világpolitikában Németor
szágnak az az elhatározása, amelyet szom
baton jelentett be és amely szerint Német
ország kilép a Népszövetségből és azonnal 
elhagyja a leszerelési értekezletet. A világ 
valamennyi fővárosában a legnagyobb izga
lommal fogadták ezt a világpolitikai szen
zációt, melynek következményei még belát- 
hatatlanok. Első tagadhatatlan hatása Né
metország elhatározásának, hogy a német 
köztársaság kilépésével megingott a Nép- 
szövetség egész konstrukciója, mert hiszen 
a nemzetek szövetségének azóta volt igazi 
jelentősége, amióta Németország is belé
pett tagjai sorába.

A szombati világpolitikai szenzációnak 
•— amint az előre látható volt —  vasárnap
ra jelentősebb folytatása támadt. Szerte a 
világon tanácskoztak azokról az intézkedé
sekről, amelyeket Németország elhatározása 
szükségessé tesz. Hogy ezek az intézkedések

miben fognak megnyilvánulni, azt egyelőre 
még nem látni tisztán, bizonyos azonban, 
hogy azok az okok, amelyek Németországot 
a döntő elhatározásra bírták közelről érin
tenek minden országot, köztük bennünket 
is. Amikor ugyanis a múlt év decemberében 
a nagyhatalmak elvben elismerték Német
ország egyenjogúságát, ezt örömmel fo
gadta a hivatalos Magyarország is, tekin
tettel arra, hogy a fegyverkezési egyen
jogúság elismerése az első rés volt a Paris 
környéki békeszerződéseken és természet
szerűen nemcsak Németországra, hanem a 
többi legyőzött államra is vonatkozott.

A sorsdöntő események óráiban az egész 
magyar közvélemény megértéssel figyeli 
Németország lépéseit és bizalommal várja 
a magyar külpolitika intézőinek elhatáro
zását. A külpolitikailag fontos vasárnap 
eseményeiről alábbi részletes tudósításaink 
számolnak be.

R lagvaro rszág  intézlsesléseirűi 
vasárnap délben düntenek

Már vasárnap kora reggel a miniszterel- 
nökségeh élénk mozgás volt, mert a kora 
délelőtti órákban megjelent ott Gömbös 
Gyű a miniszterelnök dolgozószobájában 
Kánya Kálmán külügyminiszter és a kül
ügyminisztérium több magasrendü tisztvi
selője.

A tanácskozások 2 ' /j óra hosszat 
tartottak, de azoknak tartalmáról

semmi ki nem szivárgott.
A tárgyalások befejezése után a minisz

terelnök magához hivatta dr. Antal István 
sajtófőnököt, akivel megbeszélte a kiadandó 
hivatalos nyilatkozat szövegét, majd a mi
niszterelnök maga is lement a sajtófőnök 
hivatalos helyiségébe, ahol félóra hosszat 
tartózkodott. A kiadott hivatalos jelentés a 
következő:

Gömbös Gyula miniszterelnök és Kánya Kálmán külügyminiszter az illeté
kes szakközegeknek bevonásával a miniszterelnök dolgozoszofcajaban meg
beszélést tartottak és határoztak azokról az intézkedésekről, melyeket a 
magvar kormány Németországnak a Népszövetségből történt k,lepé“c és a 
leszerelési konferenciáról való eltávozása következteben szükségesnek tart.

FoPtüHisai* épdelies nyHaiKozalal 
a nagy esem ényről

A miniszterelnökségen folyt tárgyalással és 
kiadott kommünikével kapcsolatban kerde.t 

ítéztünk a pártok vezető politikusaihoz. Al- 
ílánosságban az a vélemény, hogy a me9 
-.élesről nem szivárogtak ki resztetek. A ki
dőlt hivatalos nyilatkozat szövege S
ilálják — még csak nem is körvonalazza azt
og, milyen intézkedéseket talált jónak akor- 
lány és milyen lépéseket kivan tenni 

Sírausz István országgyűlési képviselő 
övetkezőket mondotta:
_  A kérdésben nem .vagyok ( beavatott 

sagyfontosságú az ügy es minké .
rdekel. A magyar kormány nyilatkozató 
.atározottan nem állapítható meg az alias-

foglalás a Népszövetséggel szemben, Német
országnak a Népszövetségből való kilépése és 
a leszerelési konferencia elhagyása után.

Dési Géza így nyilatkozott:
— A kormány kommünikéje csak érinti, 

hogy a német események kapcsán magyar 
részről szükségessé váló intézkedésekről tár
gyaltak. Részletek, illetőleg a határozat szöve
gének ismerete nélkül, nem lehet a kérdéshez 
hozzászólni.

Friedrich István ezeket mondta:
_ Különböző hírek vannak forgalomban.

Hallottam róla — de lehet, hogy ez csak fele
lőtlen hír — hogy Magyarország is kilép a

Népszövetségből. Amíg a kormány elhatáro- I ségből történő kilépés, amit magam is helyes
zása nem ismeretes, nem tudok nyilatkozni, nek találok. Viszont nem fogom véka alá 
Lehetséges olyan indokolással a Népszövet- j rejteni a véleményemet ellenkező esetben.

R o se n b e ri Kardi a n im e t k ú 
pommá is ir e

Berlinből jelentik: Az egész német politika 
és a közvélemény a birodalmi kormány szom
bati történelmi fontosságú lépésének hatása 
alatt áll. Az egész sajtó természetszerűen he
lyesli a német kormány kivonulását a genfi 
intézményekből. Nyilvánvalóan felsőbb utasí
tásra és Hitler szombat esti rádiószózatának 
hatása alatt a lapok kommentárjai nem any- 
nyira harciasak és fenyegetők, mint inkább 
érvelő jellegűek és Németország igazát bizo
nyítják. Megállapítható, hogy a birodalmi 
kormány merész elhatározása imponál a köz
véleménynek és egyhangú az a vélemény, 
hogy

Hitler átvágta a gordiusi csomót.
Politikai körökben nem tartják kizártnak 

hogy
a német külügyi tárca élén Neurathot 
hamarosan Kosenberg fogja felváltani,

különösen ha Franciaországban a fordulat 
hatása alatt szélsőségesen németellenes po
litikus, például Poincaré kerülne kormányra, 
aki a Ruhr-vidék újra megszállásával vagy 
ennek hangoztatásával akarna nyomást gya
korolni Németországra. Ebben az esetben fel

tétlenül a szélsőséges Rosenberg kerülne & 
külügyi tárca élére, aki már rég a külpolitika 
Göringje.
NEM TÁMADNAK FEL A TARTOMÁNY- 

GYŰLÉSEK.
A fordulat legérdekesebb belpolitikai kö

vetkezménye az, hogy a kormány *» birodalmi 
gyűléssel együtt a tartománvgyűléscket is 
feloszlottnak jelenti ki, de

nem rendeli el ezekre vonatkozóan az új 
választásokat.

Hz kétségtelenül azt jelenti, hogy Hitler meg
ragadja az alkalmat Nürabergben bejelen- 
tett programjának, a tartományok politikai 
kiirtásának megvalósítására ugyancsak gor
diusi stílusban.

A német nép elé eszerint november 12-én 
óriási külpolitikai kérdések mellett az az iga
zán forradalmi belpolitikai kérdés is kerül: 
helyesli-e a tartományok eltörlését a föld 
színéről. Ha a német birodalmi kormány no
vember 12-én titkos szavazással valóban több
séget kap, akkor lehet igazán a harmadik 
birodalom kezdetéről beszélni.

„Sofcasem monsiufiift t iU H i 
Bazug lgsm “

A lapok általában azt hangoztatják, 
hogy a Népszövetségből történt kilépés Né
metország egyetlen és már régen esedékes 
válasza a népszövetségi vezető államok részé
ről Németországgal szemben tanúsított ma
gatartásra.

A Völkischer Beobachter hasábjain Rosen
berg Alfréd azt írja: Az ellenséges hatalmak 
egész sora a maga követeléseit a legvégsőkig 
érvényesítette, amikor azonban egyet és mást 
a saját kötelezettségeiből is be kellett váltani, 
vonakodtak ennek eleget tenni.

A német nemzethez intézett felhívás a 
legjobb válasz minden rágalmazási kí

sérlettel szemben.
A Vezér beszéde egy nagy européer fel

hívása a Nyugat kultúmemzeteihez hogy ne 
engedték magukat hipnózissal a káosz mély
ségeibe rántani. Az események fogják a to
vábbi alakulást megmutatni.

A Lokalanzeiger írja: A birodalmi kor
mány valamennyi tegnapi megnyilatkozása 
két pólus körül forog: békeszeretet és meg
értés, de elszántság abban az irányban, hogy 

sohasem engedünk többé hazug „igen”-t 
magunkból kipréselni.

A november 12-iki népszavazás be fogja bi

zonyítani a világnak a német nemzet egy
ségét.

A Kölnische Zeitung azt írja: Németország 
távozása után a leszerelési értekezlet meg
hiúsultnak tekinthető.

FORDULÓPONTRA JUTOTT EURÓPA 
HITLER LÉPÉSE KÖVETKEZTÉBEN 

MONDJÁK BERLINBEN
Német politikai körükben vasárnap ebben 

a formulában foglalják össze a birodalmi kor
mány szombati lépése által teremtett helyze
tet: „Németország nyilatkozott — most a töb
bi nemzeté a szó!“ Különösen a birodalmi 
kancellár szombat esti nagy rádió beszédére 
való utalással hangsúlyozzák, hogy Németor
szág nem kíván mást, mint világosságot, ma
radéktalan tisztázását egy kérdésnek, amely 
most már tizenöt éve foglalkoztál ja a világot 
és amely Németország véleménye szerint a 
genfi légkörben mind áttekinthetetlenebbé és 
kuszáltabbá vált.

Németország sohasem fegyverkezik, hanem 
egyenjogúságot kíván és ennek a követelés
nek jogosultságát a nemzetközi fórumokon is 
elismerték már. Nagyjelentőségű az a berlini 
megállapítás, hogy Németország továbbra is 
békében és barátságban kíván élni minden
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Szelvény
A Magyar Hétfő sportpályázatához csato

landó. Enélkül a pályázat érvénytelen.

A pályázó neve: 

Pontos címe:.

néppel és lemond minden fegyverkezésről, ha 
ö többi nemzet is ezt teszi.

Nem szabad azt hinniük a nagyhatalmak
nak, hogy kikerülhetik a félreérthetetlen 
döntést, vagyis Németország nélkül is lét

rehozhatnak leszerelési egyezményt. 
Hangsúlyozzák, hogy fenyegetésekkel nem 
lehet eltéríteni Németországot egyszer már 
meghozott határozatától.

Sofort -  m e g á llj!
I r t a :  H a n g a y  S á n d o r

A középosztály tartja fenn az államot.
A törvényes rend őre, legmegbízhatóbb.

Euripides.
Euripides, a görög sorstragédiák halhatat

lana, közel két és félezer év távlatából 
kiáltja ezt minden nemzetek és minden kor
mányok felé. He talán sohasem volt annyira 
megszívlelendő, mint most, midőn a hivatalos 
jelentések szerint a minisztertanács az új 
nyugdíjtörvényjavaslatot elfogadta.

Az adóprés megindítását az egyik oldalon 
6 a közalkalmazottak amúgyis silány jövedel
mének leszállítását a másikon, még a Beth- 
len-kormnáy kezdte meg. Az akkori felelősek 
azzal igyekeztek megnyugtatni a fclháboro- 
dottak tömegét, hogy csak átmeneti intézke
dések történtek.

Gömbös ekkor még ugyancsak elítélte ezt 
az altala „celluloidgalléros”  szívtelen politi
kát s amikor a hatalom polcára került, a 
nemzet örömmel fogadta őt, remélve, hogy az 
„erős kéz”  embere, ha nem is veszi le telje
sen, de legalább enyhíti annak a keresztnek 
a súlyát, ami alatt már-már összeroskad. Az 
egyéves uralom — bár tagadhatatlan érde
meket könyvelhet el — mondjuk ki őszintén, 
nem váltotta valóra eddig a hozzáfűzött re
ményeket. Lehet, sőt több, mint valószínű, 
hogy nem Gömbösön múlott, de a nemzet 
mégiscsak tőle kell, hogy számonkérje mind
azt, ami a „sofort” -ból elmaradt. Márpedig 
éppen azok maradtak el, amikre istenigazá
ban sofort szükségünk lenne!

Mindenekelőtt: hogy lélegzethez jussunk.' 
Lélegzetvételhez oly módon, hogy akik vér
ben és pengőkben meghozták már az áldoza
tot, azokat hagyják békében. Mert azok a 
nyugdíjasok, akik felé a fináncpolitika a régi 
ezerszer lejátszott és méltán megutált recept 
szerint újra kinyújtja polipkarjait, gyereke
ket nevelnek a hazának. Mégpedig, Arany 
János után szabadon: fiakat hősi nemre, 
szép lányokat szerelemre, hogy biztosítsák a 
nemzet fennmaradását.

Azonban Gömbös minden jóakarata sem 
tudta eddig ezt az ifjú nemzetdéket az ország 
újraépítésébe beilleszteni s így állás és hiva
tás — sőt hovatovább remény nélkül, ezek is 
csak abból a nyomorúságos nyugdíjból ten
gődnek, amit a kormány most ismét „módo
sítaniV kíván, de aligha az ő előnyükre.

Valahol hiba csúszott —  nem a program
ba — hanem a kivitelbe! De ha idejében ki
korrigálja Gömbös, mindent jóra fordíthat 
még. Először is, a program pontjaiból azokat 
kell végrehajtani, amik munkaalkalmat, egzisz
tenciát, megélhetést teremtenek. Fokozni és 
nem csökkenteni kell a jólétet! Az ehhez 
szükséges fedezet előteremtése a pénzügy- 
miniszter feladata.

Várjuk az erős kéz politikáját az egész 
kormánytól! De ez az erős kéz onnan vegyen, 
ahol —  van s ahonnan emberileg is jogosan 
vehet. Lássuk ezt az erős kezet a GFB textil
gyár esetében, az álláshalmozások megszün
tetésénél, a panamák gyökeres kiirtásánál, a 
jövedelmek felülvizsgálásánál, a kartelek túl
kapásainál, szóval mindenhol lássuk, ahol 
szükség van rá, de ne ott, ahol semmi ke
resnivalója sincs már — a nyugdíjasoknál!

Jífusxj árván y 
Csepelen

Csepelen a tííúsz járványszerűen lépett fel. 
A tiszti főorvos szigorú rendszabályokat lép
tetett életbe a járvány továbbterjedésének 
meggátlása érdekében.

Kedden utazik Göm bös  
Ankarába

Gömbös Gyula miniszterelnök 17-én délben 
1 óra 48 perckor indul Kánya Kálmán kül
ügyminiszterrel és kíséretével a Keleti pálya
udvarról Bulgárián keresztül Ankarába. Kí
séretében lesznek báró Apor Gábar, a politi
kai osztály vezetője, Máriássy Zoltán, a kül
ügyminisztérium kabinetfőnöke és vitéz So
mogyi Endre őrnagy, a miniszterelnök számy- 
segédje. Somogyi őrnagy kitünően ismeri a 
Keletet és nagyszerűen beszél törökül is.

A miniszterelnököt a török határon ünne
pélyesen fogadja az adrianapoli kerület vá- 
lija (kerületi főnöke), valamint a török kül
ügyminisztérium sajtóosztályának vezetője,

Izmait bej, aki egyébként a miniszterelnököt 
egész törökországi tartózkodása alatt kísérni 
fogja. A miniszterelnök Ankara felé utazá
sakor nem száll ki Szófiában.

A-miniszterelnököt utazása előtt vasárnap 
meglátogatta a kőszegi reáliskola nevelőinté
zetébe járó két kadát fia, Gyula és Ernő és 
ugyancsak vele volt a budapesti Bár Madas 
intézetben nevelkedő Dóra nevű leánya is. 
Gömbös karonfogva sétált gyermekeivel va
sárnap délelőtt a királyi palota őrségváltását 
néző nagyszámú közönség között, akik közül 
sokan felismerték és kalaplevéve üdvözölték a 
miniszterelnököt.

Paul Bonéiul*: u iís i i  lü l 
utasítani Him stupszis 

uamat
Genfi tanácskozáson Kémet erszftg 

Németország ellen
Gcnfből Jelentik: Genfnek vasárnap volt az 

első napja Németországnak a leszerelési ér
tekezletről és a Népszövetségből való kivonu
lása után. A hangulatot bizonyos ünnepélyes
ség jellemzi. Németország elhatározása, mi
ként megállapítható, fél ig-ni eddig közelebb 
hozta a hatalmakat egymáshoz és Jóformán 
minden delegátusban azt az elhatározást ér
lelte meg, hogy valamilyen pozitív eredmény
re jussanak a leszerelés terén, nehogy Német
ország magatartását igazolja a leszerelési 
konferencia kudarca.

TANÁCSKOZÁS HENDERSON 
LAKÁSÁN

A leszerelési értekezletnek úgynevezett kls- 
clnöksége vasárnap délután Hendersonnak a 
La Paix szállóban levő lakásán bizalmas ta
nácskozásra ült össze. A két óra hosszat tartó 
tanácskozáson az elnöklő Hendersonon kívül 
Politis, a leszerelési konferencia alelnöke, 
Benes főelőadó, Avenol népszövetségi főtit
kár, Simon angol külügyminiszter, Paul Bon- 
cour francia külügyminiszter, Norman Davis 
amerikai főmegbízott és Soranza márki olasz 
delegátus vett részt. Félhivatalos közlések 
szerint a tanácskozás első tárgya az volt, 
hogy megállapítsák a leszerelési értekezlet 
által ezek után követendő utat. A tárgyaláso
kat a déli órákban félbeszakították, majd dél
után öt óráig folytatták.

YÁLASZJEGYZÉKET INTÉZNEK 
NÉMETORSZÁGHOZ

A tanácskozás után francia részről közölték 
a lapok képviselőivel, hogy

kizárólag a német kormány tegnapi Jegy
zékére adandó válaszról volt szó.

A következő magatartás dolgában elvi meg
egyezés jöt létre:

Paul-Boncour külügyminiszter maga Is haj

landó volt a francia lapok tudósitóit szemé
lyesen informálni és kijelentette nekik, hogy 
a feladat most az, hogy visszautasítsák a né
met kormánynak azt a vádját, mintha a le
szerelési értekezlet lefolyása eredménytelen 
lett volna. De ezen felül 

a felelősséget a német kormányra kell há
rítani. Ez valamennyi hatalom által alá
írandó közös jegyzékben fog megtörténni.

A Jegyzék szövegét hétfőn terjesztik n lesze
relési főbizottság elé, amely azt ünnepélyesen 
elfogadja.

Angol és francia oldalról kijelentik, hogy 
az értekezletet bizonyos körülmények között 
tovább kell folytatni, hogy legalább a lesze
relési kérdés egyes legfőbb elveit lehessen 
majd valamilyen közös határozatban lefek
tetni.

van a családban; férj 
és feleség megegyez
nek abban, hogy leg
jobb a D ia n a  fog
krém és ami fontos: 
csak 48 fillérbe kerül
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F ló ris  cu teo rtea g yú ro s f e l e s é - 
gén éin  s ú ly o s  g á szm érg eszése

személyzetnek csengessen. A házbeliek feltör
tek az ajtót és eszméletlenül találták a fürdő
kádban Flóris Frigyesnél. Kiemelték a fürdő
kádból és a súlyos állapotban levő uriasszonyt 
a Park-szanatóriumba szállították, ahol a késő 
esti órákban munkatársunk érdeklődésére úgy 
nyilatkozott, hogy súlyos gázmérgezése van, 
azonban állapota fokozatosan javul.

Flóris Frigyesné 30 éves uriasszony, az is
mert cukorkagyáros felesége vasárnap a Tar
soly-utca 6. szám alatt levő lakásán a fürdő
szobában tartózkodott és az ajtót magára 
zárta. A gázzal fütött kályha egyik szelepe 
eddig ismeretlen okból kinyílt és pillanatok 
alatt erős gázömlés keletkezett. Az uriasszony 
rosszul lett, de még volt annyi ereje, hogy a

Ma este megtudjuk, mi az

Á r t a t l a n s á g  
á r a
Az amerikai Columbia jr\  
filmgyár kényes törté
nete, szigorúan 16 éven 
felülieknek

F O r U V Y l  Prem ier ma este 10 órakor D © C S I

Államgépgyári
g y á r tm á n y

V., Vilmos császár-út 2 8
TELEFON: 27-3-28

T l f u l e s e u  f n i f t a r i g s a n
Titulescu román külügyminiszter kíséreté

vel együtt Ankarába érkezett. Üdvözlésére a 
pályaudvaron megjelent Tcvfik llüzsdi bég, 
a kabinetiroda főnöko és a román követség 
személyzete. A  román külügyminiszter kato
nai osztagok tisztelgése mellett vonult végig 
a város utcáin a bukaresti török követ kísére
tében.

O n g y í l R o s  l e n  e g y  
egyetemi tanársegéd

Vasárnap este megdöbbentő öngyilkosság 
történt a Vilmos császár-út 15/a, félemelet 2. 
szám úlakásban. Dr. Deutsch Dezső ismert fő
városi belgyógyász lakik itt feleségével és fiá
val. dr. Deutsch Sándor egyetemi tanársegéd
del. Az öngyilkosságot dr. Deutsch Sándor kö
vette el, aki ciánkálival mérgezte meg magát. 
A szerencsétlen fiatal orvos ismerősei és ba
rátai előtt többször panaszkodott, hogy diplo
mával a kezében sem önállósíthatja magát és 
ne mtudja tovább az életet így elviselni. Hoz
zátartozói igyekeztek sötét tervéről lebeszélni, 
azonban ez meddőnek bizonyult.

Vasárnap este a fiatal orvos egyedül volt a 
lakásban, anyja vidéken tartózkodott .apja pe
dig kávéházban volt. Amikor este hét órakor 
dr. Deutsch Dezső hazatért a lakásba, aj 
egyik szobában a sezlónon találta fekve fiát. 
Hozzálépett és megdöbbenve látta, hogy fia 
teste már jéghideg. Az íróasztalon az öngyil
kos több levelet hagyott hátra, továbbá egy 
cédulát, mert azt hitte, hogy Tettét a cselédség 
fogja felfedezni. Ezen a cédulán utasította a 
személyzetet, hogyha tettét felfedezik, halálá
ról orvosbarátai közül vagy Briill Sándort, aki 
Szondy-utca 63. szám alatt lakik, vagy Boron 
Gyulát értesítsék, de anyja előtt titkolják el a 
történteket. A rendőrséghez is írt levelet, 
melynek következő a tartalma: Jzérzésem elő
zetes bertainnal történt érzéstelenítése után 
ciánkálival méfgeztem meg magamat. A mé
reg kísérleti célokra már régebben birtokom
ban volt. Arra kérem a rendőrséget, hogy holt
testemet csupán kórbonctani boncolás alá ves
sék. Családomat arra kérem, hogy akadályoz
zák meg a törvényszéki boncolást.”

Szüleinek és barátainak írt levelei nem ke
rültek nyilvánosságra.

Amikor dr. Deutsch Dezső felfedezte fia tet
tét, elájult és csak a később hazatérő személy
zet fedezte fel a halott fiatalember mellett 
eszméletlenül fekvő apát. Értesítették a men
tőket, akik két kocsival vonultak ki. A fiatal
emberen természetesen már nem segíthettek, 
atyját magához térítették, majd értesítették 
a rendőrséget, ahonnan bizottság szállt ki a 
színhelyre.

Dr. Deutsch Sándor holttestét elszállítottak 
a bonctani intézetbe. A fiatal orvos iránt vá
rosszerte nagy részvét nyilvánult meg.

Eltűnések, öngyilkos
ságok

A főkapitányság eltűnési csoportjánál az 
utóbbi időben felszaparodott eltűnési esetek 
nem hogy csökkennének, hanem mindjobban 
szaporodnak. Vasárnap délelőtt a következők 
eltűnését jelentették be:

Hivatal József házfelügyelő; vasmunkás Új
pestről a Király-utca 1—3 számú házban lévő 
lakásáról azzal távozott el pénteken reggel, 
hogy munkába megy. Azóta nem tért vissza. 
Ma reggel felesége levelet kapott a szerencsét
len embertől, amelyben arról értesíti, hogy 
anyagi gondjai miatt öngyilkosságot követ el.

FELHŐS HŰVÖS IDŐ.
A Meteorológiai Intézet jelenti október 

15-én délben: Középeurópa nyugati részén 
déli légáramlatok jutnak túlsúlyra.

Hazánkban majdnem mindenütt volt még 
eső, ma reggelre azonban a délkeleti határ
szélt kikvéve, mindenhol megszűnt. A hőmér
séklet tegnap csak 10— 12, délen 12—14 
fokra emelkedett, ma éjjel pedig a Dunántú
lon helyenként talajmenti fagy jelentkezett.

Budapesten október 15-én délben a hő
mérséklet 11 Celsius fok, a tengerszintre át
számított légnyomás pedig 766 milliméter, 
változatlan.

Várható időjárás a következő 24 őrára:
Változóan felhős és még hűvös idő, sok he
lyen talajmenti fagy.

Legyen az idő napfényes vagy zord,
Az ember H e i l i g  kötöttárút hord.
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V é r e s r e  v e r t e  M á l c f á í  

a  M o t t e n h i l l e r -  u t c a i

p o l g á r i  i s k o l a  t a n á r a
Nyolc napon túl gyógyuló iestiséríés miatt följelen
tést tettele a szülőit Alexits György tanár ellen

György felszólítására el kellett hagyniok a 
termet. A megfélemlített kis diákok — mint 
a megbolygatott méhraj — sietve tettek ele
get a tanár parancsának.

Az ájult kis diákot később felmosták é3 
félhárom órakor hazaküldték. Koczor Ervin 
támolyogva lépett be szüleinek Podmaniczky- 
utca 69. szám alatt levő lakására, ahol édes
anyja halálsápadt arccfcl, aggódva kérdezte, 
hogy mi történt.

„NEM TUDOM, HOGY MI TÖRTÉNT 
VELEM!”

Koczor Ervin szülei nem akarták elhinni 
fiuknak, hogy tanára bántalmazta volna. Le
hetetlennek tartották, hogy a fejletlen és leg
utóbb is dicséretes magaviseletű osztályzatot 
nyert kis diák olyan súlyos fegyelmi sértést 
követett volna el, amely indokolttá tette vol
na a testi fenyítés ennyire megdöbbenő mód
ját.

Rakovszky Miklós szabómester, Koczor 
Ervin nevelőapja, arra gondolt, hogy fia ta
lán osztálytársaival verekedett össze —  bár 
ez addig sohasem fordult elő —, ezt nem meri 
megmondani és ezért állította be úgy a „ve
rekedést” , mintha tanára ütötte volna meg. 
A szabómester mielőtt felkereste volna a pol
gári iskola igazgatóját, hogy panaszt tegyen 
a tanár ellen, elment fia két osztálytársához:

Nem bántottam! ^ mondja 
Alexits tanár

Vasárnap a késő délutáni órákban beszél
tünk dr. Alexits György tanárral, aki az 
üggyel kapcsolatban a következőket mon
dotta :

— Nagyon meglep ez az alaptalan felje
lentés és nem tudom máskép elképzelni a dol
got, minthogy valaki ellenem ingcrli Koczor é- 
kat. Az egész ügy különben a következőkép
pen folyt le: Szerdán egy órakor a Nemzeti 
Ima alatt Koczor Ervin illetlen mozdulatok
kal szórakoztatta tanulótársait. Az ima vé
geztével felszólítottam, hogy jöjjön ki a ka
tedra elé. Kijött, felállt a pódium szélére és 
a szcm.embe nevetett. Meg akartam legyin- 
teni az arcát, de elkapta a fejét és így tör
tént, hogy leesett a katedráról és beütötte a 
fejét. A gyermek feje megdagadt az esés kö
vetkeztében. Másnap bejött a fiú édesapja

Hegy kérvény egy öngyilkos zsebében

Súlyos ügyben tettek feljelentést vasárnap 
délelőtt a Rottenbiller-utcai polgári fiúiskola 
egyik tanára ellen. Rakovszky Miklós Pod-
n.aniczky-utcai férfiszabó a főkapitányság 
sérülési osztályán megtett panasza szerint 
Alexits György, a Rottenbiileh-utcai iskola 
tanára állítólag súlyosan bántalmazta fiát, 
Koczor Ervint.

Â  feljelentés után a bekötottfejű, vézna, 
12 éves fiút a rendőrorvos is megvizsgálta, 
látleletet vett fel, amely szerint

Koczor Ervin sérülése nyolc napon túl
gyógyul, tehát a testisértés kritériumát 

kimeríti.
A rendőrorvos megállapítása szerint a kis
diákon a következő sérüléseket találta: a 
balhalánték felett tenyérnyi sötét duzzanat, 
jelette karmolás, vagy horzsolás, a nyelv he
gyén pedig lencsényi hámhiány.

A megdöbbentő feljelentés után a főkapi
tányság sérülési osztályának vezetője azon
nali nyomozás megindítását rendelte el, 
amelyről természetesen értesítik Budapest 
polgármesterét is.
POFON, AMELYTŐL ELÁJUL A DIÁK . . .

A rendőrségen Koczor Ervinnel, a Rotten
biller-utcai polgári fiúiskola II B. osztályának 
tanulójával felvett jegyzőkönyv szerint a 
diákpof ozás előzménye a következő volt.

A számtanóra befejezése után a tanulók a 
szokásos imát mondták el. Amint az Ámen 
elhangzott, Koczor kezével intett: mehetünk. 
Ezt a kézmozdulatát tanára, Alexits György 
észrevette, a következő pillanatban a diák 
mellett termett és kezével — a feljelentés 
szerint — olyan hatalmas ütést mért tanuló
jának arcára, hogy a szerencsétlen, vézna 
testalkatú gyermek, aki különben a katedrá
tól a második sorban ül, kizuhant padjából, 
nekiesett a tanári emelvénynek, majd ájul
ton rogyott össze.

Koczor Ervin diáktársai érthető izgalom
mal és félelemmel nézték a történteket. Né
hány pillanattal később azonban Alexits

Vasárnap hajnalban az új Lóversenytér i 
közelében posztoló rendőr figyelmét arra hívta 
fel az egyik járókelő, hogy a Lóversenytér 
mögötti kiserdőben egy férfi felakasztotta \ 
magát. A rendőr értesítette a főkapitánysá
got, ahonnan rendőri bizottság szállt ki a 
helyszínre, amely megállapította, hogy az 
életunt Z. Szalay Lajos Ernő volt uradalmi 
gazdatiszt.

A szerencsétlen ember, akinek a zsebében

Hónapok óta foglalkoztatja a rendőrséget 
annak az elvetemült szélhámosnak kinyomo
zása, aki pár pengős hetibérekért dolgozó ki
futófiúkat károsított meg. Nap-nap után ér
keztek a főkapitányságra panaszok, amelyek 
mind arról szóltak, hogy egy ismeretlen férfi 
megszólított kerékpáros kifutókat, megkérte 
őket, hogy egyik, vagy másik házban lévő kö
veteléséért menjenek fel. Ezért a szolgála
tukért 2—3 pengőket ígért a megtévesztett 
fiúknak.

A kifutók a könnyű kereseti lehetőség re
ményében természetesen nyomban hajlandók
nak mutatkoztak a megbízás elvégzésére,

Emlékezetes az a botrány, amely a Stefá
nia Szövetség rákospalotai csoportjának leg
utóbbi tisztújító közgyűlésén zajlott le. A 
régi elnökség nem ismerte el az új tisztikart 
és ez az ellentét a hatóságokat is foglalkoz
tatta.

Több feljelentés alapján azután a belügy
miniszter is vizsgálatot rendelt el a Stefánia 
Szövetség rákospalotai csoportja ellen. A

megtudni, mi történt?
A diákok egyöntetűen úgy adták elő az In

zultust, mint ahogy arról Koczor Ervin szü
leinek beszámolt. Ezekután az apa nyomban 
felkereste az iskola igazgatóját és elmondotta 
a botrányos délelőtt történetét.

Az igazgató berendelte Alexits György ta
nárt, akit kérdőre vont. Alexits úgy adta elő 
az esetet, hogy

azért ragadtatta el magát, mert a meg
pofozott diák az ima befejeztével neve

letlen kézmozdulatot tett.
A tanár állításával szemben a diák osztály
társai, akiket tanúként hallgatott ki az igaz
gató, ugyanazt mondották, mint Koczor Er
vin.

Természeesen még ha úgy is történtek vol
na a dolgok, mint ahogy Alexits előadta, ak
kor is jogtalan volt a testi fenyíték alkalma
zása — mondta az iskola igazgatója —, 
amire a diákverő tanár — akinek az idén ál
lítólag már nem az első esete —  ezt vála
szolta volna:

— Én magam sem tudom, mi történt, hogy 
történt, csak arra emlékszem, hogy elöntötte 
agyamat a vér, megütöttem a gyereket. Más
ra nem emlékszem. . .

Az eljárás folyamatban van.

Simon Lajos igazgatóhoz. Itt elmondottam 
neki az esetet, mire Koczor kijelentette, hogy 
az ügy be van fejezve és nem jár el ellenem, 
mert én korrektül viselkedtem.

Arra a kérdésünkre, hogy a múltban is elő
fordult-e ehhez hasonló incidens, dr. Alexits 
ezt mondotta:

— Tizenegy éve vagyok tanár és négy éve 
tanítok a fővárosnál. Soha semmiféle inciden
sem nem volt. Nem tartom ugyanis a modern 
pedagógiával összeegyeztethetönek a — ve
rést. Koczor Ervint idén tanítom először ma
tematikára. Annak ellenére, hogy, tanártár
saim gyakran panaszkodnak a fiú magavise
letére, én soha nem tapasztaltam, hogy rosz- 
szul viselkedett volna. Mihelyt betekintést 
nyerhetek a rendőrségi feljelentésbe és ott 
valótlanságokat tapasztalok, rágalmazás 
miatt feljelentem Koczor Ervin édesapját.

négy állás elnyerésére irányuló kérvényt ta
láltak, uradalmi gazdatiszt volt. Zsebeiben 
semmiféle búcsúlevelet nem leltek. Minden 
oizonnyal azért követte el az öngyilkosságot, 
mert hosszabb idő óta állás nélkül volt. Az 
életunt holttestét a törvényszéki bonctan i in
tézetbe szállították. Z. Szalay Lajos utolsó la
kása Kőbányán, az Auguszta-telep 21. számú 
épületében volt.

amelyet azonban csak úgy kaptak meg, ha
„ biztosíték” fejében, hogy nem sikkasztják el 
a pénzt, néhány pengő óvadékot tesznek le. 
A kifutók még erre is hajlandók voltak. A 
náluk lévő pénzt az ismeretlennek átadták, 
felszaladtak a kijelölt házba, ahol azonban 
a megadott címen senkit sem találtak. Amikor 
ezt el akarták mondani megbízójuknak, ad
digra az eltűnt.

Vasárnap végre az egyik megkárosított fiú 
felismerte „megbízóját” Csízek Bertalan 22 
éves kertészsegédet, akit átadott a rendőrnek. 
A rendőrségen kihallgatása után letartóz
tatták.

vizsgálatot dr. Bozsoky Nándor városi fő
ügyész folytatja, aki kérdésünkre az üggyel 
kapcsolatban a következőket mondotta:

A vizsgálat tíz napon belül befejeződik 
és akkor megteszem a jelentésemet dr. Er
délyi Lóránd alispán úrnak, aki viszont az 
iratot a belügyminiszter úrhoz továbbítja. A 
vizsgálat mostani állásáról természetesen 
nem nyilatkozhatom, az eredmény azonban 
mindenesetre tisztázni fogja a vitás ügyeket.

Antal István egy év óta 
sajtófőnök

A Nemzeti Munkahét programraját a na
pokban ismertette a TESz székházában dr. 
Antal István miniszteri tanácsos, a miniszter- 
elnökség sajtosztályának vezetője. Ezen az 
értekezleten azután véletlenül derült ki, hogy 
Antal István most egy esztendeje tölti be fon
tos pozícióját, mint sajtófőnök. A jelenlévő 
újságírók lelkes ünneplésben részesítették dr. 
Antal Istvánt, akinek jubileuma mellett meg 
kell állni egy pillartara. A Magyar Hétfő, 
amely ellenzéki álláspontjánál fogva áliandó 
bírálatban részesíti a kormány ténykedéseit, 
a sajtófőnök egyéves működéséről csak a leg
nagyobb elismerés hangján emlékezhetik 
meg.

Antal István, aki a magyar sajtóhoz tar
tozott, mielőtt a kormány bizalma e fontos 
posztjára állította, egyéves működése alatt a 
legszorosabb kapcsolatot tudta megteremteni 
a sajtóval és valóban az a sajtófőnök, aki 
teljes joggal nevezheti az újságírókat „koVé- 
<7Úfc” -nak. Nagytudású, hatalmas energiájú, 
fáradhatatlan és mindenkivel szemben elő
zékeny sajtófőnök áll egy év óta a miniszter- 
elnökség sajtóosztályának az élén és ha Antal 
István dr. szerénysége kerüli is az ünneplést, 
úgy érezzük, hogy egy esztendei munkája 
után illik ennek a szeretetnek és közbecsülés- 
nek, amelynek örvend, hangot adni.

H ock Já n o s ü g y é t 
szo m b ato n  t á r g y a s a  

a z  íté lő tá b la
A büntetőtörvényszéken Töreky Géza taná

csa tárgyalta annak idején Hock János ügyét 
és egy éves börtönbüntetéssel sújtotta Hock 
Jánost. Fellebbezés folytán szombaton kerül 
az ügy az ítélőtábla Gadó-tanácsa elé. Az 
ügy iratait és a törvényszéki tárgyalás jegy
zőkönyveit itt dr. Medvigy István táblabíró 
fogja ismertetni.

A tárgyalást a legszélesebb körökben nagy 
érdelkődés előzi meg.

R E G G E L I  K Ö P E N Y
(Dressing Coat) 
az e l e g á n s  úr v i s e l et e

darabja 1 0  80

R endőrkézre  k e rü lt  
a kitutófíúk ré m e

A Stefánia Szövetség: elleni vizsgálat 
a napokban befejeződik
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ÓnKéní lemondott!
J. V. Jacobsct az újonnan választott lon

doni scheriffet és aldermannt házt. alk., nép
szerűén cselédje, bíróság elé állította, mert sze
rinte az idős férfiú erkölcstelen merényletet 
akart ellene elkövetni. A bíróság teljesen tisz
tázta az aldermannt, ez mégis leköszönt mind
két állásáról, mondván, hogy a tárgyalás iz
galmai és a szégyenérzet — nagyon megvisel
tek. önként lemondott! Nálunk hat, esetleg 
tizenkét lóval erősített trojka 6em lenne elég 
egy-egj különösen helyére nem való úrnak a 
kiemelésére, önként lemondani? Visszavonulni, 
ha a körülmények. . .?  Nem, ez nálunk az 
anderseni mesék birodalmába tartozik.

Pesti ügyvédek nem 
pályázhatnak?

A londoni törvényszék fogas kérdés előtt áll. 
Megüresedik egyik bírói azéke, azonban a betöl
tése roppant nehéz lesz. Itt ugyanis az az ősrégi 
szokás dúl, hogy előkelő ügyvédeket hívnak meg 
a bírói tisztre. Fizetés: évi 400ö font, amiből azon
ban még apróbb levonások történek. Miután az 
angol — előkelő — ügyvéd évi jövedelme sokkal 
több, tz állás betöltése egyelőre kilátástalan.

. Felmerül a kérdés egyszerű megoldási lehető
sége: a pesti ügyvédek zöme nem keresi meg az 
évi 4000 (kb. 80.000 pengő) fontot, még kevésbé az 
előkelő ügyvéd átlagos 15.000 fontját. Volna talán 
lehetősége annak, hogy néhány évi 4000 fontnál 
kevesebbet kereső pesti ügyvéd pályázza meg a 
londoni bírói állást? Tekintve, hogy osak ügyvéd
del töltik be éa Angliában egyelőre nincs pályázó, 

igazán egyszerű ügy. Tessék megpróbálni.

A cár is vállalkozna . . .
Giorama bolgár királynő segédkezett 

egy felborult autó utasai körüli mentés
ben. Ferdinánd bolgár excá/r azt vála
szolná erre az újságírók hozzáintézett 
kérdéseire, hogy 6 is vállalkozna. . ,  Ha 
visszaülhetne a bolgár trónra..t

Á llá s  n é lk ü l i e k !  F ig y e l e m !
A spanyolországi Vigóban egy Cerzó Fer- 

narulez nevű ifjú hölgy arról nevezetes, hogy 
5 hónapja nem evett egy falatot sem, sőt nem 
is ivott még tiszta vizet sem. Az orvosok cso
dálkozva állapítják meg, hogy nevezett hölgy
nek abszolúte semmi baja nircs, jó színben 
van, hál* Istennek ős teljes nyerserőben. Ezek- 
után.igazán nem értjük sem a diplomás állás- 
nélkülieket, sem az állásnélküli diplomanélkü
lieket, még kevésbé az éhbérért dolgozókat. 
Mit sírnak, ha hetenként három-négy nap 
nincs meg a betevő falatjuk. Ez is valami? 
Fenti kislány öt hónapja nem eszik és kedélye 
változatlanul kitűnő. Reméljük ezekután sok 
álláspont revízió alá fog kerülni.Ahogy az egyiptomi cserkész látja

Egy kia egyiptomi cserkész levelet írt buda
pesti barátjának, akivel a dzsemborin ismerke
dett meg. Kijelenti, hogy Budapest, Európa szép
ségkirálynője. Ez ellen semmi kifogásunk nincs, 
ez epiteton ornaus találó, örülünk, hogy a kis fél
fekete zacc nélkül ilyen bátran megállapítja rang
sorunkat a világ metropolisai között. Budapest, 
Enrópa szépségkirálynője. Az asszociáció az, 
amely megzavarja zavartalan örömünket. Eszünk- 
bejut. Budapest szépsógkirálynője, akinek sorát a 
kis 06erkész nőm látja. Nem látja, amint a bíró
ságok előtt nyöszörög szegényke, utálatos ügyek 
pergőtüzében. Nem látja hogy Európa szépség
királynője Budapest — hogyan választ szépség- 
királynőt. Éa jobb, hogy nem látja.

Einsteinnek nincs igaza
Alapjában véve hisszük, hogy Einsteinnek 

igaza van. A relativitásban és többi modem 
fizikai elméletében. De nincs igaza abban, 
amit legutóbb mondott, hogy t. i. a tudósok
nak világítótornyokra lenne szükségük ahol 
elvonulva zavartalanul dolgozhatnak. Nincs 
igaza azért, mert: 1. Németországból a tudó
sok szabadon elvonulhattak és azóta már — 
és éppen ezért — zavartalanul dolgozhatnák.
2. Á laikus úgy képzeli el a dolgot hogy a 
tudós maga az emberiség világítótornya. Mi
nek neki akkor külön világítótorony?

ör.ölc valószínűleg nem tudnák megmon
dani , hogy mostanában m i r ő l  b e s z é l n e k  
az e m b e r e k  L o n d o n b a n ?  Miután er
ről tulajdonképpen illik tudni, eláruljuk, hogy 
Ward Price úr, a híres londoni főszerkesztő 
behatóan foglalkozott ezzel a kérdéssel, tanul
mányozta ezt a kérdést és t a n u l m á n y i 
n a k  e r e d m é n y é t  m o s t  k ö z ő l t e  i s  
a n y i l v á n o s s á g g a l .  Az eredményt 
egész Angliában nagy megelégedéssel fogad
ták, mert kiderült, hogy Londonban az embe
rek nagyrészt arról beszélnek, a m i h e z  
s e m m m i  k ö z ü k  n i n c s ,  tehát általában 
megfelelően szórakoznak. A világgazdasági 
konferenciákról, a középeurópai kérdés meg
oldásáról, a welsi herceg _ kézelőgombjá
ról, Indiáról, a japánokról és más hasonló 
apróságokról cseveg London, általában meg
lehet állapítani, hogy társadalmilag és politi
kailag egyaránt, az u t á n p ó t l á s  b i z t a 
t ó a n  l é p  a m a i  n a g y o k  n y o m d o 
k a i b a .  Biztos tehát, hogy ha mai világtör
ténelmi nevezetességeink nem mentik át Euró
pát egy szebb jövőbe, akkor meg fogják ,.zt 
tenni azok, akik átveszik majdan nagy politi
kusaink örökét, e f e l ö l  n y u g o d t a k  l e
h e t ü n k .  Igaz ezeket már nem sir Pnce 
mondja, mi állítjuk, de azért n em  1 e h e- 
t e t  en, h o g y  í g y  i s  l esz .

Most pedig beszéljünk arról, Hölgyeim és 
Uraim, amit Ward Price nem írt meg, de ami 
nem látszik teljesen érdektelennek: m i r ő l  
b e s z é l n e k  az  e m b e r e k  B u d a p e s 
ten?  Mindjárt meg lehet állapítani, hogy a 
pesti és a londoni ember között 1 eh e t né m i 
f e l f o g á s b e l i  d i f f e r e n c i a ,  mert mi- 
nálunk mostanában Hitleren, Dollfusson, Be- 
nesen és Titulescun kívül — ugyebár ebben is 
eltérünk a londoni ember ízlésétől — főképpen 
és leginkább a k ö z e l g ő  t é l r ő l  e s i k  
s z ó. A pesti ember ugyanis szíve egész mele
gével szereti a lágyan hulló hópihéket és 
ugyancsak szíve egész melegével szokta fűteni 
a lakását is, tekintve, hogy e g y é b  m e l e 
g e t  a d ó  t ü z e l ő r e  n e m  i g e n  t e l i k  
j ö v e d e l m é b ő l ,  erről különben a t ü z e l ő

á r a i  nyilatkozhatnának leghívatottabban. A 
közelgő télről és az e g y  re  c s ö k k e n ő  
m u n k a a l k a l m a k r ó l  be. él a pesti em
ber, a betevő falattal való társasjátékról, ami 
abból áll, hogy a betevő falat elbújik és Pesti 
Ember, görnyedten, loholva, hétrét hajolva, 
Hasoncsúszva keresi, egyre keresi és egyre re
ménytelenebből keresi. Pesti Ember beszel, to
vábbá feltűnően érdekes közügyekrol és sátáni 
kárörömmel állapítja meg, hogy a londoni em
ber kénytelen frissen sült, sót égett világ
politikai jelenségekkel foglalkozni m e r t  
n e k i  n i n c s  p é l d á u l  V á s á r p e n z -  
t á r j a  nem kötheti le tehát egy olyan kér
dés, aminek egyes részletei meglepő és hosz- 
szú időre szóló szórakozási felületet, egyszóval 
témát nyújtanak egy olyan ügyben, amelyben 
Pesti Ember t e t s z é s  s z e r i n t  s í r h a t ,  
n e v e t h e t ,  e l k é p e d h e t  é s  b á m u l 
h a t  a magasságos égboltozatra. Londoni 
Embernek nincs például Keresztény Községi 
Pártja, mint W lffnak és nincs Községi Pol
gári Pártja, mint Kozmának, egyszóval nincs 
kormánytámogató fővárosi csoportja, igaz vi
szont, hogy nemsokára W o l f f r .  ak  és 
K o z m án a k s e 1 e. s z.

Londoni Embernek nincs Beszkártja, nincs 
ennekfolytán tantusza se ( h e h e . . . ) ,  lám, 
Pesti Ember erről is nyugodtan és kimerítően 
cseveghet, Londoni Ember Koosevelt és Ford 
súlya alatt nyöszörög, O’Duffy próbálkozásait 
figyeli, Kelet felé kacsint és meg akarja szo
rongatni Daladier kezét. Pesti Ember? Havi 
nyolcvanért talicskát tolna. Pestről Bara
nyába, bebizonyítja a háziúrnak és végrehaj
tónak, hogy benne igenis van fizetési készség, 
csak a viszonyok. . .  mosolyog, ha új lokál 
nyílik és kajánul örvend a városházi botrá
nyoknak, mert azt gondolja, hogy Ibusz, 
Vásárpénztár, állásbalmozás és állás juttatási 
nanamák után G ö m b ö s  v é g r e  r e n d e t  
"fog c s i n á l n i  és ha csak ennyibe került, 
hát talán megérte.

Ne tessék azzal a Londonnal előhozakodni.
Van nekünk is miről beszélni. I g a z ?

Lengyel Miklós.

E lt a n á c s o l t á k  M ó r a  F e r e n c
szegedi díszpolgárságát

Egy „elhalasztott** ren d kívü li közgyűlés története
Szeged városa az elmúlt hétre rendkívüli 

közgyűlést hirdetett, amelynek egyik pontja 
Móra Ferenc, a kiváló Író éa publicista dísz
polgárrá választása volt. Móra Ferencet, aki 
a szegedi múzeum Igazgatásával is rendki- 
vüli érdemeket szerzett magának, minden 
bizonyai díszpolgárrá választják — ha a 
rendkívüli közgyűlést meg lehetett volna 
tartani. Erre azonban nem kerülhetett sor, 
mivel titokzatos kezek keresztülhúzták a

szegedi polgárság óhaját. Néhány nappal a 
rendkívüli közgyűlés terminusa előtt bizal
mas értekezletet tartott Szeged egyik jelen
tős politikai pártja, ennek az értekezletnek 
volt azután a következménye a rendkívüli 
közgyűlés elhalasztása.

Móra Ferenc tehát — az elterjedt hírek
kel ellentétben — egyelőre nem lesz Szeged 
város díszpolgára.

Továbbra is vezényel a karmester
akinek nőlaríási perében Kompólöy Gyula 

volí a koronatanú
Qappy enddel végződött az elkeseredett családi 

háborúság, mert —  2000 pengő nagyon sok pénz
A fiatal karmester és felesége igen elkese

redett és sokfelé ágazó háborúságot vívtak 
egymással. Civakodásból, a nőtartási peren 
keresztül a válóperig a házasélet legszebb 
színeit jelenítették meg. Mikor már néhány 
hete különválván éltek, az asszony nőtartási 
pert indított, ez a per akkoriban nagy port 
vert fel mindenfelé. A tárgyaláson ugyanis a 
karmester azzal érvelt, hogy felesége méltat
lan a tartásdíjra, mert — megcsalja őt, vagy 
legalább is viselkedése nem kom ilfó... Hivat
kozott is legott egy jelenetre, amely az utcán 
az ő jelenlétében zajlott le. A férj vallomása 
szerint ekkor az történt, hogy az asszony a 
társaságukban lévő ismert bonvivánnal — 
csókolódzott. Az asszony tiltakozott a feltevés 
ellen, a bíróság beidézte tanúképpen Kom- 
póthy Gyulát, akire a férj hivatkozott, kihall
gatták ezenkívül több más tanút is, akikre 
a karmester, mint neje hűtlenségeinek tudóira 
hivatkozott. Kompóthy nem tudott semmit a 
férj által előadott csók jelenetről, 6 legjobb 
tudomása szerint — mondta vallomásában — 
nem csókolódzott sohasem a karmester felesé
gével. A tanuk sem tudtak az asszony erkölcse 
ellen vallani, így ezután a bíróság tartásdíjat 
állapított meg az asszony részére és kötelezte 
a férjet, hogy visszamenőleg 2000 pengőt 
fizessen meg feleségének elmaradt tartásdíj 
címén. Most indult meg azután csak igazán a 
felek között az ádáz küzdelem. A karmester 
nem tudott olyan gyors lenni fizetése felvéte
lében, hogy az asszony ügyvédje meg ne előzte 
volna. Utóbb már nem is vállalt szerződést, 
nehogy fizetése jelentős részét az asszonynak 
utalják ki. így azután kisebb jövedelemmmel 
járó korrepetálásból és énektanításból tengő
dött a tehetséges fiatalember, de felesége sem 
élt sokkal különb életet tekintve, hogy édes
anyjához kellet visszaköltöznie és továbbra is 
az ő támogatására volt utalva — mint há
zassága előtt.

Most azután jelentős fordulat történt a vad 
haraggal szemben álló házastársak között. 
Egy társaságban összetalálkoztak, beszélgetni 
kezdtek és beszélgetés közben mindketten rá
jöttek, hogy nem érdemes viselni ennek a ki

látástalan háborúságnak a következményeit 
A megbeszélés eredményeiképpen a karmes

ter összeköltözött feleségével, így tehát me
gint módjában lesz vezényelni —  nem csupán 
családi életében, hanem az egyik színházban 
is, amely máris Bzerzódést adott a tehetséges 
ifjú karmesternek. Most már zavartalanul di
rigálhat, nem kell attól tartani, hogy amíg ő 
a pulpituson vigyáz az előadás rendjére —* 
az irodában felesége ügyvédje felveszi a fize
tését.

R o c k e f e lle r  n e m  d ő l be
A* angol lapok írnak Chamberlain kincstári 

kancellár nagy szerenoaójóról. Ez abból áll. hogy 
mostanában az angol milliomosok között nagy
szerű halálozási szokás alakult ki, amitől örökö
södési adó címén jelentő* öaszoge-t profitál a kincs
tár. Ez év áprllU óta 44,200.000 fontot szedett be 
Chamberlain örökösödési adó címen. OnsztuBos 
emberek ezek az angol milliomosok, hogy így táp
lálják a kincstárt. Lám Amerikában például mily 
hosszú életre rendezkednek be a milliomosok. 
Rockefeller sem dől be, pedig utána ugyancsak 
maradna valami. Van ott még néhány Matuzsá
lem — nincs a kincstárnak sok keresni valója 
arrafelé. Mit csinálna Chamberlain az angol mil
liomosok halálozási készsége nélkül. Talán már 
meg iz  bukott volna.

„Közöljük, hogy e lvá ltu n k..."
Eddig csak esküvői meghívókat és gyászje

lentéseket szokott hozni a posta. A  napokban 
azonban egész eredeti és újszerű nyomtat
ványt kézbesített a levélkihordóm, aki az 
utóbbi időben főleg fizetési felszólításokkal 
kedveskedett. Az újszerű nyomtatvány alakja 
ugyanolyan, mint az esküvői meghívóké, csak 
a szövege más. Azt közli ebben egy házaspár, 
hogy közös megegyezéssel elváltak. . .  Beszél
gettem a nyomtatvány szétküldóivel, akik 800 
darab ilyen értesítést juttattak el rokonaik

is ’ss o k t ó b e r  te.

hoz, barátaikhoz és ismerőseikhez. Elmondod 
ták hoev másfélévi házasság után szétváltak. 
Atórt °küídtek erről a tényről értesítést, hogy 
a kellemetlen kérdezősködéseknek elejét ve- 
írvék Nem szeretnék, ha, amikor knlon-kulon 
találkozik velük, valamelyik ismerősük Jiogy  
van a kedves fé r je ? ..." . Mit estnél a kedves 
felesége?...** kérdésekkel ostromolja OKet s 
a l/o r  el kelljen mesélni, hogy elváltak. A  ta
pintatlanok még az ok felöl is érasklodná- 
n ek ... Azt hisszük, ez a találmány hamar 
népszerű lesz. . .

Megint nagyra vannak
Mármint a németek vannak nagyra. A  

csillaghullása szezonjukkal. Közük a 
propaganda szolgálatuk útján, hogy 

v őr a után a német csillagvizs
gálókból jól lehet lítn>, amint bősége
sen hullanak a csillaguk. Tizenöt percen 
belül átlag 200 csillag hullik. Közel száz 
éve nem volt észlelhető az ilyen bőséges 
csillaghullás. Jó vicc. Azt nem lehet 
látni a német csillagvizsgálókból, hogy 
a pesti városházán, hogy kezdenek hul
lani a csillagok? Bedig ez is érdekes. 
Az a csillaghullás se volt azért kutya, 
amit Hitler rendezett uralomralépése 
u tán ... De azért mi mégis maradjunk 
a pestinél. Ez közelebb fekszik a gusz
tusunkhoz.

A zctécta eydftc
Szikár, magas ember jött fel&Jb hajlott hát

tal. Kopott ruháján volt \-alami, f f }  ” IU" 
tatta, hogy valamikor jobb szabó vezepol ke
rült ki. Az egész ember olyan volt, vmmt aki 
valamikor egész mással foglalkozott ív csak 
nemrég lehet kenyere a koldulás. Megák't az 
ablak előtt é s szó nélkül leemelte a kalapját* 
Már távolról halk, finom, szinte sejtelemsze>ü 
muzsika kísérte . . .  Most meglepődve fülein 
tem. A  csipkefínom zene kifejezettebben erő
sebben szólt, hogy itt állt előttem, de a hang
szert nem láttam sehol... Mintha ennek a 
hajlotthátú öregembernek a lényéből áradt 
volna a muzsika, em elj olyan halk volt, mint 
ő maga. . .  Észrevette meglepetésemet és csen
des mosollyal mutatott a hátára. A hajlott 
háton egy kis dobozt viselt felszíjazva. Elő
ször azt hittem, hogy az elemózsiát gyűjti 
benne, amit szánakozó emberek nyújtanak fe
léje, de most megértettem ennek a tehernek 
igazi jelentőségét. Zenélődoboz volt, nagy
anyáink idejéből maradt finom zenélódoboz  ̂
amely halk menüetteket játszott félénken, Öre
gesen, kilátástalan bírókra kelve a lármás 
jazz-muzsikával, amit kíméletlenül bömbölnek 
a kintornák. . .  Az Öreg koldus _ örökségének 
utolsó maradványa, amely valamikor szórako
zást jelentett, ma kenyeret ad gazdájának .«•

T a z k a s U u t fy a  cvz i c k d a  d 'á t t

Az elemi iskola kapuja előtt minden dél* 
előtt tizenegykor megjelenik egy farkaskutya. 
Hatalmas, szép állat, bizonyosan büszke rá a 
gazdája. A kutya tir draeí i n várakozik a ma
mák, nevel őr. ők és kis cselédek között, aki.-c a 
gyerekekre várnak, mintha csak ember volna. 
Talán gondolkodik is, mondjuk arról, hogy a 
gazdasági válságnak mi a hatása a kutyatár
sadalomra . . .  Ki tudja, hogy mi jár egy ilyen 
farkaskutya eszében, mert hogy esze van, az 
bizonyos. Amikor kijönnek a gyerekek az isko
lából, a kutya izgatottan szaladgál fel-a!á, 
amíg meg nem jelenik a kapuban egy csöpp* 
hatéves szőke gyerek. Farkcsóválva, élénk ug- 
rándozással üdvözli kis gazdáját, áld az idén 
ismerkedik meg az iskolapadokkal. A kisfiú is 
örömmel fogadja pajtását és ketten elindul
nak hazafelé... A farkaskutya vezeti a kis
gyereket, 5 pótolja a mamát, akinek ilyenkor 
bizonyára más dolga van és a nevelőn öt, akit 
nem tudnának fizetni a kisfiú szülei. És a 
farkaskutya felelősségének tudatában óvato
san indul el a kisgyerekkel. Dühösen mordul 
az idegenekre, akik útját állják és a gyalog
járó szélén, mielőtt átmenne a túlsó oldalra, 
gondosan körülnéz, hogy nem jön-e autó vagy 
villamos. . .

(L-enc.)

N e m  acfoisiJc  
2>érZ>e c s illá r t ,

mert nálunk olcsón 
megvehető

3  lángú
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■A további sztrájkot 
az építőipari munkások 

izgalmas nagygyűlésükön 
határozták el

, Az építőipari munkások sztrájkja változat
lanul tart tovább, sőt a jelek után ítélve, 
hossza sztrájkra van kilátás. Vasárnap dél- 

.. tart^ták. meg nagygyűlésüket a 
sztrajkoan álló munkások a Magyarországi 
Építőipari Munkások Aréna-Úti helyiségében. 
A nagygyűlésre zsúfolásig megtelt a helyi
ség es épp ezért

a rendőrségtől egy második folytatóla
gos £7  ülés megtartására kért engedélyt, 
anut azonban a rendőrség nem adott meg.
Aa nagygyűlésen S z a k a s i t s Árpád el-

n ,Éölt, akinek megnyitóbeszéde után S z é l i  
yíihály titkár ismertette a helyzetet, majd 
felolvasta a munkáltatókhoz intézett beadvány 
részleteit. A nagygyűlés résztvevői lelkes 
hangulatban fogadták ezt a beadványt és a 
felszólalók: S z a b ó  Károly, T o l n a i  La
jos, C z i e g le r Tamás, * P r é m István, 
valamennyien izgatott hangulatban tárták 
fel az építőmunkások súlyos helyzetét és sé
relmeit, majd T ö r ö k  János ismertette a 
sztrájkban álló munkások statisztikáját. E 
statisztika szerint

jelenleg mintegy 8—9000 munkás áll 
sztrájkban.

A felszólalások után a nagygyűlés egyhan
gúlag elfogadta a munkaadókhoz intézett be
adványt, amely a következő főbb követelése
ket tartalmazza: A heti munkaidőnek 48 órá
ban való megállapítása, kollektív szerződés 
kötése, az akordrendszer eltörlése, a bizalmi- 
férfi-rendszer bevezetése, az órabérnek 90— 
110 fillérben való megállapítása. Ezenkívül 
követelik a munkások, hogy a vámon kívüli 
munkáknál dolgozó munkásoknak térítsék

meg a villamosköltségüket, a vidéken dolgo
zóknak a rendes napszámon kívül fizessenek 
30—50 százalék pótdíjat, az épületeken álljon 
tiszta öltöző és jó ivóvíz a munkások rendel
kezésére és végül az épületeken az őrön kívül 
ne alhasson más senki. Egyben

elhatározta a nagygyűlés, hogy a kor
mánytól lakbérmoratóriumot kér a mun

kanélküli építőipari munkások részére. 
Elhatározta még a nagygyűlés, hogy ameny- 
nyiben megindulnak a tárgyalások a munka
adókkal, ezeknek a részleteit végleges meg
egyezés előtt a plénum elé kell terjeszteni.

Az építőipari munkások részéről nyert in
formációnk szerint a jelenleg sztrájkban álló 
8—9000 munkással szemben mindössze 

6—700-ra tehető azoknak az építőmun- 
kásoknnak a száma, akik még dolgoznak, 
azonban ezek is elhatározták, hogy hét

főn már r.em lépnek munkába 
és így hétfőre az összes építőmunkások 
sztrájkja várható.

A gyors megegyezésre nincs egyelőre kilá
tás, mert

a munkaadóknak az az álláspontjuk, 
hogy csak a munka felvétele után haj
landók tárgyalásokba bocsátkozni a mun

kásság követeléseiről.
A munkások pénteken elküldték már az ösz- 
szes munkadóknak követeléseiket tartalmazó 
beadványukat, amire azonban eddig csak a 
Festőmesterek Szövetsége válaszolt, amely 
ugyancsak leszögezi válasziratában, hogy 
csak a sztrájk befejezése után hajlandó tár
gyalni a munkásokkal. így egyelőre minden 
jel szerint hosszú sztrájkra van kilátás.

A  m e g s z ö k ö ff  M o ln á r  R e n é e  d r .
ü g y v é d  b ű n ü g y é t  c s ü tö rtö k ö n  

t á r g y a l ja  a z  íté lő tá b la
A kommunista ügyvéd jelenleg a moszkvai 

börtön rabja
1932 nyarán a rendőrség politikai osztá

lya elfogta és bíróság elé állította a kommu
nista rémuralom két hírhedt vezetőemberét: 
Sallai Imrét és Fürst Gézát. A statáriális 
tárgyaláson, amelyen a két vádlottat halálra 
ítélték, a kommunista vezérek védelmét dr. 
Molnár Renée ügyvéd látta el.

Sallai és Fürst kivégzése után pár héttel 
azután a politikai osztály ismét jól megszer
vezett kommunista társaságot leplezett le. 
Ennek a társaságnak Poll Sándor volt a ve
zére, akinél letartóztatásakor chiffrirozott 
leveleket találtak.

A detektívek megfigyelték a leveleket és 
ezekből kiderült, hogy dr. Molnár Renée nem
csak ügyvédje volt a pesti kommunistáknak, 
hanem ó maga is, mint Moszkva ügynöke mű
ködött é3 folytatott szervezkedést Budapes
ten, sót a vidéken is.

Dr. Molnár Renéet azonban a detektívek 
hiába keresték a lakásán, az ügyvéd megszö
kött. Bécsbe utazott, ahonnan a magyar nem
zetet gyalázó cikkeket küldött különböző kül

földi kommunista lapoknak. Majd hirtelen el
tűnt Becsből és mint később a budapesti rend
őrség megállapította, dr. Molnár Renée 
Moszkvába ment, ahol a GPU fogságába ke
rült.

Molnárt ugyanis Becsből Moszkvába hív
ták. És abban a percben, amikor megérkezett 
— letartóztatták. Azzal tette magát gyanús
sá Moszkvában, hogy amikor 1932 nyarán 
tömegesen tartóztatták le Budapesten a kom
munistákat, Molnár Renée mindenkor ki tud
ta magát vonni az eljárás alól. Moszkvában 
dr. Molnár Renéet ezért árulással vádolták és 
letartóztatták. Hír szerint még ma is börtön
ben ül.

Időközben a budapesti ügyészség a Poll- 
ügyben ellene is vádat emelt. A büntetőtör
vényszéken a Kovács-tanács tárgyalta az 
ügyet és dr. Molnár Renéet in contumatian 
bűnösnek mondotta ki. Az ügy most kerül az 
ítélőtábla elé. A Gadó-tanács csütörtökre tűzte 
ki a tárgyalást, amelyen az ügyet dr. Mol- 
doványi Béla táblabíró ismerteti.

F. P.

Gazdasági tanácsos, ügyvéd és nagy- 
birtokos elkeseredett harca Söljelen- 

tésekkel és kártérítési pörökkel
Ismert társaságbeli személyek elkeseredett 
*rca foglalkoztatja hetek óta a hatóságokat, 
z ügyben szereplő személyek jóbarátoK es 
slettársak voltak még néhány héttel ezelőtt, 
íg ma elszánt ellenségekként állanak eg>- 
ással szemben.
Az ügy előzményei ez év elejére nyúlnak 
ssza. „. .
Dr. Lécfalvy-Sipos Aladár ügyvéd és veje, 
éderer Péter nagybirtokos elhatároztak, 
)gy Pomázon gyümölcsöst bérelnek, ame y- 

területén 6000 gyümölcsfa volt. Mielőtt

iracsonyi vjeza. — 7- , ,
jón szakvéleményt arról, roe^yit Jove(iel‘  
2 a megvásárolandó gyümölcsös? 
karácsonyi Géza, aki különben kliense volt 

Lécfal vy-Siposnak, elkészítette a véle- 
nyt, mire a gyümölcsöst megvásárolták 
Lécfalvy-Sipos és Léderer ekkor szerződést 
lőttek Karácsonyival, amely szerint lel-
velőnek szerződtetik. Javadalmazasakeppen
tiszta jövedelem tíz százalékát kapja s 
nden egves alkalommal, amikor kimegy 
trácsonvi" Pomázra, kap 15 pengő tisztelet- 
iat. Kikötötték azonban, hogy Karácsonyi 
ente csak kilencvenszer mehet ki szakértői 
tsgáiatra.

Ezzel szemben Karácsonyi júniusig már 
több, mint kilencvenszer kereste fel a pomázi 
gyümölcsöst, mire dr. Lécfalvy Sípos és Léde
rer felbontották a szerződést.

Erre Karácsonyi Géza szegényjogon il.806 
pengő erejéig kártérítési pert indított Lécfalvy 
és Léderer ellen. Keresetében hivtkozott arra, 
hogy szerződése tíz évre szólt, azt minden 
elfogadható ok nélkül bontották fel, kéri tehát 
az összeg megítélését.

Amikor dr. Lécfalvy Sípos Aladár tudomást 
szerzett erről a kártérítési perről, adócsalásért 
feljelentette Karácsonyit. Ebben a feljelentés
ben előadta, hogy Karácsonyi annak ellenére, 
hogy évi jövedelme meghaladja a 6000 pen
gőt, szegényjogon perelt és ezáltal adócsalást 
követett el. Ebben az ügyben megindult a bűn
vádi eljárás és jelenleg is folyamatban van.

Karácsonyi Géza pedig a dr. Dajkovich 
ügyvédi iroda útján előkészítő iratot küldött 
dr. Lécfalvy Sípos ügyvédjének, dr. Nagy Bé
lának, amelyben az adócsalási feljelentésre cé
lozva, sértő kijelentéseket használt, mire dr. 
Lécfalvy Sípos rágalmazás miatt is perbe 
fogta Karácsonyit.

Az egész bonyolult ügyből legelőször ezt a 
rágalmazási pert fogják tárgyalni, még pedig 
már S, közeljövőbMk ( f , p.)_

M kicl a  h á i o m  r a o d e ! d ú s o n  s z ő r in é z e t t , 
m e l e g e n  b é l e l t  k iv ite lb e n  k é szü l é s  
m é g is  m i l y  j o t á m y o s a k  a z  á r o k !

F E N Y V E S
T É L I  K Ö P E N Y E I T
a  d iv a to s  s z a b á s  é s  jó  m in ő s é g  je l le m z i.
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E r ő s  h ö l g y e k  r é s z é r e  rs n a g y  v á l a s z t é k o t  tartunk. 

K é p e s  á r j e g y z é k e t 5k í v á n s á g r a  k é s z s é g g e l  k ü l d ü n k .

f

l

N a g y  é rd e k lő d é s  m e lle it  f o ly ik  
la p fe jg y ü ffé s i v e r s e n y ü n k

A Magyar Hétfő lapfejgyüjtési versenye ál
landóan fokozódó érdeklődés mellett folyik. 
Ezen a héten a következők vezetnek a verse
nyen:

Fényes Imre (Bpest) 650, Zellner Gézáné 
(Bpest) 635, Nagy Dezső (Pécs) 600,, Fekete 
Ida (Bpest) 550, Goldberger Béla (Bpest) 
500, Mérai Ferencné (Debrecen) 472, Trostler 
Elemér (Budapest) 455, Zsombor Attila 
(Szeged) 410, Wogler Béla (Epést) 375, Jám
bor Mihály (Menae) 331, Ancsin Endre (Bé
késcsaba (107).

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

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

A pályázat feltételei a rezük:
Mindenkit megillet a jutalom, aki a M AGYAR 

ITÉTFÖ-nek legalább 10 e heti lapfejét küldi be 
kiadóhivatalunkba. Nagyszabású versenyünk fiz 
hétig tart és az ia résztvehet benne, aki heten- 
kint legalább 5 lapfejet küld be, miután az is 
jutalomban részesül, aki az egész verseny lefo
lyása alatt mindössze 50 lapfejet szolgáltat be. 
Aki viszont minden héten legalább 20 lapfejet 
küld be, az helenktnt fokozódó értékű Jutalmat 

kap.
Az egész olimpiász végül pontversenyt is képez, 
amelynek eled ez át győztese még külön jutalomban is részesül*

A  versenyben résztvevők vágják le a M A
GYAR HÉTFŐ első oldulán a ...MAGYAR HÉT
FŐ" elmét magában foglaló lapfejet és költség
kímélés céljából azt a kővetkezőképpen juttassák 
el kiadóhivatalunkba: A  tíz lapfe.'et tegyék, egy 
borítékba, amelyhez semmiféle levelet nem kell 
mellékelni. A borítékot nem »zabad leragasztani, 
hanem a cím felett ki kell tüntetni, hogy „N yom 
tatvány", a boríték hátlapjára pedig rá kell írn i 
a feladó nevét és pontom címét. Ilyen módon a 
lapfejeket úgy Budapestről, mint vidékről 2 fil
léres postaibélyeg íelragasztásával el lehet jut
tatni hozzánk.
A  VERSEN Y ELSó T ÍZ  D IJA  A  KÖVETKEZŐ;

I. Nagyértékű négylámpás rádiókészülék beépí
tett hangszóróval.

II. Értékes művészi festmény.
III. Nagyértcküj művészi szobor.
IV . 131 pengd értékű bevásárlási utalvány.
V. 50 pengő készpénz.
V I—X . Értékes könyvjutalmak.

MOLNÁR VERA SZÍNÉSZNŐ, A MEGSZÖ
KÖTT RÓTH JENŐ VOLT MENYASSZONYA 

FÉRJHEZ MEGY
Érdekes himen-hír foglalkoztatja a szín

házi köröket. Molnár Vera színésznő, akinek 
a neve a megszökött Róth Janival kapcsolat
ban foglalkoztatta a nyilvánosságot -— meny
asszony. A boldog vőlegény egy gazdag pesti 
gyáros fia, aki egyébként autóversenyző. Az 
esküvőt — hír szerint — már a napokba 
megtartják.
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*o.rSo /tLMPALOTA ' Uránia
A világ  nyolcadik csodája !
Az ősvilág 
és a modern 
technika 
gigászi 
aarca:

EDGÁR
WALLACE
fantáziájú

nak
koloszális

alkotása

(CITY-FILM)
A női tőszerepben: F A Y  W R A Y

'Premier k e d d e n

SZERZŐK ÉS TÁRSSZERZŐK körül me
gint nagy a káosz. A meg nem nevezett 
társszerző, aki a darab alapötletét adta, 
méltatlankodva jelentkezik, hogy miért nem 
írták ki színlapra a nevét, az operettszín
ház igazgatója pedig, akinek a neve, mint 
társszerzőé szerepel, letagadja, hogy valami 
köze volna a librettóhoz, aminek szerinte 
egy másik ismert író a társszerzője. . .  Fur
csa és érthetetlen . . .  Miért ékeskednek ide
gen toliakkal az igen tisztelt szerző urak? És 
ha már ékeskednek, mért nem csinálják 
ügyesebben, hogy rajt ne kapják őket? 
E óbb-utóbb itt minden darabnak annyi szer
zője lesz, hogy a sok bába között elvesz — a 
darab. . .

HALOTT RENDEZŐ neve került az Ope
raház szezonnyitó előadásának a színlapjára. 
A „Hunyadi László” plakátjain ott volt: 
„Rendezte: Szemere Árpád.” Az első pilla
natban sokan azt hitték, hogy tévedés csú
szott a színlapra, mert hiszen Szemere Ár
pád már vagy két hónapja a Kerepesi-teme- 
tőben nyugszik. Az Opera igazgatósága 
azonban nem tévedett, hanem kegyelete 
jeléül írta a halott rendező nevét a szín
lapra, mert hiszen a daljáték most is az ö 
rendezésében került színre. A halott ren
dező megelevenedett egy estére és a kolle
gák könnyes szemel gondoltak rá ezen az 
estén. . .

ÚJ SZÍNÉSSZEL fog hamarosan megis
merkedni a budapesti közönség. Az új szí
nészt Darvas Ernőnek hívják és voltaképen 
már régi színész, akinek fiatal korában nem 
is egy szép sikere volt Budapesten. Azután 
Erdélybe került és a román uralom alatt is 
ott szolgálta a magyar kultúra ügyét. Nem
csak, mint kitűnő jellcmszínész volt nép
szerű Erdélyben, hanem új magyar színész
generációt is felnevelt színiiskolájában. Most 
hosszú évek után hazajött és egyik prózai 
színházunkban nagy szerepben mutatkozik 
be.

FEJES TERI tudvalevőleg nemrég vált el 
Békássy Istvántól. A kitűnő szubrettnek 
máris akadt kérője egy gazdag bécsi gyáros 
személyében, akinek azonban egy kikötése 
van: Fejes Teri lépjen vissza a színpadtól. 
Bár a népszerű színésznő egyelőre hallani 
s -ri akar ennek a feltételnek a teljesítésé- 
r >1, még sincs kizárva, hogy előbb-utóbb őt 
is elfogja a pesti színházi közönség veszí
teni, mint az utóbbi időben a szubretteket 
általában. Valamennyit Bécs viszi el. Kit a 
színpad, kit egy férj —

PRÓBAKÖZBEN utazásról beszélgetnek a 
színészek. Egy kis színésznő vágyakozva 
mondja, hogy mennyire szeretne egyszer re
pülőgépen utazni.

— Oh, én ültem már repülőgépen!... —
jegyzi meg Salamon Béla.

A társaság egyik tagja kíváncsian kér
dezi:

— És mondd, Bélám, milyen érzés repülő
gépen utazni?

Mire Salamon nyugodtan feleli:
— Na, hallod, csak nem gondolod, hogy 

fel is szálltam . . .  Megkértem a pilótát, hogy 
a gépet ne is vezesse ki a hangárból. . .

LÁTHATÁR. Ezen a címen új folyóirat
indult, amelynek célja az összes magyar 
nyelvterületek, így elsősorban a megszállt 
területek magyar irodalmának számontartása 
A lapot Csuka Zoltán, a tehetséges fiatal 
költő szerkeszti, aki eddig a szerb megszállt 
terül len fejtett ki úttörő irodalmi munkás
ágot. A nívós első szám bevezetőcikkét 
2 ' t'ii / Szahó László egyetemi tanár, a kiváló 
publicista írta.

ŐSZINTE BESZÉLGETÉS RÖKK MARIKÁVAL 
HIRTELEN ROSSZULLÉTE HÁTTERÉRŐL

» A Z  IZ G A L M A K  VISELTEK M E G «  —  M O N D J A  A P R IM A D O N N A ,  
AKIT S Z O M B A T  ESTE E L Ő A D Á S  K Ö Z B E N  ÚJABB BALESET ÉRT

Színházi körökben a legkülönbözőbb kom
binációkat fűzik Rökk Marikának, a Király- 
Színház primadonnájának csütörtök délutáni 
hirtelen rosszullétéhez, amely miatt veszély
ben forgott a színház aznapi előadása, amit 
csak késéssel kezdhettek meg. Rökk Marika 
tudvalevőleg tavaly is Szilágyi László ope
rettjében aratott sikert és #iem egészen vé
letlen az, hogy idei első felléptéin is a fiatal 
librettista darabját választotta. Sokat be
széltek igyidőben arról, hogy a szerző elje
gyezte a primadonnát, később azonban ennek 
a jegyességnek a felbontásáról suttogtak a 
kulisszák mögött. Miután Rökk Marika rosz- 
szulléte is Szilágyi Lászlóval és édesapjával 
folytatott, állítólag izgatott szóváltás után 
következett be a Royal-szállodában, természe
tesen ez sok kombinációra adott alkalmat és 
arról is beszéltek már, hogy a fiatal prima
donna nem is akar többet fellépni Szilágyi 
operettjében.

Mindezeket elmondottuk Rökk Marikának 
vasárnap délben és megkértük, mondja el 
őszintén, mi volt tulajdonképpen hirtelen 
rosszullétének az igazi oka.

—  Lehetetlen védekeznem a sok pletyka 
ellen. . .  — mondotta Rökk Marika. — Meg
próbálok azonban őszinte lenni, mintha nem 
is újságíróval, hanem jóbarátommal beszél
nék. Kijelentem, hogy sokkal csekélyebb oka 
volt ájulásomnak, semmit azt hiszik, olyan 
jelentéktelen oka, amiről nem is érdemes be
szélni. Tényleg furcsa lehetett, hogy néhány 
perccel előbb még teljesen egészségesen men

tem le szobámból a szálloda vörös szalonjába, 
ahol Szilágyi Lászlóval beszélgettem. Közben 
azután eljött az édesapám, kihivatott és vala
mit közölt velem és a következő percben a vö
rös szalon előtt rosszul lettem, ez a rosszul- 
iét azonban nem volt összefüggésben a papá
val folytatott beszélgetéssel. Elismerem, 
hogy furcsa lehetett a helyzet és az külön
böző mendemondákra adhatott alkalmat, 
azonban nem szabad elfelejteni, hogy a Ki- 
lály-Színház premierje előtt kificamítottam 
a lábamat és az első előadásokon is még a 
legnagyobb fájdalmakat okozta a táncolás... 
Idegileg borzasztóan igénybevettek ezek a na
pok, emellett előző éjjel semmit sem aludtam, 
mert akkor meg a szüleim voltak rosszul és 
őket ápoltam, így idegkimerültségemnek tu
lajdonítható a váratlan ájulás. Most azonban 
már ismét jól vagyok és játszom tovább... 
Higyje el, nincs semmi különösebb háttere 
az egész ügynek.

Rökk Marika így adja elő az izgalmas ese
ményeket. A fiatal primadonnának egyébként 
gyakran kijut az izgalmakból, mert a Ki
rály-Színház szombatcsti előadásán újból 
baleset érte. Sérült lába még meglehetősen 
gyenge és szombaton táncközben újból meg
rándult ez a lába, úgy, hogy a színpa
don a legnagyobb izgalom volt, mert már 
attól tartottunk, hogy a primadonna nem 
tud továbbjátszani. Rökk Marika azonban 
fájdalmai ellenére is továbbtáncolt és vasár
nap kijelentette, hogy fog is táncolni... 
Bármit mondjon is a pletyka. ..

Pedlow kapitány megdöbbentő
cikkeket tesz közzé a magyar- 
országi nyomorról az amerikai 
lapokban a szereletcsomag üzlete 
fellendítése érdekében

Hirdetésekkel szervezik 
a „jótékonysági” akciót

A kommunizmus bukása után különböző 
ántántmissziók tűntek fel Budapesten, ame
lyek tagjainak egyrészéről később kiderült, 
hogy hivatalos ténykedésük mellett üzleti te
vékenységet fejtettek ki. Amerikából érkezett 
annakidején Pedlow kapitány is a fővárosba 
és szeretetcsomagokat hozott.

Mint emberbarátot és az ország szegényei
nek jótevőjét ünnepelték is az amerikai kapi
tányt. Valóságos legendakor keletkezett sze
mélye körül. Ezek a legendák azóta bizony 
megfakultak, mert kiderült, hogy üzleti vállal
kozássá alakult át Pedlow kapitány szeretet- 
csomag akciója és ma is az.

Most már hatalmas hirdetésekkel ösztönzik 
az amerikai magyarokat, hogy küldjenek ka
rácsonyi csomagokat Magyarországra.

A washingtoni kiskereskedőből 
kapitány lesz.

James G. Pedlow körülbelül 1920-ig Was
hingtonban kiskereskedő volt. A vöröskeresz
tes Icapitánysúgót — tehát nem a hadsereg
belit -— a háború idején szerezte meg. Ez 
Amerikában nem nagy dolog, hiszen a néhai 
Cscrna Endre — egy vidéki amerikai lap szer
kesztője — ezredesi címet nyert.

Hoower elnök 1920-ban felhívást intézett az 
amerikai nemzethez, hogy segítsenek a nehéz 
helyzetben levő európaiakon. Akkor díjmente
sen összegyűjtötték a csomagokat és szerződ
tetett szállításvezetökkel juttatták el a szere 
csomagokat. Ilyen szállítmányvezetönek alkal
mazták Pedlow kapitányt is, aki szállításveze- 
tőî  minőségben érkezett először Magyaror
szágra. Itt nagy ünnepléssel fogadták, oldalas 
cikkek jelentek meg róla és a hatóságok is 
ünnepségeket rendeztek tiszteletére.

Két ízben indította el a mozgalmat Hoower 
elnök, azután amerikai részről már nem volt 
hivatalos támogatása a szeretetcsomag-akció- 
nak. A kiskereskedőből lett kapitánynak ekkor 
támadt az az ötlete, hogy továbbra is szer
vezni fogja a szeretetcsomagok szállítását és 
ezt a tervét meg is valósította.

Üzleti vállalkozás már az 
amerikai „jótékonysági”  akció

Pedlow kapitány egy newyorki vállalkozó
val együttesen szervezte meg a karácsonyi 
csomagszállításokat és a cég, mint megbízó 
szerepel az üzletben.

Mióta üzleti alapon intézik a szeretetcsoma
gok szállítását, az amerikai lapok hasábjain 
túlzott színekkel festett nyomorcikkek jelen
nek meg, melyek szerint Magyarországon éh
ínség van s az emberek ruhátlanul járnak.

A cikkek hatása alatt megindul a szeretet- 
adományok serege. Az amerikai magyarok 
csakhamar megtudták, hogy a szállításért 
fizetni kell, s minthogy az üzletet ott értik 
meg legjobban, nem is csodálkoztak, hogy 
díjakat szed a Pedlow kapitány ötletére ala
pított vállalat.

Annál jobban csodálkoztak azon, hogy Ma
gyarországon milyen nagy tisztelettel fogad
ják a kapitányt, aki az ő szemükben tulajdon
képpen „ businessman” és utazása hozzá
tartozik az üzlethez. Még nagyobb meglepetést 
keltett, hogy Budafok díszpolgárává kívánta 
yálasztani ;/a magyarok nemeslelkű barátját”.

Botrányok
a szeretetcsomagok díjai körül

Az amerikai lapokban most megjelent hir
detések, amelyeknek közzététele hatalmas ösz- 
szegeket emészt fel, tehát alátámasztja azt a 
tényt, hogy üzleti vállalkozás bonyolítja le a 
szállítást, közli a dijakat is, amelyeket már 
évek óta szed a vállalkozó. Egy 1*0 fontnál 
nem súlyosabb küldemény szállítási díja 3.50 
dollár, ha New-Yorkból küldik. Amennyiben 
máshonnan, akkor 4.50 dollár.

Múlt évben Budapesten már hangos bot
rány tört ki a karácsonyi szeretetcsomagok 
miatt. Ugyanis Pedlow kapitány budapesti 
megbízottja, csomagonként váratlanul átlag 10 
pengős díjakat számított fel, holott Ameriká
ban úgy hirdették, hogy az ott lefizetett díja
kon kívül nem kell semmit sem fizetni. Nagy 
felháborodás tört ki, melynek hatása alatt 
visszafizettek az utólag szedett díjakat.

Mindezek alapján remélhetőleg az idén a ka
rácsonyi szeretetcsomg-akció jelentőségéhez 
mérten fogják fogadni Captain James G. 
Pedlowot és nem ajándékozzák meg díszpol
gársággal azért, mert pontosan elintézi azt, 
amit vállalt és amiért a megfelelő szállítási 
díjat vállalata felvette . . .

Ritter Aladár.

EGY ORVOS VALLOMÁSA (Fox film). Be
mutatta: Corso, City, Capitol és Omnia. Meg
döbbentően realisztikus film, mely bemutatja 
a newyorki leányanyák otthonának szeren
csétlen életét. A film a mai élet egyik legiz
galmasabb és aktuálisabb problémáját tár
gyalja: a leányanyák szépnek induló, de rend
szerint szomorúan végződő sorsát. Dorothy 
Jordán játssza igen jól a főszerepet.

HAWAI RÓZSÁJA (Kamara filmszínház). 
Abrakául Pál immár világhíres operettjét 
Eggerth Mária főszereplésével filraesítették 
m e» A fantisztikusan szép hawai tájak fel
vételei, a nagyszerű színészek: Verebes, Jun- 
kermann a filmen is sikerre vitték a Hawai 
Rózsáját.

EDDIE CANTOR A GÖRLAKADÉMIÁN.
Amióta Ziegfield, a newyorki revüszinpadok 
világhírű, koronázatlan királya meghalt, 
Hollywoodban görlakadémia vette át azt a 
szerepet, amit eddig a Ziegfield-színpad töl
tött be. Innét kerül ki a híres hollywoodi 
utánpótlás, mint ahogy eddig a Ziegfield- 
színpad rengeteg hírességet adott már a film
világnak. Amikor Hollywoodban A spanyol 
kölyök felvételeihez kezdtek, Eddie Cantor, 
ennek a kiállításos vígjátéknak főszereplője 
ragaszkodott ahhoz, hogy maga választja ki 
azokat a fiatal színésznőket, akikkel együtt 
fog szerepelni. Eddie Canlor szigorú kritikus 
volt, mert a hollywoodi görlakadémia mint
egy 500 növendéke közül csak 78-at választott 
ki, még pedig 36 nemzet leggyönyörűbb lányai 
közül.

A vásárlásnál

vigyázzon a íiiiérjére
Becsületes kiszolgálás 

a legjobb reklám ! M
ért

ék! 45 
íZZ

Teniszflanefl............................. m lrje 49
Függönyetamin......................... mtrje 29
Erösszálú pamutvászon 

vagy kanavász . . . . . . . . . . . . . . mtrje 69
Divatmintás bársonyflanell. . m lrje 98
Pohártörlő, háziszőttes . . . drbja 39
Kitűnő törülköző..................... drbja 49
140 cm széles fekete vagy 

színes k lo t t . . . . . . . . . . . . . . . . . . mtrje 198
2 m tr hosszú kitűnő kész lepedő prbja 328
Dnp'aszéles fehér grenadín. . mtrje 148
140 cm széles sötétkék szövet m 'rje 480
H á r o m  m é t e r
140 cm széles divatos férfi* mm 
öltőnyszőveftkitüoő minős ég- “ fl I  
ben, fekete és sötétkék szín- /  K 
ben is, hozzávalóval együtt P mm B » ö UCím: Olcsó Maradékvásár Szövet- és Textilvásár
Budapest 32. KÍrály~U. 32. Sarokhás

Postai rendeléseket évtizedek éta lelkiismeretesen
teljesítünk.

ZSÍROS HAJHOZ ÉS FEJBŐRHÖZ 
shampoon helyett használjon 

S U L F A M Y L k é n s h a m p o o n t ,  
mely szabadalmazott eljárás szerint 
készül és finom eloszlású kéntartal
mával megszünteti a fejbőr zsírossá
gát, a korpaképződést és a haj

hullást.
Szőke, barna és fekete haj részére 
külön megjelöléssel, minden szaküz

letben kapható.

T itu lescu  P e s te n  já r t :  a  B e fh le n - f é r i  
S z ín p a d  n em  m e r  i r r e d e n ta  

d a r a b o t  b e m u ta tn i
A napisajtó rövid hírben közölte, hogy a 

kis Bethlen-téri Színpad soron következő új
donsága egy irredenta tárgyú darab, amely
nek szerzői két újságíró és a Nemzeti Szín
ház egyik tagja. A darab előadására vonat
kozó szerződést megkötötték és már az első 
próbát is kitűzték, am ikor... amikor levelet 
kaptak a szerzők. Ebben a levélben a szín
ház igazgatója, dr. Rákosi Tibor közölte, 
hogy a legnagyobb sajnálatára nem állhatja 
a szerződést, mert

Titulescu Pesten járt és mert román— 
magyar barátság van kialakulóban, te
hát nem szabad „politikai okokból" irre

denta darabot színrehozni.
Dr. Rákosi Tibornak ez a furcsa levele szí
nész- és ujságírókörökben érthető feltűnést 
keltett.

Miért szeretik Fenyves 
pénteki okkáziófát?

Csak az Igazság töri magát minden akadá
lyon keresztül — csak az igazán jutányosért 
törik magukat az emberek. Nem az a jutá
nyos. aminek egyszerűen alacsony az ára. 
hanem az, ami valóban jó minőségű és amel
lett kevés pénzért kapható. A Fény vés-Alii
hoz jutányos árai közismertek, azonban az 
áruház önmagát is túlszárnyalja a hetenként 
ismétlődő pénteki okkázió árusításával. Ilyen
kor mindig hat különböző cikket nem csak 
nagyon jutányosán, hanem még a gyári ár
nál is olcsóbban árusít, például e hét pén
tekjén, október 20-án:

1. NŐI SÉTARLTIAKELMÉK, szavatoltan 
tiszta gyapjú minőség, divatszínekben, méte- 
renkint P 1.90.

2. NŐI KÖTÖTT RUHÁK, csupa ízléses fa- 
zón, darabja P 6.80.

. - l/t,  - . ..... •» u.*w.
4. NŐI SVÁJCI KÖTÖTT NADRÁGOK, s

fehérnemű színekben, kis hibával, dara

, ,5- Nör. FINOM p a m u t h a r is n y a k , í
tós jó minőség, sok színben, kis gyári hibá 
parja P 0.65.

ífANYKA-TNGEK, kitűnő, erőssz 
Siffonból, hínmeu mintával, 1. szám dara 
P 0.95, számonként 15 fillér emelkedés,
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T e x t i l á r u k  H a r i s n y á k  K o n f e k c i ó  I c i p o - e s z t á l y

T e n n is  f la n c l l
csíkos és síma színek

Bársony flancll
legdivatosabb nagy-virágos 
minták . « » . * !  mt r

Kékfestő és karton
Filtex- és Goldbcrger-gyárt- 
mány í « i * , ,  * mtr 

Ingzefir
világos és sötét mintákban mtr

Kockás panratszővet
házi- és iskolaruhákra mtr

Bőrerős Angin
tolihuzatnak i i ■ i ■ mtr

Mosott sifíon
kiváló fehérnemflanyag mtr

Raye Kőpper
fehérnemű és munkakabá
tokra . í  1 S . J . . mtr

Siffon
rendkívüli reklám

69 „„ 69 69 „„99 >> 89119 „„69 fllI

Patent harisnya
fekete, 1. szám i ■ a ■ a ■

Női strapa harisnya
kis hibával . , . . * « a *

9 uu.19 mi
Műselyem és doplatalpn

znaccó harisnya ^ , 0
minden színben, kis hibával *

Mintás sportharisnya Q Q  ,
szenzációs ár . a « a ? s s W w  1

Flór patent harisnya
fekete, 3., 4., 5. számok kis hib. 39

Freskó ruhaanyag
divatos színekben is minták
ban, női- és leánykaruhákra, A  f \
hálás viselet ............................  * 3 * 9

I L ep edő pamutvászon
komplett s z é lé ig  4 t •, mtr

K ö t ö t t  a r u k
| Rumba-pullower

dlvatazínekben * g a ■ ■ •
NÖi pullower

ée kötöttblúzok divatos fazó- 
nokban .....................................

179
NÖi c o l i  é s  s m o k i n g k a b á t

egyszínű é* mintázott, rend
kívüli olcsóság ................... ....

Bolyhos gyermekswetter
1. s z á m ...................................... ....

495:199,

Angol bordás és kockás
harisnya, hibával , i . i «

Flór női harisnya
duplatalpú, gyári hibával s «

Matt müseíyem harisnya
szépséghibával i i i t i |

Szövött mintás
sportharienya, hib.' * « • ,  ,

59 idl69 au. 69 au. 59 „u.Bélelt nappa bőrkesztyű395 flllpécsi gyártm ány, férfi és női 
csak .  a . .  ■ a s ■ ■ t

vegyesek
Gumim zoknitartó

bőrlappal ( s k
Gyermek* nadrágtar tó

kockán gumiból, bőrrésszel •
Tíroií nadrágtartó

hímzett előreeszel * g g § f

[ Férfi nadrágtartó
kockás gumiból, bőrrésszel t

1 9  au. 

3 9  au.

49 au
5 9  a;i.

K Q ft fe k c iö
Csikós mfiselyem blocs

divatos 6zinekben » » a ■ 1 89 »n.

Flanelt játszóruháéiba 89 ou.

Flanell ruhácska
bársonyflanellból, gyermek- 179 a,

Leányka ruha
tweedszerü pamutgzövetből, 
ripszgallérral, berakott szok- 
nyácskával, 8—4 éves részére. 
Szám. emelk. « * a , » ,  4 199 n.'n

Iskola ruha
8—10 évesek részére, nagyon 
szép fazón ................................. 395 fin .

Pongyola
a legdivatosabb, nagyvirágos 
velurflanellből. hosszú u jjak 
kal, szép fazónokban . . . . 398miDarázsfészkes törülköző
piros ée kék csíkkal ■ « • « 39 ni

H ö l ö s  l& ö n g k a  f e h é r n e m ű

Csikós leányka nadrág
j műselyeraből « 1  ̂ ■ 63 hu.

Csipkés és himzdt combiné
í pastell színekben 4 . s , 99 fm

Férfi pullower _  ^  _
nehéz raschel, szövött, szép .
mintákban; nagy reklám . .

Melltartó
rózsaszín, kalikóból , s 29 mi.

Gyapjú mackókészlet
ezvetter, nadrág, sapka ée 
eál; 1 s z á m ................................. 590
Zsebkendő -  Törülköző

Ajouros zsebkendő
Pastell színekben 9

ÍCsipkés zsebkendő
siffonból, klöpüosipkével . »

Zefir zsebkendő
kék, piros ée sárga színben .

1 9  mi. 
1 9  au.

8 Pohártörlő
50X50 méret, piros és kék koo- 3 3  mi-

i  Edénytörlő ruha
B 60X60 méret, kék és piros 
g  kákkal ............................

koc- 4 9  HU.

B Törülköző 7 9  hu.damasztkockás, piros ée 
csíkkal, akasztóval . *

kék

Takács törülköző 7  9  hu 1parnutfoná'.hól, rojtokkal, 
színes c s í k k a l ...................

alul

Női nyelves sárcipő
alacsony vagy magas sarok- O o C  
kai. c s a k .....................................

Baby cipő
préselt bőrből 1 1 • ■ a t a 79,1,1

Női komőtcipö
i brokátból vagy plüssből, ha

sított bőrtalppal és sarokkal 8 9  mi. 1

Fehér babycipő
19-tő! 22-ig » * 1 a * B .  « s T T

Gummitalpú vászoncipö
osak 35-ös számban . . . « T 89 hu |

Barna gyermekcipő
bőrből, 19-től 23 ig . i ? . , 119 HU |

Gyermekcipő
(> csak barna színben, 24-től 26-ig 189 mi. 1

Női flanelt reforzzxnadrág
jó  meleg flanellből . . . .

őszi Uroli nadrág
erős anyagból 1. ezám ■ ■ ■ 
Számonként emelkedik.

Kantáros tiroli nadrág
őszi viselet, 1. szám . . i , 
Számonként 24 fiU. emelkedik.

Cloth nadrág
tornához, 1. szám . . . i .

159 hu-199 hu.
89 au.

Bélelt leányka nadrág
belül bolynca, műhelyemből, 
kis hibával

Bolyhos női nadrág
műhelyemből, kis hibával . «

Bársony komótcipő
bőrtalp és alacsony sarokkal

Öntöitalpú sportcipő tornához
S3-től 41-ig , g . 197 fillér
28- tól 34-ig s a . 1S7 fillér
42-től 4C-ig .  a . 227 fillér

Betétes lakkcipő
szürke betéttel: , i *
19-től 22 ig é , . 217 fillér

Iskolacipők
fekete és barna színben, fe
hérrel varrott rámával, sza
vatolt minőségben:
27-től 29-ig . . .  475 fillér
29- től 32-ig ,  , . 575 fillér
33 tói 85-ig i i . 553 fillér

Szegedi papucs
piros bőr, pouponnal és pré
selt plüss vagy hímzett bár
sonyból . . . . . i á é t  

Bőrkomóicipő
gyönyörű színekben, varrott 
bőrtalppal:
85-től 41-ig i . 295 fillér
42 tői 46 ig * . . 335 fillér

Nyelves í é r l i  sárcipo
csak

149

209
3S5

Teveszőrimit. bázícipö
kihajtós pouponnal, vagy nyel- 0 7 * ^  
vés 35-től 42-ig . . ; ...................  ff *0

Posztó női cipő
meleg béléssel, bőrtalp

Gyermek-pyjama
flanellből 1. szám . . .  
Számonként 25 fill. emelkedik. 199fill.

FJanell-pyjama i / C
felnőttek részér* . . . * * .  * ■ *9 5 #  AH

Esőernyő
férfi vagy női, erős állvány- flll.
zattal, clothból .......................

Förii és nű fehérnemüek
Flanelt férfi rövidnadrág 79 Ull
Zefir gombos rövidnadrág 89 nn
Fiú a’sónadrág Q *

K e z t y ü k
Nő> őszi Iseztvü

szürke, drapp, fekete színben 
Tölcsérén női neztyü
svéd imitatió, minden színben

I n  g v e r m e H  e z t y u
belül bolyhos, minden színben

40. u o iy t io s  n e z t y í í
jó meleg minden színben 

F rf» meleg keztyü
belül bolyhos 

iéleif bőrkeztvfi
pécsi gyártm ány, férfi és női 
áthúzós pánttal és csattal

6 9  tm. 

8 9  tm. 1

Köpper gon. boa
rÖvidoadrág . . • • 1 3 9  „ „

Fianeil soo> t ng
fiúk r é s z é r e ....................... ....  , 1 7 5 m i

7 8  tűi]
Férfi sporting

jó  meleg f la n e l lb ő l .................. 1 9 5 « ,

0 9  tm.
r rí. ze ring

külön gallérral ....................... 2 2 5 , ,

1 0 9  fiii.
Feri* hálóing

komplett h o s s z ú s á g ................... 3 7 5  (111

4 6 5 , , , , .
Férfi trikó készlet

ing és nadrág pastell színekben 3 9 8  un.

Meg nem felelőkért 
a pénzt visszaadjuk

H ím z e t t  n ű l b á l i n g 1 9 5  mi. |

S v e lz i  k ö t é s ű  c o m b in é
pastell színekben, ki* hibával, 
melltartóval 18 9  mi.

F l a n c l l  h á l l ó t u g
hímzett gallérral, mfioelyem- 
rojttal ............................ ....  1 1 6 9 uü.

Förfl zoknik
F é r f i  d i y a t z o k n l

mintázott és síma azinek . » 2 9  on.

S e ly m e s  d i v a t z o k n i 3 9  un.
V a s t a g  » o k n

síma vagy bolyhozott, ki* hl- 
í bával .................. 3 9  mi.

e ly m e s s o U n
legújabb divatmintákban . . 4 9  au.

Z * a k a r  z o k n i
beszftvött divatmintákkal . . 5 9  nu.

F e r i i  H n b e n n a  k a b á t . .  . 9 9 5  nu

Női lakk gnmnii hócipő
villámzárral . - . . . ?

Férfi lakk gemmi hócipő
villámzárral

4 95  
4 7 5 " Bi|. 

6 7 5  „,‘l
Gumi női hócipő

fekete, alacsony és magas sa- 
rokkal á i a i i g . n i

Női gumi
villámzárral, fekete, alacsony 695csizma

rral, fekete. 
és magas sarokkal

Bárány bőrrel báléit
női cipő ................... 7 75 fill.

Női cipők
barna box és kombinált trot- 
teur, fekete és barna nubuk,
divatsarkú .................................
fekete lakk, szavatolt minőség g  g  fZ
fűzőé, szavatolt minőségben ■ ■ w  flll

Féri! félcipők
szavatolt minőségben

Magasszárú iérficipők

Gyapjú tányér és 
színes zseni! a sapka . .

875980
39

FlúKUzietfjnk n in c s !

Leányka reiorconadrág
őszi minőség, csak kis szá- A Q  
mokban .......................  "iit w

Vidékre utánvét 
mellett szállítunk
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Sok hűhó semmiért
A kormány fővárosi pártja, a Községi 

Polgári Párt és a Nemzeti Egység Pártja 
között végre létrejött a megegyezés. Hosz- 
szú harcok és palotaforradalmak előzték 
meg ezt a békekötést. Kár volt a sok kilö
völdözött n yílért... ügy látjuk, könnyű 
lett volna ezt a megegyezést már régebben 
létrehozni, csak biztosítani kellett volna a 
Községi Polgári Párt vezetőit, hogy a 
Nemzeti Egység Pártjába való „beolvadá
suk” után is megtarthatják a fővárosi man
dátumokat. Mert ha nem tévedünk, ez a 
megegyezés lényege. Kozmát, Peyrt és 
Usettyt biztosították, hogy kerületeikben 
tovább is maguk irányíthatják a szervez
kedést. így tehát Budán, a Józsefvárosban 
és a Ferencvárosban az új garnitúra nem 
sok vizet fog zavarni, ellenben a többi ke
rületekben, ahol a Községi Polgári Párt
nak eddig nem volt sok talaja, joguk van 
Tabódyéknak, Szranyavszkyéknak és Mar- 
tonéknak megszerezni a választókat. . .  He
lyes munkamegosztás . . . Csak miért kellett 
ezért annyi hűhót csapni? . . .

„Ne haljon meg esős időben Kelen- völgyön, mert két vámot kell fizetni hozzátartozóinak !1'
A  m oll héten lezajlott budafoki községi vá

lasztást nagy harc előzte meg. A program bcszé- 
dek során elmondották mindazt, ami a lakosság
nak már régi kívánsága. így  szó esett a kclen- 
völgyi városrészről és annak járhatatlan ufairól.

— Az a helyzet, hogy az esős idők beálltával 
a kocsiutak hasznavehetetlenné válnak — mon
dotta egyik városatya jelölt —. BAH TRÉFÁSAN 
HANGZIK, I)E IGAZ AZ. HOGY KELENVÖL- 
t m  LAKOSNAK NEM SZABAD ESŐS IDŐBEN
m e g h a l n ia , m e r t  két  v a m o t  k e l l  f i - ZL r.M HOZZÁTARTOZÓINAK.

A  furcsán hangzó mondatnak az a magyará
zata. hogy a rossz utak mellett, a temetési menet 
nem juthat el közvetlenül a kelenvölgvi temetőbe. 
Esős időben és télen a halottat BUDAPESTEN 

? H l K ,{TF:XLV^ N AT I'KHFT A TEMETŐBE 
SZA LU  TANI és ezérrt a két vámsorompónál a vá
mot is le kell r ó n i . . .

STORID UNDSET: KRISTIN LAVRANSDAT- 
? , • A  8zazad nagy regényei közül a Nohel- 

1 NŐSET háromrészes alkotása, a 
,.KRISTIN LAVRAN SI)A iT E R “  a legelsők kö
zött all. SIGRID 1 NŐSET ezzel a regénnyel a 
> ilagirodalom legjelentősebb egyéniségei közé 
emelkedett és pozícióját erős kézzel, erős szívvel 
tartja. A háromrészes regénynek második kötete 
Jelent meg az áldozatkész és művészi érzékű KAL- 
OO.t Rt>N\V KIADÓ kiadásában. 1IAJDIJ Henrik 
kitűnő fordítása es a kiadó ízlése szép külsőt és 
belső értéket ad a magyar KRISTINNEK Is. aki
nek kemény, erős lelkét szívszorongva ismerjük 
meg és léi ekze tünket visszafojtva, követjük ro
mantikus. emberi útján. Egy asszonyt ismerünk 
meg, az Asszonyt, aki nemcsak szeretni és szen
vedni tud. hanem akarni is és akaratát keresztül 
tudja hajszolni minden poklokon át. Gyönyörű 
olvasmány ez a könyv: A NŐI LÉLEK FINOM ÉS 
ÉRDEKES KÖNYVE: AZ ASSZONYI SZÍV K ÁL
VÁRIÁJÁNAK MESÉJE: a Nonel-díj Igaz értéke, 
az irodalom igaz kincse, a könyvespolc igaz szen
zációja KRISTIN LA VRANSD ÁTTÉR mesteri
tollal megrajzolt figuráját és drámai erővel el
mondott történetét minden m agyar olvasónak meg 
kell ismerni.

Elfogtak egy betörő tiszt
viselőt

Vasárnap hajnalban elfogták ős délelőtt ki
hallgatása után letartóztatták Kovács József 
30 éves volt magántisztviselőt, aki néhány 
hónap óta a betörések sorozatát követte el egy 
társával, a már régebben elfogott Koraisz 
Gyula 33 éves órássegéddel. A lezüllött ma
gán tisztiviselő legutolsó betörését a Desewffy- 
utcában követte el, ahol riglihúzás útján ju
tott be Ulmann Sándorné Desewffy-utca 34. 
számú házban lévő lakására, ahonnan minden 
értéket elvitt.

Pallay Anna. az Opera v. prímaballerinája, a Zene-
művészeti Főiskola tanára, táncakadémiájában (IV., 
Bécsi-utca 5 )  a beiratkozások folynak. A táncművészet 
minden stílusát, előkészítőtől a művészképzőig, l ’allay 
Anna személyesen tanítja.

RÁDIUM ÉS LITHIUM. Olvassuk, hogy 
Jászkarajenőn, a Alira víz telepen, újabb for
rásokat fedeztek fel, amelyek a dús glaubersó 
tartalmon kívül nagymennyiségű rádiumot és 
lithiumot tartalmaznak. Ebben az ügyben kér
dést intéztünk egy budapesti neves belgyó
gyászhoz, hogy mit szól a Alira vízzel kapcso
latos, újabb felfedezéshez. A válasz rövid volt: 
„Meg kell az egész világgal ismertetni a ma
gyar Alföldnek ezt a nagy gyógyhatású kin-

őTPEN GőS részletfizetésre szállítunk badapesi 
úrns;,lá(io!;:iak gyönyörű szőnyeget, paplanokat, 
matracokat, vászon nem üe két. férfi- és női szöve
teket. Quitt Lipót és Társa. Budapest, K irály-
utca 32. sz. Alapítási év: 1895.

KÜLFÖLDI megbízásból készpénzzel házhoz 
jövök férfi ruhákért, cipőért. Springer, Apród- 
utca hat (Szebeny-térnél), üzlet.

gyengesége (neurast zavarok) ellen sza
vatolt azonnali segítség mindenkorra biz
tosítva. Npju orvnssági Illusztrált szak
orvosi ismertetői 811 IiII bélyeg ellenében 
diszkréten bérmentve küld: „GUMI 
EXPORT*' Budapest. Népszínház útra 13 M.

A vásárló sohasem szakember. Márkás régi 
cég a nevével Mól az ára minőségéért. 
Kozma 73 évn márka ágy kalapra, mint a 
férfi divat minden cikkére. Évtizedek óta 
diktálja a divatot. Kozma, Károly király-út 
3. szám. Sarok-üzlet.

Sünt és Tutc
az fá<ztáltystos{átéU'Uwzását*

Szín: az osztály sors játék húzása. A teremben 
az érdeklődők között találkozik Stux és Fux. 
Stux egy nagy kalapácsot szorongat a kezében.

FUX: Mi az Stux úr? Mit kerse itt ezzel a 
hatalmas kalapáccsal?

STUX: Kitanultam a kovácsmesterséget és 
most hasznát szeretném venni.

FUX: Pont itt az osztálysorsjáték húzásán?
STUX: Csakis itt. Hiszen azért tanultam ki 

az ipart. . .
FUX: Mi köze ennek az osztálysorsjáték

hoz?
STUX: Amikor panaszkodtam, hogy nekem 

mindenben milyen pechem van, mindenki azt 
mondta, hogy „ kiki a maga szerencséjének a 
kovácsa” . Hát most már én is felcsaptam ko
vácsnak . . .

FUX (mérges): Magának úgy látszik, az 
agyára ment a sok kabala, meg babona. Tu
lajdonképpen mennyivel játszik?

STUX: Hogy-hogy mennyivel? Harminc
kettővel.

FUX: Harminckét sorsjeggyel?
STUX: Dehogy. Harminckét kártyával.
FUX: Ne vicceljen el mindent! Mondja és 

még sohasem nyert?
STUX: Dehogynem. Gyakran nyerek, de so

hasem fizetik ki a pénzt. . .
FUX: Ilyesmit ne mondjon! Az állam nem 

fizet?
STUX: Ki mondta, hogy én az állammal 

alsózom? A Brumzala nem fizeti ki a kártyain
nyercségemet. . .

FUX (kétségbeesve): De én nem a kártyá
ról beszélek, hanem az osztálysorsjátékról.

STUX: Ott ma biztosan nyerek!
FUX: {Hogyan tudja ezt olyan biztosan?
STUX: Kifogtam rajtuk. A sógorommal 

együtt mentem sorsjegyet vásárolni. De őt 
előreengedtem és én csak a második sodsjegyet 
vettem meg . . .

FUX: No és?
STUX: Hát nem azt hirdetik, hogy minden

második sorsjegy nyer?
FUX: Ha valóban igaz az, hogy „butának 

van szerencséje” , akkor maga megnyeri a fő
nyereményt! Kijelenthetem magának, hogy 
nekem csalhatatlanabb jelem van arra, hogy 
ma szerencsém lesz. Tudja, kivel találkoztam 
ma reggel elsőnek, amikor kijöttem az utcára. 
Egy kéményseprővel.

STUX: Mi van abban jó, ha az ember egy 
szurtos kéményseprővel találkozik?

FUX: De hiszen az szerencsét hoz!
STUX: Ne ugrasson! Nekem a kémény

seprő csak pechet hozott.
FUX: Hogy-hogy?
STUX: Úgy, hogy az apósom kéményseprő 

volt és nekem a feleségemet hozta. . .
FUX: Már megint viccel?! Jobb lesz, ha 

odafigyel. Az árvalány mindjárt megindítja a
szerencsekereket.

STUX: Szegénynek még mennyi haja van...
FUX: Miért sajnálja ezért?
STUX: Mert úgylátszik nem tudta eladni

az árvalányhajat. . .
FUX (dühös): Elég volt a blöd vicceiből! 

Úgyis elég izgatott vagyok.
STUX: Én inkább dühös vagyok. Miért 

froclizzák itt az embert? Kiírják, hogy „Húzás 
egész h ó n a p b a n Már eleget bosszankodtam, 
amikor ezt a kirakatokban olvastam..,

FŰK: Mi van ebben froclizás?
STUX: Na hallja! Én úgyis tudom, hogy 

az egész hónapban húzzák az embert, a rész
letekkel, az adóval, a villany- és gázszámlá
val, a rossz villamosközlekedéssel és százezer 
más kellemetlenséggel. . .  Minek még kérkedni 
is vele, hogy egész hónapban húzzák az em
bert? . . .

FUX:  Nagyon jó kedve van magának, hogy 
mindenből viccet csinál! Talán valami jó  ka
balája van? Például lóheréje?

STUX: Az van.
FUX: Hány levele van? Négyt
STUX: Eltalálta. Pont négy.
FUX:De hiszen az szerencsét hoz!
STUX: Ahogy maga téved. Mind a négy 

levél ügyvédi felszólítás . . .
FUX (a düh tetőfokán): Maga még nekem 

is pechet hoz! De patkója csak van?
STUX: Volt, de tegnap m e g e t t e m §
FUX: Maga vaspatkót eszik?
STUX: Mi vagyok én? Breitbart? Mákos- 

patkót. ettem . . .
FUX: Mondom, hogy lerontja a szerencsé

met! Most majdnem kihúzták a sorsjegyemet!
STUX: Hogy-hogy majdnem?
FUX: Egy számmal kisebb sorsjegyet húz

tak ki, mint az enyém . . .
STUX (nagy izgalommal): Hallgasson az 

Istenért! Kihúzták a sorsjegyemetl
FUX: Ne mondja! Boldog ember!
STUX: Ez magának boldogság? Kihúzták 

a sorsjegyemet — a zsebemből. . .
László Ferene.

BÍRÓ PÁL FÉLMILLIÓS ADOMÁNYA.
Borsod megye legutóbbi közgyűlésén vitéz 

Borbély-Maczky Emil főispán a vármegyei 
inségakcióról való megemlékezése kapcsán kö
szönetét mondott Bíró Pál országgyűlési kép
viselőnek szociális érzéséért és tettekben meg
nyilvánuló gondoskodásáért. Évről-évre el
hangzik Borsod megye közgyűlésén ez a kö
szönet és ha nem is hálás dolog a dicséret, 
mégis illik tudomásul venni azt a jótékony 
munkát, amit Bíró Pál Borsod megyében 
most már évek óta kifejt. A kartellel’.enes tá
madások bármilyen jogosak is, nem szabad 
fukarkodni az elismerés szavaival sem, ami
kor arról van szó, hogy Bíró Pál az utolsó 
három év alatt közel félmillió pengőt adott 
részben természetbeni adományokban, ré
szint készpénzben a borsodmegyei inségakció 
részére és az ózdkörnyéki útépítés költségeit 
is nagyrészt maga fedezte. Sok Bíró Pálra 
volna szükség, nemcsak Borsodban, hanem a 
többi vármegyében is, áldozatkészségre, szo
ciális érzékre és tettekre, amelyekre példát 
szolgáltat Bíró Pál.

®
NE BÁNTSÁK A NEMZETKÖZI VÁ

SÁRT! A sajtóban olyan hírek láttak napvi
lágot, hogy Magyar Pál országgyűlési képvi
selő, a Nemzetközi Vásár egyik agilis vezetője 
elkedvetlenedett és ott akarja hagyni fontos 
pozícióját. Nem vagyunk hívei a személyi 
kultusznak, de ebben az esetben mégis vétót 
mondunk. Magyar Pál az utolsó években olyan 
nagy eredményeket ért el a Budapesti Nem
zetközi Vásár rendezése körül, különösen az 
idén olyan csodálatos energiával rázta fel az 
ipart és kereskedelmet tespedő letargiájából, 
hegy igazán kár volna, ha otthagyná a vásár 
vezetőségét. Az ipar, a kereskedelem és egész 
gazdasági életünk érdekében szükség van Ma
gyar Pál és a hozzá hasonló hozzáértő és nagy 
agilitásu szakemberek közreműködésére és 
óvakodni kell attól, hogy ezeknek a kipróbált 
kitűnő munkaerőknek a helyét bürokraták 
foglalják el. Nem szabad a Budapesti Nem
zetközi Vásárt beolvasztani valami állami ap
parátusba, ez a vásár tervszerű tönkretéte
lével volna egyenlő. Ezeket a szempontokat 
ajánljuk figyelmébe Sztamorai Jánosnak, az 
állami felügyeleti szerv vezetőjének akkor, 
amikor hozzá akarnak nyúlni a Nemzetközi 
Vásár intézményéhez.

ÓVATOSSAGOT A TAKARÉKOSSÁGGAL!
Az állami felügyeleti szerv nagyon helyesen 
megkezdte az állami ellenőrzés alatt álló üze
meknél, vállalatoknál és intézményeknél a

szigorú takarékossági rendszabályok keresz
tülvitelét. A  magyar gazdasági életben már 
rég szükség volt erre az erélyes intézkedésre, 
amelynek végrehajtásánál most mégis a leg
nagyobb körültekintéssel és óvatossággal kell 
eljárni. Sztamoray Jánosnak, az állami fel
ügyeleti szerv vezetőjének figyelembe kell 
venni, hogy a túlzott mértékű takarékosság 
épp azoknak árt a legjobban, akiknek érde
kében kívánnak takarékoskodni. A „gleich- 
saltolásil nem minden esetben hasznos és sze
rencsés. A nagy vállalatok vezérigazgatóinak 
jövedelmét kétségtelenül le lehet faragni, 
azonban az állami ellenőrzés alatt álló intéz
mények között nem egy van, amelynek ügy
vitele és gazdálkodása erősen belevág az 
egész kereskedelmi és gazdasági életbe. Épp a 
védelemre szoruló kiskereskedők és kisiparo
sok érdeke követeli meg, hogy ezeket a taka
rékossági rendszabályokat a legnagyobb 
óvatossággal hajtsák végre, mert nem szabad 
elfelejteni, hogy nem minden takarékoskodás 
hajt hasznot. . .

Ha leqalóM- Qecaldy. . . .
Kálmán Lászlónak Porcellán címen na

gyon szép verse jelent meg a Pesti Napló
ban. Ennek a versének volt egy igen meg
kapó sora: „s ne haragudj, hogy nem hal
tam meg érted..  Az írót most figyel
meztették, hogy az ismert kaharéköltönek, 
Jnnocent Ernőnek „ó  szép művésznő” 
című verse jelent meg az egyik hetilap
ban, amelyben lnnoccnt — bizonyára a 
hídalattiság mágikus ereje folytán, verse 
pointjaként felhasználta a fent említett 
megkopó sort.

Kálmán László a figyelmeztetésre bo
rongó tekintettel legyintett és így szólt, 
miután megáll lapította a sajnálaos átírást:

— Kár, hogy Innocent, . ,  Ha legalább 
Geraldy csinálta volna. . ,

MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS SZÉKES
FEHÉRVÁROTT. Székesfehérvárott október 
hó 21., 22. és 23-án országos jellegű baromfi-, 
galamb, házi nyúl, háziipari, iparművészeti, 
gyümölcs- és borkiállítást rendeznek, amely 
iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik az 
egész Felsődunántúlon.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ELEK
TROMOS MÜVEI, figyelmezteti a novem
beri negyedben lakásváltoztató fogyasz
tóit, hogy a költözések nagy tömegére való 
tekintettel a folytatólagos áramszolgálta
tást csak az esetben tudja biztosítani, ha 
a fogyasztók a költözködést legalább 2 
héttel előbb személyesen jelentik be az 
Elektromos Művek Bejelentési Osztályá
nál: V., Honvéd-utca 22. sz. alatt.

JÓ HÁZBÓL VALÓ URILEANY Diana- 
fogkrémet használ. Tubusa 48 fillér.

A  K úria ©lső polgári tanácsa, a Jakab tanác» 
nagyon érdekes örökösödési pert tárgyal A i ügy 
előzményei hosszú évekre nyúlnak vissza. Dr. 
Oswald János, a régi Pest híres bűnügyi védője 
huszotöt évvel ezelőtt elhagyta feleségét, aki 
azonban nem akart elválni tőle. Dr. Oswald Já
nos kilenc alkalommal indította meg a válópert 
felesége ellen, azonban minden egyes alkalom
mal elutasították keresetével. 1928-ban azután Os- 
waldné meghalt és az ügyvéd néhány héten belül 
feleségül vett egy nyugalmazott polgári iskolai 
tanárnőt. 1929-ben azután dr. Oswald meghalt és 
ajándékozási szerződést hagyott hátra, mely sze
rint minden vagyonát második felesége örökölte. 
Ezt az ajándékozási szerződést Oswald dr. leánya, 
aki egy pesti ügyvéd felesége, megtámadta. A 
keresetet azonban a bíróság elutasította és most 
kerül az ügy a K úria elé. (I. emelet 28 , 10 óra
kor.) ■

kedden.
'Az I—ITT. kerületi járásbíróságon Tóth János 

dr. bíró érdekes pert tárgyal. Ecldmann Andor 
budai háztulajdonos arra való hivatkozással, 
hogy átalakíttatja és kifesteti házát — felemelte 
a lakbéreket. A renoválásból azonban nem lett 
semmi és a lakók kénytelenek voltak mécis a 
magas bért fizetni. Mo»t az egyik lakó: Kárász 
Béla. próbapert indított a háztulajdonos elfen, 
akitől visszaköveteli a befizetett bérösszegeket. 
A  tárgyalásra a ház összes fakói tanúként meg 
vannak idézve. (Fő-utca 70., fiszint 42., 9 órakor.)

Kád Illés _biintetőjárásbíró érdekes sikkasztási 
és csalási bűnügyet tárgyal. A vádlott: Skopecz 
Béláné, egy  dunántúli földbirtokos felesége. Sko- 
peezné személye már többször foglalkoztatta a 
hatóságokat. Néhány hónappal ezelő ’ t előállítot
ták a főkapitányságra és hat napig fogvatartót- 
ták. Ekkor derült ki, hogy névcsere folytán té
vedésből került a rendőrségre Skopeczné. Mire 
kiengedték, kiderült, hogy ebben az esetben tény
leg tévedésből tartóztatták le. azonban ellene is 
foly ik  az eljárás, Skopecznét letartóztatták és 
ügyét most tárgyalja  Rád Illés bíró. (9 órakor.)

Szecdáa
A K úria első^ hüntetőtanácsa tárgyalja ai 

albertfalvai kertváros panamáját Mint ismeretes, 
a kertváros vezetősége ellen sikkasztás és hűtlen 
kezelés a vád. A törvényszéken a vádlottakat fel
mentették, az ítélőtábla azonban Gárdos Aladár 
alezredes, elsőrendű vádlottat nyolc havi börtönre 
ítélte. Gárdos az ítélet után agyonlőtte magát. A 
többi vádlottat is elítélte a tábla. Fellebbezés 
folytán most került az ügy a Kúria elé. Az ügyet 
dr. Szolnok Jenő kúriai bíró ismerteti. (II. eme
let 5., 10 órakor.) ,

Csülöciök&a.
A t  ítélőtábla negyedik hüntetőtanácsa tár

gyalja Balázs Ist.án  bűnügyét. Baláza megölte 
anyósát, hogy annak vagyonához jusson. Az 
ügyészség szándékos emberölés címén emelt vá
dat a gyilkos asztalossegéd ellen, akit a tör- 
vényzók nyolc évi fogy házra és tíz évi hivatal- 
vesztésre ítélt. Fellebbezés folytán kerül az ügy 
az ítélőtábla elé. (II. emelet 34., 10 órakor.)

Vóutekea
A Kúria második bűn te főtanácsa érdekes em

berölési bűnügyet tárgyal. Klein János villany- 
szerelő tetten érte menyasszonyát. Klein lelőtte 
a szerencsétlen leányt, aki pár nap múlva hele
halt sérüléseibe. Az ügyészség szándékos ember
ölés címén emelt vádat Klein ellen, akit a bün- 
tető_ törvényszék öt évi börtönnel sújtott Az 
ítélőtábla ezt az ítéletet megsemmisítette és 
Kje int erős felindulásban elkövetett emberölés 
bűntettében mondotta ki bűnösnek és három évi 
börtönre ítélte. Fellebbezés folytán kerül az ügy 
a Kúria elé. (II. emelet 2. Fél 11 órakor.)

Szaito&atou
Retkes János színházi portás, mint Ismeretes, 

megvásárolta még a tavasszal Harmatb Imre 
„Tessék beszállni** című revüjének jövedelmét, 
llarm ath azonban ezt nem fizette ki Retkesnek, 
m ire az beperelte. Az ügyet most tárgyalja dr. 
Balogh Árpád törvényszéki bíró. (II. emelet 5. 
9 órakor.)

A sziámi ikrek házassága 
és a kíváncsiak . . .

A  lapok megírták, hogy a világhírű sziámi ik
rek férjhezmennek. Egyiket boxbajnok , a mási
kat karmester veszi el. Az összenőtt testvérek te
hát a közeljövőben az anyakönyvvezető elé álla
nak . . .  ötletes kép és szöveg jelent meg egyik 
bécsi magazinban a sziámi ikrek házasságával 
kapcsolatban. E gy oldalon hat különböző kép so
rakozik. Az első az összenőtt ikreket m utatja be. 
Alatta ez a felírás: decemberben lesz a sziámi ik
rek esküvője. A második kép a v ilág  legkövérebb 
emberét, a harmadik a kapurtalai maharadzsát, 
a negyedik az új haditankot, az ötödik a legma
gasabb new-yorki felhőkarcolót m utatja be. A  ha
todik kép kéményseprőt ábrázol, alatta ez a fel
írás: fogadni mernék, fcogy ön még m indig azon 
gondolkozik, hogy miképpen lesz a sziámi ikrek 
nászéjszakája? Ne törje a fejét. Spanyol fal fog ja  
a két párt elválasztani. . .

— Halálozás. Pallós Zsuzsi 22 éves korában 
elhunyt. Temetése vasárnap 3 órakor volt a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.

LEHET M INDENKINEK jó  rádiója. Az Orion 
rádiokeszuiékek nagy választéka — kezdve az ol
csó kétlampás készülékektől a modern rádiótech
nika minden újításával felszerelt luxus super g<> 

^ ~  ™’!? ,JeQ i&ényt kielégítenek E késziüó- 
keket az Orion rádiókereskedők bárkinek bemu
tatják es az érdeklődök részére készséggel szói« álé 
nak közelebbi felvilágosítással vagy tanáccsal.

„Minősített tej“ kerül forgalomba. Vasár
nap sajtóbemutató volt a pusztaszentkirályi 
állami tejgazdaságban, melyet a nyersen fo
gyasztható, úgynevezett „minősített tej“ ter
melésére és forgalombnhozására rendezkedtek 
be, modern felszereléssel.

KITŰNŐ SZABÓNÖ úgy otthoni, mint házonkivúli 
munkát olcsó díjért elvállal. Címe: Sashalom, Keresi- 
túri-út 37., Takács Józsefné.



A III. kerület 
Nemzeti 
munka 
7-et
rendezett?

*  w i f t w / i K  m m o
S V t R V M E I I K K l E V E

I. liga állása
1. Ferencváros
2. Kispest.
3. Bocskai
4. Újpest
5. Szeged
6. Phőbus
7. Somogy
8. III. kér.
9. Attila

10. Budai 11
11. Nemzeti
12. Hungária

5 5 19:6 10
7 4 2 1 18:9 10
6 4 2 14:7 8
6 3 2 1 13:9 8
7 3 4 17:18 6
6 2 2 2 10:11 6
8 3 _ 5 10:24 6
4 2 1 1 13:8 5
7 2 1 4 15:16 5
6 1 1 4 12:18 3
5 1 1 3 9:20 3
5 1 4 8:11 2

A Ferencváros lelkesedéssel játszó 
csapata biztosan győzött a rossz 

napot kifogó és csak időnkint 
magára találó Újpest ellen

Ferencváros— Újpest 4:2  (1:0)
Ki hitte volna a szombati vigasztalannak 

látszó időjárás után, hogy vasárnapra pom
pás tavaszias napfényben fogják lejátszani 
több mint 20.000 néző jelenlétében a nagy 
derbit? És ki hitte volna, hogy a komor 
időjárás után előtörő napfény csak a Fe
rencváros játékosaiba visz önbizalmat?

A nagy látogatottságot már a III. kerü
let—Somogy mérkőzésen sejteni lehetett, 
mert annak ellenére, hogy a mérkőzés ne
gyed 2 órakor kezdődött, már 10.000 néző 
volt ott az előmérközés félidejében. A ma
gyar futballközönség a rendszertelen fut- 
ballprogram miatt már kiéhezett egy igazi 
vérbeli mérkőzésre és a pompás időjárás is 
hozzájárult ahhoz, hogy a derbik külső ke
retét öltse magára a pálya.

A régi nagy idők derbijének csak a 
külső kerete volt meg, hiányzott azon
ban a belső tartalom, amelyet annak

idején láttunk.
Ezúttal valahogy hiányzott a derbik túl

fűtött hangulata. Nem a közönségen mú
lott, mert bizony az alaposan felkészült a 
nagy mérkőzésre. A kék és lila közép az 
állóhelyen közvetlenül egymás mellett he
lyezkedett el, jeléül annak, hogy a két tá
borban meg volt a hangulat egymással far
kasszemet nézni.

A vezeték le volt fektetve, veszélyes 
közelségben, az ellenfélhez, elő volt 
készítve minden ahhoz, hogy kirobban
janak az ilyen mérkőzéseken szokásos 
szenvedélyek — amelyek végeredmény
ben nem is kártékonyak —, de sajnos, 
a játéktérről nem pattant fel az a 
szikra, amely lángra tudta volna lob

bantam a szenvedélyeket. 
Hiányzott a játéktéren az a tűz, amely 
gyújtani tud. Csak a ferencvárosi tábornak 
jött meg a hangja, amikor a kedvenc csa
pata már négy góllal vezetett.

De valljuk be, ez nem volt az igazi. Ez 
csak a győzelem feletti öröm kitörése volt. 

Hiányzott az a régi tűz, amikor nem is 
az eredmény, hanem a mindenkit ma
gával ragadó töneményes játék lobban- 

tóttá lángre a lelkeket. 
Egyenlőtlen volt a harc. Itt nem a jó 

Ferencváros verte meg a jó Újpestet, ha
nem a rossz napot kifogó Újpest fölött 
győzedelmeskedett a jobb napot kifogó Fe
rencváros.

Ennek a két csapatnak a múltjában sok
kal nagyobb teljesítményeket láttunk. A 
futball minden szépségeit vonultatták fel 
valamikor ezek a csapatok, amivel ezúttal 
adósak maradtak.

EGY KIS KRITIKA AZOKRÓL, AKIK 
KRITIZÁLNAK.

Talán ez volt részben oka annak, hogy az 
állóhely megszervezett közönségének volt 
ideje és alkalma arra, hogy egy-egy fault 
után olyan Ízléstelen módon adjon kifejezést 
nemtetszésének. Tudjuk jól, hogy elkerülhe- 
teten az, hogy egye-egy néző meg ne feled
kezzék magáról, de szerencsére aẑ  nyen ma
gukról megfeledkező nézőket a tömeg rend
szerint letorkolta.

A vasárnapi derbin azonban sajnálattal 
kellett megállapítani azt, hogy amikor 
az Újpest játékosai kétszer egymásután 
faultot vétettek, a megszervezett B) kö
zép „Csürhe, Csürhe, Csürhe kialltá- 

sokkal sértette vérig az újpestieket.
Az ilyen irányú szervezettség nagyon kár

tékony hatással van a futballsportra és bizo
nyosan távol áll azoktól, akik a B) közép 
eszméjét felvetették.

Nem szabad megfeledkezni airol, hogy a 
szervezkedés a biztatás, a buzdítás az ere - 
ményesség érdekében történt és nem nzer > 
hogy tömegesen, testületileg sértegessek az 
ellenfeleket. Az egyéni kilengéseket meg le
het valahogy menteni, de az ilyeneket nem.

A JÁTÉK.
zatos volt. Sokszor fel is csillant a 
íyadó tudása a csapatoknak, de nagyon 
ír elszürkült minden. Érdekes  ̂ játék csak 
ső félidőben volt, mert a másodikban a 
icváros már annyira növelte előnyét,

hogy a kiegyenlítésre annak ellenére sem le- t 
hetett gondolni, hogy az Újpest időközönkint 
fölénybe került.

A mérkőzés során a csatársorok közötti 
különbség volt a legkirívóbb. A Feremcváros 
csatárlánca egységes kombinativ játékkal 
operált, míg az Újpest csatársora teljesen 
széteső jétkot mutatott. Nem vált hasznára 
a csapatnak Avar szélső játéka. Megszokott 
helyéről kár volt elvenni, mert ezzel a rossz 
napot kifogott csapat még jobban gyengült. 
A fedezetsorok között meglepetésre az új
pesti volt a jobb. Az eredmény fedi a két 
csatársor között fennálló különbséget. Amíg 
a lilafehérek csotársora mélyen formáján 
alul játszott, addig a Ferencváros csatársora 
lelkesen, lendületesen gólratörően és szokott 
formájánál nagyobbat játszott.

Mindkét csapatnál hiányzott a játéknál 
megkívánt folyamatosság és ez a játék szép
ségének rovására ment.

A Ferencváros csapatában dícséretreméltó 
volt a lelkesedés és a küzdőkedv, míg az Új
pestnél nem láttuk ennek nyomait olyan 
mértékben, mint az az adott körülmények kö
zött várható lett volna.

HÚSZ PERC KOMOLY ESEMÉNY 
NÉLKÜL.

A’ csapatok: Ferencváros: Hóda—Korányi, 
Papp—Laki, Móré, Lázár—Táncos, Takács, 
Sárosi, Toldi, Kemény.

Újpest: Hóri—Sternberg, Dudás—Szalay,
Szűcs, Kiss—Pusztai, Avar, Jávor, Sáros, F. 
Szabó.

Újpest kezd, de Jakube ügyes kígyózását 
feltartóztatják. Rögtön utána a Ferencváros 
lendül támadásba, ami neon csoda, mert a B. 
közép hatalmas „hajrá Fradii”  kiáltással be
lekényszeríti a rohamba. Táncos elveszettnek 
hitt labdáját Sárosi elfogja, de közben hend- 
szet vét. A bíró fütyül és utána Sárosi már 
csak reflexszerűen gurítja a labdát — termé
szetesen érvény nélkül — a hálóba. A kis Ta
kács faultol és a szabadrúgás segíti Újpestet 
azelső támadáshoz. A lila-fehérek hosszú lab
dákkal kísérleteznek és jól megfuttatják a fe
rencvárosi védelmet. Az Újpest támadásaiban 
több a lendület, a zöld-fehérek támadásainak 
felépítésében azonban több az elgondolás. 
Móré faultol és így ismét az Újpest megy tá
madásba. De csak rövid lélekzetű ez a roham, 
mert már a Ferencváros erősen támadja az 
újpesti kaput. Toldi jó helyzetben kapja a lab
dát, de a döntő pillanatban elveszti. Utána 
Keménynek van nagyszerű alkalma lövésre, 
de messze a kapu mellé rúg. Már húsz perce 
folyik a játék, de eredmény még nincs.

Sternberg rosszul rúgott labdája miatt a 
Ferencváros kornert ér el.

SÁROSI AZ ÜRES KAPU MELLÉ 
FEJEL, DE TAKÁCS SZEREN
CSÉSEBB.

Végre az első nagy helyzet Táncos centere- 
zéséből adódik. A kapu előtt pattog a labda,

majd ismét Táncoshoz kerül, aki ívetlen küldi 
a labdát a kapu elé. Hóri kifut a kapuból, len
dületében túljut Sárosin, a labda a kitűnő 
center fejére száll és onnan az őrizetlen kapu 
mellett suhan el. Már mindenki gólt látott. 
Most a Ferencváros egymásután három kor
úért ér el.

A 24-ik percben Táncos beadását Sárosi 
lövi, Hóri kiüti s a labda Takácshoz kerül, aki 
a csomóból a hálóba küldi a labdát. (1:0.)

ÚJPESTET NAGY GÓLHELYZETÉ
NÉL ELHAGYJA A SZERENCSE

Ujpcsi a gól után erélyes támadással felel. 
Ott tanyáziK a ferencvárosi kapu előtt. Avar 
nagyszerű heiyzitben kapja a labdát, Háda 
kifut a kapuból, azonban Avar messze az üres 
kapu fölé rúgja a labdát.

Újpest küzd a kiegyenlítésért, de a lila
fehér csatárok nem bírnak Korányival. A já
ték eléggé változatos Jakube lövését Háda ki
ejti, de szerencsére a labdája már az odaér
kező Avar előtt komerre pattan. Jakube faul
tolja Korányit. Móré megsérül és kiáll. Sárosi 
megy a centerhalf helyére. Móré közben új
ból viszajön a pályára. Hóri a 16-on kívül fog 
egy labdát.

ÚJPEST RÁKAPCSOL.
A szabadrúgást Tánczos lövi, de Kemény 

végül is a kapu mellé küldi. A 38. percben 
Sárosi lövése Hórinak megy, majd Toldi há
rom emberen átcselezve, éles bombát küld a 
kapura, amit Hóri csak nagyszerű elvetéssel 
tud védeni. Avar helyet cserél Pusztaival. 
Szabó—Sáros akcióból Jakube lő. Korner 
lesz belőle. Majd egy perccel később Avar 
erőszakol ki újabb komért. Avar lövése nagy 
veszélyt jelent. Újpest az utolsó percekben 
szorongatja a Ferencvárost, úgy, hogy a kis 
Takács kénytelen felszabadítani. Most P. 
Szabó fut le, akit Korányi a kapu előtt gya
núsan szerel. Ebből is korner lesz. Avar 
11-est reklamál, de a bíró nem adja meg. Fe- 
rencváros-támadással végződik a félidő.

NAGY KÜZDELEM A MÁSODIK 
FÉLIDŐBEN.

Szünet után a Ferencváros Sárosit ját
szatja centerhalf helyén, míg Móré irányítja 
a csatársort. Ez a taktikai húzás, úgy lát
szik, sikerült, mert Sárosi hátravonulásával 
új erőt kap a zöldfehér védelem, míg a csa
társor Mooré vezérletével továbbra Í9 támad. 
Takács remek labdájával Tánczos lefut, ügye
sen a középre ad, Toldi fut a labdára, de fölé 
lő. A Ferencváros irányítja továbbra is a já
tékot. Újpest csak szórványosan támad. A 8. 
percben újból Takács ostromol, ügyesen át
játssza a védelmet, lő, de a labda emberbe 
pattan,

újból Takács van jó helyzetben, de ismét 
embert talál, a lövés most azonban az 
üresen álló Móré elé pattan, aki ballal 
átemeli a labdát és jobbal a léc alá küldi 

a Fradi második gólját. 2:0.
Újpestet meglepei az újabb gól, de azért nem

a rossztól külseje után nehéz megkülönböztetni. 
A fogyasztó csak használat közben jön rá, hogy 
míg a tökéletes lámpa kis áramköltséggel egyen
letes, erős fényt ad, addig a silány lámpa nagy 
áramfogyasztás mellett folytonosan csökkenő 
fénnyel ég.

Az izzólámpa vásárlás tehát bizalom dolga.
Bizalmat csak ismert név kelthet.

A TUNGSRAM NÉV
5 Q é v á t g b j j a  J m g t n y,e> t.

csügged. Avar a jobbszélen kísérletezik, de 
Papp szereli. Kemény ügyesen faképnél hagy
ja Sternberget, ívelve középre ad, de most 
késnek a belsők. Takács egy pillanatra sem 
lankad. Hol hátul segít, hol pedig elől bom
bázza Újpest kapuját. Hatalmas bombáját 
Hóri csak nehezen tudja komerre menteni.

ÚJPEST TÁMAD, DE A FERENC
VÁROS RÚGJA A GÓLOKAT.

A Ferencváros most kissé visszaesik és át
engedi a játék irányítását. Az újpesti fede
zetsor — különösen Szalay — pillanatonként 
dobja frontba a csatárokat, de azoknak sem
mi sem sikerül. Avar végre komért erősza
kol ki. A sarokrúgás nyomán nagy kavaro
dás keletkezik a Ferencváros kapuja előtt, 
Korányi röviden ad előre, Sáros csípi el a 
labdát, Jávorhoz ad, de Takács az utolsó 
pillanatban közbelép. Sárosi mind jobban 
kezdi magát észrevenni. Sorra rombolja az 
újpesti támadásokat. Újpest gólja a levegő- 
ben lóg.

A Ferencváros alaposan beszorul a kapuja 
elé. Pusztai keresztlabdája Avar elé száll, 
aki csavart beadást küld a középre, de a jó 
érzékkel kifutó Háda lehúzza a labdát. Avar 
nagyon igyekszik, de semmi sem sikerül neki. 
Az állandó Újpest-fölény ellenére a Ferenc
város ér el újabb gólt.

A 25. percben Táncos villámgyors lefu
tásból nagyszerűen centerez, Toldi nagy 
iramban érkezik és gondolkodás nélkül a 

hálóba küldi a labdát. 3:0.

ISMÉT FELÜLKEREKEDIK A 
FERENCVÁROS.

Most már döntő fölénybe kerül a Ferencvá
ros. Sárosi mindjobban belemelegszik a já
tékba, míg elől Mooré egészen szép dolgokat 
mutat. Ügyesen váltogatja a szárnyakat. Hol 
Tánczos rohan le, hol Kemény kap szép ke
resztlabdákat.

Most van igazán elemében a ferencvárosi 
csatársor. Takács fordulásból hatalmas bombát 
küld a kapura, de Hóri elvetéssel megkapa
rintja a labdát. A 28. percben újabb gól az 
eredménye a Ferencváros nagyszerű csatár
játékának.

Sárosi előrevágott labdája nagy kavaro
dást idéz elő az Újpest kapuja előtt, 
Sternberg rosszúl találja a labdát, ami 
Mooréhoz jut, a center lő, Hori korán 
dobja el magát és a labda Dudásról Ta
kácshoz pattan, aki a fekvő Hóri mellett 

a kapuba gurit. 4:1.
KISS GÁBOR A CSATÁRSORBA MEGY ÉS 

5 PERC ALATT KÉT GÓLT Lő A 
FERENCVÁROSNAK.

Újpest a gól után újból rákapcsolt, úgy lát
szik, nagyon ambicionálják a góllövést. A Fe
rencváros lassítja az iramot. Hosszú mezőny
játék némi Újpest-fölénnyel. Jávor kiugratja 
Pusztait, aki átkígyózik a ferencvárosi védel
men, Avarhoz passzol, de a csatár offszájdon 
van és így kárbavész a nagyszerű helyzet. Kiss 
Gábor előre megy Sáros helyére, míg Sáros 
lesz a balfedezet. Ez a csere úgy látszik, hasz
nál Újpestnek, mert

a 38. percben P. Szabó korner ja Kiss G. 
elé pattan, aki közelről a hálóba végja a 

labdát. 4:1.
A sikeres akció újabb erőt ad az Újpestnek 

és hatalmas offenzívát indítanak a ferenc
városi kapu ellen.

A Ferencváros a védelembe vonul. Toldi és 
Takács a 16-oson harcolnak. A játékidő már 
a vége felé jár.

Az óramutató a 45. percet jelzi, amikor 
Sternberg szabadrúgása a Ferencváros ka
puja elé száll, hatalmas tumultus keletke
zik, a ferencvárosi védők egymást akadá
lyozzák, mire a szemfüles Kiss Gábor kö

zelről a hálóba gurítja a labdát 4:2.
Alig kezdenek, amikor a bíró a mérkőzés vé

gét jelzi.

KI HOGY JÁTSZOTT?
A GYŐZTES CSAPATBAN.

A Ferencváros védelme szilárdan, határo
zottan játszott.

HADA
újból bebizonyította, hogy válogatott formá
ban van. Gyors, határozott közbelépéseivel 
sok újpesti támadást tett ártalmatlanná. A 
két hátvéd közül

KORÁNYI
volt a jobb. Hatalmas felszabadító rúgásai 
az Újpest-ostromban sokat értek. Gyorsasá
gával akkor is eredményesen lépett közbe, 
ha egy-egy akció megakasztása nem sikerült 
az első kísérletkre.

PAPP
méltó társa volt. Ezúttal a helyezkedésben is 
megfelelt. A fedezetsor gyengébben játszotta 
szokottnál. Az első félidőben

MÓRÉ
egyenletesen, okosan játszott. Hosszú, szélre- 
adott labdákkal operált, aminek következtéd 
ménye lett, hogy a csatársor is kifejlődhetett. 
A második félidőben mint center is megál
lotta helyét. Gólja nagyszerű volt.
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amatőr válogatott csapatainak mérkőzése

LAKY
szívósan játszott. P. Szabót egészen semle
gesítette.

LÁZÁR
újból gyors és határozott volt, beadásai ál
landó veszélyt jelentettek a Ferencáros ka
pujára. Kár, hogy nem volt benne több vál
lalkozó szellem. A kapu előtt túlzásba vitte 
az önzetlenséget.

TAKÁCS
ezen a mérkőzésen úgy játszott, mint fény
korában. Finom húzásai, nagyszerű takti
kájával és nem utolsó sorban hihetetlen ener
giájával a mérkőzés hőse volt.

SÁROSI
mint csatár és mint középfedezet egyaránt 
elsőrangút nyújtott. Talán mint középcsatár 
még jobb volt, de ez annak tulajdonítható, 
hogy ezútal nehezebben melegdett bele a fe
dezetjátékba.

TOLDI
szürkén, de hasznosan dolgozott. Rengeteget 
segített hátul és így nem igen maradt ener
giája a kapura lövéshez.

KEMÉNY
mérkőzésről mérkőzésre javul. Gyorsasága 
egy pillanatra sem törik meg, akár a labdá
val fut, akár a kapura lő. Beadásai pompá
sak. Ha így halad tovább, standard tagja lesz
a válogatott csapatnak.

A VESZTES CSAPATBAN.
HóRI

ezúttal gyengébben védett a szokottnál. A
kifutásoknál meglehetősen bizonytalan volt, 
bár volt néhány parádés védése is.

STERNBERGNEK
kemény dió volt a fiatal Kemény. Az össze
csapásoknál rendszerint alul maradt.

DUDÁS
még nem a régi. Sokat vesztett gyorsaságá
ból és tértölelő rúgásait is hiába vártuk.

SZALAY
a csapat legjobb embere volt. A mérkőzés 
utolsó percéig hallatlan energiával és lelke
sedéssel küzdött. Minden labdára stratolt, 
elől-hátul volt, ahol éppen szükség volt rá.

SZŰCS
az első félidőben jól irányította az újpesti 
gépezetet, de voltak tízpercei, amikor kiha
gyott. A második félidőben volt egy negyed
órája, amikor Sárosi fölé nőtt.

KISS GÁBOR,
mint fedezet, végig jól működött és a mér
kőzés utolsó 5 percében előre ment és akkor 
az Újpest legeredményesebb csatárának mu
tatkozott.

PUSZTAI
mint szélső kezdett, itt nem volt sikere és 
akkor összekötőnek állították. Ezen a poszton 
sem mutatott semmit.

AVAR
sem sok vizet zavart. Mint szélső egészben 
„ hidegre”  volt állítva.
/ JÁVOR
nem bizonyult megfelelő irányítónak. Szélsőit
elhanyagolta, összekötőit sem tudta komoly 
gólhelyzetbe hozni. Gyenge volt!

SÁROS
keménységével vonta magár a figyelmet. Kü
lönben semmit sem láttunk tőle.

F. SZABÓ
nem tudott mit kezdeni a labdával. Kerékkö
tője volt a csatársornak.

HERTZKA
bíró egészen nagyvonalúan vezette a mérkő-
z'st. Gyorsan átlátta a helyzeteket és egy 
pillanatra sem jött zavarba. A legapróbb 
faultokat is észrevette. Nyugodtsága impo
náló volt. így kell bíráskodni és akkor soha
sem lesz botrány.

Óifá s!
Szíves tudomásulvétel végett közöljük Igen 

tisztelt vevőinkekl, hogy nekünk

fióküzletünk nincsen.
A Baross.tér 4. szám alatti. Rózsa Áruház Fil
léres Vására dinen található réggel semmiféle 

kaprsolatunk sincsen.
Miután nevezett cég mint fióküzletünk vagy 

lestvérvállalatunk szerepelteti önmagát, ellene a 
megfelelő lőrvénjes eljárást folyamatba he
lyeztük

Filléres Divatház
BAROSS TÉR 2.

József főherceg szálloda épületében.

Kétezerfőnyi nézőközönség előtt folyt le 
Iváncsics kitűnő bíráskodása mellett Szege
den a mérkőzés. A pálya talaja a nagy ező- 
zés ellenére is úgyszólván kifogástalan volt.

A csapatok így állottak fel:
SZEGED FC: Pálinkás — Sirály, Raffai 

— Gyurcsó, Somogyi, Bertók — Korányi II., 
Gerle, Kalmár, Bognár, Havas.

NEMZETI: Csikós — Flóra, Szendrő — 
Balogh, Vadas, Belesik — Palágyi, Odry, 
Szecsei, Bihámy, Tunyogi.

Nemzeti kezd. Bihámy már az első percben 
offszejdon áll. Palágyi lövését Pálinkás szé
pen védi. A 4. percben Kalmár beadásából 
Bognár élesen a háló sarkába lövi a labdát 
(1:0).

A Nemzeti támad, Odry lövését Pálinkás 
bravúrosan védi. A 6. percben Gyurcsó gyö
nyörűen előreadott labdáját Gerle védhetet- 
lenül az ellenkező sarokba vágja (2:0). Ismét 
Szeged rohamoz, Havas beadása száll a középre 
és Korányi futtában a kapu felső sarkába 
küldi (3:0). Most a Szeged egyik szép táma
dást a másik után vezeti és a Nemzeti csak 
a 16. percben tud felszabadulni. Palágyi ha
talmas beadása már Pálinkáson túljutott, 
azonban a kapufához csapódik, ahonnan visz- 
szakerül a mezőnybe. Nagy helyzet volt.

A 17. percben Szecsey saját kapuja felé 
hátraadott labdájából majdnem gól lett. Sze
ged támad. Bognár éles lövését, majd Korá
nyi labdáját védi Csikós. A 25. percben to
vábbít Kalmárhoz, aki 20 méterről pompás 
gólt lő (4:0).

CSAK A SZEGED VAN FRONTBAN, DE A 
NEMZETI KAPUSA JÓL VÉD.

Havas már az első percben lerohan és be

Nádai szövetségi kapitány vaámap délután 
a Ferencváros— Újpest-mérkőzés után össze
állította az olaszok ellen kiálló válogatott csa- 
tott csapatot A csapat összeállítása a követ
kező: Háda, Korányi, Bíró, Szalay, Sárosi, 
Palotás, Mikes, Takács II., Polgár, Toldi, 
Kemény. Palotád válogatottsága már régen 
esedékes és így ez nem is kelt nagyobb meg
lepetést, mert a fiatal játékos a szezonban 
egyenletes jó formáról tett tanúbizonyságot 
és így válogatottsága teljesen indokolt. Annál 
nagyob bmeglepetést kelt a Mikes— Takács 
jobbszárny. Mikes vasárnap a Hungária el
len elfogódottan játszott ugyan, de játéka 
egyáltalán nem mozgott válogatott nívón, ami 
indokolná helyét a válogatott csapatban. Ta
kács II. vasárnap a mezőny legjobb emberé
nek bizonyult, de más kérdés az, hogy a ke
mény és erélyesen játszó olasz védelem ellen 
is ki tudja játszani vasárnapi formáját. A 
csatársor összetétele ebben a formában nem 
a legszerencsésebb. A jobbszárny nagyon 
„könnyű’* * és puha az olaszok ellen. A balol
dal összeszokottságánál fogva meg fog fe
lelni.. Polgár az utóbbi időben sokat fejlő
dött, de irányító képessége gyenge és abban

Soroksár—Váci Reménység 4:1 (1:2).

A másodosztályú derbit a Soroksár nagy 
gólaránnyal, de érdemtelenül nyerte meg. Vác 
csapata teljesen egyenrangú ellenfél volt, sőt 
lelkesedésben felül is múlta riválisát.

Soroksár kezd s a 2. percben Horváth éles 
lövését Mezey gyönyörűen védi. A 6. percben 
a Váci Remény felnyomul, de Tóth két lövé
sét Pécsi védi. A 23. percben Horváth szökteti 
Szedert, aki lefutja a védelmet és teljesen kö
zelről az első gólt rúgja (1:0). Most egymás
után több nagy helyzet adódik a Soroksár kapu 
előtt, azonban Brandt és Újhelyi lövését nem 
kíséri szerencse. A 40. percben Horváth szök
teti Kelement, akinek beadását Zimonyi öt mé
terről kapásból bevágja (2:0). Mezőnyjáték
kal ér véget a félidő.

A második félidőben Soroksár azonnal tá
madólag lép fel és a 11. percben Kelemen be
adását Horváth az ellenkező sarokba lövi 
(3:0). Ettől kezdve Soroksár visszaesik és 
mintegy 25 percig szóhoz sem jut. Állandóan 
Vác támad, de két kapufán kívül más ered
ményt nem tud elérni. A 34. percben nagy vé
delmi hibából azonban mégis a Soroksár ér el 
eredményt Szeder révén (4:0). A  Váci Re
mény ennek ellenére sem lankad és a 45. perc
ben Brandt 25 méteres lövése a meglepett 
Pécsi felett a hálóba esik (4 :1). Kezdésre már 
nincs idő.

A Soroksár és egyben a mezőny legjobb em
bere Schmidt volt. Rajta kívül csak Holzer 
és Szeder érdemel említést. A  Váci Reményből,

adásából Kalmár 6 méterről védhetetlen gólt 
lő (5:0). A 4. percben Pálinkás fogja Bihámy 
nagyszerű lövését. A játék igen változatos. A 
Nemzeti is lábrakap és egymásután nagyon 
szép húzásokkal kerül a Szegei kapuja elé. 
A végzet azonban egy 11-es alakjában köze
ledik. A kapus kirohan, Havas a feje felett 
átemeli és Flóra rávetessél védi a labdát. A 
11-est Havas bombaszerüen vágja a kapuba. 
A Nemzeti nem csügged, szép támadásokat 
vezet, amit a 16. percben siker is koronáz, 
mert Palágyi centerezéséből Szecsey közvet
len közelről gólt plaszíroz (6:1). A Nemzeti 
továbbra is támad és a 21. percben Bihámy 
védhetetlen ül a balsarokba lövi a labdát 
(6:2).

Ismét Szeged jön fel. Bognár lövését Csikós 
bravúrosan fogja. A Nemzeti lerohan ásókkal 
kísérletezik, Tunyogi centerét Bertók fogni 
akarja, de Odry faultol. A 30. percben Bi
hámy nagy helyzetben mellé lő. Innen kezdve 
a Nemzeti visszaesik és ismét a Szeged 
az úr a pályán. A 35. percben Bognár a 
16-osról belövi a mérkőzés hetedik (7:2) és 
41. percben Korányi a 18 méterről a bal alsó 
sarokba az utolsó gólt (8:2). A mérkőzés 
utolsó perceiben is a Szeged van állandóan 
frontban. A szegedi közönség óriási ovációval 
köszöntötte csapatának győzelmét.

A Nemzetire az eredmény nagy és  ̂ kelle
metlen meglepetés, mert igen szépen játszot
tak, de amíg a Szeged minden akciójából gól 
született, a Nemzetinek nem volt szerencséje. 
A Nemzetiből igen jól játszott a halfsor és a 
három belső csatár. Szegedből Pálinkás nagy
szerűen védett és a csatársor is ötletesen és 
bátran góllá értékesítette lövéseit.

az esetben, ha Takács nem fog ki jó napot,
a csatársor irányító nélkül marad. A többi 
csapatrész „adva” volt. Tehát a csatársor 
szereplése — egy nagy kérdőjel. Mit lehet 
tudni, talán sikerül!?

*
Lenárt Ernő szövetségi kapitány a követ

kező csapatot jelölte ki az osztrákok ellen: 
Gerg — Belesik, Füstös — Pázmándi, Steco- 
vits, Bokor — Rciter, Solty IV., Készei II., 
Korányi III., Bukovetzky. Tartalék: Vági, Ka
rácsonyi dr., Hoffmann, Iíállay.

*
Fábián Pál, a PLASz kapitánya összeállí

totta a jövő vasárnap Fercelliben az olasz B. 
válogatott ellen kiálló magyar B. válogatott 
labdarúgócsapatot. A csapat felállítása a kö
vetkező: Alberti, Bocskai—Sátori (Sternberg) 
Újpest, Törös Phöbus—Kárpáthi II. Budai 11, 
Szűcs Újpest, Kiss Gábor Újpest—Markos,
Vincze, Teleki (mindhárom Bocskai), Kármán 
Iir. kér. FC, Titkos Hungária.

Tartalék egyelőre csak Dénes kapus. Szer
dán tréning lesz, a pálya és ellenfél azonban 
még bizonytalan.

Molnár és Tóth tűnt ki. Csárdás mindkét fél
megelégedésére bíráskodott.

ETC FC—Budafok 1:0 (0:0).

Az ETC kezd, do a budafoki csapat leszere
li a támadását. A 4. percben ismét az ETC 
van frontban, azonban a jó gólhelyzetben Lé- 
tai mellé lő. Az 5. percben eredménytelen tá
madás a budafoki kapu előtt. Utána nagy 
helyzet van az ETC kapuja előtt, a szépen 
ívelt labda Kovács lábáról lepattanik, Ölve- 
djj kiugrik, de a jó  formában levő Lederer 
ment. A 17. percben Simon veszélyes dövést 
ereszt meg, de a labda hajszálnyira a kapuléc 
felett süvít el. A 26. percben Bereczky a Bu
dafok kapuja előtt meleg helyzetet teremt, de 
leadása Leknerhez kerül, aki ront. A félidő 
utolsó perceiben veszélyes heb'zet van a bu
dafoki kapu előtt, de a nem sok szerencsével 
küzdő helyi csapat nem tudja a helyzetet ki- 
hsználni.

A második félidő első percében ölvedy 
bombája süvít el a kapu mellett. Az ETC tá
mad, de csatárai rontanak. A Budafok csatá
rai lefutnak, veszélyes helyzet keletkezik az 
ETC kapu előtt, do eredménytelenül. Az ETC 
támadásai megújulnak, de a budafoki véde
lem mindent taccsra játszik. A 40. percben 
tumultus a budafoki kapu előtt, Drehcr kéz
zel üt lo egy labdát a 16-oson belül. Tizen
egyes! A büntetőrúgást Lekner védhetetlenül 
a budafoki kapu bal sarkába vágja, (1:0.X

é s  BABY LEROY
felderítő körútra indulnak:

akilátja őket-felderül!

SzNFC—DROG ISTÁK 3:0 (1:0).
A meccs erős SzNFC-támadással indul, 

amelyből a szentlőrinci csapat kitűnő centere, 
Páli a 3. percben az első gólt lövi. (1:0). A 
gól után az SzNFC szinte rohamozza a Dro- 
guisták kapuját, de a kitűnő Pintéren min
den támadás megtörik. A 25. percben a Dro
guisták végre támadnak, de a csatárok gól
képtelensége miatt eredménytelenül. Az 
SzFNC egymásután vezeti a szép támadáso
kat, de gól egyikből sem születik.

A II. félidőben a Droguisták támadást tá
madásra halmoznak, de egyenlíteni nem tud
nak. A 10. percben Búza kapura rúg, a kapus 
kiejti kezéből a labdát, a szemfüles Palzsi ott 
terem és a kapust kicselezve, az üres kapuba 
vágja a labdát. (2:0). A gól után a Dro
guisták erősen támadnak, közben Ferencit le
rúgják.

A meccsen meglátszik, hogy a Droguisták 
már csak 10̂  emberrel játszanak. A 25. perc
ben szabadrúgás a Droguisták ellen és R^is- 
ner a 16-osról megszerzi az SzNFC harma
dik gólját. (3:0). A Droguisták keményen 
igyekeznek megszerezni a becsületgólt, de ez 
nem sikerül nekik, míg az SzNFC játékán 
meglátszik, hogy csak az időt húzza.

VÁC FC—Nagytétény 2:1 (0:1).
Az erősen felázott pályán nehezen nyerte a 

VÁC a mérkőzést.
Az első félidőben állandó VAC-fölény volt. 

A 13. percben Hegedűs bíró 11-est ítél Nagy
tétény ellen, a játékosok rábeszélésére azon
ban ítélkezését visszavonta. A 20. percben 
Kludák lefut és gólt lő (0:1).

A második félidőben a VÁC FC uralja a 
mezőnyt. A 16. percben Krausz lefut, beadá
sából Mélesz egyenlít (1:1). A mérkőzés igen 
erős iramú lesz. A 42. percben Krausz lefu
tásból gólt szerez és beállítja a végeredményt. 
(2:1).

A győztes csapatban jó volt Fricd és A/é- 
lesz, a Nagytétényben kitűnt Hajdúk kapus.

Vasas FC—Budatétény 1:0 (0:0).
Budatétény erősen támad, Heinrich éles 

bombája alig megy el a kapufa mellett. Majd 
a v asas megy át támadásba és a csatárok 
bombái alig kerülik el a kaput. Vasas állandó 
támadásban van, de csatárai a legjobb hely- 
zetekben hibáznak. Erdős 5 méterről a kapus
ba lő. A játék változó iramban folyik tovább, 
hol egyik, hol a másik csapat nyomul fel, de 
egyik sem tud eredményt elérni. *

A második félidőben a Vasas ismét felnyo- 
n̂ U ’ Erdős ên êre a felső kapufán gurul vé
gig. Most Tétény veszi át az iramot, de min- 
den siker nélkül. A 25. percben Androsik II. 
faultot vét, Stanzl éles szabadrúgása a vetődő 
kapus alatt süvít a hálóba (1 :). Újabb Va
sas-támadásokkal fejeződik be a mérkőzés. A 
győztes csapatból Stanzl tűnt ki, míg a tété- 
nyieknél Lendvai és a két hátvéd. Tihaméry 
jól bíráskodott.

M ikes, Takács, 
Palotás a z  olaszok  

elleni csap

S oroT csú roíí s s e r í e -  
fosszloltate a  V á ci K e m é n y  

» r e m é n y s é g e i«
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A  ISI. kerület gólzáport zúdított 
a kaposvári »filléres gyo rs« 

utasai által lelkesen bíztatott 
Som ogy hálóiába

in .  kerület—Somogy 7:8 (3:0).
A Hungáriát verő Somogy bemutatkozása 

eló nagy várakozással tekintettek az Üllői-úti 
pályán. Kaposvárott olyan nagy volt a fel
buzdulás, hogy a filléres vonattal háromszáz 
kaposvári drukker kísérte fel a csapatot. Igen 
nagy volt a meglepetés, amikor a Somogy az 
Üilői-úti pályára lépett, mert olyan „hajrá 
Somogy*' fogadta a csapatot, mintha Kapos
várott lett volna a mérkőzés. Ezt a buzdítást 
nem érdemelte ki a vendégcsapat, mert múlt 
heti játéka után rá sem lehetett ismerni, Só- 
falvy az Újpestről szerződtetett játékos né
hány nagyszerű bombalövéssel mutatkozott 
be, de partnerei gyengesége erősen befolyá
solták játékát. A III. kerület végig fölényben 
volt és könnyen nyerte a mérkőzést.

A játék első 25 percében a HL kerületiek 
nagyszerű csatárjátékkal a kapuba szorítot
ták a kaposváriakat, majd három góllal be
biztosították a győzelmet. Ezután erősen lo* 
fékeztek a kerületiek és a szépen induló mér
kőzés meglehetősen alacsony nívón folytató
dott.

A győztes csapatból egyénileg Biró volt a 
legjobb, bár a Somogy-jobbszárny nem kész
tette komoly munkára. Dénesnek a kapuban 
kevés dolga volt. Győri játékán erősen lát
szott a hosszú pihenő, de komoly hibát nem 
csinált. A fedezetsorban Luíz inkább a véde
lemben tűnt ki, a csatársor támogatásában 
ezúttal gyengébben működött. Steiner játszott 
a kerületben a legegyenletesebben. A csatár
sorban Kármán úgy technikailag, mint takti
kailag elsőrangút produkált. Utána Egry fi
nom húzásaival nagyszerű helyzeteket készí
tett elő a Somogy kapuja előtt. Fenyvessy 
nincs válogatott formában. Blaskó csak szem- 
fülességével vonta magára a figyelmet. A 
Somogybán Vály rossz napot fogott ki, min
den megmozdulása veszélyt jelentett... a So
mogynak. A két hátvéd közül Joós volt a job
bik. A fedezetsorban Boros ezúttal sokat ki
hagyott s ez volt a főoka a súlyos vereségnek.

Boroson a fáradtság jelei mutatkoznak. 
Győrffy könnyelműségével sok meleg helyze
tet teremtett a saját kapuja előtt. A  csatár
sorból Sófalvy emelkedett ki. Tehetséges játé
kos, de magára hagyatva nem tudott többet 
nyújtani, Váratlan lövései mindig veszélyt je
lentettek a kapura.

III. kér. FC: Dénes — Győri, Birő — Stei
ner, Lucz, Réti — Fenyvesi, Blaskó, Egri,
Kármán, Dormos.

Somogy: Váli — Velez, Joós — Győrffy I., 
Boros, Foór — Mészáros, Berecz, Győrffy II., 
Sófalvy, Murát.

KEZDŐDIK X JÁTÉK.
Somogy kezd, de a Kerület vezeti az első tá

madást. Dormos komért erőszakol ki. A kor- 
ner eredménytelen marad. Most szép kerületi 
kombináció következik: Lutz, Egry, Fenyves
sy a labda útja, a szélső futtában lő, de Vály 
véd. Egri néhány remek dolgot mutat. A 8-ik 
percben Fenyvesi beadására Velez rosszul fut 
akadályozza a kifutó Válit és Egri a kapuba 
csörözi a labdát. (1:0).

A 11-ik percben Steiner keresztlabdájával 
Kármán kitör és a hálóba vágja a  labdát. 
(2:0). A IIL kerület fényesen játszik, állan
dóan támad. A 15-ik percben szabadrúgás a 
kerületiek ellen. Sófalvi áll a labdának és 
bombalövése a felső kapulécről pattan ki. 
Most a kerületiek támadnak, Fenyvesi szép 
beadását ideálisan kapja Kármán, de ágyú
szerű lövése fölézúg.

A 18-ik percben Kármán labdájával Fény- 
vési elfut, futtában lő és a kapu tövéből a 
hálóba pattan. (3:0). A  gól után a Somogy 
jön fel. Néhány tetszetős támadást vezetnek, 
de a JG-osnál megtorpannak. Sófalvy remek 
keresztlabdája Mészáros eló kerül, de Biró 
idejében kornerra vágja a labdát. A határ- 
biró kapurúgást int. Hatalmas füttykoncert 
fogadja a kétségtelenül helytelen ítéletet. A 
Kerület, úgylátszik, megelégelte a  góllövést, 
mert egészen átadja a Somogynak a  teret. Az 
iram lanyhul. A Somogy csatársor gyámol
talansága kelt néha derültséget a nézők közt. 
A  biró is erősen hozzájárul a vigalomhoz. 
Mészárosnak volna még alkalma az utolsó 
percben kiegyenlíteni, d a kapus kezébe rúg
ja a labdát.

A MÁSODIK FÉLIDŐBEN IS A
III. KERÜLET AZ UR.

Szünet után a III. kerületiek vezetnek elő- 
zör támadást, de Dormos kiengedi a labdát. 
(. Somogy csak szórványosan jut előre. A 
esti csapatnak alkalma nyílna a gólszerzés- 
e, Dormos azonban az üresen hagyott kapu 
lleiiére emberbe rúgja a labdát. Most roár 
zóhoz jut a Somogy is, Murát elfut  ̂ Győri 
nellett, de rosszul centerez. Majd Györfy tor 
:i, de Biró még idejekorán kapcsol. Tízperces 
>omogy-támadás után lábrnkap a ^eru e . 
vármán és Egri lőnek, de I  áli véd. A 24-1 
•ércben Győrfi 7-től a labda Egrihez Kerül, 
ki a teljesen lefogatlan Blaskóhoz továbbít. 
Vaskónak nincs már más dolga, mint a Ka
tus orra elől a hálóba gurítani a labdát.

Gól után ismét a kerületiek támadnak, de 
gykét lefutás után ismét a Somogy tanyáziK
i kerületiek kapuja előtt. A kaposvári táma

dások erőtlenek. A két óbudai hátvéd köny- 
nyen utasítja vissza támadásaikat. Teljesen 
reménytelen a Somogy helyzete és a B. közép 
mégis „ Hajrá Somogy“ kiáltással bíztatja a 
fiúkat, ügy látszik a B. közép csak nyilvános 
főpróbát tart, hogy az utána következő der
bin már zökkenés nélkül zúgjon a t.Hajrá 
Fradi". Rosszkor bíztatják a Somogyot, mert 
Fenyvesi centerez és Blaskó maga sem gon
dolja, hogy gól lesz. Pedig úgy történt, mert 
Váli a hasa alatt útat enged a labdának. 
(5:0).

A Kerület kedvvel játszik, ami értheő is, 
mert alig talál ellenállásra. Állandóan ostrom 
alatt tartják a Somogy kapuját és Egri éles

fejese a hatodik gólt Jelenti. Végre a Somogy 
is megembereli magát. Murát kornervonalról 
centerezett labdáját Sófalvi lövi, de Dénes a 
már gólnak látszó labdát, nehezen megkapa
rintja. Egri elfut Joós mellett, Váli is kifut, 
a center a kapusba lövi a labdát, de az ismét 
hozzá pattan és a kapu felé futó Velez már 
csak kézzel tudja védeni az Egri által újból 
kapura lőtt labdát. A 11-est Fenyvesi biztosan 
berúgja. (7:0).

Gól után Mészáros fejesét Dénes csak ne
hezen menti. Az utolsó percekben még a So
mogy kerül fölénybe, de támadásaiból egyet
len gól sem esik.

/írjeiméin nyerte 
a lovaregyleli fiiját

Sejbal lett a sampion-xsolcé
Mintha az idő is érezte volna, hogy nem illik 

az utolsó pesti nagy futam napját elrontani. 
Vasárnapra hirtelen megjavult és szép őszi 
napsütés kedvezett a versenyeknek. A közön
ség is nagy számban kereste fel a verseny- 
pályát és nem bánták meg, akik kifáradtak, 
mert Shejbal élete egyik legjoD1) lovaglását 
produkálva* csak ádáz küzdelem után engedte 
át az elsőséget a német lónak. A versenyeket 
a Kormányzó Úr ö  Főméltósága jelenlétében 
tartották m/*g. A futamokat kis mezőnyök és 
leália győzelmek jellemzik.. 1933-ban a sam- 
pion-zsokó a veterán Shejbál 36 győzelem, má
sodik Gutái 32 győzelemmel.

Részletes eredmények a következők:

I. futam. Ewadóverseny. (1100 m.) 1. Ki
táblázás (Grabsch, 4). Futott még Labochon 
és Thank you. A négyreás Thank you rossz 
utolsónak sántikált be, Esch zsoké dicsőségére. 
Tót.: 10:42. Befutó: 5:68.

II. futam. Kétévesek versenye: Subcontra 
(Esch, 1 ka), 2. Kontra (Gutái, Ib i). Futott 
még: Mignoné, Csalogány, Csirkefogó. Az 
egyes startszámmal Subcontra jön el legjob
ban, de rövidesen mellette terem Kontra, sőt 
el is hagyja. Azonban a távoszlopnál újít Sub
contra és mintegy 200 méteren fej-fej mel
lett küzd a két ló, míg a legrövidebb fejhosz- 
szal fenti sorrendben érik el a célt. Tót.: 
10:26, 13, 13. Befutó: 5:23.50.

Sportkeresztrejtvény II.
A  megfejtések október 20-ig küldendők be. A . Hétfő'* szerkesztőségének címére (Budapest, 

megfejtéshez csatolni kell a lapból kivágva a VI, Rózsa-u. 111.) küldendők és a borítékon 
„Sportkeresztrejtvény IL” címet. Beküldendő fel kell tüntetni „Keresztrejtvény*'. A meg- 
a vízszintes 1., 21., 45„ 57. és a függőleges fejtők között hetenkint tíz könyvjutalmat sor- 
9., 12., 25., 28. sora. A megfejtések a „Ma^j/or | solunk ki.

VÍZSZINTES. 1. A profi futball főtikára. 10. 
Templom. 11. Görög törzs. 13. Női név. 15. Férfinév 
(volt MTK játékos). 18. Kérdőszó. 20. Fordítva kis 
folyóvíz. 21. Soroksár játékosa (több pápa neve). 
23. Kettő* mással hangzó. 24. Hajviseletéről híres 
angol város. 26. Időmérő. 27. Nielsen filmszinésznő 
keresztneve. 29. Autómárka. 80. Helyhatározó rag. 
32. Az egyik válogatott csapatunk neve. 83. Nö
vényi termék. 34. Zenei rövidítés. 36. Olasz folyó. 
37. Fázó Ikerszava. 40. Időhatározó. 42. Női név 
(ék. felesleg). 44. Rag. 45. Ennek az átúsZása baj
noki szám. 48. Kereskedelmi kifejezés. 49. Helység 
németül és nagy magyar futballitékos neve 
fonetikusan. 51. Dunával ösezekötve falu. 52. Imád
kozok latinul. 53. A  fog munkája. 55. Idegen férfi
név. 57. Ebbben a pillanatban is ön előtt van.

FÜGGŐLEGES. 2. Versfajta. 8. Az olasz skála 
egyik hangja. 4. N agy gazdasági egyesület betű
jele. 5. Az Újpest volt kapcsa. 6- Vese, németül, 
fonetikusan. 7. Int. 8. Osztrák folyó. 9. Profiklub. 
12. Újpest játékos. 14. Lóverseny műszó. 16. Ha 
alszik az ember, ez jön  a szemére. 17. Török név. 
19. Kelet, Idegen nyelven. 21. K. N. 22. Felkiáltó
szó. 25. Ferencváros volt játékosa. 28. Kiváló 
gyorskorcsolyázó 31. Finn város. 85. MagyaT ki
kötőváros volt. 36. Lóalkatrész. 38. Csuk. 39. 
Orosz folyó. 41. Franeiaorszgba költözött Bocskav- 
játékos. 42. Német helyhatározó. 43. A. P. G. Y. 
47. Csodálkozó szó. 50. Trombitahang. 52. Angol 
elöljáró szócska. 54. Fa része. 56. És, idegen nyel
ven. Popper Endre.

A múlt heti keresztrejtvény helyes meg
fejtése és nyertesei:

A múlt heti keresztrejtvényünk megfejtése 
a következő: Vízszintes: 1. Németh János, 15. 
Etűdé, 21. Prielle, 45. Kanadai, 51. Tolán, 57. 
Faragó Lajos. Függőleges: 5. Hauer 9. 
Auer Richárd, 12. Szabó Miklós, 25. Kozák 
28. Sáros, 36. Háda.

A keresztrejtvényt helyesen a következők fej
tették meg: Adler Klári, Neumann Fiilöp, Német 
Tmre, Goldsteln Kálménné, Lányi Zoltán. Fellner 
Géza, Deutseh Ödön, Stein látván. Kömény János, 
jlaraozthy Kálmán, Somló Jenő, Stern Lszló,

a- i icu űiiiu, um iK  r ím ig  ivanoor, íaKíi
Lajos, Révai Ottó, bonyhádi Pervzell Jánosi 
Beck Gyula, Bársony Böske, Kozma Sándor, I 
retvás János. Schwartz Oszkár, Kálmán M iki 
Krausz László, Naszladi Jolán, Róth Pál, Ró 
Tibor, Dénes G yörgy, Róth Mórné. Weisz Sf 
dór, Stettner Ferenc, May Rezed, Wiloeek Árpi 
Klein Elza, SehwiUer Kató, Rátöri Miklós, 1 
lász Sándor, Junger Ferenc, Fischer Gyula, Kle 
G yörgy, Schmiüt Antal, Buchte Tibor, Filipov 
László, Tamás Gyula, Totola Frigyes, Ofonbe 
Károly, Brcuer Béla, Baumgartcn László.

A fiz Jutalomkönyvet a következők nyerté 
Németh Imre, Goldsteln Kálmánné, Hanmzt! Kálmán, Fried Ernő, Bársony Böske, Sehwai 
Oszkár, Naszladi Jolán, ltévay Ottó, Róth Pál Adler Klári.

III. futam. Lovaregyleti díj. (2800 m.) Ár
jámon (Brabzch, háromtized reá), 2. Vulkán 
Shejbal. Futott még: Lord Nelson. Jogar, Kis- 
zombor. Arjeman ugrik el legjobban, utána 
Jogar. Mikor kezd Jogar leszakadni, Vulkán 
megy fel a második helyre. A fordulóban Vul
kán a vezető mellett terem és fej-fej mellett 
küzdenek az elsőségért. De hiába a közön- 
sága biztatása, a német ló nyakhosszal meg
szerzi a nagy díjat. A verseny után a közön
ség meleg ovációban részesítette sampion lova
sunkat, aki tudása legjavát adta a küzdelembe 
és nehéz pillanatokat szerzett a németeknek. 
Tót.: 10:13, 10, 10. Befutó: 5:13.50.

IV. futam. Szobi handicap. (1000 m .): Vin- 
dobona (Shejbal, 1A), 2. Tiro (Wollbert, 4).
3. Dorna (lellschik, 5). Futott még: Musset, 
Csak előre, Benvenuto, Bakézer, Puskapor, 
Babieka II. Jól sikerült start után a belsők 
vezetik a mezőnyt. A távoszlopnál Shejbal ki
engedi Vindobonát és könnyen nyer. Tót.: 
10:34, 14, 15, 18. Befutó: 5:61.

V. futam. Nyeretlen kétévesek handicapje.
(1100 m .): Bravó (Teltschik, 4), 2. Léhütő
(Wolbert, 8), 3. Pengő (Klimscha, 5). Futott 
még: Pamacs, Léva, Sirdar, Kellemes, Vajk, 
Favorina. A három belső startszámú ló egy
más között intézi el a versenyt. A többi közel 
sem jön. Tol.; 10:52, 21, 30, 16. — Befutó: 
5:236.50. í

VI. futam. Weltcr handicap: Suhanc (Tóth
A.), 2. Márar.iaros (Tuss, 5) 3. Legyes (Klim
scha). Az esti szürkületben nem lehet a színe
ket jól kivenni. Hetty és Martinsberg vezeti 
a mezőnyt, azonban a többiek is ott vannak. 
A fordulóban Máramaros ugrik ki, de Suhanc 
nyomon követi. A távoszlopnál a puha talajt 
kedvelő Suhanc újít és könnyen két és félhosz- 
szal nyeri a versenyt. Tót.: 10:71, 23, 26, 23. 
Befutó: 5:255. (K—r T.)

E heti sportpályázatunk
g y ő zte se i

A Ferencváros—Újpest-mérkőzésre rengeteg 
tipp érkezett bo a szerkesztőségbe. A eokezer 
pályázó közül sokan találták el az eredményt, 
ha nem is pontos számszerűséggel.

Az e heti pályázat győztese:
Geyer Dezső, Budapest, akinek az első dí

jat, egy szép bronzszobrot, megküldjük. Ter
mészetesen 10 pontot is kap az összetett ver
senyben.

A II. dij nyertese Zsomboky Imre (Pécs),
egy szép képet nyer.

A III. díj — egy értékes könyv— nyertese 
Tamás Ernőné (Budapest). Ezeket a díjakat 
is elküldjük a nyertesek címére.

Az eredmény több eltalálója 10—10 pontot 
kapott, akik pedig nem számszerűen találták 
el az eredményt, 5—5 jó pontot kaptak. A 
pontverseny állását legközelebbi számunkban 
közöljük.

A NAGY SPORTPÁLYÁZAT KÉRDÉSEI
1. Mi lesz a X/22-iki olasz—magyar-mérkőzés 

eredményét
2. Mi lesz a XL'5-iki Ferencváros—Ilnngárla- 

mérkőzés eredményét
3. Mi lesz a bajnokság első három helyezett

jének sorrendje az őszi szezón végén?
4. Mi lesz a bajnokság utolsó három helye

zettjének sorrendje az őszi szezón végént
5. Ki lesz az őszi gólrekordert

X  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 Hétfő szerkesztőségébe (VT* 
Rózsa-utca 111. sz.)

címzéssel. A verseny állását minden héten kö
zöljük. Mindenki annyi szelvénnyel pályázik, 
amennyivel akar és inár 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. díj: Értékes kerékpár; II. művészi, nagy- 

értékü festmény; III. művészi szobor; IV. 
dijak: értékes könyvjutalmak, 
fényképezőgép; V. 50 pengő készpénz; VI—X. 
díjak: értékes könyvjutalmak.
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a Testvériség támad, Víg szabadrugasaval 
Ottavi elfut, beadását Pajor védelmi hibából 
értékesíti (5:1). A BSE hamar válaszol. Nagy 
kapufát lő, a visszapattanó labdát Ardai ér
tékesíti (6:1). _

A II. félidő első gólját a 10. percben Koz
ma lövi futtából a túlsó sarokba (7:1). A 
BSE lendülete alább hagy, de a Testvériség 
csatársor tehetetlen, sőt a 25. percben Szá- 
ger beadásából Ardai remek gólt lő (8:1). 
Utánna mezőnyjáték. A BSE nagy technikai 
fölénye tudatában lazsál, a Testvériség roha
moz és Pajor révén szépít az eredményen 
(8:2). . «

M tila^Rudai ,
Kétezer főnyi közönség előtt folyt le az iz

gatott hangulatú mérkőzés. A miskolci közön
ség állandóan tüntetett Vass Ernő bírásko
dása ellen. A Budai „11”  kezdi a játékot, de 
rögtön az Attila veszi át az irányítást. Spert 
már a zelső percben gyanúsan szerelik. A 4. 
percben az Attila kornert ér el, de Fábián a 
labdát szépen lehúzza. Az Attila állandóan tá
mad és egymás után éri el a kornereekt, de 
egyéb eredmény nincs. Rövid mezőnyjáték után

Rökk és Sztancsik veeztnek támadást ered
ménytelenül, majd újra az Attila jön fel 
és a 15. percben Magyar szép labdáját Ba

log élesen be fejeli. (1:0.)

Az Attila állandóan frontban van és a 17. 
percben szép játék után Burger Magyart kéz
zel fellöki. majd megrúgja, de a bíró sípja 
néma marad. Annál zajosabb a miskolci druk
kerhad.

Már botrányszag van a levegőben, amikor 
az ügyeletes rendőrtiszt kéri a bírót, hogy

I V '  1:1 ( 1 : 0 )
figyelje jobban a játékot és neizgassa ítél

kezéseivel a közönséget.

A 25. percben Polgár kapufát lő, majd is
mét az Attila támad és a 41. és 43. percekben 
egymásután két újabb kornert ér el, de az 
eredmény nem változik. Az utolsó percben 
Burger újból csúnyán belemegy Magyarba, 
majd Pozsonyi fejberúgja a fekvő Hidasit.

A miskolci közönség tombolva tüntet a bíró 
ellen és botokkal fenyegeti.

Az Attila Öltözőjében a játékosok rendkívül 
el vannak keseredve.

A második félidőben Polgár megy center- 
halfnak és Kárpáti 1. jön fel centernek. Újból 
az Attila támad, de csak újabb három kornert 
ér el. Alövések nem sikerülnek, vagy pedig a 
jól védő Fábián zsákmányai lesznek.

A 27. percben egy taccsdobásból kavaro
dás támad az Attila-kapu előtt, amiből

Sztancsik a kiegyenlítő gólt rúgja. (1:1.)

Az Attila erősen küzd a győzelemért, de csak 
újabb kornereket ér el. Kornerarány 9:1 az 
Attila javára.

Az Attilából igen jól játszottak Hidasi, Ba
log és Magyar, de megfelelő volt Buzási és 
Virág is. A budai csapatból Fábián nagysze
rűen védett, szépen játszottak Kárpáti II. és 
Sztancsik, míg a válogatott Polgár és Rökk 
gyenge játékot produkáltak.

Az elkeseredett közönség a mérkőzés vé
gén is zajosan tüntetett a bíró ellen és a 
Népkertben helyette inzultáltak egy mis
kolci ügyvédet, mert összetévesztették a 

bíróval.
Csak ismert miskolciak közbelépése és alibi

igazolása mentette meg az ügyvédet a súlyo
sabb inzultustól. U gyanakkor a miskolci fiatal 
drukkerek a Budapestre induló autóbusz abla
kait verték be, mert azt hitték, hogy abban 
utazik a bíró, aki azonban vonaton jött haza.

K o v á c s  o r s z á g o s  r e k o r d o t  
fu to tt 2 0 0  m é t e r e n

Hűvös, de szélmentes és napsugaras időben 
zajlott le a MAC rendezésében az év utolsó 
nagy atlétikai versenye a Margitszigeten. Az 
eredmények közül kiemelkedik Kovács József 
BBTE 200 m-es síkfutásban elért országos 
rekordja. Szabó Miklós MAC a 800 m-es 
előnyversenyben 1:55 mp-cel csak harmadik 
tudott lenni, mert egyik ellenfelének 56, a 
másiknak pedig 80 méter előnyt adott. Ered
mények :

110 m-es gátfutás a Szokoly-díjért: 1. Kál
mán Szombathelyi SE 17 mp, 2. Léhnert BIK
17.4 mp, 3. Arany MAC 18.1 mp.

Rúdugrás: 1. Király MAC 380 cm, 2. Fried- 
rich MAFC 340 cm, 3. Szekrényessi MAFC 
340 cm.

100 m-es síkfutás a Király-díjért: 1. Gye- 
nes MTK 11 mp, 2. Hermann BEAC 11.1 mp,
3. Minach BBTE 11.1 mp.

Súlydobás az Államdíjért: 1. dr. Darányi 
MAC 14.99 m, 2. Csányi Zoltán TFSC 14.43

MÁVAG— Törekvés 2:1 (0:0).
Nagy várakozás előzte meg az eddig még 

veretlenül álló két kőbányai vasutascsapat ta
lálkozását. A mérkőzés favorit ja, a hétszeres 
bajnok Törekvés csapata megérdemelt veresé
get szenvedett a feltörő MÁVAG csapatától.

A sorsolás a Törekvésnek kedvez, a MÁVAG 
nap ellen kezd. A Törekvés lendül először tá
madásba. Csatárai nagyon szépen kombinál
nak. Már az 1. percben Hárai lövése kapufá
ról pattan ki. Két perccel később Magó beadá
sát Mihalovszki melléteszi. Majd a 6. percben 
Magó eredménytelen kornert rúg. Két ízben 
Ország kapus menti meg a MÁVAG kapuját 
a góltól. A 24. percben Regös II. lövése pat
tan ki a felső kapufáról. Most egymásután 
eredménytelen korner következik.

A  második félidőben a MÁVAG van fölény
ben. Az 1. percben Stift beadását Plávits la
posan a kapu balsarkába rúgja. (1:0). To
vább is a MÁVAG támad, Stift és Plávits ve
szélyeztetik a Törekvés kapuját. A Törekvés 
ellentámadásba megy át. A 11. percben ne
héz helyzet támad a MÁVAG kapuja előtt. 
Végül is Marosi lövését Ország kapus védi. 
A 15. percben Mihalovszky lefut, előread Ma
gának, akit szerelnek. Végre a 20. percben a 
Törekvés kiegyenlít. Hárai egyedül lefut, a 
kapu előtt átadja a labdát jobbszélre Magá
nak, aki védhetetlen gólt lő (1:1). Most 
MÁVAG-fölény. A 37. percben esik a 
MÁVAG győztes gólja. Kapu előtti kavaro
dásból Pintér Kamareczki kapus hasa alatt 
lapos gólt rúg s ezzel beállítja a végered
ményt. (2:1). A hátralevő időben már nem 
sikerül a Törekvésnek a kiegyenlítés. A 
MÁVAG csapatának minden része megfelelt. 
Különösen Ország kapus volt jó.

Postás— Turul TE 9:0 (h'-0).
Az első percek Turul-támadásai után ha

talmas Postás-fölény következik. A 6-ik perc
ben Kertész magasan Bodroginak passzol, a 
center fejjel Mátéfinak játszik, aki gólt lő 
(1:0). A 16. percben Bodrogi szökteti Hor
gost, a szélső lerohan, röviden átad Mátéfi
nak. aki még egy gólt gurít, a TTE kavujábn. 
A Turul széteső támadásai Szabón akadnak 
meg. A túlpuha Postás-csatárok is nehezen 
tudják óriási fölényüket góllá yáltanij csak

Gerelyvetés az Andrássy-díjért: 1. Vár
szegi TFSC 62.43 m, 2. Makkay MAC 56.48 
m, 3. Boross TFSC 55.90 m.

800 m-es síkverseny előnyverseny: 1. Hagy- 
mássi MTK (56 m előnnyel) 1:53 mp, 2. 
Zsurbey MTE (80 m előny) 1:54.2 mp, 3. 
Szabó MAC (előny nélkül) 1:55 mp.

200 m-es síkfutás József királyi herceg dí
jáért: 1. Kovács BBTE 23.3 mp. Kovács az 
előfutamban 21 mp-es országos rekordidővel 
győzte le Duhát, akinek ideje 22.9 mp volt.

Távolugrásban 1. Szabó József MAC 694 
cm, 2. Havas FTC 674 cm, 3. Somló FTC 
669 cm.

Diszkoszvetésben 1. Donogán MAC 47.55 
m, 2. Remetz RÁC 56.72 m, 3. Mányoki BBTE 
40.93 m.

5000 m. 1. Németh MTE 15 p 51 mp, 2. 
Eper FSC 16 p 06.4 mp, 3. Varjas MAC 16 
p 24 mp.

UxhOO m (Bajnokok kizárva) 1. MTK (An
tal, Krupa, Sugár, Gyenes) 3 p 29.6 mp, 2. 
BEAC 3 p 31 mp, 3. MAC 3 p 31.8 mp. * 35

a 34. percben sikerül Mátéfi átadásából Ker
tésznek újabb gólt lőni (3:0). A U0. percben 
Kását a 16-os sarkán gáncsolják; a 11-esi 
Bokor lövi be (U:0).

A második félidő 1. percében Gombost a 
bíró fegyelmetlen viselkedéséért kiállítja. A 
Turul most offenzívába kezd; a kitűnő Szabó 
és a szerencse azonban megmenti a Postás 
kapuját. A 16. percben a Postás ellentámadá
sából Bodrogi labdájával Kertész megszökik 
és belövi az ötödik gólt. A 21. percben a bíró 
Barnát is kiállítja tiszteletlenségéért. Ez
után a Turul összeomlik és a Postások egy
másután lövik góljaikat. A 2U. percben Má
téfi (6:0), a 28. percben Bodrogi (7:0), a
35. percben Horgos—Bodrogi—Kertész—Má
téfi összjátékából az utóbbi lő gólt (8:0). A 
43. percben a kitűnő Bokor szökteti Bodrogit 
s a center beállítja a végleges eredményt 
(9:0).

A TTE a magára talált Postásnak nem 
volt ellenfele. A Postás minden csapatrészé
ben nagy tudást árult el.

Kelenföld—FTC S:1 (2:1).
Nívótlan játék után a lelkesebb Kelenföld 

győz. A játék nagyobb részében az FTC 
'/olt fölényben, de puha csatárai a fölényt 
nem tudták gólra váltani. Görög és Nagy 
révén már 2:0-ra vezet a Kelenföld, midőn 
Barna gólja beállítja a félidő eredményét.

A második félidő csapkodása közben Gö
rög gólja az egyetlen esemény (3:1).

Jók a Kelenföldből: Juhász II., Laki és 
Görög, az FTC-ből Hoffmann, Vértési és 
Barna.

BSzKRT— UTE 2:1 (1:1).
Az UTE kezd, s 10 percig fölényben van. 

Ezután feljön a BSzKRT és a 10. percben 
Borszéki lefut, őrinek passzol, aki 4 méter
ről gólt lő (1:0). Ezután az UTE kapujához 
szorítja a villamosvasútiakat. A halfok tö
mik a csatárokat labdával, de azok mindent 
elrontanak. Végre a 44. percben Mészáros 
szöketiti Ungvárit, aki kiegyenlít. (1:1).

A második félidőt a BSzKRT kezdi. Heves 
támadást indít az UTE kapuja ellen s a 7. 
percben Bartos Gergelynek játszik, aki a 
16-osról gólt lő (2:1).

Ettől kezdve az UTE kapujához szegzi el
lenfelét, akit a góltól csak óriási szerencséje 
s az UTE csatárok tehetetlensége ment meg. 
A 14. percben Sándor komerét Kállai fejeli, 
de a kapus fogja. Most Róna II. Aranyossy- 
val helyet cserél. A 29. percben Ungvári bead 
Aranyossynak, de ez kapufát lő. A vissza
pattanó labdát Kállai 4 lépésről a kapusba 
lövi. Ezután Kállai helyet cserél *Aranyossy- 
val, de gólt még így sem tudnak lőni.

Az UTE-ban a védelem és a halfsor ki' 
tűnőén játszott, de a csatárok nagyon rosszal: 
voltak. A BSzKRT nagy szerencsével operált.

URAK—BEAC 2:0 (1:0).
A mérkőzés URAK-támadással indul. A 7. 

percben Nagy I. szabadrúgása a kapuba re
pül (1:0). Ettől kezdve változó iramban fo
lyik a mérkőzés. A 23. percben Ivány gyö
nyörű lövése Németh kezéből a kapufára pat
tan. Csak a szerencse menti meg az URAK 
kapuját a kiegyenlítő góltól. A 43. percben 
Ivány erős lövését pár centimétemyire a kapu 
fölé helyezi.

A második félidő váltakozó iramban indul. 
A 19. percben Oláh beadásából Kármán a 
kapuba fejeli (2:0). Ezután BEAC-fölény 
alakul ki, de Ivány gyönyörű támadásait bal- 
szerencse kíséri.

HAC—TLK S:0 (1:0).
Kapkodó játék, melyben csak a HAC mu

tat valamit. A 4. percben Tánczos I-é a lab
da. aki bead Jakabnak, ez visszajátszik Tán
czos I-hez, aki éles szögből a kapuba helyezi 
a labdát (1:0).

A 20. percben Ugróczky hendszet vét; Sa
vanyú szabadrúgása elkerüli a kaput. A 3-3. 
percben Tandlert faultolják. A büntetőt 
Hirger lövi, hosszú lövése azonban kapu fölé 
száll. Ezután HAC akciók következnek, me
lyek azonban a TLK kapuja előtt elakadnak.

A második félidő álmosan indul. A 17. 
percben Csutorás—Tóth-összjátékból gól jut 
a TLK kapujába, de a bíró ofszájd címén nem 
ítéli meg. A 19. percben Tánczos I. korner- 
lövését Jakab kapásból bevágja (2:0). Erőt
len TLK támadások után a HAC újból fel
vonul. A 35. percben Tánczos beadásából Sa
vanyú merész szögből kapura lő és beállítja 
a végeredményt. A 36. percben Tandler 8 
méterről mellé lő. A következő percben a 
TLK csatársora újból próbálkozik. Hoser 
gyenge llövését Dobos könnyen fogja. A 44. 
percben Ugróczky bombája súrolja a kapu
lécet.

BMTE—Cs. MOVE 5:1 (1:1).
A budafokiak támadnak és az 5-ik percben 

szabadrúgást érnek el. Utánna Martinról kor- 
nerra megy a labda, a sarogrúgást Poszmik 
gólba helyezi (1:0). Most a csepeli csapat 
kerül fölénybe és a 17. percben Faragó 
egyenlít (1:1). Ezután nivótlan játék folyik, 
de a szünet után a BMTE kerül fölénybe. A 
15. percben Lindmayer megszerzi a buda
fokiaknak a vezetést (2:1). A 33. percben 
Varga fut le és szép lövése hálóba megy 
(3:1). A csapat fokozza az iramot, állandóan 
bombázza a csepeliek kapuját. A közönség 
lelkes biztatása mellett lövi be Kardos a ne
gyedik (4:1) majd egy perc múlva az ötödik 
(5:1) gólt s ezzel beállítja a végeredményt.

A lelkes budafoki csapat megérdemelten 
győzött a szépen játszó, de gólképtelen cse
peli tizenegy ellen.

BSE—Testvériség 8:2 (6:1).
Az első percekben hullámzó játék, majd 

lassan feljön a BSE és Ardai egyéni akciója 
eredménnyel jár (1:0). A Testvériség rákap
csol, de csak kornereket ér el. A 27. p-ben 
Kozma szabadrúgása a hálóba megy 2:0). A 
Testvériség összeroppan és a 33. percben Ar
dai—Kozma akcióból a szélső eredményes. 
Állandó BSE rohamok során Pál a kapu 
előtt hendszet vét, a 11-est Kozma belövi 
(4:0). Alig kezdenek, Kozma ívelt beadása 
Brinkus kapujából a, hálóba hull (5:0). Ezután

m, 3. Horváth MAC 14.35 m.

A  M A V A G  n y e rte  a z  a m a t ő r
d e rb it

ELEKTROMOS—33 FC 3:2 (1:2)
A 33 FC kezd és már a második percben 

csatárai az Elektromos kapuja előtt tanyáz
nak és Varga lövése a hálóban van (0:1). 
Most az Elektromos jut fölénybe és a 8. perc
ben Tritz éles lövése a kapus keze mellett a 
hálóban köt ki. (1:1.) A 14. percben a profi
formát kifutó Varga Újvári kapujába lövi a 
labdát (1:2). A 22. percben G. Tóthot lerúg- 
iák és kiviszik a pályáról. Csak a 30. percben 
tér vissza. Fokozódik a 33 FC fölénye. Majd 
Elektromos-kornerek következnek. A félidő 
Elektromos támadással végződik.

A második félidő 5. percében Buzássy fordu
latból lő és Herendy csak nagy szerencsével 
ment. A 17. percben fokozódik az Elektromos 
fölénye, de Herendy biztosan fogja a labdá
kat. Most a 33 FC támad, kornert ér el, de a 
sarokrúgás eredménytelen. A 23. percben Me- 
licharik centeréből a kapuig lefutó Buzássy 
belövi a kiegyenlítő gólt. Tovább folyik^ az 
Elektromos-ostrom és a 28. percben Buzássy 
gólt lő és ezzel beállítja az eredményt.

MTK—FÉR. VASUTAS 2:1 (1:1).
Nagy izgalomban, végig nyílt mérkőzést 

vívtak a csapatok és a bíró gyengesége 
miatt csaknem botrány tört ki.

Az eredmény igazságos.
Fér. Vasutas-támadással és eredményesen 

indul a mérkőzés, mert a 4-ik percben Sző
jék II. révén a Fér. Vasutas megszerzi a 
vezetést. (0:1). A Fér. Vasutas állandóan 
támad, de csatárai eredménytelenül működ
nek a kapu előtt. A 22. percben Bihari gyö
nyörű góllal egyenlít (1:1). A 23-ik és 24-ik 
percben a bíró két 11-est nem ad meg. Elő
ször Pestit vágják el a tizenhatoson belül, 
majd Dorobi II.-t faultolják gólhelyzetben. 
Pohlenz bíró egyik esetben sem ítéli meg a 
büntetőt. A 34. percben a Fér. Vasutas ré
szére Szoják II. gólt ér el, amit a bíró helyte
lenül offszájd címén nem ad meg.

A második félidőben kétszer is megáll a já
ték, mert a közönség tüntet a bizonytalan
kodó bíró ellen, aki emiatt megállítja a játé
kot. A győzelmet jelentő gól a 32-ik percben 
esik. Az MTK csatársora kombinációs játék
kal nyomul előre, Pesti kiugrik és védhetetle- 
nül behelyezi a labdát. Az utolsó percben a 
Vasutasok egyenlíthetnének, de a sarokrúgás
ból származó kavarodást nem tudják kihasz
nálni.

A győzteseknél Szuhaji, Bihari, Haluska és 
Pesti, a veszteseknél a fedezetsor és Szoják 
Il.voltak jók.

III. KÉR. TVE—VI. kér. FC 3:2 (1:0).
A játék a kerület-támadással indul, amelyet 

Kratina a 7-ik percben góllá értékesít. (1:0.) 
A játék további III. kerület-támadásokkal 
folytatódik, amely azonban csak kapufákat
eredményeznek.

A második félidő is erős III. kerületi tárna- 
sokkal kezdődik, ennek ellenére a 12. percben 
az óbudai Sugár egyedül lefut, kicselezi avé- 
delmet és védhetetlen gólt lő (2:0). Ezután a 
játék a III. kerületi játékosok viselkedése 
miatt eldurvul. A 20. percben Kratina 5 mé
teres offseiaről indul, a védelem leáll s így a 
labda ellenállás nélkül jut a hálóba (S:0).

A VI. kerület most erősíít s így sikerül há
rom perc alatt 2 gólt rúgnia, a III. kerület 
hálójába Gelányi és László révén.

BAK TK—BMSE 2:2 (2:0).
Heves Bak TK-támadásokkal indul a mér

kőzés. Az 5. percben Kolontár erős lövése jut 
a hálóba (1:0). Lassan felnyomul a Millená
ris. Solt, maj%d Vesper bombája arasznyira zúg 
a léc fölött. A 32. percben szabadrúgás a Mil
lenáris ellen, amelyből Sárkány a hálóba lő. 
(2:0.) A 40. percben Kuti III. lövése a kapu
léc mellett süvít el. A 45. percben Jerabek 
fütty után gólt lő.

a  második félidő 6. percében Sárkány ti
zenegyest vét, Hossó laposan a jobbsarokba 
gurít. (2:1.) A játék kezd ellaposodni. Orbán 
visszahúzott labdája kelt izgalmat a Bak kapu 
előtt. A 26. perc hozza a kiegyenlítést. Solt 
szépen szökteti  ̂ Cétényit és a szélső eredmé
nyes. Az utolsó percekben a Bak két kornert 
is rúg, miiiden eredmény nélkül.

Az eredmény a mutatott játékot hűen fedi. 
A Bak-ban Knyazovitzky és Kolontár játéka 
volt megfelelő. A BMSE-nél csak Marsovszky 
kapus védett elfogadhatóan.

CSEPEL FC-TAXI FC 0:8 (0:0).

Csehország—Lengyelország 2:1 (1:0).
Csehország válogatott csapata vasárnap a 

világbajnoki mérkőzések selejtezője során 
2:l-re győzőt Lengyelország ellen. A cseh 
csapat technikai szempontból jobb volt, mint 
ellenfele, a játék azonban meglehetősen ki
egyenlített volt és a lengyeleknek is volt több 
kedvező gólhelyzetük.

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

KÖRFORGÓGÉPEIN, BPEST, RÓZSA-U. 
Felelős üzemvezető; Győry Aladár,
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