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Megszökött egyvalutás tőzsdés
Felismerték a Délivasut halottját

Bűzbombás botrány 
a legitimisták vasárnapi 

debreceni gyűlésén
Debrecen, szeptember 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jelentése.) Vasárnap délelőtt 11 órára ülés 
plakátok hivták meg Debrecen város közön
ségét az Aranybika-szálló nagytermébe, 
ahol a Nemzeti Néppárt elnevezés alatt 
szervezkedő legitimisták nagygyűlést hirdet
tek.

A szervezkedő nagygyűlésre Budapestről 
Griger Miklós képviselő, Odescalehi 
hercegné Andrássy Katinka és Pállá- 

viclni György őrgróf
érkeztek meg Debrecenbe.

Tizenegy órára meglelt az Aranybika 
nagyterme és a szálloda folyosóit is kiván
csi, tömeg lepte el. Amikor a gyűlés szóno
kai Fackh Leó nyugalmazott huszárezre
des, a debreceni legitimisták vezetőjének 
társaságában az emelvényen megjelentek, 
feltűnően hosszú ideig tartó éljenzés és taps 
fogadta őket.

A legitimista vezérek azt hitték, hogy az 
éljenzés nekik szól és mosolyogva hajlong
tak a közönség felé. Csakhamar kiderült 
azonban, hogy

a hallgatóság csak azért éljenzett hosz- 
szasan és kitartóan, hogy a gyűlést ne 

lehessen megnyitni.
Amikor végül az elnöklő Fackh Leó be

szélni akart, minden egyes szava ulán 
újra meg újra

tombolni kezdett a közönség, 
úgyhogy a gyűlést egyáltalán nem lehetett 
megkezdeni.

Ekkor a rendőri készenlét vezetője, 7.sá- 
kap József rendörtanácsos felszólította a 
hallgatóságot, hogy szüntesse be a rend
zavarást.

Most már a rendőrtanácsos szavait kö
vette tomboló éljenzés és szűnni nem akaró 
tapsvihar, amely után a tömeg a Himnuszt 
kezdte énekelni és ötször egymásután el
ismételte azt.

A rendőrtanádsos időközben a karhata
lom megerősítését kérte. A folyosókon és a 
terem bejáratainál, ahol

főképpen egyetemi Ifjak gyűltek össze, 
Izgalmas jelenetek keletkeztek.

A nagyszámban kivezényelt rendőrök az 
ifjakat valósággal lesodorták « szálloda szé
les lépcsőin. Azalatt n teremben

a rendőrök és detektívek egymásután 
emelték ki a tömegből a gyűlés meg- 

zavaróit.
Mindez persze óriási lárma közben történt. 

Mikor a nyugalom valamennyire helyre
állott, Griger Miklós kezdett beszélni. Alig 
mondott néhánx szót*  többen 

bűzbombákat és bűzös folyadékkal 
megtöltött kis üvegeket dobáltak el a 
teremben. Tűrhetetlen bűz keletkezett 
és sokan pánikszerűen menekülni 

kezdtek.
A rendörtanácsos erre uj, nagyszámú kar
hatalmat vezényelt a terembe, de tizenkét 
órára járt az idő, mikor Griger tovább 
tudta folytatni beszédét. Valahányszor 
Gömbös miniszterelnök nevét kiejtette, a 
tömeg hosszasan éljenezte a kormányzót és 
Gömböst.

Grigernck azoknál a szavainál, hogy a 
nemzeti akarat érvényesülését csak Oltó 
királyfi biztosíthatja, az egyik páholyból 
Ungvári} Sándor egyeleipi hallgató közbe
kiáltott:

— Ne Habsburg Ottóról beszéljen, hanem 
az aradi vértanukról.

A közbekiáltás után
Ismét nagy lárma keletkezeit,

Ungváryt pedig rendőrök vitték ki a pá
holyból.

Két király és három külügy
miniszter találkozott 
vasárnap Szinajában

A dunai kérdésről tárgyalnak és Gömbös Gyula 
miniszterelnök külföldi utazását is megbeszélik

Szlnája, szeptember 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap mozgalmas napra éb
redt Románia leggyönyörűbb fekvésű fürdő
helye: Szlnája, amely nemcsak koronás fők 
látogatása, nagy ünnepségeké hanem igerí 
fontos nemzetközi tanácskozások színhelye.

Vasárnap délben

volt az első ünnepség a szinájai pályaudva
ron: a jugoszláv királyi pár megérkezése. 
Károly király igen melegen üdvözölte sógo
rát, Sándor jugoszláv királyt és nővérét, 
Mária királynét, továbbá az önkéntes szám
űzetésből hazatérő öccsét. Miklós hercegei. 
Félórával a királyi pár megérkezése után 
futott be a pályaudvarra Benrs csehszlovák 
külügyminiszter vonata. Bevett Titulescu 
jouián külügyminiszter üdvözölte Jeftics

Odesealclil hercegné végül a terem meg
csappant közönsége előtt a debreceni nőket 
szólitotta fel arra, hogy a legitimista párt
hoz csatlakozzanak.

Ezalatt a teremből, a folyosókról és a 
szálloda bejáralaitól kiszorított tüntetők a 
nagytemplom elölt a Kossuth-szobornál 
gyülekeztek. A tömeg lassankint többezer 
főre növekedett, mert a közönség szimpá
tiából szintén a tüntetőkhöz csatlakozott.

A szobornál felharsant a Kossuth-nóta, 
majd Orosz György taniló

beszédet Intézett a közönséghez és til
takozott az ellen, hogy Debrecenben 

Habsburg-agitáclót folytassanak.
Mialatt a rögtönzött népgyülést tartották, 

nagyszámú gyalogos- és lovasrendőrség je
lent meg a téren és szétosztásra szólították 
fela tüntetővel.

A tömeg Gömbös miniszterelnököt éltetve, 
lassan elvonult a térről, anélkül, hogy na
gyobb rendzavarásokra került volna sor.

A demonstrációnak azonban még ezzel 

jugoszláv külügyminiszterrel együtt, aki 
már a jugoszláv királyi pár vonalával meg
érkezett.

A délutáni órákban összeült a kis- 
antant-államok külügyminisztereinek 

konferenciája a Peles-L.astélyban,
A kisantant külügyminiszterei I. Károly 

király tanácskozótermében zárt ajtók mö
gött tartottak kétórás tanácskozási, amely
ről vasárnap udtak ki hivatalos kommü
nikét.

A belgrádi Politika azonban igen részle
tes értesüléseket közöl a konferenciáról. A 
lap szerint

a tanácskozások középpontjában a du
nai kérdés fog állani.

Szóbakerül Ausztria sorsa is. A kisantant- 
államok külügyminiszterei egyetértenek 

sem volt vége. Az egyetemi ifjúság több
száz főnyi tömegtől kisérve.

a Kossuth-nóta hangjai mellett u kol
légium kertjébe vonult

és ott továbbfolytatta a rögtönzött gyűlést. 
Egyik szónok a másik után emelkedett szó
lásra, de a rendőrség nem avatkozott bele 
a tüntetésbe.

A déli órákban, amikor a rendőrség egy 
részét a Kossuth La jos-terröl visszavonták, 
/nég mindig nagy csoportok gyülekeztek nz 
Aranybika-szálloda környékén. Néha még 
felhangzott a kiáltás:

— Soha többe nem akarunk Habsburgo
kat látni 1

Az izgalmak csak délutánra csillapodtak 
le.

A rendőrség a tüntetés során Igen sok 
fiatalembert és diákot igazoltatott 

és eljárást indított ellenük.
A megzavart, sikertelen szervezkedő gyű

lés után a legitimista vezérek elutazlak 
Debrecenből.

abban, hogy Ausztria függetlenségét meg 
kell őrizni s most arról tanácskoznak, hogy, 
ezt milyen módon lehet biztosítani. Beha
tóan tanácskoznak a kisautóidnak Olasz
országhoz való viszonyáról is.

Értesülésünk szerint a kisantant külügy
miniszterek konferenciáján

Gömbös miniszterelnök berlini, bécsi és 
római útja, továbbá Kánya külügymi
niszter párisi útja következtében elő
állott középeurópai helyzetet Is meg- 

tárgyalják.
Diplomáciai körökben rendkívül jelentő

séget tulajdonítanak annak, hogy
Volpl gróf uz olasz, kormány megbizásá- 

sából Slnajában tartózkodik.
Volpit rendkívüli melegséggel üdvözölték a 
kisantant Államok résiéről.
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Gömbös miniszterelnök 
vasárnap visszaérkezett

Budapestre
Gömbös Gyula miniszterelnök vasárnap 

délelőtt — hz előre megállapított program
mal ellentétben —

vbezaérkezelt Budapestre
és megjelent hivatalában a miniszterelnök
ségi palotában.

A miniszterelnök láthatólag frissen, nap
barnított arccal érkezett haza és kihallgatá
son fogadta Antal István dr. miniszteri taná
csosi, a sajtóosztály vezetőjét, majd délfelé 
c’.f á vozo 11 li i Va tálából.

Kánya Kálmán külügyminiszter vasárnap 
délben 1 óra 30 perckor elutazott Genfit© n 
Népszövetség rendes őszi közgyűlésére. A

Kánya külügyminiszter indulása előtt kitekint 
a kupé ablakából,

Vasárnap Géni be utazott
Kánya külügyminiszter

(külügyminiszter kíséretében ugyancsak 
ÍGenfbe utaztak Máriásig Zoltán, Hatásig

Uj egyenruhát kap a rendőrség:
................. Galambszürke uniformisba öltöztetik a 

tiszteket, sötétszürkébe a legénységet
Rendőrség! kftrökhen beuré’r.rk szerint az eddigi sötétkék zubbúilj éa köpeny,

Orról, hogy a budapesti és vidéki rendőrség valamint fekete nadrág helyeit a tisztikar ga- 
•zómára illetékes helyen uj egyenruhát tervez
lek. A belügyminisztériumban mór régebben

különféle uniformis-tervezetek kerültek a 
referensek elé.

Hosszú időn át gazdasági nehézségeit miatt nem 
valósulhatott meg az uniformis-változtatás. 
Most azonban, — ugy hírlik Ismét komo
lyan foglalkoznak ai egyenruha-változtatás 
'kérdésénél.

Praktikusság! éa egyéb szempontokból 
jártjuk szükségesnek az uj egyenruhát. A terv

oummiüesztvlls banditák 
kirabolt-K a szegedi lárás- 
birOság páncálszekréngá! 

az inazsatiiiguminiszter tiszteletere remförsegi dlsz- 
örsfig állt a térén, közien pedig uakmerd betörök 

dolgoztak a bíráson peiettJAbon
Szeged, szeptember 24.

f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
'jelentése.) Példátlanul vakmerő betörést kö
vettek cl ismeretlen tettesek vasárnap a ko 
fra délutáni órákban a szegedi törvényszék 
épületében. Mialatt a szomszédos Tisza- 
erállodáhan a magyar bírói és ügyészi kar 
kongresszusának bankettjét tartották és 
Így a bírák és ügyészek közül senki sem 
farlózkodott a törvényszék épületében,

a vakmerő betörők behatoltak a for
galmas Széchenyi-léren lévő törvénv- 

ttékl épületbe,
annak ellenére, hogv a kongresszus és a je
lenlévő Lázár Andor igazságügyininiszter 
tiszteletére rendőri diszőrség állott a Szé- 
thengi-téren. ,

Délután 4 órakor dr. Lukács Ignác, a sze
gedi járásbíróság elnöke néhány aumlesi 
járásbiróval átment a bankettről a törvény- 
széki épületbe, hogy megmutassa hivatal- 
szobáját. Legnagyobb csodálkozására észre 
vette, hogv

szobája belülről be van zárva.

Szervei nyíl az flnflrassMrti SzMz
Palásthy Irén vendégjátéka.
ÜMMiciók torosai*  | UJ. mérnkeit hely Arak.!

Gömbös Gyula miniszterelnök — mint 
értesülünk — most már be is fejezte vidéki 
tartózkodását és ma hétfőtől kezdve a fő
városban marad október elejéig, amikor 

eleget tesz Dollfuss osztrák kancellár 
meghívásának és néhány napra Ausz

triába utazik vadászatra.
Ausztriából visszatérve sor kerül az an

karai és szófiai látogatásra és — mint már 
jelentettük — a rodostói Rákóczi-ház fel
avatási ünnepségekre.

Antal báró külügyminiszteri tanácsosok, 
Mengele Ferenc követség; tanácsos, a kül
ügyminisztérium sajtóosztályának vezetője.

Kánya külügyminiszter a vonat indulása 
előtt egy negyedórával érkezett ki a keleti 
pályaudvarra. Néhány percig az Udvari 
váróteremben tartózkodott, majd beszállt a 
részére és kísérete számára fenntartott első
osztályú fülkébe.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést inté
zett a külügyminiszterhez genfi utazását 
illetőleg.

A külügyminiszter azonban kitért min
den konkrét nyilatkozattétel elől.

— Utazásomnak csupán az a célja —- 
mondotta — hogv a Népszövetség ren
des őszi közgyűlésén megjelenjek Ma

gyarország képviseletében.

A külügyminiszter a vonat indulásáig, 
fülkéje ablakán kitekintve szemlélte a pá
lyaudvar szokott nyüzsgését, majd a vonat 
elindulásakor, hosszú és barátságos intege
téssel vett búcsút a keleti pályaudvar főnő
kétől Homonnay Lajostól és az újságíróktól.

lambszürke szolgálati ruhát és aranysujtásos 
díszruhát kap, a legénységnek pedig egy árnya
lattal sötétebb szövetből készül az egyenruhája.

A rendőrségi körökben 
megoszlik « véleményt 

sokan helyeslik az uj egyenruhát, mások vi
szont azt emlegetik, hogy a mai nehéz gazda 
sági viszonyok között egyéb gondja is van a 
tisztikarnak, mint óz egyenruha-probléma.

Különben az uj uniformis bevezetése még 
nehi véglegesen eldöntött probléma, de lehet, 
hogy a közeljövőben mégis megvalósul.

Így csak néhány perc múlva, az altisztek 
segítségéve! sikerült kinyitni az ajtót. Ami
kor beléptek, azonnal látták, hogy betörők 
jártak a szobában:

a hatalmas Wertheim-saekrényt aa 
Ismeretlen tettesek megfúrták, az Ira
tok és elnöki letétek, valamint a bűn
jeleket tartalmazó csomagok pedig szél

szórva hevertek az íróasztalon.
A betörök csak a bankjegykölegeket vitték 
el a kasszából, az ékszereket, betétkönyve
ket és ezüstpénzt már nem volt idejük el
vinni. Három helyen fúriák meg a Wert- 
heim-kasszát, úgynevezett „rózsanyitásos" 
módszerrel.

A rendőrség a legerélyesebhen nyomoz a 
vakmerő kasszafurók után. A betörést

közölték rádión az ország Összes rend
őrségeivel.

A rendőrségnek a szerszámokon kívül jó
formán semmi nyom sem áll rendelkezé
sére, mert a betörők egyetlen ujjlenyomatot 
sem hagylak, tehát minden valószínűség 
szerint gui.nkeszlyíiben dolgoztak.

Bírák és ügyészek 
parlamentjében a kor

szellem átalakításáról 
beszélt Wolff Károly

Szeged, szeptember 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) Vasárnap délelőtt tartotta Siegeden ai 
Országos Biró- és Ügyészi Egyesület kongres
szusát, Lázár Andor igazsúgügyininiszter je
lenlétében, a városháza közgyűlési termében. 
Wolff Károly nyitotta meg a közgyűlést. Ez
után a bírák nehéi anyagi helyzetéről szólt. 
Hangsúlyozta, hogy a magyar ügvészi és bírói 
kar a keresztény szellem jegyében működik.

Lázár Andor igazságügyminiszter az igazság
szolgáltatás feladatairól beszélt és kijelentette, 
hogy

olyan törvénykönyveket kell adni a bírák 
késébe, amelyek az életben alkalmas

kodnak.
Ezután felszólaltak: Ostvald István a Kúria 
másodelnöke, dr. Shotüy Kálmán altábornagy,

A főkapitányság engedélyével 
bécsi detektívek nyomoznak 
Budapesten a gyermekszöktető 
Zerkovitz Tivadar után
Állítólag egy szép magyar nő társaságában látták Pesten

Vasárnap reggel a főkapitányság bűn
ügyi osztályának főnökén*!  németül beszélő 
urak jelentek meg: két bécsi detektív. Azért 
jöttek, hogy engedélyt kérjenek arra, hogy 
itt Budapesten a budapesti rendőrség se
gítségével nyomozzanak Zerkovitz Tivadar 
volt bécsi gyáros után, aki megszöktette 
elvált feleségétől hatéves Raymond nevű 
fiát.

A Zerkovitz-h&zasp&r ügye már napok 
óta foglalkoztatja a nyilvánosságot.

Zerkovitz magyar származású ember, 
apjának Debrecenben gyára volt. A jómeg- 
jelenésü férfi Bécsben élt és feleségül vett 
(gy gazdag angol hölgyet, Házasságukból 
kisfiú született. A házastársak összevesztek, 
elváltak, a gyermek az anyjánál maradt, 
akitől azután

Zerkovitz megszöktette és autón Ma
gyarországra hozta.

Az elvált asszony nyomban as eltűnés 
után Budapestre küldte Jaromir bécsi ma

Murát nyerte az Őszi kísérleti 
versenyt

t. FUTAM, 1. HorvAt E. Slk'r r«») Cíula,
2. Fokos («) Sejtül, 3 Midinello (2S) WoIsí- 
bach. Firt.: Pascal, Puskapor, Babieka II., Les- 
bia, Árosa. Maris. Tót-: 10:13, 11, 13, 12. Be
futó 5:28. - II. FUTAM: i. Horthy j. inaeska 
(2M) Varga, 2. Giralba (3) Wolbert. Fin.: Ru- 
blcon, Pengő, Plrto, Bravó. Tol.: 10:38, 20. 26. 
Befutó 5:241.00. — III. FUTAM: 1. Hajdú D. 
Felka (6) Kollár, 2. Györgyike (6) Tuss, 3. 
Pnhnyrg (5) Eseti. Fin.: De it howl, Dü2a*irág,  
Habari, Pici, Vindobóna, Inc.an, Garuda, Tiró. 
Tót.: 10:80, .30, 28. 28. Befutó 5:428.50. — IV. 
FUTAM: 1. Mr. Corner Murát (4) Klimscha. 2. 
Tfamp (6) Rózsa. 3. Már enyém (ÉH) Sejbal. 
Fm.: Cagliostro, Musset, Benvenuto, Pillanat. 
Tót.: 10:56, 16. 22. 14. Befutó 5:330.60. — V. 
FUTAM: 1. Hódi R. dr. Nohát (2) Rózsa, 2. 
Bolívia (3) Sejbal, 3. Gay-MArlka (2H) Hat- 
scher. Fm.: Pcstllánt. Domselíö, Simla, Léva, 
Dénés. Tót.: 10:35, 18, 14, 12. Befutó 5:62.50- 
VL FUTAM! 1. Kengyeli ménes Neptun (2'Á) 
Weiszhach, 2 Csatlós (12) Csula, 3. Ritna (l’/t) 
Klimscha. Fm.: Alvlncz, Pertimx, Szelindek, 
Csibész, Puszta, Judilh. Tót.: 10:31, 13, 23, 12. 
Befutó 5:188.50. — VII. FÜTAM: 1. vitéz Ma-

30°o kedvezményre íűsosüú
UTALVÁNY

HÉTFŐI*  NAPLÓ 
kacagó kabaréjára 

ORIöher 2Í-ína ZeneaüaMtóban 
.Jegyek kaphatók a KONCERT-nél, IV.. 
Váci-utca 23, nyolcvan fillértől öt pengő 

árban.

Máról-holnapra gazdag lehet

KISS
sorsjegyek által.

(
Vegyen vagy rendeljen I 

osziaiysorsienyei |
a rendkívül szerencsés

KISS
BANKHÁZBAN

Budapest, Kossuth Lajos-utca 1
Telefon 85-2-42.

Első húzás okt. 14-én kezdődik.
Sorsjegyek htretslos óra;

I »•-!*  II S.-P I I2..r || 24-r|
Flactendff :©gh*s«bb  n Ssnzáa elüti.

Somogyi Szilveszter polgármester, dr. Hdlep 
Erik, a szegedi egyetem jogi karának dékánja, 
dr. Széli Gyula, a szege,di Ügyvédi kamara és 
dr. Jedlicska Béla, a szegedi közjegyzői ka
mara elnöke.

A tanácskozások befejezés© után a Tisza*  
szálló nagytermében bankett volt.

gándetektívet, aki az asszony nevében beje
lentette a kettős eltűnést és adatokat szol
gáltatott a nyomozáshoz a budapesti rend
őrségnek. Zerkovitzné később a bécsi 
rendőrségen is panaszt tett és igy történt, 
hogy most már nemcsak magándetektív, 
hanem

a bécsi rendőrigazgatőság detcktlviei Is 
Bekapcsolódtak a nyomozásba és Buda

pestre jöttek.

A főkapitányság megadta az engedélyt, 
hogy itt dolgozzanak és magyar detektive- 
két vezényeltek melléjük.

A nyomozás különben vasárnap uj és ér
dekes adatokat produkált. A detektívek 
olyan értesülést szereztek, hogy Zerkovitt 
Budapesten járt és

egy feltűnően szép magyar nő társasá
gában látták.

A megszöktetett kisfiút -s Zetkovitzot min
denütt keresik.

gasházy L. Kobenzl (2%) Rózsa, 2. Verity (4f 
Tuss, 3. Suhahcz (2H) Tóth. Fm.: Maros, Há
rem, Csempész, Rftgyogó, Lcgyes. Töt.: 10:34, 
15, 15, 21.

Bécsi lóversenyek
A nagymultu Gróf Esterházy Miklós emlék

verseny volt a vasárnapi bécsi versenyek é»v- 
ménye. A htistezer schillinges dijat n Kor
mányzó lova, Kurkud Khan nyerte könnyen 
egy hosszal, Pagana és Béllé Poule ellen. Rész
letes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM: 1. Éietke (5:10) Teltschik, 2. Ma
rta (5) Valentin, 3. Napi gönd (6) Blaskövits. 
Fm.: Gerlrude, Niobe, Vlclorlus Kirtg. Tót.: 
10:12, 12, 20. — II. FUTAM: 1. Lelcester (2) 
Szilágyi, 2. Sóvrana (4) Mihalovics, 3. Vilja (4) 
Gutái. Fm.; Brisk, Balboa, Taquin, Dagger, 
Ratlrape, Mágnás, Kinoprinz, Michéle, Ball- 
kánig. Tol.: 10:28, 14, 16, 15. — III. FÜTAMt
1. Chesnut (4) Teltschik, 2. Bandita (4) Tausz,
3. Szeles Hl. (5) (Inrtenmayer. Fm.l Salambö. 
Déritő, Passal, Raló. Marabu, Happy-hófsé, 
Monté, Bellator, Nordwlnd, Sphinx. Tol.: 10i3ö, 
35, 20, 32. — IV. FUTAM: 1. KurkUd Khan
(4) Teltschik, 2. Pagana (1%) Szilágyi, 3- 
Bölle-Poule (2( Gutái. Fin.: Csirkefogó, Sinip- 
loh, Faun, Rómeó, Metropolis. Tol.: 10:39, ii» 
11, 11. — V. FUTAM: 1. Parslfal (2) BlnZSék,
2. Kamerád (12) Kapottsek, 3. Vcrmuth (1/4) 
Kraust. Fm.: Fatálist, Ecarlé, Buccola. Tót.: 
10:21, 16, 30. — VI. FUTAM: 1. Barcs (2) 
Tausz, 2. Türelem {\%) Szabó L., 3. CaSCade
(5) Garlenmayer. Fin.: Tizinn, Valerland, Pri*  
mű:, Suzy, S. O. S. Tót.: 10.28, 12, 12, 13.

A MAGYAR LOUAREGYLET 
szeptember 30, október 1, 7, 8, 14, 15-én 

VERSENYTTART
Versenyek kezdete délután 2.15. Helyárak:
1 hely ura 4 pengő, hölgy 3 pengő, 11. hely
2 pengő, III. hely K0 fillér. Páholyülés fi pengő- 
Ring 10 pengő. Közlekedés villamoson 24. 29, 
38-as kocsikkal és a HEV-en. Autóbusz! Appo- 
nyl térről 1.10—2.10 percig. Oktogon térről 
.145—2.15 percig*  Atuáilójegy 1 p<jn<ó,
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— Ennyi mindent elnyelni, mint ez a cápa, tényleg gyomor kell II...

Agnoszítöltfflt a dfiBíuasuti 
földárából! női holttestet:

Tungl iwta varrónő az áldozat 
öngyiMosság lörtenl, sz teeges, szeren
cséién leány a vonal ete vetette magát

GyártJ>: Telefongyár r. t

Agyonlőtte magát Budapesten 
Eszterházy Pál herceg 
soproni erdofomérnöhe

SsJSí clhstúrezúsentbvS megyék « i.alúiuo, 
ne kutassák az okút — Irta búcsúlevelében 
az öngyilkos Horváth Endre

Két napig tartó lázas nyomozás illán 
vasárnap délre teljesen megoldotta a rend
őrség a Délivasut vonala mentén talált női 
holttest rejtélyét. Kétséget kizáróan megálla
pították, hogy öngyilkosság történt.

A szombati nap folyamán a törvényszéki 
orvostani intézetben többen megtekintették 
a vasútvonal mentén talált ruhanemüeket, 
Ózonban ez nem vezetett eredményre.

Vasárnap délelőtt azután szenzációs 
fordulat állott be az ügyben. 

Megjelent a főkapitányság bűnügyi osztá
lyán Túli .lenőné, a Gvöri-ut 22. sz. alatt 
lévő dohány tőzsde tulajdonosnője, férfi
rokona, egy orvosszigorló társaságában és 
előadták, hogy

az ujságokban olvasták a rejtélyes ese
te! és ennek alapján az a gyanújuk tá
madt, hogy a halott valószínűleg roko
nuk, Tungl Márta, 29 éves varrónő 

lehet, 
aki pénteken este 8 óra tájban távozott el 
győri-uti lakásukról és azóta nem tért visz- 
sza.

Megmutatták nekik a ruházatról készült 
pontos leírást s miután az teljesen

egyezett az eltűnt leány ruházatával, 
egy detektív társaságában a törvényszéki 
orvostani intézetbe kalauzolták Tulinét és 
a társaságában lévő fiatalembert, agnoszká- 
lás céljából.

A bonctani intézetben közszemlére ki
telt holttestben kéiaégíeleniil fölismer*  

té1' eltűnt hozzátartozójukat. 
Tungl Márta szülei korán elhaltak és a 

leány rokonaihoz került. Előbb a Felvidé 
ken lakott nővérénél, majd Budapestre 
Tült nagynénjéhez. a Győri-ut 22. alá.

Súlyos idegbajban szenvedett, 
házsártos természetű volt.
Csütörtökön este a szerencsétlen beteg 
valami miatt összeszólalkozott rokonaival

ke-

nő

MEGNYÍLT
ragyogó fényben és pompában az uriközönség 

egyetlen szórakozóhelye a

BOCCACCIO
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Kiváló varieté műsor. Fellépnek: Ellinor & Eugen 
Kőváry, Lea Niako stb.

Betaotusi! nincs! Kezdőin Váll arakor
Asztalrendelés: Telefon 20-9-70

és annyira feldúlt lelkiállapotban volt, hogy 
seprővel támadt rá a rokonokra s azok kö
zül az egyiket a seprő nyelével fejbe is 
vágta. Azt hitték, hogy tovább is diihön- 
geni fog, s ezért úgy fogták le.

Nehezen ment, közben a leány Is meg
sebesült a fején.

Bekötözték sérülését, vattát és gézt tettek 
a kimosott sebre. Tungl Mária ezután mint
ha mi sem történt volna, lefeküdt és reg
gelig nyugodtan aludt.

Pénteken reggel 8 órakor fölkelt, egy- 
ideig olvasott, kicsit elment sétálni hazul
ról, déltájban azonban ismét visszatért és 
rosszullétről panaszkodva, lefeküdt a sex
tanra. Este hétig aludt. Fölkelése után egye
dülmaradt pár percig a lakásban és amikor 
nagynénje visszatért, nagy munkában ta
lálta:

egy csomó gyufaszál volt a leány előtt 
az asztalon, azokról fejtegette a kénes 
véget és éppen pohárban akarta fölol

dani a mérget.
Tuliné megakadályozta az öngyilkosságot, 
mire a leány fölkapta sapkáját és kabátját 
és izgatottan elrohant hazulról.

Nem tulajdonítottak különösebb jelentő
séget a dolognak, mert máskor is előfordult 
hasonló eset.

A feldúlt lelkiállapotban lévő leány ha
zulról

egyenesen a halálba rohant: a délivas- 
uti sínekhez, ahol a vonal elé vetette 

magát.
A mozdony a rendőrség megállapítása sze
rint közel egy kilométer távolságra hurcolta 
maga előtt, eközben szakította le róla tel
jesen a ruhát és darabolta fel testét.

A rendőrség ezekután be Is fejezte a 
nyomozást

a rejtélyesnek indult ügyben és megadta 
csalódna k^ a temetési engedélyt.

a
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Megrendítő öngyilkosságot fedeztek fel 
vasárnap reggel 7 óra tájban a József-kör- 
uli Wien szállóban: Horváth Endre 46 esz
tendős erdőfőmérnök, aki több mint 25 esz
tendőn keresztül Eszterházy Pál herceg 
soproni uradalmában állott alkalmazásban 
— agyonlőtte magát.

Szombaton este 7 óra tájban egy elegáns 
ur jelent meg a szálloda portásánál. Csön
des szobát kért másnap reggelig. Azt mon
dotta, hogy

messzi útról jön, pihenni szeretne
és ezért inkább udvari szobát kér, nem sze
retné, ha zavarná nyugalmát az utcai forga
lom zaja. A portás teljesítette a vendég kí
vánságát és az egyik emeleti szobába ve
zette, amelynek ablaka az udvarra nyílik. 
A középkorú férfi ezután kitöltötte beje
lentőlapját, amelyen Horváth Endre né
ven szerepelt, előző lakásának pedig Sop
ront jelölte meg.

A főmérnök szobájába kérette fel vacso
ráját és azt az utasítást adta, hogy vasár
nap reggel 7 óra tájban keltsék fel. Hor
váth ezután többé nem is mutatkozott a 
személyzet előtt.

Vasárnap reggel azonban hiába kopogtak 
hosszasan az ajtón, a főmérnök nem adott 
választ. Gyanúsnak találták a dolgot, laka
tost hívtak és azzal nyittatták ki a szoba aj
taját:

az ágyban átlőtt halántékkal, holtan 
feküdt Horváth Endre.

A párnát és a takarót vértócsa borította, 
jobbkezében még görcsösen szorongatta 
Frommer-pisztolyát, amellyel életét kiol
totta.

Az öngyilkosságról a szálloda azonnal ér
tesítette a rendőrséget. A rendőrorvos meg
vizsgálta a halottat, megállapította, hogv az 
öngyilkosság még a késő éjszakai órákban 
történhetett és

a szomszédok azért nem hallhatták a 
lövést, mert az életunt ember a pisz

Eltűnt a detektívek elöl
Heffbauer Miklós, 

akit a legutóbbi valuta- 
bűnügyben kerestek

Negyven kihallgatás, több újabb letartóztatás 
az egyre szélesedő valutabüniigyben

A királyi ügyészség Llpót-köruti kirendeltsé
gen vasárnap is lázas munka folyt, hogy a 
legújabb vnlutnbünügy minden tisztázatlan 
részletét felderítsék. Á nyomozó detektívek 
minuciózus pontossággal megállapították, már, 

hogyan kerestek és találtak kapcsolatot 
egymással f vnlulaíizérkedési ügy szerep! i.

A letartóztatott Tarnay József és Mais Mik
lós, a Központi Jelzálogbank tisztviselőinek la
kásán

házkutatást tartottak
a valutakirendeltség diteklivjei. Ez a házkuta
tás szokatlan eredménnyel zárult: úgy Tamási
nál, mint Moisnál

pontos feljegyzéseket találtak valamennyi 
tiltott vahilnllgyletről s megtalálták mind
azoknak a neveit is, akik töltik valutát vá

sároltak.
Az eddigi v-alulabiinügyekhcn soha sem sike
rült nyomára jutni pontos üzleti feljegyzések
nek s az ügyfelek névsorának. Tamási és Mois 
azonban oly szabályszerű üzleti könyveket ve
zettek, mintha csak legális banküzletekről lett 
volna szó. A házkutatás során lefoglalt iratok
ból sikerült rátalálni a kél banktisztviselő 
„ügyfeleire", akiket sorra hallgatlak ki a 
valiilakirendeltségen.

Magyar Szinház
Szombaton először:

Bűn és 
bünhödés 

(Raszkolnyikov)
DosztoievKzkl hallhatatlan remekművéből 
irta: Gaston Báty,fordította: Holtai Jonö 

toly csövét szorosan a jobb halántéká
hoz szorította.

A golvó a koponyát járta át és a hátsó ko
ponyafalba fúródott.

A rendőrség átkutatta az öngyilkos éjv 
jeli szekrényének fiókját, ahol

két levelet találtak.

Az egyik a rendőrséghez szól:
— Saját elhatározásomból megyek a ha- 

Iáiba, ne kutassák az okát. Kérem a bonco
lás mellőzését — irta az öngyilkos.

A rendőrség vasárnap délelőtt érintkezés
be lépett herceg Eszterházy Pál budapesti 
jószágigazgatósági irodájával és igyekeztek 
megállapítani az erdőfőmérnök öngyilkos
ságának okát. Ezt azonban

egyelőre rejtély fedi.

A legnagyobb meglepetéssel és megdöbbe
néssel értesült a hercegi uradalom buda
pesti irodája a tragikus eseményről. Tud
ták jól, hogy Horváth több mint huszonöt 
esztendőt töltött el az uradalomban, egész 
fiatalon került oda s ott is nősült, Polnik 
Árpád irodaigazgató leányát vette nőül és 
ugv tudta mindenki, hogv a legboldogabb 
házaséletet éli. Előkelő felvidéki családból 
származott, a legtöbb rokona ma is ott él. 
Budapestre a legritkább esetben szokott fel
utazni, állandóan Sopronban, illetve Sopron 
melletti birtokon tartózkodott.

Kiváló szorgalmáról és megbízható
ságúról volt hires.

Általában érzékeny lelkű embernek ismer
ték, aki a legkisebb dolog miatt is sokszor 
napokig búslakodott. Az öngyilkossággal 
szemben budapesti ismerősei

teljesen értetlenül állanak,
nem tudják magyarázatát találni, hogy a 
jó állásban lévő, anyagi gondoktól függet
len, közbecs ülésben álló ember miért hatá
rozhatta magát erre a végzetes lépésre.

Vasárnap délig összesen negyven ember 
kihallgatására került sor.

Valamennyien tagadták a tiltott valutavásár
lást, de Tárnái pontos üzleti feljegyzései elle
nük bizonyítottak.

Megtudták a detektívek azt is, hogy
Iloffbauer Miklós tőzsdebizományos üzleti 
összeköttetésben állott Tárnáival és M ólá

nál
s ezért sürgős kihallgatás céljából elő akarták 
állítani a valutaügyészségre. Iloffbauer a tőzs
dén tartózkodott, amikor érte mentek, de nem 
sikerült előállítani, mert

eltűnt a detektívek elől
s eddig még nem akadtak nyomára.

Dr. Kolsis Miklós ügyészségi alelnök intézke
désére távirati utón értesítették az ország 
rendőrhatóságait, hogy ha Hoffbauer Miklósra 
rátalálnak, azonnal értesítsék az ügyészség 
valutaki rendeltségét.

A vasárnapi nyomozás állásáról arra lehet 
következtetni, hogy

számos újabb letartóztatás less 
az egyre szélesedő valutahüníigyben.
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Kén a havannai forradaSomról

Kubu iieui/.eli hősének. Martinak vörös zászlóval letakart szobra elölt épített emelvé- 
’nyen kommunista szónokok beszélnek a kubai néphez.

Kés és félórás ragyogó 
műsor, 100 nagyszerű 

nyeremény a hétfői napló 
kacagő-kabaréján

A, között a sokfajta újszerű meglepetés 
között, melyben a Hétfői Napló olvasóit 
edi/lg is részesítette, méltán előkelő helyet 
foglal el az itt következő bejelentésünk.

Október 22-én, vasárnap délután fél hat
érakor, nagyszabású kacagó-kabarét rendez 
a Hétfői Napló, a Zeneművészeti főiskola 
nagytermében.

BékefTy László, Borosa Géza, Gárdonyi 
Lajos, Góthné Kertész Ella, Góth Sán
dor, Kőváry Gyula, Mucsányi—Lakos 
duó, Itózsahegyl Kálmán, Sólyom 
Janka, Somogyi íVusl. Szász IJa, Sziklay 
József, Stenliványi Kálmán és Vértes 

Tibor
lépnek fel kis tréfákban, jelenetekben Il
letve inagánszámokkal.

Zongorán kisér: Buday Dénes. Müvéezeti 
vezető; Gaál Dezső.

Bátran merjük állítani, hogy ilyen együt
tes niég semmifajta előadáson nem szele
peit és kizárólag a Hétfői Napló bőkezűsé
gének volt köszönhető, hogy ezt a műsort 
ezzel a gazdagsággal össze lehetett állítani.

Az itt elmondott szenzációs műsornak, 
amely helyenként újszerű mókákkal és bü- 
vésxprodvkriókkal van teletűzdelve, hallat
lanul érdekes és a kíváncsiságot nagyban 
felvillanyozó része is van.

FI kell ugyanis mondanunk, hogy' n 
Hétfői Napló országos hírű rejlvényrovat- 
s/érkcszlőjo,

Gál György
•— akinek pl. a tavasszal közölt „Fogják 
meg...! Fogják meg.. .1 c. izgalmas rejt

Válóper nyomán keletkezett Iiamistanuzási
Mnpert tárgya! ma a törvényszék

A világ első végrehajtónője válóperének különös utóhajtása
Mn kerül n bünlolótörvénj'srék elé egy rend

kívül érdekes hmnislnniizásl bűnügy. Tulajdon
képpen öt vádlottunk kellene ebben n maga ne
mében teljesen egyedülálló perben a bíróság 
elé állni, de egy vádlóit meghalt, egv másik 
pedig „Isinérctlcn helyre távozott” — illetőleg 
szökésben van

Különös válóperből keletkezett ez a bűn

Sízebb, mint amit vár! 
Jobb, mini amit roméi!

Csű tiirt L’ k ö n 
premier ! 

vénysorozat ötletét nemrégiben a Daily Te- 
legraph kötötte le egész Anglia részére —, 
páratlanul ötletes módon rendezte meg ezt 
a kacagó-kabarét.

Az előadásra kerülő számok nagy részé
ben egy-egy mulatságos rejtvényfeledvány 
szerepel a mindennapi életből. Nem valami 
ördöngős számolási fejtörők ezek, hanem 
kedves és mindenki életében gyakran elő
forduló kis gyorsan megfejthető problé
mák.

A kacagó-kabaré közönsége játszva oldja 
meg majtl ezéket é>s a heJJTesfniegfejtők kö
zött a Hétfői Napló

ívű pt/iupáa ajánáeuot 
sorsol ki.

Rádió, gramofon, lakberendezési tár
gyak, zsurgarniturák, csillár, élelmiszer
csomag, tokaji borok, könyv, mozi

jegy stb. stb.
szerepel a nyeremények között, egy-egy 
kedves és értékes emlék a vidáman eltöl
tött szórakozáson kívül.

Jegyek már kaphatók a KONCERT 
liühgversenvirodában (IV., Váé’-utcá 23.) 
nyolcvan fillértől öt pengős árakban.

A Hétfői Napló olvasói a 2. oldalon kö
zölt utalvánnyal két darab 30*/o-os  kedvez
ményű jegyet válthatnak.

A jegyeket tanácsos az előadás után is 
gondosan megőrizni, mert a kitűzött 100 
ajándék sorsolásában csak azok vehetnek 
részt, akik majd jegyükkel igazolni tud
ják, hogy a kacagó-kabarén jelen voltak.

ügy-
Néhány évvel ezelőtt dr. Miltaések Koméi bu
dapesti ügyvéd vólőkereseíet nyújtott be fele
sége, színétéit Réh Anna ellen azon a elmen, 
hogy m asszonyt többen

kétwhlrfl kelenföldi szállodában látták egy 
tűzérszázadossal.

Br. MHtacsekné időközben érdekes módón 

A kritikusok egybehangzó véleménye szerint 
a legjobb magyar film:

EOVM. fflFQU.0

tette híressé nevét: letette a pestvldék! tÓrvény- 
Izéken a végrehajtói vizsgát és igy ő lett, nem
csak az ország, de

a világ első végrehajtónője.
A válóper folyamán az asszony tagadta, hogy 

egy tüzérszázadossal kéteshirü szállodában lelt 
volna, sőt azt állította, hogy soha nem is hal
lott arról a bizonyos kelenföldi hotelről. Dr. 
Miltacsek Kornél ezzel szemben felajánlotta, 
hogy bizonyít;

sőt tanút állított a bíróság elé, akik e»kű 
alatt voltak hajlandók vallani, 

hogy dr. Miltacseknét és a katonatisztiét együtt 
látták a szállodában. Az ügyvéd: Pásztor * Ká
rolynál, volt ujpesti óvónőt, dr. Miltacsek Kői
nél kliensét, mint koronatanút, ezenkívül a ke
lenföldi szálloda tulajdonosát, valaminí há
rom alkalmazottját Jelentette be tanúként.

Az asszony helyzete a válóper tárgyalásán 
niúnnár reménytelennek látszott,

mind az öt tanú súlyosan terhelő vallo
mást tett.

Egyszerre azonban egy csapásra megváltozott 
helyzet, egyetlen motívum

az asszony javára döntötte el a válópert.
Az egyik terhelő tanú ugyanis pontos dátumot 
nevetett meg, hogy mikor voll dr. Miliacsekné 
a kelenföldi szállodában. Az asszony ezzel 
szemben igazolta, hogy

a kérdéses időben nem fs tartózkodott Ma
gyarországon, 

Olaszországban Perugia városában volt, ahol 
az egyetemen olasz nyelutanárnői diplomát 
szerzett magának.

Ennek igazolása után a bíróságok mind a 
három fórumon

elutasították dr. Miltacsek Kornél váló
keresetét

Még nagy és sulyos feladatok 
várnák Dollfussrci — mondja 
Ausztria uj helyettes kancellárja Fey alkancellár 
nyilatkozik a Hétfői Naplónak
Megkezdődik Ausztria állampolitikai formájának átszervezése

Bécs, szeptember 21-
{Bécsi szerkesztőségünktől.) A bócni Herren- 

gasse egyszerű, dísztelen homlokzatú komor, 
szürke épületében, ahol valamikor a régi mo
narchia minisztertanácsait tartották és ma a 
közbiztonsági minisztérium vart — Csomagol
nak. —■ Fey Emil őrnagy, a volt „Sicherhcils- 
minister” hétfőn átköltözik a Ballhausplatzra, 
hogy átvegye az alkancellári hivatal vezetéséi. 
Helyébe, mint ismeretes, báró Karvinsky, Alsó- 
Ausztria közbiztonsági igazgatója kerül. Az 
esztendővel ezelőtt még egyszerű Heűnwehr 
vezér, a Mária Terézia rendes Fey őrnagy

szenzációs politika! karriert futott be, 
midőn rövidesen államtitkár, majd miniszter 
lett és most, mint alkancellár vonul be a Ball
ba usplatz történelmi épületébe, hogy ott mint 
Dollfuss helyettese működjön.

Korán reggel keressük fel hivatalában Ausz
tria belyettPN kancellárját, aki már régen Író
asztala melleit ül. mire az előszobája megtelik 
a kihallgatásra jelentkezőkkel. Dotl/uss és Fey 
az ország két legelfoglnítabb embere. Miniszté
riumaikban reggel félkilenckor kezdődik a 
munka — és az utolsó izgalmas hetek óla — 
tart egészen hajnalig. Fey állítólag naponta 
csak négy órát alstik. Hatalmas fizikumának 
ugylátszik nem árt, mert változatlanul a régi, 
friss energikus, rugalmas.

AZ ALKANCELLÁR.
aki súlyt helyez a nyilvánosság tájékoztatására, 
nat/g elfoglaltsága ellenére szívesen fogadja a 
„Hétfői Napló" bécil szerkesztőjét és katonás 
rövidséggel mondja tollba az interjút.

— A kormányalakítás harmadik napján 
megállapítható, hogy az ország lakosságá
nak többsége nagy lelkesedéssel fogadta a 
változást — mondja Fey.

— Melyek az uj kormány első praktikus fel
adatai alkancellár ur?

— A*  “!s5 ÍS aCjffOutSőSuw feladat 
Ausztria állampolitikai formájának 
újjászervezése. As utolsó napok él
ményei nagy haladást jelentenek az

átalakulás felé vezető utón.
— Ellentétben az uj kormány Összetételével 

kapcsolatos különböző kombinációkkal, a kö- 
réputon haladni aknró erők kivonása után, 
megerősődötlnék teklnthető-e — a Helníal- 
schutz pozíciója a második Dollfuss-kormány- 
bán?

— Nemesak a Helmatschutz helyzete 
erősödött meg, de a most teremtett uj 
helyzet az autoritás elvén alapuló kor
mány megerősödését és megszilárdulá

sát Jelenti.
F.s itt lé kéll szögeznem, hogy at elmúlt hét 
döntő politikai eseményeinek eredménye 
egyúttal De'.lfuss kancellárnak és a Héimat*  
schutznak sikerét is jelenti.

— Az a tény, hogy alkancellár ur. mint a 
Heimwebr egyik vezére távozik a kötblzton- 
tógi minisztérium éléről annyit jelent-e, hogy 
egyúttal megszűnik kapcsolata az állami végre
hajtó hatalmi szervekkel is?

— Nem. Éppen ugy, mint eddig, a jövő
ben is állandóan szem előtt fogom tartani 
a közbiztonsági viszonyokat és az állami 
végrehajtó hatalmat. A más többi kombiná
ciókra vonatkozólag pedig talán még any- 
nyit, hogy hazánk újra való felépítésében 
Slarhenibcrg herceggel a legszorosabb 
egyetértésben és a Heimatschutz pfógram-

fin FCNVFQ szakorvosRJpK _ F■ BN W ■ »Ar-. bőr-
‘”'k "nd<1 •<* ’• “P MAtoovabul tk, L •». L Hátúm! sMmbM,

Romlott étel-ital, 
Ha gyomrát elrontja,

Félpohár

Gyorsan helyrehozza.

és tartásdljat ítéltek meg az asszony javára, 
A királyi ügyészség pedig

hamis tanuzas büntette címén vádat emelt
az öl tanú ellen, akik azt vallották, hogy dr. 
Miltacseknét tüzérszázadossal látták a kelen
földi szállodában.

A szálloda egyik alkalmazottja, az egyik 
hamis lanuzással vádolt egyén,

időközben meghalt, egy másik pedig meg- 
szökött.

így csak három vádlott ügyében tartanak ma 
főtárgyalást a büntetőlörvényszéken.

A hamh tnntizási per vádlottal köziil dr. 
Miliacsekné csak egyet ismer személyesen! 
Pásztor Károlynál, aki

férjének kliense volt
még abban az időben, amikor együtt éllek'. 
Válóperének többi négy tanúját soha életében 
nem is látta.

Nemcsak az ügy szereplői, de jogi körök is 
nagy érdeklődéssel várják a hamistanuzási 
bűnper mai fötárgyalásái.

jónak betartásával, minden erőnkkel támo
gatni fogjuk

Dollfuss kancellárt, akire még nagy és 
súlyos feladatok várnak.

Megszólal a telefon. Az alkancellárt mlrgónt 
tanácskozásra hívják, be kell fejezni sz in
terjút. Lenn előállt már a hivatalos autó. A 
sofőr mellett Fey mngándeteklivje, egy magyar 
származású volt soproni rendörfelügyelő. A 
Mária Terézia rend lovagja ugyanis haláloi 
ellensége a horogkereszteseknek és viszönt.»t 

Andor Lzou.

Hogyan lehel nyerői
Ezen sokan törték már a 

fejüket és töprengenek állan
dóan.

Feltétlen bizonyosság nincs,
számítás nem is lehet, de

^"szerencse. esély ... 
az van és biztos a

k reménység!
Minél több sorsjegyszám

mal van érdekelve, annál na
gyobb a valószínűség, annál 
több az esélye!

Ezért vesznék nemcssk c^y 
sorsjegyet, hanem — aki csak 
teheti — több sorsjegyszámmal 
vesz részt a sorsjátékban és

igy növeli a nyerési 1 
esélyét és fokozza 
az Önbizalmát és

L reményét. ,

Tanácsos most az első osz
tálynál megszerezni a sorsje
gyeket, mert egy későbbi osz
tályhoz való vásárlásánál az 
előző osztályok árait úgyis meg 
kell fizetni, 84.000 sorsjegy, 
42.000 nyeremény, tehát min
den második sorsjegy nyeri

Első húzás 
október 14-én kezdődik!

Sor.J.ry.k hlr.t.ln. Áron:

az osszon
Kiárusítok nhl kaphatók

Mindenkinek és min
den egyes sorsjegynek 
egyenlő a nyerési esélye!
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Szörnyű halálugrás
A második emeleti a korányi-klinikán 
kórterem ablakán kiugrott egv beteg — Az átiárO épület 
u,*BÍ,e!’® zuhant és halálos sáruiáse ellenére percekig 
uiaskodott a mentükkel — Belehalt soheme az öngyilkos

Megdöbbentő öngyilkosság különös kö- 
TÜlmértyeit vizsgálja vasárnap reggel óta 
a rendőrség. Olyan érthetetlen részletei van
nak ennek az öngyilkosságnak, amelyek 
feltétlenül magyarázatot kívánnak, éppen 
ezért detektívek mentek ki azokra a he
lyekre, ahol fd világosi íásukat tudnak adni

Bercsényi László 36 éves magúnhivatal- 
nok titokzatos tragédiájáról.

A magánhivatalnokot szeptember 14-én 
sulyos állapotban szálliloták he a Korányi- 
klinikára. A második emeleti egyes szánni 
kórteremben helyezték el, itt feküdi tegnap 
este nyolc óráig — a tragédia pillanatáig. 
Tegnap este a kórteremben fekvő betegek 
ijedten látták, hogy

Bercsényi László felugrik ágyából és 
artikulátlan hangon kiáltozva, az egyik 

ablak felé rohan.
Senki sem volt, aki megakadályozhatta vol
na az őrjöngő embert, felszakitotta a kli
nika kis udvarára nyíló ablakot és felka
paszkodott az ablakpárkányra. A betegek 
között valósággal

pánik tört ki,
sikoltozva, kővémeredten nézték végig, 
amint Berecsényi László, érthetetlen szava
kat kiáltozva .nagy lendülettel 

leveti magát a mélységbe.
A halálugrás különösképpen szerencsét

len volt, Bercsényi a klinika kisudvarán 
lévő úgynevezett

átjáró-épület tetejére zuhant ét ideg
tépő csat fonással elterült a tetőn, 

óriási izgalomban sietlek most már segítsé
gére a klinika alkalmazottai, nagynehezen 
feltornázták magukat a tetőre és a látszó
lag eszméletlenül, több sebből vérző ember
hez kúsztak.

Ekkor megrázéan drámai jelenetek kö
vetkeztek, az öngyilkos magához tért és 

dulakcdni kezdett megmentőivei.
Nagynehezen sikerült csak a magánhiva

talnokot megfékezni és nagy üggyel-bajjal 
lehozni a tetőről. Azután betegszállító au

tóba emelték és
átvitték a Balassa-utcai elme- és ideg- 

kórtani intézetbe.

__JL
ULUIUUl UllCfk

Ma tárgyalja a miskolci törvényszék 
a hernádvéesei rablógyilkosok bűn pőréi
Miskolc, szeptember 24.

(.4 Hétfői Napló tudósitójától.) Március 
7én lezárt lakásán, ágyában fekve holtan ta
lálták Nagy Istvánná 70 éves jómódúnak 
tartott hernádvécsei asszonyt.

Azt hitték, hogy szivszélhüdés ölte 
meg és el is temették.

Négy nappal később a miskolci rendőrség 
razzia során elfogta Eundarik Izidor és La
katos János hernádvécsei cigánylegényeket. 
Lakatos

a rendőrtisztviselők előtt hirtelen slrva- 
fakadt és bevallotta, hogy ő a rabló

gyilkos.
Aztán részletesen elmondta, hogy Nagy 

Istvánná nem természetes halállal múlt ki, 
hanem Fundarekkel együtt meggyilkolták. 
Ugv tudták, hogy Nagyné

Budapesten élő fiától pénzt kapott és

Wellisch Pált, a gazdag 
konzervgyáros fiát vasárnap 
átadták az ügyészségnek

Vasárnap délben egy sápadt arcú, jól
öltözött fiatalembert szállítottak át a fő
kapitányság épületéből az ügyészség Markó- 
utcai fogházába:

Itt azonnal orvosi vizsgálatnak vetették alá. 
A vizsgálat eredménye meglepő volt: Ber
csényi László, akin a A’ordnyí-klinikán vá
ratlanul kitört az idegbaj és ennek követ
keztében ugrott ki a kórterem ablakán, a 
kisudvar átjáró épületének tetejére zu
hanva,

koponyaalap! törési szenvedett éa ezzel 
a halálos sérülésével kelt bírókra a 

klinika alkalmazottaival.

A sérülés halálos voltához nem fért két
ség: Bercsényi László, röviddel azután, 
hogy beszállították az elmekórtani inté
zetbe, meghalt.

azt akarták elrabolni.
Éjszaka kibontották a ház falát és a lyu

kon behatollak. Az öregasszony felriadt,
kiugrott ágyából és lérdreborulva kö- 

uyörgött életéért.
ők azonban az ágyhoz hurcolták, dun

nát boritollak a fejére és addig ültek rajta, 
amig meg nem fulladt. Azután kifesztották 
a lakást és távozásuk ulán a falon a lyukai 
ismét betömték.

Zsákmányuk három pengő, fél sonka és 
egy kenyér volt.

Fundarik tagadta a rablógyilkosságot, de 
aztán Nagyné exhumálása után,

a háznál rendezett tetemrehivás alkal
mával ő is beismerő vallomást tett.

A miskolci törvényszék Csorba-tanácsa 
hétfőn kezdi tárgyalni a rablógyilkosság iz
galmas bünpörét.

Wellisch Pált, a dúsgazdag budapesti 
konzervgyúros 24 észlendős fiát, 

akit hatósági közeg elleni erőszak miatt 
tartóztatott le a rendőrség. Wellisch Pál a

Tudja meg Ön is,

IBBS

cikkeink átrait .■

leszállító fiuk !
GIBBS DEPÓT

Kék Egér mulató ruhatárában botrányt 
provokált s amikor az ügyeletes detektív 
igazolásra szólította fel, nekitámadt a rend
őrség emberének, ütlegelni kezdte. Végül 
is nagynehezen sikerült előállítani a főka
pitányságra a fiatalembert, aki

a rendőrség épületének kapujában Is 
erőszakoskodni próbált a detektivvet.
Vasárnap délelőtt újból kihallgatták 

Wellischt, aki azzal védekezett, hogy ittas 
állapotban volt s nem emlékszik mi történt 
a mulatóhelyen.

— Eszméletlenségig részeg voltam — 
vallotta a fiatalember —• s őszintén sajná
lom, ami velem történt, de nem tudok visz- 
szaemlékezni semmire.

— Aki eszméletlenségig részeg, aligha tud 
igy verekedni, erőszakoskodni — válaszol
ták a rendőrségen Wellischnek. Részle
tesen

kihallgatták ezután Boros József 
államrendőrségi detektívet, 

aki elmondotta, hogv a fiatalember milyen 
durván támadt rá. A kihallgatások ulán 
Wellischt álkisérlék az ügyészség Marké
it teái fogházba. A déli órákban röviden ki
hallgatták az ügyészségen is a detektivvel 
verekedő fiatalembert, majd közölték vele, 
hogy

ma. hétfőn történik döntés:
fenntartják-e előzetes letartóztatását vagy 
szabadlábra helyezik.

nála I.aI.Á A IUAtfaLla
ULlMAi

á® isüolakaiiöi
sötétkék színben, szőrmegallér és 
kézelővel

55
ukrán perz8agallérral._ _

különböző fazonok és színek

megrendeléseket ■sáilitunk.Postai

CARMEN1*
Klegánn nőt ka- 
bAt, (iflrkH r« fekete 
lilvntkolmékMI. má- 
nelycm crepre-de-eMtie- 
beléMe). <lü» alMka 
MrínygalWrral

89.—
15 pengőn felül kölütég mén tetten

* „ZENTA**
Kgéns finom fe
kete errpp ka- 
bAtmtineíyem. 
ereppe-de-ehine bélén- 
•el. alMka bériay- 
gallérral

95.—

sötétkék leánykakabát, 
divatos szőrmegallérral

„ARAD"
NAIknbAt, •Mikik, 
fekete 6a .iflrke Mfnben 
mflwlyem ereppe-de- 
e tolna bélétMl, atel 
elektrfk r*Hérr»<

69.-

szép pzőrmegallér és kéz- 
slövel _ ...____

M WlíllÉ
buenóbórányból, a legszebb kivitel

csinos fazőnokban.— _

dlvatszinekben és fazónokbsn

tli taMa
komplet méretekben.- _ 7.80,

Borlaliak
bármely színben ...

]f

SzSrmekabátok, bundák finom 
kivitelben, olcsó árakon.
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Ehenhalt Bécsben Marianne 
főhercegnő főrvény felen leányc
Aar agykor ünnepeit szépség kalandos élete Ferencz József 
udvarától Miksa mexikói császár romantikus szerelmén 
keresztül a sieveringenl nyomortanyáig

Mindenkitől elfeledve, elhagyatva hali meg a 
napokban a fasisztalázban égő Bécs egyik kül
városában egy öreg anyóka- Elmúlása néhány 
pillanatra régi szép idők emlékeit idézte föl 
azon kevesek lelkében, akik ismerték az egy
kori császárváros éleiét azokban az időkben, 
amikor » férfikor^ delén álló császár-király. 
Ferenc Jórsc/ uralkodása árasztott fényt és ra
gyogást a Burg eleven és tarka, de a sötét szí
neket sem nélkülöző életére Még vannak né- 
hányan: megrokkant öreg bécsi polgárok, akik 
emlékeznek rá, hogy

■ most nyolcvannyolceaztendős korában el
hunyt Marianne Magdaléna Kornfeld vala
mikor hercegi hódolóktól körülrajongott, 
caelekvő részese volt a Burg udvari éle

tének;
tényező, akivel nz udvari intrikákban járato
saknak és az azokban résztvevőknek számol- 
nlok kellett. Befolyásos személy, akinek' párt
fogását elnyerni, kegyeibe férkőzni egyel jelen
tett a karriérrel. Es most nyomorultul,

• legszükségesebb mindennapit Is nélkü
lözve, az éhségtől csontig sováuyodottan 
halt meg, miután előzőleg évszámra hiába 
könyörgött és koldult támogatást és segélyt 
ő, akinek a protekcióját egykor főurak és 

külföldi diplomaták versengve keresték.
Igaz, ez már régen volt, több, mint hatvan 

esztendővel ezelőtt és azok, akik egykor ünne
pelték és kegyeit keresték, mór mindannyian 
elköltöztek nz örökkévalóságba azzal a két csá
szárral együtt, akik testvérek voltak és akik 
közül az egyiknek annyi hatalma sem volt, 
hogy adott szavát beválthassa, a másik pedig 
annyira hatalmas volt, hogy ennek a kegyet
len és bocsánatot nem Ismerő hatalomnak a sú
lyát éreznie és szenvednie kellett halála nap-

A polgár! bölcsőbe 
csempészett 
főherceg! sarj

Születését nem hirdették ágyulövések és nem 
zugiak Bécs harangjai sem. pedig ott született 
■ Burgban. hercegi apától és császári főherceg
nőtől. A bécsi rendőrfőnökség által még annak
idején megállapított és a császári levéltárban 

.„.mp., Fenlinándnnk szóló titkos
"jelentessen foglalt adatok’szerint"

Marianne Magdaléna Kornfeld atyja Károly 
Uchtensleln herceg, anyja pedig Marianne 

csamtari lőuervcgnu Von.
Ssületése, amelynek pontos dátuma 1846 jú

lius 16., a Burgnak azok közé az eseményei 
közé tartozott, amelyekről nem beszéltek, de 
annál Ifibbet eiittogtak. Marianne ugyanis sze
relemgyerek volt, egyik gyümölcse a Burg tit
kos szerelmi életének. Nem az első és nem is 
hí utolsó, de sokáig ugy iniszoit, hogy a — 
legtzerencsósebb.

Születésénél Relszné, az udvari szülésznő 
segédkezett, ugyanaz,, akt később Erzsébet 
királyné körül Is ellátta Mária Valéria fő
hercegnő, majd Rudolf trónörökös születé

sekor a bábát teendőket
és ugyancsak Reiszné működött közre abban 
is, hogy a gyermek kicscmpészésével eltussol
ják a császári ház szégyenéi. Az udvarnál nvilt 
titok voll nz a szerelmi viszony, amely Ma
rianna főhercegnő és Lichtenstein Károly her
ceg közölt szövődött és amely miatt a herceg
nek már hónapokkal előbb sürgősen el kelleti 
hagynia a bécsi udvari. A gyermek azonban 
megszületett és a bába és az orvos egybe
hangzó véleménye szerint életerősnek és egész
ségesnek bizonyult, ugy, hogy

■s udvar titkos reménységei ellenére szá
molni kellett a csecsemő élelbenmaradá- 

sával.
Megbízták tehát Gross udvari tanácsost a gyer
mek elhelyezésével. A diszkrét ügyekben jártas 
udvari ember a szülésznővel együtt végig
kutatta egész Bécset és nz ötödik kerületben 
sikerült is tnlálniok egy Keszlernó nevű asz- 
Sionyt, nkinck ugyanazon a napon született 
leánygvcrmeke pár órával a világrnjötle lilán 
meghalt, mielőtt még anyakönyvezhették volna.

Gross udvari tanácsos és Relsrné, a bába, 
fényes ígéretekkel rávették Keszlernét, 
hogy fogadja és vallja a magáénak Ma

rianne főhercegnő újszülöttjét.
Még aznap éjszaka ki is csempészték a Burg- 
bőt a főhercegnő kislányát, elvitték Keszlcr- 
néhez, aki azután mint saját szülöttjét anya- 
kőnyvcztelle Marianne Magdolna Kcszler né
ven.

Kcszlerné halott gyermekét pedig, mint a 
főhercegnő csecsemőjét földelték el.

Az egyszerű polgárosított}- jól járt, mert az 
udvar nemcsak a gyermek eltartásáról gondos
kodott bőségesen, de Kcszlerné is valóságos 
▼•gyónt kapott hallgatási díj fejében.

A titokzatos 
lefátyolozott hölgy

Az évek múltak, V. Fcrdinánd beívelt az 
Ferenc Jóisel vette át az uralkodást, 
anyja: Zsófia főhercegnő közbenjárására

■ kegyvc-ztftt Lichtenstein Károly herceg
nek nemcsak megengedte as udvarhoz való 
Visszatérést, dr később főudvarmcslérévé 

Is klnevrz.tr.

Ekkor már tizenöt év telt cl azóta, hogv a 
hercegi leánygyermek Kcszlerné házához ke- 
rüll. Marianne az évek során snp és bájos ha- 
Jadónná serdült, aki a legjobb és legelőkelőbb 

nevelést knpta. A kislány figyelmét megra
gadta, hogy

időnként csukott bntárbun egy sűrűn lefá 
fyolozoit, nagyon előkelő hölgy szokta 
meglátogatni, szeretetteljesen elbeszélgetett 

vele és elhalmozla ajándékaival.
Még ölven esztendő múlva is visszaemlékezett 
rá, hogy a látogató mindig mosolyogva, boldog 
arccal jött és sírva távozott. Arra is emléke
zeti, hogy mikor nevetett, arcán apró gödröcs- 
kék jelentek meg és villogó teknősbéka fésűket 
viseli a hajúban. Mariennenak szögei ütött a 
fejébe e szép és előkelő hölgy gyakori látoga
tása és addig faggatta Kosziamét, vélt anyját, 
ainig nz egy napon fölfedte elölte származása 
titkát. Mikor ezt anyja. Marianne főhercegnő 
legközelebbi látogatása alkalmával megtudta, 
megharagudott és nem jött többé. Azonban 
nemsokára mégis viszontláthatta, mert apja,

Lichtenstein Károly herceg Ferenc József 
engedélyével magához vette a kislányt és 
mikor tizenhat esztendős lelt, bevezette az 

udvarnál.
A megnyerő modorú, bájos fiatal teremtés 

csakhamar magára vonta a közfigyelmet. Derűs 
és életvidám leányka volt, akit

élénk temperamentuma miatt „vadher- 
cegnő“-nck keresztelt cl az udvar.

Ebben az elnevezésben volt jelentékeny mail-

A császári Habsburg szerelme
Már lassanként eladósorba került, amikor egy 

kerti ünnepélyen megismerkedett egy daliás, 
napbarnított arcú, fiatal férfivel, aki az osztrák 
haditengerészet tengernagyi uniformisát viselte. 
Ez a hóditó megjelenésű férfi, aki az első pilla
natban fölkeltette a fiatal lány érdeklődését, 
nem volt más, mint

Miksa főherceg, Ferenc József testvéröccse, 
aki később, mint mexikói császár tragikus 

véget ért.
A tündöklő szépségű fiatal lány és a daliás fő
herceg ismeretsége csakhamar szerelemmé mé
lyült és ez a vad, perzselő szenvedély végzetes 
fordulatot jelentett Marianne éleiében. A lány 
ugyanis

kedvese lett Miksa főhercegnek,
élete első és egyetlen szerelmének, akinek ta
nácsára otthagyta az udvart, hogy ne legyenek 
szerelmükkel az udvar pikáns szenzációkra éhes 
pletykázó dámáinak a szeme előtt. Hietzieng- 
ben, egv özvegy bárónő kastélyát bereite ki 
Miksa és ide vonult el szerelmével. Zavartalan 
boldogságban teltek itt a hónapok: ez volt Kesz- 
lcr Marianne éleiének legboldogabb időszaka. 
Minthogy FeVenc Józsefnek akkor még nem voll 
fiúgyermeke,

a Habshurg-család házi törvényei szerint 
Miksa főherceg, mint a császár testvér
öccse volt az osztrák és a magyar trón 

várományosa.
Később pedig, Rudolf trónörökös születése után 
ő lelt a monarchia prezumptiv trónörököse. An
nál feltűnőbb voll, hogy a főherceg, akire jog 
szerint a monarchia két országában 
kodás feladata hárult, ahelyett, hogy 
készült volna,

váratlanul lemondott Lombardia 
lencc kormányzói tisztjéről és 
visszavonulva a politikától, a hletzlngi kas
télyban, az emberektől elzárkózva étt sze

relmének.
Ez a romantikus szerelem életre keltette 
HrJbsburg-főhercegben a —■ költőt. 
menő szerelmes verseket irt. Miksa ezekben 
a hónapokban és ezeknek ai ihletője Marianne 
volt, aki már komolyan hinni kezdte, amit a 
főherceg egy önfeledt pillanatában ígért, hogy 

lemond a trónigényről és mint egyszerű 
polgárember feleségül ve«rt IJchfenstelD 

herceg törvénytelen leányát.
Ez a lemondás utóbb meg is történt, de 

olyan változott körülmények között, hogy ab
ban Marianne-nak már alig lehetett öröme. 

való ural- 
hivatására

és Ve*  
teljesen

a 
Kötetre

Ezenkívül több mint 100 értékes nyeremény kerül kir. 
közjegyző jelenlétében kisorsolásra,

cia is, hah Íny utalással a származásinak 
körülményeire, Marianne azonban, aki hercegi 
atyjának tekintélyében sütkérezett, nem vette 
észre az udvari dámák gúnyos megjegyzéseit. 
Ezek éppúgy hidegen hagyták, mint a férfiak 
bókjai, amikben ugyancsak voll része.

Marianne, a kis „vadiiereegno- korának 
legszebb női közé tartozott, aki csodálatos
képpen annyira hasonlított Erzsébet ki
rálynéhoz, hogy nem egyszer össze Is té

vesztették.
A császárnak is megakadt a szeme a szépséges 
leányon, akit az ő beajúnlására anyja. Zsófia 
főhercegnő udvarhölgyei közé emelt. Ezzel az
után megindult a karriérje nz udvarnál. Zsófia 
főhercegnő annyira megkedvelte a jómodoru 
és kitünően alkalmazkodni tudó Mariannet, 
hogy leányaként bánt vele. Főrangú tisztek, 
előkelő diplomaták keresték a kegyeit, most 
már nem csupán a szépsége miatt, de azért is. 
mert

tudták azt. hogy Zsófia főhercegasszonyon 
keresztül nagy befolyással van a császárra.

Marianne szívesen és a legtöbbször eredménye
sen vállalta a közvelitő szerepel a kérelmezők 
és a császár, illetve a császár anyja közölt és 
bizonyos, hogy számos fényesen (velő karriér- 
nek lett a megindítója a szép Marianne közben
járása.

Miksa főherceg ugyanis időközben az udvar 
befolyására megnősüM: elvette I. Lipót belga 
király leányát, Sarolta főhercegnőt. A hletzingi 
villát azonban továbbra is fenntartotta, még 
akkor is, amikor

A császár parancsára
Elkövetkezett az éjszaka. Marianne össze

csomagolta holmiját és mindent előkészített, 
hogy feltűnés nélkül hagyja el a villát. Izgatot
tan várta az éjfélt, amikor Mexikó fiatal csá
szárjának a megbeszélés szerint érte kellett jön
nie. Kevéssel tizenkét óra előtt kocsi állt meg 
a villa előtt. Marianne lesurrant a lépcsőkön 
és kinyitotta a kaput. Egy köpenybe burkoló
zott férfi lépett be.

— A császár parancsára ... — kezdte, de 
Marianne intett, hogy fölösleges a beszéd és 
gyors mozdulattal beült a csukott ^hintóba, 

rendőrfőnökség épületéig. Csak akkor eszmélt 
rá Mairanne, hogy milyen retteneteset tévedett.

A kocsit, amely érte jött, nem Miksa mexi
kói császár küldte, hanem a másik: Fe
rimé József, aki a szemfüles bécsi rendfir- 
kopók besugásábói még idejekorán érte
sült a szöktetcs tervérői és hogy azt meg
akadályozza, elrendelte Marianne azonnali 

elfogatását.
Mikor rövid idővel azután Miksa kocsija 

megérkezett, a villa már üres volt. A szerelmes 
férfi nem sejtette, hogy a leányt ekkor már a 
rendőrség tartotta szigorú őrizel alatt és csak 
napok múlva,

akkor bocsátották 
császár liajóia: a 

14-én kifutott
Miksa császár igy 

Mexikóba, a végzete 
galmakba belebelegedelt. _ 
újra ágynak esett. Csakhamar

megjelent nála la Relszné, az udvari bába, 
aki. mint egykor anyjának, úgy most néki 
is segédkezett a titkos szerelmi viszony 
Ideje előtt érkezett gyümölcsének vllágra- 

hozásánál.
Az udvar hajszája azonban 

sem ért végei. Mikor pár nappal 
szülött gyermek meghalt, vádat 
lene és

ráfogták, hogy Ő ölte meg a
mekét.

szabadon, amikor Miksa 
„No vara” 1864 április 
a trieszti kikötőből.
Marianne nélkül indult el 
elé. A leány a kiállott iz- 

Alighogy felépült,

a betegágynál 
utóbb a kora
koholtak el-

«•!« gyér-

Fórflszabótormemben lévő divat
szövetekből rendelhető mérték 
után őszi férfiöltöny, átmeneti fel- 
öltő vagy télikabát élőlény |e. 
mérsékelt árakon, 40 és 50 P-ért. 
„Divat uriszabóság“, Erzsébet- 

körút 1. I. emelőt.

mint újdonsült férj, hitvesével: Saroltával 
beköltözött Mlramáre tündérkastélyáha.

Arra, hogy a szerelmi viszony Marianne és a 
főherceg közölt ennek házasságu után sem 
szakadt meg, számos vaJószinüsitő adat mellett 
döntő erejű írásos bizonyíték is van:

egv keresztlevél, amelyben az újszülött 
leánygyermek anyjának Kcszler Marianne 
természetes atyjának pedig Miksa Ferdl- 
nónd József csá zári főherceg van anya

könyvezve.
Mariannet ugyanis utólérte anyja végzete. 

Anya lett ö is anélkül, hogy hitvesévé lehetett 
volna a szeretett férfinek. Miksa főherceg Mira- 
méréből sűrűn föllótogalott Bécsbe és az éjsza
kákat ilyenkor a hietzingi villában töltötte, 
ahol a történtek ellenére is a régi szeretettel 
fogadta a régi szerető.

Miksát a felesége nem ajándékozta meg 
gyermekkel. Annál nagyobb volt az öröme, 
amikor Marianne reménvt nvuitott rá. hogv 
ez a hő vágya is teljesülni fog, — általa. Ezt 
ugyanazon a napon tudta meg, — 1864 április 
9-én, — amikor

Schönbrunnban ünnepélyes nyilatkozatban 
lemondott az osztrák és a magyar koro
náról, hogy elfoglalhassa Mexikónak Hl. 
Napóleon által felajánlott császári tró

nusát.

Kcszler Marianne szomorú öregsége napjai
ban könnyek között sokszor elbeszélte látoga
tóinak ezeknek a napoknak a történetét. Miksa 
régi szerelmét uj lángra lobbantotta az örven
detes hir, hogy apa lesz. Hirtelen természeté
vel

rögtön határozott: Mariannet magával viszi 
Mexikóba.

A legapróbb részletekig megbeszélték a szök- 
letés tervét, amelyet másnap, április 10-én éj
jel kellett volna megvalósítani. A sors azon
ban másként akarta . . .

Már-már úgy látszott, hogy nem menekedhet 
meg a börtönből, amikor végre is az udvari 
intrikák főmestere,

maga Zsófia főhercegnő Is megelégelte a 
szerencsétlen teremtés meghurcolását és 
azonnal elcsapatta a túlbuzgó Strolacb 

rendőrigazgatót.
Marianne megmenekült ugyan a börtöntől, 

de a Burg kapui örökre bezárullak elölte. 
Hiába küldözgette a levelek özönét Mexikóba, 
egyetlen egy sem jutott azokból Miksa császár 
kezeihez, mert még Bécsben elfogták azokat a 
yendőrkómek. Dó ncoisukáia uiár úgyis hiába
küldte volna.

Miksa császárt 1867 Június 19-én a fellá
zadt mexikói köztársaságiak Queralnró- 
ban agyonlőtték és ez a sortiiz végérvé
nyesen befejezte a lobbanékonyszivü sze

rencsétlen Habsburg szerelmi regényét. 
Szomorú napok következtek ezután Marian- 
nera, aki, mikor megtudta, hogy Miksát kivé
gezték. búskomorságba esett, amiből nem gyó
gyult ki soha.

Kegy vesztetten
Atyja még 1865-ben meghalt. Egy katonatisz

tet rendellek ki gyámjául, aki Zsófia főherceg
nővel és Ferenc Károly főherceggel egyetér
tőén

minden tiltakozása a könyörgése ellenére 
férjhez erőszakolta egy Kornfeld nevű 
stájerországi földbirtokoshoz, aki olyan 
brutálisan bánt vele, hogy hamarosan el 

Is vált tőle.
Azóta egyedül és elhagyatottan éldegélt. Aty
jától nagy vagyon örökölt, de azl az évek során 
teljesen felélte, úgyhogy

öreg napjaira valósággal koldusbotra ju
tott.

Szorultságában a császárhoz fordult. A császár 
azonban még ölvén esztendő elmúltával 6em 
bocsátott meg neki.

Amikor audiencián jelentkezett, az ősz Fe
renc József kemény szavakkal telt szemre
hányást a „skandalumért**,  amit hírhedt 
szerelmi viszonyával az udvarnál egykor 
okozott és nemcsak megtagadott mindeu 
támogatást tőle, de ki is utasította és szigo
rúan megtiltotta, hogy valaha Is átlépje a 

Burg küszöbét.
Marianne hetven évnél tovább élt Bécsben, 

jobbára azoknak a támogatásából, akikkel va
lamikor jót tett. Lassankint azonban ezek is 
meghaltak és ő teljesen támogatás nélkül ma
radt.

Végső kétségbeesésében pár év előtt ke
gyelmi kérvényt fabrikált 

és a sieveringengassei kis házikóból, ahol év
tizedeken élt csendes visszavonultságban. elbo
torkált a Burg elé, hogy valamelyik alabárdos- 
tói beküldje az irka-firkát a császárnak. Hiába 
magyarázták neki, hogy nincs már császár, 

sehogyan sem tudták megértetni vele, hogy 
vége a császárságnak.

Nem hallott soha semmit a nagy változásról 
és igy nem is érlelte meg, hogy mit mondanak 
néki. Sebzett szivével arra gondolt, hogy „biz
tosan itthon van a császár, csak eltagadja ma
gái, nem akarja fogadni őt.”

Visszabolorkált a diilcdczö kis házba és csön
des megadással nélkülözött és koplalt tovább. 
Most aztán ismét elindult: nngy és végső au
dienciára a Legnagyobb Császárhoz, aki ítél 
elevenek és holtak fölött. Bizonyosan lrgalma- 
snhb szívvel, mint az a másik.

Es most talán megnyílnak a mennytréll Burg 
fényessége*  kapui a nélkülözésekbe belepusz
tult, sokat szenvedett asszony botorkáló lelke 
előtt...

klnevrz.tr
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Malonyai István, a híres nri 
betörő bandába fnrfan®i©s 

mősion kifosztott egy 
budapesti kereskedőt

A banda két tagját elfogták, FlaEonyai és a felesége 
Bécsbe szökdtt — Rendőrkézre került Malonval 
bűntársa, a házasságszédelgő Légrády Lajos, aki 

a halálba kergetett egy szép fiatal leányt
A főkapitányság delektiviei naDokiu tartó 

nyomotás után ma reggelre egy veszedelmes 
bűnszövetkezetet lepleztek le, amelynek élén 
A’j/onyay István, a híres uribetörö, néhni Ma
lonyay Dezső, a neves magyar iró elzüllölt, 
rossz útra tért fia áll, egy másik veszedelmes 
kalandorral, Légrády Lajossal együtt.

Lőiuy Vilmos királyutcai kereskedő család
jához nemrégiben mint házvezetőnő belépett 
egy Kollár Margit nevű fiatal nő. Szorgalmasan 
dolgozott és megnyerte a háziak bizalmát. 
Löwyék nem is sejthették*  hogv milyen

veszedelmes társasághoz tartozó kalandor
nőt fogadtak be a házukba.

Kollár Margit ugyanis ismeretségben állt Lég
rády Lajossal, egy hírhedt szélhámossal. Lég
rády gazdag családból származik, hentesüzlete 
h volt, azután motorkerékpárkereskedéssel fog
lalkozott. Később rossz útra tért, szélhámossá
gokat követett el és fogházba került. Itt a fog
házban megismerkedett egy hasonszőrű kalan
dorral, Malonyay Istvánnal. Malonyayt nem
csak a budapesti rendőrség ismeri, hanem

számontartja Európa minden rendőr
hatósága.

A fiatal Malonyay hírhedt betörő. Egyik 
ti ükkje annakidején egész Európa rendőrségét 
foglalkoztatta. Malonyay összeállt néhány cim
borájával, ezek

bezárták őt egy ládába, a ládát elszállítot
ták a Pozaonyl-utra a Sllos-raktártelepre 

és ott mint árut elraktározták.
Malonyay éjszaka belülről kifeszitette a ládát, 
körülnézett a raktárban, értékes szőnyegeket, 
képeket csomagolt össze, bevitte magával a lá
dába, amelynek a tetejét újra magára húzta 
és a társai azután reggel „kiváltották**  a ládát 
és Malonyayval együtt magukkal vitték a drága 
ii értéket holmikat. Később más betörésekben

GÁRDOS
anyagi garanciával előkészít vidékieket is, 
epeciális módszerrel a decemberi összevont 
magánvlzsgákra érettségire. Józaef-utca 26

la avorenolt. elfogták és fogházba került. Itt 
Ismerkedett meg "Légrádyual. Malonyay kisza
badulása után megnősült. Egy Medgyes Margit 
nevű nőt vett feleségül.

Légrády valamivel később került ki a bör
tönből és a két szabadlábon levő cimbora to
vábbra is fentartotta a barátságot. Arról be
széltek,

hogyan lehetne pénzhez jutni,
légrády Lajosnak nemrégiben sikerült egy „vá
gás". A jó megjelenésű fiatalember befurako
dott egy gazdag családba, udvarolt a házikis- 
■ sszonynak, megkérte a kezét, kicsalta a pén
zét, azután otthagyta. A lány bánatában ideg
bajt kapott, ágynak esett, komplikációk léptek 
fel és

as elhagyott menyasszony rövidesen meg
halt.

A leány szülei házasságszédelgésért feljelentet
ték Légrádvt. akit vád alá helyeztek és három 
nappal ezelőtt már kitűzték ügyében a főtár 
gyuláit, amelyen azonban nem jelent meg. Az 
ügyész indítványára a törvényszék elrendelte 
elővezetését. Az elővezetést azonban nem lehe
tett foganatosítani, mert

Légrády ekkor már a rendőrség foglya volt
és a főkapitányságon ült.

Ennek a különös fordulatnak előzményeiben 
szerepelt Malonyay Dezső, Medgyes Margit és 
Kollár Margit. Malonyay és Légrády ugyanis 
rávették Kollár Margitot, hogy fossza ki Lő- 
wyéket. K lány

megkaparintotta Löwyék páncélszekrényé
nek a kulcsmásolatát,

KIRÁLY SZÍNHÁZ

revüoperettje

RÖKK MARIKÁVAL
FőszereplőK:

RÁTKAI beregi 
PATAKI JUCI DÉNES

Pazar kiállítás. 150 szereplő. Csupa sláger.

ZsílteláteleEís
év. VU. kerület, DoMay-atca 84. TaUtoa Pt-U 

kinyitotta a pánrélszekrényt kivet! egy há
romezerpengős takarékkönyvet. Ezt átadta AAi- 
lonyayéknak, akik 2600 pengőt felvettek, az 
összeget újra

kijavították háromezerre
és Kollár Margit másnap a takarékkönyvet 
visszacsempészte a helyére.

Löwyék sokáig nem vették volna észre a 
vakmerő lopást, de Kollár Margit kapzsi volt, 
380 pengő készpénzt is talált a szekrényben, 
mikor másodszor kinyitotta és ezt magához

Schwarba József ny. főhadnagy 
esete a próbakisasszonnyal
Kölcsönösen felielentették egymást: mindegyik 
azt mondja, hogy a másik véresre verte

Szombaton éjszaka megjelent a főkapitány
ság központi ügyeletén Schutarba József ny. 
főhadnagy, aki a Vámhdz-körut 12. alatt lakik 
és

följelentést tett albérlője, H. Gizi 24 esz
tendős próbaklsasszony ellen, testi sértés 

elmén.
Schwarba ugy adta elő a történteket, hogy 
amikor hazatért lakására, a sötétben föl 
akarta gyújtani a villanyt, közben pedig az 
albérlője fejbevégta és ennek következtében 
sérülést szenvedett.

Vasárnap délelőtt viszont a próbakisasszony 
jelent meg bekötözött fejjel a főkapitányság 
bűnügyi osztályán és

magánlaksértés, valamint testi sértés el
mén tett följelentést Schwarba ellen.

H. Gizi előadása szerint szombaton este 8 óra 
tájban tért haza lakására és pár perccel ké
sőbb beállított szobájába Schwarba és borral

Kártérítési per az I. 6. Farben- 
indüstrie bőciapesfi vállalatá
nak pengőkivitelével 
kapcsolatban

Skuts Béla 20.000 pengő kártérítést követel 5 hónap: 
és 10 napi vizsgálati fogság elszenvedéséért

Érdekes kártalanítási pernek volt pénteken 
délelőtt dr. Bóka törvényszéki biró elölt a per
felvételi tárgyalása.

A per előzményei egy évre nyúlnak vissza. 
Az l. G. Farbcnindustrc, az érdekkörébe tar
tozó Agfa fényképészeti gyár és a cég magyar 
alvállalata, a Budanil R.-T nagyértékü árut 
importáltak Magyarországra. Miután

legnagyobbrészt nélkülözhetetlen nyers
anyagot hoztak be,

az importot a pengővédelmi rendelet után sem 
csökkentették. így nyolcmillióra növekedett

BUDAPEST, VII., RAKÓCZ8»UT 6. # VII., ERZSÉBET-KÖRUT 23.
FIÓKOK: Cegléd, Debrecen, Esztergom, Győr, Hódmezővásárhely, Kaposvár, Kecskemét, 

Miskolc, Nagykőrös, Pécs* Szeged, Székesfehérvái, Szombathely, Újpest

vette. Attól félt, hogy felfedezik a lopást, még 
aznap

megszökött ■ királyutcai lakásból.
A készpénzen megosztozott Légrádyual, kimen
tek Újpestre és ott álnéven albérleti lakást vet
tek. A takarékkönyvből felvett 2600 pengő Ma 
lonyaynál maradt, ugy volt hogy megosztoznak 
rajta, do

Malonyay kijátszotta barátait és feleségével 
együtt megszökött.

Löwyék csakhamar észrevették a hiányt és 
feljelentést tettek a rendőrségen. A detektívek 
napokig tartó hajsza után nyomóra akadtak 
Légrády Lajosnak és Kollár Margitnak, mind 
kettőjüket elfogták és igy történt, hogy mikor 
a házasságszédelgési ügyben megérkezett az 
elövezetési parancs, Légrády már őrizetben 
volt.

A rendőrség vasárnapra kinyomozta, hogy 
Légrádyék bűntársai M alany auék voltak és 
most már őket kezdték keresni. Megállapítot
ták, hogy

a kalandorpár Bécsbe szökött.
Rádión értesítették a bécsi rendörignzgatóságot 
és rövidesen megjött a válasz, hogy Malonyayé- 
kat tegnap valóban látták Bécsben, de azóta 
eltűntek.

Légrády Lajost és Kollár Margitot dr Deme
ter János rendőrkapitány letartóztatta, Malo- 
nyayékat pedig rádión körözik.

kínálta, ö udvariasan kiutasította a szobából, 
Schwarba nem akarta elhagyni a szobái, szó
váltás keletkezett köztük,

a nyugalmazott főhadnagy felesége is meg
jelent és férjét behívta lakásukba.

Később a férfi megint visszatért, dühösen rá- 
'ámadt a próbakisasszonyra, majd

papuccsal többször fejbeütötte,
igyhogy vérző seb keletkezett a homlokán, ö 
pedig védekezés közben pár helyen megkar
molta Schwarba arcát.

H. Gizi a Rókus-kórházan mosatta ki és kö- 
löztctte be sérüléséi, az orvosi vélemény sze
rint, nyolc napon túl gyógyuló sebe van.

A rendőrségen jegyzőkönyvet vettek fel 
vallomásáról

s megindították a nyomozást a pontos tény
állás tisztázására.

három nagy fővárosi pénzintézetnél a cég be
tétállománya és ezt az összegei nem tudták el
juttatni a frankfurti anyavállalathoz. Közben 
Németország is megszigorította a valutakivi
teli tilalmat és ezért a központ ugy intézkedett, 
hogy Frankfurt helyett a zürichi Leuet Co. 
magánbankházhoz történjenek a cég részére 
az átutalások, ahol az 1. G. Farbenindustric- 
nek

közel 100 millió svájci frankos folyószám
lája van.

Ezekkel a tranzakciókkal áll összefüggés-

óruházunk fSIdizintjéa 
éi II. emel.tán

szeptember 25-től 
október 14-ig

Belépődíj nincs

A rendezést 
Or. Ébner Sándor 

t«nár úr irányította

Bemutatjuk és meg
magyarázzuk a di
vatos, antik és ma
gyar csipkék és kézi
munkák készítésének 

technikáját

A díszítéshez felhasznált művészi képek E3
Reitzer Jenő ói Elemér festőművész urak alkotásai M

Carvinl
ben a kártalanítási per. amit Skuts Béla indí
tott a Budanil R.-T. és annak cégvezetője, 
Palotai Ottó ellen.

A kereset szerint néhány héttel a koffere# 
valutarablás kipattanása előtt az L G. Farben- 
indüstrie a következő megállapodást kötötte 
Nagy Pállal:

Nagy lefizet Zürichben a Leuet Co. bank
nál 300.000 pengőnek megfelelő dollárt, 

a pengő ellenértéket pedig a vállalat elhelyezi 
a Hitelbank egyik safejében és ha a zürichi 
lefizetés megtörtént, Nagy Pál megkapja ezt 
az összegei.

A koffere# rablási biinügy egyik vádlottjá
nak,

Szekulesz Józsefnek vallomása pnttantotta 
ki az I. G. Farbcnlndustrie pengők! vitelét.

Házkutatást tartott a Budanil rt.-né\ és pengő
kivitelt tanusitó feljegyzéseket találtak. Kihall
gatták Deuhle Vilmos vezérigazgatót, Palotai 
cégvezetőt, Lutz Károly és Esstg Frigyes fö- 
lisztviselöket. Mind a négyen azt vallották, 
hogy a pengőkivitel értelmi szerzője Roth Vil
mos. a vállalat keleteurópai vezérigazgatója, 

végrehajtója pedig Skuts Béla volt.
Skuts ezzel szemben csak annyit ismert be, 
hogy egyizben 50.000 pengőt elvitt Nagy Pál
hoz, az összeg rendeltetéséről azonban fogalma 
sem volt.

A pengőki vitel! ügyben
Skuts Bélát é« Palotai Ottót letartóztatták.

Az ügyészségi fogházba való szállításukkor 
Palotai azt mondta Skutsnak, hogy nem lesz 
semmi baj. ö és a vállalat mindent elintéznek, 
Skutsot pedig

a fogságban töltött Időért és a költsé
gekért kárpótolni fogják.

töltött vizsgálati fogságban.
Julius 18-án, az ügy főtárgyalásán a vádlot

tak közül csak Skuts jelent meg személyesen. 
Dr, XVamoschcr járásbiró

az eljárást megszüntette,
azzal az indokolással, hogy nem történi valuta
üzérkedés, mert a pengökivitcinek közgazda
sági indokai voltak.

Skuts ezután, tekintve. t>ogv az ígért kárpót
lást nem kapta meg, a Budanil R.-T. és Palotai 
Ottó ellen

20.000 pengős kártérítési pfrt Indított.
A pőnteki perfelvételi tárgyaláson dr. Bóka 

biró előtt dr. Rákos Sándor, Skuts ügyvédje, 
a keresetnek a frankfurti központra való kiter
jesztését és több előkelő társadalmi állású 
lanti kihallgatását kérte. Részletes kimutatást 
csatolt, hogy

a pengőkh Itelen kik, hogyan és mennyit 
kerestek.

Azt is hangsúlyozta, hogy 20.000 pengő nagyon 
szerény kártérítési igény, nem áll arányban 
azzal, hogy a vállalat a bűnügyi védelmet el
látó ügyvédnek 50.000 pengőt fizetett.

Gálos György.
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HÍREK
Molnár Imre győzőit 

Bereltyóujlalun
HereItyóujfalu, szeptember 24.

*(A Hétfői Napit) tudósit A jónak telefonlelen- 
tété.) Vasárnap tartottuk meg a berettyóújfa
luit képviselőválasztási, amely mindvégig tel
jes rendben és nyugalomban folyt ugv Berettyó- 
Újfalun, mint a szomszédos tizenhárom köz
ségben.

A választás eredményét délután hal órakor 
hirdették ki. Leadtak összesen 10 332 szava
latot.

ebből Molnár Imre, a nemzeti egység párt
jának jelöltje 6548 szavazatot kapott, 

Szabó Pál független kisgazda 31.39 cl. Böször
ményi Zoltán nemzeti szocialista jelölt pedig 
345-öt.

Molnár Imre tehát 2764 szavazattöbbséggel 
győzött.

A berettyóújfalui választás eredménye is 
megmutatta, hogy Magyarországon nincsen ta
laja az idegenből átplántált nemzeti szocialista 
eszméknek s a magyar nép józan megítélésé
től egészen távol állnak azok a szélsőséges 
antiszemita velleilásti eszmék, amelyeket Bő-

Vázsonyi János 
és Gál Jenő vasárnapi 
beszámolója

Egészséges ellenzéket
és tiszta közéletet követeltek

A Nemzeti Demokrata Párt vasárnap délelőtt 
tartotta beszámoló gyűlését a Vigadóban. A 
zsúfolásig telt nagy- és kisterem tömött pad
sorai elölt Putriiig Károly nyitotta meg a gyű
lést, utána

Vázsonyi János
tartotta meg képviselői beszámolóját, amely
ben vázolta a kid- és belpolitikai helyzetet. A 
Vásárpénzlár folyamatban levő ügyére vonat
kozóan többek közölt megállapította, hogy

nem annyira Vásárpénztúrról, mint Inkább 
pénztár vásárról van azó.

A vizsgálat befejezése utánra pedig a teljes 
politikai és büntetőjogi felelösségrevonást kö
vetelt, mert véget kell vetni annak, hogy kisa
játítsák a közérdeket a magánérdeknek, majd 
kijelentette a Demokrata Párt részletes prog
ramját és felhívta a ügyeimet a Független De- 
makróid Poriraj'ninelvröI mötfjc'A'yiiztéi

— Óvakodjunk az utánzatoktól.
Gál Jenő

beszámolójában hangoztatta, hogy a purifiká
lás munkajut heti elkezdeni es meg Kelt tataim 
et gazdasági kapcsolatokat az utódállamokkal. 
A királykérdésre vonatkozólag megjegyezte, 
hogy ma n restauráció sem a királynak, sem 
n nemzetnek nem volna hasznos. Végül

egységbe töintlrtllé.sre szólította fel az el
lenzéki pártokat.

T'ahn Andor zárószavaival a beszámoló gyű
lés n késő déli órákban ért véget.

Nem hangzatos reklám, 
hanem létező valóság 
Divatos őszi szövelmaradékok- 
bóí remekszabásu férfiöltöny, át
meneti felöltő, vagy iéiikabát 
mérték szerint, kétszeri próbával 
35 pengőért rendelhető. Vezér
elvünk: szolid kiszolgálás, becsü
letes munka: Ruhakereskedelml 
Vállalat, Ferenc-körut 39, I. em.

— Tovább tart a ni.leR Idő. Derüli, szép 
Idő volt fíudapeslen vasárnap egész nap. A 
Meteorológiai Intézet jelentése szerint me
leg, változóan felhős idő várható, lényegié- 
Jen kisebb esők lehetségesek.

— Gyermekfénykép Rozgonyitól .3 drb. 8 1’.
— Ma újabb helyszíni szemlére sUrlk a 

bojóvámtiM gyilkosokat. Miskolcról jelentik: A 
sajóvamosi plébános gyilkosainak kihallgatása 
három nap ulán vasárnap fejeződött be a 
vizsgálóbíró előli. Kertész Pál és Répást Jó
zsef megismételték beismerő vallomásukat. 
Ma ujabb helyszínt szemlére kisérik a kél 
gyilkost a sajóvámosi plébániára.

—- Egy pesti áruház nagy sikere. A pesti vá
sárlóközönség kifinomult ízlését és határozott 
Ítélőképességét bizonyltja nz. a hatalmas ro
ham, amellyel a legelőkelőbb társaságok hölgy
tagjai a Szűcs és Márkus cég (IV.. Petőfi Són- 
dor-utca 18.) újszerű szövésű selyemgyapjuszö- 
vet, bársony és velursifon újdonságait szélkap- 
kodla. A dús raktárban minden urinő megta
lálja a maga kifinomult ízlésének megfelelő 
anyagot.

Mcndrl Ahrnhámné megrendülve tu
datja. hogy férje

WIEHDEI. ARRRHftM
asücsmesler

„rplrmbrr 24-én. 7S í... korában ti- 
hunyt.

Hétfőn délben 12 órakor temetjük a 
rákoskeresztúri izr. temetőben.
Gyászolják evernu-kei: Rezső, Gergely 
Rezsőné, Llchtlg Jenőné; vcjei. unokái 

 <‘s rokonai.

ttmdráma a szegényházban
megölte haragosat a szegényház hetvenéves tahfila

Szombathely, szeptember 24.
(A Ilétföi Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Az elcsatolt területen fekvő Nagy- 
szenlmihálv község szegényházában borzal
mas gyilkosság történt a vasárnapra vir
radó éjszaka.

Kamper János, a szegényház hetvenéves 
lakója

sokat veszekedett
a szobatársával, a hatvannégyéves Janics 
Lajossal. Vasárnap reggel Kamper beko
pogtatott a szegényház felügyelőjéhez:

— Huszár főpolgármester n frontharcos- 
elnök. Az Országos Frontharcos Szövetség 
IV. kerületi főcsoportja vasárnap délelőtt 
tisztújító közgyűlést tartott, amelyen szá
mos magasrangu katonatiszt jelent meg. 
Vitéz Pétery Aladár dr. nyitotta meg a 
közgyűlést, majd az elnöki megnyitóbe-

Iluszúr Aladár főpolgármester elfogadja a 
frontharcos szövetség elnökséget.

szód ulán egyhangú lelkesedéssel Huszár 
Aladár dr. főpolgármestert választották 
meg elnökké, mig társelnök Konkoly-Thege 
Kálmán lett. Huszár főpolgármester tartott 
ezután beszédet és hangsúlyozta, hogy az 
egész magyar <nép szolgálatába kívánja állí
tani minden erejét. Az igazi frontharcos
szellemet általánossá kell tenni az egész 
országban, mert esnie ign érhető!: el a nem
zet igazi céljai. Elnöki programja a meg 
nem alkuvó fanatikus magyarság program
jának érvényesítése lesz.

— Újból ad miifogat az. OTI önköltségi 
áron. Az Országos Társadalombiztosító In
tézet közlése szerint ujabb kormányrende
let lehetővé tette, hogy az intézet a biztosí
tottaknak és igényjogosult családtagjaiknak 
újból műfogaj szolgáltasson ki, ha az inté
zeti önköltségi árat megtérítik. Bővebb fel
világosítással szolgál az OTI segélyezési j 
osztálya (Fiumei-ut 19/b.)

— ügyvédek vándorgyűlése. Sátoraljaúj
helyről jelentik: A miskolci ügyvédi kamara 
vasárnap vándorgyűlést tartott Sátoraljaúj
helyen. Dr. Kürz Jakab a kamara helyettes 
elnöke nyitotta meg az ülést, majd dr. 
Nagy Dezső Bálint a jegyzői magánmunká
latokról, dr. Dubny István az iigyvédképvi- 
selőkről. dr. Binéth Sándor az ügyvédek 
gazdasági helyzetéről tartott előadást. Dél
ben bankett volt, melyen dr. Orbán Kálmán 
polgármester üdvözölte a vendégeket.

— A fiumei gyorsvonat Jugoszláviában 
rekedt. A Fiúméból Zágrábon át Budapestre 
közlekedő gyorsvonat, amelynek este 8 óra 
42 perckor kellett volna Budapestre érkez
nie, szombaton Jngos’láviábnn rekedt. Zág
ráb előli ugyanis az áradás elmosott egy 
vasúti hidat és emiatt a forgalmat csak át
szállással tudták lebonyolítani. Vasárnapra 
helyreállították a pályát és a gyorsvonat 
néhány percnyi késéssel megérkezett a Ke
leti pályaudvarra.

— Antal püspök a német egyház, helyze
téről. Veszprémből jelentik: Vasárnap reg
gel nyílt meg a dunántúli református egy
házkerület közgyűlése, amelyen a gyengél
kedő Antal Géza püspök tájékoztatóját fiié 
Sándor lelkész olvasta fel. A német egyhá
zak újjáalakulásáról szól c tájékoztató. A 
püspök kifejtette, hogy aggódik, nem siny- 
li-e meg az ujabb politikai fordulatokat a 
német egyház? Még több felszólalás hang
zott el. Többek közt Drala János lelkész a 
jamboree tanulságairól beszélt.

— Zsíros hajhoz és fejbőrhöz shampoon 
beíveli használjon Sulfnmyl kén-shnmpoont. 
mely szabadalmazott eljárás szerint készül és 
finom eloszlású kéntartalmúval megszünteti a 
fejbőr zsírosságát, a korpaképződést és a haj
hullást. Szőke, báni a és főkefe haj részére kü
lön megjelöléssel, minden szaküzlelben kap
ható.

— Breltner Aladár tánctanár szenzációs 
táncbemutatója oki. 1-én (vasárnap) d. c. II 
órakor n Főv. Operettsrlnházbaa. Jegyek GO 
fillértől 1.50-ig. Akácfa-ulca 32. és az. előadás 
napján a helyszínen,

— Tessék csak feljönni és kitakariltalni 
a szobát, mert minden véres, leszúrtam 
Janicsot, — mondotta egykedvűen.

A felügyelő berohant a szobába, ahol vé
rében fekve, mellén szúrt sebbel,

holtan találta Janics Lajost.
Kompért átadták a csendőröknek. Az öreg 
ember azt mondotta: összeveszett Janiccsal, 
aki fejszével támadt rá, mire ő

védekezésül kést rántott
és mellbeszurta, de nem akarta megölni. 

A hetvenéves gyilkost letartóztatták.

— Hcrczeg Ferenc ünneplése a Petőfi Társa
ságban. Vasárnap a Petőfi Társaság ünnepelte 
Ilerczeg Ferencet 70-iii születésnapja alkalmá
ból. Pékár Gyula emlékezett meg Herczeg Fe
rencnek. a Társaság tiszteletbeli elnökének iro
dalmi érdemeiről. A Petőfi Társaság ülésének 
további során Londesz Elek tartotta meg szék
foglalóját.

— Tömegverekedés a debreceni vásártéren. 
Debrecenből jelentik: A vasárnapra virradó 

össze a zsibvásártéren. Az. összetűzésnek rend
őri készültség vetett véget. A verekedők közül 
Dvorzsák Bálint és Molnár Sándor munkásokat 
életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

— Tanévnyitó a pécsi egyetemen, ünne
pélyes külsőségek közölt nyitották meg a 
pécsi Erzsébet Tudományegyetem tanévét 
vasárnap délelőlt az egyetem aulájában. 
Hodinka Aulai dr. prorektor üdvözlő sza
vai után Pázmány Zoltán dr. uj rektornak 
átadták a rektori nyakláncokat. Az ünne
pélyes aktus ulán Pazmény rektor megtar
totta székfoglalóját.

— Ma kezdődik Népszövetség közgyű
lése. Genfből jelentik: A ma kezdődő nép
szövetségi közgyűlésre valamennyi állam
férfi ideérkezett. A külföldi államférfiak kö
zül Doll/uss az angol külügyminiszterrel 
folytatott beszélgetést vasárnap, majd ké
sőbb Neuralh báró német külügyminiszter 
tanácskozott Sir John Simonnal. Valószí
nűleg a mexikói delegátus lesz a közgyű
lés elnöke.

— Tífuszjárvány Füzesabonyban. Füzes
abonyból jelentik: Füzesabonyban az utób
bi időben több súlyos lifuazmegbelegedés 
történt. A hatóságok minden intézkedést 
megtettek a járvány mcggátlására.

— Halálozás, Vasárnap délben impozáns, 
mély részvét mellett temették el Láng Izsót, a 
Lecíiner ékszerészcég főnökét a farkasréti te
metőben. A temetésen n főváros kereskedötár- 
sadalma nagyszámban képviseltess magút.

— ALI’ÁR GITTA énekmestere. Makai Mihály 
a tanitást, (VII., Nefelejls-u. 44, II. 17) meg
kezdte.

— Hohcnzollcrn Frigyes herceg autója 
felborult a sinajai országúton. Bukarestből 
jelentik: Sinajánál, ahol most a kisántánt 
külügyminiszterei tanácskoznak, két autó 
baleset történt tegnap. Hohenzollern Fri
gyes herceg autója a sinajai országúton fel
borult. A herceg sértetlen maradt, soflorje 
könnyebben megsebesült és az autó pozdor- 
jává tört. Hautecloquc gróf bukaresti fran
cia követségi tanácsos autójával ugyancsak 
a sinajai országúton felborult. ,4 gróf fele
sége és öt gyermeke megsebesültek.

— Egy gyárigazgató hirtelen halála a 
kávéházban. Vasárnap este féltiz óra a Spo- 
/aríc/i-kávéházban vacsorázott felesége és 
fia társaságában Bitsanszky Géza 60 éves 
zsolnai gyárigazgató. A gyáros hirtelen szi
véhez kapott, lefordult a székről és eszmé
letlenül esett össze. Nagy riadalom támadt, 
a közeli bábaképzőböl hívtak orvost, aki 
in jekciót adott a gyárosnak. Időközben meg
érkeztek a mentők, be akarták Bitsánszky 
Gézát vinni a Ilókus-kórházba, a zsolnai 
gyáros azonban a mentőautóban meghalt. 
Valószínűleg szivszélhüdés ölte meg.

— Három öngyilkos nő. Bischinger Olga 30 
éves háztartásbeli nő Cukor-utca 51 alatti la
kásán ismeretlen méreggel megmérgezte ma
gút. - Szlobodnik Zsuzsanna 22 esztendős ház
tartási alkalmazott Kádár-utca 5 alatti szolgá
lati helyén gázzal megmérgezte magát. — Gyu
risán Irén 19 éves felirónö Pélerfy Sándor-u. 
15. számú házban a második emeletről az ud
varra vetette magát. A mentők mind a három 
életuntat a Rókus-kórházba szállították.

— Autóul épül Dobogókőre. Hétfőn Pilis- 
szentiván halárától a két Bükkfa nyergéig, 574 
méter magasságig hat méter széles autóút épí
tését kezdik meg. Az építés költségeit a köz
alapítvány viseli, amelynek az ut nagyrészt tu
lajdona. A községtől a halárig terjedő, továb
bá a végső útszakaszt Dobogókőig maga Pilis- 
szenliván fogja megépíteni a közalapítványtól 
kapott kőanyaggal.

-- Beszakadt a lillafüredi tó partja. Mis
kolcról jelentik: Vasárnap a lillafüredi tó 
partja mintegy húsz méter területen besza
kadt. Nyomban hozzáfogtak a javítási munká
latokhoz s a tavat lecsapolták. A javítási 
munkálatokkal rövidesen elkészülnek.

— Kl»« Károly és Társa Bank R.-T-, Buda
pest. Kossuth Lajos-utca 1, az ország egyik leg
szerencsésebb főelárusitóju, — mert már négy
szer nyerték ott a 300.000 pengő jutalmai, 
ajánlja szerencse-sorsjegyeit t. olvasóinknak a 
hivatalos árakon

Az uj sorsjáték október 14-én kezdődik, 
leint próba — szerencse! Rendeljen még ma 
bármelyik förlárusitónál. Mindenkinek és min
denegyes sorsjegynek egyforma a nyerési 
esélye.

Byrd újra elindul 
az Antarktisra

közeljövőben ujabb repiilőe.vpedieiót vezet az 
Antarktisra. Fent: Byrd uj expedíciót gépe. 
Lent a repülőgép belső képe a vezető-ülésekkel.

— Karját törte a potya néző. Vasárnap dél
után az MTK-pálya kerítésére felmászott 
Weisz Jenő tizenhároméves polgáriiskolai ta
nuló, hogy ■ a meccset a kerítésen át ingyen 
nézhesse végig. A kerítés tetejéről azonban le
esett és bal karját törte el. Mentők a Szent 
Isiván-kúrházba szálíitolták.

— Turkevc helyett tévedésből Szolno*,  
Szolnoki tudósítónk telefon jelentése alap
ján elmúlt számunkban beszámoltunk ar
ról, hogy Turkevén a városháza pincéjében 
pornográf-nyomdát talállak és emiatt a 
városka három tisztviselőjét elitéitől. A tu
dósítás címében lollhiba folytán a tett 
szinhclyckcnl Szolnokot jelöltük meg. A 
cikk tartalmával ellentétes címet éppen 
ezért e helyütt pótlólag helyreigazítjuk.

— Fey őrnagy vasárnap bejelentette az oszt
rák koncentrációs táborok felállítását. Becs
ből jelentik: Fey őrnagy egy vasárnapi Hóim 
wchr-gyülésen bejelentette, hogy aláírta az 
osztrák koncentrációs táborok felállítására vo
natkozó szükségrendeletel. Az osztrák táboro' 
kát pontosan német minta szerint állítják fel. 
Az első osztrák koncentrációs tábor Wőllcrs- 
dorfban lesz, ahol mintegy harmincezer fogoly 
számára van hely.

— Képkiállilás Tatatóvároson. Knrmenrhj 
András, a Párisból hazaérkezett fiatal festő- 
művész vasárnap mutatkozott be előkelő kép- 
kiállítás keretében Tatalővároson. Az Eszter-1 
házy-szúlló -agytermében rendezték a kiállí
tást. A lehetséges kiváló piktor kiállítását Fell- 
ner Pál. a kerület képviselője nyitotta meg. Olt 
volt a művészvilág és kritikusgárda számos- 
nagysága, köztük Kcrnstok Károly és Vaszary 
János is.

— Lopás miatt elfogtak egv jogászt. Múlt 
heti számunkban megírtuk ezzel a cimnicl, 
hogv a fasori sporttelepen történt lopások miatt 
elfogták Kemény Frigyes joghallgatót. Amint 
velünk közük, a lopás lettese nem Kemény 
Frigyes harmadéves, hanem Kelemen Frigyes 
elsőéves joghallgató vold.

— Vasárnap véget ért a francia hajósok 
sztrájkja. Párisból jelentik: A folyami ha
jósok sztrájkja vasárnap véget ért. A fo
lyami hajósok és a vállalatok között az 
egyeztető tárgyalások eredménnyel végződ
tek és a sztrájkvezetöség ugy határozott, 
hogy a sztrájkot lwsziinletik és a hajósok 
hétfőn reggel újból felveszik a munkál.

OLCSÓN TAKARÍT A 
_________D1TR8CHSTE1N
o A Mezőgazdasági Ipar R. T. (Georgia) a 

napokban igazgatósági ülést tartott. Az igazga
tóság elvetette azt az indítványt, amelyben 
rendkívüli közgyűlés összehívását kérték, ellen
ben elfogadta azon indítványt, hogy a Georgia 
ügyvezetője melle egy uj megbízottat állítsanak 
adminislrateur delegué hatáskörrel, egy ké
sőbb meghatározandó időpontban.

FMüin mérték után telsz**-  
szerinti szövetektől 
pengőért készítünk*
DohAny-utcM 77. II. em. <8.

—* Az iskolai tejlvás eredményei. Az iskolák*  
bán megkezdődik nz évek óla bevezetett tej- 
lízóraizós. Scheunert, berlini egyetemi tanár 
azt mondja, hogy az iskolai tejlvás a tanulásba 
befogott gyerekek testi állapotának és tanul
mányi eredményének fenntartásánál kitűnő 
eszköznek bizonyult. Dr Darányi Gyula, a bu
dapesti egyetem közegészséglnn-tnnára ezért 
mondjn, hogy ,.az iskolai fejtizóraizlatás kiter
jesztése igen előnyös volna. Dr Tüdős Endre 
egyetemi magántanár, gyermekorvon szerint a 
gyengébben fejlett, vérszegény gyermekeknél 
már napi 2 deriliter lei elfogyasztása ulán je
lentékeny javulást láthatunk. A fővárosi iskola
orvosi körzeti k orvosai közül n székcsfővóros 
lisz.lifőorvosához küldött jelentésben többen 
rámutatnak, hogy: „A tejivó gyerekek az osz
tályvezető állítása szerinl jobb előmenetelt, 
élesebb figyelmei és nvugodtnhh magaviseletét 
tanusllollak. Egyes gyerekek felfogó",. tanul
mányi előmenetele feltűnően javult.'’ Meg kell 
említenünk, hogy az iskolai tej minőségi és 
egészségügyi ellenőrzésére nézve ez évben is 
minden intézkedés megtörténi.
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Meghalt Petrcv-Mayer 
Lili, a romantikus, 
síép reg&nyh&s

Megmérgezte magát, a kórházi ágyon mag
ígérte, hogy lemond öngyilkossági 
szándékáról — és másnap meghalt

Vasárnap reggel a Rókus-kórház igazga
tósága jelentette a főkapitányságnak, hogy 
Fetrov-Mayer Lili filmsíinésznő és írónő 
akit a hét elején luminálinérgezéssel vittek 
a kórházba,

vasárnapra virradó éjszaka meghalt.
Petrov-Mayer Lili halála mögött egy há

nyatott életű, romantikus regényhős tragé
diája húzódik meg.

Gazdag vidéki kereskedő leánya 
volt a szép Mayer Lili. Iskolákat végzett, 
színésznő akart lenni, klvágyott a nagyvi
lágba, nem tudta elviselni a vidéki kisvá
rosi életet. Egészen fiatalon Budapestre ke
rült. Mindent megpróbált, amit egy szép, 
fiatal müveit leány megpróbálhat Budapes
ten:

színházaknál, filmnél kísérletezett, 
azután táncmüvésznőnek képeztette ki ma
gát és Lili Respen néven lépett fel: mor
fium-számot táncolt. Nem boldogult Buda
pesten, nem volt szerencséje. Berlinbe 
ment, ott megint filmen próbálkozott és 
novellákat irt. Megismerkedett egy Petrov 
nevű emigráns orosz tiszttel, aki feleségül 
vette, de később elváltak. Petrov-Mayer 
Lili továbbra is Berlinben maradt, pár hét 
lel ezelőtt azonban Budapestre jött. A Bel-

RESTI SZÍNHÁZ
■■■EBBmattraBM telefon: 21-4-22 íBBomMOHMaaimusi

Szombaton; szeptember 30-án, először 

Honwv Hanna
Falsa Íőí-i, Láíüüúr náimán. ráger nniai. uj. Lataoar Árpid 

felléptével

Áprilisi uöiegdny 
fllmoperett — élő szereplőkkel.

— Szörtsey Istvánt átkisérték az ügyész
ségre. Vasárnap délben a rendőrségről ót- 
kisérték az ügyészség Markó-utcai foghá
zába Szörtsey Istvánt és Bocián Tibort, 
akiket azért tartóztattak le, mert detekti- 
veknek adták ki magukat s igy zsarolták 
a valuta zugbörze egyes tngjait. Szörtseyt 
társával együtt holnap, kedden hallgatja ki 
a vizsgálóbíró. A rendőrség tovább folytatja 
a nyomozást, hogy megállapítsa- voltak-e 
más bűntársai is Szörtseynek.

— Tüzrladalnm a NagymcSŐ-utcában. Szom
baton éjszaka a Nagymező-utcai Boccaccio- 
mulatóhoz hívták a tűzoltókat. Az uj mulató
hely egyik transzparense gyulladt ki az éjsza
kai órákban. Az égő reklámtábla nagy riadal
mat kellett a járókelők közöli. Hatalmas tö
meg verődött össze, azonban csakhamar meg
érkeztek a Ví. kerületi tűzoltók és félórai 
munkával eloltották a tüzet. Vizsgálat indult 
meg, hogy mi okozta a reklámtábla kigyulln- 
dását.

— Motorkerékpár-karambol ■ Salv-utcában. 
Vasárnap délután a Szlv-lltca és Aradi-utca 
sarkán Pánszku Jánös 28 éves ker«skedő«ngéd 
motorkerékpárjával nekúhajtott egy személy
kocsinak. Az összeütközés ereje kivetette n 
nyeregből. A fején sérüli meg súlyosan. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

— Ingyen**  nyelvtanfolyam. A Társadalmi 
Egyesületek Szövetsége (TESz) székházéban 
tágjai és tagegycsűleiei részére elsőrangú tan
erőkkel — kellöszámu Jelentkező esetén — in
gyenes angol, fraheia, német és olasz nyelvtan
folyamokat rendűr. A tanfolyam első fele: ok
tóber 1-től december 20-ig tart. Külön tanítás 
kezdők és haladók részére. Jelentkezni lehet: 
V., Fáik Miksa-u. 1. délelőtt 10-től l.íg. Tele
fon: 27-1-88.

/\

HAIIS ALBERS

URÁNIA
PREMIER: SZERDÁN

Az Igazi Hans Alberi-film

Főszereplők még:

Albert Bassermann 
Olga Csehcua Kalandos 

kémdráma

városban a fienaissonce-penzióban szállt 
meg. Ismerőseinek panaszkodott, hogy 

szerződéshez jutott volna Berlinben, 
de

zsidó származása miatt el kellett jönnie 
a német fővárosból.

Az utóbbi napokban már anyagi gondok
ról panaszkodott és hétfőn megmérgezte 
magát.

A Rókus-kórházba vitték, gondosan ápol 
ták és javult is az állapota. Magához tért 
és tegnap a főkapitányság életvédelmi osz
tályáról tisztviselő ment a Rókus-kórházba 
és kihallgatta.

— Megbántam a tettemet, lemondok 
az öngyilkosságról,

— jelenette ki Petrov-Mayer Lili, ugyanezt 
leírta egy nyilatkozatban is és Átadta a 
tisztviselőnek.

A javulás azonban csak látszólagos volt, 
nem sokkal ezután megint rosszabbra for
dult az állapota:

a méreg fölszivódott a szervezetébe,
a gyönge fizikumú fiatal nő nem tudott 

megbirkózni a kórral, agonizálni kezdeti 
és vasárnapra virradó éjszaka a szép Pel- 
rov-Maycr Lili, a romantikus regényhős 
kiszenvedett a kórházi ágyon.

— Három és félmillió pengő értékű gyé
mántot találtak. Londonból jelentik: Óriási 
gyémántot találtak n napokbnn Minas (»e- 
raes tartományban, Campo de Pálos mel
lett. A gyémánt olyan hatalmas, hogy n vi
lág egyik legnagyobb gyémántjának lehet 
tekinteni. Kétezer kerrát súlya van és ma
gyar pénzben körülbelül három és félmillió 
pengőre értékelhető.

— Betörés ezerméter magasban. lnne*  
bnickból jelentik: Az elmúlt éjjel a kloben- 
steini Berghotel Bemmelmannban betörést 
követtek el. A betörök az ezer méter ma
gasban lévő hotel páncélszekrényt felnyi
tották és mintegy 200.000 lírát zsákmányol
tak. A betörőknek nyoiuaveszett. A remi
őrség föltevése szerint nemzetközi betörő
banda garázdálkodott a hotelben.

— Vasárnap öngyilkosai. Zsupán Aranka 23 
éves háztartásbeli leány a Fehérvári-ut 143. 
számú lakásán sósavval megmérgezte magái. 
A mentők a Rókus-kórházba szállították. — A 
Jász-utca 127. számú házban Tipelko Lajos 
58 éves napszámos ismeretlen mérgei veit be 
Haldokolva szállították a Rókus-kórházba. — 
Barkóczy Antónia 23 éves varrónő Öngyilkos
sági szándékból arzént vett be a Szerda
helyi-utca 15. számú házban lévő lakásán. 
A mentők a Rókusba viliék. — Pestemé*  
befen, a Kertész-utca 3. számú házban Cstky 
Vincéné 23 éves asszony higkövct ivott. Sú
lyos állapotban vitték be a Rókus-kórházba

—- Eltűnt Pulal Géza vámhivatalunk. 
Pillái Géza 38 esztendős vámhivatnlnok 
szeptember 13-án eltávozott Baross-utca 86. 
szám alatt lévő albérleti lakásáról és azóta 
nem jelentkezett. Az eltűnés ügyében a 
rendőrség megindította a vizsgálatot.

/.
Törökvilág Magyarországon. Mintha Jó

kai arany félhodas mesevilága kelne életre..*  
A Magyarországon élő mohamedánok, jó
részt törökök, perzsák és bosnyákok instant 
ciával fordultak a városi magisztrátushoz*  
Telket kérnek valahol Budán, lehetőleg a 
Rózsadombon. Mohamedán főiskolát é*  
mohamedán mecsetet akarnak építeni. A 
derék budapesti törököknek két városhált 
patrómisok is van: Bárczy István és Kozma 
Jenő, akik bliőnyáiu lúiítoguiják májú u 
kérést. .4 török-magyar testvériségen és a 
romantikán túl praktikus előnyök is szár
maznak abból, hogy létrejön a mohamedán 
mecset és főiskola — igy mondják a buda
pesti törökök. Idegenforgalmi szempontból 
nagy előnyt jelentene ez, mert Kelet gazdag 
utazóinak turista-utvonala egész bizonyos, 
hogy Budapestre vezetne, ahol Gül Baba 
sírja mellett kis törökvilágot teremtene a 
mecset es főiskola.

II.
Ferdinánd bolgár excár vasárnap négy

tagú kíséretével Lillafüredre érkezett. .4 
Palota-szállóban szállt meg. Két hétig nen- 
dégeskedik és vadászgat.

III.
Három napon át nagy titokban és csönd

ben érdekes vendége volt Budapestnek: grtjf 
Zichy Tivadar járt itt, a pesti mondain világ 
hires Tivi grófja. Tivi grófra az utóbbi idő*  
ben rossz idők járnak. Nagy tervekkel fog
lalkozott, sztratoszféra-repülésre készült de 
anyagi természeti! bajokba sodródott, 
Bécsben a bíróság elé került és elítélték*  
Zichy Tivadar ezután Bécsből Párisba, 
majd Berlinbe ment és sok mindennel kísér*  
létezett. Kísérletezett filmezéssel, kísérlete
zett újságírással, de egyik se sikerült ugy, 
ahogy tervezte. Most azután váratlanul 
Budapesten termett és egy berliniféri szálló
ban szállt meg. Akivel találkozott, minden*  
kit megkért, ne adja tovább a hirt, hagg 
Budapesten látta. Tivi gróf inkognitóban 
akart maradni: megint nagy tervvel foglal
kozik, ezúttal tényleg figyelemreméltó é» 
érdekes tervvel. A viharos életű fiatal arisz*  
tokrata képzett muzsikus, néhány hónap 
alatt teljes háromf el vonáson operettzenét 
Szerzett. Azért jött Budapestre, hogy ope
rettjéről tárgyaljon. A három nap közül 
keltőt egy ismert szinházügynőkség IrodrP1* 
fában töltőit. Zongorán lejálszullu összes 
zeneszámait. .4 színházi ügynökség ugy ta*  
látta, hogy egyik rcmekebb, mint a másik*  
Meg is ígérték, hogy librettislát kerítenek 
hozzá. Talán még ebben a szezonban színre 
kerül a Zichy-opcreft. Külön érdekessége 
lesz, hogy Zichy Tivadar vezényli az ope
rettet. Tivi gróf a színházi ügynökségnél 
hagyta a hangjegyeket, azután visszautazott 
Berlinbe.

IV.
Megint elvisznek egy pesti szépasszonyt. 

A jó polgári társaságban ismert uriasszonyt 
feleségül veszi egy gazdag ausztráliai gya- 
potlültetvényes. Rövidesen indulnak a íirt 
hazájába, messzi Ausztráliába.

V.
Megint kísért a Habsburg-hdz legroman*  

tikusabb regényének, Orth János legendáján 
nak az emléke. Ezúttal szomorú a regény*  
fejezet címe: árverés. Ausztriában, Kloster*  
neuburgban áll egy kis kastély, János Szab 
vátor főherceg, a későbbi Orth János kas-, 
télya. Itt lakott a romantikus életű főhet*  
herceg feleségével, Slubel Millyvel. A há
zasság miatt le kellett mondania rangjáról, 
feiveite az Orth János nevet, kibérelt egy 
hajót, mint kereskedelmi kapitány vágott 
neki a tengernek és azóta csak a legendák 
világában él: senki sem tudja, mi lett vele, 
hová került, él-e. meghqU-e. Az eltűnése 
után rendezésre került a vagyonjogi hely
zete. Különféle akadályokkal esztendőkig 
húzódott az ügy rendezése és most azután 
hagyatéki járulékok fejében elárverezik a 
klosterneuburgi k s kastélyt. Harminchat*  
ezer schilllng a kikiáltási ára, tizennyolc
ezer schillingre limitálják a végső árat. Ha 
nem akad, aki ráígérjen, tizennyolcezer' 
tchillingért beköltözhet valaki a kastélyba, 
amelynek falat egy Habsburg főherceg ro
mantikus életének, szőreimének és tragé*  
diájának emlékét őrzik.

VI.
A vendégek, akik tegnap este beléptek a 

nagymczöutcai Boccaccio-mulatóba, egy pil
lanatra meglepődve állottal: meg. A zongora 
mellett Lucg Dőraine-t pillantották meg, a 
hires filmdivát, akinek az arcát jól Ismer
jük a mozivászonról. A hölgy nem Lucg, 
Doraine volt, hanem Kittg Doraine — Lacit 
Domine és Kertész Mihály leánya. A szép 
Kitty, aki feltűnően hasonlít az anyjára, 
Hollywoodból jött át Európába. Jazz- 
énekesnő: angolul, németül, franciául, óta*  
szül és spanyolul énekel. Bejárta a fél kon*  
linenst s most Budapestre hozta a szive: 
magyar férj, magyar feleség leánya. Most 
tanul magyarul, egy-két dalt már meg*  
tanult és nemsokára magyarul is éneket 
majd a Boccaccióban a magyar rendező és 
magyar filmdiua lánya.

sági
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beszéínríi
Nem a gyengéd bök áj ti primadonnák 

ficamragálya a hét beszédtárgya, nem is a 
színházi papa kalandja a szekrény sarká
val, mely kaland dagadt, véraláfutásos 
szemmel végződött és amelyről természete
sen kósza és ellenőrizhetetlen híreket ter
jesztettek bizonyos amazonlázadással kap
csolatban, mondom, nem ezek azok, amiről 
a közönség tudomást vesz, amiről beszél. 
Ellenben e héten is Alpár Gitta az, aki — 
bár nem esett össze ájultén, nem vitték a 
mentők lakására, mégis n legnagyobb hős
tettet vitte véghez.

Csípte, harapta, dögönyözte kegyetlenül 
a legkegyetlenebb fájdalom, a fogfájás. 
Arra már torka felé dagadt és Alpár Gitta, 
akinek homlokán gyöngyözött a kin verej
téke, olyan lágyan, olyan gyönyörűen, any- 
nyi hévvel és annyi mosollyal énekelte vé
gig áriáit, hogy még a partnere sem vette 
észre, hogy mi is a baj. Azután elment a 
doktor bácsihoz, nz vagdalt egyet-kettőt a 
szájában, majd visszajött a színházhoz és 
továbbdalolt mint a pacsirta.

És hogyan! Alpár Gitta produkciója mű
vészi teljesítménye túlnő a bemutató heté
nek zárt eseményterülelén, esemény maradt 
e héten is és mindennap, ahányszor csak 
felbug njkán a dal:

— Mindegy nekem, ki lesz velem ...
Vele van a közönség!

(•.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Mielőtt rátérnénk arra, hogy milyen fil
met ajánlunk a héten közönségünknek, fel 
kell emelni szavunkat az egymásra torlódó 
filmpremicrck ellen. Filmszínházaink ért
hetetlenül leutánozzák a régen bevált szín
házi premiernapokat és mindnyájan a hét 
végére, péntekié és szombatra tartogatják 
eseményeiket. Ez azt eredményezi, hogy

■ filmszínházak premierktizönsége in
kább a színházba megy,

ha pedig nem, akkor olymódon oszlik meg 
a premiert adó filmszínházak között, hogy 
ebben nincs köszönet.

Nem egy jó film bukik el 
azért, mert preinierJ'éV"a!y’ napon avanzsál
ták, amikor más nagy színházi és filmese- 
niények tömege zúdult a közönségre. Van a 
hétnek »«»k napja még, tessék szétosztani tr 
premiereket, elvégre a közönségnek, amely 
szereti a priiner-eseményeket, semmi köze 
sincs a filmszínházak egymósközti versen
géséhez. E héten például a Radius kedden 
adott premiert, amikor más esemény nem 
volt, Pénztárát valósággal megrohamozták, 
a szakértő és ízléses közönség hamar szét
vitte a hírét, hogy az. „Alattunk a pokol" 
cipiü film pompás, E héten még a Fórum 
nagy slágerét, a Szivek melódiáját dicsérjük.

a mi moziNK
CAPITOI. FILMPALOTA (BaroM-lér. Telefon: 343—37.) 

DzsingiszkAn kardja. — A muzsik barátja. Slan és 
Pan. — Híradó. — Előadások kezdete hélköznnp: Mi4. 
H6, Mi8, Váll); vasárnap: M>2. Vy4, tofi. *410.  Az 
első előadások mindennap íélbeljárakkal. Vasárnap 
11 órakor biirlcsik-maliné.

CASINO FILMSZÍNHÁZ (Eskü-tér ft. Telefon: 881-02.) 
Prolongálva: Dalol n mámor, lilák: Guba és Bernauer. 
Rend.: Joe May Zen. szerezte: Jurmann. — Híradók. 
Az előadások kezdete hétköznap: 4. 8 8 és 10 órakor 
Onep- és vasárnap: 2. 4. 8 8 és 10 órakor. — Az első 
előadáson mindennap felbelvársk.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ <Józsel-kötut és üllőiül sarok 
Te!.: 339 83 és 385—84.) A szerelem városa. — Kisérő 
műsor. — Az előadások kezdete hétköznap: l/«6. 

‘A10. vasárnap és ünnepnap: Mi4 Miit. V48. W10.
DFGSI FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 28. Tel.: 25-0-52 

és 213—43 ) Asszony a hálóban. ..Yen tábornok teája" 
cirnű Izgalmas amerikai regény után. — Híradók. — 
Az előadások kezdete vasárnap: 2, 4, 8, a. 10 óra
— az első előadáson mindennap féihelyárak.

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos-u. 18. Telefon: 
897—4)7 és 805—43.) Szivek melódiája. Schubert mu
zsikája. Willy Forst rendezése. — Magyar dalbetét
— Híradók. — Az előadások kezdete hétköznap: 
4. 8. 8 és 10 órakor, vasár- és ünnepnap: 2. 4. 
6. 8 és 10 órakor, — Az első előadáson mindennap 
féihelyárak.

KAMARA MOZGÓSZIMlAZ (Dohány-utca és Nyár utca 
tarok. Tel.: 44-0 27 ) Asszony a hálóban (Yen tábor
nok teája). — Utazás az örök tavasz honában. — Hir. 
adó. — Előadások kezdete hétköznap: 4. 8, 8, 10. 
vasárnap: 2, 4, 6, 8, 10. - Első clőadát félhely-
á rakkal.

FALAPÉ (VII . Errsébel-kónit 8. Telefonsíim: 38-5-23’. 
Boldogság útja Vidám történet euv szerelmet vezer 
igazgtlóról. — Híradók. — Az előadások kezdete hét 
köznép: 4. 8. 8 ét 10 órakor vasárnap: 2. 4. 8, R és 
10 órakor. — Az első előadáson mindennap félbelvárak.

PÁDIUS-METRO FILMPALOTA (Nagymező-utca 22-24 
Telefon: 220—98 202—50.) A szerelem, izgalom és hu 
mór filmje: Alattunk a pokol! — Ausztria világraszóló 
ÍOggetlensé^i ünnepe (RiporlMm). - Fox-hirsdó t 
világ hangja. — llnnan, magvar világhiradó — Elő 
adások 2—6-ií folvlntólagosan, azután 6. 8, 10 órakor.

HÓVAL APOIIO (Erzsébet körül 45 leírton: 420-48 és 
419—02.) Prolongálva Dalol a mámor li.Ak: Guba és 
Bernauer. Rend . Joe M n Zen. szerezte Jurmann. - 
Híradók — Az előadások kezdete hétköznap: 4. 8. 
3 ét 10 órakor ünnep- és vasárnap: 2. 4 8 8 é, 10 
óraor. — Az első előadáson mindennap félhelvárakt

ITÁ FILM51INIIU (Teréz körül fin. Tel 197-87, 197-fiS ) 
Jesslcs. • gettó kUna -- Híradó. - Előadások kéz. 
déle hétköznap, -.r, ’^in. ttomba! vasárnap és
ünnepnap: 4. 8. 8, 10 órakor

URAM A FILM87IMH/ <IH 2Í Telefon 480-4.*
ét 480—48) L- : kd.rrd \ r.l rm zenés történet -
Közdekm a leien .1 'a k Hi-film ) _ Híradó - 
Előadások kezdete hé ►. t,c, ’jx, t^n érakor, 
•tombat. vasár- ót üpncpmp; ha. hit)
♦rakor.

Bajor Gizié-e a bútor, amelyet 
Indig Ottó lakásán lefoglaltak?
A művésznőnek esküt

I—III. kerületi járásbíróságon pénteken

fiatal

Az , _____ o ,
Bajor Gizi, a Nemzed Színház művésznője ér
dekes perben fog

tanúként szerepelni.
A per előzményei indig Ottónál, a 
Írónál tartott foglalással kapcsolatosak.

Indig Ottó ellen néhány hitelezője pert in
dított különböző kifizetetlen adósságok miatt. 
indig ejvesstets perét, miután uzunbaii a bírói 
ítélet ellenére sem egyenlítette kitartozását, 

végrehajtók jelentek meg lakásón 
s lefoglalták a lakásban lévő bútorokat, 
rendezési tárgyakat. A foglalás után

árverést tűztek ki,
de mielőtt dobra kerültek volna a régi finom 
bútorok, szőnyegek,

jelentkezett Bajor Gizi s tiltakozott az 
árverés megtartása ellen azzal, hogy a 
lefoglalt holmik «« n tulajdonát kepezik. 

Bajor Giai, akivel kapcsolatban sokáig emle-

be-

FŐSZEREPEK JUTÁNYOS ÁRON 
KAPHATÓK

Bocsássa meg Sebestyén Géza, hogy ez
úttal reá hivatkozom, de emberemlékezet 
óta ő űzte a legtehetségesebben azt a mű
fajt, amelyről a címben szó van. Igaz, hogy 
ő ilyen alapon Biller Irént, Zilahy Irént és 
egy egész sereg színpadi kitűnőséget fede
zett tel, mig epigonjai csak az üzlet reális 
és anyagi oldalait nézik, a többire fütyül
nek. Nekik nem fontos az erkölcsi. Eme kis 
kitérő utáji tehát térjünk a tárgyra. Egyik 
nagymultu kis színházunkról van szó, 
amelynek vezetője a legkétségbeejtőbb igye
kezettel próbálja értékesíteni egyetlen tulaj
donát: a női főszerepek kiosztásának jogát.

*
Tehát megvan a színház, v«n darab is, 

csak éppen a villanyt, a műszaki munká
sokat kell fizetni, no meg a darab előké
születeire is kell cgypár pengő. így tör
tént, hogy a szinigazgató orientálódni kez
dett a fiatalabb, de eddig érvényesülni nem 
tudott színésznők körében. Vájjon ki ne 
áldozna arra, hogy sztár legyen, hogv elérje 
vágyainak álmát és pesti színpadon valósá
gos főszerepet játsszon. így értek el egy 
fiatal vidéki színésznőhöz, akinek nevét 
vsak azért nem Írom ki, mert attól, hogy 

tízezer pengő kölcsönt ígért
a színigazgatónak és háromezer pengőt már 
effektive le is fizetett, még azért lehel te
hetséges szinésznő is. A másik fiatal szi
nésznő egy bankigazgató lánya, aki régeb
ben férjhezment s most újra visszatért a 
színpadra, ahol tehetségesen próbálgatja is
mét szárnyait.

Rá ötezer pengőt vetett ki 
gató.

Ennek felét már le is fizette, 
ben, hogy a szinház második újdonságának 
főszerepét játssza. A harmadik szinésznő 
pedig a Vígszínháznak volt annakidején 
kedvelt tagja, de két éve alig láttuk szín
padon. A nagyszerű összeköttetésekkel ren
delkező fiatal szinésznő csak

két telt ház eladását vállalta magára 
egy főszerep ellenében.

Hátra van még egy fiatal szinésznő, aki 
ezer pengőt adott kölcsön a szinházigazga- 
iónak, hogy szezonját megkezdhesse.

♦
A színigazgatónak azonban ez még mind 

vés. Orientálódott a szerzők körében is. __
már megvannak a darabhoz a fizető főszerep
lők,

a szín igaz-

annak ellené-

ke- 
Ha

miért ne legyen meg a fizető tró is"
Mert erre azután nehezen lehetne ráfizetni. 
Ezúttal azonban mégis ráfizetett a szinigaz
gató. Egy fiatal Íróról jelentek meg a napok
ban kommünikék, hogy r színház .............
első darabját. Nos, ez a Antal iró 
pengőt ígért a színigazgatónak a 
megkötéséért. De csak Ígért. A pénz átadását 
minduntalan halasztotta, de mindjobban sür
gette r szerződés aláírását. A szinigazgató 
végre kötélnek állt, aláírta a pönálés határidős

lekötötte 
háromezer 
szerződés

Ma és minden »sie

vendégjátéka

Dubarry
Jön

ALPAR GITTA
VILÁGSIKER I

Fővárosi 
Operett sxlnháx

MOZI
Premier után

kell tennie a kényes kérdésben 
gelték, mint vőlegényét, Indig Oltó nevét, 
nyomban igénypert indított a lefoglalt érté
kekre.

Az I—III. kerületi járásbíróság előtt 
meg az érdekes per, amelynek során 
Gizi ügyvédje előadta, hogy 

a művésznő kihallgatásával 
bizonyítani kívánja, hogy Indig lakásán 
'.alt ÖábZés bútoruk Bajoré, aki csupán 
használatára adta át azokat. A hitelezők 
bán ragaszkodtak az árverés * „ 
hoz. A biró végül is ugy határozott, hogy 

kihallgatja Bajor Gizit, 
aki azóta Germanus Tibor egyetemi magán
tanár felesége lett s a 
alatt kell vallomást tennie arról: kié a bútor, 
az övé vagy Indigó?

Bajor Gizi kihallgatására e hél péi 
kerül sor. A művésznő kihallgatása uh

Ítéletet hirdet
a járásbíróság az érdekes igényperben.

......... ....... nzon-
foganatosilásá-

müvésznőnek eskü

AZ ÍGÉRET FÖLDJE. Zágon Istvánnak két*  
séglelenül a Nemzeti Színház, az Ígéret földje, 
ahová ini*  eljutott, bár nem tudjuk: miért? 
Lehet azonban, hogy Bajor Gizi segítette ál a 
réven annak a szerepnek a kedvéért, amelyet 
bár eddig Szomaházy Istvántól kezdve Fodor 
Lászlón át a német filmsziizsé-iró klassziku
sokig, mint Lehmann Vilma — komplexumot

darabszerződést, majd elment a fiatal iró la
kására a pénzért.

— Micsoda pénzért jött? — kiáltott rá 
talember a színigazgatóra.

Kikérem magamnak, hogy egy magyar 
tói pénzt kérjen azért, hogy darabját 

adja.
Talán álmodta azt, hogy pénzt ígértem 
bőm előadásáért. Ha pedig elő nem adja 
hómat a kikötött határidőig, akkor ugy 
lem, hogy attól koldul.

♦
A szinigazgató most sürgősen 

darabot, amelyet előre kifizetnek és legalább 
öt föszereplőnője van. Férfi főszereplő nem 
is kell, a színház egyetlen valóságos sztárja 
ugyanis e héten — miután látta a színház
ban történő eseményeket — hirtelen meg
vált a színháztól.

a fia

lró- 
elő-

keres egy

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ: ígéret földje (’$8). 
VÍGSZÍNHÁZ: Lányok az intézetben (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Egy csók és más semmi 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ- Lysistrata (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ; Sűitgnlamb (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Dubarry (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi vőlegény (8). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD; Nagy riport (hl, 
BUDAI SZÍNKÖR: Fehérvári liuasárok (8). 
TERÉZKÖRUT1 SZÍNPAD; Mennyország a 

(8).

%•).
földón

Molnár Ferenc néhány napja Pesten van. 
A Hungária-szállóban lakik és az őszi nap
sütésben a korzón sétál. Megkérdeztük tőle: 
semmivel nem foglalkozik Pesten, pihen és 
barátaival szórakozik, Tiz-tlzenkét nap 
múlva elutazik Olaszországba. Ott simítja 
át a regényéből készült német fordítást. Uj 
darabról egyelőre szó sincs.

♦
Az igazság kedvéért meg kell állapítani, hogy 

az Andrássy-uti Színház e heti premierelhalasz- 
tásóhoz semmi köze sincs a technikai akadá
lyoknak, mint amivel az ilyen premierelhalasz
tást indokolni szokták. Pán József, a nagy
szerű dekoratőr-művész, aki egyszerre készíti 
a Király-Színház, a Magyar-Színház és az And
rássy-uti Színház premierjeit, már 10—12 nap
pal ezelőtt elkészült a díszletekkel és a ruhák
kal, készen áll a Király-színházi és a Magyar- 
színházi díszlet is, tehát fel kell menteni a sú
lyos vád alól. A halasztás oka az, hogy Pa
lásthy Irén több változtatást követelt a dara
bon és még jobban ki akarja dolgozni szere
pét. Ezt sikerült ' ’ ....................
az Andrássy-uti 
premierjét.

it keresztülvinnie és szerdán 
Színház megtarthatja nagy

♦
Az egyik kabarét, amely még nem nyílt meg. 

kibérelte egy F. István nevű fiatal szinész. A 
napokban kellett volna megjelennie dr. Klug 
Emilnél, a háziúr jogtanácsosánál, hogy az 
errevonatkoző szerződést aláírja. Az uj szin
igazgató azonban ezzel az indokkal kért ha
lasztást:

— Bocsásson meg ügyvéd ur, de még két 
napig statisztálok a Hunniában, nem hagyha
tom ott ezt a kis gázsit, majd ha végzek, be
jövök.

ismertek — mégis mindig különös varázzsal 
bir a színigazgatók és sztárszinésznök szá
mára. Azonban igaz, hogv akik a „Mesék az 
írógépről'*  cimü darab Vilmácskáján clábrán
doztak, tapsolnak most ennek a Peli kisasz- 
szonvnak is, aki, lám, megmutatta a dúsgazdag 
vezérigazgató urnák . .. Tehát mulassunk jól 
mi is a Nemzeti Színházban, ahol egy jólsike
rült slágerparódia kelt életre mint sláger. Tes
sék elhinni, igu van ez a darabba! Is!

LYSISTRATA. Evőé Bárdosz! Evőé Tit- 
kosz és a többi -oszok. Tehát volt szeren
csénk a nagy nőemancipátorhoz, akit két
ezer éve már annyi iró, költő és rendező 
rántott ki hidegiilö nyoszolyájából. Itt a 
szerelmi negáció ősanyja, ez az arányosan 
gömbölyded, kellemes és szellemes, illegő
billegő, behízelgő, rábeszélő csupaész, 
csupatüz Lysistratánk, aki majd megmu
tatja a férfiaknak. Nos és megmutatta! És 
éppen ez a deus ex machina a görög sors
komédia végén. De álljunk meg egy pilla
natra és 
thurnak, rázzuk meg jól. 
olthatatlanul szomjas szerelmeséé 
rep tulajdonképpen ebben a látványos ko
médiában, melyet Ernőd Tamás irt meg 
finom és valami enyhe erotikával fütött 
költészettel. Titkos Ilona ragyogó remeke 
a magyar színpadnak' A. jóízű Dajbukát 
Ilonán, Turay Idán, Gábor Magdán. Bellák 
Miklóson, Barótin, Farkason kívül még 
vagy negyven nevet kellene felsorolni, akik 
ékei és díszei voltak Hellász kék ege alatt 
is állandóan mennydörgő és ájult vágyban 
vonagló színpadnak. Evőé! Stób Zoltán.

fogjuk meg két kezét Bárdos Ar- 
A színpad eme 

a f ősze

A még mindig üresen kongó Operaházban 
vasárnap délben a zene néhány barátja gyüto 
össze, hogy előkészítsék a Filharmónia Barátai 
Egyesületének megalakítását. A létesülő egye
sület programját, amely az idén 80 éves jubi
leumát ülő Filharmóniai Társaság támogatását 
és jövőjének biztosítását célozza. Dohnányi 
Ernő bevezető szavai után Papp Vikitor ismer
tette. Minden Filharmónia-bérlő tagja lehet az 
egyesületnek. Az uj egyesület diszelnökéül dr. 
herceg Eszterházy Pált, az Eszterházy-család 
fiatal családfőjét kérjék fel.

★

Ilyen még nem volt! Egyik primadonna 
a másiktól veszi át egy darab főszerepét, 
mert a darabot sikere miatt nem lehet le
venni a műsorról, és a leváltó primadonna 
nem kisebb nagyság, mint Kosáry Emmy, 
aki Honthy Hannától veszi át október 2-án 

Egy csók és más semmi főszerepét.

Most, hogy Marlene Dietrich Amerika 
felé utazik, megírhatjuk ezt a soha le nem 
irt pletykát: A nagy diva egy fiatal bécsi 
színész, Hans Járay kedvéért maradt két 
hétnél tovább Bécsben. mint ahogy tervezte.

♦
Ez nem pletyka, hanem kedves hymen- 

hir. Bea Zollana, az európai hírű fiatal ma
gyar táncművésznő, akit itt Magyarországon 
Zoltán Böske néven ismerünk, néhány hét
tel ezelőtt kénytelen volt megszakítani tur
néját ingyuHadása miatt. Fájdalmas betegsé
gére gyógyító irt adott a szerelem. Minden 
külön értesítés helyett: Lajthay Lajos zene
szerző, a Sültgalamb komponistája és Bea 
Zoltana jegyesek.

♦
Hire terjedt, hogy Budapest egy gyorsan 

arrivált primadonnája, Balta Llci férjhezment 
Cziffra Géza Íróhoz és filmrendezőhöz. Felhív
tuk lakásán Bállá Licit, aki nevetve cáfolta 
meg a házasság hírét.

— Már technikai okokból sem lehetett hó 
zasságot kötnöm, hiszen gipszben van a lábam 
és igy el sem mehettem volna az anyakör.yv- 
vezetőhöz.

Azután nevetve hozzátette:
— Kifogásom azonban nincs a dolog ellen!

az UNITED ARTISTS grandiózus filmje

Norma Talmadgo
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Az első teljes bajnoki 
fordulón a Ferencváros 
egyszerre öt pontot keresett
Kettőt a Hungária adott le a Nemzetinek, egyet az Újpest 
a szélvész óbudaiaknak — A Phöbus nem követte újpesti 
pályatársát a „gavalléria" utján — Kispest győzelmi szériája 
Debrecenben megtört — Az Attila vesztére utazott Szegedre

technikai készsége okoz számomra lelki gyö
nyörűséget. Korányinál és Sárosinál Angliában 
sem találhatunk jobbat. Valósággal cl vagyok 
ragadtatva a magyarok fulballmüvészelétől.

Szünet után Polgár a hátvédek közt elfut s 
közelről behelyezi a labdát. 5:2. Sárosi gólját 
nem adja meg a biró, majd Kemény éles ka
pufalövése ragadja tapsra a sokezer lényért. 
Lassan ellanyhul a játék, a Ferencváros feltű
nően visszaesik. A 24. percben Hegycsi kihasz
nálja a tétovázást. 5:3. kr. utolsó tizpercben 

nyes Fradi-gyözelmet. Az utolsó percekben

Móré kapufája és egy 35 méterről alig főié sü
vítő lövése érdemei föl jegyzést.

A meccs végére megérkezik a többi pályáról 
is a telcfonjelcntés:

— öt pontot szereztünk! A Budai „11” ellen 
kettőt, a Hungária veresége ismét kettő, s az 
Újpest döntetlenje egy ...

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
1 nr»nt 1S-4 8 mézkAté*

'11. Budai „11“ 2 pont 11:14 4 mérkdiéa

Kemény tutballcsata volt Debrecenben
Bocskai—Kispest 2:1 (1:1)

A vasárnapi teljes forduló alaposan f el
zavarta nemcsak a csapatokat, hanem a kö
zönség nyugalmát is. Égyre-inásra zuhogtak 

bella krónikása meglepődve figyeli az első 
liga munkájának lázgörbéjét. Tekintettel 
arra, hogy nem egyforma számban játszot
ták le a csapatok eddigi mérkőzéseiket, a 
tulajdonképpeni erőviszonyokat a vesztett 
pontok aránya szerint összeállított sorrend 
adja meg.

— Ennek alapján első a Ferencváros 
vesztett pont nélkül.

Tíz ember vitt el két fájó pontot a csődbejutott Hungáriától
2)1 (1:1)

Sokáig emlékezetes marad mindkét tábor 
Vészére az a mérkőzés, amely végeredményé
ben a Nemzett megérdemelt győzelmét hozta. 
A Hungária-hivők a modern fulballinkvizició 
minden kínját végigélvezhelték és

■ mérkőzés után értetlenül álltak szemben 
csapatuk elképesztően rossz játékával. 

Pedig nem ugy indult a mérkőzés, minitha a 
Hungária ezúttal újabb két pontot akarna le
adni. A harmadik percben ugyan a babonások 
már érezték a vereség előszelét, mert Viczenik 
bíró megállította a mérkőzést és trikót cserél-

A HZ EMBERREL KÜZDŐ NEMZETI „BRA Vl’R-STTKLT'-JE: VADAS—PÁSZTOR—BI
HÁMI ÉS ODA A HUNGÁRIA UTOLSÓ REME NYSÉGE IS. 2:1. DE NEM A HUNGÁRIA 

JAV ÁRA.

teteit a vendéglátó kékfehérekkel, mivel alig 
lehetett a két csapatot egymástól megkülön
böztetni. Egy kártyás borizü hangja hallatszik:

— Ezt ugy nevezik, hogy „fotirázs,'t
Valami igaza volt, mert étitől kezdve az egész 

csapat a fejetetején táncolt, kapkodott és igye
kezett a véletlenül adódó helyzeteket ugy 
ahogy megjátszani. A 10. percben

Tlcska kornert Ivei, amelyet a fürge Du
dás gyorsan befejel. 1:0.

ö az egyetlen agilis ember, aki néha-néha még 
lőni is mer, a többiek azonban ... Az ostro
muk ugyan állandósul, dehát ez édeskevés a 
dicsőséghez, különösen akkor, amikor a 32 
percben

, Palágyl beadását Bihámi Tunyogi elé cm 
varja, h»inlmn« hnniháf vnrilt ■ tán

coló Szabó kapujába. 1:1.
Ettől a stílusosan játszó Nemzeti nagy kedvet 
kap és gyors rajtaütésekkel kísérletezik. Te
hetik. A Hungária védelme ugyanis olyan szik
laszilárd építmény, mint egy — átjáróhóz. A 
félidő végéig azonban nem sok vizet zavar 
egyik csapat sem. tartogatják az erejüket a 
következő félidőre. Szünetben a Nemzetiek 
atyja: Reichard Ottó a közönséget szidja, meg 
a bírót, aki túlságosan kiengedi a kezéből a 
mérkőzést. Szünet után azonban jobb kedveke-

félidőre ismét a régi Fradi fért vissza
Ferencváros—Budai „IV*  7:3 (5:1)

— Háromszoros éljen a Fradira... 
És dübörög a "*

mény azöktetését.

négyezer ajakról a lelkesítés. 
Csak egy megszokott 
biztató hang nem hallat
szik többé: Radványt
Pálé, a zöld-fehér vezér
drukkeré, az önzetlen, 
lelkes harcosé, akit a 
mull bélen temetlek el. 
A B.-közép zászlóját fe
kete lepel borítja s ti 
Fradi gyászkarszalaggal 
áll jel.

Régi Fradi-fölény dom
borodik ki, a 8. percben 

Toldi jól veszi át Ke- 
nagyol lendül a lába s 

bent van a gól. 1:0.
Kél perc mulva loldi egy komor utón hátra
húz egv labdát, az ügyes ötlet gólt érdemel. 2.0-

— Tempó Toldi! Tempó Toldi! — zúgja a 
tömeg s a jeles tank igyekszik kiérdemelni a

Í Második az Újpest 2. harmadik a Kispest 3, 
negyedik a Phöbus 3, ötödik a III. kerület 
3, hatodik a Bocskai 4, hetedik Szeged 4.

I .-vn!----* l-:i—e..
niopp 6, tizedik a Nemzeti 6, tizenegyedik a 
Budai 6 és tizenkettedik az Attila 6 vesztett 
ponttal.

A legnagyobb meglepetés mindenesetre 
a Hungária újabb veresége, 

amely végkép megrendítette a hiiet a Hun- 
gária-hivők lelkében. A kék-fehérek ezúttal 
alapos megpróbáltatásban részesítették hí
veiket.

rekedik az ősz vezérnek, mert a Nemzeti hatá
rozottan jó játékot mutat s néhányszor csak 
a feltűnő balszerencse állja útját a sikernek. A 
Hungáriában most megkezdődik a fejvesztett- 
ség adminisztrációja:

két-három percenként.. cserélik az össze
állítást.

A mérkőzés közben durvulni kezd, különösen 
Szendrő agilis ezen a téren s végül is a 27. 
percben Gergellyel való közelharcát a biró ki
állítással honorálja. A botrány szele lengedez, 
rendőrök jönnek, az egész Nemzeti-vezetőség

tajtékzik.
Hogyne! Amikor most tiz emberrel kilátás

talan harcot kell folytatnia . . .
Ez a tiz ember azonban legény a talpán. 

külünösen Vadas centerhalf játszik ra
gyogóan

s igy azután egvre több és veszélyesebb ostrom 
fenyegeti a teljesen széthulló, elképesztően 
gyönge Hungáriát. A 40. percben belelik a vég
zetük,

a bekkelő Odry Vadashoz tolja a labdát, ő 
átesusztatja a kis Pásztorhoz, aki köny- 
nyedén jut túl az ész nélkül vágtató Kis en, 
betólja n labdát és Bihámi kényelmes biz
tonsággal mintegy nyolc méterről bevágja 

a meccsblztositó gólt. 2:1.
Ami ezután következik, az csak a kétségbeesés 
számlájára Írható s természetes, hogy semmi 
sikere sincs. Igaz, hogy a Hungária ezúttal ha
tározott balszerencséről panaszkodhat, ám az 
egykor bajnokságra törő elitcsapattól joggal el
várhatjuk, hogy elegendő fegyverrel rendelkez
zék az esetleges balszerencse ellensúlyozására.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
10. Hungária 2 pont 6:6 3 mérkőzés
9. Nemzeti 3 pont 7:12 4 mérkőzés

beléje helyezett bizalmat. A 90. percben a kis 
Takács old meg egy bonyodalmat. 3:0. Közben 
angol képviselők érkeznek a pályára, frakkban, 
cilinderben. Nagy tapsot kapnak. A 28. perc
ben taccs-bedobús illán Sárosi háttal knpja a 
labdái, félfordulatból irtózatos bombát ragaszt 
a budaiak jól védett hálójába. 4:0. Röviddel 
illára Lyka nyugodt helyzetben feleslegesen 
hazaad, Háda nem számit rá s mire vetődik, a 
labda már fal jutott a gólvonalon. 4:1.

A taccs-blró ok nélkül beleavatkozik egy 
kapu előtti helyzetbe s a melléfogásért jó 
kiadós pfujt kap Közvetlen utána egy 11-es el
maradása kelt izgalmat: Weber szép kapusle- 
húzást mutat he, de Biró Sándor messze kalan
dozik s igy nem lálln. A tl-esből ily módon 
szabadrúgás lelt. A 44. percben Takács közel
ről újabb gólt lő. 5:1.

Félidőben felkeressük a vendég angol képvi
selőket. Az egyik, aki a Manchester City veze
tőségi tagja, igv nyilatkozott:

— Gyönyörű, igazi „tiszta” futballt játszik 
mindkét csapat. Különösen a zőld-jchérek nagy

Markos 

kapu mellett, öt

Debrecen, szept. 24. 
fA Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen- 
lése.) Gyönyörű idő ked
vezett vasárnap délután 
a Bocskai—Kispest mér
kőzésnek. A Bocskai csa
patában Vince helyén 
Kovács Hl. játszott. Erős 
irammal indult a meccs, 
amelynek első fontos 
motívuma volt, hogy
Kovács Hl. erős lövése 
hajszállal süvitett el a 

percnyi játék után megsze
rezte a Kispest a vezetést:

Mikes beadását Nemes átpasszolta Serényi- 
nek, aki a labdát laposan bevágja a ka-

Ezután a Bocskai csatársora hosszú ideig ered
ménytelenül bombázta a Kispest kapuját. Ve
szélyesek voltak azonban a Kispest támadásai 
is. Nemes lövését Alberti csak nagy bravúrral 
tudta kivédeni. A 38. percben Eöri a lC-oson 
összeütközött Keresztessel.

A biró a 16-osról szabadrúgást ítélt a Kis
pest ellen, amit Markos védhetellen góllá 

értékesített.
BocskoLtámadá«okkal fejeződött be a félidő. 

A második félidő is debreceni támadásokkal

Ez az igazi csereüzlet: Szeged gólokat, Miskolc pontokat szállít
Szeged—Attila 2:1 (0:0)

Szeged, szeptember 24.
<A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

lése). Kétezer néző előtt elkeseredett, de nívós 
küzdelem után győzött a szegedi csapat, amely
nek védelme és csatársorának ötletes játéka 
hatott kellemesen. A szegediek eleinte elfogó- 
üottan játszanak, ami az Aitiia részére Hímé
nél i fölényt enged, de az utolsó negyedórában 
átveszik a dirigenciát s belefekszenek — min
den látható eredmény nélkül.

Szünet után még erőteljesebb az iram s a 3. 
percben már eredmény is van.

Havas kornerét Sziklai fejjel menti, ■ 
labda Bak elé kerül, aki bátrahuzza a a 
meglepetésszerűen kapura tartó labda 

Szemző keze között becsúszik. 1:0.
Most valóságos ostromgyürii alakul az 

Attila kapujánál, de a lövésekkel nincs szeren

Az első liga újonca szorgalmasan gyűjti a bajnoki pontokat
Phöbus—Somogy 2:0 (2:0)

A Phöbus a mutatott' formák alapján meg
érdemelt győzelmet aralott, habár a Somogy 
kis szerencsével döntetlenné tehette volna a 
mérkőzést.

Az első negyedórában a Somogy támadott 
többet, a 15. percben Mészáros beadását Kocsis 
mellé rúgta. A 17. percben a Phöbus egyik tá
madásánál Sólyom fejese kapufáról pattant 
vissza. Hullámzó játék után a 31. percben 
Sólyom kiugratta Tombor ll.-t, aki a tétóvázó 
Váll mellett a vezető gólt lőtte (1.O). A Somogy 
ellentámadásai során a 35 percben Győrfl II- 
beadását Mészáros elhibázta. A 40. nercben 
Sólyom húsz méterről védhetetlen gólt lőtt 
(2 : 0).

Szünet után a Somogy kissé visszaesett. A 6. 
percben Tombor II. éles lövését védte, a kapus. 
A Somogv egyik ellentámadásánál a 9. perc
ben az elörehuzódotl Jós kapu fölé rúgta a

Állandó orvosi felügyelet alatt vesztett ponti, az Újpest 
Újpest—Ili. kér. FC 1:1 (1:1)

Mikor az ember a tribünön végig halad és 
megfigyeli a tárgyalásokat, azt nz izzó hangu
latot. ami a két tábor drukker-hadát izgalom
ban tartja, láthatja, hogy erős és nehéz mérkő
zésre van kilátás.

Az újpesti tábor nagy ujongással fogadja 
csapatát és „bajnokságért! bajnokságért!1 kiál
tással biztatja a fiukat az utolsó percekig.

Auer remekül kezd és remény van arra, 
hogv a gólra éhes közönség elégedetlen távo
zik,'ámde az első percek irama, gyorsan irányt 
változtat. Dudás hibóz, a labda előre kerül és 
Auer remek bombát küld a kapura, de ered
ménytelenül. Biró, h III. kér. remek hátvédje 
nagyszerűen kicselezi Aliért. A labda a III. ke
rületi fiuk zsákmánya és remek összjáték után 
a 12. percben

Fenyvesi védhetellen gólt lő. 0:1.
Az újpesti csapat erősít és

Auer • 18. pereben szabadrúgásból egyen
lít. 1:1.

— Már ezt megnyertük! — intézik el az újpesti 
drukkerek. Ám az óbudaiak gyors, biztos össz- 
iólékkal kezükben tartják az első félidőt végig.

Az orvos állandó vendége a pályának, le
rúg óvok, faultok és lerúgott játékosok, 

szitkok.
Auer reklamálásával ér véget a félidő.

indult, de a Kispest jól védekezett. Ezután 
nyomasztó Kispest fölény következeit és a csa
pul egymásután érte cl a sarokrúgásokat. 
Csak Alberti jó védésének köszönhető, hogy 
sikerült a gólokat megakadályozni.

A debreceni közönség már csak arra druk
kolt, hogy eldöntetlen legyen a mérkőzés, 
amikor a II. félidő 38. percében a Bocskai 
li'rlelenül támadást vezetett a kispesti kapu 
ellen,

Markos labdáját Teleki Fürinek adta, akt 
lapos lövéssel a rosszul vetődő kapus 

mellett a kapuba vágta a labdát.
A debreceni közönség zugó tapsviharral (<*•  

gadta a gólt, amellyel a Bocskai csapata meg
szerezte. a győzelmet, mert a meccs utolsó per
ceiben vezetett KúpeíLtúmadások eredményte
lenek voltak.

A Bocskoi csapatában Markos é« Palotás 
válogatott formában voltak, de kitűnő volt 
Gyulai centerhalf is. A Kispestben a válogatott 
Serényi teljesen csődött mondott. Általában 
mindkét csapatban kitünően működött a köz
vetlen védelem, de a csatársorok gyengén sze
repeltek.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
3. Kispest 5 pont 10:6 4 mérkőzés
5. Boeskay 4 pont 9:6 4 mérkőzés

cséjük. A 18. percben Ruzássy földreküldi Ha*  
vast s a szabadrúgás Somogyi lábáról a fa- 
lankszba röppen,

Innen Grosz elé, akt habozás nélkül in
dítja a hálóba. 2:0.

Két perccel később Bohus egyéni akcióval 
egyik szélről átdolgozza magát a másikra s 
nyolc méterről szép lövéssel menti meg a mis
kolciak becsületét. A további játékidőben 
mindkét csapat lő egv-ogy gólt, de offszájd 
miatt a meg nem Ítéltek listájára kerül. A 
mérkőzés utolsó perceiben Szeged nagy fö
lénye rémitelte Szemzőt, de Grosz két ízben is 
szerencséjére elhibázza a labdát.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
6. Szeged 4 pont 6:10 4 mérkőzés

12. Áttilla 2 pont 9:12 4 mérkőzés

labdát. Az első negyedóra elteltével a Phöbus 
magához ragadta a játék irányítását, bár 16. 
percben Juhásznak Győrfl II. lábáról kellett 
leszedni a labdát. A 18. percben Béki lapos 
beadását Sólyom, átlépte s Tombor II. lövése 
a jobb kapufáról pattant vissza. A 35. percben 
Tömör II. éles lövését fogta a kapus. A 40 
percben Mészáros, majd egy perc mulva Só» 
lyom lövése került kapu fölé. Az utolsó per» 
cekben a Somogy támadott többet ás a 43. 
cekben a Somogy támadott többet és a 43. 
a kapuba került, a biró először gólt Ítélt, maid 
később az egyik határhiró megkérdezése után 
megsemmisítette ítéletét.

MI A HELYZET — MECGS UTÁN?
4. Phöbus 5 pont 7:7 4 mérkőzés
7. Somogy 4 pont 6:11 5 mérkőzés

Az újpesti csapat a második félidőben jól 
kezd. Auer a tizenhatosról kapura lő. de a ka- 
pus jól véd. A III. kerület minden játékosa

Bíróval és I.utzal az élen remekül véde
kezik.

Az. újpesti csatársor Auer és P. Szabó ötletes, 
remek játékot mulatnak, de a kapunál semmi 
sem sikerül. A 30. percben, ofszájd, Jakube 
dribliz, előre fül, de Bírón nem lehet átjutni.

MI A HEL YZET — MECCS UTÁN?
2. Újpest 6 pont 8:3 4 mérkőzés
8. III. kér. FC 3 pont 5:8 3 mérkőzés

Hans Schwarz mint egy tank 
gázol végig ellenie.etn

Hans Schmart, a 23 éves bajor óriás tegnap 
a porosz Willinggel harcolt a szószoros értel
mében és elkeseredett küzdelemben ült dia
dalt fölötte, Schwarz ma a közönség kedven
cével, Molikával kerül szembe. Ez a párviadal 
teljesen nyíltnak Ígérkezik. A ma esti bomba
program többi számai a következők: Simonit* — 
Wihlonen, Ravel Ivanov—Frank, döntőmérkö- 
zések Martinoff—Polis, Jaago—Fehringer éj 
Sach—Nagy Béla között.
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Huszonkét pontkülönbséggel győz 
tek a magyar atléták Prágában

Magyarország—Csehszlovákja 77.5:55.5
Prága, szeptember 21

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) A kétnapos magyar-csehszlovák atlétikai 
vi.a.i . magyar reprezen-

4.

Kész a „robotosofc84
válogatottja

viadal második napján a 
tárnok

az 1509 
mennyi 
nyerték
arányú _ . _______  ...

'Az első napi 31.0:81.5 döntetlen eredménnyel 
szemben 46.24 pontarányt értek el a vasárnapi 
küzdelmek soriin. Részletes eredmények a kö
vetkezők.

400 ni. gátfutás: 1. Kovács M. 56 1 5 N»*y  
M. 57 3, 3. Novotnv Cs. 58.6 mp

100 ni. síkfutás: 1. Pajzs M. 10.8 mp.. 2. Haj

kivételével vsta- 
főlénnyel

métere*  síkfutás
▼ersenyazámrt nagy

* Igy végeredményben 77.5: 55.5 
biztos győzelemmel térnek haza.

diik Cs. 10.7 mp., 3. Forgács M. 10.7 mp., 
Mórer Cs. 11 mp.

Dhzkouvdés: 1. Rerne<z M. 46.69 m, 
Nouda Cs. 46.68 m. (csehszlovák rekord), 
Madarász M. 44.93 m, 4. Vitech Cs. 44.32 m.

15<)0 méteres síkfutás: 1. Szabó Miklós M.
4 p. 05.6 mp., 2. Sárvári M. 4 p. 05.7 mp, 3- 
Krutky Cs. 4 p. 11.8 mp., 4. Marsalek Cs. 4 p 
13.2 mp.

5000 m. síkfutás: 1. Kososak Cs. 15 p. 34-2 
mp, 2. Kelen M. 15 p. 35.4 mp., 3. Fron Cs. 
15 p. 54.2 n’«p, 4. Hámory M.

1, Magyarország (Bü-Í. Nágy, 
Kovács. Pajzs) 1 p. 57.6 mp, 2 Csehszlovákia 
2 p. 00.6 mp. (csehszlovák rekord).

Nádas Ödön országos azövetségl kapitány 
Kis*  Gyula és Fábián Pál közreműködésével 
vasárnap öflareállllotta a magyar válogatott csa
patot, amely jövő vasárnap Bécsben az uj sta
dionban áll ki Ausztria együttesével szemben. 
A csapat a következő:

Háda — Korányi, Bíró — Szalay, Sárosi, 
Kárpáti II. — Rökk, 
Kemény.

Kapustartalék: Szabó.

Szalay,
Auer, Polgár, Toldi, 

A többi tartalékot hét-

Túlfűtött izgalmak,botrányok, 
biróverés az amatőrbajnokság 

negyedik fordulójában 
A tartalékos BEAC legyőzte a Turult

A negyedik forduló mór botrányokat hozott. 
Feni Is egy meccs folyt 1c túlfűtött izgalmak 
légkörében, ncn: hiányzott a blróvcrés és a 
lábtörés sem.

I. OSZTÁLY 
Bíró-csoport

A tartalékosán első meccsére kiálló BEAC 
legyőzte az élen álló Turul TE-t. Meglepetés 
az URAK pontvcszlesége. Vezet a Turul TE 
(6 pont) a Testvériség és az UTE előtt (5—5 
pont).

BEAC—Turul TE- (hl). Góllövők: Ko- 
feitsky ((ll-esből). Lengyel, Iványi, ill. Tanzin 
és Farkas. A BEAC tartalékjai hatalmas lel
kesedése hoztn n győzelmet.

URAK—VI. kér. FC 1:1 
Krallcr, ill. Schön. Nivótlan,

Testvériség—TLK 2:0 (1:0).
II. és Keresztes (11-esból).

(0:9). Góllövők: 
csapkodó játék. 
Góllövők: Linké 

u. ...... ............... . Az eleő félidő
óriási iramban folyt 1c. A heves összecsapások 
eredményeképpen Kálozi (Testvériség) lábát 
törlő.

UTE—III. kér. TVF, 3:1 (2:1). Góllövők:
Kfllal (2), Kertész, Hl. Dinnyés. Nívós, szép 
küzdelem a l'.la-fehérek biztos győzelmével.

Pdr.'oa csoport
Az FTC nagyon rávert n 33-asra. Az MTK 

nehezen győzött. Az élen az FTC áll 4 ponttal, 
de 4 pontja van az MTK-nak é» a 33 FC-nak is.

EMTK—FVSK Jhl (3:1). Góllövök: Schuck 
(2), Koronczay (2), Markot, ill. Honthy 11. 
Szép játék, biztos győzelem.

RMTE—Kelenföld 4:0 (3:0). Góllövők: Kar- 
de; (2'. Varga íz Lí.admaycr. A budafokiak 
könnyen győztek.

MTK—(X MOVE 1:0 (1:0). Góllövő: Galuska. 
'Az MTK nehéz küzdelem lilán győzött.

FTC—Xt FC 4:1 (2:1). Góllövők: Kiss 
Blháml (21. ill. Wagner. Az FTC minden 
síében jobb volt.

JI. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

Az UTSE, Pamutipar és n BLK biztosan győ
zött. A Vasas nem tudott kh-llani, ami ritkn 
dolog a II. osztályban. Vezet az UTSE (8 
pont) a BLK, Főv. T. Kör és Nyomdász 
előtt (6—6 pont).

Nyomdász—VaMja 5:2 (3:1). A mérkőzés ba- 
rállógos jellegű volt, mert a Vasas nem tudta 
felmutatni játékosigazolványnit.

MFTR—BVSC 2:1 (0:1). Góllövők: Patck és 
Czieglor, 111. Zuhály

UTSE—RTK 3«1 (2:0). Góllövök: Sznndalszky 
(21. Latikó Hl, ill. Kuna.

F«>. T. Kör—TSC 2:1 (2:0). Góllövők: Wam-
Takács.

Góllövők:

il • laky csoport:
Az NJTC Jelcntöségtellcs győzelmet 

a Gránit felelt. Vezet az SzRTC (7 pont) a 
Gránit Hálókocsi és NJTC (0—íl pont) elölt.

Drasche—-Kalapos 2:2 (1:1). Góllövők: Sztop- 
ka. Markovszky, ill. Tóth és Ullmann.

KSSE— Húsos 3:2 (1:0). Gól lövők: Slcinbach 
(2l. Varga, ill. Barin II. (ll-esből) é« Fehér.

Hálókocsi—MKE 2:1 (0:1). Góllövők: Lin- 
czinger, Török, ill. Tóbiás (ll-esből).

NJTC—Gránll 4:2 (1:0). Góllövők: Wendler 
(2), Neubauer, Budinszky III, ill. Bóta (2).

KTK—KEAC 5:0 (1:0). Góllövök: Biczó (2). 
Nyerges, Órabek és Lehosek.

SzRTC—KAOE 1:0 (1:0). Góllövő: Oravetx.

Springer-csoport:
A KASC és a B. Testvériség nem bírt egy- 

- pOn(faj ax

aratott

(2), 
ré-

achlagor, Juhász, ill.
ZSE—PSC hl (1:0).

Ko’.cllch,
BLK—ZAC R:f (2:1). 

Vlda, Cseh, ill. Lukács
Pamntlpnr—RTK 6:3

Tóth, Ili.

Góll.lvík: Gug (S), 
(.Ingói).

_______.................... ..... (4:0). Góllövők: boksa 
(3)’,”Mórivá, Bozi. Gotthenr, 111. HUtler (3).

Kárpáti-csoport
Kikapott a KTC, a MAFC nem állt ki. Vezet 

a CsTK az ugyancsak 5 pontos KTC és SzFC 
elölt.

KSC—KTC 1:1 (6:1). Góllövök • va!íesek (2). 
111. Liptai.

RTC—SzAC 2:0 (2:0). Góllövők: Mosonyi és 
Ritz.

Hungária—ÓTE 3:0 (1:0). Góllövök: Sábiún 
(2) és Kislvún.

Köb. AC—Féltén 3:2 (2:1). Góilövök: Prckl 
Szlorek, Énóch, ill. Gudra (2).

CsTK —MAFC-meccsre a MAFC nem állt ki. 
mert Godn válogatott lett.

Ganz—FRE 3:0 (5:0). Góllövök: Ambrus (2) 
és Fl’cher.

SzFC—RRSC 4:3 (2:2). Góllövök: Sárközi (2). 
Huszár. Molnár (ll-eshőlC ill Suga IV, Brun- 
per é» Tornyai. Botrányos lefolyású, durva 
játék.

ni. OSZTÁLY
Opréc-eseport

A R\FC Icgyőzto n pontves,-tőség nélkül ve
rető P. Törekvést. A PMTK magihoz tért 
Vezet A RAFC íR ponti nz MSC (7 pont) és 
P T uekvés (0 pont) előtt

PMTK-Compucter 5:2 (1:1). Góllövők: Mol
nár H- (31. Molnór I, Ehrlich, ill. Rnrton.

RAFC—P. Törekvés 20 (2:0). Góllövök
Indti-h és Sznlonyai, Tóth (P. Törekvés) lá
bát tűrte. Botrányos lefolyású mérkőzés.

kér. SC—Törökőr meccsre n biró nem 
n'.eT

U.MTF 4:2 («•?). Góllövők: Pr muln 
(21. SMrotirs (21. ill Sebő és Fieger.

MÁV Előre—Jutagyúr 3;1 (2:1). Góllövők
Czicglcr. Pillczár (ll-esből) Rónai II, ill 
Szusza és Pólyák.

közben állítják Össze. Kombinációba vették 
Győrit, Vadast és Mikest.

A válogatott csapat szerdán délután zárt ka
puk mellett tréninget tart a Hungárla-uti 
pályán.

A válogatott csapat összeállítói ezúttal arra 
fektették a fősulyt, hogy Bécsbe erőteljes, mun
kás, az Iramot kilencven percig bíró csapat 
menjen.

A HÉT HŐSE:
Koronczay EMTK, Gug BLK, Indrich RAFC, Mészáros GSE

A tegnapi fordulóban a Hétfői Napló ál
tal alapított Ilét //ő$e-p!akéttet csak hosz- 
szas fontolgatás után ítélte oda szerkesztő
ségünk az azt kiérdemelt játékosoknak.

Sok egyenrangú érték mérkőzött a dija
kért. Az első osztályban Koronczay, . az 
EMTK centere kapta a dijat. Beinek irá- 
nyitósávni » mezőny legjobbja volt, két gól
ja biztos győzelemhez juttatta csapatát.

A másodosztályban Gug BLK a nyertes. 
Csapatának a ZÁC élleni meccs két pontját 
szerezte meg odaadó, lelkes játékával, há
rom

A

gólt rúgott.
RAFC—P Törekvés III. osztályú derbin

Indrich RAFC emelkedett ki nemcsak a me
zőnyből. hanem az osztályból is.

Á GSE—Sz. Juventus mérkőzés Mészá
rost (GSE) avatta hőssé. Három góljával 
megnyerte a meccset, élre vitte a csapatát.

A hét hősei — mint már megírtuk — 
egy egy művészi kivitelű bronz plakettet 
kapnak a Hétfői Napló szerkesztőségéiül. 
A plakett Ösi-Blazsek László szobrászmű
vész eredeti elgondolást: müve, melyet a 
Hável Pál-cég kivitelezett.

A plaketteket a hét hősei szerdán este 
C>—7 óráig vehetik át játékosigazolványuk 

t felmutatása mellett szerkesztőségünkben 
(VI., Erzsébet-körut i, I. em.)

A magyar amatőrök nem bírtak 
a román profikkal 

Románia—Magyarország 5:1 (2:0)
Bukarest, szeptember 24.

Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen-

mással. Vezet a B. Testvériség 7 
ugyancsak 7 pontos KASC elölt.

B. Testvériség—KASC 3:3 (3:1). Góllövők: 
Kiéin (2), Csápon ,ill. Kornfeld (2) és Reiner.

I. kér. SC—UFC 0:0. Egyenrangú ellenfelek 
küzdelme. w

LTE—Spárta 2:1 (1:0). Góllövők: Horváth, 
Mezei. Hl. Braun.

FTBaC—BSC 3:0 (1:0). Góllövők: Lukács, 
Androvits és Pápai.

BIK—EMOSz 5:0 (3:0). Góllövök: Lakatos (3) 
és HoíTmann (2).

BBFC—Vérhalom 2:0 (2:0). Góllövők: Bach- 
pianit és Juták,

IV. OSZTÁLY
Éiiüki csoport

Az Autófnxi és az UVASC döntő jelentőségű 
küzdelmét a taxisok nyerték meg. A T. Előre 
nehezen győzött. Vezet az Autótaxi 8 ponttal a 
T. Előre és az UVASC előtt (6—6 pont).

Autotaxl—UVASC 2:1 (hl). Góllövők: Rémai 
II, Sefcsík, ill. Szabó.

KAC—Az Est 3:0 (1:0). Góllövők: Nardai, Gál 
és Bradács.
P. Remény—Zsnlnay 2:1 (2:0). Góllövök: Orosz
lán 11., ill. Hetyey II. — Helyei I. lábát törte.

Uránia—LTK hl (1:0). Góllövők: László II., 
ill. Stipula.

USC—MTC 3:1 (1:1). Góllövők: Bartol (3), 
ill. Bradács.

T. Előre—RMTE 2:1 (0:0). Góllövők: Greifen- 
stein (2), ill. Pátszor.

Déli csoport
A SÁG—ETG derbit a soroksáriak nyerték. 

Vezet az ETSC (7 pont) a SAC, ETC és P. 
Jutagyár (6 -0 pont) előtt.

K. Törekvés—Kisp. VI. kér. hl (1:0). Gól
lövők: Nágelbach, ill. Bállá (11-esliől). Gyenge 
biró

ETSC—K. Húsos 2:1 1:0). Góllövök: Sza
kács, Kiss (ll-esből), ill. Olajkár.

P. Juta—SzNSE 2:1 (2:0). Góllövők: Kopper. 
Fegyvernek! Ili, ill. Szedeczki. __

Szor.dy SzTE 3:0 (2:0). Góilövök: Tóth 1., 
II. és Kosztolúnszkv.

SAC—ETC 3:2 (2:2). Góllövők: Strimácz.
Strigl, Mischug, ill. Januska és Kénoch.

MPSE—Drasche 0:6.

(A _____ ...........
tése.) A gyönyörű, pázsitos stadionban húsz
ezer főnyi közönség várta a Középeurópai 
Amatőr Kupa két küzdő felének döntő jellegű 
találkozását. Mig Magyarország tiszta amatőr 
csapatot állított porondra, addig Románia a 
bajnok Ripensia öt kiváló professzionistáját Is 
szerepeltette,

a ez a kiirtilmény volt az oka annak, hogy 
a magyar csapat 1:5 aránya sulyos vereség

gel tér haza a román fővárosból.
ami feltétlenül a mérkőzés megsemmisítését 
fogja maga után vonni. Ha a két pontot Ma
gyarországnak ítélik, ugy a magyar amatőrök

A Soroksár nyerte 
az éllovasok küzdelmét

A Soroksár—Etc FC küzdelmét a soroksá
riak nagy küzdelemben nyerték meg. Megle
petés a Sziirketftxt sulyos veresége. A BMSE 
nem tudott kiállni.

Soroksár—Etc FC 3:2. (0:1). Góllövök: 
Schmíedl (ll-esből), Szeder és Kelemen, ill. 
Bereczky és Létay. Erős iramú mérkőzés. Az 
első félidőben az Ele FC irányit, szünet után 
feljön a soroksári csapat,

Nagytétény—Budafok 1:1. (1:0). Góllövők: 
Csörgő, ill. Karlbauer. A budafokiak fölényben 
játszottak, de csatárai gólképtelenek voltak.

Vác FC—Bak TK 3:0. (1:0). Góllövők: Mé- 
lesz, Krausz és Fried. A Bak TK többet táma
dott, de csalóra: tehetetlenek voltak.

Vád Reménység—Csepel 3:3. (3:1). Góllö
vők: Kohl II. (3), ill. Pflum, Adlcr és Frilz. A 
vári kapust a biró kiállította.

Vasas—BMSE 5:1. (3:0). 
ságos jellegű volt, miután 
nein tudott kiállni.

SzNFC— Szürketaxi. 5:2 _________
Páli (2). Szcbehelyi (2). Rcisner, ill. Neumann 
és Varga. A remekül játszó szentlőrinciek lé
pésben győztek.

Dcogulsták—Budatétény. 4:3. (3:2). Góllövők: 
Tarr, Ferstl (2) és Flclschmann, ill. Mavherr 
és Magyart (2). Sima lefolyású küzdelem.

3:2.

A mérkőzés barát- 
a BMSE bajnokira

(3:1). Góllövők:

A Csurgay-vándordij 
Dorogra keríti!

Az itthoni atlétikai események középpont
jában az ifjúsági atléták klasszikus erőpróbája

Keleti csoport
Favortgyőzclmck. Vezet a Fér. Kaszinó (8 -r- . — .........   —--------  —

pont) az NSC (8 pont), Köb. I'C és MFOE állott. Érdekességé a szigeti versenynek, hogy 
(6—6 punt) elölt. | ■ Gsurgay-vándcrdij a Margitszigetről Do-

X. kér. FC—VII. kér. Amatőr 4:1 (1:0). Gól-1 rngra került,
'p'ők: Magyar II, Szántó II, Wertenbach, a vándordijküzdelrret a Dorogi AC

» a i. t Im'er,e l!i Pattot, a MAC 18, az FTC 1fí és a
NSC-Slketek 8:1 (3:1) Góllövők- Gergils I-;flEXC /4 ponf/a cU,,n A másik érdekesség,

' • * *•  « - hogy Gofty József (KEAC) a 109 méteres sik-
futás első előfutamában 10.9 mp.-re javította 

'az országos ifjúsági rekordot.
ct | 190 m síkfutás- I. Lindner BEAC 11.6 mp.

2. Vízvári Dorog 11.7 mp. 3. Kemény MTK. — 
Magasugrás: 1. Valter BBTE 174 cm. 2. Tóth 
UTE- 8- Eördögh PEAG. — Sulydobás: (Gusz- 
may.emlékversény.) 1. Rákhelv HRAK 1300 
cm. 2. Keltcr KEAC. — 110 m gátfutás: 1. Tőlh 
BEAC 18.2 mp. 2. Szirmúk Dorog 18.5 mp. 3. 
Hnlszegi Dorog. — Disrkoszvelés: 1. Keltez 
KEAC 3703 cm. 2. N'agv BBTE 3612 cm 3. So
mogyi FTC. — Távolugrás: (Czigún-cmlékvcr- 
xrny.) I. Somogvi FTC 633 cm. 2. László FTC 
659 cm. 3. Szirmúk Dorogi AC. — méter: 
1. Vizvóri Dorog 51.5 mp. 2. Ribényl MAC 51.9 
mp. 3. Pintér BEAC, — 1500 méter: (Pénlek- 
omlékvcrsenv) 1. Izsof MTK 4:16.8 mp. 2. Ju
hász MAC 4:20.8 mp. 3. Rálhonví MAC. — Ge- 
r.lvvetésr 1. Mezei BBTE 5310 cm. 2. Rnthely 
VRAK 5010 cm. 3. Pnnp MAC 4730 cm. — 
IXIOO m staféta- 1 MAC 45 2 mp. 2. FTC 45.1
3. Dorog. - Rúdugrás: (Hévizí-emlékverscny.) 
1. SrlrmAk Dorog 300 cm. 2. Kurmann FTC 
385 cm. 3. Zoltán FTC.

(5), Gergils II. (2) és Stahl, ill. Molnár.
Köb. FC—X. kér. Remény 2:0 (0:0).

lövők: Végi II. (ll-esből) és Mészáros.
Cu’tnísz—PATE 3:1 (3:0). Góllövők:

(3), ill. Pozsonyi.
Fér. Kaszinó—DrognlMák 3-1 (1:0). 

xök:_Paskal. Kovács. Mester. 111. Patasics.
Molnár 

Steáger-
MFOE-VAC 5:1 (2:1). Góllövők: 

>2). Schneewclsz, Kalicneckcr IX., 
wald, ill. Sehnabl (ll-esből).

G611Ö-

Nyugati csoport
A Goldbergcr SE nehéz két pontot 

meg Vezet n GSE (3 pont) a ” 
(6 pont) és Kclenvölgy (•» pont) előtt,

Filaiorlgát—-lapterjesztők 4:2 (2:0). Oóllö- 
vők; Púi I. (3), Flangen, ill. Boriska (2).

B. Magyarság—Tabán 3:0 (2:0). Góllövő.
Tuncsz (3).

B. Frlsőváro* —M. Textil 1:0 (1:0). GóllövŐ: 
Kl> per.

GSE—Sz. Jnventan 0:2 (4:0). Góllövők: Mé
száros dl), Borosa, Tajti, Hitler, ill. Giglcr H 
és Sumi. Csárdás bírót a meccs után megver
ték.

szérzetf
B. Magyaréiig

ezzel a vándordíj győztesei Is lesznek.
Románia csapata végig fölényben játszott. A 

gólokat a 9. percben Sepi, a 17-ikben ismét 
Sepi, a 23-ikban Zsíros, a második félidő 2. 
percében Sepi, a 31-ikbcn Bindea s végül » 
40-ikben ugyancsak Sepi szerezte. A magyar 
csapatban RafTay kapus volt a legjobb, a hát
védek közül Füstös bizonyult biztosabbnak, a 
fedezetsor az első félidőben tűrhető volt, a má
sodik félidőben visszaesett, mig a csatársor az 
egész mérkőzés folyamán gyenge lábon állott. 
A román vegyi^csapatnak a kitűnő halfsor 
nyerte meg a meccset, de az öt csatár is min
den dicséretet megérdemel. Dajev bulgár biró 
kifogástalanul vezette a mérkőzést

A sport egybeforrasztja 
és barátokká teszi 

az ellenségeket

AZ AUSTR1A NYERTE A BÉCSI 
FUTBALLDERBYT

Bécsből jelentik: A stndlonbnn 25.000 néző 
előtt az Auslria 1:0 (1:0) arányban verte a 
Rapidot. Florídsdorf—Wackcr 1:1 (1:0), Ha- 
koah—WSC 1:0 (0:0).

SZŰCS GYŐZÖTT A BÉCSI KERÉKPÁR
VERSENYEN

Becsből jelentik: A négy nemzet kerékpórver- 
senyét Szűcs 10 ponttal nyerte Valou jugoszláv, 
Flórián csehszlovák és VVazulek osztrák ellen.

JUGOSZLÁVIA—SVÁJC 2:2!
Belgráditól jelentik: 20.000 néző előtt bonyo

lították le a világbajnoki mérkőzések első se
lejtezőjét. A mérkőzés 2:2 (2:0) arányban dön
tetlenül végződött.

X Kisántúnt-ollmpldszoknt rendeznek ezután 
minden évben. Bukarestből jelentik: Románia. 
Csehszlovákia, Jugoszlávia és Lengyelország 
sportszövetségei elhatározták, hogy évenként 
megrendezik n ktsdntánt-oUmpiászt. Az *l s® 
ilyen sporllahílkozás 1934 tavaszán Bukarest
ben kerül megrendezésre, majd Prága, Belgrád 
és Varsó következik, mint rendező színhely. 
Károly román király nagyértékü arany kupát 
ajánlott fel vándordíjul.
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Az első őszi vizsgán csúfosan 
megbukott az NLSz rendezőgárdája 
Fejvesztett kapkodás és bürokratikus akadályverseny - 

Fiiért Irtózik minden propagandától a szövetség?
Az első őszi nemzetközi erőpróbán átesett 

p magyar futball Szándékosan nem alkalmaz
tunk az „áteséshez" jelzőt, mert dicséretet leg
feljebb a csapat néhány tagja érdemelt, ellen
ben

• eportadmlnlsztrácló az eliuult vasár
napon tökéletesen megbukott.

Fejétvesztett kapkodás tanúi lehettünk az 
vonalon és ezer szerencse, hogy nem ke-1 

a megbántott sportbarátok népes hada között. 
Ennek az árát ugyanis maga a labda rugós 
adná meg.

Valamilyen titokzatos és meglehetősen kor
látolt hatalom az utóbbi időkben ugy intézi a 
maga kisded játékait, hogy

a sport propagálására hivatott szervek el
len eléggé el nem Ítélhető harcot folytat.

'A sportfotografusok, a sporíhírlapírók, de még 
maguk a válogatott játékosok sem jelentenek 
kivételt s a magyar labdarúgás legfontosabb 
katonái kénytelen kelletlen tűrik a mind gyak
rabban megismétlődő inzultusokat. Hogy kinek 
a szeszélye irányítja ezt az oktalan manővert, 
az csakúgy rejtély, mint az, hogy van-e valami 
haszna ebből a labdarúgásnak.

A vasárnapi válogatott mérkőzés színhelyén 
a botrányos jelenetcx egész sora zajlott le. 
Szinte közhellyé váll már, hogv

a labdarúgás legfontosabb tényezői csak 
népszövetségi engedéllyel juthatnak be a 

munkahelyükre,
ahol három évtizede minden iportfórumnál 
önzetlenebből szolgálják az egyetemes sport 
szent céljait. Nem habozunk annak megálla
pításakor, hogy

• Magyar Labdarugó Szövetség teljesen 
elveszi tette egykor híres gyakorlati érzé
két és labdarúgáshoz feltétlenül szükséges 
propagandát, — amely teljesen díjtalanul 
állott a rendelkezésére, — semmibe sem 

veszi.
Ha a sajtó és kapcsolt részelnek méltatlan

SINDELAR és SCHALL
marad csak a „ Wundermannschafi" bomba

csatársorában Magyarország ellen
Melslnek Is a védelem okozza a legnagyobb gondot — Vienna— 
Arsenal mérkőzés Párisban — Mikor 25.000 dollárt hoz a vereség Is

Mécs, szept. 24.
(A Hétfőt Napló póriét szerkesztőségétől.) 

Mint a magyar szövetségi kapitányok, ugy 
Meisl is csak a vasárnapi mérkőzések alapján 
állítja össze véglegesen az osztrák válogatott 
csapatot, a bécsi sportsajló azonban már egész 
héten keresztül csak az „Erbjeinddei" való 

jnagy októberi küzdelemről cikkezett. Az 
Osztrák szövetségi kapitánynak nein kell ugyan 
olyan súlyos gondokkal megküzdeni, mint 
magyar kollégáinak, mert kellő anyag áll ren
delkezésére, tekintettel azonban arra, hogy 
Zischek, Gschweidl, Rainer és Vogel formán 
kívül vannak, Iliden pedig nincs többé,

mint ■ múlt héten a csehszlovákok, ugy 
most ■ magyarok ellen is, a régi híres 
Wundermannscliaflnak csak toldott foldott 

utódját lehet csatasorba állítani.
A Prágában szereplő osztrák válogatott nem 

játszott kielégítően, különösen nem vált he 
Pavlicek, az uj hátvéd akvizic-6 és n bár fé
lelmetes lövő, de a mezőnyben tullassu 
Binder. Meinlnek is a védelem okozza a leg
nagyobb gondot. Iliden utódai közölt a lénye
gesen kisebb klasszisu Raft és Platzer közöli 
kell választani. Seszta helye a balhátvéd 
posztján biztosítva van, jobboldalra azonban 
Schramscis és Rainer hiányában valószínűleg 
Nuuschot kell állítani, aki egyformán játszik 
hátvédet és fedezetet. Nausch helyére Braun 
kerülne, a középre Schmistik, mig a halszélre, 
ha fit lesz, valószínűleg Lucfí.

A bombacsatársorból ma csak Stnddart 
és Schallt lehet beállítani, Zischek, 
Gactiwcidl és vogel pííianaluyUag nem 

jönnek számításba.
A mcgfoltozott Wundermannschaflot a bécsi 
félhivatalos futballtudósok székhelyén, a Ring- 
kávéházban a következőleg képzelik el:

Platzer (FAC), Nausch (Ausztria), Scszta 
(WAC), Braun (WAC), Schmistik (Rnpl-J), 
Lueff (Kupid). Clsár (WAC), Müller 
(WAC), Sindelar (Ausztria), Schall (Ad

mira), Hu bér (WAC).
Kétségtelen, hogy ennél már jobb csapatuk is 
volt az osztrákoknak, lebecsülni azonban tul- 
kocknzatos dolog, sőt nekünk magyaroknak 
még külön rossz kabala is lenne. A fehéringes 
válogatott eddig még minden olyan esetben 
nagy fölénnyel győzött, amikor • előre eltemet
tük.

♦
Párisi sportlapok jelentése srerlnt Bernhard

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgéoelnken

Mgtjáratok naponta 
PAR1‘-

WIEN- 
BRI.GRA’)- 

HL’KAHKSrtelé

nemzetközi légiforgalmi r.-i.
Budapest, I V.,VBrfisinarty-t*r  2. Telefon: 82-7-23 és 82-. -16 

megbánásától el is tekintünk, érthetetlenül 
mered elénk az a tény, hogy nz MLSz mereven 
kitart hóbortos eszméje mellett és a rádió 
óriási reklám jelentőségéi egyszerűen sutba 
dobja. Sőtl Dijat követel az ő céljait szolgáló 
reklámért a rádiótól. Érthetetlen ez annál in
kább, mert — sajnos — nagyon is jól tudjuk, 
hogy az MLSz az utóbbi évtized „derekas" 
munkájával sokban hozzájárult ahhoz, hogy a 
magyar labdarúgás a legmélyebb színvonalra 
zuhant. Mind a játék, mind pedig az ezzel ösz- 
szefüggö anyagi területeken. A gazdasági nyo
morúság sokat emlegetett bűnbakja csak arra 
jó, hogy a háborgó lelkiismcretet ugy-ahogy 
lecsillapítsa. Bécs legendás futballja éppen a 
Icgnyonioruságosabb gazdasági viszonyok kö
zött lendült a fejlődés: a „Wundermannschafl" 
és a (50 ezer főnyi közönséggel meglömött aré
nák színvonalává.

Kapkodás minden • fronton! Ez most az álta
lános helyzetkép. Ez alól még a válogatással 
megbízott két kapitány sem tudta kivonni 
magát.

Mesébeillő vakmerőség állíthatta például 
nz utolsó percben a magyar csapat tenge
lyébe a természetesen tökéletesen csődütt 

mondat Telekit
akkor, amikor még csak tartaléknak sem voll 
kijelölve. Rossz elképzelni, hogy ez a hirtelen
kezű rendszer milyen szörnyen megbosszul
hatta volna magát, ha az ellenfél történetesen 
nem a svájciak futballkabaré-együttesévcl ját
szotta volna el vasárnap a háromnullás győze
lem látszatvigjátékál

A vonalvezetés gyökeres revíziójára van 
szükség és pedig azonnal. Az MLSz.-nek nem 
ellenséges érzületű csoportokat kell önmagá
val szembeállítani, hanem azral kell törődnie, 
hogv- a megcsappant nézők serege ismét meg
dagadjon. Ehhez pedig nem kapkodás, oktalan 
sértegetés és bürokratikus akadályverseny 
szükséges, hanem előzékenység és — propa
ganda.

Horváth Zoltán.

Levy, a Racing Club agilis elnöke a jövő hé
ten Londonba utazik, hogy a Glasgow Rangers- 
Arscnál mérkőzés alkalmával átnyújtsa Mr. 
Chapnntnnak az Arsenal nagyhírű manageré- 
nek a francia testnevelési tanács által adomá
nyozott aranyérmet. Bernhard Lévy utazásá
nak azonban eredetileg más célja van. Arról 
van szó, hogy most végleg megvalósításra ke
rül a Racing Club régi terve, a Vienna-Arsenal 
párisi mérkőzése. A bécsiek már elfogadták s 
feltételeket és bír szerint az Arseaul vezetősége 
Is perfektuálja az ajánlatot. Az egész dolog
nak csak egy kis szépséghibája van. Mikor a 
Racing Club vezetőségében ez a terv megfő- 
gamzolt, tényleg a Vienna volt Bécs legjobb 
csapata. Azóta teljesen visszament formájában 
és Párisban valószínűleg nem lesz méltó ellen
fele. az Arscnalnak.

4t

Amióta Svájcban a Nemzeti Ligában tömö
ritették az összes labdarugó szövetségeket, 
mostoha sorsuk van az egyesületeknek, mert 
tekintettel arra, hogy a svájci futball nincs 
centralizálva, majd minden városban vannak 
első ligacsapatok cs az egyes bajnoki mérkő
zések ilyenformán megannyi tarát jelentenek 
az egyesületeknek, akik közül soknak szezo
nonként li—15 távoli mérkőzést kell lebonyo
lítani. Ilyenformán ha egyebekben nem is, de 
kilométerfogyasztásban világrekordot jelent 
teljesítményük. Ebben Lugano és Locarno ve
ret. Egyenként 9500 kilométert tettek meg a 
tavaszi és nyári szezonban. A második helyen 
a Servette és Uránia állanak, akik 7100 kilo
métert absolváltak. Az első bajnoki ligában 
szereplő csapatok az elmúlt szezonban össze 
sen 86.000 kilométert utaztak.

♦
Sharkey. n boxolás cxvilágbnjnoka nem

rég a ellikúgói Solderfleld Stadionban mér
kőzött I.evinskával, akitől o tizedik „Rimd“- 
bán vereséget szenvedett. Sharkey részese
dése 25.000 dollár volt — tehát az cxvilág- 
bajnoknak még a vereség is üzlet.

(»...r l...n.)

Elpusztul a magyar kardvlvó- 
sport, ha nem gondoskodnak 

a mesterképzésről
A magyar sportközvélemény évtizedek ótn 

megszokta már azt, hogy ahová a magyar 
ktirdvivók elmennek, legyen az nemzetközi 
verseny, Európa- vagy világbajnokság, ugy 
biztos győztesként térnek haza. Ma már két
ségtelen az, hogy éppen ti kardvívásban nap- 
ról-nnpra legnagyobb riválisunk, az olaszok 
mindjobban felzárkóznak. Olaszország n tőr 
és párbajtőr mellett nagyon ..ráfckszlk" n 
kardvívásra, óriási anyagi eszközökkel, teljes 
állami támogatással mérföldes léptekkel, sőt 
mondhatnánk gyorsvonnti sebességgel dolgoz
nak.

Vivóanyagban min&lunk sincsen hiány, hisz

rendkívül sok kiváló tehetségű fiatal vivőnk 
van, azonban annál nagyobb a baj a mester 
utánpótlásnál. Nagy mestereink, Santeiti, 
Borsody, Rákosi, Gerentsér dr., Slotzer, Gel
ler > még néhány kiválóságunk jóval Jelül 
vannak már az ötventn, sőt egyneinelyike már 
z 60-dik évet is túlhaladta. Azok, akik pedig 
most utánuk jönnek, fiatal vivómesterek — 
sajnos — nem ütik meg az előzők klasszisát. 
Nincsen egyáltalán olyan szervünk, mint az 
olaszoknak, nincsen mesterképző iskolánk, 
ugy hogy a magyar vidék, amely oly szeretet 
tel akar belekapcsolódni vivősportunkba, mo
dern mestert kapni nem tud.

Gazdasági leromlottságunkban uj szervek 
felállításáról aligha lehet szó, cs.ik a meglé
vők esetleges kibővítéséről. Két olyan tanfolya
munk van, amely megfelelő kibővítés után a 
mesterképzést elvállalhatná. Az. egyik a Test
nevelési Főiskola, ahol a teendő testnevelési 
tanárok mindössze heti 2—3 órában togjaikoz- 
nak vívással. A másik n katonai Sporttanfo
lyam, amelyen ugyan sokkal többet foglalkoz
nak vívással, mint a Testnevelési Főiskolán, 
azonban az onnan kikerült sportoktatók sem 
speciálisan vivómesterek. mert hiszen a bóko

Hogyan látja egy svájci 
sportember a magyar sporío$
Fred Jent, a báze’i Nat onal Zeitung szerkesztője 

beszél a magyar sportról
A svájci magyar labdarugómcccs után egy 

sereg helvél ember maradt Magyarországon. A 
velük érkezett svájci sportújságírók ezen cso
portja a hét végén hagyta el országunkat. El
utazásuk előtt voll alkalmunk Fred Jent szer
kesztővel beszélgetni. A bázeli National Zeitung 
híres sportszerkeszlöje égvuttal a svájci úszó- 
szövetség elnöke la. Kérdést intéztünk hozzá, 
vájjon mit látlak Budapesten a svájci kollé
gák? Mi az impressziójuk a hétköznapi Buda
pestről?

— Kérem, legyem szives elsősorban is meleg 
köszönetünket tolmácsolni Itt a nyilvánosság 
előtt magyar kollégáiknak. Mert ne hlgyje, 
hogy árván szaladgáltunk itt. a gyönyörű Bu
dapest utcáin. Mindent megmutattak, ami egy 
sportirót csak érdekelhet

— Milyennek találták Budapestet?
— örülök ennek a kérdésnek. Mert, ha az 

ember a Nyugatról elindul, valahogy azt hiszi, 
hogy Bécsen túl kezdődik a Kelet. Az volt nz 
érzésünk, hogv itt már nincs rend, tisztaság 
itt már az „Örient" minden velejárója meg
lesz. — Szinte fftslclltük, amikor aztán sz. 1*.-  
tuk. hogy Budapest egy csodaszép, ragyogóan 
tiszta nagy metropolis, ahol szenzációs rend és 
nyugalom várja az idegent. Nem kiíogásnljnk 
azt, ha megírja, hogy mindnyájunknak jobban 
tetszett Budapest, mint Bécs.

— Milyen sportágak iránt érdeklődött?
— A futballból vasárnap elég volt. Én kü

lönben is pár excellence uszóember vagyok és 
igy alaposan megszemléltem a messze híres 
magyar uszóélefet. Voltam a fedett uszodában, 
amelyet irigyelek a magyaroktól. A legszebb 
amelyet láttam. Mi is építünk most egyet Bá
zelben és sok tanulságot viszek magammal 
hazámba. Voltam tréningeken, megismertem 
Iliidet. Bözsit, akik nálunk jártak Svájcban.

— A MUSz vezetőivel nem érintkezett?
— De igen. Tiszteletemet tettem Ifj. Horthy 

Miklós elnök urnái, aki kedves egyszerűséggel 
fogadott. Megköszöntem neki azt a túrát, ame
lyet két fivvirf ezelőtt Komjádl Béla, szegény 
barátom vezetett mihozzánk. Elmondtam neki, 
hogy milyen nagyarányú propagnndisztikus 
hatosa volt ennek a furának. Amig azelőtt 
Svájcban alig 4—500 ember nézett meg egy 
uszóversenyl, addig most legutóbb 13.000 em
ber jött el a bajnoki versenyre. Ez a néző
rekord. És ezt tisztára a magyaroknak kö
szönhetjük. Horthy elnök úrral meg is állapod
tunk abban, hogv a jövő évben lehetőleg ki
mélyítjük jó baráti viszonyunkat és Magde- 
burg előli szeretnök a magyarokat újból fo
gadni.

— Átvettek valamit a magyar úszók és póló- 
zók stílusából is?

— Amikor két év előtt nálunk volt a ma
gyar expedíció, filmfclvétclekel készíttettem a 
vízipőlócsapat játékáról. Téten ezeket a felvé
teleket tanulás céljából bemutatjuk az összes 
egyesületeknek. Az egyik képen rajta van 
Komjádi Béla is. Nevetve, jókedvűen. Amikor 
a filmben ideérünk, mindig megállitlatom az 
előadást és elmondom, hogy ki volt ez az em
ber. Hogy ő alapította meg a modern vlzipóló- 
játékot, ő volt á legnagyobb szakember és 
hogy magyar volt. És most már alig van a mi 
országunkban olyan úszó, aki a maguk nagy
szerű Komjádi Béláját ne ismerné...

— Mit látott még. érdeklődünk tovább.
— Néhány sportpályát, lennlszgrundokat, • 

Margitszigetei, Budát. Várjon csak és még va
lamit, aminél szebbet eddig seholse láttam, a 
magyar testnevelési főiskolát.

— Tetszett?
—• Remek. Megint szégyeltük magunkat, 

mert a nyugatról keletre vonuló ember érzé
sével mentünk ebbe az intézetbe. Ennek töké
letes egyszerűsége, rendje, fegyelme Spértél 
juttatta eszünkbe. Ideálisan van megcsinálva 
és tökéletesen vezetik. A termek célszerűsége, 
berendezése, pedáns tisztasága, mind meglő 
lelt. A hölgyek mintnesapalának gyakorlata, 
cnlonás tartása, tisztelgése — élmény volt. 
Különben erről nem beszélhetek sokat, mert 
mindnyájan hatalmas cikkekben számoltunk 
be a látottakról.

Búcsút veszünk Jent-től, akit már várnak

ütemes ejüihniík 
gyártása úr Javítása, 

lűpokrűcoK raktára
LfiWV OSZKÁR Mmí

lástól a birkózásig, atlétikától a footballlg 
mindent csinálni és mindenhez érteniük kell. 
Ma különben is a specializálódás világál él
jük, ugy hogy vagy a Testnevelést Főiskolán, 
vagy a Sporttanfolyamon egy külön viuómes- 
terképző tanszéket kellene felállítani és világ
hírű ina még aktív kardmestereink bevonásá
val, gondolnunk kell arra, hogy mcslerután- 
póllósl képezzünk. A speciálison vivómester- 
képesítést nyerő fiatalember kél, esetleg bárom 
évig dolgozna bent valamelyik tanfolyamon, 
ahol kilencvenszázalékban csak vívással és tíz
százalékban más sportokkal foglalkozna. így 
elérhető lenne az, hogy néhány éven belül uj 
és friss fiatal mesterek folytatnák azt a nagy 
munkát, amit az elődök olyan gyönyörűen 
megkezdettek.

Az Uszószövetség is meg tudta találni nzo- 
kat a módokat, amellyel sportját mindig szé
lesebb és szélesebb keretekben tudta népsze
rűsíteni, tudott anyagi fedezetet találni uszo
dáira, a vivósporl intézőinek is olaszos tűzzel 
és japános vasakarattal is azon kell lenni, 
hogy a kardvívásban továbbra is az egész vi
lágnak tanárai és méltán megcsodált bajnokai 
maradjunkt Zöld Ferenc dr.

kollégái. Azzal válik cl. hogy sok olyan barátot 
kíván nekünk, mint amilyet benne szereztünk. 
A kis Magyarországnak és sportéletének bizony 
szüksége van az ilyen barátokra!

Vermes Magda-

HALLOTTA?...
... hogy Meisl Hugó, a legendáxhlrü osztrák' 

futballvezér válik a feleségétől. Az örökifjú 
Hugót egy gyönyörű olasz leány szédítette 
meg. Lám-lám, még erre Is jut Ideje az osztrák 
futballknpltánynak.

...hogy Schmehltng kivándorol Németor
szágból. Kiderült róla ugyanis, hogy ő sem 
száz százalékig — árja. Uj hazájául feleségé
nek: Anny Ondrának szülővárosul, Prágát vá
lasztotta.

...hogy Dinnyés Lajos kerüli n MUSz tájé
kát. Kérdésünkre azt a feleletet kaptuk tőle, 
hogv n Kom.júdl-gjászév telelte után végleg tá
vozik a MUSz-hól. Ok? Éppen n Komiéi*!]  Béla 
emlékének megörökítése körül felmerült viták.

...hogy Szép Klárát kellemes meglepetés 
érte. A bécsi Hakoali és cg.v svájci klub hívta 
meg versenyére, A jó formában lévő uszóníá 
mind a két meghívásnak eleget fog tenni.

...hogy Faragó Hajói, u nagyszerű tréner 
esküvőjén fiz évvel lett i<1Qsebh. Ugyanis. ..
tétben a gyakorlattal, Dn.ld! bá’ n háborús és a 
forradalmi éveket még szimplán sem számította. 
No, de egy esküvő sok mindenre kötelez...

Milyen lesz a fövőben 
a profi- ős amatőríemisx 
viszonya? Eteől bes^ 
PIERRE GILLŐN, a francia 
tenniszssövetsíg elnöEe, a világ 
legtlitiinöbb tennisz-SÁaüáttöje

Páris, szept. 24.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Nem tudom, mikorára e sorok napvilágot lát
nak. Pestre is eljut-e már I’ierrc Gillon most 
összeállított világranglistája. A világ egyik leg
elismertebb szaktekintélye, minden soviniz
must félretéve, olyan rangsort állított össze, 
ami nüanszdiffcrcnciákat leszámítva, fedi a 
„viíúgközvéleinény" nézetét is.

Kisporlolt termetű, magas, pirospozsgás arcú, 
Í0 és 50 év közötti férli — aki ritkán ad in- 
tervjul, de ha már beszél — csupa érdekes és 
jól megfontolt mondatot „enged világgá."

— Az első három hely kérdése nem lehetett 
vitás, Cratnford, Perrg és Vines méltán rászol
gálnak az előkelő osztályozásra. I’erry t Vines 
elé kellett lennem, egyrészt mert megverte ri
válisát, másrészt mert egész évi összeredményo 
■„kiegyensúlyozottabb."

— Cochcl-t meg amatőrnek számilollam, 
hisz az egész lentiisz-évcl amatőrként játszotta 
végig. Nem érdemelt jobbat n negyedik h< Ív
nél, erre viszont több sansza volt, már csak 
DavIs-Cup-beli győzelme minit, is, mint Aus
tinnak.

— Figyelemre méltó, hogy nz első tíz játékos 
közül hnt az angolszász, ami az angol faj óriási 
sportkészségére vall.

— Mindent összevéve, 1033. jáléknivója az 
előző évekhez képest, azt hiszem cselt. Vines. 
aki e perclen n „fiatalok" legnagyobb világ
tehetsége, egész évben gyalázatos fonnál an 
volt, az angolok és Crnwford jók — anélkül, 
hogy n hajdani Tildének, Cochet-1, Lacoste-ok 
klasszisát elérnék.

Mint vélekedik az amatőr—profiversenyek, 
ről, elnök ur?

— Olyan versenyek rendezése, ahol az egyik 
(esetleg a jobbik) játékos ingyen, a másik já
tékos honoráriumért játszik, egyszer-kélszer 
még érdekes, de végeredményben az amatőr
szellem rovására volna.

— Ismeri-e a mugynr lenni'z-sporlol?
— Sajnos, nem, de ép most olvasom, hogy 

Menzel 18:3-rn győzött a magyar bajnokságok 
döntőjében, nmi nein nagyon Vall a tintái ma- 
gvnr játékosok klasszisára. Pedig most, ami
kor a kontinensnek, mondhatni egyetlen extra- 
klasszisu amntőrjátékosa sincs — minden szö
vetségnek feladata, uj tehetségek iikín kutatni, 
mert bálba a holnap nagy játékosa c pcr« ben 
egy-egy magyarországi ..grundon" dobálja a 
gummi. vagy esetleg a rongylabdát.

Körösi László.
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Glóriának eszébe üllőit Paul Rodier, aki
nek szentül megígérte, hogy megnézi képeit. 
A fiatal festő boldogan újságolta « minap, 
hogy egyik csendélete, mely egv terített 
asztalt ábrázolt, valóságos „terülj asztal
kámra1' varázsolódott. Ugyanis a kép elle
nében egv jónevü vendéglős hosszú időre 
szóló ebédbérletet ajánlott neki. Egy barátja 
—- mesélte nevelve — egy portré ellenében 
nagyszerű rend ruhához jutott. Egy kolléga
nőnek pedig inókusprénunel bélelt téli
kabáttá változott át egy hangulatos „Erdő-

Gloria már intett is egy taxinak. — A 
„Porté de Versailles“-hoz a Kiállítási Pavil- 
lonba — mondta be a soíTőrnek.

Unsz perc mulva künn volt a „Porte"-nál. 
Leszállt, kifizette a kocsit, elinosolygott, mi
kor észrevette, hogv a soíTőr milyen bámuló 
szemekkel néz rá, bement, megváltotta a 
belépőjegyet, volt egv katalógust és indult 
a tárlat megtekintésére. Sorjába kezdte 
nézni a képeket. „Majd ráakadok Paul Ro- 
dier csendéletére" — gondolta közben.

A kiállítási pavillon kissé túlméretezett és 
rideg volt. A hatalmas helyiséget vászon
falak osztották részekre. Glória ép befordult 
az egyik szögletnél. Es szinte beleütközött 
egy magas, szőke fiúba. Zentay Béla volt, a 
„Csodacsalár".

— Jé, hát maga hogv kerül pont most 
Ide? — nevetett fel őszinte derűs örömmel 
a táncosnő. — Ilyen meglepetés! — Es paj
táson mozdulattal nyújtotta kezét a futbal
lista felé.

Az valósággal megkövülve állott olt. 
Erezte, hogy borzasztóan elvörösödik. Egy 
másodpercig szóhoz se jutott. Végre kissé 
akadozva telelte: — Egy Frank nevű, német 
festő barátom állított itt ki. Meg akartam 
nézni a képeit.

Frank kél kompozícióval szerepelt a tár
laton. Merész elgondolása, erősen modern 
képei közül, egyik már amatőrre talált. Egy 
holeltulajdenos félévi ingyenlakást ajánlott 
tel érte cserébe. A német festő tehát rövi
desen készült elhagyni az „Irisz-Holel'-I. 
Ezzel a hírrel lepte meg a múlt este Dagmarl 
és Zentayt, kik szívből osztoztak Frank örö
mében.

— Nahát, ez remek — vette fel a beszél
getési Glória —, hogy igy összeakadtunk. 
Most majd együtt nézzük tovább a képeket. 
Ha van kedve? — kérdezte és belemosoly- 
gott Zentay szemébe.

— Oh, boldogan — erősködölt a fin. Va
lahogy egyszerre nagyon bátornak, férfias
nak érezte magát Glóriával szemben. Talán, 
mert oly egyszerűen, szinte lányosán állott 
itt mellette. Egyedül, minden diszkiséret 
nélkül. Nem színpadi ragyogásban, hanem 
sima, fekete kcsztyüjébeh. Nem volt az elér
hetetlen sztár, csak egy szép, fiatal nő. — 
Na, én sem vagyok a legutolsó — húzta ki 
magát. Es tán először ütőit bele a híresség 
jóleső tudata. Eszébe jutott, hogy „csoda- 
csalár“-nnk is hívják és hogy nevét már a 
• poriprimadonnák börzéjén — a reklámban 
►—is jegyzik. Kél nap elölt egy borotvapegne- 
gvár nz ö nevével lanszirozla legújabb gyárt
mányát.

Kettesben indultak tovább. A kora dél
utáni órákban kevesen voltak itt. Majdnem 
egyedül sétállak a tarka barka képek között. 
Zenlay persze nem a festményeket nézte, 
(íloria is elfelejtene, hogy Paul Rodier csend
életét akarta megkeresni. E percben határo
zottan jobban érdekelte őt ez a csinos, ma
gyar fiú itt mellette.

— Meséljen kicsit magáról Monsieur Zen
lay — szólalt meg. Mióta van Párisban? 
Szeret itt lenni? Mit csinál mindég? Tudja, 
ii múltkor az „Alhambrá1-bnn alig tudtam 
egy szót is magához szólni. De olyankor 
mindig ugv körül vagyok véve...

A kedves, közvetlen hang, mintha cl akar
ná törölni a múltkori <-I még most is bántó, 
fájó emlékét. Béla valahogv teimészetcsnck 
vette, hogy az ünnepelt művésznő a szinpad 
világában más lény. Oh, de ifi, milyen drága, 
bájos. - Miiven .szerencséin van, hogy itt 
találkoztam vele ujjongott magában.

— Augusztus végén jöttem Parisba — 
kezdte. J.s most már feloldódott a nyelve. 
Szaporán fűzte a francia szavakat, csak 
néha keresve egv hiányzó kifejezést, amit 
Glória mosolyogva beékelt a mondatba.

— Mintha régi jóbarátok lennénk — ve
tette egyszer közbe a nő.

— Maga nekem nem idegen. Ha tudná, 
mennyire <s mii. nagyon a gondolatomban 

amiót i elő r intgláttam a „l.idoban" 
robbant ki a íiuból.

Lelkesen és rajongva nézte Glóriát és 
észrevette, hogy az,egy picit ^elmosolyodik, 

hall, minden változatban.
— Nem, nem gúnyolom ki — vágott visz- 

sza a táncosnő. — Csak mosolyogtam, mert 
eszembe jutott, hogy maga akkor este a 
„Lidóban" milyen .nagyon bámult rám.

— Csodálkozik?
— Nem éppen. Higyje el, bármennyire 

körülrajongott is egy asszony, jól esik neki, 
ha ezt mindig és folytonosan érzi. Es külö
nösen akkor, iia a tetszés és rajongás olyan
tól jön, aki szimpatikus és kedves . . .

— Hát egy kissé szimpatikus és kedves 
vagyok magának? — kérdezte Béla mohón.

— Igazán, — bizonykodott Glória és bele
villantotta kék tekintetét Béla arcába. — El 
sem képzeli, — tette hozzá — mennyire 
drukkoltam magáért akkor a meccsen is, 
mert érdekelt. És hogy rémüldöztem, mikor 
elesni láttam.

— Oh, ne mondja. Milyen boldog vagyok.
— Szinte kiáltva jött ez a fiúból és annyira 
szívből, hogy Glória egy percre elkomolyo- 
doll.

— Milyen természetes, őszinte ez a fiú — 
gondolta. Nem szabadna vele játszani. De más
részt őt magát is érdekelte ez a friss fiirt, 
amelyben újszerű emóciókat sejtett. Ez nem 
volt a puszta férfiéhség, kívánás. Ez a csi
nos, magyar futballista itt mellette valami 
édes, rég elfelejtett szcnlimentalizmust ho
zott ide. Vakáció van . . . Megint érezte ezt 
a felszabadító hangulatot.

Közben körüljárták a pavillont. Végre rá
akadlak Paul Rodier csendéletére.

— Nekem már elegem is volt a képekből
— jelenlétié ki Glória.

— Hát istenem, már menni akar? — ije- 
dezett a fiú. — Nem nézi meg még a ne
met barátom, Frank festményeit?

Félt, hogy a csodavéletlennek köszönhető 
találkozásnak nem lesz folytatása. Legalább 
ezt a néhány percet szerette volna liosz- 
szabbra nyújtani.

Glória egy szempillantást vetett a balcsuk
lóján gycmántkerelben megbújó kicsiny 
órájára.

— Most félöt van. Igen, megyek. De tudja 
mit? Ha akar és nincs más dolga, ugy kí
sérjen el, Haza, énhozzám, Kap egv csésze

| teát. Kicsit elbeszélgetünk, jó?
Zenlay Béla elölt vad kaotikus színfoltban 

láncoltak a pavillon falán levő festmények.
— Hogy akarok-e? Boldogan!
Kijöttek a kiállításról. Néhány lépést tet

tek a taxiállomásig. Béla gyorsan kiválasz
tott egyet, egy frisen lakkozott zöld Citroent. 
Besegítette Glóriát, aki bemondta a sofför- 
nek a címet.

A kocsi futott velük a városon át. Alko
nyodon és Páris készült esti öltözékére. 
Egyre-másra gyultak fel az ivlámpák, 
reklámok izztak szivárványosan. A Concorde- 
téren az obeliszk fáklyaként ragyogott.

Az utón keveset beszéltek. Zentay kissé 
szédületben volt. Glória pedig, talán maga 
se tudott volna számot adni az érzéséről, de 
valami nagy öröm voll benne. „Vakáció 
van . ..“

Már elhagyták az Etoile-l. Az „Arc de 
Triomphe" fényszóróval világítva épp akkor 
szökkent fénylő kontúrokba.

— Milyen gyönyörű ez a Páris ... — só
hajtott Béla. — Tán sose látta ilyen szép
nek.

A „Parc Monceua" körül, egy csendes ut
cában állt meg az autó. Finom, előkelő kül
sejű ház voll a Rue Théodule Ribol-ban, 
melynek csukott kapuja most megnyílt.

— Liftet veszünk, magasan vagyok, a 
hatodik emeleten — mondta a táncosnő. Egy 
perc alatt fenn voltak. Glória reliküljében 
keresgélt. Béla kivette a kezében levő kis 
csomagot. A kesztyűket, melyeket a nő dél
után vásárolt.

— Hol vannak a kulcsaim? Semmi baj, 
már megleltem őket. Ma ugyanis kimenős a 
szobalányom, nincs aki ajtói nyisson.

Előre ment, kizárta az ajtót. Felcsavarta 
a villanyt. Béla ott állt a küszöbön.

— Ilát Isten hozta nálam — nyújtotta ke
zét Glória a fiúnak.

Egy hatszögletű hallban voltak. Mennye- 
zetvilágitásból fehér fény öntötte el a szo
bát.

— Tegye le a felöltőjét — szólt a táncos
nő. () maga is letette kis fekete bársony
kalapját. Kabátját egv székre dobta! Ott ál
lott, fekete-fehér puíloverben, mely remek 
alakjára tapadva, kirajzolta két kis mellét. 
Ránézett Zentayra. Mosolygott, hogy a fiú 
tekintetét magán érezte.

VI. rejtvény
I. Jókai Mór hí

res mondása. 
(Vakhettlk: <i, I, a) 
Folytatása az 1. 
függ, sorban

10. Jó kedve van
II. Dicsfény
12. .Magyarul — labda
13. Kabátféle
14. Akasztófa
15. Zizegő hang
IO. Római szám: 1051
18. Orosz folyó
IP. Pesti lapszerkesztő
22. Lombik
23. Felesége van
24. Frnncla hölgy rö

vidítése
2ő. Tatai Ifjuságl 

Egyesület
27. Utalási szó a 

lexikonban
30. Egy híres centrále 

neve
38. Férfinév
34. Elsuhanó
35. Hosszú Ideig

1. Az 1. sz. vízszin
tes sor folytatása 
(Vakbelük: m, z, 
*1

2. A Nemzeti művé
sze — fonetikusan

3. Nem egyenesen 
álló

4. Szabószerszám
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— Tudja, igazán örülök magának. Nem is 
álmodtam ilyen váiallan vendéget. Milyen

— Nekem az egész olyan, mint egy álom
— felelt a fiú.

— Hát kerüljünk beljebb — szólt Glória. 
Kinyitott egy ajtót. Tessékelte Bélát befelé. 
Szinte teremnek is beillő nagy, tágas szoba 
volt. A falakra festett freskókat — szép, vi
rágos álomlájak voltak — metszett tükör- 
falak tagolták el. Nyugodt szürke és régies 
rózsaszín selyem- és bársonykarszékek, kém. 
vetek és zsámolyok szerte. Óriási kandaló. 
Semmi apró csecsebecse. Csak egy-egy halai- 
más váza. Meg táncosnő-alakokat ábrázoló 
finom porcellánszobrok. És sok-sok virág. 
Karcsú, magas kelyhekben liliomok. Nyú
lánk vázákban sárga és vörös rózsák. Kecses 
velencei poharakban mimózák. Alacsony 
állólámpák szivárványszines ernyője alól 
bujt ki a világosság. Meg a mozaikpadló sző- 
nycgmenles közepén, csillagalakban kirakott 
üvegek alól szikrázott fel tarka fény.

— Te jó Isten, milyen pompás itt magá
nál! — kiáltotta fel Zentay Béla.

— Nem oly veszedelmes — válaszolt kö
zömbösen a táncosnő. — De ha már saját 
palotám nincsen, ugy ez a kis appartement 
nem cpp rossz. Nézze, itt gyakorolok, tán
colok.

Két aranyozott, korinthusi oszlop között 
lehulló biborbársony függönyt húzott szőj- 
jel. Egy kis szinpad tűnt elő.

A futballista eiszótlanodott. Glória talán 
érezte, hogy a fiúra ránehezedik ez a 
pompa. Pajtásosan megfogta a kezét.

— Jöjjön, ez lulünnepélyes. Átmegyünk 
az én kis nappalimba, amit jobban sze
retek.

Sarokszoba volt, ahova most beléptek. 
Kereken kiképzett falaival, romantikus to
ronyszobára emlékeztetett. A berendezése 
azonban távol volt minden romantikától. 
Nagyon modern, sima, leegyszerűsített vo
nalú néhány bútordarab állott csak benne. 
Az egyszínű, halványsárga falon egy két 
kép. A padlót teljességben puha, levendula
kék szőnyeg borította. Szabadon, a szoba 
közepén széles pamlag. Néhány apró, ala
csony asztalka, mély székek. Egy kereken 
iveit szekrényke tetején könyvek. Szögletes 
üvcgtarlályokban fehér áriumok és szeg
fűk. Kaktuszok és lefutó zöld növényekkel 
megrakott, lépcsőzetes virágállvány, lugas
szerű válaszfalat képezett a szomszédos 
szoba felé.

— Ugy-e, ez kedvesebb? — kérdezte 
Glória a még mindig szótlan fiút. Közben 
bekapcsolt egy opálos szinti, nagy álló
lámpát. Különös világítást kapott a szoba.
— Üljön k szépen, rögtön kap teát — szólt 
a nö.

— Nem. köszönöm. Maradjon inkább itt 
mellettem — felelt Béla. Maga se vette 
észre, hogy hangja inkább követelő volt, 
mint kérő.

— Jó, de akkor legalább megiszunk egy 
pohár porlói bort — és Glória ment is ki 
a szekrényhez, kivett belőle egy üveget. Két 
szépen csiszolt, kékben játszó poharat, meg 
egy aprósüteményekkel lelt kis ezüslkosarat 
tett az asztalkára. Töltőit a poharakba. Az
tán odament egy zsámolyon álló gramofon
hoz és megindította. Felhangzott a „Jöjj ve
lem az őserdőbe" dallama. A rumba, melyre 
Glória esténként táncolt. (Folytatjuk./
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