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Csehszlovákia és Ausztria ellen

Tragikus műdön meghalt 
Hertzka Alfréd igazgató, 
a Winter szénuáiíaiat vezetője

Vasárnap Budapest társasági köreiben meg
döbbentő haláleset híre terjedt el. A tragédia 
számos ismert fővárosi csnládot borított 
(gyászba, de a hozzátartozókon kívül az isme
rősök és jóbarátok egész légiója is mélységes 
részvéttel szerzett értesülést a tragikus hírről, 
amely Tátraszéplakról érkezett.

Itt hunyt el egészen váratlanul egy jelen
téktelennek látszó baleset következtében 
Hertzka Alfréd, a Winter Hermann sxén- 
nagykereskedelml részvénytársaság Igaz

gatója,
a pesti társasélet népszerű, kedvelt tagja. 
Hertzka Alfréd tüdöcsucshurutjára keresett 
gyógyulást a Tátrában, s mindenki azt hitte, 
hogy rövidesen egészségesen, frissen fogja vi
szontlátni.

Hertzka Alfréd esztendők óta egyik vezető 
igazgatója a Winter Hermann Rétzuényláma- 
tágnak. A vállalat vezérignzgatójával s annak 
fivérévek Winter Ernővel és Winter Rudolf 
dr.-raf rokonságban áll.

A kél WbUer fivér nővérét vette feleségül 
annak idején Hertzka Alfréd és Igy sógora 

lett a vállalat vezető Igazgatójának.
Nemrég tragikus haláleset döntötte gyászba 

Hertzkáék családját.
Hertzka Alfréd fia, Hertzka Péter howeabb 

betegeskedés után elhunyt.
és gyermekük halálát hosszú ideig mélyen 
gyászolták a szülők. Később a házaspár hos
szabb külföldi útra indult s árúikor hazatértek,

Hertzka Alfréd betegeskedni kezdett, tüde
jét fájlalta.

Eleinte nem tulajdonítottak nz orvosok komo
lyabb jelentőséget betegségének, azt hitték, hogy 
múló hűtésről van szó és rövidesen sikerül 
helyreállitnui a vállalati igazgató egészségét. Ké
sőbb azonban, amikör Hertzka ismét fájtbl*  
makrói panaszkodott s rosszul érezte magát, 
orvosai azt tanácsolták, hogy

valamelyik magaslati helyre utazzék el 
és Rt kezeltesse mzgát. nehogy esetleg komoly 
következménye ienessen a betegségének. Az 
orvosok tanácsára ■’

Hertzka Alfréd feleségével együtt elható 
rosta, hogy a Tátrába utazik teL

Néhány héttel ezelőtt indult útnak a házaspár 
és Táiratzéplakon egy ottani penzióban bérel
tek lakóit

Hertzka Alfrédnek Igen jól lett a tátrai üdü 
lés, állapota mér jobbra fordult, úgyhogy ké
sőbb ugy határozott a házaspár, hogy Hertikánó, 
aki már régebben készült Badenbe, el is utaz
hat férje mellől Az asszony búcsút veti fér
jétől és pár nappal később Badenbe is utazott, 
almi hozzátartozói üdültek. Férjét azonban 
megkérte arra, hogv minél gyakrabban érte
sítse állapotáról Hertzka Alfréd gyakran Is

i-cir’srgenWK es
MveAl a.i—..lí ■----- . -----wvroi számolt n leveieinen, nogy

már jobbra fordult, reméli, hogy nemsokára 
visszatérhet Budapestre.

Winter Rudolf dr., Hertzka sógora, aki Binr- 
ritzban töltötte nyárutói szabadságát, arról 
kapott értesítést, hogy kedvezőbbre fordult az 
igazgató állapota. A hozzátartozók most már azt 
remélték, hogy minél előbb teljesen gyógyultan, 
egészségesen láthatják viszont Hertzkát.

Most azután as a megdöbbentő hir futott 
szét Tálraszéplakon, hogy Hertzka Alfréd ' 

hirtelen meghalt
Hertzka egyik reggel korábban ébredt fel n 
megszokottnál a nem csöngette be a személy
zetet, hanem maga lépett az ablaka elé, hogy 
8 rollót felhúzza, kinyissa nz ablakot és igy 
élvesze a friss, ragyogó tátrai reggelt. A fare
dőnynek az ablakfóliába süllyesztett gurlniját 
erős rántással húzta meg és a következő pil
lanatban

Korányi pénzügyminiszter 
vasárnap Genfbe utazott

A pályaudvaron nyilatkozott a Héttői Naplónak az előkészületben levő 
sürgős pénzügyi és gazdasági Intézkedésekről

M Hít/il Nnplii tiMMjiitól.) A Nfp- 
tzövettég pénzügyi bizottsága ’ szeptember 
21-én, kedden tartja őszi ülését, amelyre a 
vasárnap délben induló gyorsvonattal ki
utazott Korányi Frigyes báró pénzügymi
niszter is, Jakabb Oszkár pénzügyi állam
titkár kíséretében.

Az ülésen megjelenik Royal Tyler is, aki 
annakidején, mint a Népszövetség j>énzügyi 
bizottságának megbízottja részt vett a ma
gyar költségvetés összeállításában. Tyler je
lentéit telt a magyar államháztartás helyze 
téröl és ax ekörül folyó tanácskozások tet
ték szükségessé Korányi Frigyes báró pénz- 
ügvminiszter megjelenését Is. Elutazása 
elöli

Korányi Frigyes báró pénzügyminiszter 
fogadta a Hélffl Napló munkatársát

s a következő nyilatkozatot tette;
— Szükségesnek mutatkozott, hogy a ma

gyar államháztartás helyzetéről élőszóval is 
megtegyem jelentésemet a Néptzővelkég 
jéniügyl bízottig*  előli, fiestbea nM Ul-

megtánforndolt, véglgvágódott a szoba 
padlóján és elhaló hangon kért segítséget, 

aztán elvesztette eszméletét.
Amikor a személyzet szobájába nyitott, ott ta
lálta eszméletlenül fekve, mozdulatlanul a 
padlón. Ijedten rohantak orvosért, de már se
gíteni az orvosok sem tudtak rajta.

Néhány órával később Hertzka Alfréd 
I meghalt, anélkül, hogy eszméletét vissza- 

nyerte volna.
Az orvosi vizsgálat eddig azt állapította meg. 
hogy Hertzka Alfrédnek egyik ütőere repedt 
meg ,ez okozta közvetlen halálát.

Héttőre várták haza Budapestre a tragikus 
sorsú igazgató feleségét. De már vasárnap itt 
volt a távirat arról, hogy Hertzka Alfréd hirte
len elhunyt.

Hertzkánét, aki utón van Budapest felé,

tózkodásom előreláthatólag csupán egy-kél 
napot vesz igénybe.

KORÁNYI FRIGYES PÉNZÜGYMINISZTER

Arra a kérdésre, hogy visszatérése után

milyen pénzügyi Intézkedések vannak 

csak ma, hétfőn tudják majd értesíteni 
férje hirtelen haláláról.

A halál hírét vasárnap már megsürgönyözlék 
Biarritzba is, ahol Winter Ernő dr., Hertzka 
sógora tartózkodik.

A szerencsétlen sorsú Hertzka Alfréd holt
testét a szokásos hatósági vizsgálat után, csak 
a hét elején fogják Budapetrc szállítani s igy 
a hét közepén történhet gondoskodás temeté
séről.

Ha azonban szükségesnek tartják a ható
ságok az Igazgató holttestének felboneolá- 
»át, ugy ez újabb pár nappal késlelteti 

a temetést és csak a hét végén helyezhetik 
nyugalomra Hertzka Alfrédet. Hertzkáék nyúl- 
utcai villájának telefonját vasárnap ostrom 
alatt tartották az érdeklődök s mindenki meg
döbbentőn kért közelebbi tájékozódást a tra
gikus halálesetről s fejezte ki részvétét a villá
ban tartózkodó hozzátartozóknak.

n pénzügyminiszter a kővetkezőket mon
dotta;

— Amint visszatérek, nyomban a leg
nagyobb energiával hozzáfogunk az aktuá
lis pénzügyi és gazdasági kérdések körül 
szükségessé vált intézkedések előkészítésére.

—- Mik lesznek ezek a sürgős pé.nzügvi és 
gazdasági kérdések? — kérdezte munka
társunk,

-r Elsősorban

a fAldteherrendezés kérdése, a hitel
védelmi problémák, valamint ■ kamat

leszállítás kérdése
az, ami foglalkozatni fog, de ezenkívül 
szükségessé válnak bizonyos intézkedések 
az október 31-én lejáró gazdamoratóriutu 
kérdésében is.

Korányi Frigyes báró különben már tel
jesen kiheverte betegségét és amikor a vo. 
művezető jelt adott a vonat indulására, bú
csút inlett kísérőinek és beszállóit a rév 
erére fenntartott fülkébe*
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Keltűs gyilkosság Herkuieslürdűn
Tettesért evtorm leiszeeei leu ottee Enerie Krisziian 

negyHereskeiKt es feleseget

■o 
•ö 
a 
a 
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MarMVásárholy, eseptember 111.
(A Hétfőt Kopt A tudósítójától) Borzalmat 

kettőé gyilkosság törte'ni at ájtznke Herhul*?.  
fürdőn. Éberig Krisztián nagykereskedő vil- 
lájáb*  ae éjszaka betörök jártak. A villát két 
vadászkutya Őrizte A betörök

mérgéé hunt dobtak a kátyúknak
• Igy félték Őket ártalmatlanná, azután bemász
tak, a villába. Először az uriszobát forgatták 
fel ;ét pénz" után kutattak. Eberte a zajra fcP 
riadt és bement az uriszobába, ahol hájon: 
betörői talált. A tétlenért betörők fejszével tá
madtak Eberféte és

Irtózatos csapáitokat mértek rá.
A dulakodás zajára felébredt Ebet lé né. _ ~-r-~______ r-- —____ i* 1
berohant sí urtízobába, rabé a betörők őr 
leütötték, azután elmenekültek.

l'.berle belehalt sebeibe, as asszony pedig 
a halállal vívódik.

A csendörség nagy apparátussal keresi a tette 
tekét. Ebfrle Krisztián villájában lakott

►
és 
it

egy bukaresti nő,
aki a gyilkosság felfedezése után eltűnt és 
ezért valószínűnek tartják,, hogy valami köze 
van n rérntetthez.

VíszíA a boldog nyertesnek a Hétfői jNapló 
keresztrejtvény-ajándékát

Herriot drámai tanácskozása 
a párisi angol nagykövettel 
A francia miniszterelnök élesen szembenáll 

az angol állásponttal
Pária, szeptember 18.

Tgrrell Jord, párisi angol nagykövet 
Atomhalon este

kétórás megbeszélést folytatott Herriot 
mlnlutarelnökkel.

Politikai körökben azt mondják, hogy en
nek a tanácskozásnak igen nagy jelentő
sége van a genfi leszerelési tárgyalások to
vábbi menetét és a fegyverkezési egyen 
jnguságra irányuló német követelés sorsál 
illetően. Tyrrell lord

átnyújtotta a francia miniszterelnök
nek aa angol kormány Jegyzékét

a hivatalos angol álláspontról és néhány 
szőbcli megjegyzést fűzött a jegyzék tartal
mához. A két állam férni: tanácskozása 
időnként meglehetősen drámai lefolyású 
volt. Herriot az ismert francia érvekkel vá
laszolt az angol nagykövetnek s a leghatá
rozottabb formában kijelentette, hogy

Pranclaors/.ág nem mondh.it le szer
ződésben biztosított Jogairól.

Herriot nagyjában véve megismételte mind
azt, amit néhány órával előbb a kamara és 
a szenátus külügyi bizottságában a német 
kövctélésckről mondott. A megbeszélés nyil
vánvalóvá telié, hogy a francia és az angol 
álláspont ugy a leszerelési kérdésben, mint 
a német követelések elbírálása kérdésében 
élesen szcmbenáll egymással. A két állás
pont között Herriot és Tyrrell lord tanács 
kozásai sorún semmiféle közeledés nem 
jött létre.

Beavatott párisi politikai körök értesü
lése szeriül az angol delegáció ily körül
mények közölt azt Javasolja majd (ienfben, 
hogy

öntetüen megállapítja, hogy Herriot a leg
határozottabban ellenezni fogja ezt az el
napolást, sőt

végiek kilép tartózkodásából és táma
dásba megy át.

A lapok ugy tudják, hogy Herriot szóba- 
hozza majd Genfben a különböző állítóla
gos francia bizonyítékokat, amelyek iga 
zolják, hogy Németország titokban fegyver
kezik. Hivatalos francia körökben minden
esetre nagy a lehangoltság, mintán Tyrrell 
lord nem hagyott kétséget afelől, hogy

Anglia elméletileg elismeri a németek
nek a katonai egyenjogúságra irányuló 

követelését
Az angol kormány Vasárnnp este hosz- 

.sznlíh hivatalos nyilatkozatot adóit ki, 
amelyben leszögezi álláspontját a német
francia konfliktus ügyében. Az angol kor
mány és az angol nép — mondja a nyilat
kozat — a legnagyobb mértékben érde
kelve von a genfi leszerelési konferencia 
sikcrélten és meg van győződve arról, hogy 
a tervbe vett nemzetközi megállapodás, 
amelynek természetesen Németország rész
vételével kell létrejönnie,

a fegyverkezések korlátozása és csök
kentése révén feltétlenül könnyít a vi
lág gazdasági terhein, ugyanakkor pe
dig elősegíti a vllágbéke fenntartását és 
az egymásául szomszédos államok ba

ráti jogviszonyát Is.
nyilatkozat sajnálkozással állapítja meg.

napolják rl
* leszerelési konferencia elnökségének szer
dára összehívott illését. A francia sajtó egy-

A r, „ .. ..
hogy a német francia politikai ellentétek 
— amelyeknek az angol kormány igen nagy 
jelentőséget tulajdonit — éppen abban a 
pillanatban robbantak ki, amikor minden 
figyelmet a világgazdaság talpraállitásának 
kellene szentelni.

Hol a legbáiosabb EOGERTH .MÁRTA?

A csők
elmü csoda'ó Hímben

i HBaaBaBi

Tudnivalók
A kér észt rejtvény vízszintes 1. és függőleges 1. sz. soraiba az elmúlt hét egy-egy 

olyan eseménye van beleszőve, melyekről a „Hétfői Napló" ma egy hete tudósítást közölt. Tessék 
ezt a kft eseményt egy iv papirra vagy postai levelezőlapra leírni, a fenti szelvényt kivágás után 
felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, szeptember hó 24-én estig postán feladni, 
vagy személyesen elhozni. A címzés a következő legyen: „liétlöi Napló. Budapest, VII.. btzsi- .-<■ 
bet-körnt 4. Minden tizedik nyeri" Mert e pályázaton valóban minden tizedik megfejtő okvet
lenül nyeri A pályázatok 'eszámolása kir. közjegyző jelenetében fog megtörténni.

A verseny hat hétig tart, azonban elegendő egy pályázat is a nyerésre, természetesen több 
pályázat beküldésével az esélyek növekednek. Sok szerencsét és jó mulatóst kívánunk.

A versenybe bármikor be lehet lépni!

í. az. rejtvényünk megfejtése: Elárverezték az Admiral bárt. — Eckhardt Mezőczátóft 
győzőit.

•I. ss. rejtvényünk megfejtése: vités Kaszala lezuhant. — Honthy affér. — Üzen Alfonz 
Badapestre. — Emmy premier.

VÍZSZINTES SOROK: |
11. Előkelő nemes volt 

a XIV. században.
ÍZ ..A — hatalmas 

angol grófság.
13. Lóversenymflszó — 

névelővel.
14. Idegen pénznem.
15. ’ Elveszti erejét
17. Mindent üt
18. Keresk. rövidítés.
19. Pslánk.
21. Névmás.
22. Szeretnénk elérni.
28. Cigraettásik.
2S. Egy név az twlgép 

Őskorából.
27. Orosz folyó.
29. Bizonyos rész.
31. Vulkanizált I 

csuk, mely vfüa 
mos szigetelésre 
szolgál.

32. Egy ásványvíz ne
ve. Sőt a kereszt
név kezdő betűjé
vel is felszerelve.

33. Való.
34. A magasba aaáU.
38. Nem ebe*.
87. 
?9.

42.

48.

52.
53.

Ilyen szer Is van. 
Magyarul: leszek. : 
Felkiáltás. - 
Leányáé*.
Két felület metsző 
vonala.
Villa.
Bizonyos 'nyada. 
Névutó.
Egy felekezeti tár
sulat rövidítése.
Ital.
Cuki!

FÜGGŐLEGES SOROK:

Csukott
Rési Ármérték — 
fonetikusan.
Az 1. sz. függőleges 
sor 22. és 9. betűje. 
A Jókal-utca régi 
neve.

2.
3.

4.

5.

6. Ennek a bohócnak 
koponyájáról el
mélkedik a Hamlet 
két sírásója, a te
metői Jelenetben.

7. Okmányféle.
8. Hang as olasz ská

lából.
nNagy ... van a 
boldogságnak".

19. Ránc.
15. Irány.
16. Elszakított 

sunk.
19. Kaffka Margit egyik 

legszebb könyvének 
elme.

I

váró-

30. Földi Mihály első 
regénye.

22. A kutya is ssereti.
24. Az északamerikai 

Unió egyik- állama.
26. Egy likőr neve — 

ahogy kimondjuk.
27. Közintézmény.
28. Mutató névmás.
30. Mondok — latinul
35. Francia költő (1810 

—1857).
88. Paraszt.
39. Gazdasági szerszám
41. Egy, kettő — és 

bekaplak.
43. Egy miniszterünk

looeuruMD. uí
44. Vizes homokidé — 

de sajnos egy ^s“ 
hljján.
Jaj de csúnya do
log!? i
Kérdőszó. , ’
Éppen eleget fisét. 
tek én is.
Azonos mással*  
hangzók.
Lásd a 45. sz. víz
szintest. , f

45.

47.
49.

51.

53.

A jövő hét elején tárgyalja a kormány 
a gazdaköveteléseket

Bethlen István gróf is résztvesz a tanácskozásokon
Szeptember 25-én érkezik vissza Buda

pestre Bethlen István gróf volt miniszter
elnök, aki mint az cgységcspárt vezére. 
Károlyi Gyula gróf miniszterelnökkel, Ko
rányi Frigyes báró pénzügyminiszterrel és a 
tanácskozásokba bevonandó gazdasági és 
pénzügyi szakértőkkel le fogja tárgyalni a 
mezőgazdaság megsegítésére vonatkozó ren
delkezések elvi részét és ha az megtörtént, 
akkor o kész tervezeteket ismertetni fogják 
az egységespártban és csak annak hozzá
járulása után kerülnek azok véglegesítésre

A tervevetek között elsősorban szere-

pelnl fog a gazdahitelekre vonatkozó 
kímélet! időnek újabb meghosszabbítása, 

úgyhogy az erre vonatkozó rendelkezéa — 
miután a már egyszer meghosszabbított ren
delet október 31-én lejár —- október köze
pére várható.

Közben azonban

a földteherrendezés kérdése Is feldolgo
zásra kerül, 

úgyhogy valószínűleg még a parlament 
összeülése előtt az erre vonatkozó kormány*  
intézkedések is meg fognak történni.

ttasé
MA ♦ PALACE

Az ut Magyar Színház látvánvossáaa /

Csók a tükör előtt
A legnagyobb siker. Olcsó helyárak.

ElöadU után m 1-m te 12*1  autóbuszok a nlaMa dptUoUate

Hetvenötre emelkedett a legíonista 
halálvonat áldozatainak száma

Paris, szeptember 13. 
délalglri vasuti szerencsétlenségnél el

pusztult idegenlegionisták közül 
szombaton már hatvankettőt el Is te

mettek.
Ugyanaz nap további 13 holttestet ástak ki 
a ha Iái vonat romjai alól, ugy liogy

a halottak száma most már hetvenötre 
emelkedett.

Az oszlásnak Indult holttestek szaga leg
újabban most már oty erős, hogy az ellá- 
karitási munkálatokat időnként félbe kel*  
lett szakítani. A romo kalatt még mindig 
sok eltakaritatlan holttest fekszik.

Labriola szinház-uar ete
„Éltéit vendég0 kacaggió bohóza', Scar- 
lett a csimpánzokkal, Rántó 4k Part
mer utcai zenészek, MIm Zellan legiornáwnő, 
2 Kelta oh vWAmakrobatÁk óa elsősorban 
Álba Thea fanomén.

uj műsorát minden eqte zsúfolt ház 
tapsolja végig Különösen tetszik 

Jegyed elővételi dij nélkül kapha 
tók délelőtt 9-1-ig, délután 2—5-ig

mondh.it
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Vuzjoíivi'panzió szombati öngyilkosa,A .. .. . .
Peri Dániel mérnök, a Széchenyi strandfürdő 
sokat izercpelt építője, vasárnap délután 
eszméletre tért a G/tfcA-szanatóriumbai). A 
rendőrség még nem tudta kihallgatni. A 
Hétfői Napló munkatársa a késő esti órák
ban felkereste a szanatóriumban az életunt 
mérnököt.

Második emelet tizenegy. Kis, fehér, csen
des szanatóriumi betegszoba. Az ágy ma 
gasra tornyozott párnáin

■ halálos sápadt arccal fekszik Peri Dani. 
Fáradt szemei reménytelen tekintettel sír
nak elő a homloka alól a vértéiért ajkai 
körül elhaló halk hangon, töredezve buk
dácsolnak elő a szavak. A csendes szanató
riumi szobában is alig hallhatók. Az ágy 
mellett áll menyasszonya: Szilágyi Marcsa. 
, — Miért tette? — kérdezzük.

— A pör... a pör... pör... okozta 
mondja alig hallhatóan, aztán kifáradva 

h beszédtől, elhallgat.
Kis vártatva felriad:
— Nfm történt semmi, ne írjanak sem

mit ... rosszul vagyok ...
És aztán alszik tovább.
A per, amelyről Peri Dániel beszél, tulaj

donképpen két részre oszlik. Az egyik a 
büntetőpere, amelyben a törvényszék Peri

Megtalálták a francia vasúti merény 
lök titkos robbanóanyag-raktárát 

Dlnamltzsákok a vasúti tö’tés mentén
Marseille, szeptember 18.

<A Hétfői Napló tudósítójától.) A város
köveiében

nagy robbanóanyagraktárt fedeztek fel.
A' pórié—marseillei vasútvonal töltésétől 
mintegy 200 méterrel gyanús zsákokat talál
tak ,a bokrokban, amelyekben dinamit és 
egyéb robbantószerek voltak. Összesen

Borzalmas szerencsétlenség 
apusztabáni k őr vadászaton 

Fogoly helyett embert lőtt le Szegő Miklós ügy véd
Székesfehérvár, szeptember 18.

<A Hétfői Napló tudósítójától.) A fejérme- 
gyei Püsztabán község határában vasárnap 
regyl körvadászat volt mélyen a környékbeli 
vadászok nagy számmal vettek részt. Puffog- 
lak a fegyverek, amikor az egyik kukoricásból

Begy jajgatás és segélykiáltás hallatszott.
A vadászok odarohantak a kukoricásba, ahol 
vérbenfelcve találták Kibicz József ötvenhat 
éves gazdát:

fejéből patakzott < vér, arcát teljesen ösr- 
sreronesották a sőrétek éa egyik szeme Is 

súlyosan megsérült.
A szerencsétlen embert, beszállították SzékcM-

1.

Hajsza a Budapesten eltűnt 
római orvos után

Utoljára egy Hatat nő társaságában látták
haza és azóta

semmi h|r sincsen felőle.
Teljesen kizártnak tartják, hogy öngyilkosságot 
követet volna el. ellenben valami titokzatos hát
tere lehet az eltűnésnek A nyomozás megállít, 
pitása szerint, a római orvost, akinél nagyobb 
összeg volt,

legutoljára egy ctinoa, fiatal nő társasági*  
bán látták as utcán.

Ennek a nőnek kilétét idáig nem sikerült meg
állapítani, de állítólag az is külföldi. Az eltűr 
néni osztály detektivjei sorra járták az összes 
fővárosi szállodákat, penzióknt, de munkájuk

A főkapitányság eltűnési osztálya nyomozást! 
folytatott Bernárdo Eugeii 26 esztendős római |
orvos eltűnési ügyében Az orvos pár nappal 
ezelőtt az olasz vendégekkel együtt érkezeit 
Rómából Budapestre. Egyik Ismerősénél, dr. 
Jaczkovics Iván Üllöi-ut 11. alatt lakó ügyvéd
nél szállott meg. A fiatalember egész nap együtt 
volt honfitársaival és

csak esténként tért haza pihenni
Állandóan a legjobb hangulatban volt, soha 
nem panaszkodott, sőt mindig hangoztatta, mi
ivén szép v-'tos’ BudnpeM. milyen lói érzi ir 
mAgát. Annál nagyobb volt df. Jnczkovits meg ------ _ ,......  . ................
lepelére, amikor vendége pénteken nem tért I idáig még nem vezetett eredményre.

Eladó Gorguloff Zöld Programja
A párisi magyarok nyomdásza árulja a kivégzett elnökgyilkos 

könyvének kiadói jogát
Párls, szeptember 18.

Idestova négy ás fél hónapja, poumer el- 
bök meggyilkolását követő napok szenzációi 
közölt, sokat foglalkoztak a francia lapok Gór 
puloff hiríts „Zöld Programjának" kiadójával, 
egy Ber.ezniak. nevű .orosz nyomdásszal.
' Régi párizsi magyarok még emlékezlek arra, 
hogy 6—8 évvel ezelőtt ugyanez a Bererniak 
volt az első párizsi nyomdász, aki magyar 8 unkátokat foglalkoztatott és' ennek kövelkez- 

ber.
nála jelentek meg as elefi, Itt kiadott ma

gyar nyelvű könyvek.

LEGNAGYOBF
VÁLASZTOK

*

IYIODIANO
az eddigi felülmúlhatatlan minőségben!

Dánielt egyévi börtönre Ítélte. A törvény
szék előtt Peri unokafivérei: Peri Gyula, a 
Wo/lu-cég főnöke és dr. Peri Ödön ügyvéd 
súlyosan terhelő vallomást tettek ellene. 
Grűn Béla dr. Peri Dániel ügyvédje azon
ban a Táblához benyújtott fellebbezésében 
olyan

újabb bizonyítékokat jelölt meg, 
amelyek egészen más beállításba helyezik 
az ügyel és annál érthetetlenebb az öngyil 
kosság, mert Peri Dániel ügyvédjével együtt 
meg volt győződve még a legutóbbi napok
ban is arról, hogy a törvényszéki ítéletet • 
megváltoztatják.

A másik per, amely a polgári törvényszék 
és választott bíróságok előtt folyt, azzal 
végződött, hogy

180.000 pengőt Ítéltek meg Peri Dániel 
számára.

Legutóbb ebben a 160.000 pengős követe 
lés tekintetében ügyesség jött létre Peri 
Dániel és a vele szemben állók között. Az 
egyessé# szerint Peri havi négyezer pengős 
összegekben kapja meg követelését. Egye 
lőre azonban

még nem került sor ennek az összeg
nek folyósítására,

de rövidesen kézhez kell kapnia már az 
első részletet

81 csomag dlnamitot, 57 gyújtót és 10 
méter gyujtőzslnőrt foglaltak le.

A titkos robbanóanyagraktár felfedezése 
nagy nyugtalanságot keltett, miután ezen a 
vonalon az utóbbi években több vasúti me
rénylet történt, amelyeknek hátterét a rend
őrség eddig még nem tudta tisztázni. Azt 
hiszik, hogy a vasúti merénylők titkos rak
tárát leplezték le.

fehérvárra a közrendészeti kórházba, ahol 
megállapították, hogy fejébe, agyvelejébe,; ar
cába és szemébe kerültek sörétek és az egyik 
szemére nyomban

megvakult.
Az agyvelejéből még nem tudták kivenni a sö
rétet, úgyhogy a szerencsétlen élethalál köpött 
van.

A megindított vizsgáiét kiderítette, hogy 
a végzetes lövést dr. Szegő Miklós móri 

ügyvéd adta le,
aki elmondotta, hogy a hegyoldalban állt le
sen, amikor a kukoricásból foglyok röppentek 
feL és ezekre tőit s ez a lövés találhatta a sze
rencsétlen Kibicz Józsefei.

néhány regény^ verreakMel. naptár, 8Őt esz
tendőkön keresztül nála nyomtak két időszaki 
magyar újságot is.

Most,., hogy a Boulevard Arago \ .kivégzéssel 
alighanem lezárult ennek az esztelen tragédiá
nak utolsó fejezete ű, érdekesnek találtam fel
keresni Berezniakot, akinek a diáknegyed kö
zepén, a rue Leprange-ban jólmenő, hatalmas 
nyomdája van.

ötven év körüli, intelligens arcú ember a 
tulajdonos, akivel szemben, nehogy újságíró 
mivoltommal elriasszam, vevőnek adom ki 
magam.

cáO

szivarkahüvely: 1 doboz (100 drb. hüvely)... 32 fillér 
szivarkapapir: 1 könyvecske (60 lap)................. 10 fillér

— Igen, kérem — feleli szolgálatkészen — 
enyém a hírhedt „Progrnmme Vert" összes 
kiadási, eladási, fordítási joga. Egyelőre

■ kézirat még a rendőrségen ven, 
ahonnap előreláthatólag egv hónap múlva ka
pom vissza. Körülbelül nyolcvan oldalt tesz ki 
a szöveg, amelyik eddig csupán orosz nyelven 
jelent meg. Azonkívül

birtokomban van Gorguloff néhány levele 
és az aláirt megállapodásunk is. Hajlandó va
gyok bármilyen nyelvű kiadási jogát eladni. 
Érdeklődni már több helyről érdeklődtek

Pánik az Angol Parkban 
az elszabadult csimpánz miatt 

tbob emuért megsettes tett a ma'amszlnház 
garázda művésze

Nagy riadalom támadt szombaton a l ' ' 
éjszakai órákban az Angol Park látogatói kö
zött. A majomszinház egyik „művésze",

egy hatalmas csimpánz elszabadult a 
színpadról.

s végigfntkározott a mutatványos bódék kö
zött. Csak hosszas hajsza és üldözés után sike
rült elfogni, miközben számosán megsebesül
tek.

Jóval éjfélután történt, mikor a mnjomszin- 
ház tájékán harsány Fogják mep.'-kiálíások 
hangzottak. Mindenki r-iblótámadásrH gondolt 
és sietve szaladtak a hang irányába. Akkor de-

Gróf, báró, detektív, konzul és tiszti
orvos volt Gereben György, 

a vakmerő szélhámos
Vasárnap délután kisérték át a főkapitány

ságról az ügyészség fogházóba Gereben 
György 28 éves kertészeti iskolai növendéket. 
A nagystílű Antal szélhámos meglepő fölénye
sen viselkedett kihallgatásai alkalmával és

nevetgélve szállott be a rabazálUtó ko
csiba.

A rendőrség hosszú hűniajstromot Állított 
össze róla. Megállapította, hogy legalább 13 
álnéven szerepelt. Leggyakrabban dr. Tóth 
tisztiorvosnak adta ki magát és legkedvencebb 
trükkje balesetet ért emberek meglopása, 
illetve megkárosítása volt.

Egyik legutolsó esete a Rákőczl-utl Palace 
szállóban történt. Egy uriasszony Jött ki az 
ajtón, valamiben megcsúszott, elesett és kör
ben kificamította jobbkarját. Gereben lótta ezt 
tíz esetet és pár órával a baleset után megje
lent az uriasszony lakásán.

mint kerületi tisztiorvos mutatkozott be 
és elmondta, ’ hogy meg kell vizsgálnia, mert a 
halesetből kifolyólag jelentést kell írni és kár- 
—

í

^ucsnuVACI^U”! CA4

utana, de
komoly vevő még nem akadt.

Hogy a rendőrség nem fog é akadályt 
gördíteni kiadatása elé? Nem hiszem. Ugyan 
miért tenné? Nincs ebben •■“.’trT ?

semmi erkölcstelen vagy lázitó, 
csupán egy őrült ember, néhol érthetetlen 
zagvvasága .. . Szóval ... jöjjön vissza kérem 
körülbelül egy hónap múlva. Akkorára már 
remélem visszakapom a kéziratot és komolyan 
tárgyalhatunk ...

Megígértem.

kcxőjrült ki. hogy egv ma lmot kergetnek. A ma|onv
fáról-fára és tetőrői-tetőre ugrott, eljutott egé
szen a dodgemig.

A nők sikoltozva menekültek,
az üldözés lármájától megriadt állnt pedig a 
dodgem közelében lévő játékbnz.árba ugrott be. 
A tulajdonol, ijedten ugrott ki az üzletéből s 

átengedte a teret a majomnak,
A szökevény a bazár apró játékszereivel kezdte 
most üldözőit dobálni. A dobások következtében 

többen könnyű sérülés' szenvedtek.
Végül is a játék bazárba szorult állatot sikerüli 
elfogni és visszavinni a ketrecébe.

térítést Is fog majd kapni. Az uriasszony el

hitte az Alorvos szavait, Gereben ugy tett, 
mintha megvizsgálná, majd

látleletei vett fel
és ezért a közreműködéséért 180 pengőt kért 
az úrasszonytól.

Több, mint 
tizenöt hasonló uélbámoaaágot követen

el
és ahol csak megfordult, mindenütt elemelte 
a kezeügyébe kerülő értékesebb tárgyalót. 
Legszívesebben a külföldi vendégeket kárOíi- 
totla meg, azt az ezerlirást, amivel a T 
sienne GriUben fizetett, egy olasz ur zsehéL^. 
lopta ki. Gereben, mint megállnpltottftf. mór 
többször volt büntetve és nagy előszeretettel 
ndta ki magát

bárónak, grófnak, mint detektív la szobait 
szerepelni

és ebben a „minőségében" is szélhámosságo. 
kát követett cl.

Poff- 
>bébÖI

▲ 1
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Éjszakai monstre eritölcsrazzlát 
tartott a rendőrség 

Fiatalkorit teángck kerültek a randOrsagre
Megírtuk, hogy n rendőrség rnegrendsza- 

bályozza j budapesti utcákon nyüzsgő leú 
nyokat, akik fovagjuikknl együtt erősen ve
szélyeztetik a város biztonságút é| a köz
egészségügyet. A mtilt héten a Belvárosban 
rezziáztak, a szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka pedig a Terézváros és az Er
zsébetváros került sorra. Két delek ijvcao- 
pQrt vett részt a razzián és különösen

• Nyugati pályaudvar környékén éa a 
lUkóezl-ut mellékutcáiban

több kitiltott egyént is találtak, azonkívül 
facér cselédlányokat, ukik titkos kéjelgés 
címén inár a múltban is voltak büntetve.

Ez a razzia sem ment egészen símén. A 
nők lovagjai ismét igyekeztek szembeszáll
ni a detcktivekkel. gunvos szavakkal illet
ték őket, sőt egy fiatalember, akinek a sze
ntély azonossá gát eddig nem sikerült meg-

Mac Arthur tábornok, amerikai 
vezérkari főnök megkoszorúzta 
vasárnap a Hősök Emlékkövét

A Budapesten tartózkodó Dongta*  Mac 
Arthur tábornok, az És/akamei ikai EgyejúUt 
Államok hadseregének vezérkari főnöke va
sárnap délután Dmules amerikai kapitány, 
salamint Bacr e/redes, ' 
kövctségl attasé kíséretében az amerikai kö
vetség autóján

budapesti amerikai

n I?*  'fi
Í^W*®**.■wkMMfcús  , r,zu;

í*

Mac Arthur tiszteleg a Hősök Emlékköve előtt
megjelent a Hősök Emlékművénél és 

koszorút helyezett uz emlék sírra.
A kegyelete*  aklns alkalmából a Hősök Em
lékművénél Schiller Antal ezredes, a honvé
delmi míiiisziériiiin és a kormány megbízott
jának vezetésével népes tisrti küldöttség je
lent meg, amelyben n várospnrancsnokság, 
valamint a különböző fegyvernemek is kép-

Egy fiatal pesti díákleány meg
döbbentő íurísfaszerencsétlensége

Cicis Margit borzalmas kalandja a szakadék fölött
Megdöbbcnlő turislaszerencsétlenségrÖl ér

kezett ma tAvirat! jelentés fíudapcstre. A 
könnyen végzi lessé válható katasztrófának

halálos áldiMUta la van,

az egvik igen súlyosan gebeaült pedig — 
egy fiatal budapesti diáklány.

Néhány nappal r/clfttt indult el fíuda- 
pestről édesapjával, Gleis Dezső műszaki 
kereskedővel a

17 éves Gleis Margit.
A fiatal leány, aki több Ízben szép sikerrel 
szerrpelt már hasai siversenyeken — szen
vedélyes alpinista édesapjával együtt a most 
is hegymászó túrára indultak. Tegnapelőtt 
érkeztek meg Salzburgba, ólmán autóval, 
majd gyalog indultak tovább s programjuk
nak megfelelően megmászták a Windiscb-

| | BÚI a a MmuiiiiiiiiMinui
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Állapítani, hátulról rá is ütött az egyik de- 
tektivre.

Harminc nőt és négy férfit állítottak 
Clő a főkapitányságra

a razzia eredményképpen. Egyiknek sem 
volt sem rendes lakása, sem foglalkozása. 
Valamennyinkéi loioncházba vitték és ott 
fognak dönteni további sorsuk felett. Te
kintve, hogv legtöbbjük nem budapesti ille
tőségű, szülőhelyükre fogják a büntetés ki
töltése után toloneolni őket.

Három fiatalkorú leányt a gyerinekbiró- 
ságnak adtak át.

Szüleik ellen tizonban megindult az eljárás, 
mert az alig 15 csztendós, fejletlen leányok 
kihallgatásuk alkalmával azt adták elő, 
hogv szüleik kényszeritették őket erkölcs
telen életre, l>ogv pénzt keressenek.

A székesfőváros közönsége 
Czebe Jenő tanácsi főjegyző vett 
ünnepélyes megkoszorúzáson.

is Mac Arthur a névtelen katonák 
hatalmas, babérlevelekből 

torul helyezőit el, melynek széles, 
szegélvezeti szalagján a következő 

viselve voltak, 
részéről < 
részt az

Dongta? 
emlék művé iá 
font koszi 
arannyal

felir.ás díszlett:
„CAMERXDE IN ARMS — FROM 

YOt’R AMERÍCANS."
A kns/oru elhelyezése után az amerikai 

vezérkari főnök kezetfogoll n jelenlevő ma
gvar katonatisztekkel, majd a diszkilldött- 
ség tagjainak tisztelgésé közben autójába 
szállt és kísérőjével együtt eltávozott.

után a társaság 
csúcsról, hogy n

kopj csúcsát. A kipróbált hegyivezetőn kí
vül hozzájuk csatlakozott két klagenfurti 
orvnttanhtdlgaló is.

A sikeres alpinista túra
együtt ereszkedett le a ______ ___ ..
közeli menedékházban töltsék az éjszakát. 
Az útnak már háromnegyed részét a leg
nagyobb rendben megtelték, amikor

megtörténi u sulyóa szerencsétlenség.
Alig lehettek háromszáz méterre a inene- 
dékházfól, amikor egy huszméteres sfaka
dók szélén megoldódóit a kötél és

a leghátul haladó klagenfurti mediku
sok egyike lezuhant.

Hozzá legközelebb a fiatal pesti diáklány 
állott, akit a szerencsétlen fiatalember 
majdnem magával rántott a biztos halált 
jelentő mélységbe. Szerencsére

egyik lébe csúszás kSíben a meredek 
szélén két szikla közé szorult

s néhány percig fejjel lefelé lógott a ször
nyű mélység fölött. Édesapja és a társaság 
másik tagja a vezető segítségével kimen
tette szorult helyzetéből, addigra azonban 
már Gleis Margit igen súlyos sérüléseket 
szenvedett.

Mind hatalmasabbá dagad a párisi 
magyar egyesületek botránya

Szakos János ujabb súlyos vádjai
A magyarországi olvasóközöhség csak 

szórványosan értesülhetett arról az elég 
hangos botrányról, amelyik a franrlsországi 
magyarság utolsó pár hétéi izgalomban 
tartja.

Arról van szó, hogy Szakos János szabó 
mester, a Párisi Kölcsönösen Segélyező Ma
gyar Egyesület alelnöke kör- és nyiltleve 
lekben

hűtlen kezeléssel, vesztegetésekkel éa 
egyéb, még súlyosabb vádakkal Illette 

a Franciaországi Magyar Egyesületek Szö
vetségének több volt és jelenlegi vezetőségi 
tagját, többek között

Dobay Ssékely Andor alelnököt és dr.
Manbeim Lajos bankárt, Lmkeffy Ica 

urát.
Adatokkal, okmányokkal kívánja bizonyí
tani. hogy 94.000 aranyfrankot, amit az 
egyesület mint egy háboruelölti hasonló 
alakulat örökségét kérhet kapott, annak 
urai egyéni • céljaikra költötték.

A megvádolt Vezetőségi tágok természete', 
sert erélyesen tiltakoztak, egyéni bosszút, és 
okvetellenkedniakarást emlegettek, míg 
Szakos János viszonválaszában

uj, nem kevésbé súlyos vádakkal állt 
dő.

A vita, hetenként erősbödő szenvedéllyel 
máig is folyik, Manheimék a magyar bíró
ságoknál tettek Szakos ellen rágalmazás és 
becsületsértésért feljelentést, mig Szakos

Leharapta a fülét, 
hogy elcsúfítsa a leány eiótt riválisát 

Egy pestkörnyéki földbirtokos különös bünpöre a bíróság előtt
Különös ügyet tárgyalt szombaton a pest

vidéki törvényszék. Szabó Pál pestkörnyéki 
földbirtokos volt a vádlott, akit súlyos testi
sértés és egészségrontás bűntettével vádolt az 
ügyészség.

Az ügyészség vádirata regénybe illő, roman
tikus történetét rajzolja meg annak az útnak, 
amíg Szabó Pál, a jómódú, jómegjclenésü. in
telligens földbirtokos ilyen bűncselekmények
kel terhelten Idekerült a bíróság elé. Szabó 
Pál a mull év nyarán

Szerelme*  lett
A helybeli gyógyszerész csinos, tinta! leányá
nak udvarolt Igen hevesen, de Csakhamar rivá
lisa is akadt Farkas Károly malomtisztvtselö 
személyében, aki különben legjobb barátja 
volt a földbirtokosnak és most

sértettje az Ügynek.
Az udvarlás összes receptjeit kipróbálták mind 
a kelten, a versírástól kezdve az éjjeli zenéig 
— a leány azonban csak nem tudott, vagy nem 
akart választani közöttük. Szabó Pál volt az, 
ak! hnttinrabb unta cl a dolgot és amikor látta, 
hogy a leánynál nem ér célt — riválisa ellen 
fordult. Egy áldorbézOlt éjszaka Utáni reggelen 
nz utcán találkozott a barátjával » se sz.ó, se 
beszéd, nekirontott. A rövid, do annál hevesebb

STI SZÍNHÁZ
Két kirobbanó siker! CAPRI

Podmaniczky ucoa & Tel.: 256—tó

A szerencsétlen leány
fejét egy éles kőbe vágta, egyik lába éa 

egyik karja eltörött, 
úgyhogy a menedékhftzhól éjszaka hord 
(igyon vitték le a legközelebbi faluba, on
nan pedig autón a salzburgi városi kór
házba, ahol azonnal megoperálták.

A lezuhant orvosnövendék
szörnyethalt.

A mentőexpédició már csak borzalmasan 
összeroncsolt holttestét tudta felhozni a 
mélyből.

még augusztus 23-án a magyar külügymi
nisztériumnál és a párisi magyar követség
nél tett a dologról jelentést.

A franciaországi magyar tömegek megle
hetős kétkedéssel figyelik a két párt peres
kedését. Az arra rászorultak ezrei éveken 
keresztül egyforma elégedetlenséggel visel
tettek ugv az egyik, mint a. másik egyesület 
és annak vezetőségével szemben. Minden
hol, sajnos, eddig is minduntalan párt-, val
lási- és világnézeti megkülönböztetésről pa
naszkodtak és azt tapasztalták, hogy eiek 
az igen gazdag és jól szubvencionált egye
sületek nem a munkanélküliek és nyomor
gók széles rétegeit, hanem csupán pár tneg- 
kOlönböitetett kiváltságost támogattak.

A vitában, mindenesetre furcsfilják, egy
részt, hogy Szakos, aki valaha szintén a 
megvádolt egyesület ellenőre volt,

csak most, évek múlva áll elő táma
dásaival,

másrész! azt se. jartják helyesek. ..hogy 
Manheimék magyarországi birősdghot for
dultak jogorvoslásért, amikor egy nazai tár
gyalásra valószínűleg sem a vádlott, sem • 
nagyszámú tanuk akár csak egy töre
déke sem utazhat el.

Nem ártana, ha valóban illetékesek avat
koznának a vitába, hisz ulóvégrc hatalmás 
összegről és az itt élő, több tízezernyi ma
gyarság meguyugtatásúról van szó...

Kőröal Unió

dulakodás azzal végződött, hogy
a földbirtokos kiharapott egy jókora da

rabot a malomtlszlvlsdő fűiéből.
— Most legalább ^csúfítottalak — ezentúl 

igy menj éjjeli zenét adni! — kiáltotta közben.
A tárgyaláson Szabó azzal védekezett, hogy 

erősen ittas állapotban követte el n tettét, ame
lyet nagyon megbánt. Különben is Farkas.mag
bocsátott neki és most megint a legjobb barát
ságban vannak.

A bíróság kihallgatta a sértettet Is, aki 
bal fűién fekete aelyemkendővel Jelent 

meg.
— És a lánnyal mi történt! — kérdezi ki 

elnök.
— Négy héttel később elvettem fÜMégül! 

válaszolja nagy derültség közepette a malom*  
tisztviselő.

—- Szóval n maga felesége lett, annak elle
nére, hógy elcsufltt ttákf — mosolygott az el
nök — de hiszen őt is ki kell hallgatnunk, be 
van mára idézve...

Farkas erre boldogan jelenti, hogy a felesége 
nem jöhetett el, mart nehány nap óta — a 
szülészeti klinika lakója.

A bíróság, miután az előzmények ismeretéhez 
feltétlenül szükségesnek látjtf Ak asszony ki
hallgatását

■ tárgyalást elnapolta.

BIGIN TÁNC
KONIPLET UZSONNA P «



Budapest, 1»32 szeptember 10.

Uay Kdzmer lelles rehablIKdldst követel, 
az ügyészség pedig ulabb bizonyítási 

indítványokat törleszt a rabla old
Szenzációsnak ígérkezik a vev-dgy szerdal

A belügyminisztériumi építkezések ügyé
ben indult monstruózus bűnügy szerdán 
kerül a budapesti ítélőtábla elé.

Maga Degré Miklós dr. táblai elnök 
fogja tárgyalni Vay Kázmér miniszteri 

tanácsos és társainak bünperét.
A büntető törvényszék csaknem kéthetes 
főtárgyalás után Vay Kázmért, Halassy Gé
zát Csiliér Antalt s a többi vádlottakat 

felmentette az ellenük emelt vád alól.
Csupán Littke Kálmánt mondotta ki bűnös
nek s többhónapi fogházbüntetésre ítélte. 
'Az ítélet ellen Littke fellebbezett, de felleb
bezést jelentett be a felmentett Vay Kázmér 
is a törvényszék ítéletének indokolása 
miatt, mert azt magára nézve sérelmesnek 
találta. Az ítélőtáblára meegérkezett már az 
ügyészség terjedelmes fellebbezése is, 
amelyben

egyes vádpontokra vonatkozóan ujabb 
bizonyítási indítványokat terjeszt elő 

a rendkívül érdekesen boncolgatja a tör
vényszék megállapításait, Vay Kázmér vi
szont a maga fellebbezésében

TELEFUNKEN

OBI
TELE
FUN
KENtíbial fotfirgyatssa

teljes rehabilitálását követeli 
s azt kívánja bizonyítani, hogy öt nemcsak 
felelősség nem terheli az építkezések kö
rüli visszaélésekért, hanem a kincstár érde
keinek szemelőtt tartásával, mindenkor jó
hiszeműen járt el.

A közel félmázsa súlyú aktatömegek át
tanulmányozása után tűzték ki most a táb
lán a fellebbvileli főtárgyalást, amelyen 
már a fellebbezések megindokolásánál is 

éles vitára és replikára lehet számítani 
ée sok egyéb szenzációs részlete is lesz 

a táblai főtárgyalásnak, 
amely három napig fog tartani s igy ítéle
tet csak a hét végére hirdet a tábla.

Vay Kázmér a büntető eljárástól függet
lenül

a közigazgatási hatóságoktól is rehabi
litációt követel.

Erre természetesen csak akkor kerül so. 
ha a bíróságok előtt jogerős ítélettel zárul 
le a bünper. Vay Kázmér és a többi felmen
tett vádlott-társa egyébként valamennyien 
megjelennek a táblái főtárgyaláson.

MAGYAR GYÁRTMÁNY

Az Ébredő Magyarok Egyesületének 
és egy ferencvárosi szíjgyártónak 
érdekes pere a törvényszék előtt 
Ki rendelte a díszes bőröveket a „Sasok**  részére ?

Érdekes pereskedésben hozott ítéletet most 
a budapesti törvényszék. Az Ébredő Magyarok 
Egyesületének sportosztálya keveredett perbe 
Knlhányi Testvérek ferencvárosi szíjgyártó cég
gel. Az EME sportosztályának tagjai, az úgy
nevezett „Sasok**  annakidején több kivonulást 
tartottak s formaruhájukról

nem hiányzott a díszes bőröv sem.
'Az öveket a ferencvárosi szíjgyártó cégnél ren
delték meg, de mindezideig nem fizették ki. A 
cég sokszor sürgette a bőrövek vételárát, de 
• z egyesület nem volt hajlandó fizetni, hanem 
azzal érvelt, hogy a sportosztály különálló 
szervezet s

maga az EME nem felelős tartozásáért. 
Kolhánylék azonban nem elégedtek meg azzal 
a- magyarázattal és ügyvédjük, dr. Búza Barna 
utján

pert Indítottak az EME ellen 1035 pengő 
erejéig.

Az EME a törvényszéki tárgyaláson is a 
Sasokra háritotta a felelősséget s kijelentette

az egyesület ügyvédje: dr. Kísretg István, hogy 
■ki rendelt, az fizessen

s egyenként vonják perbe a Sasokat.
A szíjgyártó azonban továbbra is az egyesü

leten követelte a bőrövek árát s azt hangoz
tatta, hogy az EME egyik vezetője: Baranyai 
Aladár, a sportosztály kapitánya adott meg
bízást a rendelésre.

Miután a felek ragaszkodtak a maguk állás
pontjához. a bíróság

bizonyítást rendelt el a egyben tanúkihall
gatásra Idézte meg ■ Sasokat.

A kihallgatások során a Sasok tanúvallomá
saikban azt adták elő, hogy Baranyay Aladár 
tudott a rendelésről, sőt azt Buday Dezsővel, 
az EME néhai elnökével tárgyalta meg.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után 
a törvényszék az Ébredő Magyarok Egye
sületét kötelezte az 1635 pengő megfize

tésére, 
kimondván, hogy a bőrövek rendeléséért való
ban az egyesület vezetőségét terheli felelősség

Vasárnapi beszélgetés a felmentett 
Toldy bíróval terveiről, a gratuláló 

levelekről és 82 éves édesapjáról
bérpalo

tájának szerény kis lakáséban találtunk rá va
sárnap délben Toldy Zoltán bíróra, akit most 
menteit fel a bíróság. Az ajtón üresen áll még 
m névtábla helye, látszik, hogy nemrég költöz
ködtek ide Toldyék: az apa és hetedik gimna
zista leánya. A család harmadik tagját, Toldy 
bíró feleségét két hónappal ezelőtt temették cl. 

Éppen ebédnél iil Toldy Zoltán leányával.
Derültebb, nyugodtabb a tekintete, mint ahogy 
néhány nap előtt láttuk még.
, — Áz ügyről persze nem nyilatkozhatott! — 

válaszolja csöndesen Toldv biró. — Ezt én, 
aki bíró voltam, igazán nem tartom ildomos
nak. De azt kijelenthetem, hogy

nagyon jól esett, nagyon megindított az 
emberek ragaszkodása.

Nézze meg, mennyi levél von itt. Most kaptam 
őket s a legkülönbözőbb társadalmi állásban 
levő emberek Írták. Sok Ismerősöm van köztük,

Lónyay-üliü egyik négyemeletes

vígszínház
Szombaton, szeptember 24-én 

először

jű házbúi
ualourllány

Vassary János uj vigjótéka

Főszereplők:

Csortos Gyula, 
Dayka Margit, Fejes Teri, 
Kertész Dezső, Rajnai Gábor
A.s első előadások jegyeit már 

árusítják

Árban, minőségben, 
teljesítményben 

verhetetlen I
ÉRDEKLŐDJÖN A 
TELEFUNKEN- 
KERESKEDŐKNEL

Tizmillió frankért eladó Biarritz, 
a hires francia fürdőhely 

Elmaradtak a milliomosok — ráfizetnek a tulajdonosok
Blarrttz, szeptember 18.

... Hétfői Napló tudósítójától.) A nagy világ
égésre és az óriás’ dekonjunktúrára talán jel
lemzőbb eseményt nem is lehet felhozni, mint
hogy

Blarrltz, a híres francia tengeri fürdőhely

(A
Biarriizot, mert —

ráfizet.
Elmaradtak a gazdag emberek, elfogyott a pén
zük, hol v: nnnk ma már a békebeli milliomo
sok, akiknek néháry százezer frank kártyavesz- 
teség meg se kottyan?...

Birarritzért

Tízmillió írónkéit bárki mei}vásároihaijaa.,füraőhelvekhirálynóiétu

őe igen sok idegen ember is levelet Irt 
nekem.

Aztán feleségéről beszél megindult hangon 
Toldy biró s elmondja, mennyire fáj, hogy ő 
már nem érhette meg a bíróság előtt elhang- 

.. ,. tegkfafii.bbi ter,
Zoltánt, aki ezt

zott felmentő ítéletet. Majd 
veiről kérdezzük meg Toldy 
válaszolja:

— A hélen utazom haza 
nek a szüleim.

Az apám 82 éves, az
Az én nagy tragédiám mellett öcsém családjá
ban történt haláleset is mélyen lesújtotta őket. 
Nemrég hunyt el fivéremnek a felesége is. Ha 
kipihenem magam otthon, Berelváson, 

visszajövök Pestre s a sporttal szeretnék 
foglalkozni.

Azelőtt ar MLSz alelnökc voltam s mindig 
nagyon érdekelt, lekötött a sport. Talán a 
sportélet keretei közölt találom meg a jövő el
helyezkedést.

Beretvásra, itt él

anyám 72.

A „fürdőhelyek gyöngyét", a francia tengerpart 
legszebb és legkulturáltabb pontját bárki meg
veheti, akinek elegendő pénz szunnyad a zse
bében. Eladók a luxusszállodák, a nagy ka
szinó, amelyben nem is olyan régen, 'még ko
moly, békebeli vagyonok cseréltek gazdát — 
eladó minden, o gazdasági dekonjunktúra miatt.
Az eddigi tulajdonos részvénytársaság eladja I gani az ajánlatokkal...

tízmillió frankot kérnek,
de ha komoly reflektáns akad, egészen bizo
nyos, hogy olcsóbban is meg lehet kapni. 
Potom

három millió pengőért tehát bárki meg
veheti

a legszebb francia fürdőhelyet — lehet tol ott-

Szélhámos ál>háztulajdonost fogott 
a rendőrség

Leleplezték a Ráday-utcai „állásközvetítő* 1 irodát
A főkapitányságon csalás miatt letartóz

tatták österreicher Károly és Somogyi Jenő 
ügynököket, akik házmesteri állásokul ígér
tek, pénzt vettek föl áldozataiktól és az óva
dék fejében átvett összeget elköltötték. A 
rendőrség megállapította, hogy a két ügynök 

összeköttetésben állt Steiner Dezső ro- 
vottniultn betörővel

és Braun Andor nevű barátjával.

Steiner 
közvetítő 
állásokat 
fogadta,

Steiner

én Braun a Ráday-utcában állás*  
irodái nyitottak és házmestert 
hirdettek. A jelentkezőket Braun

...................... " i

Hatezerötszáz méter finom őszi 
ruhaszövet csodálatos olcsón 
csak a hölgy közönségnek s a 
ruhaszalonoknak

pedig mint háziúr mutatkozott 
bt és tárgyalt velük.

A vége mindig az volt, hogy óvadékot vet
lek át és a pénzt elsikkasztották. Miután ez 
kiderült,

Braunt és Steincrl szintén letartóztatták.
Megtudták a detektívek azt is, hogy a tár
saságnak ötödik tagja is volt, Kondás De
zső, aki mint fölhajtó szereped.

Komlóst is el akarták fogni, 
de eltűnt Budapestről.

A felhajtó! most rádión körözik, négy társát 
pedig átadták a királyi ügyészségnek.

Bármily szépen aüt is ■ nap szeptember de
rekán. hiába, itt az ősz és nincs ember, aki 
kivonhatná magát az őszi ruha gondja alól. 
Szép, divatos, praktikus, )ó minőség# őszi szö
vetet venni; — olcsón, ez a program. Valami 
kivételes alkuimat találni. Mert ha nagyon ke
res az ember, ez Is akad Hogyne, feltétlenül. 
Ig.y uiost is tudnak sokan olyan forrásról, mely
nek AlkHlmi jutánvossága — csoda szómba 
megy. Nagy tétel szövetről van szó, — p-mlo- 
sabhan: hatezerötszáz méterről mely-’t a 
kereskedő oly kivételes áron vehetett ót. hogy 
most pár pengőért osztogatja, a mai áruknál 
sokkal értékesebb finom kelméket. Vagyis ez a 
rendkívüli szövet occasslo azt jelenti, hogy őszi 
és téli ruhaezóvetek kaphatók kompiéra, séta- 
mhmantórn, délutáni loalettra alkalmasak, 
mindenféle szövésilck. egypzlnüek és mintázol 
lak sokféle árnyalatban — köröttük őzeerszék,

gazdag szővctsorozntbnn, a feketétől és

tvldek, kreppek és az összes divafszővések — 
100-tól 140 cin ig szélesek 2.90 pengő egységes 
árban. Kaphatók azután kosztümökre, kabá
tokra és sport dresszekre alkalmas vastagabb 
szövetek ar összes divat anyagok, úgymint, 
bükié , diagonál . tweed- és dubl-kelme stb. 
szintén igen nagy választékban 140-től 150 
centiméter szélességben, hét pengő 80 ért és 9 
pengő 80-érl Meg kell itt jegyeznünk, hogy va
lamennyi idei divatszinárnyalat feltalálható e

v. a 
sötétkéktől a bordóvörösig és fűzőidig az ezüst
szürkétől a vakondokszfirkéig, a drapptól a 
csokoládébarnáig, minden színárnyalat. Ez a 
vissza nem térő okkazió természetesen a Kól 
vin-léri Fenyves áruházban kínálkozik, ahol 
már oly sok örömteljcg vásárlásban volt része 
a takarékos bölgyküzünscgnck.

jó rádiója. A 3+1 lámpás 7037-es 
és az 5+1 lámpás 7050-es Orion rádiót 
bármely szaküzletben bemutatják.

Gyártja: Orion Iziálámpayyár,
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Hl KEK
A íüggetlen kisgazdapárt 

pécsi gyű ese
Pécs, szeptember 28.

Hétfői Napló tudóeitójánnk telefonjelen 
) A független kisgazdapárt vasárnap délben 

mintegy ezer főnyi közönség je-

Gyors,toll lanacs iltIHezIk a sármelléki 
gyuitoDato nazasnar loiott

Szakrenybe buli csendőrök lepleztek le a gyuMogolöket

<4 
ié-Á) 
íaítottu meg .......       „
leóMtében gyűlését, amelyre a központból Eck 
harjjt Tibor, Hunuady Ferenc gróf, Kiéin Antal, 
Tuzchányi Egon, láng Lénárt országgyűlési 
kéulHscIők és Nagy Ferenc országos főtitkár 
jelentek meg.

faöoek Jenő gazda üdvözölte a megjelent 
or^aggy. képviselőket. Utána Hunyady Ferenc 
gróf szólalt fel. aki leginkább arról beszélt, hogy 
bír a párt elmében nincsen meg a keresztény 
jelző. azért a pártnak célkitűzései és cselekede
téi’ csakis kereszténu szellemben történnek. A 
l'*I*

harcot hirdet a bankokkal, a kartcllekkel 
szemben

és természetesen n mai kormányzati rendszer 
eH<m h»

Eckhardl Tibor volt a következő szónok, aki 
arról beszélt, hogyha a párt uralomra jut. 
akkor első feladata lesz a mezőgazdasági ter
ményeknek megfelelő piacokat bizlositatii, le
szállítani n költségvetést, mert a mostanit nem 
birjg el a mai kis Magyarország. Követelik a 
titkos választójogot, de mindezeket a reformo
kul

caakla törvényes eszközökkel akarják ki
küldeni.

I.dnn Lénárt a nyiigatmagyarországl gazdák 
üdvözletét tolmácsolta. Kicin Antal arról be- 
•*»é|t,  hogv az egységespórt milyen mulasztáso
kat követett el. Turchányi Egon éles szavak 
L..I kritizálta a kormány működését, majd 
Naay Ferenc nagy tetszéssel fogadott felszó 
1a|ísa Után az értekezlet véget ért.

Nagykanizsa, szept. 18.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

felentése.) A nagy kanizsai Ügyészség foghá 
zúban várja sorsát Kisvarga Sándor éa fele 
nége, akiket a csendőrség a sármelléki tűz 
vési előidézésének gyanúja miatt tartózta
tott le. Mikor a gyanú rájuk terelődött, 
mindketten tagadtak, tárgyi bizonyíték nem 
volt ellenük. A csendőrök végül is ügyes 
fogással leplezték le*  a gyűjtógatókat. A 
csendőrőrsön

a szekrénybe elbújt két csendőr 
és a szobába behozták a házaspárt. Mikor 
magukra maradtak, beszélgetni kezdtek.

Természetesen azt hitték, senki sincs a szo
bában és Kisvarga igy szólt az asszonyhoz:

— Ha elárulsz és megmondod, hogy én 
gyújtottam fel a biró szérüskertfét, agyon
verlek!

Ebben n pillanatban
előléptek rejtekhelyükről a csendőrök, 

jegyzőkönyvet vettek fel az elhangzott ki
jelentésről, majd mindkettőjüket átadták a 
nagykanizsai ügyészségnek. Kisvargát és 
feleségét

a gyorsított eljárás alapján
a legközelebbi napokban állítják törvény
szék elé.

— Ar.nyérn*!  é» M ezrei Mró Ml- 
dugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési 
inger, derékfájás, meliszorűlás, szívdobogás 
és stédülési rohamoknál ■ természete*  
nFcrvuc JúabvF' keaciűvíí híazüiJalá 
mes megkönnyebbülést eredményér. A 
belső bajok orvosai az igen enyhe hatású 
Ferenc József vizet sokszor mindennapi 
használatra reggel és este egy-egy félpofcárnyi 
mennyiségben rendelik. A Ferenc Jórsef 
kcserűvfz gyógyszertárakban, drogériákban 
éa fűszerüzletekben kapható.

Ár IdeAlla 
tfraf fyágy tidtlia

Erősen redukált 
utóldény árak.

— Meleg Idő. Vasárnap ragyogó, napsü
téses meleg idő volt. Délben 23 fokot mu
tatott a hőmérő, A Meteorológiai Intézet 
I rognódsa a következő: Az évszakhoz ké
pest meleg Idő, az éjszakai lehűlés csökke
nése és az ország északi s északnyugati ré
szein felhösödés várható.

— Elsüllyedt dunai malom. Báláról jelentik: 
A Holland Hajózási Társaság „Amsterdam'' 

..nsvü vontaWhgjója a. napokban Paksuál n.eld- 
ment Kordái Ferenc vízimalmának, amelyet 
Táncáról elszakított. A megindulj malom mé
rik négy malmot sodort magéval. Koródi malma 
elsüllyedt, mig a többi malom kisebb-nsgyobb 
sérüléseket szenvedett. A budapesti révkapi- 
t',ny»ág helyseiül .sémiét tartott annak megái 
l ipitására, hogy kit terhel a felelősség.

— Halastóba fojtotta gyermekét a lelketlen
■nya. Nagykanizsáról jelentik: Széchényi Bér- 
Illan gróf fehősegesrii birtokán n halastóban 
csecsemőből!testet talállak. A csendőrök Enyingi 
IWlénét vették gyanúba. Ar asszony rövidesen 
beismerte, hogy a gyermek az övé és megszü- 

‘ Ízlése után a halastóba dobta. Enuinginé férje 
gyilkosság miatt 12 évi fegyházbüntetését tölti 
a Sopron-kóhidai fegyhézban. Az asszony köz
lőn megismerkedett egy másik férfival és a 
viszonyból származó gyermekit ölte meg as 
nsszony Enyinginél letartóztatták ___________

Oláfálhéf ar„ VTamnvaaab6»áqn6l't!

mertek szerini
lerfiöifflnyt feioitot 30 P-ert, 
MiikaiMtot 35 p-ert KAszitanK. 
MU l !• ews hmkh garancia arra, mw az naa araa 
rmuarn a aagg narcsiswa vata tatán itat ajaniatm a n»g- 

r aMa ast mmm namarara aumeini.
„VersonyszaDOsftg" K

— Lezuhant egy repülőgép — három 
halott. Sidncyből jelentik: Az ausztráliai 
partvidéken vasárnap lezuhant egy menet- 
rendszerű utasszállító repülőgép, amely 
Brishaneból jövet a Byron-öböl felé tartott. 
A repülőgép három utasa szörnyethalt.

— As Alföldi Bizottság váudnrgyüléne. Öten- 
lesről jelentik: Az Országos Alföldi Bizottság 
vasárnap vándorgyűlést tartott, melyen k’le- 
helsberg Kunó gróf volt Közoktatási minisz
ter kíséretében megjelentek Bu<i János volt 
minisster. Schandl Károly és Krugcr Aladár 
országgyűlési képviselők. A vándorgyűlésen a: 
Alföld különleges problémáit vitatták meg.

— Templomrablók kifosztottak egy kápolnát. 
A Gyáli-uti helyőrségi kórház kápolnájában 
vasárnap tolvajok jártak. Kifosztották a per
selyeket. A rendőrség a nyomozást megindí
totta a templomrablók kézrekeritésére.

A*fHmr»im
60 *r* fennálló divalAruréK 

SOf ZlÖKŰZimT 

FELOSZLATJA
BlaörnnsIU nnbvrtnh. Ingek, kall

— Átmeneti knbe ok mojdne

FELEÍROH wtpxaiM

Báró Szterényi József pőre 
lóth Aladár közjegyzővel 

Ki az ur a sárszentmihályi birtokon?

— Deutach Ernő dr. Onnepléae. Az Izr- Siket
némák Országos Intézete és az Ingyentej Egye
sület kedden délután hat órakor ünnepli dr. 
Deutsch Ernő Igazgató-főorvost. A mexíkói-uH 
intézet nagytermében arcképleleplező dlszülés*  
tartanak.

— Volt Ernő rajztanár hirtelen bálái*.  
Vasárnap délután Volt Ernő székesfővárod 
rajztanár Endrődi-utca S7. számú villájá
ban rosszul lett. A kihívott mentők már csak 
a beállott halált konstatálhatták. Megállapít 
tották, hogy aggszélhűdés ölte meg. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

Székesfehérvár. azoni ember 18.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Különös háborúskodás keletkezett most 
Zichy Rafael sárszentmihályl birtokának uj tu
lajdonosai, báró Szterényl József és dr. Tóth 
Aladár budapesti királyi közjegyző kÖzőtL Az 
adásvételi szerződét szerint ugyanis mindkét 
uj birtokos részére biztosíttatott, hogy a bir
tokokról a vasúti állomásra vezető utat közö
sen használhatják. Ennek dacára

bíró Szterényl József elzárta a közös uta’ 
dr. Tóth Aladár elől,

aki igy csak óriási kerülővel tudta a birtokról 
a vasúti állomást megközelíteni.

Tóth Aladár erre pert indított báró Szterényi

József ellen és ezt a pert szomtiaton tárgyalta 
a székes fehérvári királyi törvényszéken dr. 
fiurta Gyula tanácsa.

Báró Szterényi József képviselője pergátló 
kifogást emelt a törvényszék illetékessége ellen 
és kérte, hogy a törvényszék tzúllitpa le ille
tékességét, mért ez a« ügy a járásbíróság elé 
tartozik, mert összege nem éri el a háromezer 
pengőt Tóth Aladár dr. viszont kérte a per
gátló kifogás elutasítását és azt, hogy

mondja ki a törvényszék aoramfts viasza- 
helyezését u ut baszná atába.

A törvényszék nem döntött, hanem szep
tember 29-ére halasztotta a tárgyalást, amikor 
ki fogja hirdetni hatórozalát a pergátló kifo
gások tárgyában.

A 2ffi3!óres • klaJöva4a«mA

rKostntta m=x e tftfönte m flaonrtt'tfl eljártwtat 
készült ctgar'*ttst  éa ez lesi s kedvero füatöint- 
vs'ója. Ob-sA, kellpm'B. könnyű, jói égó. beüt- 
zonyttoitnn t -rtőtii nttö bataRa.

Ritka alkalom férfiruharendeléste!
Sikerül*  est? ns agyar posztógyárnak íelhalmosódóít őszi- 
és téli sztlvet Maradékait hihetetlenül olcsón megszerez
nünk- amelyekből készítünk mérték utón remek

igyar posztógyárnak íeihuimoződoíi őszi® 
-__ígszerez-

_—_  ---- „—^ZZ Ló—----- ó. «ó„ kivitelt!
férHtilto *yt  40 pengőért, fekete vagy sötétszürke hosszú 
télikabát idényelőtti olcsó árban 48 pengőért, átmeneti 
felöltőt 85 pengőért, ameddig a maradék készletünk tart. 

RUHAKERESKEDKLMIVALLAL4T, Ferenckörut 39. I. em.
MteL Ml.nlhmlh.lyrei jelentik: V.UrnapI _ A kMektdto Uut.luUlk bMohla Síé- 
•r Hl.nl sportpályán rendexetl hitbalmeres ehcnyl .trjdnál Sioaibalhclyról Jelentik: HM 
Után Katin Mihfllv riné«7c«>0éri mjntAmndtn r. I . . . ' . ......x «- .i ti i ±í , . , . .------ vuvubu-juuim. Qzvuiotuniiyrot leienuK; mim*ÍÜÜxÍTS y - Penő ür-.vasutigazgató gondolata volt M é

ftkik a Sportpálya mellett féyö níiavaíanvu ünnznsra. malv va«árnan fnlvt ll> 
vasúti töltést tisztltofflk meg a szenvedélyed 
fubfllldrukkerektől. Koiztit nagynehezen sikc-. 
rült csak megfékezni és a rendőrkapitányságra 
előállítani, ahol őrizetbe vették.

Sikkasztott ■ nyírbátori vldnálls pénztá
rosa. Debrecenből jelentik: Sárkány Antal, a 
nyírbátori vicinális vasút alebreceni pénztárosa 
ötezer pengőt tikkasztott. Sárkányt letartóztat
ták s ma hallgatja ki a törvényszék vizsgáló, 
bírája.

— Kifosztottak egy élelmiszerbódét. Fried- 
mnnn Péter Hermina-ut 47. számú húz előtt lévő 
élelmiszerbOdéjít ismeretlen tettesek vasárnap 
feltörték és kifosztották. A betörők töbhsxáz 
pengő értékA árut zsákmányoltak. A rendőrség 
a betörés ügyében megindította a nyomozást.

tyigyar.áijyu ünnepség, mely vasárnap folyt lé 
Nagycenken Széchenyi István sírjánál. Samar- 
jay Lajos MÁV elnöklgazgató és sok előkelőség 
élén 1700 közlekedési tisztviselő kereste fel a 
magyar közlekedésügy nagy rajongójának sír
ját. A sírnál Nty Ákos dr. mondott ünnepi be
szédet. A sir megkoszorúzása után a résztvevők 
Sopronba mentek, ahol a város nevezetességeit 
tekintették meg.

Jó megjelenésű
urak ea hölgyek ti Imfet vétel céljából 
jelentkezzenek ma, líMn délbon 13- i.|g • 

U F A - színházban, köjut

volt 
szafmanruQgvi

Rég as Abonyl-kávéhAzbn 
bm e? neki, nol tő tötte nyAri 

Rér ,ap, jobba'*  ön ■gveága Rém 
m -’Btl mentit P f.*O-0r»  

hí v«Mortt itallal e -ytat: a|> .... .. . ... ....

Hóm el kedve*  
(Aréna-"! in) Ar 
estéit. Mo’IAs*  
takHr('koekn<ib>,< 
kétsremélyes w — —_______-------------- —
l.to-ért ki»-- at. z.talr< nde és J. S2-4-<x. Negy- 
foüAaös anen te ap mer int kas hős taszair- 
tünk P i.íj, »(Aaoa ebedet P 1 JO-ért.

— Nyolc ember éleiét mentette meg. Báláról 
jelentik: Nemrégiben történt, hogy fíreksa Já
nos bajai molnármester nyolc emberéletet men
tett meg a Dunán. Szősz Pál bajai tanító Jött 
ót a Dunán feleségével, négy apró gyermekével 
és két vrndéglánnyal. A vízimalmok kötelében 
nz evezője eltört, mire a vir sodra nekivitte a 
vízimalmoknak. A csónnk felborult. Ekkor egy 
másik vízimalomból segítségre Jött Grekxa Já
nos. aki leállította • malmot s megmentette n 
nyolc fuldokló embert. A bajai rendőrség ki
hint etésre terjesztette fel Greksa Jánost, akit a 
belügyminiszter mnil 160 pengővel jutalmazott 
meg bátor életmentéséért.

— Pécsi fotoamatőrök kiállítása vasárnap 
nyílt meg. Sokszáz értékes, kitűnő felvétel teszi 
nívóssá a kiállítást, melyet Schmidt Lajos vár
megyei főjegyző nyitott meg Ünnepélyes kere
tek között.

— A Gulstlzla per ri'ngheria Miskolcon. 
Miskolcról jelentik: A Guígtizia per l'Unghe- 
rla repülőgép vidéki körrépülése során ma 
délután Nyíregyházáról 2 óra 55 perckor 
Miskolc fölé érkezett. A repülőgép a város 
fölött köröket irt le, majd a sajóparti repü
lőtéren leszállt. A gépből kiszálló KdZmdn 
légügyi főfelügyelőt és Lilomski montŐrt 
dr. Hamay Béla helyettes polgármester a 
város vezetősége és mintegy 5000 főnyi kö
zönség élén üdvözölte. Az üdvözlések után 
a Bükk-Mátravidéki Aerokltib pilótái gé
peikkel repülőmutatványokat végeztek.

— Nő kapott gyógyszertárjogot. Kalebiá- 
ról jelentik: A belügyminiszter patikaenge
délyt adott Kelebióra Bodoky Ica gyógysze
rész, halasi lakosnak.

prolongáltuk!fwmom
A legforróbb sík

JOHNNY WEISSMÜLLER 
r mák alakltáM:

— Frontharcosok zászlószentelési f coe. 
Az Országos Fronharcos Szövetség vasár
nap délelőtt Szent Imre herceg .^obra el"tt 
zászlószéntelési ünnepet tartott. Az ünnep
ségen Galdntal-Glock Tivadar nyugalmazott 
tábornok, gróf Takách-Tholvaxj József 
nyugalmazott altábornagy és Marteekérvl 
Imre főváros! bizottsági tag beszéltek. Ez
után a zászlóavatás következett. F más*  
után járultak a lobogóhoz áldást kérve a 
katolikus, református, evangélikus, görög, 
izraelita és mohamedán lelkészek. 

Olcsó férfi szóvetakclé 
let áröan ÖJlffdKl'il.rK 
t mtr átmeneti kabát szövet IS P. 1 mtr télikabát szövet tS P 

Ráuász és Társa ezelőtt SaK-ütes S. Mám
— Pakota József beszámoló körútja. A 

monori kerület országgyűlési képviselője. 
Pakots József vasárnap a kerület két köz
ségiben Gombán és üllőn beszámoló beszé
det tartott, amelyre elkísérte őt Bródy Ernő 
országgviil<si képviselő is,. Beszédében éle
sen kritizálta a kormány gazdasági politi
káját, követelte a kőzszabadságok helyre*  
állítását és az általános, titkos választói jo
got. A jövő vasárnap folytatja körútját és 
pedig Nyáregyháza és Vasad községekben, 
majd a következő vasárnap a kerület szék
helyén, Modoron tart beszámoló gyűlést.

Árverésre
kerül 1032. szeptember hó 19-én, d. u. 5 ón

kor (V. Markó utca 25. földszint 25.) 

nagy gyártelep
Üllői ut s omazódságában (mppangyárt 

célra különösen alkalmas) Kikiáltási ár 34.200 
pengő. Érdeklődni lehet 81-8-52 tel. szám alatt.

az

— Szorulásban szenvedőknél az „Igmándí'*  
víz válik be legjobban.

— Zsíron, pattanásos arcbőr kezelésére hasr*  
néljon púder helyett Sulfamyl kénpudert. Éj
jeli használatra Sulfamyl krémét
ben kapható.

eiőkszrit polgárt éaZSOluOS
— Halálozás. Péter Vilmos, a Magyar-Olasz 

Bank nyug, cégvezetője meghalt. Temetése 
19-én délután fél 3-kor a rákoskeresztúri izr. 
temetőből.

A bűbájos 
MAGDA SCHNEIDER

legbübá/osabb filmjét
még egy hétre

HALLÓ! Ul SZERELEM!
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8000 motor
az eddigi P 9 ■ helyett 6.70 pengőért!

Minden színben. Míg a kéuíet tarts

Fischer Simon Rt v“dB*Mi-utca  10

Méreggel megölte magét 
egy fiatel tusüonlssza

n végvári 8SP8TM
Marosvásárhely, szeptember 18.

fA Hétfői Napló tudósitójától.) Nagv meg- 
döbbeuéat kelté tragédia játszódott le tegnap 
Maróé vásárhelyen, a Stefánia-gyermrkóvodá- 
bán. As Intéseiben működött mint dlakonissza- 
Slölt Zöld Gizella, Zöld János végvári refonná- 

t esperes leánya. A feltűnően sxép huszon
egyíves leány egy esztendővel eselőtt’ került az 
óvodába és Hagy buzgalommal készült avatá 
sára. Sokan ugy tudják, hogy Zöld Gizella 

szerelmi csalódás miatt akart elvonulni
a világtól.

A fiatal diakonissza jelöltet tegnap este hiába

iBánvának trasMUHa
várták vacsorára a közös étkezőteremben 
Társnői bementek a szobájába, ahol legnagyobb 
rémületükre szörnyű görcsök közt találták Zöld 
Gizellát. A mentőket hívták, akik megállapítot
ták, hogy

sósavval mérgezte meg magát
és kórházba vitték, de már nem lehetett segíteni 
rajta, rövidesen kiszenvedett. Búcsúlevelet nenj 
irt és az öngyilkosság pontos okát igy netn tud
ják. Édesanyját táviratban éresittették a tragé
diáról és a szerencsétlen anya megérkezése után 

ájultén esett Ihmze és Idegsokkot kapott 
leánya holtteste mellett

— A kis diák tragédiája. Esztergomból 
jelentik: Az esztergomi Szent István fürdő 
uszodájában szombaton este szerencMtiep- 
ség történt az esztergomi reáliskola úszó
gyakorlatai közben. A gyakorló óra végez
tével a növendékek számbavételénél kitűnt, 
hogy Kis Tibor harmadik osztályos realista 
hiányzik. Azonnal az eltűnt kis diák kere 
sésére indultak és az uszoda vizének le
eresztése után a levegő csatornában meg
találták s kisfiú hüiíiesiúí. Kis Tibor ki
tűnő úszó vojt, de valószínűleg virtusko 
dásból beúszott a keskeny vízlevezető csa- 
tornába, ahonnan a viz erős sodra miatt 
nem tudott visszatérni.

— Tolvajt fogott a fegyenc. Vácról jelentik. 
Sződliget táján mezőgazdasági telepe és szép 
gyümölcsöse van a váci fegyintézetnek. Tekin 
tettel arra, hogy a szilva és a szőlő most érik 
a gyümölcsöst állandóan őrizni kell és az őr
zésben a kint dolgozó fegyencek Is résátvesz 
nek. így történt, hogy egyik éjszaka a mun
kára kirendelt fegyencek egyike tolvajt fogott, 
aki a gyümölcsöt akarta megdézsmálni, de 
rajta veszett, mert a fegyencből lett gyümölcs 
őr lefülelte.

olcsó

Külön 
mérték- 
osztály!

elismerttartós
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Kommunista tüntetés az osztrák nácik 
kongresszusán

Hitler képviselője Bécsben

Esti kereskedelmi 
szaktanfolyam.

A BUDAPESTI KERESKEDELMI AKADÉMIA »!- 
kalmawtiak. TISZTVISELŐK, FŐiSKOLAI ilAtLÚA- 
TÓK db. részére

tanfolyamot nyit.
Felvétetnek 4-8 ktaéphkelét Wgsettck. Tentéríreki 
könyvvitel (tnérl?(k*uité«.  Átíró móditerek i»). le
velesé*.  kereek. itiAmt.n, kerrakedeln) és kfliRazda- 
kégl alephmervtek. Időtartam: 5 hó. Tantié*  heten
ként négyszer, eáte W—Si8; szerdán ét szombaton 
nince tanítás. Megnyitás IMt szeptember Mán. Ti- 
jékóztetó az Intézet kapusánál kapható. Beírató*  
naponta 8-1-ig és este M7—8 tg ez ilazgatóslgndl, 

V„ Alkotmány aira II. Telefon.- 20-5-47.

Vidéki iióküzlet: Békéscsaba

Bére, szeptemher 18.
Az osztrák nemzeti szocialista párt fisz! kon

gresszusa minden komolyabb Incidens nélkül 
folyt le. Kommunista tüntetők próbált Akti gyan 
megzavarni a stafétafutást, a rendőrség azon
ban mindenütt még idejekorán közbelépett és 

tizenkét tüntetőt letartóztatott.
A hórogkeresztes kongresszus vezérszónoka 

Góébbels dr., aki Hitler Adolfot képviselte, dél
után félegv órakor érkezett meg Berlinből a 
Féretlc Józef pályaudvaron, ahol többszás fő
nyi nemzeti szocialista tömeg fogadta viharos

lelkesedéssel. Innen Goebbeh dr. a hemalsi 
Engelmann-arénába ment, shol délután fórom 
órakor megkezdődött a nagygyűlés.

Mintegy
15.000 főnyi tömeg Jelent meg, 

hogy meghallgassa Gaebbels dr. beszédét. Mi
után az arénában nem lehetett elhelyezni ezt 
az óriási tömeget, a vezetőség kénytelen volt 
egy másik nagy termet Is kibérelni a köreiben, 
ahol pótgyfllést tartottak az arénából kiszo
rultak száméra. Mind a két gyűlés nyugodtan 
folyt le. Goebbtls dr. este visszautazott Ber
linbe.

— Szocialista képviselők beszámoló gyű
lései. Vasárnap délelőtt a főváros szocialista 
képviselői beszámoló gyűlést tartottat- 
fítlehlcr József, az óbudai Munkásotthon
ban, Kertész Miklós a mintakészitflk helyi
ségeiben, Weltner Jakab a szállítóműnké 
•oknál. Peger Károly a szabók szaki'-'•lé
tében, Buchinger Manó és Kabók Lajos a 
vasmunkások otthonában. Farkat István 
pedig a kőbányai munkásotthonban tartótt 
beszámolót. Valamennyien a közszahadsá- 
gok helyreállítását, munkaalkalmak terem
tését sürgették.

IcabareldancingmdBV|í 2 Albertös 
mlljiezelés ww

UelépódtJ nincs' Mérsékelt Arak!
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— Országos kutyaderby a Városligetben. A 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete va
sárnap rendette meg első versenyét a Beketom 
cirkuszban. A versenyen az ország minden részé
ből tóbbszáz tenyésztő vett részt. Ilosoag Lajos 
elnökletével a zsűri negyvenöt derhygyörtes cí
met oszlott ki.

— Megmérgeztc magát két asszony. Szót 
jndrp Józsefné 21 éves háztartásbeli asszony, 
egy magántisztviselő felesége, az Aréna-ut 140. 
jizSmu házban gázzal megmérgezte magát. — 
Vojticsek Józsefné 51 éves ©ári munkésnÖ az 
Andrássy ut 98. sz.im előtt égy pádon ismeret
len méreggel megmérgezte magát. Az életunt 
nőket a mentők a Rókus-kórházba szállították.

— Nem azonos. Múlt heti számunkban meg
írtuk, hogy gróf Jankovlcs István néven stél- 
bámoskódott egy fiatalember, aki repülőtiszt
nek adta ki magát, házasságszédelgélt követett 
el. m.’g aztán Héttízen elfogták. Tfj. Jankooích 
jutván gépészmérnök, t. hadnagy most annak 
közlését kéri tőlünk, hogy ezzel az emberret 
nem áronon.

Megváltozik
Breitfeld divat

bemutatója 
Breitfckl szűca értesíti a divatbentutatóru 

meghívott hölgyeket, hogy a jelzett betpu- 
tatót — mivel a hatóság a záróra meghősz 
szabbítását pem engedélyezte — nem hal, 
hanem féföl órakor fogja hétfőn, kedden és 
szerdán megtnrtani.

A revfl délelőtti Ideje változatlanul fél
tizenkét óra.

— párizsi modejlrajzok Budapesten. Az idő 
őszre változóit. Természetes, hogy a divathöl
gyek mór az őszi ruhák problémáin gondolkod
nak. Idén a hölgyeknek könnyebb fest a kü
lönben Is kellemes elfoglaltság, mintán Szűct és 
Márkushoz már beérkeztek az ujSzerü szövésű 
selymek. Idén a legnagyobb nehézségekbe üt
között. hiszen mindenki ismert a külföldi be
hozatal korlátozásait, de Szűcs én Márkus igye
kezett az európai hírű cég eddigi nívóját ugy a 
minőségben, mint a választékban megtartani. 
A divatkülőnlegességekct idén a mai viszonyok 
hoz alkalmazkodva rendkívül olcsó árak mel 
lett hozza forgalomba. A remekebbnél reme- 
kebb kelmékkel együtt a cég készséggel bocsátja 
rendelkezésre a kelmék alapján készült eredeti 
párizsi modellrajzok teljes sorozatát is.

— Felavatták Slmonyl óbester emléktáblá
ját. Nyíregyházáról jelentik; Nagykálló közön
sége Simongi óbester halálának századik év
fordulóját ma ünnepelte emléktábla-leleplezés
sel. Az ünnepségen József főherceg képvisele
tében Szurmay Sándor tábornok, a Mária Te- 
rérlá-rend képviseletében Lukaslch Géza al
tábornagy, a honvédelmi miniszter és a hon 
védség képviseletében Siposs Árpád altábor
nagy Jelent meg; ott volt még a többiek között 
Ferenczu 'Tibor budapesti főkapitány és Kál 
lap Miklós volt államtitkár is.

— Kirabolta egy fogtechnikus lakását az al- 
bérlőnő. Vasárnap este bejelentette Schwamm 
Arnold fogtechnikus a főkapitányságon, hogy 
Tcréz-körut 29. számú lakását kifosztották. Dél
után, mig nem tartózkodott otthon, albérlőnője. 
Simonoófcs Lenke főlfcsz.itette a szekrényeket, 
kinyitotta a Werthelmcr-kAawát, tóbbezer pengő 
értékű ékszert, ruhaneműt és nyárt aranyat 
zsákmányolt. A főkapitányságon nagy meglepe
téssé Ifogadták a bejelentést, mert Stmonóoice 
Lenke régi ismerőse a rendőrségnek, hasonló 
lakásfosztogatásért kapott büntetését csak nem
régen töltötte k> a fogházban. Elrendelték or 
szagos körözését

— ügyvédi határidőnapló. Pongráct Jenő dr. 
ügyvéd szerkesztésében hasznos könyvecske 
hagyta el a sajtót. A könyv tartalmazza az lile 
tékszabólyokat, ez ügyvédi, végrehajtói, postai 
díjszabást és a mindennapi éledten az ügyví 
dek Számára szükséges tudnivalókat Ezenkívül 
naptárt és határidőnaplót tartalmaz a könyv, 
amely a Magyar Törvénykezés kiadásában. 
Budapest, VI., Vilmos császár-ut 81 Jelent meg. 
A csinosan, finom papíron kiállított könyv ára 
1 P 20 f.

— Gaadagyűléa Rákoscsabán. Az Országom 
Gazdakör gödöllői Járási bizottsága vasárnap 
délelőtt nagyszámti kisgazda részvételével köz 
ebéddel egybekötött nagygyűlést tartott Rákos 
csabán Szabó Károly elnöki megnyitója után 
Farkas Árpád és Czeglédy Endre az Országos 
Gazdakör elnöke, volt nemzetgyűlési képviseli 
szólaltak fel. A gyűlésen megvitatták a kis 
gazdákat érintő problémákat.

— Halálos repülőszepcncaétlenség. Braun 
schtneigből Jelentik- A nemzeti szmialsitók ma 
repülőnapot rendeztek, amelynek során halá
los szerencsétlenség történt. Albrecht braun- 
schweigí mürepülő gépe összeütközött egy má
sik géppel és lezuhant. Albrecht azonnal meg
halt S a gép teljesen összetört. A mósik gép az 
összeütközés utón tovább folytatta a repülést.

— Nagyváradra gyalogolt férje sírjához, 
a Ott meghalt. Debrecenből jelentik: Tragi
kus haláleset híre érkezett ide Berettyóúj
faluból. özv. Csősz Jánosné 76 éves berety- 
tvóujfaiusi asszony gyalogszerrel indult el 
Nagyváradra, hogy az ottani temetőben 
nyugvó férje sírját meglátogassa. CsÖszné 
alig időzött férje sírjánál, amikor hirtelen 
összeesett és meghalt, őr orvosi vizsgálat 
megállapította, hogy a nagy kimerültség 
ölte meg. Nagy részvét mellett temették el 
Nagyváradon, a férje melletti sirhantba.

— Felvonulási tilalom Al’óaurztrlába’n. 
Pécsből jelentik: Stájerország után most Aisó- 
auszlriában is általános felvonulási tilalmat 
bocsátottak ki, tekintettel arra, hogy az utóbbi 
napokban több helyütt véres összeütkörés-'k 
voltak politikai ellenfelek között. A tilalom ér*  
leimében szeptember 19-étŐl október 12 óig 
Alsóáueztria területén tilos minden szabad ég 
alatt tartandó gyűlés és nyilvános felvonulás.

— Halálos katasztrófa az országaién. Kiéi
ből jelentik: Pretz és Ralsdorf között egy sze
mélyszállító autó összeütközött egy lovasuké- 
csival. Az összeütközés olyan heves volt, hogy 
a kocsi rudja az autóban ülő Mctz düsaeldorli 
mérnök fejen törött szét. Metz azotmal meg
halt. Az összeütközés következtében a lovak 
megvadultak és a kocsis leesett a bakról. Su- 
Ivosan megsebesült.

— Kocsi és motorkerékpár karambolja. Va
sárnap a Kerepesi utón Torma Miklós 28 éves 
gyárimunkás motorkerékpárjával belehajtott 
Baranyai István lovaskocsijába Tormát sulyos 
sérüléseivel a mentők beszállították a Rókus- 
kórházba. Baranyai István könnyebben sérült 
meg.

— Egybeolvadt a házfelügyelők bárom ér
dekképviseleti egyesülete. A Budapesti Házjel- 
ügyelők Egyesülete, a. Házfelügyelők Országos 
Gazdasági Egyesülete és a Magyarországi Ház
felügyelők Országos Egyesülete vasárnap dél
előtt ni Erzsébetvárosi Kör Dohány-utcai lar- 
I érmében nagygyűlést tartott. Több felszóla
lás utón a közgyűlés kimondotta hogy a ház
felügyelők bárom .érdekképviseleti esrveafitete 
egybeolvad. A közgyűlés vitéz Mészáros Ferenc 
zárószavaival ért véget.

A *r* ”on első nagy sikere:

a KÉPVISELŐ un 
RRRATROJE 
(Metró—Goldwyn MAyóf llm)
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MOZI
Szüntessék meg a klakkrendszert, 

állítsák vissza az intendanturát, 
építsék le az adminisztrációt - 
követelik az Operaház tagjai

Az operaházi tagok erélyes akciót indítanak követelésük 
megvalósítására és a Hétfői Naplóban fejtik ki álláspontjukat

Az Operaház igen sok neves tagja állal 
aláirt levelet kapott a Hétfői Napló, mely
nek tartalma egyúttal a legélesebb kritikát 
és a legsúlyosabb megállapításokat foglalja 
magában az Operaház mai rezsimjével és 
azinházvezetesévei szemben.

Az operaházi tagok diszkrécióra kérték fel 
a Hétfői Naplót, hiszen

egzisztenciájuk fUgg attól, hogy nevük 
ne kerUljön nyilvánosságra,

viszont nem tudják lenyelni azokat az igaz 
Ságokat, melyekért a Hétfői Naplót kérték 
fel sikraszállni.

A legsúlyosabb és legégetőbb panasza az 
operaházi tagoknak, hogy most,

szeptember mánodlk felében, még nem 
tudják*  ml leaz velük.

Fogalmuk sincs arról, hogy Radnai igaz
gató, aki hosszabb betegsége után csak ma 
foglalta el hivatalát, milyen álláspontot 
képvisel velük szemben. Súlyos hibának mi
nősítik, hogy

Radnai betegsége alatt senkinek sem 
volt módjában az énekesekkel tár

gyalni
s így az Operaház Jövő szezónjának felépí
tése s a tagok cxiszlenciája a legnagyobb 
bizonytalanságnak néz elébe.

A tagok legnagyobb része természetesen 
nem akarja elfogadni azokat a koldus
feltételeket, amelyeket e titkári hivatal 

eléjük tett.
Nagy hibának tartják, hogy amig művészeti 
kérdésben mindenütt az általános redukció 
az irányelv, addig négy titkárt, négy rende
zőt és egy egész sereg adminisztrációs hiva
talnokot tart az Oper'a, holott egy titkár és 
két főrendező is elegendő lenne, mint aho
gyan

a békeidőkben, az Operaház hőskorá
ban te egy adminisztrációs ember és Al- 
sseghy 'Kálmán főrendező egyedül látta 

el az Operaház teendőit.
Kifogásolják, hogy Radnai Miklós, az Ope
raház igazgatója, ahelyett hogy propagan
dára és a magánszinházakknl való versenyre 
törekedne, állandóan személyzeti és reper- 
toárkérdésckről nyilatkozik, holott er. a leg
bizonytalanabb. Mert a hatalmas adminisz
tráció megmaradt, de

az még nyllvamaradt kérdés hogy ki te 
fog énekelni az Operaházban.

Talán emiatt van, hogy az Operaház bérlői- 

Szubrett, akiből hősnő lesz
1.

Alacsony, fiús, kedves gaminpofa. Moso
lyog, mert szubrett és kis arcocskája olyan, 
mint egy csibészé. Ezt mondja a színpadon, 
tótos akcentussal:

-- A fene essék magéhoz, nagyságos ur.
Nem tehet róla szegényke, hogy ilyen szöve

get irt neki a szerző, de ő elmondja, annyi 
bájjal és természetes humorral, befelé (ordí
tott kacsalábakkal, önnieglagndó szájferdülés 
acl, hogy

te olyan 
életed."

n rajon-

mindenki megtapsolja.
Igaz, hogy szombat este még nem tudták róla, 
hogy a paraszti ruhában is csinos éa kelletne- 
tea szubrett tulajdonképpen — hősnő.

a.
Egy pesti ur talán ekkor fogalmazta búcsú- 

leve’ét hozzá, amely itek egyik passzusa lg.' 
szólt;

„Felejts el, kis Marcsőm, hiszen 
fiatal vagy, még elkezdheted újra az

Ez a pesti ur Peri Dániel volt,
*.a Dani",

akit már-már megmosolyogtak azért 
gátért s azért a hallatlan és önfeláldozó szerel
méért, amellyel hiszen kimondhatjuk, most 
mór úgyis nvilvánossógra jutott: — meny
asszonyát dédelgette.

Marcsa Izgatottan, szívszorongva rohant bú
csúlevéllel a Pézé&n a pesti ur lakóiéra, hi
szen

ő szegény már kapott egyaxer egy Ilyen
■ levelet,

•mely a táneoslábu sruhrctlből Irigyelt és ta
lán kissé hírhedt hősnőt teremtett.

S.
... a kocsiban gyorsan cszébejutolt a múlt. 

• közelmúlt, amikor még debreceni színésznő 
volt és hasonló levelet kapott az akkori pol- 
gármcAtrr fiától.

—- Isten látja a lelkrmet — vallja könnyek 

, Megnyílt a ragyogóan átalakított

Gresham Grill Bar
Délután és Mf« lánc Szolid oolgúrl árok

HódoMv Edit milvéMn«é« Tótisz Ernő igazgatóT*z*ttsével

nek száma az idén csökkent.
A fiatalok érvényesölési lehetősége és el

helyezkedése mindenütt sok gondot okoz, 
tárgyalnak, ankéteznek róla.

csak éppen ac Operabálnál marad! meg 
az érthetetlen konzervativizmus.

Vgvanazokat a s’erepeket mindig ugyanazok 
éneklik, úgyhogy az Operaház béríőközön- 
sége pénzéért mindig ugyanazokat az éneke
seket hallja, pedig még a jóból is megárt a 
sok.

Még egy szót az operaházi tagok rend
kívül leromlott helyzetéről. Szegény Ta
másig rendező tragikus halála is kiál ión 
mutat rá a nyomorban tengődő, nélkülöző 
művészemberekre. A legtöbbje eladta laká
sát, ruháját, zálogba vándorolt minden ér
téktárgya, csak azért, hogy a látszatot meg
óvja. De

meddig lehet ezt csinálni?
Hogy lehet ilyen tagokkal biztosítani az 
Operaház középeurópai nívóját, amelyre ed
dig mindig olyan büszkén hivatkoztunk. 
Ezzel kapcsolatban követelik az operahá
ziak, hogy álitság vissza az intendaturát. 
Szűnjön meg a mai rendszer és

jöjjön az Operaház élére olyan Inten
dáns, aki valóban előnyöket tud biztosí

tani az Operaház számára, 
pénzt hozhat, társadalmi megmozdulást lé
tesíthet az Operaház érdekében, nem pedig 
a lecsökkentett büdzsével kapcsolatban Ca- 
riossát jár a minisztériumokban. Egész se
reg nagyszerű férfiú akadna erre a pozí
cióra.

Az általános és lényegbevágó követelése
ken felöl egy meglehetősen kellemetlen ter
het akarnak ledobni magukról az Operaház 
tagjai. Nálunk ugyanis

még mindig divatban van a klakk- 
rendszer.

A tapsokat egy hölgy tartja a zsebében, aki 
egyúttal bz Operaház bülTéJénck bérlőnője 
és egy biztosító intézet vezértitkára. Még 
sem lehet, hogy az Operaház primadonnái 
és énekesei külső sikerüket ennek a hölgy
nek köszönjék, akinek

szabad bejárása van az öltözőkbe, 
holott mindenki másnak tilos a bemenet. 
Bécsben már régen szakítottak az avult, 
terhes és megszégyenítő klakkrendszer.el. 
Ne csak ^leépítésben utánozzuk Bécset!

között, amikor a véletlen e két markáns talál 
kozását elébetárom és kutatom, vájjon

ml la lehet ennek a derűt árasztó fiatal 
lánynak a lényében,

iml sötét gondolatokat ébreszt a férfiben — az 
isten látja a lelkemet, akkor sem tehettem 
róla. Semmit sem tettem, csak egy előkelő 
fiatalember közeledését fogadtam szívesen, aki 
talán közel volt akkor a szivemhez.

— Nem tudom.
miért csinálnak a férfiak állandóan tragé

diát abból, ha valakit szeretnek
és milyen végzet avatkozik az életembe, amely 
állandóan ilyen szomorú és részemre kibírha
tatlan szenzációról gondoskodik. — Mit vétet
tem én? — sírja.

4.
Lapoztuk a lapokat, amelyek oldalas szen

zációval peYI rak tál jó k Peri Dániel, a Walla ce
menté rugvór egykori mérnökének és a híres 
Peri-féle testvérharc szenvedő hősének drá
máját. A sorok mögött megbúvó szenzáció 
Szilágyi Marcsát vádolja, akiből az élet immár 

tudom.másodszor • teremtett hősnői. Pedig 
hogy

ez a hősnő csak — nalva.
.Most ar életről beszélek. Dani mellett nem n 
démont Játszotta, aki elveszi n férfi utolsó fil
léreit Is, hanem talán a feleségét, aki támo
gatta, bíztatta és erfit adott abban a harcában, 
amelyet unokaflvérc folytatott ellene. Ez a 
kislány • '

ott állt legválságoaabb óráiban Peri Dániel 
mellett,

akkor, amikor egyévi fogházat mér rá az ebő 
foki: Igazságszolgáltatás, akkor, amikor minde
néből kikopva, kifosztva, barátaitól és ismerő 
seitfil alig.niíg megismerve, már-már beleszé
dült a kétségbeesésbe.

Szilágyi Marcsa valóban nem érdemelte meg 
ezt az előléptetést... Ezennel visszavárjuk 
gallérjára a szubrellj csillagokat. a. a.

MANOUTA
a hét nagy színházi eseménye 
Harmath-Fényes, a Maya szerzőinek 
minden eddigi arányokat felülmúló 
káprázatoson nagyszabású uj operettje.

A iegkiváióbö operott-sxtdrok 
20 ragyogó színpadi kép 
BO táncosnő

FŐVÁROSI 
.. ,, OPERETT16u csodás Jolmox &7INUA7

Bemutató szombaton, 24-6n uAlflflRA

Lezuhant a párisi Operaház 
harmadik emeleti páholyából 
Fényes Szabolcs zeneszerző 
— de Pesten

A Flioárorl OprrrHrriiMtbon. ahol Hármaib I ext a jrlenelel, dr a mosoly egy pillanat múlva 
Imre é, Finnes Sxabolea uj operettjére, a Ma-1 ajkukra fagyott. Ugy látszik, megbillent a disz- 
nolttára készülnek, majdnem iilgtelessi váló leihez Uma.ztolt hatalmaz létra, vagy a din- _ . . . . . ....... . ___ lí I..I Alii ... V. C. .no I.nlvón muribaleset történt szombat délelőtt. Az operett 
második felvonásában a párisi Operabál szere
pel, amelynek hatalmas, masszív díszletét az 
eredeti fotográfiák alapján most építik a szín
ház színpadán és nézőterének egyrészében. Az 
építkezés természetesen még csak kezdeti stá
diumban van és a belső emeivények és dobo
gók helyett csak magas létrák vezetnek a dísz
let tetejére.

A próbák alatt Fényes Szabolcs, az operett 
zeneszerzője, aki összesen huszonegyéves, kissé 
féktelen temperamentuma fiatalember,

felmászott a belső létrákon a díszlet har
madik emeletére

és onnan integetett le az éppen jelenetüket pró
báló .....................................

A
Honfhy Hannának és Stokolay Ollynak. 
bázifőpróba közönsége mosolyogva nézte

Premier után
CSÓK A TfKÖR ELŐTT. Fodor László 

vigjátékiró oeuvre-je nagyszerű módon szé
lesedett ki a Magyar Színházban, ahol egy 
uj világsikere indult útnak. Talán nem is 
a darab az. amely a sikerre predesztinálja 
az írót, akinek komoly és nagyszerű meg
látásai, emberi és irói megfigyelései vitán 
felüliek, mesterségbeli kvalitása a drámairás 
terén is a legelsőrendü; mondom, hogy 
talán nem is a darab, hanem inkább a sze
repek. Törzs Jenő, Gellért Lajos, Titkos 
Hona vezérszólamai, amelyben a legtermé
szetesebb emberi érzés, a féltékenység, a 
gyötrődés a Iegbravurosabban bontakozik 
ki. Gózon Gyula, Sulyok Mária, Gonda, 
Várady egy-egy akkordja feszültté és villa
mossággal teltté teszi a levegőt, amelyből 
minden pillanatban kirobban a szikra — a 
taps.

VERONIKA! Egy u| János vitéz-legenda ké
szült, egy neoromantikus hősköltemény. Es mi 
lett belőle a színpadon? Unalmas, véget nem 
érő monológ és dialóg. Ebben pedig elvész a 
költő, még hogyha koturnusukon is szavalnak 
a színészek. 

Htő, még 1 
színészek.

A teve
A Pesti Színház vasárnapi 

bemutatója
Francia szerző álmodta ezt a tevét, 

amelyről hála istennek, csak beszélnek a 
színpadon és csak a kulisszák mögött okoz 
annyi és olyan galibát, hogy ez már sok a 
nevetőidegeknek. A kitűnő Vaszaty János, 
az invenciózus versiró Kellér Dezső jóvoltá
ból élveztük a Teve bonyodalmait, amely
hez izes, ízléses, mondhatnánk uj muzsikát 
irt: Pethő Imre, egy egészen kezdő, uj zene
szerző, aki falán az iskola padjaiból került

A Modern Kabarét szeptember 17-én nyitot
tuk meg! Jelszavunk: El a sablóntólt Minden, 
nmit a közönség ebben a kabaréban kapott, ennek 
a jelszónak a jegyében született. A belépőjegy 
szövegétül a színpadi produkcióig minden uj 
hangú, uj színű, friss levegőjű és vidám. Ez a 
kabaré uj! Ezt nem kötelezi a múlt semmire 
sem, tehát szinte hivatva vagyunk, hogv fiatal
ságunk lendületével áttörjük a szabályos ka
baré korlátáit. A színpadot szervesen összekö
töttük a nézőtérrel, ami egész újszerű rende
zési megoldásokat tesz lehetővé. Célunk termé
szetesen az, hogv a közönséget szórazkoztassnk 
és megkacagtassuk. A szórakoztatás eszközeit 
útónban> jó ízlés nevében a legszigorúbban'

El a sablontól!

let nem állt még fixen a helyén, mert
■ következő pillanatban hangos segélykiál

tással lezuhant a fiatal zeneszerző.
Mindenki dermedten nézte a jelenetet, majd 
gyorsan a díszletek mögé igy ekeztek, ahol Fé
nyes Szaboles összetört testét keresték. A fia
tal zeneszerző azonban, aki ugy látszik nem
csak jó zeneszerző, hanem valóságos artista is, 
szerencsésen járt. Esésében

megkapaszkodott a díszlet egyik gerendá
jában, ahonnan macskaügyességgel kúszott 

lefelé.
Könnyebb horzsolások árán úszta meg a bal
esetet s a következő percekben már a zongo
ránál ült és az ijedtségtől még mindig resz
kető primadonnákkal elpróbálta a következő 
slágert.

a jól megérdemelt tapsok hívására a vilá
got jelentő deszkákra. A Teué-ről többet 
mondani, mint azt, hogy mulattat és igyek
szik ejfeledtetni mindennapi gondunkat, 
szinte fölösleges; de beszélni kell Gyergyai 
István nagyszerű színészi teljesítményéről, 
amellyel az' egészen egyéni és kissé keser
nyés izü humorával, gamines fintoraival 
nemcsak vitte, hanem röpítette az előadást 
minden partneri akadályon keresztül. Igazi 
partnernek a fiatalabb, de hosszabb Lata- 
bárt, Heltai Andort, Gál Sándort és egy ara
nyos színésznőt: Tímár Katót lehet megem
líteni. Nagy általánosságban a többiekről 
vagy jót .vagy semmit. Mert hál ha Vere
bes — akkor legyen itkább Ernő, nem pe
dig Emmv. Ebből a kis Szőnj/i-lánvból azon
ban lehet idővel valaki. A rendezés csodát 
tett. Jól pergő, invenciózus előadást kap
tunk, dacára egyik-másik hölgynek. a.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

E héten minden vitán felül a Tarzan 
vitte el a pálmát. Bravúros jeleneteivel a 
Tradcr Horn-ra emlékeztet, azonban itt is 
helyén van az igazság, hogy kevesebb — 
több lett volna. Néhány jelenetén megérzik 
a kulissza.
S^¥AN^rw>AW»fT^>Af«2^>AN»5SW>AN-«

M a g n y I I t a

Terézvárosi Kaöarő- 
varieie szinuad ss&. 
A tővAroa legolcsóbb sxfnpada !

Naponta két előadás, d. n. VA éa este ’.y) óra’or. 
Változatos mUeor - Helyárak20fillértől 2 pengőtir.

megválogatjuk. Kiváló írók, mint Szép Ernő. 
Forró Pól, Haláét Imre. Lőrinci Miklós, Faragó 
Sándor és mások. Nagyszerű szinészgárdn: Ka. 
bot Gyula, Szász Ha, Ufváry Lajos, Berczy 
Géza, Fekete Pál, Szirmai Vilmos, Feleki Klári, 
Gárdonyi Vilma, flo/dr Lili, Meder Marietta, 
Havassy Mimi, Kórsai Éva, Kaffka Gyula. An- 
day Béla, Múzsa Magda, Danek Bika, Gettért 
Sándor és Lányi Lia ötletes díszlettervező áll 
rendelkezésünk re ahhoz, hogy mindezt meg
valósítsuk. Korszerűen olcsó helyárak pedig a 
közönség minden rétegének lehetővé teszik, 
hogy ,y vidám, gondtalan órát vásároljon meg 
nálunk magának.
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A FELTÁMADT SZÍNÉSZ
Itt Sík Rezső színész beszél, mondotta a „halott" — a rádióba

A szombati ég vasárnapi lapok részletes 
tudósítások keretiben közölték, hogy Sík 
jleacsfí, a volt Városi Színház tagja és fő-

Sík Rezső
rendezője Dunahurasztin, ahol a nyarai 
töltötte hirtelen meghalt. A nekrológok 
szélesen méltatták a művész pályafutását, és

Pyjama, oh!
Felavatták Budapest legkisebb 

színházát
Minden a stílus dolga ezen a világon — leg

alább Is erre gondol az ember, ha Tarján Vil
mos legújabb kreációját, a Newyork-báfba 
épített kis színházát megnézi. Stílus a színpa
don és stílus a nézőtéren. Disztingvúll, előkelő 
ég mégis közvetlen. Szürke ruha és szmoking, 
pezsgő és fekete. Akik Tarján uj színházának 
avatására jöttek, csodálkozva és elismerően 
rázták az egykori kitűnő riporterkirály, jelen
leg vállalati igazgató és konferanszié-rendező 
kezét: ebben aztán van stílus. Py janin. óh! Kel
lér Dezső, óh! Radó, Petites, Silber, Herceg, óh!

♦
Nevetés, kacagás, óh! Tartsunk csak itt. Po

litikai konferánsznak számítódhatna ez a rá
mákul szatirikus revü, amelynek az éle kissé 

nem tudom, hogy mennyire aktuális — Beth
lenre van kihegyezve. És a három Bcthlen-fiu 
odavan a kacagástól a nézőtéren. Mindenki 
mosolyog, ha ez ember körülnéz, csupa kacagó, 
derűs arcot lát. Hol itt az 19327

És Cicvarek kisasszony. Egy bárói measa- 
liátiaa dicsfényétől övezve, lép ■ knbarédesz- 
kákra az egykori mAsamódkisasszony, mini 
valaha a Prinlemps-áruháa pultja mellől szü
letett meg az Yvette Guilberl. Karcsú, kedvés 
és kellemes. Egyelőre ez is elég. Major Kató 
viszont oly aranyos, hogy meg kel! enni. A 
cöcktail legédcsebb és leghamvasabb Ízesítője.

♦
Tatján, áht (slob)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: Veronika (HM
KAMARA S7JNIIAZ: Farkasvrrrm C4>!» 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: Tűzmadár (8) 
VÍGSZÍNHÁZ: Emin> (8)
MAGYAR SZÍNHÁZ- Ctök a lükhr alfltt («)
PESTI SZÍNHÁZ: A leve <«»

ÍNDRASSY-UTI SZÍNHÁZ; Nem dlrat a ai.rrlem (•) 
ERÉÍKÖRUTI SZÍNPAD Tőlünk tanulhatnak (•) 
MODERN KABARlt: U| mü.or ('Ül (Ht) 

IABRIOLA SZJNUAZ-VAIHETÍ: Meanyltémüaor (I) 
STEÍNHARDT SZÍNPAD: Bvhóiatmáior (%•)

Beszélgettünk Bársony Rózsival, aki ma 
megérkezett Pestre, hogy résztvegyen az első 
Pesten készülő Ufafllm, a „Vén gazember" 
féltételein.

— Most Bécsből jöttem, ahol a Havat Tó
csája előadásain vettem részt Mondhatom, 
hogy amig Bécsben általában rosszul mennek 
• színházak, a Tbeater an dér Wien, minden 
este zsúfolt volt Borzasztóan fájt otthagyni 
rMt a nagy sikeremet. Szerepemet Zllahy Irén 
rétté át. Egyelőre csak a „Vén gazember" fil
met készítem, ezután Berlinbe, a Metropolba 
Szólít uj szerződésem, ahol Ábrahóm uj ope
rettjében, a .Báli In SayoyH ben Játszom egy 
komponistánál. Olyan ez a szerep, hogy már 
most Is Izgatott vagyok tőle.

— Ml hír a magyarok kiutasításáról?
— Hát akit pótolni lehet, azokat elküldik, 

sajnos. Egy filmben csak huszonöt százalék le
het Idegen nemzetiségű szereplő. Dekát pél
dául egy Alpár Gittát ugy sem tudnak pótolni.

írja hadnagy
Ax u| Belvárosi Színház első bemutatója: 

szombaton, szeptember 24-én
* Bí/odro.i SrinMr III Jövő

MMthatnn unj. ,1«íl premkrjít
„írj. h.dMÓ- rlinrn Umal.Ua • BW 
tbnlrr mm» „«o«|4uk tagMUyobk 

sikeréi,
• „Leutnant Komma"-t, frank Maar lírikus 
Stékát A világsajtó ZlólA lelepltálé, httgy Frank 

nnr heve mögött
Magyar wzerző rejtőzik: Dr. MeUrr Róggl, 

aH étre! a merész és mulatságos vigjálékáVnl 
egy c-iapÓMa ismertté l«H»

Az" cTdekes egyéniségű uj magyar iró darabja 
oape Játékot Jókcdi éa

karrierjét vidéki működésétől kezdve egész
az utolsó Időkig.

A gyászhír színházi körökben feltűnést 
kelteti és njjndébkf csodálkozott a színész 
hirtelen halálán.

A müvészkávéházban éa n színházak tá
jékán részvéttel újságolták egymásnak a 
kollégák az eseményt.

Vasárnapra azonban váratlan fordulat 
történt.

Sík Rezső ugyanis vasárnap délben 
megjelent a Stúdióban.

ahol műsoron kívüli szám gyanánt — elő
zetes engedély alapján — előadta, hogy a 
róla megjeleni halálozási hír hamis.

— Itt Sik Rezső színész beszél mon
dotta a „halott" a mikrofon elölt.

Nem haltam meg. Jelentem: hála Isten
nek, egészséges vagyok.

Beszélgettünk nz „elhunyt" művésszel.
*— H°SU került a lapokba a hírt — kér

deztük.
— Sejtelmem sincs — mondotta Sík
— Talán rossz vicc?
— Nagyon drasztikus dolognak tartom 

az egész ügyet.
Igaza van. Ilyesmit csinálni, tna nem 

sikk. Na, fontos, hogy nem igaz.

Ilyen nincs több. Majd meglátjuk különben, 
hogy ml lesz.

— Hal hétig maradok Pesten, ezalatt lefor
gatjuk a filmet, Igen sok külső felvétel lesz a 
Balatonon. Tokajban. Gróf Esterházy Pál köl
csönadta kastélyát a filmezésre. Azt mondják, 
csodaszép.

A film másik főstereplönője, Kun Magda, 
akit az Ufáék máris magokkal akarnak vinni 
Németországba, ezeket mondja:

— Még nem Ismerem a szerepet, de ugy tu
dom, hogy ezt külön az én számomra írták a 
darabban. Mit tagadjam, rendkívül sokat vá
rok tőle.

♦
Béke ffy István és Szilágyi László elkészí

tették legújabb operettjüket, amelynek Ka-’ 
dettszerelem címet adtak. Valószínűleg ez 
lesz a Király Színház blső újdonsága.

Békcffy István ezeket mondja:
— A legöregebb szereplő húszéves lesz 

uj operettünkben, amely fiatolság, steri
lem és Bécs. A legérdekesebb azonban a 
múzsikus, amelynek személyében uj zene
szerzőt mutatunk be Budapestnek. Gyöngy 
Pálnak hlfiják ezf aj urbt,.akL.a^0Ízmosabb. 
fiatal tehetségei közé sttimlt. A Rádióban 
hallottuk egy dalát, kikutattuk, hogy hol la
kik és kényszeritrtHik arra, hogy muzsikát 
írjon az operettünknek.

*
A gettó drámája mindig aktuális és a lel

kekben talán örökké él. Ezt a témát vers, no
vella, regény, dráma és film már ezerszer fal
dolgozta, világhírű regények, versek és drámák 
járták • a népszerűség nagy útját, de egyetlen
egy film, amelyet hasonló témakörből vettek, 
nem számíthat oly nagy érdeklődésre, mint a 
„Sárga passzus" cimü filmregény, amely a leg
izgalmasabb.’ legdrámaibb és legmegrázóbb él
ménye marad minden mozibajárónak. A klcwl 
kormányzó tikára szerint zsidó nem hagyhatja 
cl Klew városát A szépséges Lya, akinek atyja 
a szentpétervári börtönben sínylődik, minden
áron fel akarja keresni atyját a börtönben. Út
levelet nem kaphat, de megtudja, hogy azok a 
nők, akiknek sárga passzusuk van, szabadon jár
hatnak az országban. Szegény, nem tudja Ml az 
a sárga passzus és eazel megbélyegezte magát 
egész életére. Megtetszik a brutális város
parancsnoknak. A dráma bonyolódik, egy fia
tal angol újságíró jelenik meg a sainen éa meg
kezdődik három ember, a két flérfl és a leány 
tragédiája. Három filmszínháznak: a Décsl. 
Corso és Oninla készül erre a ragyogó filmre.

El a íablóntól! — jeligével uj kabaré nyílt 
Budapesten. Ez a Modern Kabaré, amelynek 
dicséretére legyen mondva, a jelszavát igyeke
zett beváltani. Valóban mflefszi és hangulatos 
mftgónszámokal és egyfclvonásösökat láttunk 
a premieren. A műsor eseménye Lőrincz Mik
lós ..Nem Indok hazudni” című darabja, amely
ben nz elragadó huffiorü Kából Gyula, a régen 
nem látott Gárdonyi Vihna. az ok nélkül nem 
szereplő kitűnő Bérezi/ Géza kapott sok tapsot. 
A mű!'ör kiemelkedő írói: Szép Erttft, Halász 
Imre. Grátter jó«»cf. szereplőt pedig a kedves, 
•rÖke Havasi Mimi, egy jó pnlva: releky Klári 
és egy oroszosán jó sztnósmö: Bojár Lili. Szir
mú Vilmos!, Ahday Bélát és Báthory Sárit di
csérjük. 

A darabot egy képeskönyv meglepően uiszerii 
keretében Bárdos Árittr rend ette, aki Nádor 
Mihállyal Italon kísérőzenét. A srlnpompfts dísz
leteket és kosztümöket uj művész: Fűlőp Zol
tán tervezte.

A 38 magánszereplőt és sok statisztál foglal
koztató, látványos, muzsikás darab kimagasló 
szerepelt Turay Ida, Beiig Ferenc. Huszár Puli, 
Harsányt Rézso, Horog Lajos, Gárdonyi Lajos. 
Apáthy Imre, Sbltést Antiié, Baráthy Jónef, 
Nagy György, Bognár Elek és Barkas Endre 
játsszák.

A bemutatóra • jegyak már válthatók. ‘i£>' ’

Ősz/ divat-
^ülönlegesséaeiná

a párizsi modellházah által feldolgozott újszerű szövésű 

selymek, gyapjúszövetek, 
bársony és vetucsífónofiban nagy választékban megérkeztek

Szűcs & Márkus
•divatháza. Petőfi Sándor utca IS.

A rendőrség e héten csendben cenzúrá
zott az Andrássy-uti Színházban. A Nagy 
Endre-rcviiben egy kis jelenet van, Amely
nek keretében I. Ferenc József Is megjele
nik. A király odamegy a magyar delegáció 
tagjaihoz, akiknek beszédét végig sem hall
gatja. hanem csak ezzel válaszol: Nugon 
meg fagyok elegedve, nagyon köszönök.

A rendőrség ugy találta, hogy az elhunyt 
király személye nem illik u darabba, ezért 
a jelenet törlését követelte. Az Andrássy-tiii 
Saintiáz nem szívesen egyezett bele, hogy 
ezt a sikerült jelenetet elvonja a közönség
től, ezért I. Ferenc József helyett egy má
sik történelmi figurát: Goluehowsky Agenor 
egykori közös kiilügvminHzter figuráját il
lesztette bele a darabba.

*

Mint ismeretes, a kultuszminiszter rende
letet adott ki, hogy az állami színházak tag
jai más színházban nem vendégszerepelhet
nek- Ezzel ellentétben látszik lenni az, hogy 
Csortos Gyula, a ^kiváló színész ma megje
lent a Vígszínházban, ahol a Jó házból való 
urilány próbáján résztvejt. Valószínű, hogy 
ezekután Csortos Gyula távozása a Nptnzeti 
Színházból befejezőnek teklntnétő.

Bravó kis .Nchmoll! Nem tudom, hogy „ ez a 
neve, vagy csak ezzel becézték a Király Szín

flnnv-onM

RENDEZTE: KARL LAMAC

HERMAh 
nRALPHlARrí

THIMIG
ROBER.TS UJ ZENÉS

VÍGJAI EKA

ház egykori ctpőkrémfekete görljét, akiből a 
Pesti Színházban egy csapásra primadonna 
lelt. Most Szőnyi linkének hívják, de régi ba
rátnői a nézőtéren csak Így tapsoltak: Bravó, 
Sclimoll! Színésznő lesz belőle.

♦
A jelenleg Btidnpcsten versenyző indiai hp- 

ckey-csnpat egyik este a Negresco-kávéházban 
szórakozott. Nagy élvezettel hallgatták a Duna- 
paripa a Mglesiner-lrió kitűnő muzsikáját. 
Nem kerülte el azonban a közönség figyelmét 
nz a rendkívüli érdeklődés, amelyet az indiai 
csapat egyik kitűnő tagja a zongoránál ülő, 
feltűnően szép Darvas Zsuzsi iránt mulatott. 
Azóta minden este itt szórakozott a.'csapat, 
amely nem tudptt. betelni a művésznő ragyogó 
játékával.

'A T.abriolln-szinház hemutatta Uj műtőről, 
amelynek engalyében nz Éjféli vendégek c. egy- 
felvonásos áll és ebben a decens, finom ésjnagv- 
tehetségű Molnár Aranka, valamint a pompás 
humorú Szilágyi Marcsii, a mindig jó Z. Mol
nár, Jalovectkg, padot Artúr és Sarkad! Ala
dár szórakoztatták a közönséget. Az Artista
számok közül Álba Thca csodás mutatványai, 
egy sereg táncos és erőmű vész, az utólérhetrl- 
Icniil komikus csimpánzidoinitó mutatvány állt 
az 'érdeklődés középpontjában.

ÍPAA,<«.TÖ
Roll. Rajna

'WiháTOl AjWöWIHiRMWnllWi'
l.t’NK TANLLHATNjk ,••! Kajmi|iy hmi, najua 
Alice, Borosí. Tiycrgyay, Unraonvi. Komlói «fh. fellón- 
lévri SzwmbMOn 0» vasárnap díluiáni rlóadSaok. Dél- 
uláui helvirak 50 fillértől P 3.50-lg.

Umal.Ua
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
SPORTKABARÉ

A TJat-trick
Húszezer néző, ezer gólhelyzet, két gól: 

a kilencvenperces kínlódásban fogant verejtékes 
magyar győzelem tartalma

Haiszálon múlott a véres botrány Csődtömeg látszott a magyar csatársor helyén — Az 
elképesztően gyenge csehszlovák csapat katasztrofális vereség előtt állott — Kalmár lemondása 

után Polgár került a csatársor tengelyébe
Magyarország Csehszlovákia 2:1 (0:0)

Az első őszi válogatott mérkőzés minden 
gntipropaganda ellenére is aránylag óriási 
közönséget vonzott az (Tlői-uti sporttelepre. 
A ceehszlovák- magyar Európa Kupa-mér
kőzésnek a rótt: előjelek, a látatlanban 
történt válogatót * a inat viszonyok mellett 
horribilis hciydrak ellenére it közel 

húszezer nézője volt.
Hogy ez a húszezer ember mit kapott...? 

elsősorban kapott a magyar—osztrák 
amatőr mérkőzés kapcsán olyan 8:lrs 
győzelmet, amelyet arányainál, lendü 
kiénél, okos és magas Iskolájánál fogva 

alig láthatott eddig.
Ez voll a nyeresége a közönségnek, 
amelyért érdemes volt pénzt áldozni. Ami 
pedig tulajdonképpen a pálya köré szólí
totta:

a csehszlovák—magyar mérkőzés el
képesztően sivár, üres, tartalomnál- 
kSR, csapkodó és tehetetlen, álmos és 

Indolens játéka volt.
Mondhatnék talon igy is:

utolsó vizsgája ■ professzionalizmus 
inni rendszerének.

Ez ugyan ugy hangzik, mintha mind 
tizenegy válogatott játékos teljesítményére 
vonatkoznék, valójában azonban csak az 
öt csatárról beszélhetünk igy. A hátsó for
mációk:

a védelem és a fedezetsor feladata ma
gaslatán állott

és korlátlanul uralta azt a terepet, amely
nél kedvezőbbet megvár válogatott szá
mára aligha nyújtott eddig á'Morz.

Ellenben az előttük játszó öt magyar 
csatár mindazokból a helyzetekből, 
amelyeket az ellenfél szokatlan gyen
gesége és a hátsó formációk kritikán 
felüli munkája teremtett, alig tudott 
annyit kiharcolni, amennyi egy szeren- 

esés és véletlen győzelemhez kell.
Pedig ezúttal olyan csehszlovák csapattal 
találtuk magunkat szemben, amely sok év
tizedes kapcsolatunk közben egyszer sem 
adódott.

Es ellen a csehszlovák csapat ellen 
játszi könnyedséggel lehetett volna 
győzni vasárnap akár R—10 góllal Is.

.Ve ót*  ez tőrtéítt! S airi történt, az komoly 
intőjcl arra, hogy elérkezett a magyar fut
ball. különösen pedig a fútbaiinak szépsé
get és érdekességei kölcsönző magyar csa
tárjáték a legmélyebb ponthoz, a: abfzolut 
tehetetlenségbe:. Ami történt, az az előzmé
nyek flgyeleipbesvlclévcl kétségkívül azt je
lenti, hogv

az egykor legendás középeurópai fut
ball három tagja közül kettő kivált.

Csehszlovákia és Magyarország 
mai mérkőzés vetiiletében pusztán csak tofz 
prímás? a limit felé A három 
nai futball migvhatulinnsság kői 
hnn már csak Ausztria él. amiről — az elő
jelek utón Ítélve —- két hét múlva vala
mennyien fájó szívvé) győződhetünk tneg, 
harsak addig csodák .nem történnek.

A mérkőzés közönsége joggal háborog 
halott haragjában, Indokolt volt a fütlv 
kórus, de nem volt indokolt az a hangulat, 
amely u második félidőben mind erőtelje
sebben Lett úrrá a nézőkön: hogy ennek u 
szomorú és gyászos vasárnapnak a bűn
bak/u a csapat kapitánya: Máriássy dr. 
volna.

Itt Intézményes csődről van szó, 
ezeken egyetlen ember a legjobb akarattal 
sem segíthet.

AZ EURÓPAI KUPA ÁLLÁSA:
9 pont
9 „
8 ..
5 „
5 ..

Hátralévő mérkőzések; Ausztria—Svájc Bécs
ien, Csehszlovákia —Olaszország Prágában.

Percekkel a start előtt...
A mcccs előtt az öltözőben csend, rend 

futballja a

köiépcuró- 
>zü! valójó-

t. Ausztria . . . . 7 játék 16:8
2. Olaszország * 7 .. 13:9
3. Magyarország . . 8 ., 17:15
4 Csehszlovák in . . 7 .. 16:18
5. Svájc .... 7 ,. 15:27

MMHPRWés 
nyugalom. A játékosok tréfálkoznak, egymást 
húzzák, de a pár perc múlva kezdődő váloga
tott meccsről egy hnngot sem hallani Barna 
Sándornak, a budaiak elnökének többen me
lege*  gratulálnak. Nem la csoda hiszen a bu
dai csapatból hárman: Horn, Kárpáti II. ét 
Polgár aktív szereplők, de budainak számit

míg Rökk, sőt Titkos is. Barna Sándor szeré
nyen háritjn el magától a gratulációkat:

— Szeretném, ha a meccs végén gratulálná
nak.

Máriássi/ kapitány szép, uj kék ruhájában 
serénykedik. Minden játékosnak kiilön-külön a 
füléin*  súgja a direktívákat. Megjelenik Zták 
Karcai is, a régi idők legendás kapusa, aki 
Hornnak, az elsőkben válogatott kapushak ad 
tanári útmutatásokat. Háda, a Ferencváros 
kapum ia bemutatkozik ,,Zsák bácsinak**.

Ezcregy gólhelyzet, soha nem látott főlény és 
hogy gólt nem kapunk

Sárosi

A pályára lépő csapa
tok dörgő tapsokat kap-

A közönség fájó 
szívvel veszi tudo
másul a lábfájása 
miatt lemondott Kal
már hiányát akit 

Polgár helyettesit.
A közönség azonban nem 
tudja megérteni. hogy 
a kapitány miért jelölte 
ki _ eredetileg Tarait s ha 
már Kalmár nem játsz- 
hofik. miért nem Túrái 
a centert Mindenki meg- 

hogy majd a meccs ( ad erre nyugtzik abban,

LÉVŐ MtGYAB CSAPAT

n*Ri>An  .

CSODA TÖRTÉNT: A FÉLELMETES FÖLÉNYBEN
egyenlít a második félidő ss. febcében. irt.

feleletet. A B-kőzép bárómazoros hurrái kiáll 
a játéktérre, amikor feláll a két csapat.

MAGYARORSZÁG:
Horn — Dudás, Korányi — Kárpáti II., Sárosl, 
Lázár — Nemes.: Cseh, Polgár, Toldi, Titkos.

CÜEHSZI/OVÁK1A:
Plsnfcska. Buvger, Ctyroky — Madelon. Csam- 
bal, Krcsil - ""— Hruska. Swoboda. Nejedly, Ko- 

peetky, Puca.
A magyar csapatott fehér ing nemxetistinü 

szalnggnl é*  címerrel és fekete nadrág van. 
Fura hatást vált ki ez. a bizarr szinegyveleg.

— A lekets-fehrr dressz ugylátszik a Budai 
lt kedvéért van. Ök vannak túlsúlyban... -- 
hallatszik.

A szimpatikus, de kissé pocakos svéd Ohhon 
biró sípjelére megkezdődik a futballnak neve
zett móka. Sárosi kéllzben n tőle’ megszokott 
eleganciával dobja a jobbszárnyat előre. Ezek 
viszont nem hálátlanok s

Toldi lövése máris plnnlcska hálójában 
táncol.

óriási tapsvihar. De jaj! Már előbb fütty hang
zott el, mert Toldi ofíszájdra futott. Percekig 
tart a szédületes magyar nyomás. A gólok le
vegőben lógnak A csehszlovákok is próbálkoz
nak, nz ..öreg" Swoboda még mindig flatnlo 
san mozog s hclvrclegény a talpán.

Negyedórás csapkodás után már megálla
pítható. hogy ez a heterogén magyar csa

társor kétségbeejtő.

TICSKA 
HOZZA

«a’apatí

HIRTELEN BETOPPANÁSA MEG- 
VÉGRE A KESERVES GYŐZEL

MET. M. PERC. 2:1.

Legalább egyelőre. Nemes nz amatőrrszmék- 
l»ől idepotlyantott újonc jobhszéliő borzalmas 
dolgoMt müvei. Szegény nem tehet róla Néz! 
a meccset. Ugylótszik, még nem látott ekkora 
közönséget. Egv rossz halszárny vergődik s 
egy tehetetlen jobbszélső mélázik és bukdácsol. 
Szépen átformált támadősor!

Szerencsére as ellenfél is igen gyenge.
Nagynehezen eljutnak egy komorig. Közvi Heti 
utána egy magyar komer is jön. fíurger vé
tette Nemet elől. Pedig nyugodtan hagyhatta 
volna, mert legjobb esetben a kapu mögé cen- 
terezett volna.

Fedezettsorunh ellenben hriBláns
Különösen Sárost dobja ujból és ujból frontba 
a csatárokat. Cseh ét Polgár óriási helyzeteket 
>>W»k M rutauUku TtUl ssrtllk

Loos, n csehszlovák szövetség egyik vezetője 
tesz látogatást a magyar öltözőben, majd 
Ohhon svéd biró tér be előbb a magyar, majd 
a csehszlovák öltözőbe és sorban bemutatko
zik mindkét csapat tagjainak. Közben megjön 
a pályáról az örömhír, hogy amatőrjeink már 
8:1-re vezetnek az osztrákok ellen Ugratják is 
Máriássy dr.-t:

— Na kapitány ur, cserélje ki a csatársorát 
a: amatőrökével még a meccs előtti

csoda,

botlik és bizalma is cserben hagyta már, mert 
mindéi i fejelni próbál. De sajnos, a feje sincs 
a helyén ezúttal. A közönség nem tud (elmele
gedni. Sőt!

élet füttyök hangzanak el.
Megérdemlik a mieink. Csapnivalónk. A két 
csehszlovák bekk és a világhíres Planicka ön
magukat múlják felül. A többiek azonban 
gyenge lábon állnak. Félórás játék képe alap
ján góiokkal kellene kikapniok. Megszületik az 
első rossz viccük:

— Pedig a csehszlovákok tizenkettőn játsza-

— Cseh II. a tizenkettedik, ö is éppen olyan 

^'plánicka fürge, mint egy párduc s hallatlan 
energiával véd, mint egy jó hínügyi ügyvéd. 
Hornnak viszont csak egyszer vau alkalma tu
dását bizonyítani. A magyar belső tr>ó' dara 
bős. Nélkülözik az irányitól. Kitörő, kiügrasz- 
tásra váró ember mind a háropi.

Véletlenen múlik a véres botrány. amelyet végül is leíohaszt 
a keserves győzelem

r.ónban

Lázár

j mindjárt........ az 
gólhelyzetet ront el, 
sem analizálni, sem

Nincs változás a csa
patban. De a játékban 
sem. Cseh huszméteres 
bombájával indul a má- 

félidő, Ilanicska 
t kiöklözi és el- 

perceken ke- 
ugy tetszik, 
egy árnya

lattal jobban menne 
a játék s hogy vég
re magukra találtak 

a Hűk.
Ez azonban csak lát
szat. Toldi nem marad 
első lendületben pompát 

egy olyan fordulattal, amit 
megérteni nem lehet. A si-

PlaNícha

keltéién támadás újra visszaveti a megingott 
önbizalmu csapatot, de aztán valahogy újra 
lábrakapnak. Cseh és Toldi végre először mii 
veinek valamit helyesén. Cseh különböző test
esei után pontosan Toldi lábára teszi a labdát 
s a lövés süvít a léc mellé. A csehszlovákok is 
feljönnek, sőt Korányi miatt komért Is érnek 
el ellenünk, amelyből persze nem lesz semmi

Es volt különben Korányi egyetlen hibája 
az egész mérkőzés folyamán.

Újra a magyarok lendülnek előre: Nemes ét 
folgdr oAm MgcHtél hajt végre,

Andalogtak kart a karban, * 
Kit leány, s a nagy csatár, 
Romlatlan a lányka, ám a 
Fiú hires jómadár.
Mosolygott a hold szelíden, 
A lány halkan ekkép szól;
,.Én még sohasem voltam meccsen, 
Mondja mi is az a góV.

Volt szerencsém emlitent, 
önöknek a vers során. 
Hogy a lányka ártatlan volt, 
A csatár meg Donzsuán.
Gondolt tehát egy merészet, 
Megcsókolta a lányt jól.
Hosszan, forrón ... aztán igy szólt 
„Látja, Edith, ez a góV.

Megnyugtatom az olvasót, 
Történnek még ily csodák, 
Bár a csatár nyilván várta. 
Kern dől össze a világ. 
Igy szólt a lány, a drága. 
Adok most egy jó tippet, 
Ha ez a gól, csinálja meg.

'jSZfOJJl-lDlf u uiitspj
Rex.

Ide egy Orlh, vagy legalább Is egy Kalmár 
kellene dirigensnek.

De nemcsak darabosnak, jó adag indolencia és 
nagyfokú önzés is terheli lelkűket. Éles füty- 
työk sivjtanak bele a zümmögő, elégedetlen
kedő levegőbe. Különösen Toldi müvei hajme
resztő dolgokat. Már örülnünk kell egy kor- 
nernek és egy taccsdobásnak.

Ennél gyengébb, tehetetlenebb csatársort 
nem láttunk még magyar címeres dressz

ben.
Pedig ilyen gyenge csehszlovák legénység sem 
vizitelt mig nálunk! Primitív passzók, az öskr- 
játéknak a legparányibb szikrája sem csillan 
fél. Nincs egy sikerült stoppolás, vagy srökte- 
téá ...: A taktika ismeretlen fogalom. Ott ta
nyáznak háromnegyedórón keresztül a csatá
rok a csehszlovák kapu előtt s mintha álom
kórosok lennének, mintha ólomcsizmákban to
tyognának .. . Valóságos fufbullarmlfabétdk. 
Mind az öl ember más hangszeren játszik. Sti- 
lusmozaik ez az öt ember. A 45. percben

•az eddig passzívan viselkedő csehszlóvih' 
kok majdnem gólt érnek el. Swoboda, a 
vén róka felharcolja magát az 5-ös vonal 
csücskéig s onnan Ift élest, porzót Szeren
csére Horn a helyén van. De csak bravúr 

árán tudja elhárítani a veszélyt.
Nagy tapsot kap érte. Megsemmisítő 45 perces 
fölényünk egyetlen pozitívuma ez a momen
tum. örülünk, ujjongunk, hogy az egyetlen 
csehszlovák lövést sikerült kivédeni. Negatív 
siker. Félidő 0:0. Szomorkodni kellene, de rtm- 
solygunk. Bosszankodásában mit tehet az em
ber egyebet?...

Polgár remekül húzza vissza ■ labdái és 
tálalja a kanu elé. Toldi fut rá s Planlcska 

elöl a labdát a hálóba — öklözi.
Ugy látszik, Toldi vizipóíósnak jobban beválna. 
Udvariasságból ezután Pucs látogat le a kapu 
elé és két ízben is csak a gyors védelem nicnl 
meg a góltól. A nagy tehetetlenség láttán a 
halfsor cröteljésrbb munkába fog s különösen 
Lázár száguldozik előre Atniégy az embere
ken, .de nhelj’elt, hogy leadna, a labdát bele
viszi a csatársorba s olt azután lőni próbál. 
Persze, nem sikerül. Átmeneti periódus után 
ismét a magyar halfsor veszi kezébe az irányí
tást, tömi a tehetetlen csatárokat s

a eflehaztovákoknak valóban „mázlijuk” 
van, hogy gól nélkül usszák meg ezt a 

periódust.
A szerencsét itt persze hol Ticska. hol To(dl 
lóba jelenti, no meg néha n kapufa. Az egyik 
rohamból például TicSka lövését tartja fel, 
közbedöcccn azonban Planicskn ökle is s igy 
korner lesz a lövésből, amelyet azután Sárosl 
fejel fölé. Pucs ragyogó rohama mór-mór gól
lal fenyeget, amikor Korányi pontosan érkezik 
s kiválóan szereli az egyébként félelmetes csa
tárt. Ezután Polgár és Toldi lábán váltódik a 
labda, lerobognnk és Toldt huszonöt méterről 
lécnek lövi a labdát. Később ugyanő fejel, do 
ezt aztán Planlcska fogja, hogy utána azonnal 
Kopecky kitörése fagyassza még a vért. Sze 
rencsénk van! A lövés fölé ment.

A közönrég lármája nőttön nő, füttyök 
hasítanak ■ levegőben, majd később egész 
orkánszerüm szól a nemtetszésnek ez az 
Indokolt formája. Caeeét követel a felségei 

népt
Jön is. óyors átcsoportosítás « a Csatársor már 
Nemes, Cseh, Toldi, Ticska, Polgár formáció
ban játszik. De ez se segít. Sőt! A csehszlová
kok mind erőteljesebben rohnmornak s az 
egyik ilyen rohamból Hruska lövése vágódik

Futball- 
Túra-
etMerelóMk ‘egtohhan. 'egoieaóbbne
OM. kAldor £s fivOrk

■OoWházáhzn eportműbeljr)
«wz»«B<T-K0har «•. asAM.

Feltétlen karién srejánlatot 
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bombaszerüen az oldalhálóba. Pontosan ugy 
néz ki a helyzet, mintha gól lett volna. A I 
csehszlovákok meg-nwgujuló támadásai kap
csán a magyar védelem mind többször jut szó
hoz és brilliánsan oldja meg feladatát.

A halfsor eszel szemben fáradni kcsd.
A 26. percben njabb helycsere történik: Tieska 
lesi a balhalf s Lázár megy a balösszekötőbe 
Kx eredmény továbbra is változatlan. Azaz. ' 
hogy nem egészen, mert egy perccel később

Swoboda robog a kapu felé, Tieska elől a 
labdát középre emeli, -hol Dudás és Ne- 
jedly fejelné. Dudás fejéről lecsúszik 
Puca elé, aki rögtön betolja, ugy hogy a 
neki robogó Kopecky tizenhárom méterről 
remek lövéssel ragaszthatja Laposan a léc 

mellé. 0:1.
Hát ex lett a vége at eddigi hetvenperces fö
lénynek! Elképesztő a bosszankodás, az izga
lom mind nagyobb fokra hág, most már

kórusban kiabálják Mariássy nevét.
A közönség tehetetlen mérgében bűnbakot ke
res.

Idegesítő pillanatok ezek s ugy látszik, a 
kátrány előszele tartja Izgalomban az em
bereket, amit a rendőrség azonnal meg- 
érez. A határvonalak mentén a rendőr- 
legénység különböző parancsok alapján 
szétoszlik é« futva tartanak a megfelelő 
helyekre. Most valóban ugy áll, hogy ele
gendő egyetlen meggondolatlan ember és 

kitör a véres botrány.
A józanabb elemek azonban a gól hatása alatt 
épp az ellenkező végletbe csapnak át és nagy 
erőfeszítéssel próbálnak a huj-huj-hajrákkul 
életet verni a lankadó csapatba. Újabb hely
cserét visznek végbe. Most már Polgár lesz a 
balhal/ és Tieska ismét a halszélre kerül. A 
játékosokon erőt vesz a kétségbeesés s ezzel a 
kemény „minden mindegy" daccal próbálják 
akcióikat végigvinni. A 33. percnél tartunk, 
amikor

Kárpát **y  »velff labdáját Cseh II. villám
gyorsan stoppolja, megugrik Ctyrokl elöl 
és Burger orra előtt pöccinti Toldi elé, aki 
óriási erővel vágja meg. Planlcaka már 
úszva seiu érheti el és ujjal előtt fütyül a 

hálóba a kiegyenlítő gól. 1:1.
óriási rombolás fogadja ezt a nemvárt fordv 
latot, ax emberek özönlenek vissza elhagyott 
helyeikre, is most már egy utolsó nagy do- 
pinghoz folyamodnak s szinte szakadatlanul 
hajszolják a magyar csapatot a győzelemre. A 
svéd biró jőakaratuan vigyáz az eredmény 
megtartására, de ennek ellenére is a 33. perc
ben

Nemes taccsdobása után Toldin keresztül 
Kárpátihoz kerül a labda, akinek kereszt
pauza Toldi feje fölött repül el ugy, hogy 
a védelem is mcgzavarodlk egy pillanatra 
s Igy villámgyorsan bevágódó Tieska ka- 
teltnaa erővel, zavartalanul zúdíthatja 

«é«y lépésről * tóé alá. 3:1.
Ezzel hát-látszólag a győzelmet is- meg tudtuk 
szerezni. Hátra van még kilenc nehéz perc- 
Egyre harsog a huj-huj-hajra,

a teljesen kifulladt fedezetsornnk Ismét 
életet erőszakol magára és folytatja 

heroikus munkáját,
amire nagy szükség Is van, mert a csehszlová
kok mind vehemensebben rohamoznak. Pucs 
elöl a hatoson csak az utolsó pillanatban 
tudja elkaparintani a labdát a fürge Korányi. 
Nagy gólhelyzet! Ugyanez megismétlődik a 
másik térfélen is, ahol Lázár mintaszerűen ro
bog át néhány emberen, de beadásával addig 
vár, amíg emberbe pattan. Iskolajáték folvik 
pár percen keresztül a tizenhatosig, ott aztán 
mindig jön valami rossz poén. Hihetetlen 
megkönnyebbülést hot a bíró hármas hosszú 
füttye, amellyel lezárja a magyar válogatott 
csapat példátlanul kínos és sötét vasárnapját

Csatársor oóh II...
Megnyertük, megnyertük, sző sincs róla, meg 

nyertük, de a keserűségnek és kínos kiábrán
dulásnak micsoda kálváriáját járatták a jobb
sorsra érdemes közönséggel, mig azt „a győ 
xelmet jelentő gólt" valahogy izzadságosan 
besodorták a kapuba...

Pedig az előjelek eléggé biztatóak voltak. 
Mire a pályára értünk, már öt-nullra vezetett 
az amatőr válogatott az osztrákok ellen

Nem sokáig tartott azonban az öröm, amit 
a nyolcgólos győzelem szerzett. Pontosan a 
nagyválogatott első támadásáig. Azontúl bosz- 
szankodva figyelte a közönség azt a céltalan és 
tehetetlen handa-bandázást, amit a magyar 
csatársor futball ürügye alatt produkált. 
A két csatársor szánalmasan játszott. Cseh 
II. például olyan volt, mint a Lindbergh-bébi 
Annyit tud, mint egy bébi és egész bátran el
lophatnák. Eszel szemben Tieska valóságos 
fütballművész volt. Igazi bűvész. Valóságos 
varázsló. Htp-hop — mondotta és már el is 
tűnt. Néha egy egész félórára.

Nem szabad Toldiról sem elfeledkezni. Tol
dinak már a nőve is klasszikus. Köztudomású, 
hogy Arany szerezte Toldit. Kétségtelen azon
ban. hogy ilyen játékkal Toldi nem fog ara
nyat szerezni. Egyesek szerint Arany nem róla 
irta halhatatlan hőskölteményét, ez azonban 
rosszmájú beállítás. A trilógia egyik réssé ha
tározottan róla szól. A Tolat estéje.

Egész külön klasszist képviseli a csatársor
ban:*  Polgár. Remek csatár. Képzelhető :mily«n 
veszélyes a kapu előtt, ha már a stoppjal is 
beidnek lövéseknek. Egyik -másik stoppja 26 
méterre is elment. Ha hozzákerült a labda, .? 
nézők bosszankodva mondták, hogy nem tudja 
rótt csináljon vele, ez azonhan túlzás. Mindig 
tudta, hogy mit csináljon a labdával. Hajszál 
pontosan lepasszolta az ellenfélnek. Mikor 
már vagy Ötödször hlbáxott, megszólalt egy el
keseredett néző:

— Polgár olyan jő, hogy szoborba kéne min
tázni.

— ?lt
— De elevenen!
Érdekes, hogy a közönség se tudott nagyon 

örülni a győzelemnek és felettébb elégedetlen 
volt a csapattal. Különösen egy idősebb ur 
mérgelődött sokat, és a derék budaiak centerét 
elnevezte: Nyárspolgárnak.

— Miért nyárspoígárnak? — kérdezték tőle.
— Mert mindjárt felnyársalom.
Alighogy kimondta, veszélyes támadás in

dáit meg a magyar kapu ellen. Pucc, a cseh
szlovákok legjobb csatára próbált gólt lőni, 
de nem sikerült. Valaki megjegyezte: .

— Mégis szerencse, hogy olyan erős a kor
mány.

— Miért?

Remecz ismét tuldobta az 50 métert
Vác, szeptember 18.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefon
jelentése.) A Pestvidéki Atlétikai 
vasárnap Vácott rendezte 
nokságait, melynek egy 
menye is van,

Remecz ezúttal ismét
méteres világklasszist

vonalat.
Csodálatos, hogy a magyar atlétikának

Kerület 
meg ezévi baj

kimagasló ered- 

tuldobta az 50 
jelentő határ-

e

Döntetlen a Martinoff-Willing 
mérkőzés

Tegnap az „óriások”, Martinoff és a német 
Willing küzdelmével kezdődött a proflbirkó dó
viadal. A két huskolosszus közel három métrr- 
mázsát nyom, ennek ellenére olyan viharos 
tempóban és szédítő ruganyossággal viaskod
tak, mintha gumiemberek volnának. Az cg eb
ként vad küzdelem döntetlen maradt.

A Frank—Ka vall mérkőzést még a teljes 
számban fölvonult amatőrbajnokok is élvezet
tel nézték végig, mert a két birkózó önmagát 
múlta fölül. Győzött Frank a 14. percben.

Ma, hétfőn este, csupa döntőjellegü meccs ke
rül sorra, amelyek közül messze kimagaslik az 
Orion—Bartovfcs döntő. A további párosítás: 
Nader—Mars, Stibor—Pröller, Toroson—Wii 
ling és Weiler—Komp döntőmérkőzés.

A DFC GYŐZELME A CSEHSZIjOVÁK AMA
TÖR FUTBAIJLBAJNOK FÖLÖTT

Prágából jelentik: Az amatőr futballmeccsek 
során a DFC 3:2 (1:1) arányban győzött az SK 
Chechie Budejov, a vidéki amatőrbajnok ellen-

X Szeged város kerékpáros bajnoki verse
nye. A Magyar Kerékpáros Szövetség déli kerü
lete vasámhp bonyolította le 120 km-es ország
úti Kelemep-vándordijas kerékpárversenyét Sze
ged1 táros bajnokságáért. Az eredpiény<Áí a'-kÖ-. 
vetkezők: Főverseny: t. Fekete SzTk 36 pont, 
haladók versenye: 1. Kovács Székesfehé/vllT TC 
33 pont, kezdők versenye: t. Kos-ács György 
SzTK 30 pont, seniorversenyzők: 1. Tóth Gyula 
UTC 20 pont, a vándordíjai pontversenyben: 
1. Szegedi TK 179 pont.

SZEKERES BÉLA SIKERE BÉCSBEN.
Bécsből jelentik: A Stadionban megtartott 

motorvezetéses versen ven Szekeres Béla ma
gyar bajnok a 15 km.-es futamban győzött 
Weissmayer, Su>oboda és Popsit: előtt. A 
20 km.-es futamban negyedik, a 25 km.-es 
futamban pedig Weissmayer mögött a má
sodik hetyen végzett.

FONTOT ADOTT I.F A RAPID.
Bécsből jelenük: Az osztrák ligabajnokság 

során a Rapid nehéz küzdelem után 1:1 arány 
bán végzett a Floridsdbrffal, a WAC 6:1-re verte 
a Brigittenaut, a Hakoah 2:0-ra az újonc Liber
tást.

X UJ tagokat avat az Olimpiai Társaság. A 
Magyar Olimpiai Társaság szeptember 2!-én, 
este 7 órakor a Magyar Testnevelés Háza nagy 
tanácstermében ünnepi közgyűlést tart, ame
lyen a Los-Angelesben dicsőségesen szerepelt 
győzteseket és helyezetteket fogja uj tagokká 
felavatni.

X A Ferencváros tartalékos csapata va
sárnap délelőtt Csepelen játszott a második 
ligabeli Csepel ellen, melyet 5:l-es félidő 
után 8:3 arányban legyőzött. Még egy barát
ságos mérkőzés volt szintén Pestkörnyéken: 
az ETC FC vendégül látta Pesterzsébeten 
a második liga kombinált csapatát, a mely- 
lyel szemben 4 .-4 (Ii) arányú döntetlen 
eredményt ért el.

X Protewwlonlsfa gófrekorddal győzött a 
Vasas. Egyetlen második ligabainoki mórkő 
zés volt vasárnap: a Vasas saját pályáján 
15:0 (6:0) arányú megsemmisítő győzelmet 
éri el a Rákospalota elten. A Vasas ezzel 
alaposan megjavította gólarányát s ez az 
eredmény egyben professzionista gólrekordot 
is jelent.

XA keleti kerület stafétabajnokságait vasár
nap bonyolították le Debrecenben. Ifjúsági szá
mok: a 4X100 méteres stafétát a BEAC nyerte 
46.1 mp el, a 4X400 méterest szintén a BEAC 
3 p. 39.1 mp.-es idővel. A 4X1000 métere» ver
seny ugyancsak a BEAC zsákmánya lett 1! p. 
44.8 mp.-es kerületi rekorddal. A 3000 méteres 
ifjúsági csapatversenyt a nyíregyházi KISF. 
nyerte a BEAC előtt. Az egyéni győztes P^lóssy 
NYKISE lett 10 p. 25.6 mp-cl- Szénior-számOk:, 
4X100 m.-és Stafétahajnok BTE 45.5 mpel- 
4X400 m-es stafétabajnok BTE 18 p. 48.3 
mp. es kerületi rekorddal. At 5000 méteres csa
patversenyt a DVSC nyerte n DEAC előtt. 
Egyéni győztes Volly DVSC 16 p 14 7 mp.-eL

DT. FÉHVES SKSS “"Kssssvrsi k mmXX.

— Et a Pucs-kisérlet is eredménytelen ma
radt.

Még vége se volt a mérkőzésnek, de a kö
zönség megindult a kijárat felé és súlyos kriti
kával Illette a csatársor játékát. Pedig Igaz
ságtalan volt ez a lesújtó kritika, mert a ma
gyar csatársor játéka egyenesen a klasszikus 
időket juttatta eszünkbe.

A klasszikus ókort!...
Akkor játszhattak ilyen futballt Sophokles 

és Aristophanes.
Különösen Aristophancs, aki ugy jálszliaíoti, 

mint Nemes. Ugyanis Aristophanes szintén csak 
humoros dolgokat csinált

Mindenki sokat bosszankodott, aki kint volt, 
még jó, hogy én nem voltam futballmeccsen.

Én a csehszlovák-magyar mérkőzésen voltam. 
Nem futballmeccsen. Rex.

nagy tehetségű kiválósága csak Soroksáron, 
Budakeszin, Rákosligeten és Vácott szere
pel mindig ily szenzációs eredménnyel, míg 
a fővárosi versenyeken, pláne külföldön — 
Los-Angelosról nem is szólva — méterekkel 
hazudtolja meg képességeit. Pedig ezúttal 
is reális és hiteles körülmények közt ért 
földet Remecz diszkosza. Dobásai külön
ben 44.45, 45.51, 45.50, 40.20, 50.38, 50.30 
m.-esek voltak.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

VIZIPÓLÓCSAPAT ÜNNEPVILÁGBAJNOKA

Fekete Médi

X TfbetségkuUiló 
nap a hiargilszigcti

A I.os-Angelesben di
csőségesen szerepelt 

úszók és vizlpőlőzók 
szerdán este testületileg 
látogatnak el a Bethlen
iért színházba, ahol az 
előadás keretében meleg 
ünneplésben lesz részük. 
Fekete Médl fiatal Kosz- 
szutávuszó bajnoknőnk 
köszönti fel a világbaj
nok vizipólózókat 
úszókat.

tenniszveraeny volt 
center-court-on. Az

és az

vasár-
_ _ ... osztá

lyozott játékosok természetesen ki voltak zárva 
a versenyről, amely az „arany tenniszütőért" 
futott és amelyen 16 vidéki város, valamint a 
fővárosi egyesületek 1—1 férfi és 1—1 női já
tékosa vett részt Az eredmény: Női egyes. 1. 
DulAnszky Jenőné (Pécs). 2. Eysrlcb Dów^Kis- 
’kunfékgyháza). 3. Leitner Manci (MAC) és 
Stiglicz Erzsébet (Fodor-iskola). — Férfi egyes. 
1. Papp István (FTC). 2. Horváth Dániel (Sze
ged). 3. Balázs István (III. kér. TVE) és Sugár 
József (Siófok). — Vegyes páros. 1. Eysrlch— 
Blgu-pár (Kiskunfélegyháza). 2. Br. Perényi 
Katalin—Dr. Varga Gyula-pár (Kisvárda). 
Ferenczy Ida—Papp Islván-pár (FTC).

X Sportbaleset. Vasárnap délben a kő
bányai sporttelepen játék közben Pribur 
Rudolfot egyik játékostársa a szive táján 
megrugla s a játékos eszméletlenül esett 
össze. A mentők a kórházba szállították.

X Papirformns amatőrmeeesek. Ai első
osztályú amatőr- fuibailfronton minden vá
rakozásnak megfelelően pergett le. Talán 
egyedül a MÁV nagy gólarányu győzelme 
kellelt némi meglepetést. Az eredmények a 
következők: UTE—URAK 6:1 (3:1), Postás 
—33 FC 3:1 (1:0). MÁV-Fér. Vasutas 9:1 
(8:0), MTK—BEAC 3:1 (1:1).

X Verekedés, rendőri beavatkozás, fut- 
ballbotrány egy északi bajnoki futball
meccsen. Sátoraljaújhelyről jelentik: Vasár
nap játszották le az OVTK—SAC bajnoki 
mérkőzést, amelyet 3:1 arányban az OVTK 
nyert meg. A meccs utolsó perceit viharos 
botrány zavarta meg. Blamenfeld Jakab új
helyi bádogos és Jftczkó János sárospataki 
fakereskedelmi tisztviselő előbb összeszólal
kozott, majd összeverekedett. / • ••
nyomán támadt csődület a rendőrség osz
latta szét.

3.

A verekedés |Hnmd.

p ►

~Xf- *

tehát:.
pénzéért teljes ellenértékét

jalant.

tökéletes, fényerőt, gazdaságos.

Kis ímbísz

ég maga.

A legmulatságosabb olimpiai epizód pálmá
ját egy pesti sport író vitte el. Van itt Pesten 
egy reggeli ás egy déli újság, melyek politikai 
pártállás tekintetében olyan közel állanak egy- 
máshoz, nogy bátran nevezhetjük Őket Iker
testvéreknek. Már hónapokkal az olimpiász 
előtt nagy hévvel kidolgoztak egy közös mun
kaprogramot, kiválasztottak egv közös megbí
zottat és megszerkesztettek egy ragyogó sür- 
gönykulcsot. A megbízott el is utazott és csak
hamar jöttek a méregdrága sifrirozott sürgős 
övök, de az ikerlapok egyet se tudlak felhasz
nálni. At a munkatárs ugyanis, akinél a kuka 
ellenpéldánya volt, szabadságra ment 
val vitte.

Aranyos...

dicsőségé 
fűződik.

★

A legremekebb olimpiai ugratás 
viszont Homonnai Sunyi nevéhez 
Szenvedő hőse: dr. Bárány István. Mielőtt azon*  
bán elmondanánk, hadd szögezzük le, hogy 
változatlanul a legbensőbb elismeréssel adózunk 
kiváló háromszoros Európabajnoknulna 
indokolatlannak tartjuk art a „nckoma-pszt*  
chozist”, mely körülötte kialakult és amelyet 
nem sportbeli, hanem kissé pechesen megvá. 
lasztott, illetve helytelenül bcállitott egyéb*  
irányú tevékenységének köszönhet. Mint sport*  
ember, mindig a legkitűnőbbek és legkomo
lyabbak közé tartozott és kétségtelenül egyike 
a legtöbb dicsőséget szerzett magyar verseny
zőknek, ha az összes sportágakat vesszük is 
figyelembe. Nem árthat tehát a presztízsének, 
ha elmondjuk a kedves ugratást:

Két nappal a százas középdöntő tfán. meg*  
szólította Sunyi a még mindig szomorkodó Bá
rányt:

— Te Pista, akarsz világbajnok lenni?
II??
— Akkor kérd meg a Komi bácsit, hogy te

gyen be a csapatba a japánok ”
★

Érdekes és újszerű olimpiai statisztikát állí
tott össze Popper Béla, az ismert jeles sport
ember. Szerinte azt kell figyelembe venni, hogy 
a kiküldőit versenyzők hány százaléka ért »l 
I., II. és III. helyet. Igen figyelemreméltó szem
pont és van egy nagy előnye. Magyarország n 
48 kiküldött által elhozott 38 érem révén 8G 
százalékos aránnyal, — az első helyen áll.

Már csak azért is ez a legigazságosabb szá
mítás.

ellen.

*
A német, cseh és osztrák gyephoki sport után 

csütörtökön eltemették a magyar gyeplőki 
sportot Is. A gyászszertartást a hinduk végez
ték, akik összesen 29 góllal jelölték meg a kö
zépeurópai gyephoki sport sírjál.

Ez a „hindu síremlék.”
•k

Braun Csibi, a legnagyobb magyar tekintély- 
nemtisztelő megkérdezte ^a „ho.klii-.n\fi.fcfen;

— A Raipdranath Tagore is játszik?
•— Dehogy.
— Kár. Pedig azt mondják, hogy tud a 

srác.
(kidé)

X Papp Pál nyerte az Ifjúsági pantallón, 
bajnokságot. A Vasas vasárnap délelőtt orszá
gos ifjúsági atlétikai versenyt rendezett a BBTE 
sporttelepén. A verseny keretében dőlt cl az 
országos ifjúsági pontatlan-bajnokság is, ame
lyet Papp Pál MAC nyert meg 2702 ponttal, 
Szabó UTE (2729) cs Jambrits ARAK (2727) 
ellenében. A 100 m-es síkfutásban Szabó BBTE 
győzőt 11.4 mp-cel, nz 1500 m-es kerületi baj
nokságot Ráthőnyi MAC nyerte 4 p. 10.2 mp-cel, 
az 500 m-es távot Fried UTE 1 p. 0.88 mp-cs 
idővel, Rovó MTK magasugrásban 170 cm-rel*  
Keresztessy BEAC a távolugrásban 608 cm-rel, 
a 4X1500 m-es stafétában az FTC 18 p. 24.6 
mp-cel győzött. A 300 m-es csapatversenyt a 
Vasas nyerte az UTE és az FTC előtt. Egyéni
leg Rraun MTE 9 p. 57.8 mp-cel szakította el 
elsőnek a célszalagot.

X Flala Ferenc nyerte a balatoni kard
bajnokságot. Balatonalmádiból jelentik: Nagy
számú előkelő közönség előtt vasárnap Balaton
almádin rendezték meg elsőizben a Balaton- 
vivóbajnokságot. A kardversenyben negyven
haton indultak. Az érdekes és mindvégig nívói 
verseny győztese Fiola Ferenc (MAC) lett hét 
győzelemmel, második Rajcsányi (BSE) hat 
győzelemmel, harmadik Tabaldi (BSE) hat győ
zelemmel, negyedik Kerekes (Hungária VC1 öt 

| győzelemmel, ötödik dr. Zöld (BEAC) öt győze- 
. — A balatoni hölgy tőrbajnokság

győztese Elek Margit (BBTE) lelt két győzelem- 
I mcl. Horváth Kató és dr. Kéglné (Győr) előtt.

//

/
t

tökéletes minőséget, 
ki*  érám költséget, 
nagy fényerősséget, 
gazdaságos világítást
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Legyőzték a kis tuniszi boxoló-világbajnokot, 
aki a marseíllesi rabbi áldásával és200frankjá
val indult a világbajnok tövises pályájának 

Young Perez tüneményes*  karrierje és tragikus bukása
Párts, szepl. 18.

* (A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 
francia tporlhét eheti — hozzátehetem — kí
nná szenzációja, Young Peresnek, a pehely
súly világbajnokának angliai veresége volt, aki 
egy olyan botolótól (az ír Mickey Mac Guire- 
♦ölj kapott kt knock-outtal, a második menet
ben, akiit súlycsoportjában eddig még csak a 
világ legjobb tize között sem emlegettek. ..

Yoüng Perez szerencséjére n mérkőzés csu
pán barátságos Jellegű volt, úgyhogy a minden
nél fontosabb világbajnokság tovább Is Fran- 
ciaonzógban marad.

A kis, tuniszi bosoló már vissza is érkezett 
Párisbs, a Miracles-bárban akadok reá, ahol 
menedzsere társaságában n,y vígan Iszogatja e 
nagp pohár partói borokat, mintha a neweastlci' 
vereség csak egy rossz álom jett volna.

A bár kényelmes vasfötőjében mesélik el 
Young Perez világbajnokságának, még nem 
olyan régi, s a csodával határos történetét.

Szegény, tuniszi zsidógyerek volt Perez, aki
ről egy napon felfedezték és megállapították' 
hogy kemény két ökle, még keményebb kopo
nyája és rugalmas teste van. Felfedezni felfe
slenék. jó tanácsokat (eredi Párisim, meglásd, 
btí még sókra viszed) is adtak neki, de pénzt... 
kinek vén Tuniszban ilyesmire pénzé.

Peresnek azonban, ugvlálszik, nemcsak as 
ökle, az akarata Is kemény volt és ki tudja 
(senki, le tudja) hogyan jutott el Marseilleslg. 
Itt azonban már igazán egy fillérje, sőt ami még 
rosszabb, egy orntimesja se maradt, pedig oda 
í’árls még majd ezer kilóméter, aztán meg 
enni h kell...

Próbált Ismerősöktől, mgjd Ismeretlenektől 
pénzt kérni, a napok múltak, a gyomra mind 
b'ynkrahbnn korgot, mig egy szép napon . .. 
Iiogy, hogynem... eszébe Jutott, hogy ö tulaj
donképpen. .. zsidó...

Kitől kérjén valamit egy szegény, éhes zsidó
fiú Marscillesbcn, ha nem a mar seilleti rábbl- 
tói. Könnyen vagy nehezen bejutott hozzá, elő
adta kérését, Párishn akarna menni, utikölt- 
ségry meg egyebekre kellene vagy kétszáz 
frank...

— Aztán ml .sksrsk.ott lenni. , fiam ... — kér 
rlezte, naivon a séentéle'tü ember.., — .keres
kedő, iparos, tisztviselő?....

— Boxbajnok, tisztelendő uram... a pehely 
súly világbajnoka ...

A rabbi az első pillanatban határozottan 
meg volt döbbenve, hisz Ilyen ambíciójú fiatal
ember eddig még nem nagyon akadt hilsorsosnl 
között. De, ha szakéit is viselt, bizonyára mo
dern ember volt, mert miután alaposan kikér 
dezte a fiatal Pcrezt, azt mondta:

Jól van flam, nem beszéllek lé, Íme a 
kétszáz frank, sőt áldásomat lg adom rád 
és kívánom, engedje a Ml Urunk Jehova, 
hogy rövidesen, valóban a pehelysúly világ

bajnoka légy!.
Sportkritikusok sokat tanakodtak, vitatkoz

tak róla, vájjon a marseíllewi rabbi áldása 
használt e, de annyikétségtélen, hogy Parisba 
érkezése után alig egy éwe|, a fiatal,- most már 
.,Yóung“ Peres tüneményes karrier: futott tv 
és valóban .világbajnokká lett.... amikor is, 
kamatos kamutokkal küldte vissza, jótevője két 
száz frankját...

Eddig van a történet és most ugylátszik. 
amilyen gyorsan feltűnt, oly kegyetlen sietség
gel le is óldoeik Young Perez-napja, aki a kö
zeli hetekben a szintén francia AŰgelmann ellen 
mérkőzik, amikor is, most már világbajnoki 
r'mét is kockára teszi és a hozzáértők szerint 
cl' is veszíi...

Azóval... alig másfél évig tartott a marséi!- 
lesi rabbi áldása... Körösi László

Remmcr álla a 11-eanek éa éles, magas lö
vése védbetetlen (2fl).

A*  hátralévő Idő már nem boy*  ujabb eredményt. 
A bíró különben • 1? perces szünet, helyeit 
csak hatperces továbbjátszást jelzett, azonban 
végeredményben csak 4 -perccel hosszabbította 
meg a játékidőt...

A meccs után a közönség a bírót meg 
akarta lincselni,

de a rendőrség egy mellékkijáraton át meg 
szöktette s autón köroetlenúl az állomásra 
vitte...

A vasárnapi forduló után
• bajnokság állásai

1—2- Hungária 3 Játék; 0 pont
1-2 Ferencváros 3 8 ,** 174

3. Budai „H“ 3 ■w ' 5 n •?4-
4. Újpest 3 5 7-M
6. Bocsijai 8 3 >» ■ 74-
6. Soroksár 4 3 n ■ 8:11
7. Hl. kér. FC. 3 2 6id
8. Nepuet! 2 n 2 . n 8:4
9. Szeged FC 2 1 »» 4:7 -

lo. Kispest 3 1 . 3:13
11. Attila 3 1 ■ „ 2:12
12. Somogy 3 i; »». 1:8

Amatőrjeink pompás játéka és gólképessége 
igen jó bevezetőre volt a nagy meccsnek 

Magyarország—Ausztria 8:1 (5:0)
11-esből Solti TV. lövése a kapu közepén Is 

a bálóba jut (3:0)
Az osztrákok meglepően erőtlenek. A ét. pete
ben

Déri pompás egyéni Játékból rúgja as ötö
dik gólt.

Helycsere után a magyar csapat főlénye tovább 
tart és a 3. percben

Déri éles lövése ujabb gólt hoz. (6:0) 
Ezután a meccs váratlanul igen ellanghut,. s bár 
a magyar csapat tárpad.nz a kei ók. most gyen
gék. A 29. percben az osztrák jobbszélső lefut, 
de a kifutó Kucsmik kezébe rúgja a holtbiztos
nak látszó labdát. A 34. percben 'azonban mégis 
mégszületik

as osztrákok egyetlen gólja Dorner révén. 
Az osztrákok ezután ismét gólhelyzetet hibák
nak, majd a 37. percben

Szanlszló védhető labdája a hetedik, míg a 
42. percben KI Imént korn eréből Pachert lö

vése a nyolcadik gólt hona meg, 
amely után a magyar csapat boldogan * vonul 
az öltözőbe, a jól megérdemelt győzelem tuda
tával.

A KÖZÉPEURÓ”AI AMATŐR-KUPA 
ÁLLASA:

1. Csehszlovákia . . 4 játék 10:7 4 pofit
2. Magyarország * . 4 „ 14:10 4 .»

.3. Románja . . . 3 „ 8:8 4
, 4. Ausztria .... 5 „ 11:20 4 „

Hátralévő mérkőzések:. Magyarország—-Cseh« 
Szlovákia Prágában, Magyarország—Románia 
Bukarestében, Ausztria—Románia Récsben,
Csehszlovákia—Románia Bukarestben.

A Budai 11-től — a filmre
Orth Gyuri elvállalta egy sportfílm főszerepét

csóréinak práíyát. A J»I__ ,
ívben Jejjíjülnsk ót 4 itfinpadra. így van most 
Orth Györggyel, 8 világhírű magyar futballis
tával. aki nemrég tért haza Chiliéből, abol 
Iréner volt. A kitűnő sportember jelenleg a 
Budai 11 csapatában játszik, a magyar futball- 
metőn való megjelenése formálisan esemény
számba’ ment.

Orth György azonban nem sokáig marad a 
„Budai ff" csapatában, mert

Pompás bevezeMje volt a csehszlovák-magyar 
nurközésnek a magyar és osztrák amatőrök 
Középeurópai Kupa mérkőzése. Az eddig gyen

gén szerepelt magyar 
amatörök ezúttal igen 
lelkesen és jól játszottak,

Középeurópai Kupa

„Montenegrói eredmények" az at’étika 
kerületi bajnoki versenyének második napján 

Csak Németh 10.000 méteres és Jávor 110 m-es gát bajnoki 
eredménye emelkedett ki a szürke atlétikai délután programiéból

A kiélezett sportpolltl- 
tikai harc nem emelte 
túlságoson a kétnapos at
létikai bajnoki miting 
színvonalát. Karlovlts Já
nos versényzési jogának 
filf&ggesztéaér*  a MAC 
passzív rotiszteueiával 
felelt Ugy volt, . hngv 
még szombaton tisztá
zódnak az ellentétek, ám 
a helyzet vasárnapra sem 
javult és

a MAC atlétagár
dája igy mlBdkél na- 
Cn távolmaradt a 

Jnoki versenytől
Függetlenül áronban

as első félidőben k|. 
tűnőén diszponált 
csatársor uebbnél- 
saebb akciókból szín
ié ontotta a gólokat

4 játék ekkor Valóban 
. nagyon élvezetes volt. 

Szünet utáu iaár alább
hagyott az Iram, de az 
eléggé gyenge Osztrák 

csapat, — amelytől általában sokkal többet vár
tunk, — ekkor sem volt veszélyes a inagyar 
csapatra.

Az első félidőben a magyar csapat a nap
pal szemben játszik. Már az első percekben 
kitüni>, hogy a magyar csatársor igen veszé
lyes. Főként a fényes Béri és Pachert vezeti a 
veszélyes támadások sorát, bár a belsők is 
ügyesen játszanak. A íá. percben

Solti IV. lapos lövéséből esik as első gól, 
amely után a magyar csapat tovább rohamoz 
és a 21. percben

Déri éles átadásából Pachert a leve
gőben úszva, ragyogó gólt fejel. (2:0) 

Déri pompás szabadrúgása a fels$éűcn porzik, 
majd több veszélyes magyar támadás'után az 
osztrákok biztos gólhelyzetet hibáznak el. A 
36. perében

a kiszökő Dérit Krtsper elgáncsolja, a a

. ..nn......... a
fenti sajnálatos eseménytől, a kerület bajnoki 
yéYsenyeinck színvonala meglehetősen alacsony 
volt. De objektív szemüvegen vizsgálva a dpl- 
got. meg beli állapítani, hogy a griffmadaras 
atléták részvételi' sem emelte volna a njróf.

— Montenegrói eredmények/ — jegyezte 
meg Mező Ferenc dr., az amszterdami szellemi 
olimpiáit bajnoka — és talán ez a iellemzés 
von ■ legtalálóbb.

Az eredmények közül kiemelkedik Németh 
péla (MTE) kilílnö teljesítménye a 1O.(MH) mé
teres futásban. Németh remek 400-as finis után 
V P-- .44 ü ,mp. alatt győzőit Szilágyi ellen, 
mig Jávor heállilbtta Koóács 16.8 jnp.es baj, 
nokl rekordját.

Az eredmények a következők:
1600 méteres síkfutás. Bajnok: Govrik BEAC 

4 p. 08.2 mp. 2- Sárvári UTE1 4 p.'12.4 mp. 3. 
Eper ESG 4 p. 13.4 mp. .

őnlydobás: Bajnok: Csánvi TFSC 1458 cm. 
t.'Kovát-h dr. BBTE 1357 cm. 3 Madarász MTK 
JUr Cm. >

ltl Rséteres gátfutást Bajnrtk. Jávor MTK

16.8 mp. 2. Szabó TFSC
18.2 mp. 3. Kovács BBTE
17 mp.

200 méteres síkfutás: 
Bajnok: Raggambl BBTE 
22 3 mp. 2. Forgács UTE 
36.4 mp. A’ Gvrő Gábor ■■ 
MTK Jí.» mP. -

MbgMWMflt Bajnok: 
Késmárki BBTE 187 cm. 
2. Kerkovita BBTE 181 
<m. 3. Orbán BBTE 178
cm.

400 méteres Mkfntás:
Bnjnok: Zsitvai BBTE 50.2 ...r. .. ..... 
BBTE 50.8 mp X Szabó tJTE 51.8 mp.

üiaskoMvetéa: Bajnok: Madarász MTK 4300 
<117 cm. 3. Kulitzy

Jávor.

mp. 2. vitéz Szalay ■l' Rt O

Bácsalmási

cm. 2. Bácsalmási TFSC 
TFSC 4047 cm-

Hármasugrást Bajnok;

cstfvay Bácsalmási
1330 cm. 2. Bessényey TFSC 1348 cm. 3. Somló 
FTC 1298 cm.

10.008 méteres alkfuláa: Bajnok: Németh
MTE 32 p. 44.8 mp. 2. Szilágyi.MTK 32 p. 50 
mp. 3. Kelen Vasas 33 p. 53 mp.

488 méteres gátfutási Bajnok: Kertész FTC
36.8 mp. 2. Kovácsi BBTE 57 8 mp. 3. Sár- 
vári UTE 57.8 mp.

FTC

t'tnnanra lov van mnal

LÓSPORT
Csata zsokétól megvonták 

a lovaglást engedélyt
A vasárnapi versenyek: rendes napi eseményei 

mellett egy hír keltett nagy meglepetést, amely 
hamarosan valónak bizonyult. Csuta zsokétól 
a Magyar Lovaregylet igazgatósága megvonta 
a lovaglási engedélyt s. Csutának, akinek a*  va
sárnapi versenyekben • több lovai kellett volna 
lovagolnia, azonnal el kellett hagyni a verseny
teret. Az engedély megvonása egy cégi ügyből 
keletkezett. Csuta Magyar nevű baromflkerea- 
kedőnek tipeket adott s ezért tőle pénzt foga
dott el, da a tipek nem váltak -be s Mogyar el
vesztette a pénzét. A lipekért adott pénzen*  kí
vül ■ még C>uta kölcsönpénzt is. kapott Magyar
tól, amelyeket nem űzetett vissza. Magyar 11WI 
pengő körüli összegért beperelte Csúfat, aki 
viszont zsarolásért jelentette fel őt. , Magyar

A szegtditk majdnem „betörtek" Debrecenben
Sz«íjtd FC—-Bocskai 2:2 (2:0)

Debrecen, szept 18.
(A Hétfői Napid .tudó- 

sil ójának tenjohjelen- 
lése.) Több, mint kétezer 
főnyi köröpség vontdt ki 
vasárnap a nagyerdei pá
lyára. hogy twniija legyen 
a 'Bocskai ujabb győzel
mének. A publikum azon
ban ebbeli várakozásá
ban erősen csaj ód ott, 
mért

a lelk^ aseut^l na
pa*  hatalmú elánnal 

megnyerte a mérkősési.
■ _ í '_ i.i

c»ak fault árán tud fa feltartani a szegedi vide- 
lem. Hoppé bírt nem tát szándékosságot és........... ........................ sí'inueiiussiigm es 
im nem ad ff est} amiért a közönség dercékig 
táMet ellene Ettől jogim a biró hibát hibára 
MUnoz, szinte elveszti a fejét. 4 30. percben 
Haöaskóri kornerébői

lakács ■ ssegedtok második
meg

íólját saerzl

AííStíít ügyánis égy pénze söpört, amely ki
zárólagosan magyar sportfllmek gyártásánál és 
forgalombahozatalával óhajt foglalkozni..' •»

As első fatballfllm főszerepének eljátszá
sára Orth Györgyöt kérték fel, 

aki a meghívást elfogadta. A sportfilm még az 
év folyamán megjelenik.

V
, . Gyárrá:
Játsuva, csaknem

A 'Bocskai nem mulatta «r» á fórlftá*.  mint .. 
mull héten, s messze mögötte maradt a ven
dégeknek. .4 döntetlen eredmény a játék képe 
után

Igea hlaelgö a Bocskai csapatára négye.
Az** első félidő a Szegedi FC erős'támadásával 
indul. .Már uz első percekben Gyurcsó hatalmas 
bdmbáját -Fehér csak nehezen tudja fogni. A 
engedi fölény tovább t»r< és

F M páterben Hmkfld • Raguban Mai 
MMmN Fabér melleit megmert! a vetető 

góit (1:8).
A Hócikst ellentámadásai nem sok reazélvi 
t|j*én<k  magukban, mégis egtf ízben Telekit

a

S'ín.llg nera viltotlk mír □ , errdmíny. A 
második félidőben Teleki botnbasterü szabad
rúgását Pálinkás nagyszerűen védi. A 18. perc
ben

Teleki átadásából Zllahy .rúgja a Bombái
Á „ L , (»«O-
A Bocskai most kissé összeszedi magét és a 
28. nercben BertdA -7y ártatlan helyiéiben 
henszrt vét A biró tl-es Ítél, ami ellen a sze
gediek hevesen tiltakoznak. A bűn(etőrugdsra 
azonban o biró gyámoltalansága miatt csak 12 
perc múlva dl!) kerül' a sor, miután ezalatt az 
idő alatt r u

SSttSaffWSSK

ezekútán a Magyar Lovaregylethez tett feljelen
tést, ami nemcsak' Csutq idei sampionságát hiú
sítja*  meg, de szép karrierjét is ' kettétörheti. 
Csuta az idén’ harminc győzelemmel vezetett a 
rsokék^kázött *' sampíonságe már biztosnak 
látszott, s mert a közönség is kedvelte, igen 
sajnálatos, hogy ilyen- ügybe keveredett.

Budapesti lóversenyek 
Díva nyerte ax őszi kancadijat

A már megszokott vasárnapi keretek között 
futották le a szeptemberi miting hatodik nap
ját. Az Őszi kancadijat a várakozásnak meg
felelően Díva könnyen nyerte Néni s a tóvosz- 
luplg vetető Adagio előtt. -Nagy meglepetést 
okozott Kapitány veresége lota II-tői az első 
futamban. Midinetté-ben qgy uj, szép regé
nyekre jogosító kétéves mulitkorott he a nyert 
könnyén a Kétévesek veennyébén. Napfelkelté 
Kereső és Lenke pompás finisek után nyerték 
versenyeiket. Részletes eredmény a követhető:

I. FUTAM: 1. Mr. Comer lola II (6) Gutal, 
2. Kapitány (2 reá) Csapiár Fm.: Pezsgő, Raj- 
téty. Tót.; 10-46. — II. FUTAM: 1. Odescalchl 
B. hg. NapfctoeNe (6) Tamási, 2. Palunpa *(!•)  
Eaah, 3. 8<chb jövő .fö)- Kerbenidn gr. Fm.: 
porina, RaUrape, Sepla,, Csaló ka.,Re me k,. Char- 
ipiM, Szép Angyal, Vidor, Mint a madár. Bon- 
netable,rP»pqcsbős. Tol.: 10:06. 29, aa. 43. 
m. FVTaM: 1. Horthy ». Ptva (&) CsajHár, 2.

Fm.: Maris, Módos, Mirjam, Emlék, Partagas, 
Zsivány, Bak tér, Fonólány, Africanut, Lido, 
Barátnő, Napfolt, Búzavirág, Vadvirág, Párta. 
Tót.: 10:34, 19, 86, 33. — V. FUTAM: 1. Har
kányi S.< br. Midlnette (pari) Weissbach, 3. Ba- 
kézét (2) Gutái. Fm.: Üstökös, Canada. Tot.t 
10:20. — VL FÜTAMi 1. Szondy iö?ér.w
(4) Klímáéba, 2. Alvincz (IH) Gutái, 3. Csopak 
(2) KolláT. Fm.: Máramaros, Fuvolás, Tamer- 
Inn, Beaurivage. Tót.: 10:38, 12, 12, 11. — 
A Napfelkelte—Kereső, double 6:170.30.

Bécsi lóversenyek
A magyár lövök fölényével ért véget a klas

szikus Gráf Esterházy Memóriái vasárnap a 
Freudenauban. A versenyt Pillanat nverte 
Tramp ellen. A magyar istállók, dicsőségét'még 
7 earózsa is. szaporította, amely igen jó társasá
got hagyott maga mögött. Részletes eredmény 
a kővetkező:

I. FIJTAMt 1. Bucrola (3) Valentin,’2. Polka 
(2) Bosko/3. JoJíy (1«) Tóth A. Fm.: Kómtnf. 
Sylva, Carneval, Boris, Lcgyes. Tpt.s 10:66, 14, 
12, 13. _ H. FUTAM: 1. Colonel (5)
2. Eiswind' (0) Tuss. 3. Barmaid (?lá) Razzián 
F. Fm.: Chestnut, Mohnrch, Szigetvár, Karig, 
Pan, Orkán, Tombola. Tót.: 1Q:&3, 16, 28, 15. 
Hl. FUTAM: 1. Tearózsa (6) Tóth A., 2. Pirit 
Start (2M) Gulyás B. Fm.: Szerencs, Monté, 
Flash llght, Waldfée. Tót.: 10:96, 33, 20. — 
It. FUTAM: 1. Pillanat (6:l0) Sejbal, 2. Tramp 
(1%) Balog. Fm.: Relchsherold, Pamanitcrín, 
Tlzian. Babiéka 11. Tót.: 10:17, 12, 16. — V. 
FUTAM: 1. Bonvecchlattl (1%) Csaló, 2. 
Gangd (1‘A) Varga. Fm- Evian, GluttOn. Tót.; 
10:29, 14, 15. - VI. FUTAM: 1. Pás de Calato 
(2«) Nagy G., 2. Türelem (8) Kaszján F„ 1 
Michele (4) Szabó L. Fm.: Vllja, Prohlem, La. 
banc, 'Hétre, Balhina. Tót.: 10:38, 14. 18, 14.

SPAIogicMutAg,-

-ÜWMATon 3 wa.^r z

porina. RaUrapc, Sspla,,Csalóka, 
miog, Ssép -Angyal,, Vidor, Mint 
-■daplé, „Papucsbős. Tót.': '

KnnftiMir <«-HUIIlMlHllllRceaMlrr. t4nyoM«t. k»- ■ 1
. » ' - ményMUvíny ótymw* |

lanó<- hursttsl p Irt—.IlKI Üli Ilii/lan*  kszssék. fínycíeli Ítmény-WWI ■llwVLVU ftéllvAny, ttép hutsflsl. 
kéVpjioirt P i

IUVMHMM rajtot dlUMSnnl MldJiRk. - Rnehtato- fBn 
tok ívmt rtem Sroa Wl. RwpfaáahHu M«é l|a CMCN

Néni (1.5$) Guta. Fm.; Adagio, Jómé. —
l-tTAM, 1. Jraiena,!,, E. KmM (S) Gaí»l. 9 

llt) Kyptl, ». Tlro W| Bl«kb.ni
A szerkesztésért és kiadásért letolt 
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