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idegiepo izgaiom, ooiranv 
a bécsi meccsen hatvanezer 
tomboló, fütyülő néző előtt

Kiss Gyula riportja a nagy mérkőzésről
Döntetlen eredmény 2:2

Á bécs! magyar-osztrák Iabdarugómérkö- 
zés hallatlan lázba hozta nemcsak a főváros, 
hanem a vidék közönségét is. Szinte másod
percenként csilingeltek a Hétfői Napló szer
kesztőségének telefonjai és izgalomtól elfúlt 
hangon kértek az érdeklődők százai részle
tes felvilágosítást a nagy labdarugó csatáról.

Félnyolc órakor végre jelentkezett a bécsi 
BZéikesztőségünk és

a vonal túlsó végén megszólalt Kiss 
Gyula hangja

és a következőket jegyezhettük fel:
— Ha már nyilatkoznom kell, őszinte 

akarok lenni: egészen őszinte, még akkor is, 
ha tudom, hogy az őszinteség nem mindig 
okos dolog. Különösen olyan esetben, ami
kor a közhangulat szívesebben vesz egy kis 
szépítést, mint egy rideg, objektív megálla
pítást. De most azt kell mondanom,

oly remek volt a ml válogatott csapa
tunk, hogy nemcsak a döntetlent ér

demelte ki,
de a. gőzeimet is megérdemelte volna.

—- A magyar csapat egyik lcgbravurosabb 
haditeltét vitte véghez a bécsi praterbeli 
Stadiónban. Szerelnék lelkesedni .szerelnék 
elragadtatva lenni és hozsannázói feltáma
dásának. De nem tehetem, nem engedi fana
tikus igazságszeretetem, kényes Ízlésem a 
futball területén és igy azt kell mondanom, 
hogy

n hécM eredmény nem foglal magában 
semmi mást, csak egy momentán sikert, 

amit állandó jelleggel fel nem ruházhatunk.
— Ugy érzem magamat, mint aki egy 

grandiózus színházi előadásról jött el kielé
gítetlenül. Gyönyörű volt az előadás első ré
sze, de azután befagyott, a művészek kon
tárokká vedlettek, elrontva minden illúziót, 
amit addig teremtettek.

— Szinte meg sem lehel érteni az osztrák 
csapatot. Mi történi vele? Az első félidőben 
elkápráztatott, mint nz énekmüvésznő, aki
nek gyerekjáték a magas cé, hogy azután az 
előadás második részében a statiszta szín
vonalára csússzon le. Figyeltem az első fél
időben

az óriási osztrák technikát
és — a karambol játékra ^ondoUnm. Az osz
trákok ha kellett, manche-ra, ha kellett, 
rekuzérn játszottak, ugv dolgozlak, akár 
mint a billiárd művészei, minden riákó- 
lökéssel ujabb állást biztosítva maguknak. 
A magyarok

csak a legközönségesebb ziccereket tud
ták megjátszani, 

de ezt is ugy, hogy a golyókat minden poén 
után széjjel is szórták. A technika dolgában 
annyira felettünk voltak az első félidőben, 
mint hajdan az angolok. Minden soviniz
mustól elvonatkoztatva, az osztrákoknak ez 
a félideje élményszerü volt éj súlyos aggo

dalmakat jelentett a második félidőre nézve.
— De mi történt? Az osztrákok 

váratlanul letörtek.
eltűnt a technikai fölény s lett a nagy Wun- 
dermanschaftból egészen szimpla, majdnem 
tehetetlen csapat. Egyenesen megmagyaráz
hatatlan. Tán a kitűnő vívó esete ez. Ha a jó 
vívó párbajra kél valakivel, akinek kard 
még sohasem volt a kezében, sokszor ma
rad verve a porondon. A tudást letöri a tu
datlanság. A finomkodó művészetből kiso
dorja a másik fél kiszámíthatatlan rohamo- 
7á<n. Mintha az osztrákok

elunták volna nagy stllusfölényiiket, 
vagy elbizakodottá telte volna őket két

gólos előnyük,
amit behozhatatlannak Ítéltek. Ez volt a 
színjátéknak nagy és értelmetlen fordulata, 
amely csekélységem részére a mai mérkő
zést nem engedte bevonulni különlegesebb 
sportélményeim közé. Ami azonban az oszt
rákok első félidőbeli művészi játéka mellett 
magával ragadott, az

a mi Sárosi Gyurkánk iskolakönyvbe 
kívánkozó játéka.

— Az egyszerű eszközökkel dolgozó nagy 
művész megtestesülése volt. Így is mondhat
nánk: ő volt a magyar csapat. Sárosi 
György döntetlenül végzett Asztria váloga-
_________________(RÉSZLETES TUDÓSÍTÁS A MECCSRŐL SPOKTMELLEKLETCNKBEN A 11-IK OLDALON)

Gömbös Gyula és József főherceg 
beszélt a frontharcosok vasárnapi 
impozáns ünnepén

, , „ . „ A magvar
népnek erőskezU vezérre van szUksége — mondotta a főpolgármester

Vasúrnap zajlott le a frontharcos ünnepség 
második napja. A kora délelőtti óráktól 
kezdve ezer és ezer ember hömpölygőit végig 
az Andrátsy-idon, a Hősök lerén már katonás 
sorokban barna uniformisban oszlopokba fej
lődve álltak az Országos Frontharcos Szövet 
ség tagjai. Az Ismeretlen Katona sirjn mögött, 
az Árpád-szobor lábúnál

valóságos cászlóerdŐt lengetett a szél.
A szinpompás képet nz Aréna-ut közelében vi
déki frontharcos kiküldöttek pilykés, fckele- 
dolmáilyos csapata zárta be.

Tiz óra után érkezeit meg frontharcos uni
formisban

Huszár Aladár
főpolgármester, majd

Slpőcz Jenő 
polgármester is. Féltizenegykor kürt jelzés és 
a frontharcosok éljenrhalgása közben meg 
érkezett

József főherceg
világoskék tábornoki uniformisban. Pár pilla
nat múlva isméi kürtszó jelezte a kormányzó 

tolt csapatával, ha ugy tetszik: az osztrák 
Wundermannschaft-tal. Nem szeretnék élő 
lényt az egekig emelni, de vele kedvem 
volna ezt megcselekedni.

— Örök kár, hogy nem volt ma még 
egy, csuk egyetlenegy hozzá hasonló 
játékosunk, mert akkor az adott sze
rencsés körülmények között csodát ér
hetett volna üteg a bécsi Stadion közön

sége.
— Srfrosí hadvezér volt, aki kimentette se

regét a halálos veszedelemből, sőt csaknem 
az ellenfelet kényszerilette kétvállra. Min
denütt ott volt és ha a jószerencse nem áll 
a Wundermanschaft mellé, megszülethetett 
volna a nagy, végső, diadala is. Smistik egy- 
ideig győzte a harcot Sárosival szemben, de 
végül alulmaradt és

legyőzetése felelti keserűségének egy 
Sárosi lábára mórt brutális rúgással 

adott kifejezést.
— Mintha Sárosi lerugása hozta volna a 

fordulatot, következtek a magyar gólok és 
hajszálon múlott, hogy nem következett el 
a harmadik győztes gól is Ettől azonban 
megóvta a sors az osztrák csapatot. A mér
kőzésről szóló beszámoló végén megint 
csak őszinte kijelentés az, hogy nincs szük
ség uj szövetségi kapitányra.

képviseletében megjelenő
Gömbös Gyula miniszterelnök érkezését, 

akii szinten hangos éljen-kiáltással fogadott a 
lömeg. Megszólalt a himnusz s mialatt szólt 
a zene, a vendegek díszszemlét tartottak, 
amelynek befejeztével kemény vezényszavak 
pattoglak:

— Imához/
Vitéz Mándoky Sándor tábori főesperes ál

lott n szószékre és a Hiszekegy-el mondotta el 
a fronlhnrcos alakulatok tagjaival. Az ima 
után ismét felegyenesedtek n lehajtott zászlók 
és Takách-Tolvay József Rróf megnyitotta a 
frontharcos-ünnepet és üdvözölte az' ünnepély 
vendegeit. Rövid német és olasz beszédben kö
szöntötte a német, osztrák és olasz fronthar
cos alakulatok megjelent tagjait.

Ezután József főherceg niarsallbotlal a ke
zében állott a szószékre.

— Örömmel lölt el — mondotta többek kö
zölt —. hogy ismét szemtől szemben látjuk 
egymást, örömmel tölt cl, hogy eljöttetek fel
ajánlani magatokat a nagy magyar egységnek. 

az a kapitány, aki ilyen eredményre 
India vinni raanafát. ninrndínn a helvén 

és dolgozzon tovább a magyar labdarugó 
sport javára.

Dolfuss kancellár beszél 
a magyarokról

A második félidő 15. percében a Hétfői 
Napló munkatársa engedélyt nyert Dollfuss 
kancellár páholyának meglátogatására.

Dollfuss nejével együtt izgatottan fi
gyelte a mérkőzés menetét. A lő. perc
ben a kancellár felállóit, mert egy fon
tos tárgyalás miatt távoznia kellett a 
stadionból. Ekkor rúgták le a küzdő

téren Sároslt.
— Armcr Kéri! — kiáltott föl a kancellár 

és visszaült helyére. Mindaddig ottmaradt, 
amig Sárosi vissza nem tért a pályára.

— Nagyon izgalmas a mérkőzés — mon
dotta a kancellár —, a magyarok most hal
latlan tűzzel játszanak.

Azután órájára, majd a küzdőtérre te- 
kintgetve, sajnálkozó arccal hagyta el a 
stadiont. Az olasz atléták kék Iréningtrikó- 
bán sorfalat állottak a kapuban és fasiszta 
kézfelemeléssel üdvözölték az osztrák kan
cellárt.

Szent meggyőződés él bennem, hogy azt a né
pei, amely oly dicsőén tud küzdeni, mint aho
gyan ti küzdöttetek a világháborúban,

nem lehet elpusztítani, még ha a poklok 
minden ereje fog is össze ellene.

Huszár Aladár 'főpolgármester méltatta ez
után az ünnepély fontosságúi: — Jól esik fér
fiakat, igaz magyarokat látni — mondotta, 
majd azt hangoztatta, hogy a magyar népnek

erőskczll vezérre van szüksége,
mint a nemes paripának kemény lovasra, mert 
csak igy tud produkálni

A beszédek elhangzása ulán megkoszorúzták 
iiz Ismeretlen Katona sírját, majd von Haupc 
Brignd-führer a német frontharcosok, Valter 
h’optitz Őrnagy az osztrák frontharcosok kép
viseletében és Almirkari fíossi mint az olasz 
frontharcosok elnöke üdvözölték a magyar 
frontharcosokat. Végül Takácli Tolvag József 
gróf bezárta a gyűlést

A Várban tisztelgő menetben vonullak föl a 
kormányzó előtt. Utána
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GÖMBÖS GYULA miniszterelnök
* miniszterelnökségi palotában

fogadta ii német, olasz és osztrák front*  
harcon kiküldöttek, 

valamint a magyar frontharcos csoportok ve- 
Melóit.

A terembe lépő miniszterelnököt Takách- 
Tolttaj .József gróf, a Magyar Frontharcos 
Szövetség elnöke üdvözölte néhány meleg szó-

A FRONTHARCOS ÜNNEPÉLY DÍSZES KÖZÖNSÉGE

Bál-
Gömböt Gyula miniszterelnök megköszönve 

fez üdvözlést, a többi kólóit h következőket 
mondotta:

— A magyar ma már nem engedheti meg 
magának azt a luxnál, hogy mindenki külön- 
kiilört táborba szállva akarja egyengetni a 
maga útját. .Mn már csak egy zászló lenghet a

Vasárnap Németországban mindenki 
csak egy tál ételt evett

Hatalmas földműves ünnepség Hitler részvételével
Petiin, október 1.

(A Hétfői Napló tud. telcfonjelentésc.) A né
met kormánv nagy nációt indított áz ínségesek 
ellátására. Tegnap voll az ekő vasárnap, ami
kor a téli Inségakcló javára meg kellett szőri- 
tani minden egyes német embernek az étke- 
Bálét

VaAárnap az ebéd csak egy tál ételből ál
lott,

& többinek n költségeit az Ínségesek javára 
tellett adományozni.

Vasárnap tartották meg első ízben a biroda
lom területén a tennésbotnkarifás hálaadóün
nepét. llamelni jelentés szerint

közel félmillió földműves gyűlt össze * bi
rodalom minden részéből

■ bilkebergi hegyoldalon, hogv a földműves 
Jakosság nagyszabású népiiniíepségéin részi

Az öngyilkos dr. Sándor György 
orvos tragikus életregénye

A jánoshegyi halott a numerus clausus 
és a nehéz viszonyok áldozata

Néhány nappal ezelőtt hirdetés jelent meg 
B napilapokban:

„Gyuri! Nagy szeretettel és összetörve vá- 
rumi.' haza. Bii'tön jelentkezz! Apa, Blanka, 

Margit.
A hirdetés megjelenésével egyidejűleg, pénte

A Király Színház fennállása óla nem előzőit 
meg operettet olyan érdeklődés, mint a „Süli 
galamb‘‘-ot. Már a hivatalos pénztárnyitás előli 

TÖMEGEK OSTROMOLTÁK
a színház irodáját jegyekért. A példátlan érdek
lődés szól elsősorban

Rökk Marikának
Aki a Zsákbamacska szédületes sikere óta hat
hónapos szünet után lép újból a budapesti kö
zönség elé ragyogó szerpeben.

R ÁTKAI MARTON
n knengtatás nagymestere remek figurát alakít. 
Újszerű művészi feladatra vállalkozott

BEREGI OSZKÁR,
aki éleiében először játszik operettben.

24 csodát díszlet, 400 pazar Jelmez, 3 
Jegyek aa első tíz előadásra kap- Un A Hl ifin 
aatók a írlnhA^pénrjArenAl 6« aa | l ullMul

30° o Kedvezményre logosltű
UTALVÁNY

HÉTFŐI NAPLÓ 
kacagó kabaréjára 

ohiúDsr 22-en a ZeiM^iaiiaii 
Jegyek kaphatók a KOh’CERT-nél, IV., 
Váci-utca 23, nyolcvan fillértől öt pengő 

Árban.

nemzeti érzés nemes Ihletében: az abszolút 
nemzeti érdek zászlaja.

— Mn félre kell állnia a plpogya magyalok- 
nak,

félre kell állni
azoknak, akik nem tehetségük és saját erejük, 

hanem protekció és más méltatlan eszközök 
utján akarnak érvényesülni. A nemzet szá
mára ma az erős egység, az erkölcsös életfel
fogás, a szociális elhelyezkedés igazságos biz
tosítása szükséges.

A miniszterelnököt beszéde végén a jelenlé*  
vők lelkesen mégéljenezték.

vegyenek. A részlvévőket külőnvonatok és 
autóbuszok hozták Hükcbcrgbe és égy külön- 
vonuton Berlinből a diplomáciái lesiüiei is 
megérkezett.

Hitler Adolf kancellár és a birodalmi kor
mány többi tagja is rászívott az ünnepségekén. 
A kancellár autója félliz órakor érkezett meg. 
A Rcichstvehr, a rohamosztagosok és az aCél- 
Siaakosok állottak sorfalat s a Relchstvehr 
egyik lovasszázada részesítette katonai tiszte
letadásban a jelenlévő előkelőségeket.

A Weser folyón egy pontönhidról egy tüzér 
üteg

21 diszlövést adott le.
Az ünnepségek délután 3 órakor érték el telő 
pontjukat. Elsőnek Darré birodalmi élelme
zésügyi miniszter beszélt, majd utána Hitler 
kancellár tartott nagy beszédet.

ken bejelentenék a főkapitányság ettüpésl osz
tályán, hogy dr. Sándor György, a zsidókórház 
címzetes sógédórvosa csütörtökön reggel eltá
vozott a Lánchid-utra 13. számú házban lévő 
lakáláról, azzal, hogy a kórházba megy és 

többé nőin lért vissza.

A kórházban, amelynek ortopédiai osztályán 
dolgozott, csütörtökön mór nem felen! mey.

Szombaton délután a JártOshegyen megtalál
ták a 31 éves orvos holttestét, mellette orvoll 
táskája feküdt ét néhány Üres morfium-fiola: 

dr. Sándor György rncgmérgete magát.
Táskájában kéltoroá búcsúlevelet találtak, ame
lyet hozzátartozóinak irt: „Kedveseim, idegeim 
felmondták a Ssolgálatot, steruusztok. Gyuri'.

A megdöbbentő öngyilkottág háttere- 
tlpIkuMn mai magyar orvostragédia.

Amikor a nagymüveltségü, öt nyelven periek
től beszélő fiatalember lóérettségizett, zsidó val
lása miatt

a numerus clausus kirekesztette aa egye
temről.

Édesapja Neumann József, ügynökségi iroda 
tulajdonosa költséget nem kímélve, külföldre 
küldte fiát. A szorgalmas él tehetséges fiatal
ember

Németországban és Olaszországban orvosi 
diplomát szerzett

és hosszas, megfeszített munka után sikerült 
diplomáit Magyarországon is nosztrifikáltat ni. 
Az ezzel járó Izgalmak azonban kimerítették 
dr. Sándor György idegeit és a fialni orvos sok
szor elpanaszolta barátainak:

__ Az egész életem nosztfifikálásbát és tanu
lásból All, a fává pedig reménytelen.

A nagvképzéttségü orvosnak csak 
címzetes aegédorvosl minőségben 

Sikerülit bejutni a mült év novemberében a 
Zsidókórházhoz. Magánprakszist is folytatott és 
igy szerényen megtudott élni. Édesapjával 
égyüti lakóit a Lánéhld-UtCal négyszobás lakás
ban. Mással jóformán nem közlekedett, mint 
két asszonynővérével, Blankával és Margittal.

A kórházban kollégái 
rendkívül képzett és Idkllamaretea orvos

nak Ismerték,

Az R. 101 borzalmas katasztrófájának 
színhelyén megpecsételték 

„ f az angol-francia barátságot
A francia
és angol kormányfők nagy beszéde a vasárnapi emlékünnepélyen

Pária, Október 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefönjelen- 

tése.) A beauvaisi emlékmű vasárnapi felava
tása nagy angol-francia barátkotát jegyében 
folyt le. Az emlékoszlopot a beauváisi ország
úton állították fél 1500 méternyire Alól * hely
től, ahol három évvel étciöti az első októberi 
vasárnap

borzalmas körülmények között pusztult el 
a nagy viharban az R. 101 angol óriáslég

hajó.
A Szörnyű katasztrófa 46 halálos áldótátdnak 
emlékére emelték ezt az tnilékmfhieí

Alton környékbeli polgármester beszélt első
nek, majd utána Daladier miniszterelnök mon
dott nagy beszédét. Magasztalta a brilt légi
flotta nagy teljésilményéit és a szerencsétlenül 
járt R. lói óriásléghajó múltbeli sikeréit. A 
francia miniszterelnök beszédében minduntalan

Kánya külügyminiszter vasárnap 
hazaérkezel Géniből 

és nyilatkozottá Hétfői Napló munkatársának
Kánya Kálmán kUltifty-mintatér egy 

heten genfi tartózkodása után vasárnap este 
9 óra 55 perckor befutó gyorsvonattal 
hazaérkezett Budapestre. A külügyminisz
ter a pályaudvaron a Hétfői Napló 
munkatársának a genfi tanácskozásokkal 
kapcsolatosan a következőket mondotta:

— AB érdeklődés Genfben főképpen a le
szerelés kérdése köré összpontosul. A genfi 
tanácskozások egész folyamán az Olasz ja
vaslat van előtérben, amelynek lényege az, 
hogy a streSai elvi megállapodásokat az ál
lamok átvigyék a gyakorlatba. Nagyon Üd
vös lesz, ha ez sikerül. Minden agrárállam

A KIRÁLY SZinHftz Unnecűives megnyílása
Sült galamb 

SzilágyI-Lajtai nagy revtloperetlfe.

Flöklc IWS aa a*  2 8< u| arerepe

aki azonban zárkózott és nagymértékben Ide
ges ember. Idegességének egyik föoka 

állandó félelme volt, hogy clvMztl nagy 
küzdelmek árén szerzett állását.

Egyik kollégája azt mondotta róla a Hétfői 
Napló munkatársának, hogy „Önmagával meg- 
liasonlltt ember volt". Dr. Sándor Györgyöt

a numerus clausus és ■ nehéz viszonyok 
tették meghasonlott emberré, aki nem bírta to- 
vább az élet küzdelmeit.

A Lánchid-utCal lakásban a megtört hetvBiv 
évéi édesapa és két szerető nővér siratja al 
öngyilkos fiatal orvost.

rámutatott
az angol-francia borán kapcsolatok egyre 

fokozottabb klmélyülésére.

Eztiián MácDonald mondott meghatódott 
hangon beszédet és méltatta a szerencsétlenül 
járt Thomsön légügyi miniszter érdemeit, aki
ben egyik legbizalmasabb barátját veszítette 
él. MacDonald hálatelt szavakkal köszönte meg 
a francia kormány figyelmét.

Férflszabőtermemben lévő divat- 
szövetekből rendelhető mérték 
után őszi férfiöltöny, Átmeneti fel
öltő vagy téíikabát előldény le
mérsékelt érakon, 40 és 50 P-érL 
„Divat uiiszabóság“, Erzsébet- 

körút 1. I. emelet.

kormánya fontosnak tartja, hogy a megöl*  
dás bekövetkezzék.

Kánya Kálmán végül bejelentette, hogy ■ 
legkedvezőbb Impressziókkal távozott el 
Géniből.

—• Lezuhant a repülőgép, három utasa ször
nyethalt. Londonból jelentik: Ldkehurst kőte
lében vasárnap délután egy egyfedelű utal- 
Szállító repülőgép lezuhant és három utasa 
irórnyefhalt. A szerencsétlenül Jártait 
van Mac Gillchrist, az Air Navigatlon, •« 
egyik legnagyobb angol légiforgalmi társaság 
ügyvezető igazgatója.

Nagy meglepetés lesz A közönség számára
PATAKI JUCI,

akinek világsikereit n budapesti közönség Is 
bizonyára szentesíti.

DÉNES GYÖRGY—LATABÁR ÁRPÁD, 
FODOR—HORTI 

ugyancsak nagy erősségei a parádés enientlé- 
nk. A szinház nz. operettet a párisi és londoni 
revük nagyszabású kiállításához hasonlóan ál
lítja ki. — A rendezés munkáját

TIHANYI VILMOS
főrendező végzi, a zenekart 

NAGYPÁL BÉLA
vezényli, n diszle'ek és jelmezek az európai hlrtt 
PÁN JÓZSEF művészt tervei szerint készültek. 
A táncokat ÜTASSY GIZI tanítja.

? tagú zenekar, összesen 150 szereplő.

szombaton, október 7-w
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AZ UDVARIASSÁG NETOVÁBBJA
Ellesett Jelenet a genfi ruhatárból

I. DIPLOMATA: — ... Parancsoljon... ön előbb volt ittl
II. DIPLOMATA: — ó, köszönöm, kolléga ur... csak ön után.

Budapesti tűtárgyalás lesz
Matusua Szilveszter Ügyelten 

Ulra Budapestre hozzák az ekrazitos remet, megtartlák 
a totárgyalást, azután ulsszautszlk Ausztriába—a jliter- 
bogl merénylet miatt is Budapesten uonlák felelősségre 
nz ítélet után a német vasútnak ki kell fizetni a százezer 

márkás unalmat a budapesti rendőrség számára.
Hetek múllak el azóta, bogy Matuska 

Szilveszter nagy pőre foglalkoztatta a nyil- 
yánojságot: az ekrazitos rémet hazahozták 
Budapestre, az osztrákok „kölcsönadták'', 
amid a binlorbágyi szörnyű merénylet ügyé
ben a vizsgálóbíró lefolytatja az előzetrs 
vizsgálatot, nehogy az ügy részletei fele
désbe merüljenek. Matuska a vizsgálóbíró 
előtt részletesen elmondotta a merénylet 
történetét, kihallgatták a tanukat is, azután 
a rémet visszavitték Ausztriába, a steini 
fegyházba.

Mialatt Matuska Budapesten volt, a vizs
gálóbíró elrendelte elmebeli állapotának a 
megfigyelését. A törvényszéki orvosszakér- 
tök napokon át figyelték és

most dolgoznak a szakértői véleményen. 

Előreláthatóan még néhány hétig tart, amig 
véleményükkel elkészülnek és a bíróság elé 
terjeszthetik.

Információnk szerint a vizsgálat befeje
zése után — amely már nem tarthat so
káig — a magyar és osztrák igazságügyi 
hatóságok megállapodnak abban, hogy

Matuskát újra Budapestre hozzák és 
itt a pestvidéki törvényszék megtartja 

ügyében a főtárgyalást.

Annakidején, mikor a budapesti főkapi
tányság politikai osztálya Matuska Szil
vesztert elfogta, a német államügyészség 
érdekes nyilatkozatot tett. A németországi 
jelentés szerint a potsdami ügyészség — 
amelynek hatáskörébe tartozott a jüterbogi

Láluánvos ftolonilsai
a

ul revüíe

Október 
szenzációja! 

BeiéDödii nincs 
Asztalrendelés: 14-1-87 

merénylet ugye — ugy döntött, hogy nem 
reflektál Matuska Szilveszter kiadatására,

a magyar bíróságra bizza az Ítélkezést 
a jüterbogi merénylet ügyében is, 

igy Matuska egyszerre felel a pestvidéki 
törvényszék előtt a jüterbogi és biator- 
bágyi merényletért.

Matuskát a nemzetközi jog szerint 
nem lehet halálra ítélni, 

mert Ausztriában, ahol elfogták, elfogatása 
idején nem volt érvényben a halálbüntetés, 
tehát maximálisan életfogytiglani (egyház
zal lehet sújtani. A magyar bíróság Ítéleté
nek kihirdetése után Matuskát visszaviszik 
a steini fegyházba,

ott kitölti a büntetését, azután vissza
kerül Magyarországra, hogy az itt ki

mért büntetését leülje.
Most, hogy a jüterbogi merénylet ügyé

ben is ugylátszik rövidesen Ítéletre kerül a 
sor, megint előtérbe kerül

a német jutalom
kiadásának kérdése. A jüterbogi merény
let után a német államvasutak százezer 
márka jutalmat tűztek ki az ismeretlen me
rénylő kézrekerilőjének. Hosszú hónapok 
teltek el utána. Európa egész rendőrsége 
hajszolta a gonoszlevőt, akit azután végül

Hetényl Imre dr. főkapitányhclyeltes 
bravúros és viiúgtcitüncst keltő nyomo
zással leplezett le a politikai nyomozó 

főcsoport élén.
Tehát abban a percben, ha Matuska Szil 
veszter fölött a jüterbogi merénylet miatt 
elhangzik az ítélet,

esedékessé válik a százezer márkás ju
talom kifizetése.

kétség se fér ahhoz, hogy a jüterbogi me
rénylőt Hetényiék zseniális nyomozása ke
rítette hurokra és igy a százezer márkás 
jutalmat a birodalmi vasutak a főkapitány
ság politikai nyomozó főcsoportjának kül
dik meg.

1933 őszi és téli dluat 
szűvetuldsaságait — angol, francia, vala

mint belföldi köpeny-, kosztüm- és ruhaanyagokat — 

mind megtalálta raktárunkon! 
Hatalmas választék. Ujszer" szövések. Divatszlnek. Olcsó árak!

Vidékre mintákat készséggel küldünk!

LÁSZLÓ és FEKETE
Budapest, IV, Petőfi Sándor-utca 14-16
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Kalandos 
tervekkel elbujdosott 

egy gimnazista
Vasárnap megjelent a főkapitányságon Ha

lász Zoltán állampénztári tanácsos és tizen- 
nyolceszlendős Zoltán nevű gimnázista fia el
tűnését jelentette be. A fiatalember 23-án, a 
korareggeli órákban azzal távozott el szülei 
Enyedí-utca 11. alatti lakásáról, hogy iskolába 
megy. Olt azonban nem jelentkezett és 

ettől kezdve senki sem látta.
A fiatalember állandóan utazási tervekkel 

foglalkozott, fantasztikus regényeket, dzsungel
történeteket olvasott és többször hangoztatta, 
hogy addig nem nyugszik, mig ö utána nem 
csinálja a veszedelmes kalandokat.

Sziiiei azt hiszik, hogy 
kalandos tervekkel foglalkozott a flu 

és arra kérték a rendőrségei, hogy rádiógram 
utján az összes halárállomásokat és a szom
szédos államok rendőrségeit is értesítsék fiuk 
eltűnéséről.

GIBBS DEPÓT

kiraboltak kötéSmásső 
betörők egy ékszerboltot
Fötszakitották a háztetőt, kibontották a mennyezetet 
és kötéthágcsón ereszkedtek le az íáz!eSS»e

Vasárnap reggel vakmerő betörést fedez
lek fel Pestszenterzsébcten a Kossuth Lajos- 
utca 21. szánul házban.

A földszinté*-  házban van Flasch Miksa 
órás és ékszere.,/ üzlete. Ide látogattak el a 
betörők, még pedig egészen különös módon.

Kibontották egy darabon a tetőt, 
leereszkedtek a padlásra, majd az üzlet 
mennyezetét bontották fel és a padlásról 
kötél hágcsón jutottak az üzletbe. Munkáju
kat nagy szakértelemmel végezték, gondo
san vigyáztak rá, hogy a kevésbé értékes 
tárgyakat hátrahagyják.

Gyűrűket, órákat, fülbevalókat vittek 
magukkal,

Több kártyaklubot bezárat 
a belügyminiszteriem
A rendőrség ellenőrző razziáinak 
meglepő eredményei

A pesti kártyafronton ujanb érdekes ese
mények készülnek. A Hétfői Napló jelen
tette már, hogy bizalmas tanácskozások in
dultak a belügyminisztériumban, amelynek 
eredményeként

áldolgozzák a kártyarcndcletet és az uj 
kártyarendelet alapján járnak el azok 

ellen a klubok ellen,
amelyeknek működése nem szolgál egyebet, 
mint a bazárt!iátékot.

A belügyminisztérium pártatlan szigorú
sággal és eréllyel vette kezébe már annak
idején a pesti kártyadzsungel megtisztítását. 
Több játékklubot bezárt. A hazárdjáték élel
mes vállalkozói azonban

aokszor kijátszottak a szigorú intézke
déseket.

Régi megszűnt klubkereteket vásároltak meg 
s ezeknek nevén nyitották meg nz uj ..kaszi
nót", ahol sokszor a kora délutáni óráktól 
másnap reggelig folyt a játék. Ennek az ál
lapotnak azonban a belügyminisztérium uj 
kártyarendelete véget fog vetni s olyan in 
tézkedések lépnek életbe, amelyek

lehetetlenné teszik a rendelet kijátszá
sát.

Mialatt n belügyminisztériumban az uj 
kártyarendeleten dolgoznak, szükségessé váll 
néhány gyors intézkedés is, amely az elbur
jánzott játékszenvedélynek vé~e|vet. A mi
nisztérium utasítására a rendőrség emberei 
az elmúlt napokban

több ellenőrző razziát tartottak egyes 
klubokban.

és a razziák során észlelt megfigyeléseiket, 
tapasztalataikat részletes jelentésben ter
jesztették a minisztérium illetékes osztályai, 
elé.

Információnk szerint a legutóbbi ellen
őrző razziáknak az lesz a következménye.

Tudja meg Ön is,
hogy

cikkeink árait
leszáílstoituk !

mintegy kétezcrhalszáz pengő értékben. Az 
ékszerész a tárgyak nagy részét éjszakára a 
Wertheim-szekrényben helyezi cl, ez a ma
gyarázata annak, hogy a kár nem rúg na*  
gyobb összegre.

A páncélszekrény felnyitásához már 
nem volt idejük 

és igy meg kellett elégedniük azokkal az ék- 
szerekkel, amelyeket az üzletben találtak.

A daktiloszkópusok több ujjlenyomatot 
találtak a helyszínen és az a föltevés alakult 
ki, hogy a betörést ugyanazok követhették 
el, akik pór héttel ezelőtt Kispesten ugyan
csak hasonló körülmények között látogattak 
meg egy ottani ékszerészt.

iiogv a belügyminisztérium
több kártyáidul) klubszerű működésé
nek felfüggesztését, liléivé bezáratását 

rendeli cl.
Az erre vonatkozó hivatalos rendelkezések 

a közeli napokban megtörténnek már s a 
főváros illetékes ügyosztálya a rendőrség 
embereivel együtt nyomban

IcpecsétcŰ a bezárásra Ítélt klubok he
lyiségeit, 

a bezárás után pedig megindul a vizsgálat 
ezek ellen a kártvaklubok ellen.

Egyesitik az összes 
kö- és kavicsbányákat

A kormány — mint ismeretes — nagy
szabású útépítési programot akar végrehajtani, 
mert idegenforgalmi szempontból is fontos, 
hogy az egész országban mindenütt jó utak le
gyenek.

Természetes, hogy a nafv útépítési program 
egyik sarkalatos elve az. hogy az útépítéseket 
racionalizálják és nz egész program egységes 
irányelvek szerint hajtassák végre. A kormány 
ezért

egységesíti az összes magyarországi kő- 
é.s kavicsbányákat

Erre annál is inkább szükség voll. mert ed
dig különösen a megyei törvényhatósági kö- 
hányák sulyos terheket jelentettek a megyék
re, mig most ugy 117 állami, mint a megyei, 
városi és magánköbányák egységes irányítás é« 
kezelés alá kerülvén, ez az. egyesítés
.Jelentékeny megtakarításokat fog jelenteni 

a nagy útépítési program végrehajtásánál.

kereskedőjénél, mert « 
rendelések sorrendjé
ben szállítjuk a 3 + t 
lámpás 7331-es Oriort 
Band-Pass Európavevő 
készüléket Különleges 
csövekkel, különleges 
nagy dinamikus hang
szóróval és állomás
nevekre hitelesítet^ 
átvilágított skálával, 
hangerős zabályo zó val 
és hangszínezetvúltóval. 
Ezen Készülék teljes 
hangorövel, szelektíven 
hozza Európa minden 
számottevő állomását
Subott k6*:?4ci4r»  P 225.-**
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le akart ugrani a törvényszék 
harmadik emeletéről egy fiatal 
ÍBÉÍ1W KUi&nos per. amelyben a meteorológiai

' intézőnél bizonyítják, hogy nem történt csábítás
Szombaton n kora délutáni órákban han

gos sikoltozás, jajveszékelés verte fel a tör
vényszék hannadikenieleti folyosóit.

Megölöm inagaml Ezt nem élem túl!... 
Tönkre \ agyok téve... — sikoltozott magá
ból kikelten egy csinos, fiatal nö s mire a 
folyosón tartózkodót odasieti k hozzá, 

mér fellépte az egyik ablakot, fel- 
!•£•??!• f: u<*gy  levesse magat

az udvarra.
Ugolmas percek következtek. Ügyvédek, 
ügyfélék, akik odarohantak az ablakhoz, 
valósággal birkózni kezdtek a leánnyal s 
csak nagynehezen sikerült leemelni az ab- 
lakpárkányról. Ekkor

hlsztérlkmi zokogás fogta el
• fiatal lányt a jó ideig tartott, amíg meg 

nvugtatn*.
A szokatlan öngyilkossági kísérletnek egy 

kártérítési per volt az előzménye. A fiatal 
leány: 5. Margit néhány hónappal ezelőtt 
megismerkedett H. József jómódú vidéki 
kereskedővel. Az ismeretség ulán

B70O pengős kártérítési pert indított
, ellene.

Országos botránnyá dagad 
a ceglédi panamalavina 

Pestvármegye főjegyzője óriási visszaélésekre akadt 
Hétfőn folytatják a vizsgálatot és leleplezéseket

Cegléd, október 1.
(.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

Itntése.) Ma, hétfőn folytatja Ney Géza dr., 
Pest vármegye főjegyzője a vármegye ré
széről kiküldött bizottság élén a ceglédi vá
rosi üzemek felülvizsgálását.

A főjegyző már eddig la a vlMzaéiések*  
nrk és vakmerő harácsolásoknak olyan 
eseteit leplezte le Ogléden, amelyek va
lósággal országos botránnyá dagadtak.

Ismeretes, hogy Farkas Pál, a ceglédi 
Horthy Miklós-kórház megszökött gondnoka 
az oltani szül-ollhoni is kezelte. A bizottság 
a »r.ül*'Á/.eii  otthonban is nagyobb hiányt ta
lál*.  Mikor pedig Farkas Fái nmitju után 
kezdtek kutatni, kiderült, hogy

■ gondnok egyizben már nagy sikkasz
tást követett el Ogléden.

Mint a Ceglédi Hitelszövetkezet tisztviselőjé 
nek, tízezer pengő tűnt el a kezén, de ak
kor nem jelentették fel, mert a családja 
rendezte a dolgot. A gondnokválasztés al
kalmával

Ogléd polgármestere hevesen tiltako
zott .hogy sikkasztó! ültessenek a gond
noki székbe, de Farkast mégis megró*  

lasz.tolták.
A kórházi sikkasztásoknál sokkal meg

döbbentőbb és felháborító visszaélések nyo

Véres szerelmi dráma Bécsben
Agyonlőtte szerelmesét, majd öngyilkos 
lett Jankovich Henrik magántisztviselő

Bécs október 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Borzalmas féltékenység} dráma 
történt Bécsben. Jankovich Henrik magán- 
tisztviselő kora reggel meglátogatta llenne-

A leány keresetében előadta hogy a keres
kedő elcsábította, férjhezincnési lehetőségeit 
csökkentette. A járásbíróság annakidején 
nem látta bizonyítottnak n leány kártérítési 
követelését s a keresetet elutasította.

A leány fellebbezett s igv került a kár
térítési per n törvényszék elé, ahol H. Jó
zsef meglepő védekezéssel állott elő. Arra 
kérie a bíróságot, hogy

szerezze bt a Meteorológiai Intézet je
lentését,

mert azon a napon, amelyen a leány állí
tása szerint a csábítás történt, zuhogott az 
eső és igy már csak azért sem igaz, hogy a 
városligeti pádon olyan romantikus körül
mények között csábitotta el a leányt, ahogy 
ezt S. Margit állítja.

A íeúüv nagy izgaiominai haiigatta a tár
gyalást és

Izgatottsága fokozódott, amikor vége 
lett a tárgyalásnak 

s H. József elsietett a törvényszék épületé
ből. Ekkor történt, hogv a leány ki akart 
ugrani a törvényszék ablakán, de tettének 
elkövetésében sikerült megakadályozni.

maira akadt a főjegyző a Ceglédi Városi 
Takarékpénztárnál. Kiderült, hogy

a Városi Takarék igazgatói éa igazgató
sági tagjai minden fedezet nélkül óriási 
kölcsönöket folyósítottak egymásnak.

Valószínű, hogy ezeket az összegeket soha
sem tehet majd behajtani és igy

Cegléd városát igen nagy károsodás 
éri.

Szombaton Ney főjegyző megjelent a vá
rosi villanytclcp irodáiban is és felülvizs
gálta a könyveket. Ott arra a nagyszabású 
sisszélésre bukkant, hocv a viljgnyUUp 
egyes alkalmazottai rendszeresen ugy állí
tották be a nagyobb fogyasztók óráit, hogy 
azok negyven-ötven százalékkal több fo
gyasztást mutattak, mint amennyi villany 
valójában elhasznállótott.

Az Ilyen módon számlázott és behajtott 
hatalmas összegek nyomtalanul eltűn

tek.
A vizsgál a tfogja megállapítani, hogy 

kiknek volt haszna a ceglédi közönség ilyen 
nagyméretű megkárosításából.

A városban rendkívüli izgalommal tár
gyalják a kiderült panamák ügyeit.

Arról beszélnek, hogy a vizsgálóbizottság 
előreláthatóan a városi üzemeknél további 
botrányos körülményekre fog akadni.

tvald Ludmilla divalárusnőt. Kulmgasse 88. 
szám alatt levő albérleti lakásán. A divat
árustul háziasszonya, aki már megszokta, 
hogv Jankovich sokszor a legszokatlanabb 
órában állít be barátnőjéhez, nem tulajdoní
tott semmi jelentősége! a látogatásnak. Alig 
ment he Jankovich a még ágybanfekvö Hcn- 
némáid Ludmilla szobájába, mikor

Tudja-e
HOGY lemondás, türelmetlenség, bizalmatlan

ság mindig a legrosszabb tanácsadó. 
Időszerű, szükség s és sürgős egy osz
ló lysors jegy vétele, mert önbizalmat, 
reménységet, jóleső érzést ad. Hol lehet 
10. 15, 20, 25, 30, 40, 50. 100, 200, 300 
eier pengői nyerni öt hónap alatt?

♦
HOGY mily demokratikus, közkedvelt Intéz

mény at osztály sors játék? Minden egyet 
sorsjegynek egyenlő at áfa éa minden- 
kinek fognlkozósra, nemre, korra, rang
ra, vagyonra való tekintet nélkül — 
egyenlő a joga é» egyenlő a nyerési esélye.

♦
HOGY ön 1» maga nyit utat szerencséjének, 

vajy akadályozna meg boldogságának 
előfeltételét Ezért ne késlekedjék, ha
nem vegyen vagy rendeljen egv sors
jegyet bármelyik főárutilónál, mert vá
ratlanul vagyonhoz jutni most etek egy 
o»»Uly»or»jegy által lehet.

már...?
HOGY minél előbb vesz, vagy rendel sors

jegyet, annál jobb. Az érte járó összeget 
— */•  = 3 P, */<  — 8 P, % 12 p,
‘/i — 24 P — fizetheti legkésőbben fcz 
október 14-iki húzás elölt, éspedig leg
célszerűbb postnbeflzetölappal.

♦
HOGY mily helytelen, sőt kártokotő, ha a fö- 

árusilók által előzékenységből küldött 
sorsjegyet *— ha azt nincs szándékában 
megtartani — nem küldi nznnnal vlüí- 
sza. Kifizetetlen sorsjegyre nincs nyere- 
ményjogosultségl

♦
FIOGY a Szerencse forgandó! Ha nem nyert 

eddig, ne adja fe! reményét, legyen ki
tartó, hátha most sikerül! A legitség, a 
•teréncsa ott van legközelebb, ahol a 
szükség, a baj a legnagyobb. 42 000 
nyereményt sorsolunk ki közel 8 millió 
pengő készpénzben az uj sorsjátékban, 
tehát aaerencM feli

három rcvolveriövéa dördült el.
A lakásadónő, aki rémülten rohant lakójá
nak szobájába, az ágyban eszméletlenül, 
vértól borítva találta llennemald Ludmillát. 
Kiderült, hogy Jankovich előbb szerelmesét 
lőtte agyon, majd magára lőtt. A kihívott 
mentők mindkettőjüknél már csak

a beállott halált állapíthatták meg.
A féltékenység! drámának már egv évvel 

ezelőtt véres előjátéka volt. llennemald 
Ludmilla bejelentette barátjának, Jankovich 
Henriknek, hogy elhagyja Bécset és Po
zsonyba költözik. Jankovich. mikor látta, 
hogy minden tiltakozása hiábavaló, hala) 
más konyhakéssel

nyolcszor a nő mellébe szúrt, majd a 
harmadik emeletről az utcára vetette 

magát.
,A nő löbbhónapi sulyos betegség után végre 
felépült sebeiből, Jankovichnak pedig fél
lábát amputálták.

Ez a dráma a bíróság elé került, ahol

Elítéltek két párbajozó
guzuüsági akadéinisíáí, akik 
az Erger-Bergert énekelték

Gróf Nádasdy László és Köves# László
1OO—1OO pengős pénzbüntetése

Nagykanizsa, október 1-
f.4 Hétfői Naplő tudósítójától.) Rövid idővel 

ezelőtt a keszthelyi gazdasági akadémia udva
rán az intézet két hallgatója: gróf Nádasdy 
László és A’öoess László zalai nagybirtokos fia 
az Erger-Berger\ énekelték, amikor Stelnitz 
István kollégájuk elment mellettük.

Stelnlts mindkettőjükét provokálta, 
párbajt vívott gróf Nádasilyval éj Kövessel és 
mindkét párbajban megsebesült.

Az ügyészség párbajvétség elmén vádat

H Kedvezményes társasutazás
a Szentév alkalmából Rómába és Nápolyba

Útvonal*.  Badapett — Postáznia — Trlest — Venésla — Róma —tVápoly- 
Flrenze—Budapest. Résztvételi dij Budapesttől—Budapestig 111. oszt. 

Indul gyorsvonaton, elsőrangú szállodákban ’^aló elszállásolAssal, napi bároo- 
októbor szőri bőséges étkezés el. borravalókkal, adókkal együtt személyenként 

ÍB«énx 264 pengő. Népoiyból kirAndulás Capriba! > z utazás II. oszt, 
gyorsvonaton is megtehető ráfizetés mellett. Az utazás időtartama 13 nap. 
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végző bűnszövetkezet fel
kutatására indult nyomozás
Egy pesti uriasszony halála után nyomozás 
indult Pozsonyban és Budapesten

Vasárnap egy pesti uriasszony tragikus halá
láról és azt követő széleskörű vizsgálatról ér
kezeit hír Budapestre. Most két helyült is 
folyik nyomozás ebben az ügyben: Pozsony
ban és Rudapesten.

Kovács Pál magántisztviselő felesége akinek 
halála ügyében vizsgálatot indítottak.

Kovácsné néhány hónap óta Pozsonyban tar
tózkodik s a múlt héten műtétet ' végeztek 
rajta. A fiatalasszony

a műtétet követő napokban meghalt.
A haláleset ügyében olyan bejelentés érkezett 
a pozsonyi hatóságokhoz, hogy Kovácsné til
tott műtét áldozatául esett. Széleskörű nyo
mozás, több kihallgatás következett a bejelen
tés után s elrendelték

az asszony holttestének felboneolását is.
Ezzel egyidejűén értesítés érkezett a buda

pesti hatóságokhoz is, hogy megállapítsák: Ko
vácsné itt legutóbb kikkel érintkezett és

kik adtak neki olyan tanácsot. amelynek 
következménye lett a Pozsonyban végre

hajtott tiltott műtét.
Most folyik a nyomozás itt is és ha mindkét 

Egy tfregOjlíiMTH 
Mindig otthon legyen, 
Hogyha szükség van rá, 
Gyorsan segíthessen.

Henneival(i Ludmilla 
mentő vallomást tett, 

kijelentve, hogy Jankovich öntudatlanságig 
ittas volt, mikor rátámadt. Jankovichot ék. 
kor feltételesen ítélték el. Ilyen előzmények 
után zajlott le most vasárnap a véres tra, 
gédia.

emelt 
mindhármuk ellen. Az ügyet szombaton tie 
gvalta a nagykanizsai törvényszék.

Stelnitz nem jelent meg a tárgyaláson. Gróf 
Nádasdyt és Köveset

10Ö—1Ö0 pengő pénzbüntetésre Ítélte a bí
róság.

Az Ítélet indokolása kimondja, hogy at Erpb 
Berger éneklésével

a kél akadémlsta megsértette kollégáját.
Az ítélet jogerős.

helyütt konkrét eredménye lesz a vizsgálatnak, 
meglepő intézkedések foganatosítására hattp 
rozza el magát a pozsonyi rendőrség. Mert 
máris olyan adatok állnak rendelkezéséret 
amelyekből arra lehet következtetni, hogy 
azoknak, akik a halálos tiltott műtétet vé
gezték, néni Kovácsné volt az első áldozatuk í

még két, hasonló körülmények között 
elkövetett műtétről kell számot adnlok.

Ezeknek a műtéteknek szálai nem Budapestre 
hanem más városokba vezetnek. Valóságos

sacrvezett bűnszövetkezet működése kezd 
kibontakozni

a hatóságok előtt, amelyek erélyesen folytatják 
a nyomozást.

— Remekszabásu ősz.1 férfiöltöny, átmeneti 
felöltő vagy télikabál rendelésre készül mérték 
után 40 és 50 pengőért szabólermeniben lévő 
divatszüvetekböl. ,,Divat uriszabóság", Erzsé- 
bet-körut 1., I. emelet.

— At Orion rádiókészülékekért — bármely 
szaküzletben kerül eladásra, — az Orion-gyáf 
teljes szavatosságot vállal. Tudni kell azonban, 
hogy csak az a készülék eredeti Orion, mely a 
közismert hármasfej védjeggyel van ellátva. A 
rádiópiac újdonságai iránt oly nagy az érdek*  
lödés, hogy például a 7331-es 3-J-l lámpás Bánd 
Pass Európavevő Orion-rádiót a kereskedők 
csak az előjegyzések sorrendjében tudják ki
szolgáltatni.

— Csak ezen a 8 napon! Divatos szövetma- 
radékokböl remekszabásu mértékutáni férfiéi- 
löny, átmeneti, felöltő vagy léllkahát rendel
hető kétszeri próbával f. hó 5-lg bezárólag 35 
P. Ruhakereskedelmi Vállalat, Fcrenc-körul 39. 
I. em.
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Vig az élet a Síng-Sing-ben

Ilyen gyöngyéletük azért mégsincs a: amerikai fegyenceknek. .4 képet az egyik párisi mulató 
Sing-Sing remijéről készítettük.

izgalmas betörővadászat
a Murányi-utcai háztetőkön

Rendőrök és detektívek hajtóvadászatot ren
deztek a háztetőn bujkáló artistabetörők után

Vasárnap reggel 7 óra tájban a Murányi
álcában szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
észrevette, hogy

a Murányi-utcn 41. számú ház tetején a 
kéményseprődeszkán két férfi járkál.

Mind a kettőnél batyu volt, ami arra enge
dett következtetni, hogy betörők, akik igye
keznek menekülni. A ház a Murányi-utca és 
Elmér-utca sarkán van. Most renoválják és 

egészen a tetőig állvánnyal van körül
véve.

A rendőr értesítette a házfelügyelőt, majd 
.még több társát hívta ki a közeli örszobáról 
és azokkal együtt elindultak a hívatlan ven
dégek kézrekeritésérc. Amikor fölértek a 
ház tetejére,

a betörők már nz Elemér-Utca 29. szá
mú ház tetőzetén jártak.

Valósággal szemükbe nevettek üldözőiknek,

Karddal és revolverrel 
védekezett a rendőr, 

akit szolgálat közben megtámadtak 
a garázda, részeg kocsmai vendégek

Pesterzsébeten a Halár-ut és Gubacsi-ut 
sarkán lévő Hornyák-fé\e vendéglőben na
gyobb társaság mulatozott szombaton este. 
Az egyik asztalnál két fiatalember ült, akik 
kedélyesen elbeszélgettek. A szomszédjuk
ban láthatóan ittas állapotban vitatkoztak 

’ Tanncr Jenő 29 éves villanyszerelő, a fele
sége, Iluller István 30 étes vasöntősegéd, 
Baycr Ignác és Migura Ferenc kőműves
segédek. Egyszer csak

belekötöttek a fiatalemberekbe, 
akik erre otthagyták a vendéglőt és rend
őrért mentek.

Alig léptek ki azonban a vendéglőből, a 
társaság utánuk sietett és tovább szidal
mazta és inzultólla őket.

A nagy zajra rendőr kerüli elő, aki közbe
vetette magát és igazolásra szólította fel a 
lármázókal. Ezek szembehelyezkedtek a 
rendőr felszólításával, sőt a társaság egyik 
tagja

felkapott egy téglát és a rendőrt fejbe
vágta.

Hogyan lett a tanúból apa ?
Egy gyermektartást per különös bonyodalmai

Izgalmas tárgyalás volt szombaton a köz-légy részvénytársasági főtiszlviselö ellen, 
ponti járásbíróságon dr. Hálásig biró elölt, aki azonban tagadta, hogy vilszonya lelt 
Volt szobaleánya indított apasági keresetet | volna a leánnyal. A tárgyaláson egy

vígszínház
INDIG OTTÓ
ti J VÍGJÁTÉK A:

EmBer a híd alatt

mert amikor már-már ugvlátszott, hegy el
csípik őket, macskaiigyességgel már a má
sik ház tetején kúsztak. Ott sem maradtak 
sokáig. A másik oldalon viszajöltek, ismét a 
Murányi-utcába és az állványokon bújlak 
meg. Itt sem maradlak sokáig, innen is to
vább mentek és a nagy zűrzavarban szinte 
érthetetlen módon

sikerült eltűnniük n rendőrök elől.
A padlásfoszlogatók menekülés közben az 
állványon hátrahagyták a lopott holmit Ké
sőbb megállapították, hogy ezek a Murányi
utca 41. szám alatti ház padlásáról származ
nak, ott ,.dolgoztak" n betörök. A rendőrök 
és detektívek tovább kutatnak a közeli há
zak tetőzetén és padlásán, mert az a fölte
vés, hogv a betörők valami nyitott ablakon 
bejutottak egy üres padlásra és olt rejtőz
ködnek.

A szorongatott helyzetben lévő rendőr kar
dot rántott és azzal Tannert a bal halán
téka táján megsebesítette. Erre a helyzet 
még jobban elmérgesedett, a vendéglőből 
hazatérő emberek és utcai járókelők is be
avatkoztak a dologba és

a kötelességét teljesítő rendőrt agyon- 
veréssel fenyegették.

Nagynehezen tudta csak lecsillapítani az 
izgalmat és megindult a verekedő emberek
kel a kapitányság felé. A verekedőkkel 
szimpatizáló utcai közönség, látva, hogy a 
kapitányság felé tartanak, a rendőr után si
etett és közülük többen

kövekkel dobálták a rendőrt.
Ugy tudott csak rendel teremteni, hogy 

elővette revolverét és abból
két riasztólövést adott le a levegőbe.
Erre azután a tömeg szétoszlott és sike

rült előállítani a garázda embereket a ka
pitányságra. Hatósági közeg elleni erőszak 

leimén indult meg cíeniik az eljárás.

Szombaton, 
október hó 7-én 
először

különös véletlen fedte fel meglepetés
szerűen a tényállást.

Az ügy előzményei a kővetkezők:
A nős, háromgyermekes főtisztviselő több 

mint egy évvel ezelőtt uj szobaleányt vett 
fel. A leány, II. Ilona, termetes, szőke falusi 
nő volt. A család a dolgos szobalcányi na
gyon megszerette.

Észre sem vették, hogy R. Ilona más
állapotban van.

Egy napon a szobaleány hirtelen rosszul 
lett. Az orvos megállapította, hogy szülés 
elölt áll. Beszállították a Bakáts-téri klini
kára, ahol

egészséges fiúgyermeknek adott életet.
A főtiszlviselö és felesége többször meg

látogatták a klinikán R. Ilonát és élelmi
szert vittek neki, kis Péterkéjének pedig 
csörgőt és más apróságokat. A szobaleány 
gazdája még a kis házasságon kívül szüle
tett gyerek

keresztapaságát is elvállalta.
A klinikán hiába kérdezték R. Ilonát, 

hogy ki a gyermek apja, nem akarta meg
mondani. Iln faggatták, zokogni kezdett. ..

Miutáén felgyógyult a natai anya, gyer
mekével együtt elutazott falujába. Rövid 
idő múlva a részvénytársasági főtisztviselő 
értesült arról, hogy

R. Ilona apaság! keresetet nyújtott be 
ellene

a járásbírósághoz és havi 50 pengő tartás- 
dij megítélését kéri. A szobaleány volt mun
kaadója

felháborodottan tiltakozott az ellen, 
hogy ő a gyermek apja.

Felesége azonban nem hitte el, hogy nem 
volt viszonya a leánnyal: válni akart urá
tól. Az asszony végül elhatározta, hogy az 
apasági per kimenetelétől teszi függővé, 
hogy együtt marad-e férjével.

Dr. Halászy járásbiró néhány héttel ez
előtt tartotta az ügyben az első tárgyalást. 
R. Ilona óllhatafósan kitartott amellett, 
hogy gyerrmeke volt gazdájától van,

a fötisztviselö tagadta, hogy keresztfiá
nak ő az apja.

R. Ilona kijelentette, hogv csak egy tanú
val, K. Péter rajztanárjelölttel tudja bizo
nyítani állítását. K. Péternek, aki földije 
R. Ilonának, a volt szobaleány — amint azt 
a bíróság előtt elmondotta — annakidején 

bevallotta, hogy viszonya van gazdájá
val.

Az anya azt hangoztatta, hogy nem tudja 
K. Péter jelenlegi lakáscímét, de vállalta, 
hogy a következő tárgyalásra elhoz?/) n fry 
nárjelöltet. A járásbiró elrendelte a tanú ki
hallgatását.

A szombati tárgyaláson valóban megje
lent K. Péter és

vallomásával igazolta R. Ilona kijelen
téseit,

A fötisztviselö ügyvédje, dr. Verebéig Hugó 
ezután kérdéssel fordult a tanúhoz:

— Hogyan került ön ide a tárgyalásra, 
hiszen nem is kapott idézést?

— Én most Debrecenben élek — hang-

Eltűnt a fiatal ügy véd jelölt, 
akinek idegeit megrongálta 
a gázháboru réme

Gáz-kísérlettel foglalkozott Bojtos József: 
titokzatos üldözőktől félt és most elbujdosott

Bojtos Imre dr. orvos, aki a pestújhelyi 
munkáshórházban van alkalmazásban és 
ott is lakik, öccse, Bojtos József 28 eszten
dős ügyvédjelölt eltűnését jelentette be a 
főkapitáyságon.

A fiatalember szintén Pestújhelyen lakott 
és az utóbbi időben egyre nagyobb méretű 
üldözési mániában szenvedett. Sokat fog
lalkozott vegyészetid, technikai problé
mákkal és legszívesebben azokat a tanul
mányokat olvasgatta, amelyek

a jövő háborújáról, a gázháboruról 
szóltak.

Ezenkívül több külföldi lapot is beszerzett, 
amelyekben különféle mérges gázokról vol
tak cikkek. A fiatal ügyvédjelölt annyira 
hatása alá került olvasmányainak, hogy 
már

maga is kísérletezett különböző gázok 
előállításával.

Orvos bátyja többször figyelmeztette, hogy 
hagyja abba a kísérleteket, azok nem tesz
nek jót amúgy is gyönge fizikumának. Boj
tos József azonban hallani sem akart kísér
letei beszüntetéséről, aminek azután az lett 
a következménye, hogy

Idegzete erősen megrongálódott

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

Döntse el mi jobb:
Alapos meghűlés-, ágybanfekvésseí, 
lázzal, torokfájással köhögéssel, tüsz- 
szentéssel, izületi fájdalmakkal,

vagy :
az, ha inkább megelőzi a bajt és bedör- 
zsölésre, borogatásra, gargalizálásra

DIANA
SÓSBORSZESZT

használ, mely megedz! testét, megvédi, 
ellenállóvá teszi szervezetét.
A rossz idő minden viszontagsága 
ellen felvértezi ez a kipróbált, meg
bízható háziszer.

zott a válasz. — R. Ilonától levelet kaptam, 
hogy jöjjek fel a tárgyalásra igazolni az 
apasági keresetet.

Dr. Vcrebély ügyvéd elkérte K. Péter
től a levelet.

amit a tanú készséggel átnyújtott. R. Ilona 
levelében valóban az állott, amit a tanár
jelölt mondott. A levéllel együtt azonban

kiesett a tanú zsebéből egy gyermek
fénykép is,

a kis Péterbe fotográfiája.
Dr. eVrebély Hugó felkapta 

képet é.s hangosan felolvasta 
szöveget:

-É des Péterem, itt 
neked kisfiad képét.

a földről a 
a határa irt

küld ö m
Csókol

szeretettel a Te Ilonkád és 
Péterkc d.“

Az ügyvéd azonnal hozzáfűzte:
— Kérem a kereset elutasítását, 
megtaláltuk a tanú személyében az apát.
A járásbiró azonnal döntött:

az npasági keresetet elutasította.
Az ítélet jogerős. Az ügy iratait áttették az 
árvaszékhez.

A főtiszlvisclőtöi már nem akar elválni 
felesége ...

s üldözési mánia lépett fel nála.
Félt egyedül tartózkodni lakásán, minden 

emberben gyilkost vélt fölfedezni és bátyjá
tól az iránt érdeklődött, hová kellene elrej
tőznie, ahol nem teszik el láb alól.

Három nappal ezelőtt kétségbeesetten ke*  
resté fel orvos bátyját és izgatott hangon 
közölte vele, hogy a rendőrségre megy, 
ahol

följelentést tesz egy ember ellen, aki 
gázvezetéket vezetett be titokban a In

MM mérték után tetezé*  
Rzerintl t>z{Ivetekből 4*0 —
pengőért készítünk.

•CHNELLER, DnhAnvtitpn 77. II. em. ÍR.

kására és az éjszaka folyamán mérges
gázzal meg akarja ölni őt.

Az orvos megnyugtatta rövid időre öccsét, 
lelkére beszélt, csillapitószereket adott neki. 
Bojtos József erre hazaiért lakására, ahol 
pár órát pihent. Estefelé ébredt fel és 
Utána elsietett hazulról. Azóta

senki sem látta
és nem tudják, mi történhetett a fiatal ügy
védjelölttel.

A rendőrség megindította a nyomozást.

Váltson bérletet a Vígszínházba!
Gyárijai Telefongyár r. te
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Öt feleségét pusztította el 
pokoli kínokkal a „nevető 

halál**  hóhéra
A lisszaboni kókszakáll páratlan agyafúrtsággal 
eszelte ki a nyomtalan gyilkosság szörnyű fegyverét

Lisszabon. 1933 szept. hó.
(A Hétfői Napló különtud ősit óját ól.) A lisz 

giaboni fegyhúzban meghall Pedro Minőén, 
akit példátlanul elvetemült és agyafúrt gyil
kosságai révén nemcsak a portugál, de a vi
lág valn mennyi rendőrsége ismert.

Tüdőgyulladás végzett az emherbűrhe bujt 
szörnyeteggel, akt Irtózatos kegyetlenség

gel tette cl láb alól a feleségeit.
A szörnyű per főlúrgyalásán a világ minden 

fájáról rengeteg újságíró és érdeklődő utazott 
Lisszabonba és a drámai gyorsasággal lefoly
tatott eljárás valósággal világszenzációvá nőtte 
volna ki iriúgűí, hu Pedro Minoent a megváltó 
halál el nem ragadja nz igazságszolgáltatás 
sújtó keze alól. A különös gyilkosságok mód
szeréről igy is értesítették a világ jelentősebb 
rendőrkőzponljait, hogy ha a gyilkos portu
gál eszközeivel akarna valaki élni, a nyomozó 
hatóságok eleve tisztában legyenek az aljas 
és rafTinélt mesterkedésekkel. Pedro Minőén

ötrendbeli feleséggyllkoaaága 
valósággal iskolapéldája az emberi elvetemült- 
ségnek és beslialilásnuk,

Jlx első koporsó 
rejtélye

Pedró Minőén mindössze huszonötéves volt, 
amikor megkezdte szörnyűséges karrierjét a 
portugál menyecskék vidám világában. Hajós 
volt és kis bárkáival személy- és teherfuvaro
zást végzett a kikötőbe érkező hajókról. 
A fürge fiatalember vállalkozása szerencsésen 
fejlődött s a vagyonosodás biztos utján ha
ladó Pedro Minőén rövidesen a jő partik so
rába emelkedett.

Jómódú, szorgalmas ember hírében állott 
a általános tiszteletnek örvendett,

bár sokan nem szerették, mert — különösen 
alkalmazottaival szemben — túlságosan bru
tális volt. Az erőszakos, nyers fiatalembert en
nek ellenére, vagy talán éppen ezért 

körülrajongták a nők s valósággal verse
nyeztek nbbun, hogy kt legyen a „donna" 

a Minoen-háiban.
A tragikus versengésben egy csinos, fekete- I 
hajú leány győzött, aki «zép hozománnyal nö
velte a fiatal hajós tekintélyét Három hóna
pig boldog házaséletei éllek a fiatalok. De ezt 
tragikus fordulat szakitolta meg:

az egészséges, életerős asszony váratlanul 
elhunyt.

Minőén gyászba öltözött és könnyezve kísérte 
ki a temetőbe fiatal felesége koporsóját. Rész
véttel fordultak a fialni hajós felé, de néhány 
baljós suttogás már arról szólt, hogy a Mi- 
noen-kopursúnak megvan a maga rejtélye.

Az elátkozott 
Minoen-ház

Félév múlva újra megnősült, de második 
felesége is rövidesen meghall. A két halál
esetben még nem láttak a hatóságok semmi 
gvnnusal, vagy rejtélyest. A környék népe leg
feljebb a derék hajós balszerencséjéről plety
káról! és az a hit terjedt cl, hogy a Minoen- 
ház átok súlya alatt nyög. Noha a babonás 
portugál hajós népség körében egy-kettőre 
fantasztikus mesékkel fűszerezték Pedro Mi
nőén tragikus sorsát, senki sem csodálkozott 
áron, hogy a kétszeresen özvegy hajós har
madszor is megnősüli.

Annál nagyobb volt az emberek megdöb- 
hanéae, amikor híre szállt, hogy néhány 
hónap után a harmadik Mlnocn-feleség la 

meghalt.
Most már semmi sem tarlózhlathalta fel a vá
dakkal teli sullogósokat s az újabb haláleset 
már a hatóságok gyanúját is felkeltette. Ki
hallgatták n temetési engedélyt kiállító or
vost, aki hivHtali eskü aluli vallotta, hogy 
semmiféle gyanús jelenséget sem észlelt, bár 
fokozott gonddal vizsgálta meg az elhunyt 
asszonyt. A szorgos vizsgálat eredménytelen 
maradt s igy kénytelen volt kiadni a teme
tésre jogosító orvosi tanúsítványt. Az orvos 
vallomását jegyzőkönyvbe vették s Bzután 
megszűnt a hivatalos szervek ténykedése.

A szerencsétlen hajós negyedszer is megnő
sült és a negyedik felesége is meghalt. 
A lisszaboniak, de meg uz egész környék 
most már

babonás rémülettel kerilUr ki Pedro 
Minoent.

Egyévi buskomor megtörlség után csodálatos
képpen ötödször is kedve kerekedett feleséget 
keresni. Egy jobbmódu lisszaboni család

tizennyolcéira leánygyermekéi szemelte ki 
és kitartó udvarlás után feleségül vette.

Az uj rendőrfőnök 
gyanakszik

Ebben nz időben történt, hogv Lisszabon uj 
rendőrfőnököl kapott a fiatul.' képzeli és tö
rekvő rendőrtisztet hires éleslátása és szívói 
kitartása emelte n magas polcra. Eveket töl
tött • párisi bünügvi rendőrségen, ahol nagy 
tudásra és bő tapasztalatokra lelt azért Hi
vatalának elíoglald-a utón megakadt a figyelme 
a Minoen-frrten Egy pillanatig sem hitt ab- 
bán, hogy Pedro Minőén tragikus története és

feleségeinek csodálatosan egyforma sorsa a 
véletlen bizarr játéka lehet. A lefolytatott és 
ttokban tartott vizsgálatok azonban már öl I*  

megingatták, amikor
villámcsapásként érte a hír. hogy a hajós 

ötödik felesége Is meghalt. 
látszólag természetes halállal. Azonnal magá
hoz hivatta a lisszaboni rendőrség orvosait és 
utasította őket, hegy uz elhunyt asszony lioll-

Pedro Minőén, a „nevető halál hóhéra"

testét a legaprólókosabban vizsgálják meg és 
boncolják fel Az orvosok eleget tettek a pa
rancsnak, de jelentésükben kénytelenek voltak 
leszögezni, hogy Minőén ötödik felesége is 
természetes halállal: szivszélhüdésben halt 
meg.

öt fiatal asszonytest 
és semmi nyom

A rendőrfőnök az eredménytelen vizsgálat 
ellenére sem tudott a dologba belenyugodni. 
Gyanúját főleg az táplálta, hogy a hajósnak 
mind az öl felesége jómódú volt és szokatlanul 
nagy hozományt vili Henri .Minőén házához. A 
rendőrfőnök biztosra vette, hogy Minőén meg
ölte a feleségeit, csak az voll a kérdés: Ho
gyan?

Fojtogatásnnk. méregnek semmi nyoma.
A halált mind az öt esetben szivszélhüdés 
okozta anélkül azonban, hogy a holttesteken 
a legcsekélyebb erőszak nyoma is fellelhető lett 
volna. A rendőrfőnök maga köré gyűjtötte a

HÉTFŐI NAPLÓ 
kacagó kabaréja 
október 22-én, vasárnap d. u. 5.30 órakor 
a Zeneművészeti Főiskola nagytermében

FELLÉPNEK:

Balta Lici 
Békeffy László 
Borosa Géza 
Buday Dénes 
Gaál Dezső 
Gárdonyi Lajos 
Góthné Kertész Ella 
Góth Sándor 
Kőváry Gyula 

+Fann, a humoros 
exermestor

Az előadásra kerülő tréfák,
lében mulatságos rejtvényverseny 100 rendkívül 

nyereménnyel!
Művészeti vezető: Rcadező:

Gaál Dezső Gál György
Jegyek: 80 flllMJil 5 P-lg árban kaphatók a KONCERT 

hangverseny irodában, IV., Váci utca 23.

A Hétfői Naptó olvasói 30% engedményt kapnak!
(Kétszemélyes utalvány a 2. oldalon.)

legjobb deleklivjeit és velük együtt 
megindította uz ostromot Pedro Minőén 

szörnyű titka ellen.
Ettől kezdve a hajós minden lépése megfigye
lés alatt állott. Átkutatták az egész előéletét, 
titokban végiRvizigúlták az egész házat, de 
sehol semmi nyom.

Pamutszál a fogak 
között

A városi boncolóintézetben fekvő ötödik női 
holttest eltemetése elölt a rendőrfőnök még 
egy utolsó vizsgálatot tartott. Ezúttal

személyesen vizsgáié át a holttest minden 
apró részecskéjét.

A vizsgálat végén került sor 
a fiatalasszony szójüregének 

megtekintésére. Ami a boncoló orvosok figyel
mét rendre elkerülte, azon megakadt a szeme 
az éber nyrmozónak:

a hátsó fogak közölt egy színes pamutszál 
foszlányaira akadt

Ez a lelet eldöntötte a? ügy sorsát. A sötét
ben botorkáló rendőrség most már határozott 
éllel folytathalti a munkáját, mert bizonyossá 
lett, hogy Pedro Minőén feleségei erőszakos 
halállal haltak meg. A színes pamutszál, amely 
a hajósok ismeretes nyaksáljából származott, 
csak ugy kerülhetett a szerencsétlen nö fogai 
közé, hogy a száját a sállal betömték.

Segélykérése, halálhörgése igy nem hallat
szott,

majd amikor a gyilkos elvégezte szörnyű hó
hérmunkáját, a sálat ismét kivette.

Pedro Minoent természetesen azonnal a 
rendőrségre vitték és megkezdődött a harc az 
igazság nevében.

Az öreg cseléd 
siránkozik

Hiába alkalmazták a legravaszabb kereszt
kérdéseket, hiába igyekeztek minden rendelke
zésre álló eszközzel megtörni az elszántan vé- 

’ dekezö hajós ellenállását, nem sikerült. A 
rendőrfőnök utasítására most teljes eréllyel 
nrr» vcipfiéi. ma/pikat 2 nyomozók, hogy min
den kínálkozó kis nyomot végigkísérlek. így 

| jutottak el egy addig elhanyagolt részlethez: 
nevezetesen kinyomozták, hogy Pedri Minőén 
első feleségének az idejében volt a házban egy 
öreg cseléd.

Ez az első asszony halála után eltűnt 
s azóta a Mjnoen-házban nem tartottak szol
gálót. Az öregasszony eltűnése és az első gyil
kosság között természetesen összefüggést szí-

Rózsahegyi Kálmán 
Mocsányi-Lakos 
Sólyom Janka 
Somogyi Nusi 
Szősz lla 
Sziklay József 
Szentiványi Kálmán 
V&rböczy lla 
Vértes Tibor 

Rengeteg uj mókáit 
jelenelek és magánszániok kere- 

értékes

matolt az ügyeletes rendőrfőnök és most már 
az lett a főtörekvés, hogy ezt az öreg cselédet 
a föld alól is előkeritsék. Hosszas munka után 
ez végre sikerüli és egy vidéki városkában 
bukkantak rá a döntő tanúra. A kihallgatása 
mindjárt nagy meglepetéssel kezdődött. Sírva 
lépett a rendőrfőnök elé, aki személyesen ve- 
zelte a kihallgatást Először hallani sem akart 
Pedro Minőén dolgairól. Rémülten tiltakozott 
és esküdözött, hogy semmi köze sincs a fiatal 
hajóshoz. Majd amikor megnyugtatták, hogy 
nem válónként áll a rendőrség előtt, hanem 
arról kell beszélnie, hogy milyen volt az élet 
a Minoen-házban, megoldódott a nyelve. Az 
öregasszony elbeszélése nagy megrökönyödést 
váltott ki a rendőrségen.

— Jaj. uraim — siránkozott az asszony — 
borzasztó háznál szolgáltam én.

Valami rossz szellem ölte meg Jó gazdám 
feleségét

Amióta meghalt, éjszakánként aludni is alig 
tudok, mert minduntalan hallom a halál neve
tését ...

A kacagó asszony
A rendőrfőnök . izgatottan kapta fel a fejét 

a két utolsó szóra, mert sejtette, hogy ezzel 
elérkeztek a dráma végső megfejtéséhez.

— A halál nevetése ...? Mi volt az? — kér
denie nyugalmai előliéivé magúm.

— A nevetés az oka mindennek — vallott 
tovább az asszony. — Amikor a gazdám az első 
feleségéi, Máriát a házba hozta, ugy turbékoi- 
lak, mint a galambok. Akkor még semmi 
rosszra sem gondoltam. A baj csak akkor kéz- 
dödölt, amikor

egy este az asszony nevetni kezdett.
Éppen a kamrában voltam, amikor éles kaca
gás verte fel a ház csöndjét. Megismertem az 
asszonyom hangját. Talán egy negyedóráig is 
nevetett, mert

olyan szörnyen különös volt a nevetése, 
hogy azt hittem: a szerencsétlen elvesz

tette az eszét.
Reggel azután a gazdám mondta, hogy meg
halt az asszony A hátamon szaladgált a hideg, 
mert újra hallottam azl a szörnyű nevetést. 
Mondtam is a gazdámnak, hogy

csak a halál nevethetett
akkor éjjel. Csúnyán összeszidott és azt 
mondta, hogy biztosan ittam, mert a felesége 
nem nevetett. De bizony én nem ittam é» tu
dom, hogy a halál nevetett . . . össze is pák*  
koltam és elmentem a falumba. Ilyen helyen 
én nem maradok . ■ .

A vallomás ezzel tulajdonképen he lg feje*  
ződött. Amikor nz öreg cseléd meghallotta, 
hogy azőta a voll gazdájának már újabb négy 
felesége halt meg, elájult a rémülettől.

A gyilkos nevetés
A jegyzőkönyvet még be sem fejezték, a ren

dőrfőnök előtt már világosan kibontakozott a 
szörnyű bűnügy minden homálya*  réwUle 
Most már tudta, hogy a lisszaboni kékszakáll 
hogyan ölte meg a feleségeit, hogy a vagyonuk
hoz juthasson. A feliesés olyan fantasztikusan 
hatott még az edzett rendőrtisztre is, hogy

szükségesnek látta a kényes ügy tudomá
nyos alátámasztását is.

Részben személyesen, részben pedig táviratok 
alapján kért Európa neves orvosszakérlöitöl 
véleményt arra vonatkozóan, hogy a nevetés 
okozhat-e halált? Egyidejűén kihallgatta az 
elhunyt asszonykák hozzátartozóit is s ekkor 
a feltett kérdésre valamennyi családtag egy
öntetűen felelte, hogy

a tragikus sorsú fiatal teremtések erősen 
csiklandós természetűek voltak.

Ezek után csak a szakértők véleményének 
megérkezését vórták. Ezek rendre be is futot
tak és véleményeltérés nélkül állították, hogy 

gyengébb szivü ember a görcsös állapotig 
fokozódó nevetéstől szivszélhüdést kaphat, 

ha idejében nem kerül orvos keze alá, illetve 
ha a neveiőgörcs meg nem szűnik.

Nem voll vitás többé: Pedro Minőén addig 
csiklandozta fiatal feleségeit, akik amugyis haj 
lantosak voltuk erre, amíg a nevelés yörccsé 
nem fokozódott. Ezután már csak arra kellett 
ügyelnie, hogy ezt

a görcsös nevetési állandóan ébren tartsa 
mindaddig, amíg a halál be nem állott

Így pusztultak el a legszörnyiibb kínok kö
zött a szegény asszonyok. A gyilkosságok re
konstruálásakor nz a nézet alakult ki, hogv 
Pedro Minőén valószínűen megkötötte a fele
ségeit, majd csiklandozni kezdte őket. A izá- 
lukba rongyot tömhetett és

«z ágy szóién ülve pokoli kegyetlenséggel 
ingerelte szűnni nem akaró nevetésre a ma

gukkal tehetetlen nőket.
Borzalmasan és hangtalanul nevetlek » gyű- 

kos tortúra alatt, míg a halál meg nem val
lotta őket n minden emberi képzeletet felül
múló kínoktól.

Nincs tárgyi 
bizonyíték

Pedro Minőén konokul és következetesen 
lagadla. hogy feleségeit megölte volna. Hallani 
sem akart a gyilkosságokról és amikor a ne
velésről vallatták, ciniktisnn mulatott a rendőr
főnök kérdésein.

Az ügy koronatanúja Minőén öreg cselédje 
voll, uki hosszasan vallott uz első végzetes éj
szakáról és a halálraítélt asszony rémséges ne
veléséről, A gyilkos még ezek után is maka
csul tagadott és cselédje vallomását bolondos, 
babonás képzelgésnek igyekezett feltüntetni.

A közvetett bizonyítékok csak arra voltak 
elegendők, hogy Pedro Minőén kényszermun
kával súlyosbított életfogytiglani fegyházbünte
tést kapjon. A vendőri krónikában is páratla
nul álló agyafúrtsággal kitervezeti gyilkosság 
bestiális végrehajtója, vagy ahogy a nép 
nevezte:

a nevető halál hóhéra 
tüdőgyulladással szabadult ki abból a földi 
büntetésből, amelynek minden kínja is kevés 
lelt volna a szörnyű gyilkosságok méltó meg*  
(óriására.



Budapest. 1933 október 2. HÉTFŐI NAPLÓ 7

ülsssztrá'*  apF&ihirti&íési&fa

HÁXFEI.ÜGVFLÖNEK ajánlkozik 
oly egyén, aki legutóbb is 12 
évet töltött .gy helyen. ..Hiva
tásom rabja vagyok'.

UDVARI ÉNEKES órákat adna ANYUKÁM! Sivár az élet nélkü- 
jutányos áron. Sánger, Rigó utca led. Egyedül vagyok, csak egy 
négy. macska dorombol mellettem. Mu

lass jól.

A rákoskeresztúri temetfiken 
vőlegénye sírján öngyilkos isit 

egy fiatel urlleány 
cslzy Bála legnatigató megrázó traséöiáta - Agyon
lőtte magát, mert nem masa megtartani az esküvő
iét - menyasszonya Követni akarta a naiáiöa

esküsznek meg, nem leltet sémiül a ter
vezett házasságból.

A fiától joghallgató kétségbeesve magya 
rázta menyasszonyának, hogy imrníok kell, 
hiszen még be sem fejezte tanulmányait, 
előbb egzisztenciát kell teremtenie.

Ugylátszik azonban, hogy menyasszonya 
olyan érvekre hivatkozhatott, amelyeket

a fiatalember kifogásai nem tudtak el
lensúlyozni és a jegyesség fölbomlott.

Csizy Béla valósággal buskomor lett. Ba
rátainak, akik faggatták, kérdezgették, mi 
történt vele, azt mondotta, nem tud, nem 
akar tovább élni és pár nappal ezelőtt 
agyonlőtte magát:

követte a halálba bátyját, 
aki szintén szerelmi bánata miatt lett ön
gyilkos.

Ilyen kettős, megrázó tragédia után kö
vetkezett be a harmadik: Kovács Olgát any- 
nyíre megrendítette a szomorú eset, hogy 
halálraszánta magát és tegnap

vőlegénye sírján fölvágta az ereit.
A főkapitányság életvédelmi osztályán 

sokáig vigasztalták, amig végűi megígérte, 
hogy lemond öngyilkossági szándékáról.

»<■*»>  fap Meréíni,

Ekkor azután a keservesen zokogó, gyász*  
ruhás urileány eltávozott a főkapitányság 
épületéből.

Két fekete és más semmi...
Árdrágitási pör a Péle-Méle-mulató volt tulajdonosa ellen

Érdekes pórt tárgyal ma, hétfőn a törvény
szék Horváth-tanácsa. A megszűnt Péle-Méle 
nagymezőulcai mulató volt tulajdonosai, 

az Arányi-fivérek árdrágítással vádolva 
kerülnek a bíróság elé.

Még tavaly télen történt, hogy két vendég 
jelent meg a meglehetősen megtelt mulatóban, 
helyetfoglallak egyik nagyobb asztalnál és két 
feketét rendeltek. Két feketét és más semmit...

A feketéző vendégek meglehetősen sokáig ül
tek a mulatóban, mikor aztán fizetésre kerüli 
a sor,

a főpincér a két feketéért egyenként
3 pengő fii) fillért, összesen 7 pengő 20 

fillért számított fel nekik.

A vendégek tiltakoztak a feketének ilyen 
magas ára ellen, mire a főpincér közölte ve
lük, hogy a fekete rendes ára ugyan 1 pengő 
60 fillér a mulatóban, azonban 2 pengő úgy
nevezett teritékpénzt számítanak fel nekik, 
miután

mulatóban nem szokásos feketekávé mellett 
hosszú Ideig üldögélni.

A két vendég erre kifizette a 7 pengő 20 
fillért, de följelentést lettek a Péle-Méle tulaj
donosai ellen.

Érdekes, hogy az Arányi-fivérek nem nevez
lek meg védőt a mai tárgyalásra és emiatt a 
törvényszék hivatalból rendelt ki védőt, Hó
dost Márton dr. személyében.

Tegnap a rákoskeresztu temető egyik par
celláján ifj. Csizy Béla joghallgató sírján 
gyászruhás, eszméletlen fiatal nőt találtak 
a temetőcsőszök. A fiatal leány 

csuklójából folyt n vér, a földön vé
res zsilettpenge feküdt, ezzel vágta el 

az ereit.
A csőszök a temetőirodába siettek, ahon
nan a mentőkért telefonáltak. Pár perc 
múlva megérkeztek a mentők és első segít
ségben részesítették a fiatal leányt. Bekötöz
ték a sebeit és rövidesen magához ért. Az 
állapota nem sulyos, nem kellett kórházba 
vinni, hanem — mivel öngyilkosságról van 
sző — az időközben értesített közeli rendőr

■ mentők segítségéve! a főkapitányságra 
kísérte

és ott az életvédelmi osztályon vették gon
dozásba.

A rákoskeresztúri temető öngyilkosjelöltje 
Kovács Olga huszonkétéves tisztviselőnő 
volt, aki a Vdcf-utca 75. számú házban la
kik. A szép, fiatal urileány öngyilkossága 
mögött szomorú és tragikus regény húzódik 
meg:

ifj. Cslzy Béla a vőlegénye volt és an
nak sírján akart meghalni, aki néhány

Párisban 6 hónapig, 
Berlinben 6 hétig ment

FRA DIAVOLO

A címszerepet énekli 
DENNIS KING 

n Metropolltaln Opera tagja. 
premier keddeni

nappal ezelőtt maga Is öngyilkos lett.
Sátoraljaújhelyen közbecsülésben álló, te

kintélyes ügyvéd, id. dr. Csizy Béla. Csizy- 
nek két fia volt: Dezső és Béla. Mindketten 
joghallgatók voltak és

mindketten szerelmi bánat miatt dob
ták el maguktól az életet.

Csizy Dezső, aki az öccsével együtt Buda
pesten diákoskodott, mée tavaly hele«rore- 
tett egy társaságbeli urileányba. Már ugy 
volt, hogy nemsokára eljegyzi, mikor va
lami egészen jelentéktelen nézeteltérés tá
madt a fiatalok között: apró incidens, ami 
gyakran megesik, az érzékenylelkii fiatal
ember azonban túlságosan komolyan vette 
ezt is:

másnap agyonlőtte magát.

Szerelmi bánat — mondták mindenfelé . .. 
az apának pedig már csak egy fia maradt.

Ifjabb Csizy Béla fivére tragikus halála 
ulán jóidéig elmaradt a társaságokból, gyá
szolt, de azután újra kezdett mutatkozni a 
társaságokban, ahol

szerették és kedvelték a jómodoru, ele
gáns és nagyjövőnek Ígérkező fiatul jo

gászt.
A fiatal Csizy már régebben megismerkedett 
Kovács Olgával, jegyeseknek tekintették 
egymást és már a készülő házasságukról 
beszélgettek.

Pár nappal ezelőtt azonban váratlan és 
Csizy Bélára megdöbbentő fordulat történt. 
Kovács Olga különféle okokra hivatkozva, 
arról beszélt neki.

nem tud reá várni, ha rövidesen nem

Olcsóbbá fenni 
a mindennapi életet!

Ezen jelszóval nyitottuk meg élelmiszer-osztályunkat.

Egy év alatt több mint F/2 millió 
vevő hirdeti
élelmiszereink kiváló minőségét és olcsó árainkat.

jöjjön el és nézze meg mit n&ujtunh
é1e1mi s z e r_osz t á 1 yunk második esztendejében.

A bécsi bankpénzSáros rablóit 
bravúros nyomozás után ártalmat

lanná tette a budapesti rendőrség
A főkapitányság zsebtolvajlási ügyek 

nyomozásával foglalkozó Simon-csoporl 
hetekig tartó hajszával és bravúros nyomo
zással veszedelmes nemzetközi zsebtolvaj 
bandát tett ártalmatlanná és a banda hat 
tagja rendőrkézre került.

Pick Móric bécsi bankpénztáros megbí
zást kapott augusztus 22-ikén főnökétől, 
hogy az ottani Hitelbanknál vegyen fel 
12.000 schillinget. Bécset ebben az időben 
ellepték a nemzetközi zsebtolvajok, akik kü
lönös figyelemmel kisérték a bankok pénz
tártermeit és nyomon köveitek a pénzes 
embereket. Picket is nyomon követték és a 
Bognerstrassén egyszerre egy

jólöltözött, negyven év körüli férfi 
támolygott eléje.

— Segítsen rajtam! Hívja a mentőket, 
rámjött a rosszullét. Szívbajos vagyok!

A következő pillanatban az ismeretlen 
férfi rohamot színlelve ájuldozni kezdett, 
közben Pick ruhájába kapaszkodott és azt 
tépdeste. Ebben a pillanatban három em
ber sietett feléjük és közölték Pickkel, hogy 
a szegény ember ismerősük nekik és haza 
fogják szállítani. Autótaxit hozattak. A sze
rencsétlen „szívbajos ember" beszúllott az 
autóba és az egész társaság elrobogott.

Pick Móric amikor hazaért, nagy meg

döbbenésére felfedezte, hogy
a bankban felvett pénzét vnluVt ellopta.
A rendőrséghez folyamodott, amely érte

sítette a budapesti főkapitányságot és a 
szomszédos államok rendőrségeit is.

A személyleiráskörözés eljutott Buda
pestre, azonkívül minden magyar vidéki 
hatósághoz. Pár nap múlva a győri rend
őrség értesitette a budapesti főkapitánysá
got, hogy ott

elfogták Hermann Salamont, a hires 
zsebtolvajt,

akinek régi trükkje, hogy mint szívbajos 
kezd ismeretséget férfiakkal és közben ki
fosztja őket.

Másnap már elfoglak Bécsben a pesti 
rendőrség bizalmas adatai alapján Pollák 
Imrét, a szamaritánus szerepet betöltő 
zsebtolvajt.

Később pedig Budapesten egymásután ke
rültek rendőrkézre a társaság többi tagjai, 
Fülöp István Károly, Weiser Géza és Men
tes Pál, valamennyien hírhedt zsebmetszők. 
Ezeket átvitték az ügyészség Markó-utcai 
fogházába.

Tegnap azután n budapesti detektívek 
hurokra kerítették a társaság utolsó tag

ját, Schiller István lakatost, 
őt is letartóztatták és átadták az iigj-észsóg- 
nek.

p
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HÍREK
Riasztó hírek 

a nagybeteg Herriot 
állapotáról

Páris, október 1.
Herriot volt miniszterelnök állapotáról 

vasárnap délben a francia fővárosban riasztó 
hírek terjedtek el és egyesek már tudni vél
ték, hogy

u katasztrófa elkerülhetetlen.
Az orvosok közlése szerint a naovbeteg ál
lapota változatlan és a láz kissé csökkent. 
A vasárnapra virradó éjszaka Iferriotnak 
elviselhetetlen vesegörcsei voltak, az orvo
sok azonban a katasztrófa bekövetkezésétől 
nem tartanak.

— Tovább tart a jó Idő. Nyáriasan derült 
idő volt vasárnap, a hőmérséklet déli 12 óra
kor árnyékban 21 fokot mutatott. A Meteo
rológiai Intézet jelentése szerint továbbra is 
száraz, csak kevéssé felhős idő várható.

— A miniszterelnök Győr díszpolgára. 
Vasárnap délelőtt Győr törvényhatósági bi
zottsága felsőőri Nagy Pál főispán elnöklé
sével -endkiviili díszközgyűlést tartott, me
lyen Gömbös Gyula miniszterelnököt egy
hangúlag díszpolgárrá választották. Az in
dítványt aláírók nevében Bedy Vince, a tör
vényhatósági bizottság örökös tagja, a győri 
székeskáptalan nagyprépostja nagyhatású 
ünnepi beszédben kérte az indítvány elfo
gadását. A nagyprépost beszéde után 
Szauler Ferenc polgármester szólalt fel, 
utána Nagy Pál főispán megállapította, 
hogy a díszközgyűlés egyhangú lelkesedés
sel a város díszpolgárává választotta Göm
bös Gyulát.

— Egy soproni urileány öngyilkossága. 
Győrből jelentik: A bánfaival kőfejtő csú
csáról vasárnap délben a szakadékba ve
tette magát Binder Aranka 18 éves soproni 
urileány. Előzőleg búcsúlevelet dobott a 
szakadékba, amit édesanyjához címzett 
A levélben a következőket irta: „Meguntam 
az életemet, Isten veletek. Aranka." Csak 

találták megórákkal az öngyilkosság után 
az urileány holttestéi. ,

— Ifjúsági vezér névnapja. A I 
galóság képviselői tiszteleglek « 
diákvezér lakásán és Jóbj/f névni

főiskolai hall- 
Jóby Mihály 

.... ......... .............. ... . ,, .lapja alkalmá
ból üdvözölték. Az ünnepelt meghatódén kö
szönte meg nz üdvözlést.

— Mann Miksa Jubileuma. Október 1-én ün
nepli Mann Miksa, n Rössemann és Kühneniann 
gépgyár ügyvezető igazgatója negyvenéves szol
gálati jubileumát. Mann Miksa mint gyakornok 
került 1893-ban a gyárhoz. Az ő működéséhez 
fűződik a kisvasutak nagyméretű kiterjesztése, 
de nagy érdemei vannak a mérnökök és keres
kedők generációinak szakszerű kiképzésében 
is. Mann Miksát, aki ma is fiatalos agilitással 
vezeti a vállnlntát, jubileuma alkalmából igen 
sokan üdvözölték a társadalmi és közgazdasági 
élet vezetői közül.

— Könyvbnrálok pályázata. A Magyar Könyv
barátok Diáriuma az Országos Magyar Ipar
művészeti Társulat utján pályázatot hirdet a 
könyvkultúrát hirdető ex libris-rajzokra. Rő- 
vebb felvilágosítások az iparművészeti társu
latnál (VI., Andrássy-ut 69.)

— Magánalknlmazottak nagygyűlése. A Ma
gánalkalmazottak Nemzeti Szövetsége szombat
esti gyűlésén elhatározták, hogy október 6-án 
délután 6 órakor nagygyűlést tartanak. A nyug
díjasok október 4-én délután 6 órakor tarta
nak értekezletet.

A budapesti főkapitányságról vasárnap dél
ben több fővárosi detektív leutazolt Nagykö
rösre Egger deteklivfőfelügyelővel, hogy nz ot
tani hatóságoknak segítségére legyenek a be
törők felkutatásában, akik 90 000 pengőt rabol
tak el a nagykőrösi városi pénztárból. A buda
pesti detektívek több kihallgatást végeztek 
Nagykőrösön. A nyomozás főleg arra irányul, 
hogy megállapítsák,

nlncft-e a városi pénztárnak egy elbocsátott 
alkalmazottja, aki összekötetésben áiiott a 

betörőkkel
vagy más valaki, aki nagyon pontosan ismeri 
a helyi viszonyokat. A nyomozás ugyanis min
den kétséget kizáróan megállapította, hogy a

Kacagó filléres délután
nm és mladennnp 5'i-kor

40 fülértő! 1 pengőig .

KOMÉDIÁBAN!
Salamon—Steinhardt—Solti.

Este Ariikor ranc/aa fca/ydr /

— Szerkesztős 4Hozás n 8 órai Újságnál. 
Törs Tibor, a 8 Órai Újság felelős szerkesz
tője megvált a laptól. Töis Tibor tizenöt évig 
volt érdemes és közkedvelt tagja a szerkesz
tőségnek. előbb, mint politikai rovatvezető, 
majd mint felelős szerkesztő A <S órai Újság 
uj felelős szerkesztője: Nagy Samu, a Buda
pesti Hírlap eddigi politikai rovatvezetője, a 
kitűnő publicista, már cl is foglalta állását.

— Premier a Komédiában. Tegnap este mu
tatta be uj niüsorá' a Jókai-téri Kabaré, mely
nek tengelyében Salamon és Steinhardt együt
tes fellépte áll. N. dassv és Rejtő: Házasságok 
a légben köttetnek c. bohózatában találkozik 
először színpadon n kacagtató*  két nagymes
tere és annyi mulatságot, jó kedélvt és humort 
hoznak magukkal, hogy az. utóbbi esztendők 
legnagyobb bohózat sikkét alapozzák meg utol
érhetetlen játékukkal. Nem kevésbé érdekes 
attrakció Solti llcrmin és Steinhardt Géza ze
nés jelenete. Dt a Komédia együMcse is de
rekasan megállja n helyét és különösen meg 
kell dicsérni Krrékgiiáth- Olvl, Érd lyi Edithcl, 
Mende Klárit. Rumi Csöpp t, Kálmán Évit, Mi
kes Annyi. Felhő Rózsit és Békeffy Róbertét.

— Szorgalom és takarékosság már nem elég, 
most n szerencsét is segítségül kell hívni. Aki 
n közismert sz ren- fő árusítóhelyen: Hőrgc 
Frigyes bank i! . K sulii Lajos-utca 4. egész

"*  ‘ negyed 6, nyolcad 3 pen- 
legnagyobb esélyeket biz- 
húzás kezdete október

— Havas Mór jubileuma. Ünnepi bankett 
és miivószesl keretében ünnepelte vasárnap 
esle Havas Mórnak, a Globus-nyomdii igaz
gatójának ötvenéves nyomdászjubikumát a 
nyomdászipar, a sajtó és a jubiláns igazgató 
számos barátja. A G/ohus-nyomda jubiláns 
igazgatója tiszteletére vasárnap este a Vi
gadó nagytermében műsoros estei rendez
tek, amelyet nagy bankett követett. Részt- 
velt rajta a G/obns-nyomda direkciója. Rád- 
vány Miklós vezérigazgató, Szász Győző 
igazgató, az Ujságiróegycsülclct és az Ot1- 
/ion-kört Hegedűs Gyula képviselte. Részi
vett a banketten még a magyar sajtó é.s köz
élet számos kitűnősége, köztük Agai Béla, 
Roóz Rezső, Vázsongi János, Bródy 
Láng Lajos és mások.

— A Zeppelin elindult nyolcadik 
amerikai útjára. Friedrichsha jenből 
tik: A
I.ehmann kapitány vezetésével útnak indult 
Dél-Amcrika felé. A Zeppelinnek ez a 
nyolcadik délainerikai útja.

Ernő,

dél
jelen*  

Graf Zeppelin léghajó vasárnap

GÁRDOS
anyagi garanciával előkészít vidékieket is, 
spec ális módszerrel a decemberi összevont 
magánvizsgákra érettségire. József-utca 26

— Már oktéibcr 14-én kezdődik nz új osz- 
tálysorsjáléik, óriási összegek nyerhetők ismét 
és sokan lehetnek váratlanul gazdagok. Nem 
szabad a reménységet feladni, mindig töre
kedni kell az. embernek és lehetőséget kell ke
resni, hogy hátha mosl a „szerencsés véletlen" 
sikerül. Mindenkinek és minden egyes sors
jegynek egyforma a nyerési esélye. Nyerni 
azonban csak annak lehel, akinek sorsjegye 
x-anl Vegyen, vagy rendeljen tehát egy sors
jegyet még ma akármelyik főárusllónál. A hi
vatalos órát 3, 6, 12, 24 pengőt van idő meg
fizetni a húzás előtt

•rcn-sc

sorsjegyet 24. fel I. 
gÖért vesz, a !• hH. 
tositja magának. 
14-én.

A

Lezuhant egy repülőgép 
az R. 101. emlékünnepén
Három halott

Páris, október 1.
Lapunk más helyén számolunk be arról 

az emlékünnepélyről, amelyet Beauvnisban 
az R. 101. óriásléghajó lezuhanásának szín
helyén rendeztek vasárnap. Az ünnepély 
után borzalmas szerencsétlenség történt. Az

egyik angol repülőgép Ilawkourst felett 
zuhant és

a gép három utasa szörnyethalt.
Az aulasok között volt Mát Gilchrist, 
angol léghajózási társaság elnöke, aki 
a társaságot képviselte az ünnepélyen.

Az Áipéne igazgatóját 
és 14 társát letartóztatták
Horogkeresztes kaSonai szervezkedés iratait 

foglalták le náluk
Lenben, oki. 1.

Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
letartóztatta Ken-

(A 
jelentése.) A rendőrség 
zenberg mérnököt, az Alpine Montangescll- 
sehaft egyik vezető-hivatalnokát, mert a 
nála megejtett házkutatás alkalmával egy 
névjegyet talállak a nemzeti szocialista ka
tonai formációk bizalmiférfiairól. ,

Ezzel az üggyel kapcsolatban
további tizennégy letartóztatás történt.

A vasárnapra virradó éjszaka Leoben és 
Donnavitz bányavidékén nyugtalanító híre
ket terjesztettek, amelyek szerint a nemzeti 
szocialistapárt már a legközelebbi órákban 
átveszi az uralmat.Budapesti detektívek keresik a nagykőrösi városi pénztár betörőit

Nyomozás egy titokzatos autó után
nagyszabású betörést csak a helyi viszonyokkal 
ismerős ember követhette el. Valószínűnek tart
ják, hogy a betörök előzőleg helyszíni szemlél 
is tartottak.

A detektívek meg egy bejelentés irányában 
is nyomoznak. Egy éjjeli őr ugyanis közölte a 
nyomozóhatóságokkal, hogy a betörés éjszaká
ján

egy ismeretlen robogó autót látott az épü
let környékén.

Az éjjeli őr fel is jegyezte a gépkocsi vidéki 
rendszámát és azt átadta a delektiveknek. Va
lószínűnek larlják hogy a betörök ezzel az au
tóval jöttek és menekülek el a rablás után.

Csak ezen a 3 napon ! 
Divatos szövofmaradékokból 

térti öltöny, átmeneti felöltő 
remek szabású meri&K yagv téUkabát rendelhető
kétszer! próbával folyó hó R-é lg bezárólag F 
Ruhakereskcdelmi Vállalat, Ferenc körút 39, I. emelet.

® ekzéma, psoriasls (nedves és száraz 
aöinör) legmakacsabb eseteit gyorsan 
és pvökerenen eltünteti uj eljárássá 

* „Vltallxer** orvosi rendelő Budapest 
CKÜ Klrály-u. 85: Rendelés 3-6-tg

— Húsz embert Nyíregyházáról a pesti 
Pasteurbe szállítottak. Nyíregyházáról je
lentik: ö/.v egy Jármy Jánosné nagyhalászi 
gazdaságában egy farkaskutya megharapott 
egy bikát és három tehenet. A megmart ál
latok megveszlek. .4 gazdaságból 20 embert 
szállítottak fel a Pasteur-intézetbe.

— Meghalt Győr helyettes polgármestere. 
Győrből jelentik: Ebért h Géza városi ta
nácsnok, polgármeslerhelyettes, a városok 
kongresszusának pénzügyi előadója ma 
reggel Győrben 55 éves korában elhunyt.

ZsofclaBifelgssrét
év. VII. kerülői, Euhány-utca 84. Telefon 424—47

— Betörtek n holland konz,ul villájába. Va
sárnap esle megjelent a főkapitányság köz
ponti ügyeletén Vreedc Jean holland konzul és 
bejelentene, hogy a Páfrány-ut 17. szánni vil
lájába ismeretlen lettesek álkulccsal behatoltak 
és több értéktárgyat, többek között gramofont 
és rádiót elrabollak. A kár körülbelül ötszáz 
pengő. A nyomozás megindult.

— öngyilkos földbirtokos. Hajdúböször
ményből jelentik: Szolnoki Balázs, ismert jó
módú birtokos vasárnap, mialatt családjá
nak tagjai a templomban voltak, felakasz
totta magát és meghalt. Fiához búcsúlevelet 
intézett, amelyben arra kéri, hogy vigyázzon 
ősi birtokukra.

— Trettina Jenő lapja körül támadt pert 
szombaton tárgyalják. Az Ibusz-ügyben oly 
sokat szerepelt a „Független Kisgazda*'  cimü 
lap vételáráért 10.000 pengős pert indított 
Rózsa Miklós Trettina Jenő ellen. Rózsa ke
resete szerint Trettina ekkora összeggel tar
tozik neki a lap tulajdonjogáért. A buda
pesti törvényszéken Balogh Árpád dr. biró 
szombaton, oki. 7-én tárgyalja érdemben az 
érdekes pert.

Akarja Romániában élő rokonai! meglátogatni ?
Csere luxusautocar indul, füthető, modern kocsikban igen olcsón utazhat Romániába 
és vissza. ' z autocarok Indulnak: Budapestről Nagyváradra és Kolozsvárra október 
15-én reggel 8 órakor. Budapesttől Aradra és Temesvárra október 17-én reggel 7 órako . 
Az autocar 5 nap múlva indul vissza Az utazón óra: BudapestNi gyvárad 
és vissza 21 pengő. Budapest- K olozsvár és viasza 40 pengő, Budapest 

Arad és vissza 24 pengd, Budapest Temesvár és vissza 84 pengő.
Jelentkezéseket elfogad az UTAZÁSI ÉS MENETJEGY IRODA
Budapest, Vl., AndrA*sy«ut  IU. izAm. Telefon: 28-1-48, 2O-5-2S

— Hindenburg 86-jk születésnapja, Ber
linből jelentik: Hindenburg birodalmi el- 
nököhöz vasárnap számos üdvözlőtávirat 
érkezett születésnapja alkalmából.

Versenyé- 
befejezése 

iskolájának 
indul

Neurath báró külügyminiszter, mint a né
met nép megmentőjét üdvözülte Hinden- 
horgot. Darré Malter közélelmezési minisz
ter a német rög védőjének, a német pa
rasztok üdvözletét tolmácsolta.

— Állást kapnak a kereskedchnlsták tehet- 
ségversenyének győztesei. Hétfőn lesz nz 
OKISz által rendezett Kereskedelmi Iskolai 
Tanulók IV. Országos Tanulmányi 
nek megnyitó ünnepélye, melynek 
után az ország 42 kereskedelmi 
130 legtehetségesebb végzett tanulója 
versenyre a vezető pénzintézetek, bankok, biz
tosító intézetek, ipari és kereskedelmi vállala
tok részéről felajánlott állásokért. A verseny 
tételeit a dr. Szakáll Zsigmond főigazgató ur 
elnöklete mellett működő Tanulmányi Bizott
ság ugy állapította meg, hogy a versenyzők el
méleti képzettségük mellett gyakorlati tudásu
kat is igazolhassák és a bizottság felkérésére 
dr. Vargha István a Konjunktúra Kutató Inté
zet igazgatója 15 pontba foglalt kérdéssorom
tól állított össze. Fabínyf Tihamér kereskede
lemügyi miniszter — aki a verseny egyik véd
nöke — állandó figyelemmel kiséri a rendező
ség előkészületi munkálatait, különösen pedig 
a győztesek részére történő állásfelajánláso
kat, melyekről a rendezőség a kereskedelmi 
miniszternek kívánságán: állandóan jelentést 
írsz. Ezért remélhető, iiogy a verseny előtti 
héten az úllásfelAjánhísok száma még nagy 
mértékben szaporodni fog.

— A hadigondozottak nagygyűlése. A IlONSt 
vasárnap vidéki fiók kiküldöttjének jellnlété- 
ben választmányi ülést tartott. Az ülésen igen 
sokan felszólallak, a hadirokkantak sérelmeit 
és kívánságait ismertetve.

— Orvosi hir. Dr. Gittek István fogorvos 
rendelőjét V., Lipót-körut 11., I. emelet (szem
ben a Vígszínházzal) helyezte. Uj telefon: 19—< 
1—32.

— Békét a Georgia-harc  bán! Az a küzdelem, 
amelv a Georgia körül a Magyar Általános 
Hitelbank és Kiéin Gyula csoportja között fo
lyik, uj fejleményhez jutóit. Á Georgia rend
kívüli közgyűlésének összehívása után kiala
kullak az erőviszonyok és kétségtelen, hogy a 
közgyűlésen a Klein-csoport a maga többségi 
jogait érvényesíteni tudja és fogja is. Kétség
telennek látszik, hogy amikor Kiéin Gyuláék 
igy szakítást piovokálnak a Hitelbankkal, ak
kor bizonyára meg is tudják találni nagyará
nyú vállalkozásaik további előkelő bankári 
összeköttetéseit. A Magyar Általános Hitelbank 
a maga tekintélyével és súlyával viszont a 
közgyűlés után aligha fog belemenni olyan fö
lösleges és meddő harcba, amely csak kiélezi 
ennek a többségi küzdelemnek különböző pro
blémáit. Mindkét fél érdeke, hogy a Georgia 
közgyűlése után a Hitelbank és Kiéin Gyuláék 
között fönnálló kapcsolatok békésen lehunyó- 
littassanak, mégpedig a megfelelő nyugodt at
moszférában, de még inkább érdeke ez a 
gazdasági életnek. Nagyonis mértékadó helye
ken tartják szükségesnek, hogy ez a Georgia- 
ügy ne verjen fölösleges további hullámokat, 
mert máris mindjobban tapasztalható, hogv a 
nyilvánosság előtt ez a Georgia-vila sz.élcs 
arányokban kezd hömpölyögni és mindinkább 
kapcsolatba kerül egyfelől a nagybankok és a 
nagyvállalatok viszonyának, másfelől a ka- 
matkérdésnek, mindezenlul a bankfúziókra 
irányuló törekvéseknek problémáival. Amikor 
ma a legfontosabb a termelés nyugodt biztosí
tása volna és amikor a pénzügyi s gazdasági 
éleiben mindinkább szükségességét érzi min
denki annak, hogy a nagyon nehéz ellenietek 
áthidaltnssnnak, akkor igazán nem volna he
lyénvaló, ha ezt a Georgia-iigyet minderöseb- 
ben föllángoltatnák. Ezért tartják kívánatos
nak n gazdasági s pénzügyi élet igen illetékes 
tényezői, hogy az affér véget is érjen.

— Tolvaj a postások egyesületében. A Rá- 
day-ulca 5. szám alatt lévő postás altisztek 
egyesületének helyiségébe ismeretlen lettes a 
nyílott ablakon keresztül bemászott és onnan 
négy serleget és két felöltőt ellopott. A nyo
mozás megindult

— László és Fekete (IV., Petőfi Sándar-ulca 
14—16.) remek kirakatai bizonyítékai annak, 
hogy a cég mindent elkövetett vásárlóközön
ségének kielégítésére. Az őszi és téli divat szö- 
vetujdonságni. a legszebb külföldi és hazai 
ruhaanyagok olcsó árakon kerülnek eladásra.
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Gázzal megölte magot
Feith Dezső naouvígűEste usndűqeket ' uub»»u8w

látott vacsorára és éjszaka a konyhában Öngyilkos lőtt

^&főí?\[sri<3pfá

Vasárnap reggel halálos öngyilkosságot 
fedeztek fel az Aranykéz-utca 3. számú ház
ban. A húsipari szakma ismert tagja, Buda
pest egyik legrégibb nagyvágója, a 61 esz
tendős Feith Dezső dobta el magától az 
életet.

Feith Dezső feleségével és leányával 
tizenhét esztendeje lakott belvárosi négyszo
bás lakásában. Eveken keresztül nagy üz
letet bonyolított le, a vágóhídon nagy for
galmú irodája volt. Szorgalmasan dolgo
zott kora reggeltől késő estig, sokszor volt 
utón, külföldre is szállított vágómarhákat 
és sertést. Jómódú ember hírében állott, 
megtakarított pénzéből

birtokot vásárolt Alsődabason.
Becsületes, törekvő embernek hmerték, aki
nek nem voltak költséges passziói, minden 
szabadidejét családjának szentelte. A leg
szebb harmóniában élt feleségével és leá
nyával. Az aranykézutcai lakásban sűrűn 
fordultak meg rokonaik, ismert belvárosi 
kereskedők, öccsének a Váci-utcában van 
csipke- és kézimunkakereskedése és közeli 
rokona volt Obermalcrnek, a legrégibb bel
városi kézimunkakereskedőnek.

A kereskedő és a nagyvágó az utóbbi idő
ben sokat beszélgettek a változott gazda
sági viszonyokról és az idős ember ilyenkor 
Szomorúan jegyezte meg, hogy

manapság aenkl sem tudja, vájjon nem 
sodorja-e el az élet.

Sokszor panaszkodott is, az bántotta, hogy 
az elmúlt két esztendő alatt betegeskedése 
miatt már nemigen kereshetett, sőt irodá
ját is feladta. Bár nem voltak gondjai, meg
takarított pénzéből nyugodtan eléldegélhet-

lek volna, mégis
attól tartott, hogy ö Is teljesen tönkre

megy.
Ez a tudat felőrölte idegzetét és a bús
komorság jelel mutatkoztak rajta. Végül 
már öngyilkossági terveket is hangoztatott.

Szombaton este együtt vacsorázott csa
ládjával és rokonaival. Tiz óra tájban vég
ződött a vacsora, egyidelg elbeszélgettek, 
azután a vendégek elmentek s a házaspár 
visszavonult. Feith Dezső csókkal búcsú
zott feleségétől és leányától, azután be
ment a hálószobájába.

Reggel hét óra tájban kelt fel Feithné, 
kiment a konyhába és alig lépett be az aj
tón. fölfedezte az öngyilkosságot. A gáz- 
reső csapja ki volt nyitva, •

a konyhában fojtó gázszag terjengett és 
a kövezeten feküdt, sötét ruhában, tel

jesen felöltözve Feith Dezső.
felesége sikoltozva rohant ki a folyosóra, 
házfelügyelő a mentőket értesítette, de

1.
Akik vasárnap a miniszterelnökségen 

Gömbös Gyula miniszterelnöknél jelent
kezni akarlak, vátakozniok kellett. — Á 
kegyelmes urnák vendége van ... és senkiit 
türelmetlenkedett, mindenki szívesen várta, 
amíg a miniszterelnök elé kerülhet. Tudták, 
hogy kedves vendége van. Vendég, aki egy
úttal háziasszony is: Gömbös Dóra, a mi
niszterelnök tizenhatéves glmnázista leánya 
járt látogatóban a palotában. Gömbös Dóra 
a fíaar Madas-intézetben nevelkedik. Va- 
sárnaponként kimenőt kap és ilyenkor az 
édesapjához siet, aki nagy örömmel és sze
retettel várja. Gömbös Gyula a hadtest
parancsnokság épületében lévő lakásárát 
szombaton költözött át a miniszterelnökségi 
palotába és Gömbös Dóra házikisasszony 
vasárnap már felszentelte a Szent-Gyötgy- 
téri ódon palotát, 
vidámságot vitt a

ahová napsütést és friss 
szén, szőke kisasszony.

11.
báró, az erdélyi Helikon 
literary gentleman, érdi- 

Kr

(MEüfEJTHE'en-E*)

Egyiptom uj miniszterelnöke. Az egyip-

Fattah Yehia pasát nevez-
kör-

tóm! kormány
válságot hosszas 
tárgyalások után 
végre megoldot
ták. Az eddigi 

miniszterelnök
Sidki pasa bead
ta lemondását és 
az átalakított ka
binet élére Abdel
ték ki. Abdei Faltait, aki az eddigi 
mánnyal való súlyos ellentétei miatt Páriába 
emigrált, visszatért -Önkéntes száműzetésé
ből és átvette a kabinet vezetését.

— öngyilkosok. C témák Anna takarítónő 
a Népszín/idz-utcábnn a villnmos elé ugrott. 
Könnyebben megsebesült. — Csángó Erzsébet 
háztartási alkalmazott világitógázzal megmér- 
gézte magát. A Rókus-kórházba vitték őket. 
— Tafferner Teréz, háztartási alkalmazott vi- 
lágilógázzaI megmérgezte magát és megholt. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Kocsmai barátkozás után verekedés én 
feljelentés. Terhe Gergely kereskedősegéd a 
Csont-utcában egy vendéglőben őssrelsmerko- 
delt Hajgató Géza napszámossal. Borozgatás 
közben elbeszélgettek, de később összevereked
tek. A kéreskedősegéd fejbevágta Hojgatót, 
ugy, hogy az elszéjült. Amikor magához tért, 
észrevette, hogy kabáizsebéből 30 pengő fi*é-  
tése hiányzik. Följelentést tett Terhe ellen a 
főkapitányságon és megindították az ügyben 
az eljárást.

— Letartóztatták házmesterek

A
a ______ o_, -
azoknak már nem akadt dolguk. A rendőri 
bizottság megállapította, hogy

az öngyilkosság éjféltájban történhetett 
és a holttest azóta feküdt a konyha 

kövezetén.
A konyhaasztalon egy cédulára irva pár sort 
találtak: Már tovább nem élhetek. Igy kel
lett történni. Bocsássatok meg nekem tet
temért. A tragikus sorsú nagyvágó holttes
tét a törvényszéki orvostani Intézetbe szál
lították. Öngyilkosságának híre nemcsak a 
húsipari szakmában, de a belvárosi iparo
sok és kereskedők körében is nagy részvé
tet keltett, mert a Belvárosban mindenki 
ismerte az érdemes polgárt.

— Őrjöng éa alrógörcsőkben fetreng a 
debreceni foghátban ■ halálraítélt Dere La
jos. A debreceni törvényszék nemrégen Ítélte | 
el kétrendbeli rablógyilkosság büntette 
miatt Bere Lajos berekböszörményi gazdál
kodót, aki ez év elején fejszével agyonverte 
Pál Sándort és feleségét, majd rájuk gyúj
totta a szobát. A halálos Ítélet után Bere 
Lajos kegyelmet kért a kormányzótól, de 
iiiég nem iüriént döntés a keg”eiem Ügyé
ben. A rablógyilkos a fogházban őrjöng és 
sirógörcsökben fetreng. Azt állítja, hogy éj
szakánként megölt áldozatainak szellemei 
rémitgetik és torkát fojtogatják. A rémlátá
soktól kinzott halálraítéltnek csak nappal 
van némi nyugalma é« ♦érdéivé Imádkozik 
hangosan bocsánatért szörnyű bűnéért.

ügyben

_____ u___________ _ ____________ óvadék
csalóját. Durger Izidor dr., aki n Sorg-épltő 
részvénytársaság házfiondnoka, följelentést tett 
a rendőrségen fíluu Sándor 23 esztendős ma
gántisztviselő ellen, csalás cámén. Följelentésé
ben előadta, hogv a fiatalember házmesteri ál
lásokat ifiért, több embertől óvadékot vett fel, 
holott semmiféle megbízatása nem volt. A föl
jelentés alapján előállították Blaut a főkapi
tányságra, ahol beismerte, hogy házmestert 
állások ígéretében 960 pengőt vett fel és 
összeget saját céljaim fordította. Csalás 
mén előzetes letartóztatásba helyezték és 
kisérték az ügyészség fogházába.

— Gibb, az ismert kozmetikai cég felhívja 
Olvasóink figyelmét arra, hogy kitűnő gyárt

mányainak árait lényegesen leszállította. Tehát 
jót olcsón: Gibbs készítményt vásárolhat.

Óriási siker!

az 
Ól
át-

IVE FELED-JE 

^NÁLUNK^ 
egy szerencse-e orslegyet 

levelezőlapon vagy telefonon 

RENDELNI
Közismert, hogy a

BEHNÖ BAHK":
k sorsjegyei állandóan szerencsével j 
\ Játszanak. Z
iá Budapest. VI- 

AndrAasy-ut 5H
Telefon: 28-8-4/

Két életmentés a Dunán. Ltebik Gabriella 
21 éves háztartásbeli, aki a Bimbó-utca 3. 
alatt lakik, szombaton éjszaka a Nagyszombat
utca irányában a Dunába vetette magát. Az 
öngyilkossági kísérletet észrevette Borbély Fe
renc 23 éves mgánlisztviselő. aki éppen arra 
haladt. A fiatalember, aki jó úszó, gondolko- 
dós nélkül utána ugrott és kimentette. Az élet
unt nőt a mentők a Rókus-kórházba szállítot
ták. — A Ferenc József-hid közelében Fóka! 
Pálné 22 éves takarítónő anyagi gondjai miatt 
a Dunába ugrott. A mentÖőrség kimentette. Az 
életunt asszonyt a Rókus-kórházba szállítot
ták.

— Gyermekholtte.st a csórd akutban. A ká
bái csendörségen jelentenék, hogy a község 
csordakutjában egy csecsemő holttestét talál
ták meg. A csendőrök jelentették Debrecenbe 
az esetet és vizsgálóbizottság utazott ki. hogy 
megállapítsák, hogyan került a néhány hóna
pos csecsemő holtteste a nyitott kútba.

I
I

r

Minden este fél 9 órakor
Cíötftrtök, szombat én vasárnap délután 4 órakor.

ROYAL ORFEUM
Rendes heiyúrak! Délután félhelyárak I

Kemény János 
elnöke, az ismert _ _
kés társaságot hívott meg vadászatra, 
ménp báró az erdélyi irók és művészek 
pártfogója, több budapesti Írónak küldött 
meghívót. Október közepére szól a meghívó 
Kemény János báró maromé esi erdeibe, 
ahol medvevadászatot rendeznek,

111.
Zita Johan, a nemrég fölfedezett magyar

származású hollyivoodi filmsztár válópöré- 
től írnak a nagy amerikai lapok. Zita Jo
han John Hausman amerikai szindarabiró- 
nak a felesége. Ugylászik azonban, a film
karrierhez elengedhetetlen kellék a válópör. 
Zita Johan mint Hollywoodból írják —• 
a mexikói Juarezbe utazott és ott beadta 
váló pőrét. .4 pöriratban arra hivatkozik, 
aiüúészi karrierje elé akadályt gördít a há
zassága és ezért bontóitéletet kér. Ameriká
ban nehéz a válás. Szegény Zita Johannák 
Mexikóba kelleti utaznia, hogy elválhasson,

IV.
Széchenyi Zsigmond gróf, a neves Afrika- 

utazó Szentkirályi-utcai lakásában pár nap 
óta lázas készülődés, csomagolás folyik. 
Fegyvereket, műszereket, térképeket hoznak 
a szállítók. Széchenyi gróf újabb, hosszú 
útra indul. Keletafrika eddig még alig fé
mért rengetegeibe készül, nagyvadra. Nem 
egyedül megy: JusSzuf egyiptomi herceg az 
utitársa. Jusszuf herceg most lschlben tar
tózkodik. A jövő héten, kedden 
Budapestre, 
készületeket

érkezik
Itt együttesen befejezik az elő- 
és október végén indulnak útra,

V.
a pályaudvar perronján « bő-Vasárnap

est gyorsra érdekes csoport várakozott: hat 
elegáns, frakkot, klakkos, lakkcipős fiatal
ember. Mikor azután a bécsi gyors befutott, 
az egyik elsőosztályu kupéból két fekete
haja, elegáns, sudár fiatal hölgy szállt ki: 
a füstért G. A frakkot urak a Párisién Grill 
nevében fogadták a ..szisztersz-zsfket" a 
világ egyik legremekebb műsorszámát, aki
ket Budapest eddig csak hírből ismert, de 
mától kezdve csodálhat is a Párisién Grill- 
ben. Nem volna tökéletes az érkezésről 
szőlő beszámoló, ha nem írnánk ide, hogy 
tizenkét óriási bőröndben hozták magukkal 
csodálatosnál csodálatosabb kosztümjeiket.

VI.
Flccard és az oroszok után most egy 

vállakozószellemtl arisztokrata is sztratosz
féra-repülésre készül. Kinsky Ullrich gróf, 
az ismert cseh sportember az osztrák Aero- 
Club segítségével sztratoszféra-repülő bal
lont épít és két tudós kíséretében akar 
fölrepülni.

VII.
A nagymezőutcai Arizonának, ennek a fi

nom kis lokálnak premierje volt tegnap. 
Nagy sikert aratott Gaines, a néger 
rista

........... . .......... , _ .„.r teno-
Arizona ragyogó esőszámával.

Vili.
a mulatóknál tartunk, címez- 
sort fíadnay Öméltóságához, 

az Operaház igazgatójához. Talán ő nem 
tudja, hogy az ország első színpadának 
nagyszerű szólótáncosa, Andor Tibor jelen
leg a körúti Cnsanova-mulatóban vendég
szerepel. Bár egyáltalában nem diffamáló, 
hogy ebben az elegáns és kitűnő mii- 
sorú búrban Operaházunk tagja fellépjen, 
de mégis meg kell ezt említeni: hja, a gázsi
viszonyok .., —sági—

és Mlss

És 
ziink

ha már 
néhány

Óriási siíier
onarasswiüiszinMz
Hiszem, látványos, sazar 

műsorai
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beszéínefc

Amikor elősomfordált nz orosz kocsma- 
lebuj vutkipárás bálteréből, félig grockos, 
félig chaplini maszkjában torkát .köszörül
ve, mog-incgbillcnve Baszkolnyikov felé — 
n Magyar Színház közönsége fellélegzett a 
nyomasztó dráma súlya alól. Hogyne, hi
szen il| van a tegnapi operett vidám, „jó
pofa" ügyvédje, a tegnapelőtt együgyű vig- 
játékhőse: Habos. Tehát most nevelés lesz 
— gondolták, n humor izére előre is jóiziil 
feszengve a zsöllyében azok, akik nem ter
hűitek meg magukat túlságosan a klasszikus 
orosz irodalom Marmcladov-féle alakjaival.

Dohát nevettetni talán még nagyobb mű
vészet, mint megrikatni, ezért nem velem 
Habos szemére akkor n tegnap handaban- 
dáit, amikor önfeledten tapsolom ebben a 
züllött maszkjában a lélek mélységéig (ha 
van ilyen!) —- megrázóan fenséges és tra
gikusan groteszk alakítását, Róla beszélnek 
ma Pesten, Habos Gyuláról, akinél jobb drá
mai színészt nehéz találni még ebben a te
hetségeket is dúsan termő városban.

Azért Igazságtalanok se legyünk Doszto
jevszkij másik nagy figurájához, a legnn- 
gvobbhoz, Bnszkolnyikovhoz. Baló Elemér 
sápadt plasztikumjíi, szobra a bűnt minden
kor követő bünhődésnek. Hol volt ez a szí
nész kél év óta? — Miből élt eddig a színé
szet eme bünnélkiili fíaszkolnyikovja, akit 
arra Ítélt a pesti sajtó, hogy ritka fellépései 
alkalmával mindannyiszor ismét felfedezi.

Baló — Baszkolnyikov — mi felebbe- 
ziink.

CM

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZET! SZÍNHÁZ: Ingyenéi*  (54«). 
VÍGSZÍNHÁZ: Lányok a> intézetben (8). 
BEI VAROS! SZÍNHÁZ l.yslstrnla (8). 
KAMARASZÍNHÁZ- Nem válók el (8). 
MAGVAK SZÍNHÁZ: IHI,, év bttnhüdés (8) 
FŐVÁROSI OI’I.RETTSZ.INHAZ: Ihibarry (8). 
PESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi rőlegény (8). 
ANDRASSV-UTI SZÍNHÁZ: Pénz be.rél (3).
TEREZ KÖRÚTI SZINPAO. „ fx!d"n 0).
ROYAI. ORFEUM: C«ókol|a|ok bécsi nókr! (510).
BETHLEN TERI SZÍNPAD: Előre megfontolt srin- 

dékkrl ('vfl. %9).
KOMÉDIA ORFEUM: Snlnmon-Sklnhardt (9).

Szombat este Budapestre érkezett re
pülőgépen Fedák Sári, akit a közeli na
pokban bécsi premierjén tapsol a közön
ség. Beszélgettünk vele:
,— Hazajöttem, mert nem bírtam már élni 
pesti barátaim nélkül, azután elő is akarom 
készíteni filmemnek, nz Iza néninek pesti 
premierjét. Hétfőn reggel utazom vissza 
Bécsbe. Rövid az idő, tehát ismét repülő
gépen.

♦
A jéítréí bét legnagyobb színházi eseménye 

kétségtelenül a Sült galamb, amelynek is
mét van egy kis primadonnavillongása 
Természetesen Rökk Marikáról és Pataky 
Juciról van szó. Néhány napig a beteg 
fíökk Marika távol volt a színháztól, köz
ben Pataky Juci, ez az ördöngös artista- 
szubrclt egy olyan táncot próbált, amelyet 
a felemelkedő sugólyuk kis területén akart 
cltáncolni. Próba közben megjelent a fíökk*  
család képviseletében fíökk papa és hatá
rozott hangon kifejezte abbeli óhaját, hogy 
ez a szám maradjon el, mert ezt már a szín
házban Marika „szabadalmaztatta" a saját 
részére. Mivel Juci se hagyja a magáét, eb
ben a pillanatban még folynak a diplomá
ciai tárgyalások.

♦
• Pnllay Anna. az Operaház v. fóncprlmsd'vnnája 

táncakiidcmi.ijábiin (JV., Bécsi utca 5.) az előadások 
megkezdődlek, a beiratkozások folynak.

SZIWHÁZ-MOZI
/I német extrónörökös virág- 
aranzsmánja Alpár Gitta öltözőjében
A női szabók akciója a külföldi ruhát viselő énekesnő ellen

A Fővárosi Operetlszinházba, ahol a Du- 
barrv folytatja sikersorozatát, hatalmas pa- 
pirládát kézbesített a posta. Az expresszkül- 
demény Alpár Gittának szólt és

Németországban adták fel.
Amikor Alpár Gitta öltözőjében felbontotta 
a csomagot, meglepetéssel állapította meg, 
hogy abban gyönyörű melegházi rózsák il
latoznak és amikor a csomag küldőjének 
névjegye után kutatott, még nagyobb öröm
mel konstatálta, hogy azon egy igen előkelő 
német tisztelőjének neve áll.

A virágbokrétát a német extrónörökös 
küldötte,

aki Berlinben is több ízben tisztelte meg a 
nagy magyar énekesnőt gratulációival. Ai- 
pár Gitta berlini vendégszereplése alkalmá
ból a Dali im Sauoy premierjén például

a színpadra sietett és elragadtatással 
gratulált a magyar pacsirtának.A PRIMADONNA REDIVIVA

A környéki luszkulánumából tiniét Pestre ke
rült nngy külföldi világcsavargása után a pri
madonna, akinek neve állandónn olt kisértett 
minden opercltszinház uj szereposztása alkal
mával. Mindig hozzá akarlak kezdeni: no most 
fölléptéljük önagyságát, de a szinigazgatók lé
vén a sors különös kegyeltjei, majdnem két 
évig nem adtak deszkát őnagysága táncos tal
pai alá.

♦
Az előkelő és mindig irodalmi nívón 

mozgó kis színházunk, eddigi irányát meg
változtatva, leszerződlette a primadonnát. 
Ami kél évig nem sikerült senkinek, sike
rült most ennek a színháznak, amelynek 
igazgatója — állapítsuk meg rögtön, cik
künk elején —

nincs beszélőviszonyban a primadonna 
redlvivával.

Mert amit őnagysága a színházában véghez
vitt, azt niég (iaál Franciskának rakoncát- 
lanságu virágjában sem merte volna meg- 

' tenni.
*

Az első napokban nem tetszett neki a revü 
szövege. Ebben igaza is lehetett — az ered
ményt látva. Hol ezt, hol azt a mondatot cse

A Nagy Madár, Így nevezték el eszkimók 
Udelnek, a híres pilótának gépét, amely el
kísérte az amerikai l’nlversal filmgyár koló
niáját, amely Grőnland legészakibb részében 
forgatta le az „S. O. S. Jéghegy**  elmü Izgal
mas sarki dráma jeleneteit. Udct, aki muga Is 
Igen fontos szereplője a filmnek, nem egyszer 
a legkomolyabb életveszélyben Is forgott, mi
alatt nyaktttrő produkcióit forgatták az égbe- 
nyuló havasok között, mert ha ott lezuhan, a 
jéghegyek szakadékot menthetetlenül elnyelték 
volna. A veszedelemben azonban osztoztak a 
film összes szereplői. Leni Riefensthallal és 
Gustav Dlessellel együtt. Nem kevesebbszer, 
mint 380-szor startolt üdét a jégmezőkön, amíg 
a filmet, amelynek nemrég zajlott le nagy si
kerrel berlini és bécsi bemutatója, befejezték.

♦
A Vörös Malom vasárnap mutatta he ti] mű

sorát „Látványos bolondság" címen. A nép
szerű Jirnmy rendezésében fölvonultak Pest 
mulattatól: a 2 Htigos (az egyik Pataky Juci), 
Callígary Brothers, a nagyszerű fíadó Sán
dor, a boszorkányosán ügyes Felcky Kamill, 
a bájos Csópi és Évi, Keleti Hugó, Justh, a 2 
Simó és a varieté verhetetlenül szép prima
donnája, Szőnyi Lenke. A premier estéjén dü
börgő tapsorkán jutalmazta az ötletes és hu
moros számok tömegét, amely remek másfél
órás szórakozás.

♦
Előre megfontolt szándékkal. Ez a elme 

Szirmai Rezső érdekes újszerű darabjának, 
amelyet tegnap mulatott be a Bethleniért Szín
pad. Egy törvényszéki főlárgynlás Izgalomtól 
fűlött levegőjét, lélektani mélységeit vetíti elénk 
a hat kép. Nemcsak Irodalmi értéke, de nagy 
közőnségslkere Is lesz Szirmai Rezső nagyszerű 
drámájának. A premier publikuma melegen 
ünnepelte a szerzőt és a kitűnő együttest: Gél 
lért IjiJost, Justh Gyulát, Sarlnl Imrét (akinek 
régen nagyszínházban van helye), Crmössy 
Anikót, Béliéssy Antalt, C.zobor Imrét, Rónai 
Bélát. Tamás Benőt. A nívós rendezés Vajda 
Pált dicséri

4t

Vasárnap délelőtt vizsgázott az egyik tánc
matinén Solti Herniin és Király Ernő leánya, 
Király Kató. Pompás volt a sok reményekre 
jogosító ílatnl primadonna.

BETHLEN TÉRI SZINPADKmm«w

Élűre megfontolt szándékkal...
LírvénjwdU történőt Baartaf: VAIDA fkí. Finálééi áaaJsoe. BalyteaM *0  ITWráM • F-lg.

Amig egyik oldalon ilyen virágok tarkít
ják a primadonna életét, addig a másik ol
dalról

nagy akciót kezdett ellene a Női szabók 
Oszágos Egyesülete.

Ez azt kifogásolja, hogy Alpár Gitta ruháit 
külföldi selyemből külföldön csináltatta és 
elvonta a kenyeret a magyar munkások elöl. 
A színház azonnal válaszolt a nöiszabók 
tiltakozására és sietett kijelenteni, hogy 
Alpár Gitta a Dubarryban a már Berlinben 
használt meglevő ruháiban játszik. Termé
szetesen ezeket nem dobhatta el, de ruha
tárát pesti szabónőkkel egészítette ki. A 
színház, amely rendkívül gazdagon öltöz
tette fel a segédszemélyzetet is, rengeteget 
költött a magyar szabóiparosoknál.

Ezzel azonban az affér nincs elintézve, 
mert a nöiszabók egyesülete közgyűlése elé 
viszi a dolgot.

rélgette, végre kikötött a régi jó bevált szöveg
nél. Amti már százszor láttunk és ezerszer Ír
tak meg. Azután a versek ellen volt kifogása. 
Ha a versiró leszállított egy hatvansoros ver
set, az első sort átolvasta, azután összegyűrte 
a papirlapot és eldobta:

— Ezt nem lehet használni!
A versiró vért izzadott, a rendező és az igaz- 

gató dühöngött, csak a karmester, országoshirü, 
kitűnő zeneszerző őrizte meg legendás hideg
vérét. Pedig rosszul tette.

♦
A karmesterről, a nagyszerű zeneszerző

ről egyszerűen kijelentette, hogy
nem ért a muzsikához.

nem vezényelheti a kis zenekart, sürgősen 
egv másik muzsikust kellett szerződtetni, 
aki csak a művésznő szó mail vezényli. Ezt 
már nem tudta lenyelni partnere, aki a fia
talság hevétől elkapatva, erélyesen rendre- 
intette a primadonnát. Eredmény, a partner 
se beszél a primadonnával.

♦
No mi lett belőle? Elhalasztották a premiertl 

Mert a premier dátuma sem tetszett.
De talán neki van igaza. A veszekedés min

dig jó óment jelentett a színház tájékán. Lehet, 
hogy csak azért csinálta az egészet: babonából.

Rendkívül érdekes per indult Somogyi Szil
veszter, Szeged polgármestere ellen, amely per 
alkalmasint nagy port ver föl Szeged városá
ban. A pert Haltny Adrienné, n szegedi szín
ház volt primadonnája, a színigazgató tőkés
társa indította. Keresetében előadja, hogy 
32.500 pengőt adott kölcsön Görög László szín
igazgatónak a város reverzálisa ellenében. A 
város ugyanis kötelezte magát arra, hogy a 
kiutalandó szubvenciót Hattay Adrienné kezé
hez fizeti le a kölcsön ellenében. A keresel 
szerint ahányszor nz esedékes szubvenció
részletet Hattay Adrienné föl akarta venni, a 
polgármester határozott ulasitásszcrü kéréssel 
fordult Hattay Adriennéhez, hogy a szubven
ciót no vegye fel, hanem adja ezt a válsággal 
küzdő színháznak. Miután Görög László 
csődbejulott, a polgármester kijelentette, hogy 
ebben u szezonban is Görög László kapja 
meg a színházat és igy Hattay Adrienné tőkéje 
biztosítva van. Ezzel szemben Görög helyett 
a színészek konzorciuma vette át a színházat 
és a városi tanács határozata szerint a szub
venciót a szinészkonzorcium veszi föl a szín
háztól. Hattay Adrienné perelte a városi a 
szubvenció kiadásáért, de a szegedi bíróság 
alaki okokból kérését elutasította. Most Hattay 
Adrienné uj perében a polgármestert szemé
lyében vonja felelősségre nagy veszteségéért, 
amely a tönk izéiére juttatta.

Film, amelyet étdemes 
megnézni...

A hét végén megint záporoztak a film
premierek és kora délutántól késő estig kel
lene a moziban ülni a jámbor olvasónak, ha 
az összezsúfolt premiereket megakarná nézni 
Megkönnyiljük a dolgot. Tessék sürgősen 
elmenni A bor ciniü magyar filmhez a Royal 
Apollóba, amelynél jobbat q ma«»var film
gyártás aligha produkált még. Jávor, Rózsa
hegyi ,Balogh Klári, Kéry Panni remekek. 
Igen jó Czifra Géze filmje, a Direktor ur 
barátnője a Décstben, meg kell nézni a Ka
marában a Dubarryt.

Premier után
BŰN tó Bt'NHÖDES. Feketén csillogó ék

köve lesz ez a darab és ez az előadás a Ma
gyar Színház ezévi történetének. Dosztojevszkij 
a színpadon — ezt a luxust kevés sziuház en
gedheti meg magának anno 1933, amikor a 
színházi soiitairekben hamiskövek és Tekla- 
győngyök csillognak dekoraliven és múló 
pompával. Szinte egyöntetűen állapította meg 
a főpróba közönsége, hogy nz ördöngös fran
cia szinrealkalmazónak és a magyar átdolgo- 
zónak, Heltai Jenőnek sikerült szinte mara
déktalanul átmenteni a színpadra Dosztojev*  
szkij szellemét és már-már közhellyé vált ta
nításait. És ez a megállapítás egyúttal magá
ban rejti a színpadi munka felelt mondandó 
kritikái is. Nehéz epikát adni a színpadon és 
ha ezt adunk, akkor hol a dráma? Ezt az 
önmagába visszafutó circulust húsz képben lé
legzetvételnélküli izgalommal sűrítve kaptuk 
mégis a Magyar Színházban. A bűn magában 
rejti a bünhödést — harsogja negyedórákon 
keresztül a démoni erejű vizsgálóbíró. Törzs 
Jenő és közben a gyilkos orosz diáknak, Rasz- 
kolnyikovnak c.lyan pszichoanalitikai sziluettje 
tántorog és imbolvog végig a színpadon, amely 
a legvérengzőbb grandguignolnak is becsületére 
válnék. Balóról és Babosról más hasábokon 
írunk, de most melléjük kell állítanunk Pán 
Józsefet, a uckoiaíőrrúüvcszl, akiiül Széni- 
oroszország hangulatát kaptuk maradéktalanul. 
A temetőképének néhány odavetett kifejező 
vonala és odacsapott színe a legszebb fest
mény. Bcrky Lilin, Szabados Piroskán, fíá- 
dayn, Z. Molnáron kívül több fiatal bontogatta 
szárnyát, köztük igen szimpatikusán Bársony 
Erzsi és kevésbé szerencsésen Erdős Ilona, 
Meg kellene mondani neki, hogy még nem 
Bajor Gizi — és ha igy utánozza, nem is lesz 
belőle soha.

A PÉNZ BESZÉL. Ha a kasszánál is, — 
akkor igaza van az Andrássy-uli Színház
nak, amiért áttért eme legkönnyebb mű
fajra, annál is inkább, mert a revü pri
madonnája, Palástiig Irén, ragyogóan tán
col, a többi szereplői is jók. így első
sorban Békássy István, Keleti László, Bo
ros Géza, Beregi Oszkár, Páros Gusztáv és 
a fiatal, gyönyörű hölgyek tömege. Külön 
sort érdemel Nagykovácsi nevű fiatal 
sanzonénekesnő, aki megrázó erővel dalolt 
el egy Szenes Andor-verset.

AZ ÁPRILISI VŐLEGÉNY. Minden, ami 
könnyed, szellemes, mulatságos, a szövegben 
(Lakatos László és Bródy István) és fülbe
mászó sláger a zenében (Hajós József), azt 
megtaláljuk az „Áprilisi vőlegény" című ope
rettben, amely százas szériáról gondoskodott a 
Pesti Színháznak. Könnyen lehetséges, hogy 
áprilisban is játsszák még az Áprilisi vőle
gényt. A mulaltatás élén az elbűvölő és min
den porcikájában ragyogó színésznő, Honthy 
Hanna, az egy cocktailnyi Fejes Teri (ezúttal 
külön sikert aratott még a ruhájával is), a 
kellemesen letompitott és igy kirobbanó sikert 
aratott Lafobdr-fivérek, az elegáns és magya
ros Páger Antal, a kitűnő Berczy Géza, Ha*  
raszthy Miéi, Vörös Anikó, Déghy Piri és Tí
már Kató haladnak. Bródyt mint rendezőt és 
szerzőt. Szenes Andort, mint versiről, Ericet 
mint diszlettervezőt dicsérjük.

NEM VÁLÓK EL. A Kamaraszínház Or- 
bók Attila vidám és fordulatos darabjával 
nyitott, de állapítsuk meg: a színház nem 
érdemelte meg Orbókot! A bájos és tehetsé
ges Kőrösy Angéla, a mulatságos Kökény 
Ilona, Simon Marcsa, Várady László sem 
tudtak sokat segíteni az előadás — enyhén 
szólva — nivóllanságán.

Slób Zoltán.

fi Ml MOZINK:
CAI’ITOL (Raross-tér 32. T. 343-37): A vadmaeska 

(Lupe Vclcz. Edmund I.owe. Viclor Mc. Lagien.) — 
Erdők szerelmese. (George 0‘Brlen, Mauteen O’Sulli- 
van.) 544. 546, 518, 10.) Az első előadás mindennap 
félhelyárakkal.

CASINO (Eskü-tér 8. T. 831-02): Dalol a mámor. (Jan 
Kiepura, Jenny Juge, Paul Komp. Paul Hörbiger.) — 
Híradók. (4. 6. 8. 10.) — Az első előadás mindennap 
féláru. — Prolongálva!

CORSO (Váci-u. 9. T. 87-4-02): Kisasszonyfeleség. (Anna
bella ) Anlakebok. (Riport az északi Jegestenger vi
dékéről.) (5í4. 546. 948, 5410.) — A hétköznapi első 
előadás fél helyárakkal.

CORVIN (Jőzsef-körut és üllőlut sarok. T. 339-38, 
395 84): Rasputln — az asszonyok démona. (Conrad 
Veldt. Cárt Ludwig Dicbl.) — Sodródjunk. Szakáll! 
(Szóke Szakáll.) - Híradó. (546. 548. 5410.)

DftCSI (Tcréz-körut 28. T. 259-52. 213-43): Direktor ur 
barátnője. (Dolly Haas. Max Hansen. Olló Wallburg.) 
— Hirudók. (4. 0. 8. 10.) — Az első előadás minden
nap fél helyárakkal.

FÓRUM (Kossuth Lajos-utca 18. Tel. 897-07. 895-43): 
Szivek melódiája. (Fősz.: Eggerlh Márta, Luise Ull- 
rieh, Hans Járay, Hans Moser.) Magyar dalbetét. — 
Híradók. (4, 6, 8. 10.) — Az első eladás mindennap 
félhelyáru.

KAMARA (Dohány-utca és Nyár-utca sarok. T. 440—27): 
Madame Dubarry. (Norma Talmadgc, Conrad Nagel ) 
Híradó. (4. 6. 8. 10.) Az első elóadás fél helyárakkal.

051NIA (Kölcsey-::. 2. T. 301—25): A vadmacska (Ed
mund Lowe, Viclor Mac Laglen, Lupe Velez.) — Er
dők szerelmese. (George O'Brien Maureen O'Stilli- 
van). — Híradó. (4. 8. 8. 10). — Az első elóadás min- 
dennap mérsékelt helyáru.

PALACK (Erz.ébel-könit 8. T. 385-23): Kokain. (Doug. 
las Fairbanks jr.) Híradók. (4. fi. 8. 10.) — Az első 
előadás mindennap fél belyárakkal.

RADIUS (Nagymező-utca 22-24. Tel.: 20-98 és 292-50); 
Prolongálvat Alattunk a pokol! (Róbert Montgomery, 
Walter Muston, Madge Evans. Jimmy Durante.) — 
Katolikusok nagygyűlése Bécaben. — Hangos magrar 
vllághlradó. — Fox-hiradó. (2—6-ig folyt., azután 6. 8. 
10 órakor.

ROYAl^APOLI.ó (Erzsébet-körut 45. T. 429-46 és 419 
—02): A bor. Gárdonyi Géza színműve. (Jávor. Rózsa
hegyi. Kéry Panni.) - Híradók. (4, 6. 8. 10.) - Aí 
első előadás mindennap féláru

UFA (Teréi-körut 40. Tel. 107-07, 197-68): Prolongálva! 
Jesslea, a gettó kánya (Iréné Dunne. Ricardo Cor- 
tez.) — Híradó. (&IÍ. 548. VílO. szombat, vasár- és 
ünnepnap: 4. 6. 8. 10.)

URÁNIA (Rákócziul 21. T. 460-45. 460-46): A titok
zatos Gran, (Hans Albers, Albert Rassermann, Olga 
Csehov*.  Kariu Hardt.) — Híradó, G46. 548. 5410, 
MombaU varit, éa ünaagMuvc 5ó4 UÁ *4104
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Óriási balszerencse fosztotta
meg a magyar csapatot 
a megérdemelt győzelemtől
Magyarország -Ausztria 2:2 (0:2)

Bérs, október 1. 
erkesztöségétől.) A 

osztrák
osztrák 

8:1 es 
bizako-

(A Hétfői Napló bécsi 
mai vasárnapon Becs egészen uz 
magyar mérkőzés jegyében állt. Az 
labdarugó körök a Rapid—Nemzeti 
eredményének hatása alatt rendkívül 
dóaxi nézlek a mérkőzés elé és

10:1-hez fogadták az osztrák győzelmei.
A Hotel Schadenbach-bnn, ahol a magyar 

csapat lakik, délelőtt ünnepies a csend. Nádas 
senkit nem enged a csapat közelébe. Tizenkét 
órakor könnyű ebéd, utána ötperces séta kö
vetkezik. Egy óra után megérkeznek a hotel 
elé a sport különvonatok autói és nemsokára 
pirosíehérzöld zászlós közönség lepi cl a 
várost. Működnek az azsiótőrök,

15—20 schlll ngért adnak el egy-cgy 
schillinges ülőhelyet

A pályán még az olasz—osztrák atlétikai 
dal közben meglelnek a tribünök.

Hatvanezer néző Ausverkauft.

bel-

5

via-

A díszpáholyba megérkeznek nz előkelősége, 
Dollfuss kancellár a feleségével, Stock'n-

ger kereskedelmi miniszter, Fey 
lár neje és fia.

Egy vidám induló hangjai „mellett 
piroslrikós magyar csapat jön ki

alkancel*

elsőnek a 
a pályára, 

elöl Háda, Sárosi, Korányi. A magyar kolónia 
hangos huj-huj-hajrával köszönti a pályára 
lénő csapaiot. Utána fehér ingben lépnek a pá
lyára az osztrákok Kettős sorfalban a dísz
páholy elölt megállnak a csapatok, elöl a ma
gyarok.

Dollfuss kancellárnak bemutatják a játé
kosokat, sorra kezet fog velük.

Háromnegyed négy órakor Mattén biró felszó
lítására Sindelar és Korányi választanak, a 
magyarok gyenge oldalnap ellen felállanak és 
a pályán a következő kél csapat néz farkas
szemet:

MAGYARORSZÁG: Háda — Korányi, Bíró 
— Szalay, Sárosi, Kárpáti II. — Rökk, Auer, 
Polgár, Toldi, Kemény.

AUSZTRIA: Platzer — Nausch, Sesta — 
Braun, Smlstik, Radakovic — Clsar, Miiller, 
Sindelar, Schall, VlerteL

megtettünk, amit tehettünk.
Mattén biró: Izgalmas tempójú mérkőzés 

volt, a zeredményt reálisnak tartom. A 
magyarok a második félidőben jobbak vol
tak.

A meccs statisztikája: hatvanegyezer néző, 
körülbelül nyolcezer magyar Csehszlovák-iá- 
búi háruniézei üiuj/jjűj jött cl a mérkőzésre.

A NAGY CSATA KÉT CENTERHALFJAt

Smi-'tik. Sárosi,

kantin jelentése: Elfogyott 84.000 cigaretta,
25.000 són-

A
85.000 krigli sör, 0000 szafaládé, 
kászsemle, 15.000 zacskó savanyneukor.

León Andor

Az osztrákok klasszisokkal jobbak, 
a magyarok primitívek

A kezdőrugással Kemény azonnal lefut, de 
szerelik. Majd Rökk szalad el .azonban elcsú
szik és elveszti a használható labdát. A kétper
ces magyar fölényt két Sindelar-akció bontja 
meg, amelyet Schall lövése fejez be, szeren
csére a kapu balsarka mellé. A 7. percben 
Polgár szép, de gyenge lövésé! plotter védi, 
utána Toldi huszméteres lövését fogja el az 
osztrák kapus. AW kibontakozik az osztrák
csapat nagy technikája.

Slndaler gyönyörű húzásokkal viszi előre 
a csapatot.

■ Toldit Nausch felvágja, 
a csatár eszméletlenül fekszik, 

de csakhamar magához tér. Majd Toldi gán
csolja Müllert. A huszméteres szabadrúgást 
Schall mellé lövi. A két osztrák szélső lefutá
saival nehezen boldogul a magyar védelem. Ko
rányi nem birViertllel és Bírónak sokszor kel
lett segítségül sietnie.

A magyaroknak csak egyéni lefutásaik 
vannak.

A mezőnyből messze kiemelkedik Sárosi, aki 
mindenütt ott van. Mindenki aggodalommal gon
dol arra, mi lesz, ha visszaesik. De

Sárosai nemcsak a tempót bírta, hanem vé
gig eredményesen szerelte Sindelart la.

A 16. percben Viertl lefut, beadásánál Kárpáti 
II. és Biró összeütköznek,

a résen álló Miiller mellettük befejeli a 
labdát. 1:0.

A gól egészen megzavarja a magyar csapatot, 
nagy össze-vissza szaladgálás keletkezik,

senki sincs ■ helyén, ami különösen vo
natkozik Rökkre.

Mindenütt ott van. csak a jobbszélen nem. 
Erőtlen magyar támadások következnek, Rökk 
nem érti meg Auert, Kemény beadásai nem si
kerüllek. A 18. percben Kárpáti II. hendsze 
miatt Schall szabadrúgást lő, amit Hada szé
pen véd.

Sáros! után Hád» ■ csapat legjobb embere. 
Kifutásaival so veszélyes helyzetet ment. A 21. 
percben Polgár jó helyzetben a kapu fölé lő, 
majd Kemény offszájdon akad meg. A 22. perc
ben

Polgár biztos helyzetbe kerül, Rökk lefut, 
beadására Platzer kirohan, de elesik és 
Polgár a fekvő kapus felett a kapu fölé lő.

A 23. percben Auer biztos helyzetből ront, 
mert kínosan rosszul stoppol.

Két perc alatt két biztos gólhelyzet!
Most kicsit beszorulnak az osztrákok.
Sárosi tömi a csatársort, majd Rökk és Auer 
zavarják egymást — eredményesen. A 35. 
percben

Sindelar félpályáról két biztos rúgással 
gyönyörű gólhelyzetbe játssza Schallt,' aki 
a befutó Háda mellett bevágja a második 

osztrák gólt. 2:0.
A 39. percben Auer szabadrúgása busz méterre 
az osztrák kapu előtt célt lévesz. Kemény kapu 
mögé rúg egy kornert és ezzel be is fejeződik 
az első félidő.

Félidőben általános nézet, hogy 
az osztrákok klasszisokkal Jobbak.

A magyarok kissé primitíven, de lelkesen ját
szanak. Szünetben Nádas fejmosást rendez és 
biztatja a játékosokat.

A lelkesedés paroxizmusában tombol 
a magyar csapat — kifütyülik 

a Wundermannschaftot
félidőben nem lehet ráismerni aA második 

két csapatra.
A magyar fiuk tudásbeli hátrányukat hal

latlan lelkesedéssel pótolják.
Sindelar nem boldogul Sátorival.

Smlstik kidől, erejét gorombaságokkal pó
tolja.

Végig magyar fölény. Tüzes támadások, ame
lyek azonban csak nehezen hoznak eredményt. 
Kemény mellé lő, Toldi lövését Platzer védi. 
Kemény szép beadását a belsők rontják. A 10. 
percben Rökk erős lövését Platzer kornerre 
tálja. A 12. percben Viertl veszélyes lefutását 
a védelem szereli. A 15. percben

Smlstik lerúgja Sároslt, akit kivisznek. 
A bécsi közönség kifütyüli Smistlkcl.

Általában attól a pillanattól kezdve, hogy az 
osztrák csapat rosszul játszik és a magyarok 
kitünően támadnak, a közönség a magyarok 
pártjára áll.

Nádas izgatottan sétál a vonalon, egy 
rendőr ki akarja utasítani, de nem megy.

A 25. perctől gól nélkül megtörik a magyar 
fölény és csak a 35. percben kerekedünk újra 
felül.

Toldi szabadrúgását kornerre mentik, a 
kornert Kemény lövi és Auer brfcjell. 2:1.

A magyar csapat óriási tempóba fgo.

A BSE legyőzte 
a Pöstást

’íékt ho- 
BSE rá-

A csonka forduló nem kis meglepe 
zott: az eddig igen gyengén szerepelt 
vert a Postásra. Váratlanul jött a BEAC sú
lyos veresége is.

I. osztály.
Pártos-csoport.

Favoritgyözelmek. A kelenföldiek majdnem 
meglepetést csináltak remek finisükkel. A Tö
rekvés a győzelmével a második helyre ugrott 
fel. Vezet a MÁVAG 7 ponttal

Törekvés—FTC 4:2 (3:1). Góllövő: Készéi 
II. |2), Nemes, Regös 11., ill. Bihámii és Regős 
I. (öngól). A mezőnyben egyenrangú ellenfelek 
küzdelmét Készéi II. remek játéka döntötte el.

MÁVAG—Kelenföld 5:4 (3:0). Góllövő: Iva- 
nics (2), Plávics, Elmer és Pintér, ill. Görög 
(2), Varga—Pap (2). 
zés.

Elektromos—EMTK
dán. (2) és G. Tóth, 
játék.

és 
Élvezel es,

3:0 (1:0). 
Csapkodó,

r5 cső;

szép mérkő-

Góllövő: Bog
erős iramú

Bíró csoport.
A Postás veresége hatalmas meglepetés. Ért

hetetlen a BEAC súlyos veresége. Vezet az 
UTE 7 ponttal, a Turul TE (6 pont) és a 
Testvériség előtt (5 ponti.

BSzKRT—Testvériség 4:2 (2:2). Góllövő: Ger
gely (2), Nyilas és Weisz, ill. Linké II. (2). A 
Testvériség szünet után összeroppant.

BSE—rostás 4:3 (1:1). Góllövő: Kozma '? 
egyet 11-esből), Lengyel és Ardai, ill. Kerlész, 
Bobrik és Horgos (11-esböl). A Postás stíluso
sabb játékát legyőzte a BSE lelkesedése.

ÚTÉ—BEAC 6:0 (4:0). Góliövö: Sándor (2). 
Bóna II. (2) és Aranyosi (2). Az UTE óriási 
fölényben játszott.

Stobbe-csoport.
Meglepetés a Nyomdász veresége. Vezet az 

UTSE 10 ponttal a 6 pontos BLK, RTK és Föv. 
T Kör előtt.

UTSE—TSC 3:1 (1:1). Góliövö: Amsler.
Laukó 111. és Furulyás, ill. Czanik.

RTK—Nyomdász 2:1 (1:0). Góliövö: Kuna 
(11-csböl) és Varga, ill. Lob I.

II. osztály.
Kárpáti-csoport.

Az SzFC vezet 7 ponttal a 6 pontos CSTK előtt
MAFC— Felien 1:0 (0:0). Góliövö: Benedek. 

A mezőny legjobbja László (MAFC).
SxFC—KSC 3:0 (1:0). Góllövő: Szloboda, 

Blankenstein és Sárközi.
Ili. osztály.

A multheli, most megismételt RAFC—P. Tö
rekvés meccsen remekelt Indrisch, a Hét Hőse. 
A Hálókocsi

A Játékosokon fekete lesz az Izzadságtól a 
piros Ing.

Egy perc mulva újra korner az osztrákok el
len, de most eredménytelen. A 41. percben

Toldi kidolgozásából Polgár lövi a ki
egyenlítő gólt. 2:2.

A magyar közönség lelkesedése leirhatatlanl 
Az osztrákok hangosan pfujolják csapatukat. 
Smistik, Braun és Sala du.v.'.skődr.í kezde
nek, de ezzel már 
ményen.

Rökk beadásával 
előtt terem; nagy kavarodás, a labda túl
megy a gólvonalon, a biró azonban sza
bálytalanságot látott és ezért szabadrúgást 

llél a magyarok ellen.
Még Viertl csikar ki az utolsó percben kornert. 
a magyar védelem azonban ezt visszaveri, a 
labdával a pirosinges csatárok futnak meg, n 
biró azonban ekkor már a mérkőzés végét 
jelzi.

A magyar csapat a stadion balsarkában 
elhelyezett „magyar tribün**  elé szalad és 
olt üdvözli a kitörő lelkesedésben tom

boló magyar publikumot.
.4? osztrák „Wundermannschafl'' a közönség 
pfujolása közben hagyja el a pályát.

Sesta durváskodni kezde
nem változtatnak az ercd-

Auer az osztrák kapu

RAFC—P. 
rich (2).

a második helyre ugrott fel. 
Oprée-csoport.

Törekvés 2:0 (1:0). Góliövö: índ-

Nyilatkozatok
Meinl: Az eredmény reálisnak mondható. 

Az első félidőben az osztrákok, a második
ban a magyarok voltak jobbak. Közülük 
Sárosi és Hádn voltak a legjobbak.

Sindelar: Balszerencsével kiizlöltiink.
Meg is nyerhettük volna a meccset, A ma-

gvnrok lelkesen küzdöttek.
Nádas: Az eredmény igazolt, a magyar 

csapat a játék második felében jobb voll.
Auer: Egygólos erelmény a javunkra 

igazságos lett volna.
Sárosi: Nagy iramú játék .volt, mindent

SzUrkefaxi—Budafok 3:1 (0:0). Góllövő: Ju
hász (2) és Odri, ill. Tritz. Szünet után ki
domborodott a taxisok nagyobb felkészültsége.

Váci Reménység—Drogulsták 1:0 (1:0). Gól
lövő: Köbl II. A váciak nehéz küzdelem után 
győztek.

Csepel FC—Nagytétény 1:0 (1:0). Góllövői
Adlcr. Egyenrangú ellenfelek küzdelme.

Malaky-csoport.
Hálókocsi- Drasche 2:2 (1:1). Góllövő: 

czinger (2), ill. Gombarcsik (2).
IV. osztály.
Deli-csoport.

ETC—ETSC 3:0 (2:0). Góllövő: Tompó II., 
I. és Szakács III.

Lln-

Az ETG FC meglepetést 
csínéit

A II. liga tegnapi fordulója hatalmas meg
lepetést hozott: az Ele FC legyőzte a Vasast. 
A Vác FC-nek az SzNFC felett aratott győzel
me is váratlan volt. A BMSE jó benyomást 
kelteit. Vezet a Soroksár 8 ponttal az SzNFC, 
Ele FC és a Vác FC (6—0 pont) előtt.

Etc FC—Vasas 3:2 (1:1). Góliövö: Leilner, 
Simáin és Bereczky, ill. Pintér és Brunecker. 
Csapkodó, élvezhetetlen játék szerencsés győ
zelemmel.

Soroksár—Bak TK 3:1 (1:1). Góllövő: Kele
men (2), Elblinger, ill. Udvaros. Nívós, szép 
játék. A Bak TC-nftk nem volt szerencséje.

Var FC—SzNFC 4:2 (2:2). Góliövö: Kohn, 
Mélcsz (2) és Singer, ill. Paksy és Szebehclyi. 
A Vác FC megérdemeli győzelmet aratott a 
fegyelmezetlen SzNFC felett

BMSE—Ilndalélény 2:0 (1:0). Góllövő: Solt 
és Hossó (11-csböl).
Marsovszky—Szénié, ___ . ____ _
Kiéin—Veress, Tüköri, Urbán, Solt, Szeder. Az 
együttes biztatóan mozgott.

- J

A Hét Hőse
Készéi II. (Törekvés)

Hét Hőse akciónk során a tegnapi csonka 
az első osztályban 

mert a többiben csak 1 — 2 mérkőzés

A 
fordulóban a dijat csupán 
adjuk ki, ..................
volt.

A díjra Készéi II., a Törekvés középcsa
tára tette érdemessé magát.

aki remek játékával és két góljával vezette 
csapalát győzelemre az FTC ellen.

A jeles csatár ösyBlazsek László szobrász
művész Hét Höxe-plakettjét szerdán este 6— 
7-ig veheti át p Hétfői Napló szerkesztőségében 
(VÍI., Erzsébcl-körut 4. I. emelet).

A CSEHSZLOVÁK KUPADÖNTŐBEN A VIK
TÓRIA ZISKOV LEGYŐZTE A SPAKTÁT
Prágából jelentik: Vasárnap játszották le a 

csehszlovák kupadöntőt, ... ’ . . . ..
Viktória Ziskov 2:1 (1:0) arányban legyőzte a 
Spuriul

X Szép sportünnepély Dorogon. Dorogról 
jelentik: Vasárnap mintegy kétezer főnyi kö
zönség előtt a Dorogi Atlétikai Club sikerült 
sportünnepélyt rendezeti, melynek kimagasló 
eseménye volt az Újpest város futballcsapatá
nak mérkőzése a DAC, kifiinő együttesével. Az 
eredmény 3:3 döntetlen volt, mig félidőben u 
DAC vezetett 2:1 arányban. A mérkőzésen meg
jelent Semsey Aladár dr.. Újpest város polgár
mester vezetésével, a városi tanács, továbbá az 
újpesti szénnngykercskcdök testületileg.

X Nagy magyar győzelem a magyar-tőrük*  
b rkózóversenyen. A magyar színek képvisele
tében a R. Vasutas állt ki a törökök ellen és 
10:9 pontaránnyal legyőzte őket. A légsulyban 
Koltay, a pehelysúlyban Fábián, a kisközép- 
sulvban Hegedűs, a nagyközépsulyban Palzcr, 
a kisnehézsulyban Palotás győzött s a törö
köknek csak a nehézsúlyban sikerült Mchmed 
révén győzni Koncz ellen.

X A Budapesti Korcsolyázó Egylet alapsza
bályainak módosítását határozta el, amely ax 
évdijas tagok eddigi 3 kategóriája helyett azok
nak csak kél kategóriába való oszlását foglalja 
magában. Az uj beosztás szerint a tagok na
ponta, vagy másodnapnnkint volnának jogo
sítva a pályát használni. Ezzel kapcsolatban a 
tagsági dijaknak igen jelentékeny leszállításával 
tesz kísérletei. A régi és nz újonnan belépő 
mindennapos tagok tagsági dijaikat négy 
egyenlő havi részletben október, november, de
cember és január hónapban, mindig a hó tó
éig fizethetik. Újítás készül a köztisztviselői 
kedvezmény terén is. A köztisztviselői kedvez
mény ezentúl csak minden év november 10 ig 
vehető igénybe azok részéről, akik az egylet
nek már tagjai voltak. Ezl az időpontot köve- 
tőleg ez a kedvezmény csak az. újonnan beirat- 
kozáknak jár. Bővebb felvilágosítást nz egvletl 
iroda nd 18—2—54 és 19—3—89. szám alatt.

X Alszövetségl válogatott mérkőzések vldé« 
ken. Kerületi válogatott mérkőzéseket játszot
tak le vidéken. Debrecenben Közép együttese 
4:0 (2:01-ra győzőit Zcnlai (2), Zsíros és Réti 
góljaival Kelet ellen. Békéscsabán pedig Dél 
csapata 5:1 (2:!) arányban verle régi riváli
sát, Nyugat legénységét. A goinkon Solti (2), 
Korányi (2), Fekete, illdve Kovács osztozott 
meg.

X A Testnevelési Főiskola ünnepélyes tan
évnyitója. A M. kir. Testnevelési Főiskola ma 
délelőtt nyitja meg ünnepi külsőségek között 
kapuit.

amelynek sorún a

A BMSE összeáll ilásn: 
Miiller—Hossó, Búza,

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Kispest
2. Ferencváros
3. Újpest
4. ........
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Phöbus 
Bocskai
Atilla 
Szeged
Somogv 
III. Kér. F. C. 
Nemzeti 
Hungária
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távolságokat, mig a svéd rekorder, Hallberg 
ezúttal rossz formában van s csak egy ugrása 
sikerül hét méteren felül. Koltay is sokáig 
kacérkodik a hét méterrel, mig végre a hatodik 
ugrásra sikerül a 728.

1. Svensson S. 738 cm., 2. Koltay Henrik M. 
728 cm., 3. Hallberg S. 706 cm., 4. Fekete M.
892 cm.

13 pontkülönbséggé! elvesztettük 
a svéd-magyar atlétikai mérkőzést

Svédország-Magyavoszá^ 76:63
ilemek látványt nyújtóit a Beszluiil-pálya 

zöld pázsitja. A niegnfon könnyű valcerok- 
kal szórakoziaija a közei iizezer főnyi kö
zönséget. Atlétikára még ilyen özönlést »<»• 
hascin láttunk. Bo Lindmann, a modern 
pantallón olimpiai győztesnek vezetésével 
előbb a svédek vonulunk a pályára. Égszín
kék lobogójukat mélyen meghajtják a tri
bün elölt. Vastapsol kapnak a remek alakú, 
hii klcnszőke legények. Somfay Elemér ve
zeti u magyarokat, Késmárky viszi a zász
lót. É kainkban felállanuk amikor is bian
kóidig Szilárd, a MASz elnöke melegen üd
vözli a vendégeket. Eckelung, a svéd szövet
ség elnöke magyarnyelvű beszédben köszöni 
meg a magyar szives vendéglátási. A svéd 
és a magyar himnuszok elhangzása után 
Darányi és Lindbiad virágcsokrot nyújtanak 
ál egymásnak. A svédek fehér trikóban és 
kék nadrágban, a magyarok fehér címeres 
dresszben és fekete nadrágban versenyez
nek.

Maga a verseny egyike volt u legszeb
beknek, amelyeket Budapesten láttunk.

Sajnos, nem tudtuk legyőzni vendégeinkéi. 
Mig a svédek nyolc számban, addig a mieink 
csak öt számban tudlak győzelmet aratni. 
Viszont nincs mit szégyenkeznünk. A svédek 
atlétikája ugyanis az évtizede-; kiegyensú
lyozott kulturáltságában feltétlenül felelte 
áll n mienknek. Azonban ennek ellenére is 
legyőzhettük volna őket. Vereségünk legfőbb 
oka az hogy a MASz kissé későre tette ezt 
a versenyt. A magyar idióták már szeptem
berben messze vannak legjobb formájuk lói, 
mig a svédek, tekintve, hogv náluk csak jú
niusban kezdődik a szezón, éppen október 
elejére érkeznek cl tudásuk zenithjóre. Ezt 
bizonyltja ama körülmény is, hogy

valamennyi svéd nemesük az otthoni 
legjobb formáját produkálta, hanem 
egyes számokban messze fölülmúlta 

svédországi eredményeit.
Azonkívül a mieinknek balszerencséjük volt. 
Ugyanis reális számítás szerint meg kellett 
volna nyernünk a 110 méteres gátfutást 
megnyerhettük volna a 110 méteres síkfu
tást. de feltétlenül és joggal remélhettük, 
hogy í-94 cm-rel megnyerjük a magasugrást. 
Am eh eszelt ez is, mint a 800 méter, ahol 
Szabónak 1500 méterrel a lábában kellett 
kiállni a kel teljesen pihent svéd ellen. A 
részletes eredmények a következők: 
SZARÓ UGY ELBÁNIK A KÉT EZERÖTSZÁ 

ZASSAU MINT APA A FIAIVAL
1500 ni: l.öxés Idán azonnal Sárvári fut az 

élre, 50 keresztül Szabó mögötte, inig
h hátul marad. Lassan Lindgren a
másoífl; helyre fut lel s ez a sorrend marad 
700 méterig. 800 nal Sárvári felbukik, valószí
nűen llndgren a sarkába lépett. Csak annyit 
látni, hogy elterül n földön s a többiek ke- 
resrlfil-kasul bukdácsolnak rajta. 9 gomolyng- 
hól először Szabó tér magához és a teljesen le
szakadt Sárvári helyeit közvetlenül a svédek 
mellett kell futnia. 1200női Szabó finisein! 
kezd és könnyen, erejét a nyolcszázra tarto
gatva, fut célba. Még arra is van ideje, hogy 
hálratckinlgessen. Az eredményt csak félóra 
múlva hirdetik, mert a svédek óvást jelentetlek 
be Sárvári felbukása miatt

1. Szabó Miklós M. 4 p 01.4 mp. 2. Ilcdm- 
gren S. 0 p 0.1.6 mp, 3. Sárvári M-, 4. Élűd- 
gren, A svédet ugyanis diszkvalifikóllák.

SZÉDÜLETES SVÉD ÉS MAGYAR 
REKORD-DÖNGETEK A Sl LYDOBÁSBAN 

A sulydubáat már eleve elkönyveltük u sil
dek részére. Norrby az első dobásra 1568-at, 
Rahmqvisl 1518 al dob. Ez.utún Darányi jön 
14 9() nel. majd Solti 13.HO-cel Norrby második i 
dobása 1596! De a másik svéd is javil 1670-re. t 

és Soltinak kilépeti dobásai a re- I 
■égkép eloszlatják. A harmadik do- I 

nadrágban feláll Darányi, dühösen kapja i 
közélte a golyót, óriásit lök rajin s elállnak a

szemek-szájak: 15831 Tehát a svédek is, meg 
Darányi is több mint 40 centiméterrel javilot- 
!::k meg eddig :: rekordot. A továbbiak során 
is 15-ön fölül repülnek a golyók. Végül:

1. Norrby S. 15 ni 90 ciu, svéd rekord, 2. 
Darányi József dr. M. 15 m 83 ciu, 3. Rahm- 
qvltf S. 15 m 79 cm, 4. Solti M. 14 m 57 cm.

Később lemérték a sulvgolyói, állítólag köny 
nyebb voll az előirt méretnél Kár, mert az 
eredmények világszenzációt jelentenének. 
MEGTANÍTJÁK (SVÉD) KEZTYÜBE DUDÁLNI 

A MIEINKET A — RÚDUGRÓK
Itt a magyarok teljes inferióris ellenfelek, 

két svéd a legnagyobb könnyedséggel viszi át a 
380-nt, majd a ,390-et, Lindbiad a 4 métert, a 
405 öl, sőt a 415 méterre feltett svéd rekordot 
jelentő mugasságot is csak hajszálnyira verte.

1. Lindbiad S. 405 cm., 2. Ljungberg S. 390 
cm., 3. Zsufi’ka M. 380 cm., 4. Király M. 370 
cm.

A

beállítva, 2. Kovács József M. 10.7 mp-, 3. 
Mentzer S. 10.9 inp., 4. Petterson S. 11.2 mp.
VÁRSZEGI UJ REKORDDAL VERI á GERELY- 

DOBÁS MESTEREIT
Gerelyvetés: Várszeginek csak az első két do

bása sikerül: 0530 és 0715. Az viszont teljesen 
elég a magyar győzelemhez. A gerelydobás 
atyamesterei és évtizedek óla világrekordéi te
hát kikaptak.

1. Várszegi József M. 67 m. 15 cm., orszá
gos rekord. 2. Srtömgvist S. 03 m. 09 cm., 3. 
Nilsson S. 59 m. 23 cm, 4.Makkay M. 58 m. 
77 eiu.

BALOGH TÁVOLLÉTÉBEN ELVESZTJÜK 
A TÁVOLUGRÁST IS

Távolugrás: Svensson, a gyengébbik 
egymásután ugorja a 725, 732, 785 és 738-as |

svéd

SZABÓ NAGYSZERŰ FUTÁSSAL IS 
kikap 800 méteren

800 méter: 400 méterig még Szabó győztes
nek látszik, de 500 méternél a két ivód már 
finisein! kezd és ravasz taktikával maguk közi 
szorítják Szabót, aki schogvsem tud kibonta
kozni. Amikor ez a terve sikerül, akkor már 
késő, mert Wennberg közben előnyre test 
szert és egy jó méterrel győz.

1. Wennberg S. 1 p 54.2 mp., 2. Szabó Mik
lós M. 1 p. 54.4 mp., 3. I^arsson S. 1 p. 573 
mp., 4. Vértes M. 2 p. 01.6 mp.
A MAGYAR ÉS A SVÉD RENDŐR PÁRHAR
CÁBÓL — REMECZ KERÜLT KI GYŐZTESEN

Dlszkoszvetés: A verseny előtt ugy látszott, 
hogy a két rendőr, Donogán és a másfél mázsa 
súlyú Andersson között fog eldőlni a verseny. 
Andersson nagy favorit volt, hiszen mult hé
ten több dobásával megközelítette az ötven mé
tert.

1. Remete M. 48 m. 40 cm., 2. Donogán M. 
46 m. 82 cm„ 3. Andersson S. 45 ni. 18 cm., 
4. Hedwall S. 44 m. 46 cin.

REKORDDAL GYŐZÜNK A SVÉD 
STAFÉTÁBAN

Alig látni a mozgó alakokat, amikor feláll
nak. Paizs jó hat métert hoz Svensonon a 
száz méteren, Kovács a 200 méteren lead eb
ből 2 métert, Nagy a 300 méteren megtartja elő. 
nyél, de Barsi minden igyekezete ellenére is 
alig e^v méterrel előzi meg a kiváló Wachen- 
feldtet 400-on.

1. Magyarország (Paizs, Kovács Nagy Géza, 
Barsi) l“’p. 50 mp., országos rekord. 2. Svéd
ország (Svcnson, Mentzer, Strömberg, Waehen- 
feldt) 1 p. 50.5 mp. svéd rekord.

Végeredményben tehát Svédország győzött 78 
ponttal, 2. Magyarország 63 ponttal.Magyarország 63 ponttal.

MINT A GAZELLA ...
A 110 méteres gátfutást szokatlan izgalom 

előzi meg. A start csak a negyedik próbára sike
rül. minthogy az első lövésre mindkét magyar, 
a másodikra valamennyien, a harmadikra Ko
vács ugrott ki. A negyedik kísérletnél is Ko
vács jó méterrel kiszállt a sfartlyukból, 80 
méterig ugy látszott, hogy győzni is fog, ekkor 
még 30 -40 centiméterrel vezetett, de Pelter- 
són. a kétméteres nyurga tanító, mint a ga
zella. repült át az utolsó két gáton és melldo- 
bássui sikerüli győznie.

1. Pctlerson S. 14.9 mp., 2. Kovács József M. 
14.9 mp., 3. Jávor István M. 15 mp., 4. Gustav- 

• són S. 15.1 mp.
5090 MÉTEREN TELJESEN LEMARADTUNK

5000 méter: A teljesen letört Kelehbén riéirt’ 
sok a bizalom .igy a fiatal Simon lesz a remé
nyek letéteményes l»e mit ér »» 5 fiatalsága 
a svédek hatalmas rutinja mellett? Kelen ha
mar 
már 
svéd 
mp.
mp., 
már 
gölle busz .................. ................ ......
vénnél. Ugyanez marad a befutási különbség is.

1. l’etterson S. 15 p. 08 mp.. 2. Magnuason 
S. 15. p. 25 mp., 3. Simon István M. 15 p. 29-6 
mp., 4. Kelen János M. 15 p. 40.2 mp.
194 CENTIMÉTERREL CSAK HARMADIKOK 

VAGYUNK A MAGASUGRÁSBAN
Magasugrás: A két svédnek hallatlanul kon- 

veniál a kiváló ugrópálya. Otthon mindketten 
188-as ugrók, itt pedig a 190 centimétert is a 
legnagyobb könnyedséggel viszik. Bódosi sérült 
lábbal is remekel s elsőre visz ő is minden ma
gasságot. Még a 194-et is. A 19fi-lal azonban 
sem ő. sem a svédek, akik szintén másodikra 
átvitték a 194-et, nem boldogulnak. Hallatlan 
nagy pcchiink van, mert közben Bódosi meg- 
sérül s a helyezések eldöntésénél a 191-el sem 
boldogul, a két svéd viszont átviszi.

1. Bcrgströni és LundqviM S. 194 cm., holt
versenyben. 3. Bódosi Mihály M. 194 cm-, 4. 
Késmárki Kornél M. 184 cm.
BARSI ÉS NAGY GÉZA 300 MÉTERIG VEZET. 

DE A 4Ű0-Á1 NEM hím JAK
400 méter: Wachmfeldt, Hapsi, Nagy, Slrőm- 

berg a pályasorrend felállásnál. Lövésre Nagy 
Géza óriási irammal fut és 0—8 méterrel vezet 
is Harst előtt, aki szintén két méterrel a svédek 
előtt van. 300 méíviig ugyanez a sót rend s ugy 
néz ki, mintha az első két helyezés a mieinké 
lenne. De amint az egyenesre érnek, mintha 
puskából lőtték volna ki a két svédet, ugy el
szöknek Barsi és Nagy Géza mellett, hogy rossz 
nézni.

1. Wachenfeldt S. 48.9 mp., 2. Strömberg S. 
49.3 mp., 3. Barsi M. 49.8 mp., 4. Nagy Géza.
A MAGYAROK VISZONT GYORSABBAK...

A 100 méteres síkfutás a gát versenyéhez ha
sonló izgalommal kezdődik. Előbb Kovács. 
majd Pajzs ugrik ki. A harmadik startnál 
engedik a mezőnyt, bár Paizs ekkor Is jó 
térrel előbb kiszáll, Paizs végig vezet és 
teljes méterrel győz Kováccsal szemben, 
viszont két méterrel előzi Mentiért.

1. Pulr.» János M. 10.6 mp., országos rekord

eltaktikázza a versenyt és 800 méternél 
mintegy ötven méterrel leszakad. A két 
.szédületesen fut. Ezer méternél 2 p. 49.fi 
l'cfterson ideje, 2001) méternél 5 p. 50.4 
3000 méternél 8 p. 54 mp. 400 méternél 
80 méternél vezet Magnusson előtt, mö- 

méterrel Simon és Kelen újabb öt-

cí
mé- 
«W 
c.ki

A Somogy tragikuma —
Attila—Somogy 5:1

Kaposvár, október 1.
(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) Szép 

játékot remélt a Somogy közönsége ebben a 
bajnoki fordulóban és ezért nagy számmal 
özönlött ki a pályára. Megjeleni dr. Vétek pol- 
gúrmester !*,  aki meglátogatta « hazai csapa
tot az öltözőjében és jó játékra buzdította. De 
sem az ö, sem a közönség buzdítása nem 
használl, mert a nappal szemben kezdő So
mogy csatársorában végzetes hibákat rejlett el 
mór az Összeállítás. Az Attila sem volt jobb az 
első félidőben, de azért a 28. percben

a luftot rugó Bcrccz mellett Balogh simán 
elfuthat s beadását Seper iiombaiövéssti 

küldi a hálóba: 1:0.
Kapkodás, akciónélküli rohamozások, amelyet

az összeállítás
(í.o;

..o„. _ közönség nagyrésze megun s még
mielőtt nagyobb baj lenne, eltávozik.

Szünet után, ugylátszik, hogy a Somogy 
összeszedi maradék erőit s megpróbálja a lehe
tetlent. Az Attila remek játéka azonban elher- 
vasztja minden reményüket s igy azután teljes 
letargiával adja meg magát sorsának a kapós
vár csapat. A 18. percben Seper, a 29. percben 
Rudas, majd a 32. és 36. percben ismét Seper 
küld gólzáport a Somogy kapujába. 5:0. 
A megeredő záporban Pető kihasználja régi 
technikai tudományát és megszerzi a becsület
mentő gólt. 5:1.

Az Attila második félidőbe!! brilliáns s • 
közönség nagy tapsaitól kisért játékán kivüi 
a Somogy katasztrófáját a csatársor lehetetlen 
összeállítása okozta.

végül is n

VOUUUt IXJLWAXMVil. M.

Kispest—Szeged 4:0 (2:0)
Kispest az első negyedórában gyilkos tempót 

diktálva támadott A 8. percben Mikes beadásá
ból Szepes lövése a felső Xapulécfáról pattanlja 
hálóba. (1:0). A 11. percben Serényi beadását 
Szabó II. a hálóba fejelte. (2:0). Áz. iram ké
sőbb alábbhagyott, a Szeged több támadást ve
zetett. melyek azonban csak sarokrúgásokkal 
végződtek. Szünet után a 2. percben Mikes be
adásából Szepes a Kispest harmadik gólját 
lőtte. (3:0). A <30. percben Szepes erős lövéssel 
szerezte meg az utolsó gólt. (4:0). A 40. perc-

ben a biró Gyurcsót feleselés miatt kiállította.
A Kispest csapata sokkal egységesebb volt s 

lelkes játékával megérdemelt győzelmet aratott 
a Szeged együttese ellen, melyben csupán 
RaíTai és Somogyi játszott jól, mig a csatársor 
a kapu elölt teljesen csődöt mondott. AKis- 
pest játékosai időközönként k-ssé tulerélyesen 
játszottak, úgyhogy több szegedi játékos meg 
is sérült. A győztes csapatból különösen Roz- 
gonyi. Szepes, Serényi, Nemes és Szabó II. já
téka emlckedett ki.

ródott róla s oly szerencsétlenül bukott, hogy 
a mentőknek kartöréssel kórházba kellett szól
ítani. Részletes eredmény a következő:

AUTÓBUSZ MENETREFH1D
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Budapesti lóversenyek 
A német Arjamanf ölényesen 
nyerte a Magyar St. Légért

A háromévesek legerősebb próbatétele, a 
St. Leger fokozott érdeklődés mellett folvt le 
vasárnap. A versenynek különösebb jelentőséget 
adott a német St. Leger könnyű nyerőjének: 
Arjaman ntik részvétele. A német lovak kiasz- 
szisa messze u mieink fölött áll s Arjamant 
már eljövetelének Ilire is reás favorittá telte. 
A nagy bizalomhoz teljesen méltóan szerepelt 
a német ló és a 2800 mélerts lávolsugon a 
starttól a célig vezetve, könnyen nyert egy és 
háromnegyed hosszal, 3 p. háromötöd inp. igen 
jó időben, Vttkán és Reichsherold előli. Az ed
dig legjobb háromévesnek tartott Canada ne
gyedik lett. A győzelem igen népszerű volt s 
sokan gratuláltak gróf Kalneinnók, a graditzi 
állami ménes vezetőjének, lova pompás sikeré
hez. A nap eseményét nívós versenyek vették 
körül. Tramp könnyen nyerte a Zuglói dijat. 
Maris győzelmét megkönnyítette .hogy a nagy 
esélyű Dorna hosszukkal megkéselt a startnál. 
Szé pküzdelem után verte meg Hunor Addiól, 
Gutrune Éleikét s az utolsó futamban is dol- 
gozn ikellclt Sejbálnak, hogy Parancs és Kol 
chis támadását kivédje. Kobenzlnek is jó mo
mentuma volt, de a távnál lovasa, Rózsa lesod-

nn CtNUEQ szakorvosIBI _ a ESSzEa vér-, bAr. A- 
nek rendel egén n*p

Kákocxl-ui 82. I. em. I. KAkussal nemben.
I. FUTAM. 1. Lesvári ménes Tramp (8:10) 

Gutái. 2. La Nurra (4) Klimscha). F. in.: Pil
lanat, Csapodár, Bácska Tót.: 10:10, 1.3. 10. Be
futó: 5:49. — II. FUTAM. 1. Tompái ménes 
Maris (5) Wolberl. 2. Gyöngyike (6) Tuss. 3. 
Kereső (8) Sejbál. F. m.: Thank you, Bakézcr, 
Pnlmyra, Casanova, Dorna, Bnbieka II., Felka, 
Honvéd. Tót.: 10:53, 21, 24, 31. Befutó: 5:121. 
— III. FUTAM. 1. Haplgestüt Gradilz Arjaman 
(2 reá) Grabsch. 2. Vulkán (5) Szilógyi. 3. 
Reichsherold (6) Tuss. F. m.: Canada, Liviu», 
Végrehajtó, Marocco, Sunline, Aderno. Tót-: 
10:14, 14, 22, 28. Befutó 5:41.50. — IV. FUTAM. 
1. Fenék! ménes Hunor (4) Esch. 2. Addio 
(pari) Sejbál. 3. Mestra (3) Tuss. F m.: Pbi- 
niánfl, Little pal, San Stefano, Toupet, Léva. 
Tol.: 10:01, 16, 12. 14. Befutó: 5:00. — V. 
FUTAM. 1. Apponyi K. grófnő Gutrune (6) 
Esch. 2. Életke (14) Balog. 3. Liliom (1 és fél) 
Klimscha. F. in.: Balzac, Mulass, Minek? Fi- 
tvula, Tainmuz, Reclle, Léhiltö, Poprád Felka. 
Tót. 10:134, 38. 28, 16. Befutó: 5.490. — VI. 
FUTAM. 1. Hajdú D. Pascal (3) Sejbál. 2. 
Parancs (10) Klimscha. 3. Kolchis (0). Gutái*  
F. 111.: Szép Angyal, Coruna, üstökös, Kobenzl, 
Puszta. Budár, Hclty. Tót.: 10:71, 29, 66, 32. 
Befutó: 5:562.50.
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Fegyelmi elé állítja a birkózószövetség 
a — belügyminisztert?...

Az elnökség lemondási keresztre/tvénye és egy példátlan 
javaslat tragikomikussá tette a szövetség helyzetét

Székely és Szabados voltak
a kopenhágal uszfiverseny magyar győztesei

Nem uj dolog, már min szövetségben is 
megtörtént, hogy lemondott nz elnökség. Le
szavazták őket, vagy valami egyéb fontos kö- 
jühnény miatt kellett elhagyniuk a helyüket.

A birkózó szövetség lemondásának azon
ban nem kis mértékben humoros, vágy ha 
úgy tetszik: traglkómlkus oldala is van.

Ezt a lemondást uyyania az elnökség hatalmak 
demonstrációnak szánta, ez a demonstráció 
azonban nem volt egységes és talán nem is 
volt egészen indokol*

A lemondás oka, az elnökség bejelentése 
szerint az volt, hogy a belügyminiszter 
nem akceptálta a szövetség egyik fontos 
határozatát. Nem hagyta jóvá, hogy a 
profi birkózók működési engedélyét be

vonja a szövetség elnöksége.
A birkózó szövetség egyik régebbi határo

zata értelmében ugyanis proflblrkózások, ame
lyeknek az elnökség megállapítása szerint 
semmi közük tincs a sporthoz, évenként csak 
június 1-től szeptember 1-ig rendezhetők a fő
város ierüleién. A proíiinrkózók ennek a ha
tározatnak a felfüggesztését kérték az elnök
ségtől és a működési végső határnapnak októ
berig való meghosszabbítását. Miután elutasító 
választ kaptak, hz OTT-hez fordullak orvos*  
lésért és azon keresztül a legfelsőbb sportha- 
tósághoz, a belügyminiszterhez. A profik kér
vényét az OTT véleményezés végeit a szövet
séghez juttatták, amely egy hosszú feliratban 
közölte a profi birkózók kérvényére az eluta
sító véleményét. Az elutásilő véleményezés el*  
lenére a Testnevelési tanács pártvlólag terjesz
tette fel a belügyminiszterhez az ügyet, aki a 
fontos okokra való hivatkozással (bebizonyí
tották a profi birkózók, hogy közel száz em
bernek adnnk kenyeret), a Szövetség által 
megállapított tilalmi időn túl is engedélyezte a 
mérkőzéseket.

Ezek a körülmények voltak a lemondás 
előzményei, azonban a belügyminiszteri hatá
rozattal való szembehelyezkedést demonstráló 
lemondási, nem kísérte olyan hatás; ahogy az 
elnökség elvárta. Az történt ugyanis, hogy a 
lemondás után felállóit a tanácsülésen Heégen 
Árpád Máv. felügyelő, a szövetség egyik alel- 
nöke, a B. Vasutas SC, képviselője — és kel
lően megindokolta, hogy ö miért nem azono

Csak a bajnok a fontos
és nem a sport?...

Harcba a sportprimadonna-kultusz ellen!
Ebben az oppor'unus világban, auol legszá

razabb falat kénye, ért is kilincselni, küzdeni, 
szenvedni és megalázkodni kell, ahol egy 
pengő megszerzése is nagy gonddá magasul, 
ahol minden tehetség, akarat csak eszközzé 
degradálódik, — mégis azt látjuk, hogy a 
sportarénákat megtölti sokezer néző, fanatiku
san rajonganak bajnokokért és teljesítménye
kért, ami nem más, mint az emberiség vágya az 
igazság után.

A mai sportfeilenülésről irt Graescr, Risse, 
de ennek okait a leginélyenszántó|)ban Doros 
György dr. ismertette a „Sportmozgalom tár 
sadalmi lélektana" cinül munkájában. Alábbi 
néhány sorunkban csak egy fájdalmas kinö
véssel akarunk foglalkozni, mert nálunk, ha 
sportról van szó, bajnokok és telt arénák öt
lenek az agyunkba, a sporlideólból bajnok
ideál lett. Bár igaz az, hogy minél kisebb, sze
gényebb egv ofszág, annál nehezebb a meg
élhetés, annál inkább kell mindenben a csúcs
teljesítményt nyújtani s a bajnok nemzetközi 
értelemben véve ma nagy propagnndaerövel 
bír. Nagyobb sporteredmény nagyobb propa
ganda;. de az is igaz, hogy a sport nem állhat 
éj nem pusztulhat el csak bajnokokkatl Egyik 
legkitűnőbb és legidősebb magyar sporthirlap- 
iró mondotta az elmúlt napokban, higy elő
fordulhat, hogy megnyerünk egy világbajnok 
sá'got, ez nem maradandó siker, ez csak olyan 
bravúr, mint egv csatában egy szuronyroham, 
ami végeredményben nem dönti cl a háború 
sorsát.

Külföldön nem fektetnek olyan nagy súlyt 
a bajnokkuliuszra, például épp a rekordkul 
túsz őshazájában, a los-angclesi ollmpiószon 
— bármilyen hihetetlenül hangzik Is — Kojac, 
aki az úszásban eminens esélyű volt, nem 
startolt, mert elfoglaltsága nem engedte, — 
nálunk, ugyebár ez elképzelhetetlen lett volna. 
Vagy Lloyd, a kitűnő angol vívó, vagy Olsen. 
a dán törbajnoknő, mind a kelten egy vitat
ható tusson nem lettek vivó-curópabajnokok 
Másnap Olsen a kórházakat járta és amikor 
versenyükről kérdezősködtem, Lloyd kijelen
tette, hogy ellenfele jobb volt, Olsen pedig azt, 
hogy szép lett voln a Európabujnokságot nyer
ni, de hát ö medika, — és a kórházakról kez
dett beszélni. Azt is mondhatnék, hogy mit 
siránkozzon egv lecsúszott bajnok a kíváncsis
kodó embereknek, de hogy ez a hang őszinte 
és igaz, jellemzésül ideiktatom a vlvó-európa- 
bajnoknö nngol Neligant, nkl bajnokságát je
lentő utolsó és döntő asskójóban 4:3 állásnál 
vitás tusirt önmaga ellen bemondott és ezzel 
megvilágította az angol sportszellemet, amely 
a sportban az igazság felé törekszik, nem pe
dig a kétes és igazságtalan eredményekre.

De folytathatnám a példát Den (tűdén kis
asszonnyal, n holland világrekorder uszóhölgy 
gyei, akit bármennyire is nagyrabccsülnek. 
még interjúkat is csak kivételesen adhat, mert 
sportembert és nem sportpriniadonpűl akarnak 
belőle nevelni.

Nálunk, a mi pengösgondu világunkban csak 
■ maximum a fontos, mig Amerikában az utol
sónak befutó is tapsol kap. hiszen az is ab
szolválta a versenyt; nálunk az ilyen „pimpf"- 

sítja magát az elnökséggel ebben az ügyben és 
miért nem hajlandó lemondani. Az FTC kép
viselője, Fazekas dr., akt nem volt jelen az 
ominózus tanácsülésen, nagy meglepetéssel 
vette tudomásul, mikor hírül hozták neki a 
tanácsülés lefolyását, hogy ő is lemondott... 
A legerélyesebben tiltakozott ellene, hogy az 
ő nevében mások határozzanak és kijelentette, 
bogy ö nem mondott le ,1.. Ezek után vájjon 
lemondott-e a Birkózó Szövetség Elnöksége?.., 
Igen is, meg nem isi...

Az Ügy folytatása sincsen végül minden hu
mor nélkül, mert az egyik túlbuzgó tanácstag 
azt a javaslatot terjesztette a tanács elé, hogy 
azokat a: egyesületeket, amelyek a profi bir
kózók kérvényét aláírták — állítsák legyelni 
elé. Ezek közé az egyesületek közé tartozik a 
B. Vasutas, Vasas, MTE, HAC slb. Már maga 
az nonsens. hogy csupán azért, mert más ál
láspontot foglaltak el mint az elnökség, fegyel
mi elé kerüljenek. Az igazi humor azonban olt 
vnn, hogy ennek

2 j2Y2í!2?!?2k 22 nem folrn-
tene mást, minthogy a szövetség a bel
ügyminisztert, tehát a felsőbb hatóságát 
állítaná a fentnevezett egyesületeken ke

resztül a fegyelmi elé.
A profi birkózók elkeseredetten tárgyalják a 

szövetség állásfoglalását, érthetetlennek talál
ják a nagv ellenszenvet és tiltakoznak az 
olyan beállítás ellen, mintha amit ök csinál
nak, az nem lenne sport. A birkózások rende
zője pedig azt mondja, hogy amellett, hogy 
sok embernek ad kenyeret és megélhetést a 
profi birkózás — azon keresi meg azt az ösz- 
s-.egct. amelyet az amatőrbirkózósportra rá
fizet. A profi birkózások tették eddig is lehe
tővé, hogy most Budapestre hozatták a török 
birkózókat, tavaly pedig a MAC-nak és a szö
vetségnek rendezhettek versenyt hatalmas ráfi
zetéssel. A mostani bevételből az MTE-nek ren
deznek a közeljövőben mérkőzést, amelyre az 
osztrák birkózókat hozatják le ellenfelül. Azt 
mondja még a profik rendezője, hogy a szö
vetség, ha ö nem állana az egyesületek rendel
kezésére — csak a legritkább esetben hozna 
létre nemzetközi amatőrbirkőzó-versenyekel, 
amelyek a fejlődés szempontjából annyira 
fontosak. Füleky József.

a fontos és nem a sport; a bajnokot interjúvol
ják és a híres színésznők, sőt politikusok is 
örömmel fényképeztelik magukat vele, mert 
hiszen a népszerűség csúcspontján vannak, lgv 
megyünk azután lassanként a cirkuszsporl 
felé, az álamatőrizmusba és Igy megyünk a 
divat után a kijózanító nagy kiábrándulás felé.

A sport a gazdnsági élet függvénye, a mai 
mélyreesettségünkben nehéz uj utakat vágni. 
Annyi bizonyos azonban, hogy a túlságos 
bajnokkultusz a sport talán legnagyobb ellen
sége és a sajtónak, a maga óriási erejével, 
sporlhatóságoknak, vezetőférfiaknak tudatos 
befolyásolására lenne szükség, mert lidérctüzek 
után futunk, délibábokat kergetünk, kétes ér
tékeket dédelgetünk! Vigyázni kell, mert ezen 
az utón nem lesznek tömegek, nem lesz után
pótlás és akik átérzik a sport nemcsak ered
ményben, hanem etikai nagyságát, vigyázza
nak, mert ez nem más, mint rakéta, nem más 
mint tiszavirág. Zöld Ferenc dr.

HALLOTTA?...
... hogy Tóth Ilonka, a legcslnosabb gyors- 

úszóbajnoknőt mór csak rövid ideig láthatjuk 
n versenyeken: Ilonka erőteljes crawl-tem- 
pókkal beúszik a házasság révébe és ezzel egy
idejűén abbahagyja a versenyét.

.... hogy Jonath, a híres német futó vist- 
szavonult a versenyzéstől. A fiatal, 24 éves at
léta édcsntyja pékilzletét vezeti és foglalko
zása annyira leköti, hogy tréningre sincs 
ideje.

... hogy a tehetséges Fekete Médi a sárga
fehér trikót felcseréli a Illa dresszel, Médl 
soká tétovázott, mert szive az FTC felé von
zotta (ott a válogatott hátvéd), Médl lelkében 
azonban a sportszerűség kerekedett felül.

... hogy milyen pechje volt a WAC-nak: a 
kitűnő bécsi futballcsapatot Pozsonyban a 
Iirattalava látta vendégül és mire a csapat ull- 
marsallja a bevételt készült felvenni, váratlan 
vendégként megérkezett a végrehajtó, aki az 
egész bevételre rátette a kezét. A csapat hosszú 
orral és üres tarisznyával érkezeit haza Bécsbc

-.. hogy Halassy Olivér, akit úgy ismernek, 
mint akinek elhatározása megingathatatlan, ko
moly formában kijelentette, hogy nem pólózik 
többé. Ez az elhatározás nem az Oll fejében 
született meg. Jól sejlik: menyasszony van a 
dologban.

... hogy az UTE hölgyuszószakosztdlyóban 
nagytakarítást tartottak. A komolytalan hölgy
úszókat barátságosan felkérték, hogy válasz- 
Bíznak maguknak uj klubszlnt.

...hogy a fedett uszodát látogató hölgy

... hogy a prágai jéghokki-tornára (közép 
európai kupa) meghívják az összes számottevő 
európai nemzeteket, csak a magyarokat felej
tették. ki a meghívottak listájából.

...hogy az olasz elsőosztályu futballcsapa
tokat oktató tizennyolc tréner közül hét olasz, 
ilz osztrák és magyar, egy pedig angol nem
zetiségű.

Kopenhága, okt. 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 

Kopenhágal uszóegyesület kétnapos usxóverse- 
nyének első napján a magyar versenyzőkön kí
vül dán, svéd és német úszók is indultak. A 
fedett uszoda ebből az alkalomból a 2500 főnyi 
közönséggel csaknem zsúfolásig megtelt. A 
magyar úszók közül Székely és Szabados fölé
nyesen győzött, inig a két hölgyversenyző (Mal- 
/ász Gitta és Tóth Ilonka) Igen erős ellenfelek
kel szemben második lelt.

Részletes eredmények:
100 m. hölgy hát úszás; 1. Lili Andersen dán

Az MTK, majd utóbb a Hungária, röviden: 
a kék-fehér színek a magyar labdarúgás épü
letének legfontosabb alkatrészei voltak min
denkoron. A világraszóló dicsőség napjaiban 
csakúgy. mint most: a tagadhatatlan züllés 
szomorú utján. Ez az összefüggés kényszeríti 
a tollat azok kezébe, akik a labdarúgás ma
gasabb eszméit szolgálják szívesen, ha a jÓI- 
végzett munka elismerését szállítják és kény
szeredetten. ha fájó sebeket kell tisztogatni. 
Kétségtelen, hogy

a Hungária testében komoly sebek üszkö
södnek.

Hasonló az eset a cukorbetegekéhez. A vér 
cukortartalma miatt nincs remény a sebek 
gyógyulására. A Hungária is tele van „cukor
ral". A csapat tagjai egyenként is csemegék, 
a vezetőség kombattánsai kiváló elmék: a sok 
..édesség" együtt mégis — bocsánat! — meg
fekszi a gyomrot. Az övékét, a m lénkét, az 
egész labdarúgásét.

A sorozatos debnce után megszólalt már 
a Hungária valamennyi hivatalos szerve.

Példaadó önuralommal, a sorozatos vere
ségek fájdalmának dicséretes és lovaglás 

tűrésével tettek nyilatkozatokat, 
ami pillanatnyilag talán enyhítette a törzskö
zönség csalódásál is

A félhivatalos körök véleménye azonban azt 
mutatja, hogy

helyes nyomon járunk, amikor a kék
fehér kudarcok mögött nem időleges, de 

krónikusan beteg folyamatot sejtünk.
Fájdalmas és megbocsáthatatlan hiba volt 

az, hogy a kék-fehérek vezetősége behódolt a 
divatos frázisnak:

A Hungária — magántulajdon?
Csak diktátor és az ész-futball újólagos bevezetése segíthet 
a kék-fehérek és a hervadt magyar labdarúgás baján

a röss*  és kondlclő-futballnak majdnem 
kizárólagos előnyt biztosított az ész, a 
taktika futballjának mérhetetlen kárára.

Ugyanaz a vezetőség telte ezt, amelyik egy 
évtizeddel előbb még s világ legtávolabb! zu
gában is dicsőséggel hordozta meg az ész- 
futball zászlaját. Az egész magyar labdarúgás 
züllésének egyik alapvető oka lett ez a pól- 
fordulás. Rövid, átmeneti szakaszokban úrrá 
lehet a nyers erőszak az ész és a kultúra fe
lett. A végső diadal azonban mindig azoké, 
akik az innenső oldalon állnak. Ezt a lénye
ges axiómát látszott elfeledni a Hungária 
nagy vezérkara. A feledékenység megbosszulta 
magát és súlyát nyögi most, ha mosolyogva 
is, a klub, a közönség, a magyar futball.

A benfenlcsek ezenkívül az apróbb tévedé
sek, balfogások és a helytelen munkamegosz
tások egész tömegét nehezményezik. Szeren
csétlen játékosvételek. még szerencsétlenebb 
eladások szerepelnek a listán. Azt mondják, 
hogy

ezeken segíteni beláthatatlan Időkig lehe
tetlen, mert a Hungária — magántulajdon.
Azt mondják, hogy a tulajdonosok még a 

tréningeken is aktív szerepet tüilenek be s 
egyik jobbról, a másik halról dirigálja a csa
patot a játéktéren, ahol inkább akadályt, 
mint segítséget Jelentenek Ez aztán fejvesz
tetté teszi az egész társaságot, amit a közön
ség a mérkőzéseken észlel. A csapat tagjainak 
folytonos csereberéje, az egy posztra beideg- 
zett futballisták hajlamainak semmibevétele 
mindmegannyi súlyos és zavaró szerkezeti 
hiba, amelyből egység ki nem alakulhat. Ehe
lyütt csak azokat a hibákat gyűjtöttük össze, 
amelyeknek tárgyi alapjuk is van. Kerültük 
a pletykálkodási motívumokból fakadó túlzá
sokat, mert csak árthatnak ahelyett, hogy 
használnának. Viszont ezzel korántsem lett 
könnyebb a kritikus helyzete. Mert hát végső 
fokon mellnek szcgezödlk a kényes kérdés: 

ml legyen a teendő?
A tapintat maximumára van szükség, ha 

erre hasznos válnszl akarunk adni. Vészes 
időkben, a reformok megszüléseinek pillana
taiban minden szervezett társadalom félre
dobja a demokratikus eszközöket. Egyetlen 
hozzáértő emberre bizza a gyeplőket, magya
rán: diktátort keres. A beteg futballtársada
lom, de a Hungória-hivök serege is ilyen 
drasztikus megoldástól reméli a javulást. A 
Hungária nagvképességü ám kétségtelen deka
denciába zuhnnt vezetőségétől Is azt várja ii 
futballtársadalom, hogy felismeri az idők 
kénvtetöségét és

diktátort keres, aki a maga képére for
málja tetszése — vagy még inkább — 
Intuíciója szerint n kék-fehér gárdát és 
a trónjáról letaszított észfutballf újra ■ 

helyére segíti.
A Konrádok futballncmzetének csak éppen

Mérték szerint divatow szUvetmaradékatakból 
mindenféle színekben, remek nzabáReal, kétszeri pröbAvnl 

férfiöltönyt, felöltőt, 
leiiKabötot 30 Pí;™., 

wsar. BonenBiner mwl, am. 

1:27.3 mp., 2. Maliász Gitta magyar 1:30 mp., 
3. Brigitta Gjosslng dán 1:36.4 mp. Nyolc in
duló, két időfutain.

500 m. 1. Szabados László magyar 6:50 mp., 
2. Jörgenson dán 7:14.4 mp., 3. Jensen dán 
7:45.2 mp. öt induló.

100 m. gyorsuszás: 1. Székely András magyar 
1:02.6 mp., 2. .1. Chrlstensen dán 1:04.5 mp., 3. 
P. Pelersen 1:05.9 mp.
200 m. yyorshölgyuszás: 1. Andersen dán 2:50 
mp., 2. Tóth Ilonka magyar 3:01.8 mp., 3. Grele 
Nielscn dán 3:6 5 mp. Andersen erősen kezdett, 
Tóth ragadni akart, azonban kifulladt. Hat in
duló.

a szomszédba kell nyúlni orvosszerért. Amíg 
e lemondást, önuralmat és gavallériát köve
telő gesztust meg nem teszik, addig a „cukor
beteg" gyógyulására remény sincs. Addig a 
„Turay-inzulin", a „Cseh-inzulin" és egyéb 
ilyen erőszakos injekciók csak arra valók, 
hogy a bajnokság rögös utjain kilátástalan 
döcögőssel botorkáljon a látszatra egészséges, 
belül azonban továbbra is változatlanul beteg 
Hungária. Horváth Zoltán 

STELLA WALSH

lengyel-amerikai nlhnnir.i hriinnlnri nl-i a ttn 
méteres női síkfutás világrekordját 7.3 mp re 
javította. A régi világrekordot a csehszlovák 

Mezlikowa tartja 7.6 mp-cel

AZ OLASZ ATLÉTÁK GYŐZTEK BECSBEN 
fíécsből jelentik: Az olasz-osztrák atlétikai 

mérkőzés, amelyet a magyar-osztrák iabda- 
rugómeccs előtt bonyolítottak le, az olasz at
léták 73:58 pontaránya győzelmével végződött. 
Rináer, az osztrák 400-as, 48.6 mp-cel uj re
kordot futott.

NURMI MÉLTÓ UTÓDA: ISOHOLLO
Helsinkib-l jelentik: Vasárnap bonyolították 

le a Helsinkin keresztül való futást 25 kilo
méteres távon. A versenyben a legjobb finn és 
északi futók vettek részt. Győzött a finn olim
piai győztes Isohollo, aki Nurmi méltó utódjá
nak bizonyult, miután egyik klasszikus hosszu- 
táimerscnyt a másik után nyeri meg. A ver
senyben Nurmi is résztvett. 20 km-ig Isohollo 
és Nurmi az é|en volt és keltejük között csak 
30 mp különbség volt. Isohollo ideje 20 km-en 
l óra 06 p 14 mp volt. Nurmit az erős iram 
annyira elővette, hogy az utolsó kilométereken 
a versenyt kimerültsége miatt feladta. Isohollo 
1 óra 23 p 25.3 mp-es kitűnő idővel győzött, 
amely csak 1 perccel rosszubb, mint honfitár
sának, Martolinonnak világrekordja. Második 
helyen Virtanen végzett (1 óra 24 p. 10.2 mp). 
3. Eckholm (1 óra 25 p 27 mp). 4. Toivoneu 
(í óra 25 p 35 mp).

X Az Országos Frontharcos Szövetség auto
mobil- és motor-sportoszlálva vasárnap ren
dezte meg a hősök 11. csillagturáját automo
bilok és motorkerékpárok részére. A legtávo
labbról érkezeit 7-es sfartszámu autóverseny- 
ző: Cagliari Leoncllo (Nápoly). A legtávolabb
ról érkezeti motorkerékpáros: a lll-es start- 
számú Vargha Mihály frontharcos volt (Tisza- 
becs). A csapatversenyben első a Magyar Or
szágos Frontharcos Szövetség automobil- és 
motorkerékpár osztálya lelt 87 benevezett és 
78 beérkezett versenyzővel. A versenyzők nz 
Andrássy-ulon diszmenetben vonullak Gömbös 
Gyula miniszterelnök elé.

országos vnsutas-kerékpárversenv. A 
MÁV Sportegyesületek Ligája a Magyar Kerék
pár Szövetséggel karöltve vasárnap a ceglédi 
országúton bonyolította le 100 kilométeres tá
von az országos vasutas kerékpárbajnoki ver
senyt, melyben a fővárosi vasulnscgyesiiletek 
versenyzőin kívül csaknem valamennyi vidéki 
vasulnsverscnyző i« indult. Erős küzdelem után 
a bajnokságot Orczán Lósz.'ó nyerte az egye
sületi hármas csapatbajnokság <s Orczán egye
sületének, a Törekvésnek győzelmével vég
ződött.

X A teljes világbajnoki mezőny indul a 
Duna Sport Club október 7-i és 8-i nagv nem
zetközi asztalitenisz versenyén. Nagy érdeklő- 
dós előzi meg Barna Győző ‘tártját, aki két 
eves szünet után a megvár közönség elölt is 
bemutatja kivételes képességeit. Kívüle M. 
Haguenauer. Glancé, Dávid, Boros, flázi. K 
Mednyánszky Mária, Sípos An.ius, Gál Magdal 
valamint a teljes magyar élgárda vesznek részt 
az idény egyik legnagyobb sporteseményén.
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Mindketten elhallgatlak. Már zene nólkíil 
forgott a lemez. vagy egy percig, amikor 
Béla megáiiiioitn.

A muzsika lelte-e vagy az egész helyzet 
jncseszerüsége, a bűvölet, melybe délután 
óta belekerült, a vágy, mely a közelség és 
Glória kedvessége állal még fokozódva tört ki 
belőle, de Béla most nem a komoly fekete
ruhás dámát érezte maga mellett, hanem a 
forró, érzéki, kubai asszonyt, ukire vadul 
vágyott...

Glória olt ült mellette, mozdulatlanul, fe
jét kissé hálravetve, télig csukott szemek
kel. Béla megfogta a kezét. Szinte áhítattal 
nézte és lassan csókolni kezdte a keskeny 
csuklót és a vékony ujjaknt.

Mintha ez a kis kéz teljesen külön élne, 
elválasztva tőle, olyan szenvtelennek tűnt 
Glória ebben a mozdulatlanságban.

Pedig a fiúból kicsapó vágy visszhango- 
san rezgeti benne is. . .

Béla most türelmetlen mohósággal kissé 
felgyürle Glória pulloverénck ujját. Ajka 
szomjasan kúszott fel a barna karon ...

♦
Glória tért előbb vissza a józan való

ságba. Megsimogalla Béla szőke fejét. Es 
csak most jutott eszébe megkérdezni: 
Mondd, mi a keresztneved? — Es furcsa, 
idegenen kiejtéssel ismételte: Bélá, Béla ...

A fehér szegfűk fűszeresen illatozlak... 
„Je t’adóre Glória." Imádlak... suttogta 
a fin.

A láncosnő macskaszerüen nyújtózol! és 
ruganyosán talpra szökkent. — Oh, hogy 
elmerült az idő. Tudod-e, hogy mindjárt 
nyolc óra? Most elküldelek. Rögtön itthon 
lesz Marié. És egy félóra mulva nekem is 
mennem kell az „Alhambrába".

Az „Alhambra" szó visszahozta Bélát a 
valóságba. Felállt ö is. Odalépett Glória 
mellé. Mégegyszer magához szorította ■ 
karcsú alakot és csókolta árnyékos pilláju, 
csodaszép kék szemét...

Egy tükör viszaverle a barna nő és szőke 
fin ölelkező szilhuelljét. — Mily szépek 
vagyunk mindketten — nevetett fel valami 
pogány örömmel Glória.

— De borzasztó most elválni tőled — 
•ingta a fin. — Mondd, mikor láthatlak?

— Holnap senimiesetre. Taián két nap 
mulva. Igaz, irdd fel a címedet. Vagy tele
fonálok, vagy írok neked, kedves .. .

A hatszögletű halion ót az ajtóig kísérte 
Bélát. De már csak a kezét nyújtotta 
csókra ..,

HATODIK FEJEZET,

Rövid szerelem . . .
Az emlékezetes délután óla Zenlay Béla 

ugy érezte, hogy élete leggyönyörűbb élmé
nyét kapta a sorstól. A következő napok is 
forró, boldog mámorban teltek el. A, való
ságtól szinte elvonatkoztatva élt. Fáradtan, 
kelletlenül járt ki a tréningre. Mac 0‘Nell 
szidásait Í<1 se vette, aki komolyan aggó
dott a fiúért. Nem értette megváltozott for
máját és a csapatlieliek se értették, hogy a 
máskor oly közlékeny „csodacsatáruk*'  
most oly szófián elszigeteltségbe menekül a 
vidám, hangos szóváltások elől. De Béla 
elölt mindenki és minden fantomszerűiiek 
tűnt fel. Csak Glória létezett a valóság és 
Ólom remek csodájaként.

A táncosnőt is átfogta egy különös szé
dület. Teljesen hatalmába kerítette az a 
boldog, „vakációs hangulat", mintahogy a 
felszabaduitság érzetét nevezte, örült a 
„Má"-nak. Tudta, hogy ez csak rövid Je
llel. Es valami egész bolondos szenvedéllyel 
és rég nem érzeti fiatalos érzelgősséggel él
vezte ki Zentay Bélával kapcsolatos uj sze
relmét.

Kaland? Nem. Nem annak vette. Mert n 
Józan, érdek-nő lelkében, minden cinizmusa 
dacára, olt élt meglapulva egy kis roman
tika, mely most csudamód kivirágzót! 
ezekben a napokban.

A december eleje szokatlan száraz, tava- 
Bzias, langyos napokkal aiándékozta meg 
Párizsi. Jó volt kettesben barangolni isme
retlen utcákban, a Szajna parton, meg ki- 
e'-ö népies negyedekben. Nagyritkán Glória 
elegáns, halványkék Alfa-kocsijába ültek, 
amelyet a nő vezetett. De észrevette, hogy 
ez a fiút bántja. Ezért gyakrabban autó
buszba üllek, sőt néha a demokratikus 
,.metró" tömegébe is elvegyültek. Ilyenkor 
Glória öltözködésileg is kikapcsolta a 

sztárt". Egyszer i, angolos szűrk**  kabátot 
vett, fejébe kis kék baszk sapkát nyomott. 
Csinos volt igy is. sokszor utána fordullak. 

de nem ötlött rögtön ismerősként az embe
rek szemébe.

Egy délután fenn kóborollak a Monlmar- 
tre-on. Megkerülték a Sacré-Cocur fehérbás- 
lyás falait. Csatangoltak a „Móniin de la 
Galetle" körül futó görbe sikátorokban, ahol 
apró házak lapultak, sulabokru kertek kö
zepén. Egy rozoga kerítés melleit haladlak 
el éppen. Egykor zöld, most kopottá vedlett 
kapu felett, egy falmélyedésben állott egy 
fából faragott női mellszobor.

— Nézd csak — mutatói! Glória a fig: 
felé és megfogta Béla kezét. Majd halk, tá
voli, szinte gyermekes hangon kezdett be
szélni:

— ... Igen, akkor még csak Juliette Lau- 
rin voltam . .. Egy kócos, fekete, vadóc gye
rek. Hl laktunk a mamával ebben a ház
ban. Apámat nem is ismertem. Azt mond
ják, valahonnan Délamerikából került ide. 
Szép, fekete ember volt és ugy ahogy jött, 
egy iiap eltűnt. Mama gyümölcsöt árult a 
Rue Lepicen. Reggeltől estig ott állott az 
utcán a kis megrakott kocsija mellett. 
Későn, fáradtan került haza. Én jártam 
ugyan iskolába, de amikor csak lehetett, el
lógtam. S szívesebben ugráltam künn, ját
szottam a negyedbeli kölykökkel. Sose jár
tam, mindig csak szökdécseltem, meg forog
tam. Ugy is hívtak: „La Toupie"; a ..Forgó 
csiga"... öntudatlan tánc volt bennem. A 
házban egy öreg faszobrász lakott. Oh, de 
el tudtam bámulni a figurákat, melyeket 
oly ügyesen kikalapált. Csak ilyenkor ültem 
nyugodtan egy helyben, amíg néztem a kéz
járását. De a legnagyobb csodálatom tárgya 
a kapu feletti szép nő volt. .

Közben leérlek a Piacé des Terlresre Már 
kissé sötétedett és olyan volt ez a tér, mint 
egy édes kis vidéki város szöglete. — Üljünk 
be ide melegedni — mondta Glória — rá
mutatva egy kis ,.bistret“-re (vendéglőre), 
mely a régi Montmarlre stílusához idomul
va, művészileg adta vissza a hajdani ven
dégfogadók képét külsőleg is, a kis ablako-

imlggen szűia: VII. rejtvény

1. Wagner Blcliárd 
mondása. (Vakbe
lük: in, á, n.) Foly

tatása az 1. függő
leges sorban

12. A ló szájúra teszik
13. Ellentéte h férfi

pernek
14. Hiteget
15. K. B. ö.
17. Ez a név rnjta van 

n Hétfői Napló el
ső oldalún

18. laibak mássalhang
zói

21. Mng.var költő
22. L. It.
23. Kiváló szótiirszer- 

kesztő
24. Fiam közepe
25. Azonos magán

hangzók
27. Van Ilyen táska Is
28. A varsányi csata 

írója
29. Benn van a család

ban
31 M. M. F.
33 Latin kettős ma

gánhangzó
34. Ez egyike a lég- 

finomabb szőnye
geknek

33. ..Ipso
33. A 11.. 4. és 27. sz. 

sorok kezdőbetűi
38. Igen öreg

39. Két személyes név
más (Együtt: ml)

41. Borítékra írják
43. Amit a kereskedő 

szívből utál
44. Lehet, hogy ő a 

bűnös
43. Cdamázol

1. Az 1. vízszintes 
folytatása (Vakbe
lük: n, b. g.)

2. Egyetemi tanár
3. Balfajlák

4. Piros —- németül
5. Igektitő
3. Kis villa
7. Van ilyen szarvas 

Is
8. A férfi sorsa
0. Klpllng regénye

10. Belga fürdőhely
11. Rákezd a nótára
10. Kacagó rejtvény- 

kubaréuk egyik 
sztárja

19. Hajrá t kiabáló
20 •
23. Tüzelőanyag, név

elővel

I knt keretező kékkockás függönyökkel és be
liül, a füstös barna tölgybu toraival.
I — Deux café-crémes — rendelte Béla a 
két tejeskávét a tempósan előbotorkáló pin
cértől.

Már rég kihűlt a kávé előttük. Glória be
szélt, beszélt. Talán a semmibe, talán ön
magának, talán Bélának akart adni valamit 
magából, az életéből. Átnézett a falon . . . 
Be a múltba... Kék szemei egy pontra me- 
revüllek. Beszélt boldog, gondtalan kölyök- 

' koráról, meg « koracrctl gycreKtány iuica<í 
tapasztalatairól

— ... És akkor mama meghalt. Néhány 
hónappal a háború előtt. Alig voltam tizenöt 
esztendős ...

Kicsit elcsuklott a hangja, két könny gör
dült le arcán. Béla megszorította kezét.

A táncosnő, mintha szégyeile volna elér- 
zékenyültségét, hamar felszántotta köny- 
nyeit és mialatt púderrel rendbehozta arcát, 
fölényeskedően monda: — Most harminc
három vagyok, öttel több mint te. Látod, 
milyen öreg?...

— Te? Te? — kiáltott fel a fiú és rajong
va nézett Glóriára.

ö pedig most már tárgyilagos, szürke han
gon folytatta: — Azután jött az öreg Du- 
vier, atyai jótevőnek mondta magát, ezért 
is adott ki neki az árvaszék. Fogadkozott, 
hogy kiképezte! táncosnőnek és sok pénzt 
fogok keresni. Kivisz hamarosan Amerikába. 
Közvetlen a nagy háború kitörése előtt volt, 
mikor áthajóztunk.

A táncosnő megrázkódoft.
— Óh, mit meséljek ezekről az évekről? 

New York és Chicago lokáljairól? Buenos- 
Ayrcs játékbarlangjairól és Rio de Janeirv 
kocsmáiról?... Tánc, duhajkodás, betegség, 
diadal, szegénység... Végig csináltam az el
adott lányok minden nyomorát és szenve
dését. Csoda, hogy el nem merültem egé
szen. Mig végre, végre, nagynehezen haza
kerültem. Itt azután lassan kezdtem fölver
gődni. Ma révben vagyok. „Rév" — neve-

27. Wilrtcmbcrgl vá
ros

30. Égést termék
32, Lepénzel
37. Amerikában van
38. Lásd a 43. vízszin

test
40. Éjkirálynő
41. Ceglédi Sport 

Egyesület
42. Mohá-nak is mond

ják (!)
43. Magyarul: angolna
45. Német összevont 

prepozíció
47. Visszaad

— dl9V — 

lett fel gunyorosan. — Az „Alhambra", < 
jó lakás és Pierre Vanni a rév. És mégis 
boldognak kellene lennem.

Most ejtette ki először köztük a bankár 
nevét.

— Szegény, kicsi drágám — simogatta 
meg Zentay a táncosnő kezét. — Te, ha én 
neked valamit is tudnék nyújtani, ha én sok 
pénzt kereshetnék ...

Glóriát meghatotta a fiúból jövő drága, 
meleg érzés. De nevelve ütötte el. le gye
tek, hát mihez akarnál kezdeni? Minez ér
tesz a fut ballon kívül?

__ Nekem az édesapám akkor halt meg, 
mikor ép érettségiztem — mesélte Béla. — 
így nem tanulhattam tovább, mérnök sze
reltem volna lenni. És bankhivatalnok let
tem, otthon, a mi városunkban. Rövid idő 
után már felvitték a bank központjába Bu
dapestre. Óh, Budapest! — csapott fel benne 
hirtelen valami nosztalgiád fájdalom R 
Dunapart után . . . Glória, egyszer el kell 
oda jönnöd, abba a csodaszép városba .. 4

— Vájjon odajutok-e egyszer — beszélt 
mintegy önmagához a táncosnő.

— Igen — folytatta Béla, — Pesten az
után bekerültem a „Pannónia" futballcsa
patába és fölfedeztek mint „nagy" tehetsé
get. Néhány évig olt játszottam. A többit 
már tudod, kedves. A nnilt tavasszal kapam 
ajánlatot az „Astoriádtól, — ugy hiszem, 
Mac 0‘Nell, a trénerünk voll kezdeménye^ 
zöje a dolognak — és augusztus óta itt va
gyok ...

Elhallgatott. Hirtelen fölrévlett előtte az 
édesanyja fehérhaju feje, aki előbb nehezen 
értette meg, hogy Béla fiából ne bank
direktor legyen, hanem csak labdái rúgjon... 
Az édesanyja, aki most Békéscsabán, a régi 
sárga ház öreg ebédlőjében ül ilyenkor az 
asztal mellett a zöldernyős gázlámpa alatt 
és mig gyors ujjai között csillagmintákat 
formál a horgolótű, hallgatja a rádiót, mely 
párisi híreket ad le ...

— Glória. — szólalt meg most Béla, — a 
múltkor Kéned!, a magyar filmproducer hi
vott engem. Forgatnának velem filmet. Te, 
talán ugy tudnék sok pénzt keresni, Mond, 
akkor.,,

♦

Mintha ez a muntmartre-i kirándulás egy, 
lágyan elcsendülő akkord lett volna. .. 
Mintha Glória itt adta volna ki magából 
mindazt, ami kedves, közvetlen, tiszta és 
őszinte volt benne. Utána egészen megválto
zott. A rákövetkező napokban, Béla egy sze
szélyes, türelmetlen, követelő asszonyt is
mert meg. Mintha kicserélték volna — gon
dolta a fiú fájón és ijedve. A táncosnő biz
tosra vett megbeszéléseket utolsó percben 
lemondott. Beígért randevúkra nem jött el. 
Béla megtanulta a várás, idegölő hangu
latát.

Viszont máskor óránként hivta a futbal
listát a telefonhoz. Monsieur Sorbier, a 
„patron" nagy csodálkozására, akit fúrt a 
kíváncsiság, kivel beszélget annyit a „cso
dacsatár".

Meg néha napjában több levelet küldött 
a fiúnak.

Glóriát fölényes kiegyensúlyozottságából 
kilendítette ez a szerelem. „Szabadnak lenni 
— gondolta néha — kiélvezni a sorsnak ezt 
a váratlan ajándékát, annyi utálatos férfi 
után, ennek a drága rajongó fiúnak a sze
relmét".

De jöttek sürgönyök és néha felcsengette 
telefonon Piérre Vanni Osloból. „Ma trés 
béllé, jól mennek az ügyek. De tovább kell 
maradnom, mint hittem volna. Még Rigá
ban is lesznek tárgyalásaim. Valószínűleg 
csak karácsony Iáján érek Parisba. De talán 
meg lesz a fejdisze, ma Chére...“

Egy ilyen telefonbeszélgetés elrontotta 
Glória egész napját. Ilyenkor kiálhalatlan 
volt Bélával is, néha még látni se akarta. 
Pedig önmagát büntette vele, neki is fájt... 
Máskor meg sóváran gondolt arra: kihasz
nálni minden percet... És mentek a cső
postán küldött kis kék Írások a „pneuma*  
tique“-ok Bélához ...

*

Egy este, mikor a futballista céltalan 
ödöngéséből hazaiért, a levélrekeszéhen 
megint egy kék hírhozót talált. Boldog öröm
mel nyúlt feléje, remélve, hogy Glória, mint 
már többször is. hívja, hogv előadás után, 
az „Alhambrából" kijövel várja .. t

(Folytatjuk.)

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR. ELEK HUGÓ
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