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Ma minden magyar egyetértő erőkifejtésére 
van szükség — mondotta vasárnap

Mezőtőr. október 8.

Vasárnap délelőtt leplezték le Mezőtúron 
nagy ünnepség keretében a hősi halottak 
emlékszobrát, Szentgyörgyi István szobrász
művész alkotását, amelyet a város lakossá
gának kegyelete állított a háborúban hősi 
halált halt 1038 fiának emlékezetére.

Az ünnepélyen megjelent vitéz nagybá
nyai Horthy Miklós, Magyarország kor
mányzója is, valamint Albrecht királyi her
ceg. A kormány képviseletében dr. Lázár 
Andor igazságügyminiszter vett részt az 
Ünnepélyen.

A kormányzó délelőtt 9 óra 53 perckor 
érkezett különvonaton a fővárosból. A fel- 
lobogózott vasúti állomáson a kormányzó 
fogadására megjelent dr. Lázár Andor igaz
ságügyminiszter, Sztranyauszky Sándor, Bor 
béig György főispán, Alexander Imre al
ispán, dr. Antal István miniszteri tanácsos, 
n jniniszterelnökség sajtóosztályának veze
tője, báró Urbán Gáspár, a város ország
gyűlési képviselője, báró Urbán Péter, 
Brandt Vilmos, Herczeg Béla országgyűlési 
képviselők és még igen sokan a város és a 
megye előkelőségei közül.

Kitörő lelkes éljenzéssel fogadták a meg
jelentek a kormányzót, amikor kiszállóit 
szalonkocsijából s a hatóságok vezetőinek 
jelentkezése után

ellépett a helybeli vitézek arcvonala 
előtt.

Borbély György, Szolnok vármegye főis
pánja, majd báró Urbán Gáspár, a kerület 
országgyűlési képviselője jelentkezett .ez
után, majd dr. Spett Ernő polgármester 
üdvözölte hódolattal az államfőt a város 
lakossága nevében.

A kormányzó közvetlen szavakkal vá
laszolt nz üdvözlésre,

majd a négyesfogatra szállt kíséretével és a 
fogadására megjelent előkelőségekkel a vá
rosházára hajtatott, ahol a részére fenn
tartott lakosztályba rövid időre visszavo
nult. A bevonulás útvonalán sorfalat állt a 
lakosság és lelkesen ünnepelte az államfőt. 
A városháza előtti Kossuth-tvren, az ünne
pély színhelyén megújuló lelkes ünneplés
sel fogadta a kormányzót a többezer főnyi 
tömeg, amely már felsorakozva várta az 
Ünnepély kezdetét.

A városháza főbejáratával szemben állí
tották fel az emlékművet. Féltizenegy óra
kor kezdődött meg az ünnepély. A kor
mányzó kíséretével a városházáról gyalog 
Jött át a cserkészek sorfala közölt a Kos- 
suth-téren és

az ezrekre menő közönség lelkes ün
neplése közben 

elfoglalta helyét a díszsátorban.
Báró Urbán Gáspár köszönetét mondva

nz állnmf/ínek megjelenéséért. engedélyt I helvét, 
kért tőle az. ünnepély megkezdéséhez.

A kormányzó erre a következő 
válaszolt:

— A hősök emlékét ünnepelni 
kegyeletes emlékezésnél, az ma 
jelent ama eszmék mellett, amelyekért ők 
életüket áldozták és vállalását azoknak a 
kötelességeknek, amelyeket az elesett hősök 
örökségként hagytak ránk.

— Voltak és vannak a történelemben 
nemzedékek, amelyek a balsors megpróbál
tatásainak osztályosai. E nemzedékek élete 
küzdelmes és útja nehéz.

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

erősít, 
mig — a történelem tanulsága szerint a — 
jólét, gazdagság puliit és világbirodalmakat 
visz válságba.

— A hősök hivatott vezéreik irányítása 
mellett teljes egységben vívták ki nagy és 
dicsőséges győzelmeiket. Nemzetünk is csak 
ugy állhatja meg a népek versenyében a

beszéddel I

I
több a 

hitvallást

Serécff hercegprímás 
nagy beszéde a krisztusi 
elvek érvényesítéséről
A katholikus nagygyűlés második napja

Vasárnap tartották meg az Országos Katho- 
likus Nagygyűlés második napját. Kora reggel 
Ven! Sancte volt a belvárosi plébánia temp
lomban,

Angelo Kotla
pápai nuncius zenés szentmisét pontiflkáll, 
amely után Kovács Sándor apátplébános szent
beszédet tartott. Az Istentiszteletet követte

a katolikus nagygyűlés első nyilvános 
ülése

a Vigadó pompásan díszített nagytermében. A 
nemzetiszinü és fehérsárga pápai zászlókkal 
borított terembe egymásután érkeztek a kalho- 
likus hitélet egyházi és világi méltóságai. A 
királyi család tagjai közül József Ferenc fő
herceg, Auguszta Anna és Magdolna főherceg
nők jöttek cl. A pódiumon fenn ültek a ma
gyar püspöki kar teljes egyházi díszben, há
rom miniszter, a főpolgármester, az egyetemek 
rektorai és még sokan mások.

A nagygyűlés a himnusz eléneklésc után 
SERÉDI JUSZTINIÁN

bíboros hercegprímás megnyitó beszédével 
kezdődött el. Az akció katolikáról és a Krisz
tust erkölcsök fontossá óéról ' .szélt. 

ha teljes nemzeti egységre törekszünk 
és kikapcsolunk — különösen politikai 
életünkből — minden olyan ma meg
oldhatatlan kérdést, amelynek tagla
lása áldatlan nemzeti erőinket emésztő, 
az öncéln nemzetre káros pártharcok

ba sodorja népünket.
Ma minden magyar egyetértő, nagy célokat 
szolgáló erőkifejtésére van szükség.

— Az elesett hősök nemcsak belső nem
zeti erőinket növelik példájuk ragyogásá
val, hanem az a becsület és rokonérzés, 
amelyet vitézségük, önfegyelmük és áldo
zatkészségük szerzett világszerte a magyar 
névnek, egyik legerősebb támaszunk ma is 
abban a küzdelemben, amelyet a nemzet 
igazságáért és megélhetéséért folytat. A hő
söktől a haza önfeláldozást követelt,

tőlünk ma a hétköznapok gondjainak 
leküzdésére rendszeres munkát ,kitar

tást, önmeglagadúst és türelmet.
— Mélységes kegyelettel a hősök szent

— Tiltakoznunk kell az ellen, hogy a hit 
cselekedetek nélkül is elég az üdvözüléshez. 
Akiknek ez a meggyőződésük, azok a közönyö
sek, Krisztus Egyházának holt tagjai, akik 
csak akadályozzák az, Egyház purifikáló mun
káját. Az élet különböző megnyilvánulásaiban
— mondotta többek között a hercegprímás, 
majd arról beszélt, hogy

az akció katholika ment minden politiká
tól, célja: a Krisztusi elvek érvényesítése.

— Kívánják a kalholikusok jogainak érvénye
sítését minden vonalon, bár nem mérjük a rá
termettséget a katholikus vallással, sót helyte
lenítjük, hogy a rátermettséget a vallásból álla
pítják meg. — mondotta nagy taps közben. — 
Bizonyos állások azonban, amelyeket régi szo
kás alapján csak kalholikusok kaphatnak 
meg, ezután is csak katholikusokknl töltesse
nek bo, annál is inkább, mivel nem félünk 
attól, hogy megfelelő számú rátermett ember 
ne akadna a katholikusok között.

— Az aklió katholika — hangoztatta a her
cegprímás — előmozdítja az igazi békét, amely 
az igazságosságon épül fel.

Angelo Holta 
pápai nuncius volt a második szónok, akinek 

emléke Iránt készséged adom meg ar en
gedélyt a szülővármegyém e tőzsgyökeres 
magyar városában emelt emlékszobor le
leplezésére!

Kitörő éljenzés fogadta a kormányzó 
szavait, utána báró Urbán Gáspár, a kerü
let képviselője mondott beszédet.

Dr. Spett Ernő polgármester lelkes sza
vakkal vette át ezután a város nevében a 
szobrot megőrzésre. Az első koszorút vitéz 
Koós Miklós alezredes, első szárnysegéd 
helyezte el az emlékműre, majd Albrecht 
királyi herceg tette le koszorúját. Dr. Lázár 
Andor igazságügyniiniszter a kormány ko
szorúját helyezte el az emlékmű talapzatára

A kormányzó az ünneplő közönség lelkes 
éljenzése közben tért vissza a városházára, 
ahonnan rövid idő múltán

a kaszinóba ment s ott diszebéden 
vett részt.

Tizenkét óra negyven perckor a kor
mányzó kíséretével a vasútállomásra hajta
tott s visszautazott a fővárosba.

latin beszédét Csinovlk János püspök fordí
totta le magyar nyelvre.

A beteg Wolff Károly helyeit Petrovácz 
beszélt az Akció Katholika hivatásánál. Befe
jezésül pedig Huszár Károly az Akció Katho
lika szociális feladatairól tartott előadást.

Ebéd után, napsütéses nyárra emlékeztető 
időben a fővárosi plébániák és vidéki egyház
községek megindultak az. Országház-tér felé. M ár 
egészen besöléledelt, mikor a Vilmos császár
utón és az Alkotmány-utcán át Scrédi Juszti
nján bíboros hercegprímás részvételével a lég- 
méltóságosnbb oltári szentség megérkezett a 
parlament főbejárata elé állított tábori oltár
hoz. A kőrnvező házak ablakaiban mindenütt 
égtek a gyertyák, felharsant az Üdvözlégy me
lódiája. Az ének végeztével

Tóth Tihamér dr.

arát szentbeszédet mondott, melvct áhítattal 
hallgatott végig nz Országliáz-téren szorongó 
húszezer főnyi tömeg és az emelvényen ülő 
előkelő közönség. Eljött József főherceg és ott 
volt a kormányzó felesége is.

Este hat órakor a Vigadóban bányászgyüiés 
volt,
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A rodoslói Rákócziját ünnepélyes 
fása az előjelek szerint, nagyszabású 
nemzeti ünnep lesz. Mint jelentettük már, ez 
a Kákóczí-ünnep összekapcsolódik 
(iyula miniszterelnök és I. ....... 7.7.................
iigyminiszler ankarai látogatásával és egyben 
Törökország újjászületésének tízéves évforduló
jával.

Az ünnepségekre Magyarországból, illetőleg 
Budapestről különvonat indul Rodostóba és 
azonkívül hivatalosan megjelennek azon nem
csak Gömböt (iyula miniszterelnök, haliéin a 

agyúi íui i <'nyiiv/.ú», a Társadalmi Egyesülő
lek Szövetségének hivatalos képviselői. Tervbe 
van véve még, hogy

valamennyi törvényhatóság
— úgy mint annakidején Rákóczi és bujdosó 
társai hamvainak hazahozatala alkalmával — 
l.ivaüilosan képviseltesse magát a rodoilói 
ünnepen,

A miniszterelnök törökországi tartózkodását 
megszakítva. elutazik Rodostóba, ahol

a felavuláal Ünnepen már egyliegyillve fogja 
várul Őt nz a nemzeti zarándoklat, 

amelyet a Török—Magyar kereskedelmi ka
mara és a TESz vezet a kuruc vezérek egykori 
menedékhelyére. Az ünnepségen meg fog je
lenni a törők kormány egyik tagja is. A hiva
talos kiküldöttek, a törvényhozás és a tör
vényhatóság képviselői meg fogják koszorúm! 
a Rókóczi-házon elhelyezett emléktáblát.

.apcsolódik Gó'witöx 
Konya Kálmán kiil-

párt megbízása alapján megkezdte Pécsett 
egyrészt az egyetemi hallgatók, másrészt a 
Pécs-környéki bányamunkások megszervezését. 
A rendőrség csakhamar

leleplezte Haraszti aknamunkáját
és a rendőrség ét csendőrség véílvetctt nyomo
zása alapján Haraszti Istvánon kívül rövid idő 
alatt letartóztatásba került Benczúr Gyula 19 
éves pécsi fodráJZtcgéd, HorváthMalijovlct Jó
zsef bányász, valamint Taksonyi József és Ist
ván, KHsloflk András, Plll Jótscf, Ruppert Já
nos niecsekszabolcsi bányászok, Lőrinczy lnne 
21 éves orvostanhallgató, Vajda János, Tóth 
János, Radó Boldizsár hosszuhetényi bányá
szok, Schuiarz Lenke egyetemi hallgató s azon
kívül még egy csapat bányamunkás.

Az ügyészség vádirata szerint Haraszti István 
orvostanhallgató az ősszel Budapesten belépett 
az országos kommunista pártba, ahol megbízást 
kapott Pécs és a bányavidék megszervezésére. 
A szervezési munkálatokat a tanév elején meg 
is kezdte az egyetemen és

a budapesti központtól titkos írással kapott 
utasítások alapján összeköttetésbe lépett 

Horváth-Matljovics Józseffel.
Ez Benczúr Gyulával együtt vállalta a bányá
szok és ifjúmunkások megszervezését. Ez év 
februárjában fogott hozzá Haraszti intenziveh-

33°o keflvwmányrB jogosító
UTALVÁNY

HÉTFŐI NAPLÓ 
kacagó kabaréjára 

okiöher 22-én s ZfirieBkaüémiöDan 
Jegyek kaphatók a K 0 NC ERT-nél, IV., 
Váci-utca 23, nyolcvan fillértől öt pengő 

árban.

ben
az egyetemi hallgatók megszervezésébe*,  

akiknek részben a lakásán, részben kirándu
lások alkalmával előadásokat tartott a kom
munista eszmékről, majd kiosztotta a szerepe
ket a sejtek megszervezésére.

Az ügyészség az állami és társadalmi rend 
erőszakos /elforgatásával vádolja a vádlottakat. 
A tárgyalás előreláthatóan néhány napig fog 
tartani.

SleHektoros betörö- 
üldözésagyőri háztetőkön

Órákig tartó izgalmas hajsza után 
lógták el a gonosztevőket

Súlyos válság Spanyolországban
Madrid, ok tóbor 8.

(A Hétfői Napló tudósilójának tclcfonjelcn- 
tése.) Vasárnap a késő esti órákig nem bon
takozott ki n súlyos politikai válság. Szinte 
filmszerű gyorsasággal peregnek hz események 
Spanyolországban. A vaéárr^pr« éj
szaka

Marnnnon dezlgnált miniszterelnök vis
szaadta megbízatásút.

'Az elnök ezután A zóna és Rarrios miniszterek-

kel tanácskozóit nz uj kormányalakításról a 
hajnali órákig.

A szocialisták
továbbra Ls általános sztrájkkal fenyege

tődének.
na minisztereiket mellőzik az uj kormányból. 
Vasárnap este az volt a helyzet, hogy

Zomora köztársasági elnök lemond, 
ha Rarrios, aki elvállalta a dezignálást, »ein 
tud uj kormányt alakilani.

Győr, október 8.
Hétföl Napló tudósítójának telefonja- 

lentése.) Vasárnapra virradó éjszaka a 
járókelők észrevették, hogy az Anhalter 
üvegnagykercskedő cég Széli-utcai helyisé 
gében betörők vannak. Rendőrt hívlak, 
mire azonban az üzlethelyiséghez értek,

a betörőknek nyomaveazolt.
Az üzlet előtt úUó rendőrök nagy feltűnést 
kellettek és mind nagyobb és nagyobb tö
meg gyűlt össze. A rendőrök már be akar
lak hatolni az Anhalter cég helyiségébe, 
mikor észrevették

a háztetőn a hold fényében járkáló 
betörőket, akik ügyet sem vetve a fe
nyegető kiabálásokra, egyik ház tetejé
ről a másikra menekülve, Igyekeztek

ehUnni.
Reflektorokért telefonáltak, majd a tűzoltó
ságot is kihívták.

Mind nagyobb és nagyobb tömeg kísérte 
az utcán a háztetőkön menekülő betörőket. 
A rendőrök, miután az egyik háztömböt 
teljesen körülzárták,

tilzoltólétrákon a betörők után másztak. 
Hosszas kutatás után az egyik ház padló, 
sán elrejtőzve talállak rájuk. Az üldözés, 
amelv az egész környéken nagy riadalmát 
keltett,

hajnali négy óra utánig tartott.
A betörőket: Ileilzinger Rudolf 24 éves 
győri kőművest és Poreider Imre 21 éves 
kőinüvessegérleket letartóztatták.

Egyetemi hallgatók és bányászok 
kommunista biinpöre

A pécsi kommunistaszervezkedés a bíróság előtt

Sokezernyi ünneplő tömeg a szekszárdi kiállítás megnyitásán
Pécs, október 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjrlen-
egyetemi hallgatók én bányászok bűnügyit 

tárgyalja.
L?f’uA-P*CSíi,rt|vényszék Szücvtanácsa A múlt évben történt, hogy Haraszti István 23 

wfL !..lt óves orvostanhallgató a budapesti kommunistaina hétfőn, délelőtt

Scekazárd, október 8.
(A Hétfőt Naptő tudósítójának ttlefonjelen- 

tése.) Vasárnap sokezer budapesti és vidéki 
vendég jelenlétében ünnepélyesen megnyitot
ták a borászati, szőlészeti, gardáfdoi és kultu
rális kiállítást, amelynek keretében a Szőlőbir
tokosok Országos Egyesülete nagygyűlést lar- 
tc.lt.

[toros Zoltán pinceszövetkezeti Igazgató nyi
totta meg a tanácskozást, amelyen báró Wald- 
bolt Kelemen, az egyesület elnöko. a borfo
gyasztási adó eltörlését és a borkivitel támo-

galásót kívánta.
kinyer Károly államtitkár bejelentette, hogy 
a kormány leszállítja a növényvédő w 
rek árát, ha szükségesnek mutatkozik, 
akár rendeletileg Is, azonkívül állami szén- 
kéneggyártás megindítását határozta ej.

Egyidejűleg az OMKE dunántúli csoportjai 
is kongresszust tartottak. Schneider János el
nöki beszédében egyenlő elbánást követelt * 
kereskedők részére.

Este tartották nagv siker piellctt a sárközi 
Gyöngyös Bokréja előadását.

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

FELIJÉNEK:
Bulla Lfc!
Bélteffy Lúszló 
Baross Gáza
Buday Dénes
Gciál Dezzsö
Gárdonyi Lajos 
Gőthnó Kertés*  Ella 
Góth Sándor 
Kőváry Gyula 
K?° humoros a rGBln, ezermester J i
Az előadásra kerülő Irófák,
lében mulntságos rejtvényverseny 100 rendkívül értékes 
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Rengeteg uj mókái!
jelenetek ós maglinszámok kere-

Az öngyilkos Földi Dezső ügyvéd 
felépült és mára tűztek ki 
tárgyalást bűnperében

Az ügyvédnyomor újabb tragédiája tárul tel a bíróság előtt
A budapesti bünlplőlörvépyszéken dr. Sza- 

bolcska Mihály törvényszéki cgyesbiró előtt a 
pesti ügyvéd-nyomor újabb tragédiája tárul 
fel ma:

dr, Földi Dezső ügyvéd^ «ii vádlottként a

Egyik legismertebb lipótvárosi ügyvéd volt né
hány esztendővel ezelőtt Földi Dezső. Nagyfor- 
galmu, jó| jövedelmező irodája gondtalan, 
biztos megélhetést jelentett számára. Aztán 
egyre kevesebb ügyfél jelentkezett az irodában, 
egyre kevesebb lett a tehetséges, szorgalmas 
Földi Dezső irodájának bevétele. Ö azonban

változatlan energiával küzdött az egziuten- 
ciéjáért,

reggeliéi,délig rótta a törvényszék lépcsőit, 
délutántól késő estig dolgozott az irodában, de 
nem tudott megküzdeni a gondokkal, elborítot
ták az adósságok, néhányan feljelentőit tettek 
ellene,

főtárgyaiul tűztek M,

Természetesen 
liiolongüllak 
bennünket!
STAtJ

é«

FM DIAUOLO

amelyen Földi Dezsőnek a vádlottak 
kellett volna

Az egykor 
lotfak padja 
tótjai

Ülnie.
oly neves, becsült fiskális 
helyeit u revolvergolyót

a véd- 
válasz-

mellbelőtte magát,
s hetekig élet-halál közölt feküdt a Rók’is-kór- 
hágbnn. Most felépült és a bíróság kitűzte ismét 
a főtárgvalásl... Úgy értesülünk, hogy több 
feljelentést visszavonlak Földi Dezső eben s 
csak néhány kisebb jelentőségű ügyben áll 
fenn n vád a tragikus sorsú ügyvéd ellen.

■— A református egyház az Ínségesekért. A 
ká|vinléri református gyülekezet szrgénygon- 
dozó bizottsága vasárnap eslo nagy ünnepélyt 
rendezett a kálviniért templomban. Az ünne» 
pély szónokai élükön Csécsi-Nagy Imre altábor
naggyal felhívták a résztvevőket, hogy lépje
nek be az Ínségeseken segítő tábor szövetségbe.

— Merényletet követlek el • hatvani vonat 
ellen. Vasárnap délután a Rákos felÖ| Kőbár 
nya felé haladé) személyvonat egyik harmadik 
osztályú kocsijának ablakát ködobásokkaj be
zúzták. A főkapitányságról detektívek meplck 
ki a helyszínre és Szentgyörgyi József fogl.it- 
koeósnélkülí 36 éves férfit előállították a fő
kapitányságon. Szentgyörgyi tagadta, hogy 6 
zúzta volna be a vasút ablakait, azonban mi
vel sem lakása, sem foglalkozása njnqs, a U>- 
lopcházba kisérték át.

Romekszabásu 
őszi férfiöltönyt, 

Átmeneti felö töt vagy (éllkabétot rende
lésre kész t mérték uinn rendkívül rgélyen 
leszéijilott ara;<on, 40 és SO pengéért, 
sznbotermomten összegyűlt szövetma
radékokból. Csak nmíg a készlet tart. 
. Divat Urlszabóság ‘ VIÍH Erxsobet-körid 
1. H*m,  I, em.í.li
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Dollfuss születésnapja

A lábadozó Dollfuss otthonában ünnepli 41-ik születésnapját.

Rémíróma hírka an
O’Brien, a hires rendező felesége agyon
lőtte kél gyermekét, azután öngyilkos lett

A rémtett oka: egy tiimfelvétel izgalma 
tönkretette a fiatal asszony idegzetét

New York, október 8.
Megrendítő családi tragédia játszódott le 0‘Brlcn, a hires filmrendező elvált fele

sége házában. A híres filmrendező a Ring Kong filmjének elkészítése után kénytelen 
volt feleségétől elválni, mert

az izgalmas film felvételei az asszony idegeit megtámadták.
Az asszony azóta a Hollywood melletti Santa Mónira egyik villájában élt és szombaton 
meglátogatta őt két kis fia. Az egyik fiú 13 éves, a másik 14 éves.

Az asszony a fiukat a villában agyon lőtte és azután saját magára lőtt.
A gyilkos anyát életveszélyes állapotban vitték kórházba. A kórházi ágyon azt hangoz
tatta, hogy férje, aki a King Kong nagy sikere után tekintélyes vagyonra tett szert, 

nem akart kellőképpen gondoskodni a gyermekek eltartásáról
s attól félt, hogy a két fiú nélkülözéseknek lesz kitéve.

Szerencsétlenség a lóversenyen
Az ötödik futamban lezuhant egy lovászfiu 
és súlyos sérüléseket szenvedett

Vasárnap délután súlyos szerencsétlenség 
történt a lóversenyen, az ötödik futam le
futása közben. Hatscher Tivadar tizennyolc
éves lovászfiu verseny közben

lezuhant lováról és súlyos sérüléseket 
szenvedett.

Az ötödik futamban tizenegy ló indult, 
köztük Hajdú Dezső igazgató Felka nevű 
lova, amelyet Hatscher lovagolt. A ló 1-es 
starthelyről indulva, gyors iramban vezette 
a mezőnyt, de körülbelül

a pálya felénél gödörbe lépett, megbot
lott és elbukott.

A lovászfiu fejjel lefelé zuhant le a lóról, 
miközben

a lábaival rugdalózó ló több helyen meg

Ál-hálókocsikalauz 
vakmerő szélhámos trükkje 
a bolgár követségen

Útleveleket és pénzt csalt ki egy igazgatótól
Gottlieb Albert részvénytársasági igazgató, 

aki a Fáik Miksa-utca 6. számú házban 
lakik, tegnap följelentést tett a rendőrségen 
egy szélhámos ellen, aki vakmerő trükkel 
pénzt csalt ki tőié.

Az igazgató szombaton a bolgár követ 
Andrássy-uti helyiségében járt, bulgáriai ki
rándulásra készült, azért ment a követségre, 
hogy vízumot «zerezzen. Az útlevél-osztá
lyon sokan várakoztak. Egyszerié csak

Szombaton 25-0dsz0r
Budapest legnagyobb művészi 

eseménye;

Turay Titkon Dojbukát

sebesítette.
Hatscher eszméletlenül terült el a pályán. 

A következő pillanatban ért oda a mögötte 
haladó Tehsrhik lovászfiu a Pici nevű lo
von, amely ösztönszerüen, bravúrosan

átugrotta az eszméletlenül heverő lo
vast és az elbukott lovat.

A pályán szolgálatot teljesítő mentökülö- 
nitmény azonnal a szerencsétlenül járt lo
vászfiu segítségére sietett és az első segélv- 
nyujtás után az Uzsoki-utcai kórházba szál
lították. Megállapították, hogy

agyrázkódást, belső sérüléseket és orr
csonttörést szenvedett.

Állapota rendkívül súlyos.

melléje lépett egy hálókocslkalauz 
egyenruhát viselő férfi 

és tisztelettudóan, barátságosan üdvözölte. 
Gottlieb, aki sokat utazik, azt hitte, a háló
kocsikalauz valamelyik uazásából ismeri. A 
kalauz megkérdezte, mire vár. Megmon
dotta, hogy vízumot akar szerezni magának, 
a feleségének és néhány ismerősének.

— Ne lessék várni, nem érdemes, 
én szívesen megszerzett! a vízumot, 

Belvárosig
Szinház

sőt a szerb átutazó vízumot is elkészítem.
Gottlieb igazgató arra gondolt, majd bor

ravalót ad a szolgálatáért és átnyújtotta 
neki a nála volt útleveleket és a vízumokért 
járó pénzt. A kaiauz megígérte, hogy dél
után elviszi a vízummal már ellátott útleve
leket Gottlieb lakására. Az igazgató ezután 
eltávozott a követségről és otthon várta a 
kalauz érkezését. Egyik óra a másik után 
telt el azonban és

a kalauz egyáltalán nem jelentkezett.
Az igazgató erre telefonált a bolgár követ
ségre, majd a szerb konzultásura is, de azt 
a választ kapta, hogy az útlevelekről nem 
tudnak, a hálókocsikalauz nem járt ott ví
zumokért. Ekkor derűit ki, hogy

Gottlieb Artúr szélhámos áldozata lett, 
az ál-hálókocsikalauz kicsalta tőle a pénzt 
és megtartotta magának.

Az igazgató följelentésére megindult a 
nyomozás és most

keresik a szélhámost, 
aki vakmerőségében odáig ment, hogy kül
földi követség helyiségében dolgozott.

Kommunista üzelmek 
miatt letartóztattak 
egy előkelő borsodi 

fiatalembert
Debrecen, október 8.

CA Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
délelőtt a debreceni ügyészség elfogató pa
rancsára -a debreceni rendőrség

letartóztatta mellétet Barna Kálmán, 
egy előkelő borsodmegyei család tagját. 

Barna Kálmán ellen az volt a gyanú, hogy 
kommunista agitációt lolytat. Letartóztatá
sakor

kompromittáló leveleket találtak nála, 
melyek közismerten kommunista érzelműA Lopós-bár harcias gazdasszonyát följelentették a rendőrségen

Zöldhelyi Anna színésznő, aki Silber An
dorral együtt vezeti az Andrássy úti Lopós- 
bárt, szombaton este megjelent a főkapitány
ságon és feltűnést keltő följelentést tett.

Veszélyes fenyegetés miatt 
feljelentette a Lopós-bár volt gazdasszonyát.

Zöldhelyi Anna elpanaszolta, hogy szomba
ton este, amikor legnagyobb volt a forgalom a 
bárban, ismerősei figyelmeztették, hogy vi
gyázzon, mert a gazdasszony neki tulajdonítja 
az elbocsátását,

bosszút forral ellene
és kijelentette, véresre veri. A színésznő eset
leges botránytól tartva, védelmet kert a rend
őrségtől

A főkapitányságról detektívet küldtek a 
gazdasszony lakására és kikérdezték. A gazd
asszony beismerte, hogy tényleg használta a 
fenyegető kijelentéseket, de azzal védekezett, 
nem mondotta komolyan,

csak az első felindulásában fakadt ki 
ilyen erős szavakkal.

A detektívek kérdésére kijelentette, semmiféle 
bosszút nem forral Zöldhelyi Anna ellen, nem 
akarja őt megtámadni,

neui fog botrányt rendezni.
A detektívek tudomásul vették a kijelentést és 
közölték a színésznővel, aki szintén megnyu
godott ebben és az izgalmasnak induló ügy 
ezzel lezárult.

Illetve csak ugylátszott, hogy lezárult, de 
nem igy történt. A színésznő csakhamar újabb 
feljelentést tett. Elmondotta, hogy Royal- 
szállóbeli lakásán ismeretlen női hang többször 
is felhívta, gorombáskodott vele és

megfenyegeti?, hogy « napjai meg vannak 
számlálva.

Vasvíllával
Otöffe a gazdáját 
egy bérestegény

A 62 éves uradalmi gazdálkodó borzalmas halála
Zulaegcrszeg, október 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefón
jelentése.) A zalamegyei Akaii pusztán szom
baton este az istállóban Bertalan István 62 
éves uradalmi gazda valami hanyagságért 
összeszidla Tóth József 20 éves bércslegényt. 
Tóth feleselni kezdett a gazdával és amikor 
az szigorúan leintette, a béreslegény

fölkapta a széna közt heverő vasvillát 
és azzal meg akarta ütni Bertalant.

A gazda futni kezdett, Tóth József utána 
szaladt, utólérte és borzalmas erővel fejbe

CjdrUii Tdelongytr r. t.

a liirt‘len változó szeszélyes időjárás 
mialt fokozottan kell vigyáznunk az 
egészségünkre.

Döntse el ml főbb:
Alapos meghűlés; ágybanfekvéssel, 
lázzal, torokfájással köhögéssel tlisz- 
szentéssel, izületi fájdalmakkal.

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

SÓSBORSZESZT 
használ, mely megedz! testét, megvédi, 
ellenállóvá leszi szervezetét
A rossz idő minden viszontrgsága 
ellen felvértezi ez a kip; óbált, meg
bízható háziszer.

egyénektől származnak A lakásán tartott 
házkutatások alkalmával az osztrák kom
munista Vörös Segély iratait találták meg.

Az a gyanúja, hogy gonosz csínyt akarnak ei- 
követni ellene. A rendőrség most keresi a fe
nyegető telefon-hiénát és már nyomon is van.

TÁVIRAT.VÍInMíW
KJUJIX'UIOM

Vfegywi rtmlífyn 

IMa-zát rriá'i t fiéfcn
'CÍittyGv'i lfaéná llfr-én*

<Á Z'-l - 4 Z.- J*-  6-

^aniiftáx, V. /-
Stiudafutl,

•ZapJCrtv vagy, ( 82, -Q ~66tJa

verte a vasvillával, ugy hogy Bertalan Ist
ván eszméletlenül összeesett. A béreslegény 
ekkor dühében tovább ütlegelte addig, mig 

a szerencsétlen öregember a helyszínen 
meghalt.

Tóth József, amikor észrevette hogy gaz
dája kiszen vedelt, elszökött. A gyilkosságot 
még aznap fölfedezték és a csendőrök ke
resték a gyilkos béreslegényt.

Tóth Józsefet vasárnap reggel elfogták.
A gyilkost, miután beismerő vallomást tett, 
a zalaegerszegi ügyészségi fogházba vitték.
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konstruktőr: Dobog Béla 24 éves kárpitos és 
Öccse, Dobay Kálmán M éves mtalos, amikor 
a Hétfői Naplő Hiimkátársa a budafoki rétre 
értetik. As elegáns külséjü kis gépet pontosan 

Olyan axtnttre felették, mint amilyen Érd*  
reaa GvBrtrjr iMglkaevégfi „Jtutfct !ö? Hun- 

gar/ Je voll
— kegyeletük Jeléül.

Regényes történet, valóságos kis hőseposz, az 
a titánt küzdelem és munka, amellyel a két 
iparosflü felépítette a gépet —

saját terveik aierlnL
— Gyerekek voltunk még — mondja munka
társunknak Dobay Kálmán —, amikor már 
egyetlen álmunk volt: repülni! Én asztalos va
gyok, kárpitot a bátyám. Nem kérésiünk So
kat, de minden .szórakozásról lemondtunk és 
így

sikerült étek alatt megtakarítanunk 1200 
Pengői,

amennyibe került a 28 lóerős sportgép elkészí
tése. Motoros repülőgépet még söh«s**m  vezet
tünk és csak

egyetlen egyszer repültünk aeroplánon, 
mégis bátron felszéllnánk Saját gépünkön. 
Némi pilóta-rutint sajátítottunk el a vitorlázó- 
repüléssel, amit, mint cserkészek, alkalmunk 
voll gyakorolni.

— Sajnos, csak együléses aeróplánt tudtunk 
éplfíbi, áfifiék kuBségéit Is csak nagynehezén 
kuporgottak össze. Ugy állapodtunk meg, hogy 

•orahusáMal dönijök el, melyikünk emel-

az

Ősgyógyerő rejlik, 
Mesterséges pótlás 
Nem sikerült eddig.

kedik fel elsőnek
a géppel.

— Apánk rákosutcái astl.UosmÚlielHMh 
dolgoztunk három évig ezen a sportrepülői! -- 
mondja és nagy szeretettel simogatja meg tna 
vüket, amellyel el akarják érni életük céljai.

— A srállilás drága — folytatja —, étért al
katrészek ró szétszedve

gyalog hoztuk ki Budufokra
gépiinket. Én készítettem a külső alkatrészekét, 
Béla a motor-részeket, összefogtunk, harmoni
kusan dolgoztunk és megvan az eredmény.

A két vasenergíáju iparos most már csak áH 
várja, hogy saját művükön felemelkedhessenek 
a felhők közé ...

Petriclievidi-Horváth 
államtitkár betörői 
burokra kerültek

Vasárnap hajnalban egymásután hét vesze
delmes betörőt fogott u rendőrség — Izgalmas 
betörőhajsza Budán, Újpesten és Angyalföldön

Vasárnap nyomozás indult Buda
pesten az aradi prefektus eltűnt 
titkára és Nemes Manci szinésznő
Után A fővárosban bujkál ös Innen Bécsbe akar 

utazni Valeanu Aurél a kolozsvári színésznővel

Fekete napja volt vasárnap a budapesti 
hétőróvilágnak: vasárnapra virradó hajnal
ban egymásután hét betörő került hurokra, 
köztük veszedelmes, elszánt banditák.

Fetrichcvich Horváth Emil ny. népjóléti 
államtitkár FÖ-utca 75. számú házban lévő 
lakását az idén nyáron, mig Petrlchevlch 
HflF.váthék nyaralni voltak, kifosztották a 
betörök. Kapuzárás elölt fölmentek a la
kásba és kifosztották nz első emeleti lakást. 
Nem vártók meg a kapunyitást, hanem

kÓtélhágcaún ereszkedtek le az utcára 
és megszöktek.

Az ujjlenyomatokból megállapították, hogy 
Fekete Sándor és Rajk Mátyás rovotlmultu 
betörök jártak az államtitkár lakásán és 
azóta keresték őket.

SzotubütOii éjszaka a detektívek, akik ál
landóan járják a lebujok környékét,

megtudták, hogy Riijk é.s Fekete újabb 
betörésre készülnek,

éjszaka a Zsigmond-utcában akarnak ki
fosztani egy üzletet. A detektívek lesben áll
tak a Zsigmond-utcai üzlet elölt. Hajnal

tájt meg is érkeztek a betörök. Abban s 
pillanatban,

mikor hozzáfogtak az ajtó fölfeszitésé- 
hez, clőugrofták a detektívek, 

legyűrték és megbilincselve a főkapitány
ságra vitték őket.

Más detektívek ugyanakkor újabb két 
betörőt fogtak cl, Andrási Gyula és 7><í- 
gyánszki József napszámosokat. Ezek két- 
len az utóbbi időben a vendéglőket foszto
gatták.

Ar Angyalföldön fogták el őket 
és eddig tiz betörést vallottak be.

A harmadik betörőfogás Újpesten tör
tént. Itt Policsányl József pékségéd, Ko
vács Péter és ifj. Marsall József napszámo
sokkal betört nz ősz-utcai burgonyaztizó- 
tolepre. Fölfeszitették a pénztárt és 

kétezer pengő zsákmánnyal éppen 
menekülni akartak, 

mikor a közeli rendőrszem észrevette, el
fogta és előállította őket.

A hurokra került hét betörőt vasárnap 
délben letartóztatták.

Nemcsak egész Erdélyben, h».nem Budapes
ten is feltűnést kellett az a titokzatos eltűnési 
eset, amelynek Valeanu Aurél, az aradi pre- 
fektura titkára és Nemes Manci kolozsvári 
színésznő a szereplői. Két ttáp előtt jelentet
ték be az aradi rendőrségen

Valeanu és • színésznő eltűnését
s vasárnapra olyan értesítés érkezett Buda
pestre. hogy A préfektUsi titkár á színésznővel 
együtt Itt bujkál t az ú tétbük, hogy Buda- 
pestről Béctbe utaznak. Ennek at értesítésnek 
á lápján

vasárnap széleskörű nyomozás Indult Bu- 
dapesien 

Valeanu Aurél és Nemes Manci felkutatására.
Az aradi hatóságok azért kutatnak oly láza

san az eltűnt prefektusi titkár után, niert hi
vatalában táttótt rováncsóláa Során 

többszázezer leles hiányra bukkantak.

Valeanu kezelte a fegyvertartási illetékeket a 
ekörül talállak nagy hiányokat. Valeanut már 
rtfem szólíthatták fel elszámolásra, mert eltűnt 
a városból. A prefektusi titkár elÖkélÖ, gái- 
dítg rokonsága vállalkozott árra, hogy ha a 
hatóságok megállapítják a pontos hiányt, azt 
megtéríti. Valeanu kihallgatására aionban —• 
ettől függetlenül is — szükségük van a nyo
mozó hatóságoknak. Ezért

keresik most egész Romániában, Magyaror
szágon és Ausztriában

az elegáns, gavallérom hajlamairól közismert 
prefektusi titkárt a színésznővel együtt, ákl 
aradi tartózkodása alatt

mindennap látható volt Valeanu társaságé 
bán,

míg vele együtt el nem tűnt

Nekiszaladt a zsídótempíom 
Salának az ittas kerékpáros 

Két sulyos motorkcrékpárszerencsétlenség: a fővárosba-

Riadalmat okozott vasárnap 
Dadátokon két iparos saját 

gyártmányú repülőgépe 
A fiatal kárpitos és asefalos-öccsc, akik még sohasem 
vezettek acroplánf, saját gépükön akarnak felszállni

Budafok halárában « nagy mezőn lévő fut- 
bnllpályán vasárnap reggel nihányszíi/. ember 
állt körül egv vadonatúj repülőgépei, amelynek 
pirosra foslelt szárnya és törzse messziről lát
szol! a zöld rétén. M(*glálln  n gépet a Vámnál 
szolgálatot teljesítő rendőrőrsöm is és

Ft
vnn az, hogy dacára annak, hogy minden
egyes oíztáiysorsjogynok egyenlő a nye
rési esélye, mégis sokan különféle szeren- 
csorzámol pl. születési számot. 7-el, 0-el 
végződő soralegyef, vagy olyan sorsjegyet, 
melynek ö szege 13, vagy 21, vásárolnak.

azt hitte, hogy Idegen aeroplán «?áUt 1c s 
budafoki rétre.

Azonnal telefonált a legközelebbi Őrszobára, 
ahonnan egy rendőrtiszt és két rendőr Jött ki 
a helyszínére, hogy megnézzék a gépet, amely
ről az a feltevés alakúit ki, hogy a budafoki 
futball pályán

kényszerleszállást végzett.
A helyszínen derült ki a tévedés: a gép nem 
Idegen aeroplán, hanem együléses magyar 
gyártmányú sporlgép, amit

két fiatal iparos épített,
nagy önuralommal megtakarított pénzecskéjé
ből. teljesen önállóan, három év alatt, végigdol
gozva az éjszakákat Vasárnap reggelre várták 
a Magyar Aero Szövetség szakértőjét: vitéz 
Hefly Frigyest, hegy az megvizsgálja n gépel 
ás engedélyt adjon arra, hogy a kél Iparos 

saját gépén felemelkedjek a magasba.
A szakértő azonban utolsó percben értesítést 
küldött, hogy máslrántu elfoglaltsága miatt 
nem jöhet ki Budafokra és ezért kérte, hngy 

lialalszák el n próba repülést.

Vasárnap délelőtt két súlyos kimenetelű 
motórkerékpárbaleset történt a fővárosban. 
Délelőtt 9 óra tájban at üllői-ufón haladt 
Kispest felé egy oldalkocsis motorkerékpár. 
A motorkerékpárt Iuahov Tódor 24 eszten
dős magántisztviselő vezette, aki a Lónyay- 
utca 2. szám alatt lakik. Az oldalkocsihan 
Hadzsi Petrov 48 éves bolgár kertész ült. 
Amikor a kocsi az Écsedi-ut sarkához ért, 
egv kiSflticska akart átszaladni az úttesten 
és a motorkerékpár elé került. Itanov nem 
vesztette el lélekjelenlétét, az utolsó pilla
natban fékezett és igy a kisfiucska csak 
könnyebb horzsolásokat szenvedett. A hir
telen fékezés következtében azonban a mo
torkerékpár felborult és utasai

széles Ívben kirepüllek az úttestre. Had
ul Petrov kopOnyalapi törést és agyráz

kódást szenvedett.

Ivanov Tódor sulyos fejsérüléseket, bálárpínt 
agyrázkódást szenvedett. Eszméletlenül ta
láltak rájuk a járókelők és azonnal értesi- 
lették a mentőket. A mentők első segély
nyújtás után a közeli Szent István-kórházba

szállították a sulyos sérülteket. Megállapí
tották, hogy a balesetet Balázsi Károly 8 
esztendős tanuló idézte elő. A kisgyermekét 
kötözés után lakására szállították a men
tők.

Egy órával később, tiz óra tájban újabb 
sulyos motorkerékpárszerencsétlenségröl ér
tesítették a mentőket. Horváth Imre 39 éves 
magánhivatalnok kissé ittas állapotban mo
torkerékpáron haladt a Tűzoltó-utcán ke
resztül a Páva-utca irányába. A Páva-utcá
ból egy magánautó kanyarodott ki, Horváth 
el akarta kerülni az összeütközést, hirtelen 
fékezett, közben a motorkerékpár felszaladf 
a járdára és

nekivágódott a sarkon lévő zsldótemp- 
loin kőfalának.

A motorkerékpár összetört és vezetője le
esett a járdára. Horváth a fejér, szenvedett 
sérüléseket. A mentők a közeli Fehér ke
reszt-kórházba szállították első segélynyújtás 
coljából, majd onnan a Rókusba vitték. A 
vizsgálat megállapította, hogy a szerencsét
lenséget a magántisztviselő vigyázatlansága 
iuézte elő.

mőfc mindig sok ember KABALÁK, néha ál
modik e"j szamot, azt veszi meg, vagy a 
házAzáma, tele onszámávai egvezö sorsié 
gyet rernh J. De az bizonyos, hogy egyik 
Aorslof/y olyan, mint a másik, a 
kUlifnletícs NO^Ntegycknok, vagy a 
▼ainsztott »zerciifsc<zAnin:<nak 
nincs semmi előnviik. mert min
den C|f.ven som'egynek egyforma 

a nyerési esélye!
Eg$ttJ»r MINDENKI SOKRA KERÜL,fontot, 

bogy sorsjegye, szeren ekéje és 
KITARTÁSA LEGYEN!

\---------------------------------- /

Szomorúan All a zportrepülögép mellett a két

At oMlAlyMrUtléte fAhutésén s Sno.mo pengős frt- 
nyereniAnyt • Bartók Mlhil, Bunkhái. V.. NAdor-utes 
K merencsís vevői nyerték, Érdekes, hogy n«v»n 
• zen bankhárnAl Ityeriék a Ifi. oizlály 13.01) 
(ónyereményét is. n«y hogy ez • bankház At, mely
nek Cgyfelei a lessrerenesésebh MénAban játszanék, 
frdeklódtftnk a Berták Bankháznál, ahol azt a fák 
viUgosliást kaptuk, hófty a folyó hó 1<-én kezdődő 

jólékra most már a nagy kereslet folytán csak 
néhány sorsjegy vnn. Siessen tehát sorsjegyét vagy 
személyesen, vagy telefonon (215—14 és 215—18) ezen 
szeműjét, bankháznál- luegrendclal.

10 
irűlrta: 
Vleky Paum

Ütsula Parrott 
Zane Grey

Rupert Hughöa 
Vifiá Dél mar

Irvin 8. Cobb 
Gt rtrude Atherlon

P. Mac. i.voy 
rolan Banka

Sophle Cerr

Kizárólagos joggal

1 
filmszínház játssza 

BÉCSI Mvlena Dietrich partnere: CARY GRANT

RARCV CARR0LL
tüneményes alakítása, a Paramounl Filmgyár pazar kiállítású 
bűnügyi filmjében:

MA PREMIER!
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*• folytatólag minden 2 Bélben.

is utánuk akart 
hadonászott, de a 
nagy zajra és le- 
át, aki a főkapi-

Elmondotta, hogy
ezt a tájékot, nem mert hasonló trükkel dől-

a Kossuth-utcal ékszerbolt
ban.

az első betörés óta kerülte

nagy nyomorával 
hogy ncm- 

hanem ő

UHITED STflTES LIHES 
1833 november 1-én irodáját Vili., Baroae tér 2. ez. alól 

FIUMEI ŰT 3. 
szem DL* HELVLZI

Telelőn változatlan 3Ő-Ó-C5.
A kollár nagymérvű atéta miatt randkfvúi 

/utányosan utathat Amarlkába a világ loggyoriabb, 
Itgmodtrnabb, lagbfrtotabb kablnha/ólvat. 

EXPRK88 - járatok egész télen át, Hamburgból, 
Illetve Le llavra-ból.

AH06YU6YA^ALTAZ

* RMZOIÓ LÁrdAt
rajzai Tb-rnti
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Adunk I
egész sorsjegyet
tél
negyed 
nyolcad

A hivatalos tervezet és chequelap küldendő, 
H Név:___

Lakhely: 
Ucca:__

Kérjük kivágni és egy levelezőlapra ráragasztva 
beküldeni alábbi címre.

egy jó tanácsot 
ffa nincs pénzük!
Ha van gondjuk
Nem lesz gondjuk és lesz pénzük i
Ha a Gaedicke Banknál, Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 15. 
vesznek vagy rendelnek sorsjegyet

Ki akarta irtani csaladját
egy bestiális agaMost szabadult a fog- 

hízbűl a merenyiű
Vasárnap délelőtt a főkapitányságon elő

zetes letartóztatásba helyezték Matyi Mi
hály 28 éves koldust, aki szombaton éj
szaka

meg akarta ölni feleségét és gyermekét.
Matyi egyizben már szerepelt a rendőrsé
gen. Augusztus első napjaiban kisfiát, aki 
nem akart koldulni, többször összeszur
kálta. Pár nappal ezelőtt töltötte ki bünte
tését, de ugylálszik a brutális ember to
vábbra is megmaradt régi terve mellett, 
hogy kiirtja családját.

Augusztus elején a Margithid budai híd
főjénél lévő parkban a járókelők egy hat 
nyolc évesnek látszó, mezítlábas, vézna 
fiúcskára lettek figyelmesek, aki hangosan 
zokogott. Többen körülfogták s akkor ész
revették, hogy

a kisgyermek jobb kezefején több 
szúrt seb van.

A sebekből vastagon folyt a vér. Az embe
rek megszánták a szerencsétlen gyermeket 
és faggatni kezdték, hogy tulajdonképpen 
mi is történt vele. Pár lépéssel odébb egy 
kopottruhás férfi állt, aki hangosan szidal
mazta a gyermeket és a segítségére siető
kot. A gyermek annyira meg volt félemlitve, 
hogy először nem is mert beszélni. Csak 
akkor szólalt meg, amikor rendőr érke
zett a helyszínre és a szitkozódó embert, 
akiről kiderült, hogy a fiúcska apja volt, 
pártfogásba vette.

— Apám azt mondta, hogy minden bá
csi és néni után menjek és kérjek tőlük 
pénzt. Már a múltkor is ezt csináltam és 
akkor a rendőr bácsi bevitt a rendőrségre, 
fin féltem, hogy most is igy járok és nem 
mertem kéregetni. Apám nagyon megvert

bicskával meg Is szúrta n kezem.
A közönség megdöbbenve hallgatta a kis

gyermek rettenetes vádját lelketlen apja 
ellen és olyan nagy volt az emberek ha
ragja, hogy többen

rá akarták vetni magukat a bestiális 
emberre ,

csak a rendőrnek köszönhette, hogy 
nem lincselték meg. A kisfiú sérüléseit a 
mentők kötözték be, majd*  főkapitányságra 
vitték apjával együtt. A rendőrségre beidéz
ték a koldus feleségét is és az asszony, va
lamint a kisgyermek előadásából megálla- 

pitották, hogy Matyi, aki erős ember, de 
inár évek óta nem néz semmiféle munka 
után, állandóan űti-veri ókét, ö maga már 
utóbb nem is kéregetett, hanem elvárta, 
hogy felesége és nyolcesztendős fia keres
senek pénzt, mig ő egy közeli kocsmában 
ivott.

Az asszony siránkozva mondotta jegyző
könyvbe, hogy többször késsel is támadt 
rájuk a garázda apa és csak a házbeliek- 
nck köszönhették, hogy komolyabb bajuk 
nem történt. Matyit annakidején letartóz
tatták, de csak párheti fogházbüntetést ka
pott, amit ki is töltött.

A múlt hét csütörtökjén szabadult ki a 
börtönből és amikor hazatért, feleségét és 
gyermekét ismét elzavarta koldulni. A Váci
utca 69. számú ház egyik lakójánál laktak 
albérletben és a főbérlő éppen ki akarta

Kétszer egymásután fosztotta 
ki ugyanazt az ékszerboltot
Elfogtak a pesterzsébeti kütélmászó ékszerrablót

Schwartz Miksa ékszerkereskedő pesterzsé
beti Kossuth-utca 21. sz. a. üzletében a múlt 
vasárnapra virradó hajnalban betörő járt.

Fölmászott a földszintes ház tetejére, 
kibontotta a cseréptetőt, bejutott a padlásra, 
itt kibontotta a mcnyezelet, kötélhágcsón le
ereszkedett az üzletbe, összeszedett minden ék
szert és

megszökött ugyanazon nz utón, amelyiken 
Jött-

A rendőrség megindította a nyomozást és a zá
logházak ellenőrzésével foglalkozó detektívek a 
betörési csoport embereivel együtt most elfog
ták a betörőt, Balogh Gyula tizenkilencéves ro- 
votmultu iparossegédet. Balogh bevallotta, hogy 
ő fosztotta ki az üzletet, sőt kihallgatása során 

egyéb érdekesség Is kiderült.
Megállapította a rendőrség, hogy ugyanebben 
az üzletben tavaly, pontosan hasonló módon 
egyszer már dolgozott egy betörő. Az üzlet 
akkor Ricliter Béla ékszerész tulajdona volt. 
Vallatóra fogták Balogh Gyulát, aki rövidesen 
beismerte, hogy

tavaly Is ő járt 

tenni őktl, mert se éjjel, se nappal nincs 
nyugta a folytonos verekedések és brutális 
jelenetek miatt, mióta Matyi hazatért.

Szombaton este ismét részegen tért haza 
Matyi Mihály s megfenyegette családját, 
hogy elteszi őket láb alól. Az asszony és a 
kisfiú már az ágyban feküdtek, amikor 
arra lettek figyelmesek, hogy az apa ki
megy a konyhába és ott

a fiókból egy élesre fent konyhakést 
vesz elő.

A megrémült asszony, hogy megmentse 
maga és gyermeke életét, sikoltozni kezdett, 
majd felszakitotta az udvarra nyíló abla
kot és azon keresztül

hálóöltözékben kiugrottak az uudvarra.
A dühöngő ember ide 
menni, késsel a kezében 
szomszédok kirohanlak a 
fogták. Rendőrnek adták 
tányságra állította elő.

Matyi a rendőrségen 
védekezett s azt hangoztatta, 
csak családját akarta kiirtani, 
maga is öngyilkosságot akart elkövetni.

gozni. A minap mégis arra vitte az útja s ekkor 
látta, hogy a cégtábla megváltozott. Erre 
azután

elhatározta, hogy megismétli ■ tavalyi 
trükköt

és újra betört az ékszerboltba.
Baloghot a rendőrség őrizetbe vette.

Manhattan 
Washington 
manhanan

wasmnoton í'.""*'  
mantiaitan 
washinoion í?ír"



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 19,t3 október *.

Megoldódóit
az eltűnt arc rejtélye
A páratlan kegyetlenséggel gyilkoló banditák nyom
talanul eltűntek a rendőrség elöl — A Horroks sebész
klinika megdöbbentő (izéiméi — Ax amerikai ,, ember
gyár"

San Frnnrlako, 1033 október.
(A Hétfőt Napló külön tudósítójától.) Izgal

mas és páratlanul érdekes nyomozást fejezett 
he a sanfranciskói rendűi főnökség Ez a nyo
mozás olyan rejtélysorozatot oldott meg, amely 
négy éven át tartotta izgalomban Amerika leg
kiválóbb detektivjeit és amely súlyos áldoza
tába került a sanfranciskói központi detektív- 
testületnek.

A rendőrség letartóztatta San Franelsko 
legkiválóbb és leggazdagabb sebészét, Th®o- 

dare Horrocks doktort,
n Horrocks-niagánszanalórium tulajdonosát. Az

lotla, hogy négy év óta nz amerikai alvilág 
leghirbedtebb banditáinak zsoldjában állott és

különleges módszerével eltüntette a gonosz
tevőket

a rendőrség elől.
Thco Horrocks dr. letartóztatásával ko- 

Tántsem ért véget a sanfranciskói rendőrség iz
galmas munkája, mert bátra volt még azoknak 
a banditáknak a letartóztatása, akik a sebész
orvos jóvoltából Ideig-óráig el tudlak mene
külni az igazságszolgáltatás mcsszirenyuló keze 
elől.

Ax olasx sofőr gyil- 
kosság-soroxata

Horrockt letartóztatásával megoldódott az a 
rejtély, hogy nz elmúlt négy esztendő alatt 
miért érte sorozatos kudarc a sanfranciskói 
rendőrséget. Hiába volt a kitűnő detektívek 
legelszántabb trükkje, legjobban előkészilett 
hajszája, az üldözött bűnös az utolsó pillanat- 
1 n mindig kisiklott nz üldözők gyűrűjéből és 
úgy eltűnt, mintha n föld nyelte volna el.

Az első kudarc még 1923 májusában érte a 
sanfranciskói rendőrséget. Árkor történt, hogy

páratlan kegyetlenséggel megölték Ilarry 
Rnwprtíl,

Kalifornia leggazdagabb telekspckulánsát és 
családját, Bőmért nyugalomba vonult és meg- 
lehetősen visszavonult életet élt pazarul beren
dezett palotájában. A 62 éves öregur minden 
idejét fHrsége• «*  özvegyasszony leánya társa
ságában töltötte. Egy reggel izgatott hang te
lefonált n sanfranciskói -endőrségre és be- 

leányát, valamint komornyikját az éjszaka 
meggyilkolták.

Azonnal detektívek robogtak a gyilkosság 
színhelyére és megállapították, hogy Boivertet 
dolgozószobájában lőtte agyon a gyilkos, a 
többiekkel pedig a folyosón végzett. A nyomó
vá*  k/t óra platt megállapította, hogy > telek
spekuláns előző napon bankjában volt, ahol 

negyedmillió dollárt vett fel folyószámlá
járól,

hogy azt egy régebbi üzlettársának kifizesse. 
/;• a nagy összeg eltűnt. Nem sokkal később 
keresni kezdték a meggyilkolt ember olasz 
származásit sofőrjét, Antonio Torrlot és 
amikor nem kerüli elő, rögtön sejtenék, hogy 
a gyilkosságot csak ő követhette el. A sofőr 
valószínűleg tudomást szerzett arról, hogy gaz
dája milyen nagy összeget vett ki ■ bankból, 
este behatolt a dolgozószobába, hogy a pénzt 
elrabolja, Bőmért tcltenérhette és erre a sofőr 
ngyonlölle. Valószínű, hogy a lövés dörrenését 
meghallották a hozzátartozók és az öreg ko
mornyik és a menekülő gyilkos a folyosón ve
lük is végzett.

Negyven detektív Indult a gyilkos nyomába.
Megállapították, hogy este egy külvárosi 
dancingban vacsorázott, utána egv May b'linck 
nevű táncosnő társaságában mulatott, az éj
szakát egy szállodában töltötte, reggel azonban 
eltűnt. A gyilkos személyleirását és fényképét 
ti legrövidebb idő alatt az Egyesült-Államok 
minden rendőrsége megkapta. Átkutattak min
den induló hajót, napokon át megfigyelés alatt 
tartották a pályaudvarokat, többször általános 
razziái tartottak, de Antonio Torrio nem ke
iül! elő.

Gyilkol a Vörös Ló
Még el sem ült az az Izgalom, amit a négy

szeres gyilkosság okozott, máris újabb bűntény 
foglalkoztatta a sanfranciskói rendőrséget. Az 
egyik postahivatalban megjelent egy szeplős 
arcú, vöröshaju férfi, revolvert szegzett a hi
vatalnokokra és a pénztárkészletet követelte. 
Az egyik hivatalnok erre villámgyorsan a pult 
alá nyúlt és ez a mozdulat okozta a vesztét, 
mert

a bandita valósággal szitává lőtte.
Egy másodperc alatt négy golyót lőtt a sze
rencsétlen emberbe. Ugyanerre a sorsra jutott 
egy másik tisztviselő is. aki az ajtó felé akart 
menekülni. A többiek erre feltartották a kezü
ket és a bandita most mór nkndálvtnlanul ma
géhoz vehette a pénztárfiókban levő bank- 
jegyk ütegeket.

Zsákmánya 185.00(1 dollár volt.
A rendőrség megálhipitolla, hogy n rablógyilkos 
csuk egy Jnek Buxton nevű rovoltmullu ban
dita lehel, akit

Vörös l ónak neveztek a aanfranchkól 
alvilágban.

Valóságos versenyfutás kezdődött a detektívek 
között a vörshaju bandita kézrekerilésére, mi
dőn . .azonban elfoghatták volna, újabb gyll-

Másnap korán reggel a Flórái Squaren egy 
kínai ékszerész üzletébe hatolt be, agyon
lőtte a kinait, körülbelül negyvenezer dollár 
értékű ékszert vett magához és aztán autó
ján elrobogott. A gyilkosságot azonnal felfedez
ték a járókelők és mielőtt még a detektívek a 
helyszínre érkezhettek volna, máris a szolgá
latot teljesítő rendőr kezében volt Buxlnn fegy
vere, amit menekülés közben az üzlet elölt 
elvesztett.

Ez a revolver néni közönség™ fegyver, ha
nem egészen rövid ismétlőpisztoly.

Négy, egymás alatt elhelyezett csöve volt, 
amelyekből egyszerre négy golyót küldött 

áldozataiba a gyilkos bandita.
Valóságos sortüzet adott le rájuk.

A szőke Bobby 
a nők réme

Heteken, hónapokon át tartott a hajsza a 
többszörös gyilkos után és a detektívek nem 
értették, hogy a kegyetlen bandita hová tűn
hetett el, amikor

jellegzetes külsejéről
már százlépésnyi távolságról is fel lehetett is
merni. Fényképe ott volt minden detektív ke
zében, ujjlenyomatát megkapták a chicagói és 
newyorki rendőrségek is, a besúgók nemcsak 
San-Franciskóhan, hanem Chicagóban és New- 
yorkban is munkába léptek, de Buxtonnak se
hol semmi nyoma. Ugyanúgy eltűnt, mint 
Antonio Torrio.

F.s hasonló rejtéllyel állt szemben a san
franciskói rendőrség akkor, amikor az egyik 
lokálban tipikus alvilági dráma történt.

Egy többszörösen büntetett, kitartott férfi, 
akit sanfranciskói lokálokban Szőke Bobbynak 
neveztek, megölte barátnőjét, a feketehaju 
Ruthot és a gyilkosság után nyomtalanul eltűnt.

A szőke Bobby, mint llftboy kezdte karrierjét 
egy nagy szállodában. Itt hamarosan a gazdag 
öreg höjgyek kedvence lett és igen nagy borra
valókat kapott töltik. Tizenhaléves volt, amikor 
már betörők és éjszakai démonok társaságába 
került, ahol mindennel foglalkozott, kezdve a 
kokainárusitástól a könnyelmű és részeg lokál
vendégek kifosztásáig. Többször elfogták, le
zárták, de szabadulása után mindig felbukkant 
valamelyik éjszakai klubban vagy tánchelyiség
ben, ahol

a nők valósággal adófizetői voltak.
Ezek közé tartozott Ruth Godotphin is, akit 

rabszolgájává tett és aki többször panaszkodott 
barátnői előtt, hogy a Szőke Bobby kegyetlen
kedéseit nem bírja sokáig. A gyilkosság éjsza
káján ismét összeveszlek. A lány azzal fenye
gette meg a férfit, hogy feljelenti a rendőrségen 
és erre

az alvilági lovag a lokál egyik mellék
helyiségében agyonszurta ÖL

A gyilkosság után nyugodtan megmosdott és 
mire a rendőrség megérkezett, már nyoma- 
veszett, ő is úgy eltűnt, mitha láthatatlanná 
vált volna.

Ax áruló sétabot
Évek múltak el és a sanfranciskói rendőrsé

gen állandóan gyűltek a felderítetlen bűnese
tek aktéi. A detektívek elkeseredése nem is
mert határt. Ilyen előzmények után történt), 
hogy különös körülmények között elfogtak egy 
Richard Walpole nevű sikkasztó pénztárost és 
ennek a fiatalembernek a kézrekeritése indi- 
tolta meg azt a lavinát, amely végül a rejtély 
megoldásához és a gyilkosok letartóztatásához 
vezeteti.

1032 decemberében történt, hogy az egyik 
sanfranciskói áruház Richard Walpole. nevű 
pénztárosa 90.000 dollárt sikkasztott és a sik
kasztás felfedezése után kereket oldott. A> 
rendőrség nem ludia megtalálni és az ügyet 
félre is tették De most, közel egy esztendő 
után mégis előkerültek ezek nz akták.

Az áruház egyik fialni könyvelője néhány 
héttel ezelőtt hazafelé igyekezett és az egyik 
utcasarkon autóbuszra várakozott. Nem messze 
tőle

a járda szélén egy férfi állt, aki sétabot
ját a kövezethez veregette

és egy dalt dúdolt magában.
A könyvelő nem látta a férfi arcát, de mégis 

felismerte benne a sikkasztó pénztárost, aki 
egyidöben nagyon jó barátja volt. Már akkor 
megfigyelte, hogy Walpole, ha türelmetlenül 
várt valakire, mindig ugyanazt a dalt dúdolta

és sétabotját taktusra verte a kövezethez
A könyvelő villámgyorsan határozott, az 

utcasarkon álló rendőrhöz szaladt, néhány srő- 
val elmondta neki, hogy miröi van szu és egy 
perc múlva a rendőrrel együtt a járda szélén 
álló férfihoz lépett. A rendőr meglógta a férfi 
knrját, mire az összerezzent és megfordult. A 
könyvelő meghökkent, mert

Idegen arcot pillantott meg.
Richard Walpole, a sikkasztó pénztáros orra 
pisze volt, ennek a férfinek pedig sasorra. Már- 
már mentegetőzni és magyarázkodni akart, 
amikor a férfi megszólalt és jellegzetes sziszegő 
hangjában felismerte egykori pataija iniiigjm-

A rendőr nem habozott, mind a két férfit 
bevitte a rendőrségre, ahol megkezdődtek a 
kihallgatások, amelyek azzal a meglepő ered- 
ménnyel végződlek, hogy

az előállított ember tényleg Richard Wal
pole, még pedig megváltoztatott külsővel.

A sikkasztó lassan-lassan bevallotta, hogy szö
kése után befeküdt egy magánszanatóriumba, 
ahol plasztika segítségével megváltoztatta arcát.

Megfigyelő munka 
a Dorset Streeten

Walpole beismerő vallomása után az egyik 
detektív felugrott az asztal mellől, azonnal ki
hallgatásra jelentkezett a rendőrfőnöknél és je- 
lentést tett a sikkasztó pénztáros esetéről. Be
számolóját a következő szavakkal fejezte be:

— Talán az arcplasztika a magyarázata an
nak, hogy az utóbbi esztendőkben miért siklott 
ki kezünk közül több gyilkos. Ha Walpole-tól 
megtudjuk a szanatórium címét, akkor — ta
lán — egy egész sereg rejtélyt is megoldunk...

A rendőrfőnök mindjárt megértette, hogy 
a detektív mire céloz. Intézkedésére azonnal 
nagy tanácskozás indult, amelynek eredménye 
az lett, hogy a letartóztatott pénztárost újból 
elővették és néhány órai vallatás után kivették 
belőle, hogy

a plasztikai műtétet Tlieodore Horrocks dr. 
az előkelő sanfranciskói sebész magánkli

nikáján végezték cL
Ez a vallomás nagy megdöbbenést keltett a 
rendőrségen. Horrocks közismert ember volt, 
a legelőkelőbb emberek tartoztak páciensei 
közé és klinikájának egész Kaliforniában nagy 
hire volt. Mégis megindult a titkos figyelő 
munka a Dorset Streeten, ahol a Horrocks-féle 
klinikn kétemeletes, komor külsejű épülete állt. 
Tizenöt detektív figyelte állandóan az épületet, 
de ez a figyelő munka nem járt eredménnyel.

A sebésx glkusxik
Végül az egyik detektivnek kitűnő ötlete 

támadt. Felkereste a híres sehészorvost és 
négyszemközt előadta neki, hogy szeretné, ha 
arcát megváltoztatnák A sebész vallatni kezdte 
a látogatót, aki végül célzásokat lett arra, hogy 
mai külseje igen kellemetlen neki és életbevá
góan fontos, hogy minél előbb uj arcot kapjon.

Horrocks doktor gyanakodva nézte a láto
gatót és erélyesén felszólította öt arra, mondja 
meg, miért olyan sürgős a műtét. A detektív 
erre bizalmasan elárulta, hogy a rendőrség 
üldözi és ha a sebész nem operálja meg, akkor 
előbb-utóbb börtönbe kerül.

— Minden pénzt megfizetnék a műtétért — 
mondta a detektív — akár kétezer dollárt is.

— Akkor mindjárt más orvoshoz mehet — 
volt az orvos válasza — Nálam ilyen operá 
dóért hatezer dollárt kell fizetni.

A detektív jajgatni kezdett, alkudozott és 
végül ötezer dollárban állapodtak meg.

Letartóxtatás
Egy óra múlva a kapu előtt várakozó de

tektívek, miután társuk nem jelentkezett, be
hatoltak a klinikára és őrizetbe vették a se
bészt. Társuk is hamar előkerült egy betegszo
bából, ahol már előkészítették a műtéthez. Az 
ö vallomása alapján azután Tlieodore Hor- 
rocks-ot a rendőrségre vitték, ahol megkezdték 
kihallgatását.

Természetes, hogy az előkelő orvos kétségbe
esetten tiltakozott a vád ellen, annyit azonban 
beismert, hogy

hosszú Idő óat tcslplasztlkával foglalkozik.
Páciensei főleg a nők közül kerülnek ki. Egyik 
az orrával, a másik r szájával nincs megelé
gedve, vagy ráncait akarja eltüntetni és ezek
nek néhány száz dollár ellenében szívesen se
gítségére volt. Azt azonban tagadta, hogy bű
nösök arcát változtatta volna meg.

Mialatt a rendőrségen a kihallgatás folyt, 
nagy detektivsereg kutatta át az orvos magán
klinikáját, lakását és ugyanezek a detektívek 
vallatták a klinika személyzetét Is, amely
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három ápolónőből állt. Az egyik ápolnö el
szólta magát és akkor kiderült, hogy

Horrocks doktor klinikáján operálták meg 
Ruth Godolphln táncosnő gyilkosának, a 

Szőke Bobbynak arcát is.
Ezután a segédorvost és az ápolónőket is 

előállították a rendőrségre, megkezdődlek a 
szembesítések és Theodore Horrocks doktor 
végül megtört és beismerte, hogy évek óta fog
lalkozik az alvilág alakjai arcának megváltoz
tatásával.

Ax eltűnt arc rejtélye
— 1929-ben, a nagy tőzsdekrach minden 

pénzemet elvitte, — vallotta az orvos — óriási 
adósságom volt, amely elnyeléssel fenyegetett. 
Egy éjszaka egy uáüeiiigbúü Vüliuin, uhui régi 
ismerősöm, May Flinck táncosnő elmesélte, 
hogy egy Antonio Torrio nevű olasz ember 
társaságában fog mulatni, akinek rengeteg a 
pénze és aki valószínűleg valami „disznósá- 
got“ követett el. A férfi félóra múlva visszajön 
a dancingba, csak átöltözik. Nemsokára meg
érkezett Torrio és nagy dáridót csapott a tán
cosnővel. A szomszéd asztalnál ültem és ami- 
kor az éjszaka folyamán Torrio néhány percre 
kiment, May újra hozzámjött és elmesélte, 
hogy gavallérja rejtekhelyét keres. Antonio 
Torrio visszajött, May bemutatott bennünket 
egymásnak, átültem hozzájuk és nemsokára 
megtudtam, hogy az olasz fél a rendőrségtől 
és el szeretne tűnni. Akkor jutott őszembe, 
hogyha

eltüntetném az arcát,
úgy, hogy helyébe plasztikai sebészet utján 
mást varázsolnék, akkor a rendőrség sohasem 
találja meg Ő4. Ajánlatot tettem neki, amit iz
gatottan hallgatott és végül hajlandó volt 
húszezer dollárt fizetni azért, hogy arcát meg
változtassam. Ez meg is történt. Száj-, szem- 
és orrállását megváltoztattam, a kezelés alatt 
tiz kilót hizott, úgyhogy amikor a klinikát el
hagyta, még az édesanyja sem ismerhette 
volna fel.

Jack Buxtont letar- 
tóxtatják

A megdöbbentő beismerő vallomás után 
megkezdődött a hajsza azok után, akiknek 
külsejét az orvos megváltoztatta. Csak most 
derült ki, hogy Horrocks valóságos alvilági 
.,szállító" lett. Ha valamelyik bűnösnek baja 
támadt a rendőrséggel, akkor azonnal Hor
rocks klinikájára vonult, ahonnan néhány hét 
múlva teljesen megváltozott külsővel távozott

Lassan mindazokon a helyeken, ahol az al
világ alakjai találkoztak, ismerték az orvos 
„csodatévő**  műtétéit. A klinikán egymásután 
jelentkeztek az üldözött bűnösök és az orvos 
az elmúlt négy év alatt rengeteget keresett, 
mert azok, akiket a villamosszéktől, vagy élet
fogytiglani /egyháztól mentett meg műtétet 
segítségével, minden anyagi áldozatokra haj
landók voltak. Kiderült, hogy Jack Buxton, a 
vöröshaju és szeplősareu bandita harmincezer 
dollárt fizetett Horrocksnak azért, hogy

szeplőlt eltűntew, fülelt felvarrja és hogy 
horgas orrából pisze orrot formáljon.

A bandita az operáció után a rabolt pénzből 
egy dancingot nyitott a kikötőnegyedben és 
azóta is zavartalanul, nyugodtan élt. ö lepő
dött meg a legjobban, amikor a detektívek 
megjelentek nála és letartóztatták. Ugyanígy 
hurokra került a Szőke Bobby is, aki megvál
tozott arccal folytatta tevékenységét Los-An- 
geles lokáljaiban.

Még hat letartóztatás történt és minden 
esetben olyan emberek kerültek a rendőrségre, 
akik Horrocks doktor műtétéinek köszönhették 
szabadságukat és a detektívek elől való mene. 
külésüket.

A rendőrség azonban még nem fejezte be a 
munkát

Amerlkaszerte nyomozás Indult az úgyne
vezett szépészeti Intézeteik ellen és minde
nütt kivizsgálják, hogy vájjon nem kertire 
a műtőasztalokra olyan páciens, aki nem 
megszépíteni, hanem megváltoztatni akarta 
az arcát azért, hogy a rendőrségi fényké
pes körözőlevél kellemetlenségeitől llymó- 

dón megszabaduljon.
A kozmetikai orvostudomány és a háborús se
bészet tanulságai óta nagyot fejlődött a mo
dern teslplaszlika és ugylátszik, ennek elő
nyeit fedezték fel Amerika gangszlerei.
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Élve megtalálták a 5Smeg» 
gyilkolt- Valcsák Ágoston 
plébánost Vasárnap bejelentették a fő- 
„ . , , ... kapitányságon, hegy az eltilní
ffl?P<eMnos Párisban él - Regényes körülmények 
KSzott találkozott vele egy budapesti barátja —

A rendőrség közölte a bejelentést a belügy
minisztériummal és az egyházi hatóságokkal

Valcsák plébános csak ennyit válaszolt:
— Igen, én vagyok. Élek, nincs semmi 
bajom. Csak egy kérésein van: senkinek se 
szólj, hogy láttál, senkinek se kell tudni.

hogy Itt vagyok. Ugy-e, megígéred?
Kiss-Kertészt annyira megzavarta a várat

lan találkozás, hogy nem tudott ellentmon
dani és megígérte, hogy nem meséli el a ta
lálkozást. Valcsák Ágoston erre melegen meg
rázta a kezét:

— Köszönöm, kedves barátom, nagyon kö
szönöm. Többet nem mondhatok magamról, 
most megyek — és ezzel sarkonfordult, elsie
tett és otthagyta az utcán álmélkodó barátját

A főkapitányságon az a vélemény alakult 
ki, hogy

a fiatal plébános eltűnése mögött valami
lyen regényes história húzódik meg.

A vállalkozó bejelentését jegyzőkönyvbe fog
lalták, most értesítik róla a belügyminiszté
riumon keresztül az illetékes egyházi halósá
gokat is, amelyeknek egyházjogi szempontból 
is módjuk lesz dönteni, mintán most kiderült, 
hogy Valcsák Ágoston életben van és a tartóz
kodási helyét is tudják.

Kel! cserélni!

fcA u C 5

Vasárnap megjelent a főkapitányságon Kiss- 
Kertész Jenő építési vállalkozó és feltűnést 
kellő bejelentést tett:

— Kérem szépen — mondotta —, napokig 
tartó tépelödés után jöttem ide. Tudomá
somra jutott egy olyan dolog, ami után a bu
dapesti rendőrség évek óta kutat. Megígértem, 
hogy senkinek nem mondom el, még a rendőr
ségnek sem, de rájöttem, hogy ez nem helyes,

állampolgári kötelességemnek tarlom, 
hogy mégis megtegyem a heielenfést.

— Miről van szói — kérdezték a rendőr
tisztek.

— Kérem, azt szeretném közölni, hogy 
találkoztam Valcsák Ágoston plébános úr
ral, akinek az eltűnése ügyében már két

esztendő óta nyomoz a rendőrség.
A bejelentés nagy konsternációt kelteit: va

lóban két esztendő óla keresi a rendőrség 
Valcsák plébánost, aki rejtélyes és titokzatos 
módon tűnt el.

Két esztendővel ezelőtt, 1931 nyarán meg
szállt területről, ólublóról Magyarországra ér
kezett Valcsák Ágoston harmincnégyéves ró
mai katolikus pap. Valcsák Ágoston rövidé- 
aon plébániát kapott,

a fehérmegyei Gádoros község plébániáját.
Egy augusztusi vasárnapon kellett volna el
foglalnia tisztségét. A községben megtették az 
előkészületeket az ünnepélyes plébónos-beikta 
fásra. Kora reggel megjelentek a hívők a plé 
bánián, ahol a legnagyobb megdöbbenéssé 
hallották a személyzettől, hogy

az uj plébános hajnalban elhagyta a plé
bánia épületét a többé nem tért vissza.

Holmijai, ruhái, papi reverendája, mindéi 
imakönyve ottmaradt a plébánián, ö pedi*  
nyomtalanul eltűnt, a plébános-beiktatás el
maradt s a fiatal plébános eltűnését 

közölték az egyházi hatósággal, 
amely viszont jelentést tett a belügyminiszti 
riumnak. Általános feltűnést és megdöbbenés, 
keltett ez az eltűnés, ami az egyházi krón; 
kókban páratlanul áll.

A belUgymlnlsztérluni azonnal rövid utón 
értesítette az eltűnésről az ország csendór- 

és rendőrhatóságait
és megindult a kutatás, amelyet tulajdonkép 
pen a budapesti főkapitányság irányított.

Heteken át járták a csendörök és a detek
tívek Fehér megye községeit, tömegével hall
gatták ki a tanukat, de Valcsák Ágoston el 
tűnéséről senki sem tudott közelebbi részletet 
mondani:

a fiatal pap eltűnt mintha a föld nyelte 
volna el.

Az eltűnés híre belekerült a külföldi la- 
p< kba is, a külföldi rendőrségek is nyomoz
tak és egymásután keltek szárnyra a fantasz
tikus ál hírek. Hosszú időn át valahónyszor 
ismeretlen holttestet fogtak ki a Dunából 
vagy más folyóból,

a halottban mindig Valcsák plébánost vél
ték fölfedezni, de mindannyiszor kiderült, 

hogy tévedtek
és csak a fantázia dolgozott. Utóbb már arra 
gondoltak, hogy a rejtélyes eltűnés mögöll 
titokzatos bűntény húzódik meg: Valcsák 
Ágostont rejtélyes emberek a beiktatás előtti 
hajnalon elcsnllák valahová,

megölték éa a holttestét elrejtették.
Közben egymásután érkeztek a különféle 

bejelentések, a bejelentők mindenféle fantasz
tikus adatot közöltek, de mindegyik téves voll 
és a hatóságok nem jutottak a plébános nyo
mára. Lassan-lassan azután kezdett feledésbe 
merülni az eltűnés és ugylátszott, Valcsák 
Ágoston többé nem kerül elő, mig most az
után az építési vállalkozó jelentkezése 

világosságot derített az eltűnés rejtélyére.
Klss-Kcrtész Jenő elmondotta a rendőrsé

gen, hogy iskolatársa volt a felvidéki szárma
zású Valcsák Ágostonnak, jól ismerte öt és 
nagy részvéttel olvasta annakidején rejtélyes 
eltűnésének hírét. Az építési vállalkozó a 
múlt héten üzleti ügyben Párisban járt.

Gyalog haladt végig
a Boulcvard des Itallcns-en. amikor egy
szerre csak nagy meglepetésére szembe

találkozott Valcsák Ágostonnal.
Az építész n meglepetéstől szinte földbegyöke
rezett lábbal állt meg. Valcsák is megismerte 
őt, megállt és zavartan nézett rá. Az építész 
egv pillanat alatt magához tért a meglepeté
séből és fölkiáltott:

— Hát te itt vagy, élsz, nincsen semmi ba 
jód? Mit csinálsz itt?

Budapest központjában, mégis csendéi, pormentes, 
klimatikus fekvésben, ősparkok közepette, a Gellért- 
furdőról, már épül 3 társasvillánk. Versenyen kívüli 
2, 3. 4 szobás, önálló telekkónyvezésü, flxáru örök
lakások még kaphatók. 311 íves adómenteslég. Bér
beadásnál. amit vállalunk, kamatjövedelmét megkét
szerezheti. í’iospektus! ..Centrum * Házépítő-Vállalat. 
Horthy MiUóa-ut 15. (MJ-Ol.)

Hakniért raűlrtiertnyiet
e#n hudansstl 
felesége ellen

kereskert
Izgalmas aetekeiu-

hajsza a ra&lásra
Amerikai izii kalandban volt része Krémer 

Jenő ismert budapesti bútorkereskedő fele
ségének. Pár héttel ezelőtt megismerkedett 
Maii Emil soproni kereskedővel, aki azt 
ajánlotta neki, hogy

közösen szállítsanak Ausztriába friss 
terményeket, amelyekkel óriási pénzt le

het keresni.
Különösen az idei mák kivitelét ajánlotta 

May. A bútorkereskedő felesége, aki élel
mes asszony, különböző mák-mintákat szer- 
ett be, aztán ezőzetes megbeszélés alapján 
opronba utazott.
A vonatnál már várta az üzlettárs, aki-

uatemade.lt üzlettárs után
ről előzőleg Jó információkat kapott.
Gyalogszerrel indultak be a városba és út

közben is a tervezett üzletről beszélgettek. 
Amikor a soproni Vadkerthez érkeztek, May 
Emil hirtelen

kitépte a budapesti asszony retiküljét, 
egy közelben várakozó autóba ugrott és 

elrobogott.
Krémemé első meglepetéséből felocsúdva 

segítségért kiáltozott, de már késő volt, mert 
az üzlettárs

eltűnt az autóval és vele a kézitáska, az 
abban lévő ezerhatszázötven pengővel 

együtt. (
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Gyapiu trikóim 
rajé, sima és mintás, mti 

„Angora" divntszinekbon, 
a legújabb női ruhaszövet, mtr.

Gyapjú fiamisol
Űnoin őszi színekben, coa 100 cm széles ...

Női kabátposzto
sötétkék és fekete, 140 cm. széles, mtr.

Sötétkék sevioth
matrózruhákra, 140 széles 5.40, 100 széles

Férfi sportöltönykelme
nagyon tartói minőség, 140 cm széles, mtr.

Férfiszövet Úszta gyapjú minőségtan, 
divatmintákban, 140 cm. széles_______

Férfi télikabátszövet
Unom minőségű, fokete, sötétkék és szürke

0 vntselymeK, bársonyok
__190
-2.90
-2.90
-4.90
-5.99

2.90
---2.99

Műselyem fiamisol
az őszi divatsolyem, sima színekben

Sima crepe de chine 
erős műselyem minőség, mtr. _  _

Műselyem georgette 
divatszinektan 4.20, fekete _ _

Műselyem marocain
a legkedveltebb őszi ruhaselyem _

Műselyem crepe satin 
kiváló jó, nohóz minőségben, mtr. _

KOrdbárSOny imprlmé vagy sima 
ben, 70 cm. szúles, mtr.

Montírozó bársony 
bármely Bzlnbon, mtr.._ . _  __

RákőczI-ut
72-74

Kákőczi-ut
72-74

a

Az összeseregletl járókelők tanácsára Kré
memé a rí ndőrségre sietett. Ott eleinte el 
sem akarták hinni, hogy a soproni keres
kedő ilyen rablásra vetemedhetett, de aztán 
delektivekct adtak az asszony mellé.

Izgalmas autós dctektivha.fsza kezdődött 
a rabló kereskedő után.

Egyes tanuk szerint May Soprontövő felé 
vette útját.

Ez a nyom nem vezetett eredményre. Az
tán arra gondoltak, hogy May Sopronlövőn 
autót cserélt és Szombathely felé menekült.

Két másik detektív tehát a károsult asz- 
szony társaságában Szombathely felé 

robogott.
Ott meg is állapították, hogy May ne

gyedórával megérkezésük előtt a Nagyka
nizsa felé induló vonatra szállt fel.

A soproni rendőrség nyomban értesítette 
errőll a határállomásokat, de

a rabló kereskedőnek nyoma veszett.
Krémemé a drága üzleti kirándulás után 

visszatért Budapestre.

Kiváló sportflanell
igen jó mosó _ _______ mtr. —.88,

Pijamaflanell la.
csíkozott és sima színekben _  1.18,

Ruha- és pongyolafianell
óriási szín- és mintaválaszték ......... 1.48,

Bársony pongyolafianell
a legcsotlasabb kinuntázásban _ _ 1.95,

Fehérnemű miiselyem 
sima és apró mintás, mtr_

Karton és Kékfestő
ruhákra, kötényekre, mtr____ __  —.98,

Fehérdrnk, fBíiönynnvníök
Fehérnemiisifón _ fl

la középszálu fonalból _____ __ —.98, |U
Toliálló angin _ fi

sárgt színben, piros vagy kék szélű... 1.20, • U
Elsőrangú ágynemiidamast 1 E

különböző div>t, pettye mintákkal----------- J # J

Alsó lepedögyolcs 1 0
*/4-es erős Bzáln, — ._ ... — mtr. 2.20, ! «U

Paplanlepedö breton 1 fi
középszálu, 180 cm. széles _ — — — mtr. uttf

Női fehérnemiianyag _ fi
bármely pasztel-’zinbon — __ mtr, i,io, »U

Selyemfényű sanghai 1 1E
női fehérneműre, finom színekben mtr. 1.90, J •/ J 

la Oxford és Zefir 1 Efl
férfiingekre, pijanuíkra — mtr. llJU

Függönyettamin —
fehér, ajouros és kockás, 50 széles _______ lUU

„Indantrehn1, fíiggönykelme 7 Qfi
a legújabb szinos szövött mintákkal, 150 széles JU

Damast matracgrádli f Efi
Igen jó minőség, minaon színben, 120 széles AcatJU

mtr.

uatemade.lt
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A váratlan kormányválság nagy njiigtalansú- 
Idézett elő .Spanyolországban. A rendőrök 

letartóztatják Anlonlo Estupiiuint, a népmoz
galmi egyik vezetőjét.

81! KEK
Hatalmas gabonaraktárt 

és modern átrakót 
építtet az állam 

Szolnokon
A kereskedelmi miniszter 
érdekes építkezést tervei

Szolnok, október 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 

Jelentése.) Fabinyi Tihamér kereskedelmi 
miniszter, aki — mint ismeretes — a szom
bati napot Szolnokon töltötte, kijelentette, 
hogy a kormány elhatározta, hogy a város
ban

550.000 pengő költséggel hatalmas 
gubontiriikiúrt épít,

amelyben egyesítve el lehet raktározni a 
Felső- és Közép-Tiszavidék egész termését.

A kereskedelmi miniszter elhatározta azt 
Is, hogy Szolnokon

■ Tisza partján modem átrakót 
építenek,

amely megkönnyíti és lényegesen olcsóbbá 
teszi az árunak az uszályokról vasútra, 
Illetve a vasútról uszályokra való átrakását. 
Az átrakó építését még e hónap végén meg
kezdik.

— Melegebb, esős Idő. Vasárnap tovább 
tartott a tavaszias, verőfényes idő. Csak este 
lehetett érezni, hogy októbert Írunk. Délben 
10 fok meleg volt. A Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint délnyugati szél, hőcmel- 
kedés várható, a Dunáidul esetleg már hét
tői eső.

— legyen az Idő napfényes, vagy zord, 
Takarékos hölgy licitig harisnyát Hord,

— Tízezer ember Fetscr püspök ravata
lánál. Győrből jelentik: Fetscr Antal me
gyéspüspöknek a gyári várkápolnában fel
állított ravatalát vasárnap folyamán több 
mint tízezer ember kereste fel. Gömbös 
Gyula miniszterelnök és sok más előkelőség 
jelentele be magát a mai temetésre, köztük 
Innitzer bécsi biboros-érsek is.

— Gyermekfénykép Rozgonyitól 3 drb. 8 P.
— H|vnfiiln*Min  megcáfolták a Storhemberg 

elleni merénylet hírét. Mécsből jelentik: A 
rendőrség vasárnap hivatalosan megcáfolta azt 
a hirl, li így Starliemberg herceg, a Hcimwehr 
Vczctőjo ellen merényletet követtek volna el.

4v. VII. kerület, Dohány-utca H4. Telefon 424—47

— Kéményseprősegédek országos kongresszu
sa. A keresztény-szocialista kéményseprő-mun
kások országos egyesülete vasárnap kongrosz- 
Bzusl tartott Budapesten. Tobler János diszcl- 
pi>k és Herlási I). Jenő elnök megnyitó szavai 
Ólán Ricsz Lajos dr. főtitkár három határozati 
javaslatot terjesztett elő. amelyek a kémény- 
■cpréisegédeli sérelmeit és kívánságait tartal
mazzák. Molnár Jenő, a kéményseprőmunkások 
gazdasági egyesületének elnöke és sok vidéki 
kiküldött elkeseredett szavakkal tárlók fel a 
kéményseprösegédek kétségbeejtő helyzetét. Az 
elfogadott határozati javaslatokat kiildöltségi- 
|cg fogják a kormány tagjaihoz eljuttatni.

— A hajhullás előfulárja a korpaképződés. 
Fontos, hogv ezen folyamai kezdetén, amely' 
•okszor évekkel megelőzi a hajhullást, már 
használatba kerüljön n korpádzó hajhullás 
ellenire, a Stilfamyl kénshnmpoon, mely 
erők' barna, fekete haj részére külön kap
ható

A hős anya kimentene gyermeket 
az ege hazbúi.de maga odaveszett

Az anyaszív noskoitemenye
Szolnok, október 8.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
reggel Jásztelek községben több házban tűz 
pusztított. Többek között kigyulladt Oláh 
Kálmánné lakóháza, mialatt az asszony a 
templomban volt. A lakásban csak Oláhné 
nyolc- és négyéves gyermekei tartózkodtak. 
Amikor az anya hazaérkezett, a ház már 
lángokban állt.

Oláhné hahíltnicgvető bátorsággal be
rohant és először nyolc-, majd négyéves

Tragikus körülmények között 
meghalt egy Budapesten 

vendégszereplő bécsi színész
Halálos betegen is mókázott a színpadon szombaton 

este, vasárnap magárahagyva halt meg
Vasárnap este nyolc óra tájban a Conti-

nental-szálló értesítette a főkapitányságot, 
hogy a hotel egyik lakója, Schulhof Vices- 
lav 57 éves színész, aki október elseje óta 
a Royal-orfeumban Sigi Koffer művészné
ven vendégszerepelt,

meghalt.

Schulhof az ötödik emelet 515. számú 
szobájában lakott, mióta Pesten tartózko
dott. A Royal-orfeumban már a megérke
zése alkalmával panaszkodott, hogy rosszul 
érzi magát, beteg és állandóan magas láza 
van. Kollégáinak rábeszélésére az egyik 
budapesti tüdőspecialistával megvizsgáltatta 
magát, aki megállapította, hogy

előrehaladott tüdőcsucshurutja van a 
azonnal abba kell hagynia g munkát.

Schulhof azonban, ahelyett, hogy szanató
riumba ment volna.

tovább is Játszott.
Nem akarta, hogy a társulat vendégjátéká
ban miatta fennakadás álljon be. Addig 
akart még csak szerepelni, mig találnak

Csak ezen a 3 napon!
Divatos szövetmaradékokból

remek szabású mértékűién! férfiöltöny, átmeneti felöltő v. 
télikabát rendelhető kétszeri próbával f. hó 12-ig bezárólag 
35 P. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. I. em.

— Motorkerékpár-baleset az Oktogon
téren. Vasárnap délután Bakos Béla ko
vácssegéd az Oktogon-téren motorkerék
párjával elütötte a nyolcvanéves Spitzer 
Izidornét. A mentők a fején súlyosan meg
sérült idős asszonyt a Rókus-kórházba vit
ték. Ugyancsak odavitték Bakos Béla fele
ségét is, aki a motorkerékpár oldalkocsiján; 
ült és a baleset alkalmával lezuhanva, 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

— Vasárnap nagyszabású vándorgyűléssel 
megkezdődött a jubileumi turlstahét. A Magyar 
Turista Szövetség húszéves fennállásának meg
ünneplésére vasárnap a Visegrád fölött emel
kedő Nagy-villámhegyen tartott vándorgyűlés
sel kezdte meg a jubileumi iuristahetet. Ugyan 
csak vasárnap avatták fel a hegycsúcson épí
tett jubileumi kilátótornyot is. Az ünnepélyre 
négyezer turista érkezett, akiket Zsitvay Tibor, 
a szövetség elnöke köszöntött, majd több be
széd után leleplezték 2 kilátótornyot, amely 
Gerle György művészi munkája.

— A francia miniszterelnök Németország
ról. Párisból jelentik: Daladier miniszterel
nök vasárnap Vichyben a radikálszocialista 
nagygyűlésen nagy beszédet mondott, 
amelyben kijelentette, hogy senki sem 
akarja megalázni a németeket, senki sem 
vonja kétségbe Németország jogát az élet
hez. Ha azonban Németország oly őszintén 
ragaszkodik a békéhez, mire valók az is
mételt szervezett tömegtüntetések?

— Két gyermeket halálra zúzott a beszakadt 
homokbánya. Zalaegerszegről jelentik: Kisko- 
mórom hntórában a homokbányában játszott 
fíiczó János 11 éves és Kocsis Pál 9 éves kis
üti. Közben a homokbánya eddig még tisztá
zatlan okból beszakadt és mindkét gyereket 
maga nlá temette. Mire a gyermekeket a köz
ség lakóinak sikerült kiásni az összeomlott ho
mokbányából. mór mindketten halottak Voltak.

— Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 
«le már itt az ősz. Ne féljen mégsem fertő
zéstől, megfázástól. Hiszen már van elegendő 
tapasztalata! Tudja mit kell tennie: Diana- 
sósborszeszt kell beszereznie.

ÜMŰ amerikai rendszerű
ioiyíonÉgő kályhák 

világon
''ildrlj'i: OF.TT. Rk'Thí vatönfödaés Gdpffyds* »». t.
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gyermekét hozta ki az égő házból.

Amikor a kisebbik gyermeket kimentette, 
rászakadt a ház lángoló nádfcdcle. A gyer
meknek sikerült kiszaladnia az utcára, az 
asszony ruhája azonban meggyulladt és 
Oláh Kálmánné súlyos égési sebeket szen
vedett. Nem lehetett segíteni rajta és

a helyszínen meghalt.

A tragédia mindenütt mély részvétet kel
tett.

helyette egy másik komikust. Szombaton 
este még

betegen is nagy sikerrel mókázott a 
színpadon, előadás után azonban rosz- 

szul lett.
Agynak esett, orvost hívtak hozzá, aki va
sárnap már csak injekciókkal tartotta ben
ne az életet. A szálloda személyzetének va
sárnap a késő délutáni órákban feltűnt, 
hogy Schulhof nem ad életjelt magáról. 
Bekopogtak a szobájába, azonban

nem kaptak választ.
Be akartak nyitni, de a szoba zárva volt. 
Feltörték az ajtót s

az ágyban holtan találták a bécsi 
komikust.

Értesítették a rendőrséget. A rendőrorvos 
megvizsgálta s megállapította róla, hogy 
félhét óra tájban állhatott be a halál.

A halálesetről értesítették a Royal-orfeu- 
mot és az elhunyt színész Bécsben élő 
hozzátartozóit, akik intézkedni fognak a 
temetéséről. Schulhof a bécsi színházi kö
rökben kitűnő nevű, ismert színész volt.

— Megnyílt a Tokaji Szüreti Hét. Tokaj
ból jelentik: Vasárnap filléres gyorsok se
rege, hétszáz autó és kétezer szekér ontotta 
a közönséget a Tokaji Szüreti Hétre. Kül
döttségek és zenekarok fogadták a közönsé
get. Minden ház vendéglővé és lacikonyhává 
alakult át. Délben megérkezett Fabinyi Ti
hamér kereskedelmi miniszter és megnyi
totta a Tokaji Szüreti Hetet. Lázár Miklós 
képviselő üdvözölte a miniszter, aki vála
szában kijelentette, hogy a kormány mindig 
meleg érdeklődéssel kisérte a magyar bőr
ös szőlőgazdaság ügyét. A miniszter kísére
tével bejárta az egész községet. Utána köz
ebéd volt, amelyen az előkelőségek között 
diplomaták és katonai attasék is megjelen
tek. A közönség délután megtekintette a ki
állítást, szüreti menet tarkította a szüreti 
hetet, este köröskörül a hegyormokon föl
lobogtak a máglyák és fényes tűzijáték kö
vetkezett. Fabinyi miniszter este visszauta
zott Budapestre.
nn ^MUCC SZAKORVOS
■ II ■ ■■ ■ w ■ ■> vér-, bőr-és neinlbetegelt 

nek rendel egé«z nap 
RAkócal-ut 32, I. em. I. Rókuraal izemben.

— Községi választás Budafokon. Budafok 
—Kelenvőlgy három kerületében vasárnap 
tartolák meg a képviselőtestületi választást. 
Az első kerületben a szociáldemokraták 
listája győzött és ennek révén öt szociál
demokrata került be a képviselőiéi;!ületbe. 
A második és harmadik választókerületben 
az Egyesült Polgári Párt tiz jelöltjét válasz
tották meg.

— Templomalapkű-lelétel Rákosszentmlhá- 
lyon. Vasárnap délután Rákosszentmihály fő- 
terén ünnepélyes külsőségek között helyezték 
el a Magyar igazságról elnevezett uj evangéli
kus templom alapkövét. Az alapkőletétel al
kalmával az ünnepi beszédet Raffay Sándor 
dr. evangélikus püspök mondotta

— Basilidcs Márta dalostól október 18., 
december 5. és március 8. (Jegyek Rózsavölgyi
nél és Koncertnél.)

Zl legszebb rózsaszál:

EGGERTH MARTA
A legjobb muzsika:

ABRAHAM PÁL
A legbáiosabb dal:

MVGOIDEHBABY
A legpompásabb film:

Hawai rózsája
— Felborult a szekér — három sebesült. 

Nagykanizsáról jelentik: Horváth József ha- 
hócsi gazda családjával együtt szekéren igye
kezett Nagykanizsáról falujába. Útközben a 
lovak megbokrosodtak s felborították a szeke
ret. Horváth, a felesége és fia súlyosan meg
sebesültek.

— Vonat elé vetette magát egy 75 éves bir
tokos. Keszthelyről jelentik: Keskeny Imre ’ 75 
éves zalaszentmárloni birtokos tegnap Fenék 
község vasúti állomásán a berobogó keszthelyi 
vonat elé vetette magát. A mozdony kerekei 
leszakították a szerencsétlen ember lábait, s 
Keskenyt haldokolva szállították kórházba, 
öngyilkosságának okát még nem derítették fel.

— Debrecen legöregebb embere 102 éves. 
Debrecenből jelentik: Vasárnap ünnepelték 
kartársai Horváth István debreceni aszta
losmester százkettedik születésnapját. Az 
asztalosmester, aki Debrecen legöregebb 
embere, ma is teljes erőben van és maga 
vezeti a műhely munkálatait.

— Pontosan napi 10 fillérbe kerül az uj 
osztálysorsjátékban */ 8-ad sorsjegy. Rendel
jen még ma a közismert szerencse főárusi- 
tónál: Dörge Frigyes Bank Rt.-nál, Buda
pest, Kossuth Lajos-utca 4.

— Országos kisgazdagyülés Debrecenben. 
Debrecenből jelentik: Október 22-én körül
belül húszezer ember részvételével tartják 
meg az országos kisgazdagyülést. A részt-, 
vevők, akik az ország minden részéből se
reglenek össze, legnagyobbrészt szekéren 
érkeznek. A gyűlést, amelyet a szabadban 
fognak megtartani, Vásári József felsőházi 
tag rendezi.

— Elfogták a OTI szélhámosát. Herzog Szi
lárd 33 éves magántisztviselőt a büntető tör
vényszék körözése alapján csalás és magán- 
okirathamisitás címén a rendőrség letartóz
tatta. Herzog pár hónappal ezelőtt 077-beteg- 
lapokat hamisított és azokra pénzt vett fel. 
A letartóztatott magántiszviselőt átkisérték az 
ügyészségre.

— Vasárnapi öngyilkosságok. Vasárnap reg
gel a Szabolcs-utca 24. számú házban, Frled- 
mann István 30 éves magántisztviselő dühön- 
geni kezdett, tört-zúzott, hozzátartozói alig 
tudták megfékezni. A mentők megállapították, 
hogy anyagi gondjai miatt ismeretlen mérget 
vett be és a mérgezés következtében támadt az 
idegrohama. A szerencsétlen fiatalembert a 
Rókus-kórházba szállították. — Perimutter Dá- 
vidné 46 óvps háztartásbeli nő, a Döbrentei-té- 
ren egy pádon szublimálta! megmérgezte ma
gát. — Auer Mária 24 éves háztartásbeli nő, a 
Markó-utca 20. számú ház előtt Veronáit ivott, 
őket is a Rókus-kórházba vitték. — Schwartz 
Erzsébet 19 éves háztartásbeli leány. Pesterzsé
beten, az Erzsébet-utcában a villamos elé 
akarta vetni magát, azonban a vezető idejében 
észrevette az öngyilkossági kísérletet, lefékezte 
n kocsit s igy a leány csak kisebb sérüléseket 
szenvedett. Szerelmi bánatában akart megválni 
nz élettől. — A Pongrácz-ut 17. szám alatt levő 
lakásán Molnár Henrikné harmincötévcs ház
tartásbeli aszony Veronáit vett be. A mentők 
a Rókus-kórházba vitték.

— Miért, hogyan és mikor tanuljunk Idegen 
nyelveket? Erről tart érdekes előadást a rádió
ban szerdán, október 11-én d. u. 4 órakor dr. 
Aczélné dr. Gonda Lily. Az előadó kifejti, hogy 
nincsenek nyelv-antitalentumok s elmondja, 
hogyan lehet elkerülni n hibákat, amelyek ered
ménytelenné teszik a nyelvet tanulók munká
ját és pénzáldozatait.

O A Magyar Általános Hitelbank közli ve
lünk, hogy a Mezőgazdasági Ipar rt. körül fel
merült ellentéteket sikerült kiegyenlíteni oly
módon, hogy a két részvényes csoport számára 
megfelelően biztosíttatott a társaság ügyeinek 
vitelére való befolyás. A Mezőgazdasági Ipar 
rt.-nál folyó hó 10-ére összehívott közgyűlés el
marad. Kiéin Gyula ur régebbi szándékának 
megfelelően megvalósítani óhajtja azt az elha
tározását, hogy tevékenységét azokra a vállala
tokra korlátozza, amelyekben anyagi érdekelt
sége van. Ehhez képest lemondott a Hitelbank
nál elfoglalt igazgatósági állásáról, valamint a 
Hungária malom. Pannónia és Linum-Taussiy 
társaságoknál betöltőit elnöki és igazgatósági 
helyeiről, mely körülményt fentnevezelt válla
latok sajnálattal vették tudomásul és sok évi 
működéséért köszönetét szavazlak.
0 Mezőgazdasági Ipar rt. Az ezen társaság 

nagyrészvényesei között felmerült ellentétek 
kölcsönös megelégedésre elsimultak. A folyó hó 
10-ikére egybehívott közgyűlés elmarad.
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A bécsi nemzetközi lovasversenyen szép 
sikerrel szerepeltek a magyar urlovasok. 
Odescatchi Miklós herceg és Fjndrödy Ágos
ton tüzérfőhadnagy dijakat nyertek. Pettkó- 
Siandtner Tamás őrnagy híres gavallér né- 
gyesfogatát megbámulták a bécsiek. Még 
egy sikert arattunk. A bábolnai állami mé
nes lovas-zenekarának valósággal csudá
jára jártak.

II.
Az őszi könyvpiac legszenzációsabb írása 

egy-két héten bejül kikerül q nyomdából: 
József főherceg emlékiratainak legújabb 
kötetéről van azó. .4 fenséges iró, akinek a 
háborús naplóját a nagyközönség feszüli 
érdeklődéssel olvasta, nemrégiben elkészült 
memoárjainak legújabb kőtelével. 1918 ese
ményeivel, a világháború utolsó fázisával 
foglalkozik ez a könyv. József főherceg, 
aki aggódó félelemmel kísérte ebben a kri
tikus Időben az ország sorsát és mint homo 
regius állt egy ideig az ország parancsnoki 
hidján, a leghitelesebb tanúja ennek a szo
morú korszaknak. Uj kötetében az össze
omlás, Károlyi Mihály, a szocialisták, a bal
oldalt forradalmáruk kulisszatitkait leplezi 
le. Akik a könyvet ismerik, azt mondják, 
döbbenetes erejű leleplezések lesznek ezek, 
amelyre nemcsak az ország, de az utódálla
mok és a külföld egész közvéleménye föl
figyel majd. A készülő kötet Ilire eljutott 
külföldre Is és a kiadók egész serege ostro
molja a főherceget, akitől az angol, német 
és francia fordítás jogát akarják megsze
rezni.

Hl.
A hét legszlmpátikusabb és legelegánsabb 

eljegyzési híre. Az egyik legszebb pesti uri- 
lányt, Vangel Klárát, a? idei ünnepelt bál
királynőt eljegyezte Kienast Ferenc, a bu
dapesti svájci főkonzul fia.

IV.
Budapest legboldogabb és legizgatottabb 

embere ebben a pereben Lőrinci József 
harmincesztendős állásnélküli urasági inas. 
Olyan történet hőse, amilyenről csak a 
mese szól. (lene Antal tizephéteszlendös 
c.fákberényi gazdalegény nyolcvan évvel ez
előtt kivándorolt Amerikába. A régi mese
beli recept szerint sokszoros milliomos far
mer lett belőle. A mull héten levél érkezett 
Amerikáhól Csákberéngbe: Dene Antal ki- 
lencnenhéténes korában meghalt, magyar 
pénzben 122 millió pengő maradt utána. 
Keresik az örökösöket. A Dene-famHia tag
jai Budapestről, Székesfehérvárról, Csőkbe- 
répyből és más községekből összegyűltek és 
családi tanácskozást tartottak. Megbeszél
ték, hogyan érvényesítik jogaikat és szépen, 
bqráiaúgusqii föloaiiúiiúk muguk közöli ú 
vagyont. Felesége révén a Dens-családhoz 
tartozik Lörincz József is. .4 jó kiállású, 
szép szál legény legutóbb Dán György bőr
gyáros urasági inasa volt, most állásnélkül 
van. A családi tanács döntése szerint kö
rülbelül 5—fl millió pengő esik rá. Lörincz 
azóta Budapest legboldogabb, de legizgatot
tabb embere is. Várja a milliókat. Közben 
azonban állást keres, mert addig is élni kell 
valamiből... A Kisnapló ezennel beiktatja 
Lörincz József nevét az dllástkeresők rova
tába és megadja a címét: a Váci-ut öl. szá
mú házban lakik. Remélhetőleg sürgősen 
akad olyan uraság, akinek szüksége van 
milliomesjelölt inasra.

V.
Vitéz Galántai-Glack Tivadar nyugalma

zott tábornok, a Ludovika v°lt parancs
noka, aki különben művészember, festő, 
megfestette Zogu albán király arcképét és a 
Magyar Nemzeti Szövetségnek ajándékozta 
Ma, hétfőn I. %ogu albán király születése 
napján ünnepélyes keretek között leleplezik 
az arcképet * szövetség nagytermében.

VI.
Gyarapodott Pesten a munkaalkalmak 

száma: a Nagymező-utcai Arizona telefonos 
boyt szerződtetett. Gaynes, a néger tenorista 
szereplése óta az automata központ gépei
nek rengeteg munkát ad ez a szám: 149— 
88, ezen a számon rendelnek asztalt az 
Arizonában.

VII.
Ért a remek esetet Berlinből Írják a Kit- 

naplónak. Ha nem igaz, úgy is jó.
Most tartják a zsidók q sátoros-ünnepet, 

ami nyolc napig tart. Ilyenkor, akt leheti, 
sátort épit háza udvarán. A berlini árja 
háztulajdonos fölháborodva rohan a rend
őrségre és panaszkodik, hogy nem-árja la
kója sátort épített az udvaron. A rendőrség 
megidézi az árját, megtartják q tárgyalást 
és meghozzák a szigorú döntést:

— A rendőrség elrendeli, hogy a lakó 
nyolc napon belül köteles lebontani a 
sátrat!

A nem-árja lakó megnyugodott az ítélet
ben. ——

CÁRDOS
anyagi garanoiával elökóazlt vidékieket Is. 
npec éjls mód szerrel a decemberi öfwevont 
magánvlzsghkra érettftégire. József-utca kű

A inücepülés európabajnoki címéért küzdött vasárnap Páróiban Európa két legjobb 
piűrepülője, a német Gerhard Fieseler éa francia riválisa, Michael Dctroynt. Fieseler 
a tavalyi francia repülőbajnokságon legyőzte Dctro.vat és most revánsot adott ellenfelé
nek. A pilóták mutatványait, amelyet tiz perc alutt kell lebonyoUtanlok, nemzetközi 
zsűri bírálta. Detroyat (balra) és Fieseler a verseny előtt barátságosan beszélgetnek 

egymással.

Hock János ellen
a főügyészség visszavonta 

a legsúlyosabb vádakra 
vonatkozó felebbezését
Hock megjelenik és nagy felszólalásra készUI 
az október 21-iki táblai tárgyaláson

Hock János nagy pere a törvényszék 
előtt tartott tárgyalás után nem zárult le. 
Az ügyószfiég megfellebbezte a Töreky-tn- 
pács ítéletét, amely egy rendbeli nemzet- 
gyalázás bűntettéért

egyévi börtönbüntetést
szállott ki Hock Jánosra, de elrendelte azon
nali szabadlábra helyezését.

Rövid ideig tartó fogság után igy kerüjt 
ismét szabadlábra az ősz pap, aki egy ideig 
egyik budai rendházban pihent, majd fivé
réhez Hock Lászlóhoz, a Népszálló igazga
tójához költözőit. Hosszabb ideig iákon iii 
s az elmúlt napokban fiatalabbik fivérének

Hock István szekszárdi állomásfőnök
nek lett a vendége.

Most Szekszárdon él teljes visszavonult- 
ságban, nagy csendességben Hock János, 
tiki fölélt tizenöt esztendő annyi vihara és 
tragikuma száguldott keresztül.

— Demokrata pártvaeaora. A Központi De
mokrata Kör szombaton este rendezte meg 
évadnyitó vacsoráját Gáspár Fülöp bevezető 
beszéde után Nagy Epdre, a kiváló iró „A pesti 
polgár hcrolzmusa" címen tartott előadást. 
Utána Vdzsonyi János mondotta el évadnyitó 
beszédét, majd Gömuri Elek zárószavai után 
lelkes hangulatban ért véget a nagysikerű évad
nyitó est.

— Házasság. Fekete Kató, Fekete Emil és 
neje leánya és Stark István, Stark Hugóné ny. 
máv. főfelügyelő özvegyének űí), oklóber 3-án 
házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés 
helyett.)

Miután a fogház kapuja kinyílt elölte, az 
vo|t a terve, hogy megírja és kiadja emlék
iratait. De később megváltoztatta tervét és 
egyelőre

abbahagyta memoárjai megírását.
Hock János a rokonok, barátok meghitt 

körében készül perének táblai fötárgyalá- 
sára. Amikor közölték vele, hogy Gadó Ist
ván kúriai biró tanácsa

október 2|4kére kitűzte a táblai tár
gyalást,

Hock értesítette védőiét, dr. Nagy Vincét, 
hogy okvetlenül ott lesz a tárgyaláson és 
hosszabb felszólalásra készül — ha erre 
módot ad neki a törvény. A védő közölte 
vele, hogy az első fokon elitéit vádlott nem 
köteles ugyan megjelenni a tábla előtt, de 
ha akar, ott lehet s védelmében fel is szó
lalhat.

Az ügyészségről már megérkeztek a fő
ügyészségre a per iratai. Az. ügyészség Hock 
ellen

kilenc rendbeli nemzetgyalázás vádját 
emelte

s azért fellebbezte meg a törvényszéki Ítéle
tet, mert az csak egyrendbeli nemzetgyalá- 
zásbaq ítélte el. A bünügypek most érdekes 
fordulatot adott a főügyészség határozata. 
Információink szerint

a főügyészség a legaulyosabb vádponto
kat: Hock János nevével megjelent 
amerikai újságcikkek miatt emelt vá

dakat visszavonta
és mindössze négy vádpontot tartott fenn 
Hock ellen: az interparlamentáris konfe
renciához intézett memorandum és a Bécsi 
Magyar Újságban megjelent három cikk 
miatt emelt vádakat.

A tábla tehát már csak
e négy vádpontban hoz majd ítéletet 

az október 21-én kezdődő fölárgyalpson, 
amely két napig fog tartani.

— Gyalog hozott egy templomi zászlót 
Rómából Debrecenbe. Debrecenből jelentik: 
Bakos Gyula debreceni fiatalember pár hó 
nappal ezelőtt azzal indult el hazulról, 
Rogy gyalog megy Rómába és elhozza a 
pápa ajándékát, egy Szent Antalos temp
lomi zászlót. A fiatalember Re is váltotta 
Ígéretét s a templomi zászlóval vasárnap 
megérkezett 3500 kilométeres gyalogújáról. 
A pápa ajándékát nagy ünnepségek kereté
ben fogják a debreceni katolikus templom
ban elhelyezni.

E T Eí i "T iÉai ■
Vevőközöiiségünk Ismételt 
kívánságainak eleget téve, 
elhatároztuk, hogy lémért

Ó8 kedvelt hócipő- és 
topánkaüzletünket

MeMozSáiiyal
bővítjük ki. — Üj osztá
lyunkon a legszebb cipő
ket a tőlünk megszokott 
tökéletes (ormában és 
tartós minőségben olcsó 
árakon hozzuk forgalomba 

ami aM
— Szerdán ítélet a I.ukachich—Púzmándy- 

perben. Az utóbbi idők egyik legérdekesebb 
politikai sajtópere az, amelyet Lukachicli 
Géza báró ny. altábornagy indított Páz- 
mánál/ Dénes, a legidősebb magyar publi
cista ellen. Pázmándy ugyanis cikket irt Lu- 
kachicli emlékiratairól és ebben éles bírálat 
tárgyává tette a nyug. altábornagy 1918 
októberi szerepléséi. Emiatt inditolt Luka- 
chich sajtópert Pázmándy ellen. A büntető
törvényszék 7'örelay-tanácsa több előkelő 
közéleti férfiút hallgatott ki a szerdára ki
tűzött folytatólagos tárgyalásán s ezután 
hirdeti ki Ítéletét az érdekes perben.

-r- Merénylet a Briand-emlékmű ellen. 
Parisból jelentik: Ismeretlen tettesek me
rényletet követlek el Trebeurden városban 
felállított Briand-emlékmü ellen. A vasár
napra virradó éjszaka a tettesek kátrány
nyal leöntötték az emlékművet, amelyet né*  
hány évvel ezelőtt olyan nagy ünnepélyes*  
séggel avattak fel.

— Rendkívüli közgyűlést tartott ■ Hen- 
teslpartcstülct. A Budapesti IIentesiparteslil
let vasárnap délelőtt rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen Bállá Miklós alclnök bi
zalmatlansági indítványt nyújtott be Koeh 
Gyula ipartestületi elnök ellen és egyben 
felajánlotta lemondását az alelnöki állásról. 
A rendkívüli közgyűlésen számos felszóla
lás hangzott el, majd titkos szavazás utján 
döntöttek arról, hogy elfogadják-e a bizal- 
ma Hansági indítványt vagy sem M7 srqpa- 
raliul 59 ellenében elvetették a bizalmat
lansági indítványt. A közgyűlés az ipartes- 
tűiét uj alelnökévé Muzsik Ferencet válasz
totta meg Bállá Miklós helyébe.

VT SIESSEN! 
húzás már' 
E HÉTEN!

Ne feledje el ezerenceeeorRjegyétnz.on- 
nnl megvenni vagy levelezőlapon 

(telefonon) megrendelniIbEOŐ BfiHKr
wV. Bw.iapesí. VI., /.

— A Nemzeti Munka Hét hatalmaz pro*  
gramja. A TESz Nemzeti Munka Hetére a ko- 
rekedelmi miniszter a Budapestre utazók szá
mára ötvenszázalékos utazási kedvezményt 
adott. A főváros ebből az alkalomból tömege
sen gondoskodik látványosságokról és esemé
nyekről. November 11-én lesz a megnyitása az 
Országos Társadalmi Kongresszusnak. Ugyanaz 
nap délután kezdődnek meg a különböző ter
melési ágak propagandái. Nov. 12-én a TESz 
székhaza eiöit a társadalom egysége mellett de
monstrációt rendeznek az egyesületek küldött
ségei. Ugyanaz nap délben lesz a gyáripar 
demonstratív felvonulása és nz Iparcsarnokban 
a mezőgazdasági és ipari kiállítás megnyitása. 
A Nemzeti Munka Hetet a társadalom ünnepé*  
vé akarják tenni.

— Ma nyitja meg Fublnyl miniszter a keres- 
kcdehnlstiík tanulmányi versenyét. A Kereske
delmi Iskolai Tanulók IV. Országos Tanulmányi 
Versenyét ma délelőtt .'410 órakor Fabigyl 
Tihamér kereskedelmi miniszter nyitja meg a? 
OKISz helyiségeiben ünnepélyes keretek között. 
A dr. Rciss Jenő elnöklete alatt működő inté
zőbizottság eddig közel 20 fizetéses gyakornoki 
állást biztosított a verseny győztesei számára, 
akik állásaikat november í-én már el is foglal
hatják.

x Egy Üveg .Jgmándl” mindig otthon legyen, 
Hogy liu szükség van rá, gyorsan segíthessen}
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fflfciről
készéin'fc

csúnyák előnyben! E héten a 
(vannak-e ilyenek?) beszéltetlek 
legtöbbel.

Szóval: a 
Csúnya nők 
magukról n

Az etfyik Pataky Juci, a legújabb és talán 
a legcsunyább pesti szubrett. Ilors concours 
vezet mindenki előtt - a színpadon is. 
Már pedig, bocsánatot kérek, ez a fontos. 
Olyan csúnya, hogy már szinte szép (ezt a 
paradoxont a drága Somogyi Husinkról ta
lálták ki), de Pataky Juci még ennél is csú
nyább. Kicsi, apró és egy csapásra éppoly 
népszerű lelt a Király-Szinházban, no, 
mondjuk ki bátran, mint — Dollfuss Bécs
ben. Szimpatikus egy apróság, annyi bizo- 

karzat bálványává 
zenekari ülés is. 

csupa tehetség és 
pördiil, bukfence*

A gőrlsorozóst már megszoktuk, de a pri
madonnasorozás teljesen uj a színházak vilá
gában. Színigazgatóink ugyanis el.ben a 
(lésben rendkívül konzervatívok és csnk n régi, 
jól bevall, vagy a már máshol kipróbált pri
madonnákra szeretik bízni darabjaik sorsát. 
.Merész újításnak hat tehát a Royal-orfeumnak 
nz a kérelme a Hétfői Naplóhoz, hogy

hirdessünk pályázatai a Royal orfeum leg
közelebbi Harmath—Márkus-rcviijének pri

madonna-szerepére.
A Royal-orfeum ugyanis csak elsejéig fo

gadja vendégül a most szereplő osztrák társu
latot s november 1-161 Ismét magyar révül ját
szanak színpadán. A revü szerzői Harmath 
Imre és Márkus Alfréd (lám jól összebéktillek),

kér-

nyos, aki percek alatt a 
nőtt. De tapsol neki a 
Csupa ideg, csupa izom, 
csupa dobhártya. Pereg, 
zik, szaxofonál, trombitál, viccet mond és 
slágert dalol, l'loljára itt a Király-Színház 
zsőllyéjébcn mint szubrettnek, a tündérszép 
Bársony Rózsinak tapsoltam. Változnak az 
Idők!

A másik csúnya, igaz, mérsékelten és 
maszkban: Pártos Erzsi a Vígszínházban. 
Hogy mit tud é.s hogy észrevétlenül a leg
pompásabb színésznőink közé emelkedett, 
azt bizonyítja az, hogy amikor benyitott az 
első felvonás színpadára, igénytelenül és 
pcrkálban, de n tehetség gí' iájával feje 
fölött, megmozdult a nézőtér. Előre csám
csogták a humor jóizéi. Pártós alig szólt 
cgy-kéf szót, de mégis ő vilte el az első 
felvonás sikerét. Az pedig a legnagyobb do
log, ha valakinek örülnek és utólag meg 
vannak elégedve.

Mit csináljak? A csúnyák előnyben ...
(s.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora: 

NEMZETI SZÍNHÁZ: Magyar Elektra (448). 
KAMARA SZÍNHÁZ: Nem válók el (448). 
VÍGSZÍNHÁZ; Ember u bld alatt (8). 
BEI.VÁROSI SZÍNHÁZ l.««ÍHlrnla («). 
FŐVÁROSI 01’1 KE ITSZiNliAZ: Dubarry (8). 
niAGYÁK SZI.MIAZ: l'.'gy csólt és semmi más 
FESTI SZÍNHÁZ: Áprilisi vőlegény (8). 
ANDI! ÁS.SV-UTI SZÍNHÁZ: Pénz bestéi (3), 
KIIIALV SZÍNHÁZ- Sült galamb (8). 
TERÉZ. KÖRÚTI SZÍNPAD; .Menjország a fiiidőn (9) 
KOMÉDIA ORFEUM: Salamon- Steinhardt (9» 
ItOYAI. ORFEUM; Csókoltatok bécsi nőket 049).

,i. UEXHÁJ N.KÍUL,.>ZlM’Ap: Hőre. meglonloU, mAo. 
dékkcl (!4ö, 449).

ts)

A S/.íiiiguz.guiók Egyesülete vasárnap dél
előtt tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen 
titkos választással egyl- gulag első alelnö*  
köt Wcrlheimer Elemér', a Magyar- és az 
Andrássy-uti Színház ' izgiitóját, szótöbb
séggel második nlelrii I Bárdos Artiirt, a 
Belváros) Színház Igazgatóját választották 
meg.

♦
Tegnap sajtóteán látta vendégül a hírlap- 

írókat Olly von Elint nevű német fimszi- 
nésznő, akiről kisült, hogy magyar hölgy, 
fíadvdny Ollynak hívják és egy vidéki kis- 
mozis elvált felesége. Onagysága nem lehet 
túlságosan hálás természetű, mert a sajtó
teára pont azt a hírlapírót nem hívta meg, 
akinek berlini karrierjét tulajdonképpen 
köszönheti, l'z a hírlapíró vitte végig a film
gyárakhoz és addig könyörgött és esküdő- 
zöft a művésznő érdekében, amig Olly von 
Fiint lett belőle.

♦
Hétfőn játsszák Ir'szonötödször n Fővá

rosi Operetlszinliázban a Dubarry-t, amely
nek primadonnája, Alpár Gitta, csak har
minc elha lásra volt szerződve a színházhoz. 
Ugy volt, hogy kénytelen lesz legnagyobb 
sikereit megszakítani é.s illhagyni Budapes
tet, hogy bázeli szerződésének eleget te
gyen. Vasárnap este végre megérkezett a bá
zeli sllrgünv. nmelv további busz előadást 
engedélyez Alpár Gittának, azzal a feltétel
lel, hogy három hét miilva okvetlenül ele
get kell lennie bázeli kötelezettségeinek. Ez 
n busz előadás a legnagyobb ajándék, nme
ivé a Dubarry első jubileuma alkalmából 
színháznak .színésznő adhatott.

.4 héten egy kis zavar volt nz „Egy éj Ve
lencében" cinül film körül, éppen a gátsikér
dések miatt Egyik szóviccéről ismert iró meg
kérdezte Verebest, az egyik főszereplőt:

— Te megkaptad a gázsidat?
— Az utolsó fillérig! — erősködött Verebes.
— Ügy élj Velencében!... — válaszolta gú

nyos fölénnyel az iró.

Asszony a kiapadón a elme a Paramount uj 
attrakciójának, amelynek főszereplője Nancy 
Cnroll és amely arról nevezetes, hogy Amerika i 
tiz leghíresebb írója irta a srilzséjét. A név- [ 
sorban Vickv Búim, l'rsuln Parrolt és Zane 
Grcy vezetnek. I l lehet képzelni, hogy tiz 
Ilyen agy mit talált ki

PRIMADONNA-SOROZÁS
Hétfőn délben nem ^őrlőket, hanem primadonnákat 
soroznak a Royal-Oríeumban

A szubrett házasodik
A népszerű szubrett, akiről itt szó lesz, 

végiglelefonálta egy-két újságíró barátját, 
hogy írják meg a bírt:

férjhezniegy egy dúsgazdag bécsi gyá
roshoz, 

mert, hála Istennek — sóhajtotta boldogan 
a telefonba a népszerű szubrett — e héten 
végleg elválasztották férjétől. Az intimpis
lák boldogan csámcsogták a csemegét, meg
írták a hirt, a szubrett, aki most egy nagy
sikerű operett főszereplője, nem győzte öl
töző jé’, en fogadni — a gratulálók virág
kosarait.

Pedig hát a szubrett nem igy gondolta az 
ő uj „házasságát"

I.
Félreértés ne legyen közönünk, a franciásan 

pikáns szubrett nemcsak rendkívül tehetséges 
a színpadon, de rendkívül szimpatikus az élet
ben is Egy gyöngéje van:

rendkívül szerelme*  és rendkívül félté
keny.

Szerelmes pedig a férjébe, akitől éppen most 
választották el végképen.

De hogyan és miért történt a válás, ez a leg
furcsább, még az extravagáns színházi világ
ban is.

Amint említettem, a szubrett rendkívül sze
relmes. Annyira, hogy egy napig sem tudott 
élni anélkül, hogy férje szerelmének valami 
bizonyítékát ne látta volna. Kitalálta azl, hogy 
elment egy ügyvédhez,

válópört Indított a lérje ellen, 
és uton-utfélcn hangoztatta, hogy a szinész- 
férjélől nem tud szabadulni, mert ez a szim
patikus, derék fiatal bonviván nem akar el
menni a közjegyzőhöz, aláírni a beleegyező 
okiratot. ,

Mindezt csak azért tette, hogy a férj, aki 
ugylúl.szik jól tudta a leckét, ezt jelentse ki:

— Dehogy válók én szivem, hiszen szeret
lek /

Az ilyen kijelentések után mindig néhány 
napi teljes boldogság következén, addig, amig 
a szubrettnek ismét eszébe nem jutott a köz
jegyzőnél porosodó reverzális én a fenti recept 
szerint nem akart ismét meggyőződni férje sze
relméről.

II.
Egy nap azonban, amikor a legnagyobb 

egyetértésben és barátságban éppen annál 
az ügyvédnél vacsoráztak, aki a szubrett 
„válóperét" vitte, a szubrettnek ismét 
eszébe jutott a recept és a válópert sür
gette. A férj, aki, ugylátszik), közben meg
unta a dolgot, váratlanul a zsebébe nyult

és előhozta az előre elkészített bele

li ol ill, hol ott jelennek meg hírek arról, 
hogy a I.abrlola-szinház vezetését hol ez, 
hol egv másik ur veszi át. Tudnak már da
rabokról is, amelyek megmenteni hivatot
tak a Tista Kálmán-téri műintézetet, de saj
nos, ezekből egyelőre még egy szó sem igaz. 
Legnagyobb a bizonytalanság a Labrioláék 
színházában, amely még nem is a Labrioláé, 
mert ez az október 11-én megtartandó bí
rósági tárgyaláson, amely előreláthatóan 
bírói egyezséggel végződik, fog eldőlni. Sem 
Labrioia, sem az a tőkés, aki Labrioia szín
házát szanálná, nem jött még Budapestre 
és igy még sem művészi vezetőkkel, sem 
színdarabok ügyében nem dönthettek.

♦
Ha már színházról van szó és viccről, Ír

juk le egv rosszmájú megjegyzését a Víg
színháznak „Ember a hid alatt" cimü új
donságáról.

— Na ezzel 
' pillért sem fog

a darabbal a színház egy 
keresni

♦

Bécsi egyik legnépszerűbb embere Fejős Pál, 
ti nagyszerű magyar filmrendező, aki Décsbrn 
valóságon Hollywoodot teremtett. Nagy Cadil- 
lac kocsiját mindenki Ismeri n Rlngcn. Még 
Bécsben sem nkad hozzá hasonló kocsi, amely 
oly remek és pompás rádióval van felszerelve. 
Fejős Palit előszeretettel álll'iák le a kereszte
ződéseknél a rendőrük, amikor is az. egész 
utca népe hallgathatja a Cadlllac rádiókon*  
certjéi. Egyébként most a „Frühling.stimmung" 
dm a'att kUzli Almit, amelynek főszereplője

MOZI

akik a Tessék beszállni! pendantját, Tessék ki
szállni! cimen írták meg _ 
padára. A Royal-orfeum első revüjében . 
Marikát, második revüjében Bulla Licit 
a pestieknek Harmath Imre, aki most 
akar megállni a megkezdeti utón,

uj sztárt akar felfedezni.
Tehát: azok n csinos, jóalaku, jóhangu és tán- 
coslábu hölgyek, akik magukban tehetséget 
éreznek egy revü főszerepének eljátszására, je
lentkezzenek

hétfőn délben
a Royal-orfeum színpadán, ahol a legnagyobb 
komolysággal megkezdődik a primadonnasoro
zás. Kíváncsian várjuk, ki Icjz a győztes.

Royal-orfeum szín-
................ Rökk 

adta 
nein

egyezési nyilatkozatot.
— Mi, te válni akarsz tőlem? — kiáltott 

fel a szubrett, aki először sirógörcsöt ka
pott, majd elájult, később 
békült, majd vacsora után 
szerelemben hazament a férjjel közös 
sukba.

nevetett és ki- 
a legnagyobb 

............ .... lakd-

III.
A történeti hűség kedvéért meg kell 

teni, hogy a válóper megindult és
a válópert tárgyalásra a szerelmes pár Is
mét a közös lakásból, illetve közös háló

szobából ment el.
— Csakazértist — villogott a szeme a szub

rettnek.
— Ha te, akkor én isi — kiáltotta a bonvi- 

ván, mint nz operettek második felvonásaiban 
ez szokásos.

emlí

megeskűdtek,

ítéletet; 
törl/nikj 
iratr.'c,

amig
a

IV.
A bíróság azonban nem ismeri az ope- 

retiszabályokat, annak rendje és módja sze
rint elválasztotta őket — a szinészpár leg
nagyobb meglepetésére. Ez azonban nem 
zavarta a szerelmet. Talán csak most kezdő
dött elölről az egész. Soha ugy nem turbé- 
kolt a volt házaspár, mint most, mindenki 
azt hitte, hogy mégegyszer 
pedig csak —

várták a másodfokú
ITátha addig valami csoda 
magas Kúriához érnek az

V.
Történt is valami. A fiatal férj az egyik kis 

színházunk revü fenek főszereplője. Mint ilyen, 
természetesen elpré’ dta a szerelmes jelenetét 
a primadonnával. Mit mondjunk, éppen ebben 
a pillanatban jött el férjéért a szubrett, aki 
csak ezt a végső jelenetet látta és (lásd: Molnár 
Ferenc „Játék a kastélyban"), semmiképpen 
sem akarta elhinni, hogy ez csak játék.

Hatalmas pofon csattant a színház pró
báján.

A primadonna azt hitte, hogy valaki tapsolt és 
meghajolt. A szubrett ezt kihívásnak vette, el
rohant és hamarosan a flu szüleinek lakására 
küldötte elvált férje összes holmijait. Még a 
borotválkozó ecsetet is. Azt meg kell hagyni, 
pontos és korrekt háziasszony. Azóta' nem lát
ták egymást a szerelmesek, akik még mindig 
szerelmesek és ezért röppent fel most, amikor 
a Kúria végleg elválasztotta őket, a bécsi gyá
rossal való házasságának híre.

VI.
Ez a szubrett legújabb trükkje.
De eddig az elvált férj nem jelentkezett... 

Pedig hogy szeretne ..,

Adélé Kern nevű ragyogó fiatal énekesnő. Di
vatos a magassága Bécsben; éppen olyan kicsi, 
mint Dollfuss.

♦
Szombat este a Zeneművészeti Főiskola 

nagytermében Zalatnay Géza szerzői estjén 
tapsoltak Gere Lolának, Halász Gittának, 
Nagy Margitnak, Laurisin Lajosnak és Li
geti Dezsőnek.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A heti premierek közül a pálmát a Rudius 
keddi premierje, a „Fra Diavolo" viszi el. 
Ragyogó a Corso és City „Majd én megmu
tatom!" cimü bohózata is.

A „Sült Galamb" nagy sikerében n Stern- 
berg hangszergyárnak is része van. Amikor be
lépünk nz előcsarnokba, ott Ös-Budavár egyik 
legkedvesebb emléke lep meg bennünket han
gos zenével: n Slernhcrg-féle zcneatitomata- 
pavillon. A színpadon Pataki Juci egyik legsi
keresebb száma, amikor a Sternberg-féle sou- 
saphonl fujjn. A zenekarban pedig a gyönyörű 
hangú vibraphon tűnik fel különösen.

Inipekoven csütörtökön este 
teljesen uj műsorral táncestét ad a Zeneakadé
miában tegnapi hatalmas sikerű matinéja 
után. Olcsó jegyek 1—-fi P-ig Báninál és Rózsa*  
völgyinél ás BurdnÁl (Szó»v,

Premier után
EMBER A IIID ALATT. „Béla, aki húszon*  

hatéves" ián, négy év múlva „András, aki har
mincéves"^ leit tudniillik lehetne ez is a da
rab cime). Ez a színházi metamorfózis azon
ban nem ment minden zökkenő nélkül, bár 
azok a megoldhatatlan problémák, amelyek 
az ifjúságot elkeserítik és amelyek a huszon
hatéves Bélát annakidején a viz partjára űz
ték, olt találták a harmincéves Andrást is. 
Béla huszonha téves korában drámai hős volt, 
András, aki négy évet késett, csak vígjátéki 
happy-end boldog bonvivánjaként kívánhatott 
kellemes vacsorát a publikumnak. Mert Mi
hály István egykori darabjának drámai mag
jából Indig Ottó gavallérosan vígjátéki vege
tációt nevelt a Vigszinház színpadára. Ez nem 
is baj, hiszen adja nz.t mindenki, ami a lé
nyege és ha Indig Olló nem szereti a problé
mákat, nem is szabad birkóznia vele. Drama
turgiai és rendezési hibája a darabnak azon
ban inég nz, hogy legalább négyszer mesélik 
cl azt a .színpadon, amit az első felvonásban 
úgyis látunk, hogyan mentik meg a hid alatt 
a darab hősét, a diplomáját és életét 
eldobni akaró Andrásunkat. Szakács Zoltán 
András felemás és kissé ingadozó szerepében 
meg nem tudta megmutatni, hogy mit tud, de 
máris szimpatikus és nagyjövőjü színésznek 
Ítéljük, Muráli Lili, aki „m. v.“ szerepel a 
szinlapon, olyan otthonosan és fölényesen 
mozog, mintha nem is vendég, hanem házi
kisasszony lenne. A közönség tegnap dübörgő 
tapsok formájában avatta az elsők közé ezt az 
egyénihangu, tehetséges színésznőt. Máig Gerő 
csavargó figurája molnárferenci tökély. Van 
benne valami a Liliomból, de ugy, ahogy Mol
nár megírta. Ennél jobbat nem mondhatunk 
róla. Góth Sándor remek orvosprofesszora, 
Orsolya Erzsi (végre újra a Vígszínházban, 
hogy muzsikál a hangja!), Pártos Erzsi, Gár
donyi Lajos — elmaradhatatlan siker fölénye- 
zői.

SÜLT GALAMB. Mindegy, hogy micsoda, 
félbenmaradt operett-e, szöveges revü vagy 
életkép, őszintén szólva elfelejtettéin megnézni 
a szinlapot, nem tudom, hogy miként jelezték 
a „Sült galqmb"-ot a mindenképpen tehetsé
ges szerzők: Szilágyi László és Lajtai Lajos. 
Tény az, hogy nyolc órától majdnem féltizen- 
kettőig a produkcióknak olyan sora dübörög, 
pereg és sziporkázik el előttünk, amelyekhez 
ritkán van szerencsénk. A régi Osbuda- 
vár kerete nagyszerű alkalmat adott 
Tihanyi Vilmosnak (hadd rázzuk meg Jó me
legen a kezét), hogy bemutassa, miként lehet 
legjobban elszórakoztatni a közönséget. Méltó 
társa a munkában és a sikerben Pán József, 
a selymek, bársonyok, függönyök, szuffiták és 
fények nagymestere, a régi békebeli hangulat 
előhívója. Rökk Marika, ez a pompázó, Íny
csiklandozó, gyönyörűséges fiatal hölgy a 
színpad legszínesebb pillangója — édes prima
donna. Pataky Juciról más helyen Írunk, de 
most állapítsuk meg, hogy rendkívül tetszett 
Dénes György, az elegáns és jómodoru bonvi
ván, aki egyúttal remek szinész is, Beregi 
Oszkár behízelgő baritonja, Rátkai Márton 
mindenkit felülmúló ötletes és sikeres produk
ciója, a rendkívül mulatságos Fodor Arthur, 
Latabár, de ne hagyjuk ki a női kvintett ve- 
zérszólistáját, a csengő hangú Verhfíczn Tlát, 
akit latunk még nagyobb szerepben is. Mindent 
összevéve: ez siker.

Stób Zoltán

a mi mozink
CAHTOI (Baross-tér 32. Tel.: 34-3-37): Alattunk a po

kol. Madge Ewans, Róbert Monlgomery. Jimmv Du- 
~ Magyar-osztrák futballmérkőzés. - Híradó.

Előadások: 444, 446. 448. 4410. Az első előadás léik 
helyárakkal.

CASINO (EskO-ut 6. Tel.: 83-1-02): Prolngólva: Dalol 
a mámor. Fősz.: Jan Kiepura. Jenny Jugo, Paul Komp 
Paul Hörbiger. - Híradók. (Hóik.: 4. 6. 8 10. — 
Az első előadáson mindennap félhelyárakkal).'

CITY (V., Vilmos császár-ut 38—38. Tel.: 11-1-40): Majd 
ín megmutatom . . .! Vígjáték, Fősz.: Litpino és Thelma 

Amerikuf rajz trükkíllm. - Vllághlradók, — 
Előadások: 4. 6, 8. 10. - Az első előadás félhcly- 
árakal.

CORSÓ G-áci-u. 9. Tel.: 87-4-02)- Majd én megmut.i- 
tóm bohózat. Fősz.: Stanley Lupino és Thelma 'ródd 
— Hokum-Holel. Trükkíilm. - Híradó. - (Minden- 
"aP kik ~ A hétköznapi első előadáa
félhelyáruj.

CORVIN (Józscf-körut és üllői ut sarok. Tel.: 38-9 88 
és 39-5-84): Kairói kaland. Vígjáték. Fősz.: Rcnato 
roller, wi.Iy Irilsch. Leopoiűine Konstantin. — 
Kisérő műsor. — (Kezdete hétköznap: ’46, 448, 4410).

DÉCSI (Teréz-körut 28. Tel.: 25-9-52 és 21-3-43). Di
rektor ur barátnője. Egy csúnya lány mulatságos tör. 
lénete lősz.: Dolly Haas. - Híradók. - (Hétk.: 
árak) ~ c^a^^sou mindenap félhely-

FORLM (Kossuth Lajos-utca 18. Tel.: 80-7-07. és 
89-5-43): Szivek melódiája. Fősz.: Eggerth Márta. Ma
gyar dalbetét. — Hirndók. — (Hétk.: 4. 6, 8 és 10. 
Az első előadáson mindennap félhelyárak).

KAMARA (VII., Dohánv-u. és Nyár-utca sarok. Tel.? 
ÍJ, 2??1 Modem Robinson. Douglas Fairbanks. — 
H radó. — (Hétköznap: 4. 6 8. 10. — Az első elő
adás félhelyárakkal).

OMNIA (Kqlcsejt-u. 2. Tel.: 30-1-25): Róbert Montgo- 
mery, Madge Evans. Waller Huston: Adattunk a po
kol! - Katolikus nagygyűlés Bécsben. — Vllághlradő.
— Magyar-osztrák válogatott futballmérkőzés. -
(Hétlr.: 6, 8 és 10. — Az első előadás mérsékel hely-
áru).

PALACK (Erzsébet-körút 8. Tel.; 36-5-23). Jesslea, a 
gettó leánya. Fősz.: Iréné Dunne és Ricardo Corter.
— A vihar. Szecuírozolt jelenet. Szavalja: Fehér 
Artúr. - Híradók. (Hétk.: 4. 6. 8, 10. — Az első 
előadáson mindennap fílhelyártdU)

RADIUS (VI., Nagymező-utca 22-24 Tel.: 20-0-98 és 
29-2-bO): Fra Dlnyolo. Stan és Pan remekműve, a 
cimszciypoen: Dennís King. — A zenélő mesekőnye. 
Trtkktilm. — Az OMfrák-magya? válogaloít mérkő
zés. - Világhlradó. - (Hétk.: 2-töl 6-lg folytatólago- 
són, azután 6. 8. 10.

ROYA.L APOLW (Erzséhet-körut 45. Tel.: 42 9-46 él 
41-902): S. O, S. Jíál’fky! '■'őst.. Leni Riefenatahl, 
Guslnv Dicssl, Ernái Üde!, Sepp Kist. — Híradók. — 
Az előadások kezdete hétköznap; 4. 6, 8 és 10 óra
kor. — Az első előadáson mindennap félhelyárak.

t'FA 'Teréz-kőru: 60. Tel.: *7,7-67  és 19-7-68): Vateer- 
hóboru. Főit.: Rcnnle Mitller, 'Villy Frifsch. Bár
sony Rózsi. — Velencei szerenád. Trükkíllm. — 
Híradó- (Hétk.: »46. 448 4410.)

URANIA (Rákóczi ut 21. Tel.: 46-0-45 és 46-0-46). 
Valcerháto'u. Fősz.: Renale Müller, Willy Erit se h< 
Bársony Rózsi. — Velencei izerenáő. TrülckUhn, -« 
Híradó. (Hétk.; 448, 448. iklOJ
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A HUNGÁRIA 
tragikus bukása

a vasárnap szenzációja
A Ferencváros simán győzött a „hunnak" otthonában — 
Újpest csak „muszájból" győzött - A Phöbus egy pon
tot és az erkölcsi győztes pálmáját hozta el Kispestről
— A Bocskai nem respektálta a budaiak válogatottjait

Á vasárnapi csonka forduló ismét meg
hozta a maga meglepetéseit. Vagy ki tudja? 
Talán már nem is megy meglepetésszámba, 
hogy

■ Hungária ismét érzékeny vereséget 
szenvedett el.

Ezúttal kaposvárott érle baleset a kék
fehéreket. A meglepetés erejével hat a má
sodik ligából fölkerült Phöbus újabb elis
merésre méltó sikere. Kispesten, a vasárnap 
még listavezető Kispest ellen döntetlenül 
játszani, valóban nagy feladat. Pláne félidő
ben még 2:0-ra vezetett a Phöbus s a mér
kőzés erkölcsi győztesének feltétlenül ő te
kinthető. A Ferencváros is folytatta diada

Beteljesedett a Hungária végzete 
Somogy—Hungária 3:1 (2:0)

Kaposvár, • október 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Kaposvár közönsége nagy tisztelettel fo
gadta a Hungáriát és soha nem látott tömegek 
vonultak ki a pályára. A kék-fehér drukker
had sem maradt távol a mérkőzéstől és nagy 
számban foglalt helyet a tribünön. A biztatá
suk azonban szinte

elveszett abban az extatlkus hangorkánban, 
amelyet a helyi közönség rendezett csapata 
biztatására. Erre minden okuk meg is volt, 
mért a kaposvári csapat hihetetlen erővel ve
tette magát a küzdelembe s remek játékkal 
viszonozta a szűnni nem akaró lelkes ovációt.

Az első félidő a Somogy állandó fölénye je
gyében telik cl. A fiatal, agilis csatárok nagy 
lendülettel vetik magukat a küzdelembe. A 
Hungária ellentámadásai egyelőre csak próbál
kozás jellegét viselik magukon s rendre meg
törnek a Somogy biztoskezü kapusának révén. 
A 7. percben

Murát Mzabadrugása fütyül a hálóba. 1:0.
Ez visszaadja a Hungáriának az önbizalmát, 
a mezőnyben fölénye Í3 van, de az akciók 
eredménytelenek. Előbb Titkos bombája, majd 
Turay cselezése hoz veszélyes támadást. A 30. 
percben jó helyzetből lövi Turay kapu mellé 
a biztosnak látszó labdát. Ezután egyperces 
szünet következik,

Sas Kálmánt gyászolja a Hungária és a 
kaposvári közönség.

A kezdés után durva játék indul meg, amit a 
biró csak ugy tud megfékezni, hogy két percre 
szünetelteti a játékot. A 40. percben Hungária-

Kis gólaránnyal, de biztosan győzött a Fradi Miskolcon 
Ferencváros—Attila 2:0 (0:0)
Miskolc, okt. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen' 
tése.) Négyezer jókedvű néző vonult ki vasár
nap a Népkert első őszi attrakciózus meccsére. 
Kitűnő őszi fulballiuő is kedvezel! a meccslá
togatóknak, akik azonban az előmérkőzés 
eredménye után rossz előérzettel tekintettek a 
nagy meccs elé. Az előmérkőzésen ugyanis az 
Attila újonnan szervezett amatőrcsapata 3:l-rc 
győzött a pcrcccsiek ellen és a kabalisták eb
ből folyólag a nagy meccs kedvezőtlen kime
netelére következtettek. Nekik volt igazuk. 
Már a meccset megelőző egykapura való rug- 
dosás során

Szemző, az Atilla kapusa jobbkarját ki
ficamította.

A nézőtéren megejtett népszavazás eredménye
ként igy Hidassy került a miskolci kapuba. 
Emiatt késedelmet is szenvedett a kezdés.

A meccsen a Fradi meglehetős csalódást 
keltett, amely Toldi és Korányi kivételével lé
lektelen játékot produkált. Ezzel szemben az 
Attila lelkesedéssel igyekezett pótolni techni
kai inferioritását.

A 40-ik percig a Ferencváros volt a játék

Balsejtelmes győzelem a derbi előtt
Újpest—Szeged FC 3:2 (1:0)

Újpesten már a mérkőzés előtt elkönyvelik n 
győzelmet, s a törzsközönség minden izgalom 
nélkül várja a szegedieket. Vita csak a Ferenc
város meccsről folyik, amelyet a jövő héten 
meg kell nyerni az Újpestnek, hogy nyugod
tan nézzen a bajnokság elébe. Ámde a nngy 
nyugalmat csakhamar megzavarja a szegediek 
lieves ostroma, amelyet az Újpest csak erőtel
jes támadásokkal tud meg-megs?-kilőni. Az 
egyik jól kereszlülvilt támadásból

komért csikar ki Pusztai, amit aztán Auer 
habozás nélkül a kapuba fejel. 1:0.

'A gyors siker kapkodóvá teszi az újpestieket, 
különösen n kapu elölt megy fejetlenül a játék. 
A csatárok élettelenül mennek a labdára s Sze
ged támadásai csak azért nem hoznak sikert, 

lainak sorozatát, ezúttal az Attilát saját ott
honában fektette kétvállra. Újpest győzött 
ugyan Szeged ellen, de úgynevezett nehéz 
meccs volt. A Bocskai váratlanul friss és 
ötletes játékot mutatott be a Budai „11“ el 
len s elég tekintélyes gólaránnyal intézte el 
a budaiakat. A III. kerület és a Nemzeti 
konstantinápolyi vendégszereplése miatt 
nem játszott bajnokit. A vesztett pontok 
figyelembevételével ez a sorrend: Ferenc
város 0 veszteit pont, Újpest 2, II. kér. FC 
<3, Kispest 4, Bocskai 4, Phöbus 4, a továb
biakban a Hungária 6 pontot, az Attila, a 
Somogy, a Szeged és a Budai „11“ egyaránt 
8—8 pontot veszitett eddig.

támadás zudul a Somogy kapuja ellen, Kal
már kél kornert erőszakol ki. Majd újabb 
faultok következnek, amelyek Bereczct a 
földre fektetik. Rögtön ezután

Joós startol a labdára, a kapu előtt át
tolja Győrinek, aki a 42. percben pazar 
gó*t  vág a csodálkozó Szabó hálójába. 2:0.

A közönség ujjong, extázisbán ünnepük a csa
patot, majd ellepik a játszóteret s csókolják, 
ölelik a játékosokat.

Szünet után a Hungária igyekszik veszélyes 
helyzetéből menekülni, támad is, de a kapos
vári védelem ragyogóan tartja magát. A Hun
gária fölényét ebben a periódusban előbb 
Kalmár, majd Turay kornere jelzi. A Somogy 
játékosai azonban nem respektálják n „nagy" 
Hungáriát s lelkesen, sőt sikeresen küzdenek 
a meg-megujuló támadások ellen. A 26. perc
ben azonban nem tudják útját állni a

Kalmár—Kardos-akciónak s megszületik a 
Hangária egyetlen gólja. 2:1.

A kaposváriak most erősítenek s egy perccel 
később Foór hatalmas iövése újabb góllal ter
heli meg az amúgy is megkínzott Hungária 
kapuját. Ezzel azután elintéződött a mérkőzés 
sorsa, a Hungária belenyugszik az újabb bal
sikerbe s csak a védekezésre fekteti a súlyt. 
A Somogybán nagyszerűen játszott Győri, 
Murát és Bors, mig a Hungáriából egyedül 
csak Kocsis játéka elégitette ki a szomorú 
drukkereket.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
0. Somogy 7 játék 10:17 6 pont

11. Hungária 4 „ 7:9 2 „

irányitója. Az Attila csak az utolsó 5 percben 
nyomult fel, de ez idő alatt is Hádának há- 
romizben kellett komoly akcióval elhárítani a 
veszélyt.

Számszerű eredmény csak a második félidő 
16. percében adódik, amikor Kemény beadása 
nyomán keletkezett tumultusban

Sárost szerezte meg az első gólt.
A gól után az Attila még frontban maradi, 

sőt korncrckct is rúgott.
A második gól közvetlenül a befejezés 
előtt esett Toldinak a hatos vonalról irá

nyított lövéséből.
Újrakezdésre már nem is volt idő. De a 

második gól érvényessége fölött váratlan vita 
robbant ki a biró és a miskolci határbiró kö
zött. Az utóbbi ugyanis azt vitatta, hogy a gól 
már a játékidő befejezése után esett. Az Attila 
most tanácskozik afölött, hogy a határbiró 
álláspontjára való hivatkozással megóvja-e a 
meccset.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
1. Ferencváros 4 játék 15:4 8 pont
7. Attila 6 „ 14:15 4 „

mert az ujpesli védelem szilárdan áll a lábán. 
Különösen Hóri jeleskedik, aki Kalmár és Ko
rányi II bombáit szépen fogja. Jakube ellen
támadásaiból csak veszélyes helyzetek szület
nek, a gólokra már nem lelik.

Szünet után Auer agilis támadásai veszélyez
lelik Pálinkás kapuját, azután pedig hosszú 
periódusra kénytelen átengedni a lilafehcr 
csapat a Szeged pompásan kombináló játékosai 
nak a terepet. Szinte lehengerelik most az. új
pestieket s a nagy fölényből a 9. percben 

Kalmár szép lövése ér hálót 1:1.
Az újpestieket még c» sem rázza föl, úgyhogy 
a 23. percben

ilounár remek lövése Ismét a hálóba zörren. 
2;L

A közönség szidja most az újpesti játékosokat, 
majd dühe múltán erőteljes biztatásba kezd, 
ami mindeneseire többet használ. A 36. percben 

Auer kitör és nagy bombával egyenlít. 2:2.
Következik a finis, amit megújult erővel küzd 
végig az újpesti csapat s már a 38. percben 
remek kombinációból

Jakube megszerezheti a nehezen születő 
győzelmet. 3:2.

Stílus kontra hajrá .
Bocskai-Budai 11 3:0 (1:0)

A nap legérdekesebb és legstílusosabb mér
kőzésének Ígérkező meccsre mintegy ezer em
ber volt kiváncsi. Ezek után azt tapasztalhat
ták, hogy az érdekességet és stílust a Bocskai 
csak egyoldalúan képviselte,

a budaiak három válogatottja pedig töké
letesen csődöt mondott.

Álmosan, minden ambíció nélkül telnek az 
első félidő percei s hol Polgár szomorú lab
dáin, hol pedig a Budai visszafelé játszó külö
nös játékmodorán busul a közönség. Negyed
óra után végre élénkebbé válik a behemót 
center és egymásután küldi az éles lövéseket — 
a kapu mellé. A nap oldalról éri a pályát s 
meredek szögben tűz a kapusok szemebe s 
igy a 19. percben

a labda árnyékát védő Alberti majdnem 
gólt kap.

A Bocskai két veszélyes helyzete zavarja meg 
a budaiak nyugalmát. Az egyiket Markos 
rontja el s azután mintegy modern Demoslhe- 
nes hosszú beszédet intéz a csapathoz, amely 
előtt igyekszik tisztára mosni magát. A tribü
nön az emberek a fejüket vakarják s egymás
után röppennek el az epés megjegyzések:

—- De hervadt meccs ez! . . .
Mire rádupláznak-
— Még csak két hétig kell titokban tartani, 

hogy ezek itt nem tudnak futballozni. Azután 
már úgyis kiderül . .

Hát bizony, Rökk közel sem játszik olyan 
jól, mint a húga, Polgár és Kárpáti 11. meg 
legföljebb csak árnyékai önmaguknak. Egye
dül Schuster fulbaliozik most a budaiak csa
patában. A 44. percben azután ö sem tehet 
semmit.

Eőry szabadrúgása Teleki és Vlncze ré
vén Markoshoz kerül, aki hatalmas bom

bával rémíti meg Fábiánt. 1:0.
Szünet után a budaiak még jobban összeesnek 
s már az. első percben Vincze fejese pattan a 
kapufán. Néhány korner és lövés a kapu mellé 
süvít. Mindazonáltal a Rncskal

ésszel és sok taktikai finomsággal 
kereszlülvilt támadásai erős tapsot kapnak. A 
18. percben

Markos ujabh komorét a berohanó Teleki 
Fábián kezei közül a hálóba sodorja. 2:0- 

Tapsot kapnak a debreceniek s aztán megszó
lal az epés hang:

—• Nullakcttö, akárcsak Bécsben ..» Most 
jönnek majd Polgárék . . .

De Polgárék nem jönnek. Sőt! Mennek- 
Visszamennek. A formájukban. Annyira hogy 
Markos egész szabálytalanul, sőt lovagiatlanul 
szamárfüleket mutogat az ellenfélnek. De et

Kispesten csaknem rövidzárlatot idézett elő
Phöbus—Kispest

— Bajnokcsapathoz méltó játékot kérünkl 
— hangzott a listavezető kispesti drukkerek 
biztatása. A piros-feketék az első nyolc perc
ben valóban ugy játszottak, mintha fel akar
ták volna falni az elsőliga újoncait. Ám a 10. 
percben felszabadul a Phöbus s

Rozgonyl hiába akarja Tárnokot szerelni, 
a jeles balszélső iövése a hálóban táncol.

1:0. óriási öröm a Phöbusék táján s megduz
zad a játékosgárda önbizalma.

— Jöhet a második is! — biztat hangosan 
egy villamossági ember. Valóban, ha Stoffián 
kissé gyorsabb volna, beröpülhetne a második. 
A Phöbus kapu előtt néhány viharos jelenet 
zajlik le, de a 43. percben mégis a Phöbus ér 
cl ujabb gólt:

Stoffián egyedül tör ki, óriási lövése kapu
fáról Békl elé pattan, onnan Tárnokhoz jut, 
aki nyugodtan továbbítja a kispesti ka

puba. 2:0.
Óriási kispesti szorongalásokkal kezdődik a 
második félidő. Nemes kapufalövése, Steiner, 
Mikes és Szabó bombázásai izgalmas, nehéz 
perceket okoznak A 16. percben Szabó II. a 
16-osról szabadrúgásból szép gólt lő a Phöbus- 
nak, de Steiner off-szájdja miatt érvénytelen a 
gól. Három perc múlva azonban

Majorszky biró 11-est ítél a Phöbus ellen, 
amelyet Szabó II. hálóba juttat. 2:1.

Elhamarkodott ítélet volt, senki sem látott sza
bálytalanságot.

— Gyerünk egy Phöbus góllal is. régen lát
tunk már — hangzik a biztatás.

Tárnok majdnem eleget is tesz a közóhaj
nak, de közvetlen utána Sloffiánnak és Béki- 
nek állna a góllövés. Fűtött izgalom. A lelke
sedés és a hizlalás valóságos bábeli nyelvza
vart okoz. A 37. percei mulatja az óramutató,

A hamburgi rádió vö t kom
binált zenekara hazatérve, 
BAKOS GUSZTI 
vezetésével minden este a

KOLOZSVÁR 
kAvéhAzban fátMlk.
Dohány-n. 40. Kamara-mozgóval szemben

Tologatásokkal, főként védekezéssel telik a to
vábbi idő. Az újpesti csapat csalódást keltett 
s a népes drukkerhad szorongó szívvel gondol 
a jövőbeli nagy derbire.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
2. Újpest 5 játék 11:5 8 pont
8. Szeged 6 „ 9:16 4 „

győzött a debreceni csapat

től gyorsan elmegy a kedve, mert most a /?'*•  
dal rohamoz és Sztancsik erőteljes bombáját 
csak egy láb közbejötté, meg a kapufa tudja 
megakadályozni gólbatartö útjában. Nem sok
kal később Bachmann iövése kerüli el hajszál
nyira a kaput, hogy rögtön ezután Teleki te
rüljön cl az ellenfél kapuja előtt. Rossz nyel
vek szerint

mellberugta sajátmagát.
S ebben nem is volna semmi csoda, hiszen

EÖRY SZABADRÚGÁSÁT MARKOS KEGYET
LENÜL BEVÁGJA— AZ UTOLSÓ PILLANAT

BAN. 1:0.

ilyen technikás csatárnál még ez sem lehetet
len. Nagy Bocskaí-fölény van, amit Schuster 
szónoklattal akar megakasztani. Sajnos, a bí
róhoz intézi ezeket a filippikákat. mindaddig, 
amíg a biró ki nem küldi a pályáról. Nyilván 
félreértette Schuster szavát ,ami nem csoda, 
mert a ferencvárosi pálya hires a rossz akusz
tikájáról. Még öl perc van hátra, ami Vinciét 
nem csüggcszti s a 41. percben

■ tizenhatosról lőtt szabadrúgása minden 
akadály nélkül jut a hálóba. 3:0.

A válogatókat nem igazolta a Budai 11. De 
még a budai „három" sem . , .

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
4. Bocskai 5 játék 12:6 6 pont

12. Budai „11“ 5 „ 11:17 2 „

a villanycsapat
2:2 (2:0)

amikor a Phöbus kapusa kifut egy lebegő lab
dára, amit Rátkai ér el a fejével és

máris bent van a sokat jelentő kiegyenlítő 
gól. 2:2.

Mindkét oldalon emberfeletti idegrázó küzde
lem. Ide is, oda is bemehetne a harmadik gól, 
de ez az eredmény igazságos. Kévésén múlt, 
hogy a lecsepült villanycsapat nem idézett elő 
rövidzárlatot Kispesten ...

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
3. Kispest 6 játék 16:8 8 pont
4. Phöbus 5 „ 9:9 6 „

MI LESZ JÖVŐ VASÁRNAP?

üllől-ut: Ferencváros—Újpest, előtte: IIL
kor. FC—Somogy.

Berlini-utca: Phöbus—Bocskai.
Miskolc: Attila—Budai „11“.
Szeged: Szeged FC—Nemzeti.
A Hungária—Kispest meccset szombaton

játszók a Hungária-uton.

X Young Strlbling, 
a világ egyik legkivá
lóbb nehézsúlyú boto
lója, súlyos sebe kö*  
vetkeztében meghalt.

Huszonkilenc eszten
dős volt a tragikus 
körülmények közölt el
pusztult vasöklii Strib- 
ling. Egyike nz óriá
soknak, akiket méltán 
gyászolhat Amerika.

A KORNERRUGÁS ÓYORSASÁGI VILÁG
REKORDJA

Londonból jelenük: A korner gyorsasági vi
lágrekordját kétségtelenül a Southports nevű 
ligacsapat tartja. Ez a legénység az Accrington 
ellen játszott mérkőzésén már az első hét perc
ben hat kornert rúgott. Pontosan öt perccel ké
sőbb tizennégyre javult a sarokrúgások száma, 
majd az első félidő tizennegyedik perce meg
hozta a 2i-ik kornert is. A krónikából végül no 
felejtsük ki azt sem, hogy a rekor sarokrúgá
sokból egyetlen góf sem születetik
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A BBTE országos rekorddal nyerte
a 4x100 méteres stafétabajnokságot

A BEAC-pályán rendezett atlétikai verseny- I 4^1000 méteres ifjúsági staféta: bajnok: 
nvel kapcsolatban tartották meg ■ 4X100 é» ojMAC csapata (Rátonyi, Bibényl, Juhász, Gár

donyi) II p. 28.8 mp. 2. FTC 11 p. 56 mp. 3. 
Tatabányai Sportklub 11 p. 58.0 mp.

800 méteres síkfutás: Stiedl Zollán-vándor-

4X1500 méteres stafétiib.ijnokságokal, továbbá 
több ifjúsági bajnokságot A jólsikerüli verseny 
részletes eredményei a következők:

4X1500 méteres szenior staféta: bajnok: 
UTE csapata (Sáros!, Sárvári, Juhász, Pállj) 17 
p. 06 mp. 2. MAC A-csapafa (Varjas, Naszád!, 
Bejczy, Szabó) 17 p. O? 1 ,np.

4X 700 méteres szenior staféta: bajnok: 
BBTE A csapata, amely országos rekorddal 
nyerte a bajnokságot. A csapat tagjai: Minnnch, 
Kovács Pajzs, dr. Hnggambi. 42.1 mp. (Orszá
gos rekord.) 2. BEAC csapata (Bótky, Obilz, 
Iléjjas, Ih rmannl 43 8 mp. .3. BBTE B-csnpnta 
45 mp. A MTK csapatát diszkvalifikúllúk. Ideje: 
44.8 mp.

Távo'ugrás: Kovács György-vándordij. 1. Ha
vas FTC 664 cm. 2. Somló FTC 655 cm. 3. Sóli 
MTE 650 cm.

f/jOO méteres tfjufiligl staféta; bajnok: MAC 
csapata 45 mp. 2. PEAC 45.5 mp. 3. MTK 
46.4 mp. 

díjért: 1. Vértes ESC 1 p. 59.8 mp. 2. Dudás 
UTE 2 p. 04 mp. .3. Szabados PSC 2 p. 05 mp.

Hármasugrás: Sebők-vándordijért: 1. Somló 
FTC 1.3 in 18 cm 2. Magyar FTC 12 m 72 cm.

4X400 méteres staféta: 1. BBTE A-csapata 
(Barsi, Szabó, Szalui, Kovács) 3 p. 24.2 mp. 2. 
MAC A-csapnta (Nagy, Kozák, Madri, Doha) 3 
p. 26.4 mp 3. BEAC. A-csnpata (Czakó, Héjjas, 
Sárvári, Obilz) 3 p. 27.8 mp.

.5000 méteres öt ös szenior csapatverseny: 1. 
UTE 38 ponttal (Sárosi, Juhász. Sárvári, Pálfi, 
Nagy). 2. Törekvés 47 pont. 3. MTE 60 pont.

4X400 méteres Ifjúsági staféta: bajnok: MAC 
A-csapala 3 p. 37.6 mp. 2. MAC B-csapata 3 p. 
38 mp. 3 .Törekvés .3 p. 39.6 mp.

■ 3000 méteres ifjúsági ötös csapatverseny: 
bajnok: UTE csapata 37 ponttal. 2. PEAC 42 
pont. 3. MTE 58 pont.

Nyugati-csoport
A GSE a Kelenvólgyi együttesben nehéz va

dat terített le. Vezet a GSE (8pont) a B. Ma
gyarság és az OMSC (—6 pont) eWtt.

lapterjesztők—Juventoa 3:1 (2*0).  Góllövők: 
Rottkcl, Slleber, Lichlblau, ill. Síim!.

A hét hősei: Zloch 33 FC, Szilágyi ESC, 
Reiner KASC és Moldován MEMOSZ

A tegnapi forduló az első osztályban egy 
régi, érdemes harcosi avatott Hét Hősévé. 
Zloch Gyulát, a 33 FC kitűnő játékosát. Csa
patát fényes dirigálásával s főleg négy góljavai 
vezette diadalra a KFC ellen. Nem kis mérték
ben játszott közre az eredmény kialakulásánál 
közmoildásszorii lelkesedése,

A II. osztályban egy hátvédé a pálma: Szi
lágyi. a PSC, játékosa ezen a poszton fölényes 
játéktudásával és mindent beleadó, fanatikus 
küzdenitudásával uj lendületet vitt csapata já
tékába, ami végeredményben a fölényes győ
zelmet jelentette.

A KASC—PTBSC derbin a győztes KASC 
jobbszélsője, Reiner Lajos emelkedőit ki az

Goldberger—Kele.'VÖlgy «11 (1:0). G611öv6k(
Mtaíro, (2). RUIM. Hl. CsukrSny.

Orv. Műszerész—Fllatórlgát 4:1 (8:0). Gól
lövők; Tóth (2), Szlatinszky, Nemes, ill. Gig- 

ler.

osztály összes többi játékosai fölé. Minden ak
ciója veszélyes volt, a győztes gól az ö ér-

Egy mcglepelésszerü győzelem hozta elő n 
IV. osztály Hősét. A MEMOSz-Fcr. Kaszinó 
mérkőzés 5:4es eredménye maga is mutatja, 
hogy nagy harc folyt a gyepen. Ebben az ideg
küzdelemben vezette a támadások sorozatát 
Moldován, a MÉMOSz jclcssége, aki kel góljá
val közvetlenül is hozzájárult a győzelemhez.

A Hét Hősei Ösy-Blazsek László szobrász
művész pazar kivitelű plakettjeit (melyeket a 
Havcl Pál cég készitelt) szerdán este 6—7-:g 
vehetik át a Hétfői Napló kiadóhivatalában. 
(VII., Erzsébel-körut 4, I. emelet.)

A TLK pontot vett el
a BSzKRt-től

Galambos győzött 
a marathoni bainokságbao

A tegnapi forduló nem egy meglepetést ho
zott. Az. első a BSzKRT ponlvcsztesége, a má
sodik az FTC súlyos veresége. Sorban követ
kezik: pontot adott le nz. UTSE, kikapott a 
RAFC, PTBSC, Fér. Ka-zlr.ó

I. OSZTÁLY
Pártos-csoport

Meglepetés az FTC gyenge eredménye. Az 
Elektromos és a Törekvés szépen nyomul 
előre. Vezet a MÁVAG (9 pont), a Törekvés 
(6 pont) és nz E’éklromos (5 pont) előtt

Törekvés— MTK 7:1 (1:1). Góllövök: Készéi 
(3, egyet ll-esből), Regös II. (2), Roncsok és 
Magó, ill. Haluskn (1 Lesből). Az MTK csak 
szünetig volt ellenfél. Szíics (Törekvés) és Ba
logh (MTK) kiállítva.

MAVAG—-C1MOVE 4:0 (3:0). Góllövők: Plá- 
v!c» (2) és Antal (2). Fölényes, biztos győze
lem

Elektromos—BMTE 5:2 (0:0). Góllövők:
Oberfrank (3), Teres, Sohn, ill. Varga és Borhy 
(II-ősből). Boronkny igen gyengén bírásko
dott, emiatt botrányosan folyt íe a meccs. A 
BMTE kapusa és Oberfrank összeverekedett, a 
biró mindkettőjüket kiállította.

„33“ FC—Kelenföld 6:.3 (2:2). Góllövők:
Zloch (4), Wéber, Varga, ül. Görög. Nagy és 
Bednnrik. Egycrtrongu ellenfelek küzdelme, 
melyet Zloch döntött el.

Fér. Vasntna—WSC 3:1 (2:1). Góllövők:
IIoiHhy (2), í’.Mipó, iii. Szabó. Durva játék, 
biztos győzelem

EMTK—FTC 3:0 (1:0). Góllövők: Koronczny 
(-) é.s Zimmermann. Az FTC gyenge napot 
fogott ki.

Bíró-csoport
Hatalmas meglepetés a BSzKRT pontveszte

sége. Vezet az UTE (9 pont) a Turul (8 pont), 
BSzKRT és Testvériség (5—5 pont) elölt.

Postás—VI. kér. FC 4:0 (2:0), Góllövök:
Kertész (2), Mátéffy és Bobrik. Állandó Pos- 
tás-fölénv, kevés góllal.

BSE—III. kor. IVE 5:2 (1:1). Góllövők:
Kozma (2). Aradi (2) és Nagy, ill. Sugár és 
Boskovitz. A BSE fölényesen győzött.

UTE—Testvériség 5:0 (2:0). Góllövök: Kál
lai (2). Aranyosi, Sándor. K-raisel (öngól). Is
kolajátékban győzött az UTE.

TLK—BSzKRT 1:1 (1:1). Góllövök: Pfand- 
Icr és Gergelv Durvaságokkal tarkított küzde
lem. Weisz és Báder (BSzKRT), Zeisl és J;i- 
ger (TLK) kiállítva.

Turul—URAK 2:1 (1:1). Góllövök: Zimmer
mann, Fűzi IV., ill. Kármán. Szerencsés győ
zelem

IIAC— BEAC 3:2 (2:1). Góllövők: Jakab,
Vajda, Tóth (11-ősből), ill. Németh és Kertész. 
Az egyetemisták gyenge futballt játszottak.

II. OSZTÁLY 
Kárpáticsoport

BRSC nagy vadat terített le a CsTK-ban. 
Vezet nz SzFC (9 pont) a BTC (8pont), K1C, 
BRSC és Köb. AC (6 6 pont) előtt.

BRSC—<X1K ft:4 (1:1). Góllövök: Brunner 
(2), Kovács (2), Suga IV, ill. Adler (2), Gangó 
és Gciger.

MAFC— OTE 6:1 (0:1). Góllövők: Benedek 
(2), Szabó (2), Horváth és Szűcs II., ill. Sághy.

BTC—Hungária 3:1 (1:1). Góllövők: Rigó
(2) és Majoros, ill. Pelrás.

SrAC-KTC 2:2 (2:1). Góllövök: Kolerba (2), 
ill. üveges és Pál,

KSC—Ganl 3:2 (1:0). Góllövők: Pelőcz II. 
'(2), Valicsek, ill. Horváth II. és Ambrus.

Köb. AC—FSE 3:1 (0:1). Góllövők: Sztorek 
)V. (2), Vájná, ill. Tollai.

SzFC—Felien 1:0 (0:0). Góllövő: Szloboda. 

Stobbe-csoport
Nagy meglepőién nz UTSE pontvesztesége. 

Vezet a/ UTSE 111 pont) az. RTK (8 pont) és 
BLK (7 pont) elölt.

RTK -Vasún 5:1 (0;l), Góllövők: Künn (3), 
íftrga ill Bmdu.

Nyomdász -BTK 4:2 (3:1). Góllövök: Hem- 
nier (3). I.öb II . ill Hütlcr (2).

Paniulipar —Bp. Vasutas 1:1 (1:1). Góllö- 
vök: Golth.nz, ill. Zubálv.

MFTR Főv. T Kör 4:3 (1:1). Góllövők:
Mflllor (2), Czlegler (2), ill. Juhász (2) <s 
Körmöczy.

BSE— TSC 1:1 (1:0), Góllövök: Tóth, Ili. 
Cznnlk.

BI.K-VTSE 0:í. A, UTSE el.ó ponlJAI 
vesztette.

PSC- ZAC 5:0 (.3:0). Góllővők: Szedres (3) 
és Brezsány Szilágyi (PSC a mezőny leg
jobbja volt.

Hl. OSZTÁLY.
Oprée-csoport.

A derbit az MSC biztosan neyrle. Vezet az 
MSC (9 pont) a I’. Törekvés és a BAFC (8—8 
pont) előtt

VI. SC—UMTE 5:2 (2:0). Góllövő: Balogh (2), 
Büki (3), ill. Csábi és Baklcs.

MSC—BAFC 2:0 (2:0). Góllövő: Primula (2).
P. Törekvés—Compactor 5:1 (2:1). Góllövők: 

Siha (2), Gulyás (2), Farkas, ill. Schmollkó.
NTC—PMTK 3:2 (2:2). Góllövők: Llnhard 

(2), Fülöp, ill. Molnár I. és II.
Jutagyár—Törökőr 6:2 (3:2). Góllövők: Szu

sza (3), Stámusz (2), Gramsh, ill. Vincze (2).
Malaky-csoport.

Favoritgyőzelmek. Vezet az SzRTC a Háló
kocsi (9—9 pont és a Gránit (8 pont) előtt.

Húsos—Meneküllek 2:1 (1:0). Góllövők: Do- 
leschall (21, ill. Nagy, Fehér (Húsos) a me
zőny legjobbja volt.

KSSE—KTK 3:2 (2:2). Góllövök: Schubert 
(2), Spaczierer, ill. Orabek és Zöld.

KEAC—KAOE 1:1 (1:0). Góllövők: Haus- 
knecht, ill. Nyári.

SzRTC—Kalapos 3:1 (2:1). Góllövők: Varga
111. (2), I. ill, Tóth.

Gránit—Drasche 3:2 (0:1). Góllövök: Weisz 
(2), Tnraszán, ill. Trukul és Kolerba.

Hálókocsi—Klsp. AC 2:1 (1:1). Góllövők: Lin- 
czinger, Bcnovics, iU. Pál.

Springer csoport.
A KASC legyőzte a PTBSC-tl Vezet a B. Test

vériség a KASC és I. kér. SC előtt Valamennyi 
9 pontost

I. kér. SC—Vérhalom 3:0 (1:0). Góllövök: 
Szilágyi (2) és Krén.

BSC—UFC 2:1 (1:0). Góllővők: Gyimóthy, 
Kajszi, ill. Beme.

KASC—PTBSC 2:1 (0:0). Góllövők. Kornfeld 
(ll-esből), Kelemen, ill. Beinhardt .

B. Testvériség—ÉMOSz 4:1 (1:1). Góllövők: 
Jerábek (2), Belánszki, Wéber, ill. Schmidt 
(ll-esből).

BBFC—Spárta 7:2 (2:2). Góllövők: Hill (3), 
Pinlarics (3), Krupéji, ill. Braun (21.

BIK—LTE 4:0 (1:0). Góllövők: Bakos (2), 
Hutrinann és Szabó (ll-esből).

IV. OSZTÁLY.
Északi csoport.

A RÁC szépen nyomul előre. Vezet az Autó
taxi (10 pont) az ÜVASC (8 pont) és a RÁC 
(7 pont) előtt.

Autótaxi—MTC 5:2 (2:1). Góllövők: Sefcsik 
(2), Rémni II., Bcnkovits, Neumann, ill. Ko
vács és Kiéin.

RESC—Zsolnay 2:1 (1:1). Góllövők: Löffler 
(2), ill. Helyei II.

P. Remény—Az Est 5:3 (4:3). Góllövők:
Bnrtkó (3), Kosuczki (2), ill. Kókai (2) és Sa
lamon.

ÜVASC—RMTE 5:4 (3:1). Góllövők: Gárdo
nyi I. (2), Kiss (3), ill. Sercss (2, ll-esből), 
Doma és Pásztor.

RÁC—T. Előre 2:0 (1:0). Góllövők: Gál és 
Ecker.

Déli csoport
Meglepetés n P. Julagyár veresége. Vezet az. 

ETSC (11 pont) nz ETC (8 pont) és a K. Törek
vés (7 pont) elölt.

M. Posztó—P. Juta 2:0 (2:0). Góllövők. Má- 
rer és Tamási I

Stondy—G. Drasche 3:1 (2:0). Góllövők:
Zsurnik. Wágner, Szomori, ill. Kronercsik.

Valéria—SzTE 3:2 (1:1). Góllővők: Pancsó 
(2). Varga, ill. Brozer és Agócs.

ETC—K. Törekvés 4:2 (2:1). Góllövök: Jókai, 
Urbancsik, Spiesz (2), ill. Kalocsai és Szabó.

K. Húsos—SzNSE 4:3 (1:1). Góllövök: Olaj
kár (2), Bednnrik, Slaircza, ill. Szebehelyi, 
Krecsmnrik és Szegedi.

ETSC—Klsp. VI. kér. 2:0 (0:0). Góllövök: 
Sznkács és Paradovszki.

Keleti-csoport
8 MEMOSz legyőzte n Fér. Kaszinót. Vezet 

a/ MFOE 19 pont) a Köb. FC, Fér. Kaszinó, 
NSC és MEMOSz (8—8 pont) előtt.

Köb. FC—Siketek 10:0 (3:0). Góllövök: Pll 
(.»', Platt (3) és Szurdok (2).

MFOE X. Remény 2:1 (1:0). Gó lövők:
Molnár, Slelczcl, ill. Sznbó.

VA( Cukrász 3:0 (3:0). Góllövők; Brucken- 
slciu i'.’i és Kanizsai.

X. FC PATE 2:1 (0:1), Góllövök: Magyar, 
Szántó, ill. Pozsonyi (ll-esből).

MEMOSz Fér. Kaszinó 5:4 (1:3). Góllövők: 
Moldován (2), Kricsák (2), Pirku, ill. Paskál 
(2), Kovács és Mi".fii

Drogulsták—VII. Amatőr 2:1 (1:0). Góllövők: 
Hegedűs és Schöninger, ill, lk'J r*ikx.

Vasárnap délután rendezték meg Magyaror
szág marathoni bajnokságát a fehérvári ország
úton. A versenyen huszonegyen indullak, akik 
közül tizenkilencen be is futottak a célba. Az 
időjárás rendkívül kedvezett a versenynek, en
nek ellenére aránylag gyenge eredmények szü
lettek. A részletek a következők: bajnok: Ga- 
I. mbos ESC 2 óra 46 p. 27 mp. 2. Kuzbell BBTE 
2 óra 51 p. 27 mp. 3. Gégény ESC 2 óra 53 p. 
27 mp. 4. Zelenka Salgótarján 2 óra 56 p. 11

Nagy eredmények napja 
a II. ligában

A tegnapi fordulóban a Vasas nagy formá
ban verte a Szürketaxit. Meglepetés az SzNFC 
budatéténvi súlyos veresége. Könnyen győzött 
az Ele FC és a Váci Reménység. Vezet a So
roksár (10 pont) az Etc FC (8 pont), Váci 
Reménység (7 pont) és Vác FC (6 pont) előtt.

Vasas—Szürketaxi 6:0 (5:0). Góllövök: 
Brunecker (2), Molnár I. (2) és Molnár II. (2). 
A Vusas csatársora régen látott szép játékot 
mutatott be. Molnár II. a mezőny legjobbja. 
Varga (Szürkelaxi) és Kovács (Vasas) levonu
láskor összeverekedett.

Millenáris—Csepel 1:1 (0:). Góllövők: Veres, 
ill. Sós. A lelkes csepeliek meglepték a Mille
nárist.

Soroksár—Vác FC 1:0 (0:0). Góllövő: Kele
men. Izgalmas, szép kiuJulem. A Soroksár 5 
kapufát lőtt!

Etc FC—Nagytétény 5:1 (2:1). Góllövök: Bc- 
rcczki II. (2), Seress, Pomázi, Pilis (öngól), 
ill. Simon. Állandó fölényben győzött az Etc 
FC.

Budntétény—SzNFC 5:1 (3:0). Góllővők: Me- 
licher (4), Hcndrich, ill. Lengyel. Megérdemelt, 
biztos győzelem.

Budafok—Drogulsták 3:1 (1:0). Góllővők:
Tritz (2), Králl (1 lesből), ill. Sötér. Az át
szervezett budafoki csatársor remekül játszott.

Váci Reménység—Bak TK 5:2 (2:1). Gól
lövök: Köbl H. (2), Tóth (2) és Brand, ill. 
Kufi III. és Arató. A váciak — meglepetésre 
— fölényes biztonsággal győzlek.

ŐFELSÉGE A GYERMEK!...
Londonból jelentik: Az ifjúság szerelelében 

követésre méltó példát mulat a Sheffield Wcd- 
nesday, amely a szezon folyamán a pályáján 
játszódó összes liyamérkfítésekre 1000—1000 
darab szabad jegyet bocsát rendelkezésére a 
sheffieldi középiskolai tanulóknak.
AZ OLASZ IFJUFUTBALL’STÁK GYŐZELME 

A NÉMETEK FELETT.
Kómából jelentik: Olaszország ifjúsági válo

gatott csapata 4:3 (1:2) arányban győzött Né
metország együttese ellen. A huszonötezer főnyi 
közönség lelkesen ünnepelte a német labdaru
gókat, akiket kilencezer ifjú ballila bevonulása 
előzött meg.

A kormányzó lova: Kurkud Khan nyerte 
a Szent Lászlő-dijat

A kétévesek legerősebb próbálóidé a Szent 
László díj volt a vasárnapi versenyek esemé
nye. Az értékes díjért a pálya t gjobb hat két
évesét nyergeitek fel, melyek közül legutóbbi 
rossz futása ellenére is az eddig legjobbnak 
tartott Cagliostrót telte meg a közönség favo
rittá. A jól sikerült start uán Caglioslro hosz- 
szakkal szaladt meg ellenfeleitől - már verhe
tetlennek látszott, amikor a finisben C.saplár 
nagy erővel harcba dobta Kurkud Khant f az 
utolsó méterben a második helyre szorította a 
fnvorltot. Kurkud Klian legutóbb Bécsbon meg
nyerte a húszezer schillinggel díjazott Gróf 
Eslerhózy-memoriált s már ezzel igazolta, 
hogy istállója eddig méltán tartotta mindig 
nagyra, mai győzelmével pedig legjobb két
évesünkké lépett elő. Kurkud Khan a Kende
rcsi ménes álnév aluli futtató kormányzó lova, 
aki személyesen volt jelen lova pompás győ
zelménél. Á verseny után a közönség meleg 
tüntetéssel üdvözölte a kormányzót. A nap 
egyébként a meglepetések, de egyben a reali
tás jegyében folyt le. Az ötödik futamban sú
lyos baleset történt bel ka bukásával, melyről 
lapunk más helyén emlékezünk meg Itt Pici 
nyert volna, ha az elbukott le lka nem akadá

mp. 5. Csonka Szegedi Vasutas 2 óra 59 p. 0Ö 
mp. 6. Gyelvay Szeged (egyleten kívül) 3 óra 
02 p. 17 mp. 7. Gölbaum BSzKRT 3 óra 06 p. 
10 mp. 8. Csaba BSzKRT 3 óra 15 p. 24 mp. 
9 Hitiig MAC 3 óra 17 p. 08 mp. 10. Halla II 
Kassai AC 3 óra 21 p. 51 mp. 11. Kucscra 
BSzKRT 3 óra 25 p. 37 mn. 12. Pálost BEAC 8 
óra 26 p. 54 mp. 13. Lovas MAC 3 óra 37 p. 02 
mp. 14. Konecsny ESC 3 óra 38 p. 09 mp. 15. 
Halla I. Kassai AC 3 óra 39 p. 56 mp. 16. Ni- 
goscsik Kassai AC 3 óra 40 p. 07 mp.

DÁNIA LEGYŐZTE FINNORSZÁGOT.
Kopenhágából jelentik: Dánia Finnországot 

2:0 (1:0) arányban legyőzte. A mérkőzést hu- 
szonötzezer főnyá közönség nézte végig.

PRÁGA FUTBALLVASÁRNAPJA.
Prágából jelentik: Sparta—Nachod 6:3 (4:0), 

Slavia—Zidenice 3:2 (1:1), Bohemians—Teplitz 
3:2 (3:0), Viktória Ziskov—Kladno 3:1 (1:0).

A BÉCSI FUTBALL EREDMÉNYEI:
Bécsböl jelentik: Rapid—Admira 6:2 (4:1)’, 

FAC—FC Wien 3:2 (1:2), Ausztria—WSC 4:3 
(1:3), Hakoah—WAC 1:0 (0:0)..

X Hartmann László futotta az FTC gugger- 
hegyi versenyének legjobb idejét 1 p. 43.12 
mp.-et 1600 méteres távon. A szóló motor
kerékpárok között Kozma Endre 1 p. 47.89 
mp. ideje a legjobb.

X A kerékpáros hegylbajnokság előfutamait 
vasárnap tartották meg a Svábhegyen, három é: 
iélkilométeres útvonalon. A versenyen kilenc
ven kerékpáros indult. Az első előfutamban 
Orczán (Törekvés) győzött, a második előfu
tamban Kacziány PSE, a harmadikban Éles 
PSE, a negyedik előfutamot Karaki Pestszenl- 
erzsébeli Viktória, az ötödik előfutamot pedig 
Nemes BSE nyerte. A nap legjobb ideiét K«- 
cziany érte el 10 p. lő mp-el.

X A sporttársadalom nagy részvéte mellett 
temették el Sas Kálmánt. Sas Kálmánnak, az 
MTK alelnökér.ck váratlan halála súlyos vesz
tesége a magyar sporltársadaloinnak. A régi 
kiváló sporlférflut vasárnap délelőtt temették 
a sportélet nagy részvéte mellett a rákoske
resztúri zsidó temetőben. A gyászszertartás 
után ürüli Alfréd, az MTK elnöke búcsúztat'^ 
az elhunytat. A koportól az MTK tagjai vitték 
a sirhoz, ahol a régi MTK-islák nevében Mal- 
csiner Gyula, az. egykori bajnok mondodt meg
ható búcsúztatót. Sas Kálmán földi maradvá
nyai néhai Wachsinann Dezső és Bodor Ödön 
hamvai közelében nyugosznak.

X Befejezték a bajnoki lövész versenyeket. 
A Magyar Országos Lövészszövetség bajnoki 
versenyeit vasárnap befejezték. Az összetett 
egyéni hadipuskabajnokságat Tarics Tibor, a 
csapatversenyt a BPLE nyerte. Az íjászat ösz- 
szetcilt versenyének győztese Gelencsér József 
(MOVE Mátyás Király LE.).

X Külföldi nagyságok n TTC autó- és motor
versenyén. Hartmann László, Burggaller, Moris 
és még 6 külföldi Európa-bajnok automobil és 
motorkerékpár versenyző vesz részt a TTC. 
15-iki országos automobil és motorkerékpár 
versenyén.

lyozza. Részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Mr. Corner Orplnglon (6:10) 

Esch, 2. Pascal (3) Gutal. Fm.: Néni, Csalóka. 
Tol.: 10:13. Befutó 5:19. — II. FUTAM: 1. 
Pauly H.-né Livnrno (2X) Tuss, 2. Csatlós 
(2*/s)  Csula. Fm.: Szelindek, Rabló, Salvator, 
Csibész. Tol.: 10:64, 25, 18. Befutó: 5:122.50.
III. FUTAM: 1. Kenderes! ménes Kurkud Khan 
(2’/») Csapiár, 2. Caglioslro (1 '/<) Esch, 3. Ca
sablanca. Fm.: Léka, Gutruno, Csacsogó. Tót.: 
10:40 19, 18. Befutó: 5:85.50. — IV. FUTAM: 
1. Kővér A. Liliom (6) Wciszhnch, 2. Balzac 

j (6) Weekermann, 3. Tammuz (6) Kollár. Fm.: 
Nem nem soha, Éleiké, Essex, Dénes, Bácska, 
Léva, Relyezál, Relnche, Dlvlsor, Fityula. Tol.: 
10:99, 36, 42, 31. Befutó: 5:320.50. — V. FU
TAM: 1. Anonymus Kereső (6) Gutái, 2. Casa
nova (4) Sejbnf, 3. Pici (6) Teltschik. Fm.: 
Csak előre, Gyöngyike, Hárem, Felkn. Sós
kifli, Karnagy, Tiró, Üstökös. Tol.: 10:82, 29, 
20. 30. Befutó: 5:237. — VI. FUTAM: 1. Tom
pái ménes Pipiske (6) Wolbert, 2. Legyes (6) 
Klimscha, 3. Máramaros (12) Vasas. Fm.: 
Csoda, Verily, Puszta, Ragyogó, Beauris-age, 
Sylva, Budár, Suhancz, Lcsbia, Hctlv, Ltnk»4 
Tat.; 10:129, 46, §4*  59. Befuté 5 9
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Még egy Sárosi és feleannyi hajrá!
JXz érdektelen szakértők 
a “Wundermannschaft"

Az osztrák-magyar labdarugó csala hullá
mai még ma sem üllek el Nem csupán itthon, 
de a világsajtó hasábjain is vissza-visszacsen- 
dül a nagy küzdelem hangja s (alán az egyet
len különbség a két tábor között, hogy odaát 
kevesebb a — személyeskedés A hazai szakér
tők népes hadának véleménye általában két 
teljesen eltérő, egymásnak ellentmondó cso
portba sorozható.

Vannak, akik a kiharcolt döntetlen mámo
rától változatlan hévvel gőzölnek, s van
nak, uklk józanul és érdektelenül ugy íté
lik, hogy egyelőre nincs ok a nagy reklám
kampányra. Vagy ha ok vun is, alap nincs!

Hogy a jövő kiket igazol, azt vita keretében 
ugy sem lehel elintézni Viszont annál erélye
sebben kell visszautasítani azt a divatos, ha
szontalan, sőt kártékony szólamot, amely ha
dat üzen a magyar futball hagyományainak és 
alkalmas arra, hogy az amúgy is leromlott 
színvonalat —• jó esctbeul — állatid  ósitsa. 
Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy 

az ész és a technika futbaUjának akarnak 
egyesek szemfedőt készíteni és a fogyaté
kos tudás pótlására elegendőnek tartják a 

nyers erőszekof.
A legkülönbözőbb beállilásban tálalják a kö
zönség és a futballisták elé, hogy a bécsi dön
tetlen megbuktatta (csak igv, ilven röviden!) 
a hires osztrák iskolát és egyedül üdvözítő 
fegyverré emelte :» hajrá-slilust. Hetet-havat 
összehordanak az érlhvtdlcn cél érdek ben és 
ugyanakkor, amikor megállapítják, hogy a 
magyar csapat erőssége Sárosi észjátéka volt, 

hozsannát zengenek a technikádon csatár- 
finomságo- 
a futballt

játéknak, fitymálják a taktikai 
kát s általában mindazt, ami 

futballá teszi.
Eltekintve a humortól, ami —
Sindelár és Polgár összehasonlításában rejlik.
(remélhetően, a mi derék centerünket ez nem..
fogja megszédileni) egyenesen bosszantó a te- Iaz agyoncsepiilt 
kintélyek és a múlt keserű tapasztalatainak '

például

és a sportközönség programja ez, 
megbuktatása (?) után
semmibevétele. Mintha az ésszel és techniká
val játszó bécsiektől sohasem kaptunk volna 
ki 8:2 arányban! Mintha Sindelarl és csapatát 
ugyanazok, akik most a gúny sírjába temetik, 
alig egy esztendővel ezelőtt nem verhetetlen
nek tartották volnál

Az osztrák „esodacsapat**  nemcsak egy 
kontinens, hanem Anglia kényes ízlését Is 
kielégítette és elismerését is kivívta azzal 
az észjátékkal, amit most megtagadnak a 
döntetlen vékonyka marsallbotjára támasz

kodó szakértők.
Ahelyett, hogy minden igyekezetükkel ír leziil- 
iölt technika és taktika javításával törődnének, 
kondícióval, hajrával esetlegességekkel akarják 
bevenni a legnehezebb várakat is. Kétségtelen, 
hogy a lelkesedés már sokszor hajtott bravúr
ra embereket de erre és csuk erre építeni köny- 
nyelmiiség, vakmerőség, kétségbeesés. Ezek a 
szólamok arra jót lehelnek, hogy Sárosiból 
egyszerű futballnapszámost csináljanak (bár 
ettől hál*  Istennek, nem keli tartani), de an
nál kevésbé alkalmasak arra, hogy a magyar 
futball nagt, hagyományait egyedül őrző Sá
rost iskolájára és kizáróan csakis erre hívják 
fel minden futballozó figyelmét

Sárosi nem ismeri a hajrá-slilust. Futbnl- 
lozlk ugy. ahogy az Orthok, Braunok s n 
magyar futbalígéniusz többi megszállottal 

futballoztak.
Viszont nem is az ö hibás passzai. idegekre- 
menö rossz stoppolásai, kezdetleges helyezke
dései miatt mennek veszendőbe a jó helyze
tek. sőt igen sokszor a győzelem.

Míg egy Sárosi és feleannyi hajrá! Ez az 
egyetlen ésszerű program!

Addig pedig, amíg ez be nem teljesül, halkabb
ra kell fogni u szó! és főleg nem kell a frázi
sok sírjába rúgni azt az egykori legendás ma 
gyár futballmüvészelet, amit feledtetni a mai 
futballisták közül egyesegyedül csak Sárosi tud 
az agyoncsepiilt — észjátékkal.

Horváth Zoltán

stb. stb.) és minden délután 60—80 főnyi fia
talember atlétizál a BEAC-pályán, majdnem 
mindennap folyik a futballtréning és a többi 
sportágakban is nagy lendülettel lüktet az 
élet.

Itt említjük meg a statisztikailag is érdekes 
adatot, hogy a három leginkább favorizált 
sportág az egyetemi ifjúság körében az atlé- 
iika, a futball és az úszás. ...

A futballra különösen a vidéki fiuk jelent
keznek. s azok is a sportágban a legtehetsé
gesebbek (lásd KISOK-kérdés, stb.). Az úszás
ban már érezhető a hatása a kötelező úszó
oktatásnak, a „japánkeretnek és az atléti
kában pedig az utóbbi években elért fellendü
lésnek. Mégis, a legnagyobb emelkedés nume
rikus arányban az úszásnál van, ahol ugrás
szerűen emelkedik a jelentkezők 
nak az egyetemi klubnak, illetve

testnevelésre beutalt ifjúságnak kiváló 
senyzői, de

száma. Van- 
a kötelező

ver-

sztárrendszer nincs.
A sztár csak az lehet, aki a 
mányi előmenetelt egyesíti a 
teljesitménngpl az kapja meg 
tudomány egyetem aranyérmét.

Yoliand Arthur dr.-nak, a kötelező testne
velés és a BEAC lanárelnökének az egész 
egyetemi tanács legnagyobb támogatásával és 
kitűnő, fiatal, lelkes munkatársaival sok küz
dés után talán majd sikerülni fog elérni a 
célt, elérni azt, hogy a magyar sport nagy 
eredményei mögött nagy lómegek Jognak 
állani és remélhetőleg sikerül elérni azt hogy 
nem a bajnok, hanem a tömegsport le^z az 
ideáll

legjobb 
legjobb

tanul- 
_ _ sport- 
budapesti

Zöld Ferenc dr.

már eltemetni 
a Wundermannschaftot? 
Összesen 61 lövést adtak le kapura a magyar-osztrák 
válogafoü mérkőzésen — A londoni Arsenal 180.000 
pengőért vásárol egy játékost — A Medica uj rekordja

Aggodalmak a Sportcsarnok 
ügyének elodázása miatt 

Homonnay Tivadar dr. pesssimisztikus hangú nyilat
kozata a Héttői Napló számára — Csak a főváros 
részéről mutatkozik a

Becs, október 8. 
Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) A 
• - -- -osztrák mérkőzés minden

fázisát alaposan megvitatta már a sajtó, en
gedtessék meg tehát, hogy itt egy kis hézag
pótlót adjunk abból, ami eddig kimaradt a 
beszámolókból. A bécsi Stadionban a két válo
gatott legénysége

összesen 61 lövést adott le kapura és pe
dig harminckettőt az osztrákok, huszon

hetet a magyarok.
Az első félidő aránya 20:10 az osztrákok ja
vára. A húsz lövésből — mint ismeretes — 
kettő volt telitalálat. A lövések sorrendje : 
Schall 6, (egy gól), Viertel 4, Miiller 3 (egv 
gól). Cisar, Braun, Sindelar, Seszta 1—1. Polgár 
és Rökk 3—3, Auer. Toldi, Kemény, Sárosi 
1-1.

A második félidő megváltozott helyzetének 
aránya Í7.M a magyarok javára. Sorrend: 
Toldi. Rökk, Kemény 4—4, Auer 3, Polgár 2, 
góllövők Auer és Polgár. Schall 5, Miiller, 
Schmistik 2—2, Viertel, Cisar, Sindelar, Nausch 
és Seszta 1—1.

(A
mull heti magyar—<
Fázisát alaposan megvitatta már a

i„ hogy nem talál megfelelő védelmet, mert a 
Platzer, Nausch, Seszta formáció csak nagyon 
gyenge utóda a Iliden, Rainer, Blum vagy 
Schramscis. „Eiserne Verteidigungnak'. At 
kell formálnia a halfsor tengelyét is, mert a 
kiöregedett Schmistikre már nem sokáig szá
míthat és végül újjáalakítani az egykori bom- 
bacsalársorl. Meislnek tehát a skótok elleni 
felállításban a következők felett kell dönteni: 

vagy öt fiatal, lelkes, áttörő csatárt állít 
fel és ezzel egyszerre megváltozik a híres 
régi stílus, vagy bennhagyja Slndelart a 
négy uj akvizíció mellett, amikor megkoc
káztatja a fentemlltett félreértéseket, végül 

esetleg megtartja a mai felállítást,
ami a legvalószinütlenebb. Mindenesetre nem 
nyúlhat többé olyan biztos kézzel a kész anyag
hoz, mint eddig Hogy ez a ...... ...... -
schaft temetését jelenti-e? ... a 
majd megadja a választ.

♦
Mr. Chapmann csapata.

Wundermann- 
skót mérkőzés

az

A magyar sportnik égető szüksége van a 
fedett sportcsarnokra Úgy érezzük, hogy fö
lösleges a fenti megállapítást érvekkel alátá
masztani. A Dunába hordanék a vizet, ha azt 
a sok argumentumot csak vázlatosan is el
mondani kisérlenök meg. amelyeket az érde
kelt sportszövetségek garmadával hoztak a 
nyilvánosság elé. Időnként fel-fellángolt a fe
dett sportcsarnok megteremtését célzó mozga
lom. Itt-ott hallunk egy-cgy gyönyörű retorikai 
remekmű*  ‘elkánrázlat bennünket egy-egy 
magas hcivről clhallatszó Ígéret, azután .. . 
azután elhalkul minden.

Közben a fedett sportcsarnokra utalt sport
ágak csendesen pusztulnak, egyik-másik közü
lük már-már agonizál.

„Sportcsarnokot!..." — igy kiáltott fel 
Európa vövóvilágba jnokságai-ak közönsége, 
amikor szélben, esőben, egy hevenyészett lelő 
alatt vívták az európabajnoki finálé mérkőzé
seit, amelyeket mégis csak a Tisza Kálmán- 
téri színházépületben voltak kénytelenek befe
jezni.

„Sportcsarnokot!..." — ezt a szót ordítja 
a végpusztulás réme ellen elkeseredetten vias
kodó boxolósport.

„Sportcsarnokot!...” — lihegi riadtan a 
fornaszövelség, amely a jövő évi világbajnok
ság előkészítésén fáradozik. Sportcsarnokért 
esedeznek a lenniszezők, a birkózók, az. atlé
ták, akik már mind-mind megunták a küzdel
met és immát áléit rezignáció válik úrrá a 
magyar sporton

Homonnay Tivadar dr. országgyűlési képvi
selő, a székesfővárosi sportügyi bizottság el
nöke a legrégibb harcosa a sportcsarnok esz
méjének. Most, amikor az egyes sportágak bú
csút vesznek a szabad tértől és ismét elérkezett 
az az időszak, amelye*  állandó aktivitásban, 
de ismét csak fedett csarnok nélkül kell meg- 
uszniok, felkerestük

Homonnay Tivadar dr.-t
és feltártuk előtte az. egyetemes sportra vára-

legmesszebbmenő megértés
kozó nehéz helyzetet. A MUSz örökös elnöke 
maga is elkeseredetten hangoztatja:

— A fedett sportcsarnok ügye — sajnos — 
egyre jobban vajúdik és kivitelezése mindin
kább elhúzódik. Az eddigi késedelem immár 
egykét évi eltolódást jelent nem is említve 
azokat az erkölcsi károkat, amelyek a sport
élet mínuszát jelentik.

— De mi az oka n késedelemnek?
— Én azt tapasztalom, hogy az állam részé

ről hiányzik a kellő megértés. Budapest székes
főváros a legmesszebbmenő készséggel támo
gatja a sportcsarnok ügyet és meg vagyok győ
ződve arról, hogy

lia csak a fővárosról tenne szó, a magyar 
sport reprezentáns hajléka már régen fe

dél alatt állana.
Június havára volt kitűzve egy döntő fontos
ságú értekezlet az állam és a főváros képvise
lőinek részvételevei de az illetékes állami 
szerv részéről eltolódon ez nz ülés és még a 
mai napig sem történt semmi sem. Ez igen el
szomorító, mert a kultuszminiszter maga is 
lelkes hive a sportcsarnok ideájának, mint azt 
nz annakidején elhangzott és mindenki által 
örömmel vett nyilatkozata is mulatja.

— És n hely kérdése?
— A telket — köztudomás szerint — a fővá

ros bocsájtja rendelkezésre.
A folytonos halogatásnak Itt is beláthatat
lan következményei lehelnek, mert a fekvé
süknél. közelségüknél fogva alkalmas tel
kek lassanként heépülnek. így például 
régi lóversenytér Is, ami — szerintem — 

legalkalmasabb hely lelt volna.
A kitűnő közéleti és sporlférfiu nem is 

szél tovább Szavn’ból kiérezni a keserű 
mondás érzéséi.

A sportcsarnok elveszett, ha a magyar társa
dalom minden egyes tagja nem követeli erélye
sen az illetékesektől:

„Sportcsarnokot!..

*
A prágai csehszlovák—osztrák mérkőzés előtt 

hetek óta cikkeztünk arról, hogy a XVunder- 
mannschaft egysége végérvényesen felbomlott, 
Hidennck nincs m .‘gfelelő utóda, a kiörege
dett Gschtveidel. Raincr és Vogel pedig nem 
jönnek többé számításba. Ma már az egész 
osztrák sajtó megállapítja, hogy a régi csoda
csapat a múlté és gondoskodni kell uz utó
dokról, még pedig nagyon sürgősen, mert ve
szedelmesen közeledik a skót válogatottal való 
mérkőzés terminusa, ami a mni formában és 
összeállításban játszó osztrák csapat részére 
biztos vereséget jelent. Maga Meisl is ^ismerte, 
hogy teljes reorganizációra van szükség és az 
osztrák szövetségi kapitány évek óta most elő
ször ismeri meg magyar kollégái keservéi, t.

..... r___ — Arsenal még
mindig nem panaszkodhat a futball anyagi krí
ziséről. Nemrég vásárolták meg a Scheffleld 
United kitűnő összekötőjét, James Dunnt, 
akiért magyar valutában számítva, nem keve
sebb mint 180.000 pengőt fizettek. A csatornán 
hd még nincs nagy baj.

★
A londoni Evertont három havi délafrikai 

túrára hívták.' Az’''EVérlöh v'éüé’ÍÖ’^é ’ 20.0ÖÍV 
font garantált jövedelmet szabóit meg feltéte
lül, amit a délafrikai labdarugó szövetség elfo
gadott.

♦
Medica, az amerikai csodauszó nem elégszik 

meg az 500 yardos világrekorddal és most 
gyors egymásutánban megjavította a 800 és 
1000 méteres táv világrekordját is. 10 p. 13.6, 
illetve 12 p. 43.8 idővel.

Andor León

A tsysívi

Tanuljon a DURIUtí beszélökönyvel utján

Eddig megjelent a francia és az angol nyelvtanfolyam. A 6 kötet Ara P 24.— 
A DUl’IUÁl zenelemezein megjelentek az összes slágerek. — Kaphatók mindenütt. 
Ára P 1.95. — Kérjen prospektust. Vezérképviselet: VII., Thököly-ut 2. telefon: 34-5-G1
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Kaotikus állapotok a legfiatalabb 
magyar sportszövetségben

A kézilabdázók is?. . .

be
le-

Vermes Magda

Két és félezer testnevelésre kötelezett 
főiskolai hallgató sportol 
ingyenesen a BEAC-ban

Nincs sztár-rendszer — A három legnépszerűbb 
sportág: a futball, az atlétika és az úszás

Néhány évvel ezelőtt vezették he az egyete
meken és főiskolákon a kötelező testnevelést, 
mni egyrészt a tornatermek és testnevelő ta
nárok hiánya miatt mindössze csak arra szo
rítkozott, hogv a sportolni vágyó egyetemi tö
megek heti 2 órában tornásztak, ami sajnos 
azonban inkább csak a: index aláírása miatt 
történt. A nagy tömegnek nem voll meg a 
lehetősége, hogy kevés pénzért, esetleg in
gyen kedvenc sportjával foglalkozhasson, nem 
volt meg a lehetősége annak, hogy maga vá
lasszon tornaóra helyeit, bármilyen neki tetsző 
sportágit.

Ez évben tette először lehetővé a budapesti 
tudomány egyetem reprezentáns egyesülőiével,

a BEáC-cal karöltve, hogy a kh.
2ő(l0 főnyi testnevelésre kötelezett egyete

mista kedve szerinti sportot űzhessen.
Az. egyetemi ifjúság ez évtől kezdve szabadon 
választhat atlétika, futball, úszás, vizipóló, 
evezés, torna, boksz, télisport, kézi- és kosár
labda közölt, sőt megfelelő szelektálás után 
(negyvenen' vivásoklalásl és a termek szerint 
tavasszal, tenniszoklatást fognak kapni.

Minden oktatás Ingyenes.
A legkitűnőbb szakoktatók foglalkoznak a fi: 
lal tömegekkel (lerentsér dr., Vértesy.
almáig Péter, Harxányi dr.. Kauxer dr., Bob- 
rántzky, Sághy Tibor, Lovassy, Bálig, Dőrncrdoílakkal.

la-
Rács-

A kézilahdások táborában nagy meglepetést 
kellett, hogy Bakos Károly, a magyar kézi
labdasport régi harcosa legutóbb kimaradt a 
szövetség elnökségéből. Hogy tiszta képet al
kothassunk magunknak, kérdést intéztünk Ba
kos Károlyhoz, aki igen érdekesen világította 
meg a legfiatalabb magyar sportszövetségben 
uralkodó állapotokat.

— Az én visszavonulásom — mondotta —, 
kizárólag arra vezethető vissza, hogy botránya 
san nlapszabály-ellenés a szövetség ügyvitele. 
Tessék elképzelni egy szövetséget, ahol a pénz
tárosnak sejtelme sincs a szövetség vagyoni 
állapotáról.

— A közgyűlésről furcsa hírek hallatsza
nak . . .

— Kérem, olt a következő édes eset történt: 
kizárták az egyesületek kiküldötteit az ülésről. 
Amikor az alapszabályban megjelölt elnökségi 
tagnak a határozatát kérték errevonatkozólag. 
akkor a jelenléti ivet mutatták fel az egyesü
letek képviselőinek.

— Miért nem szavazzák le az elnökséget?
— Ez aztán tökéletesen lehetetlen.
Ugyanis az elnökségnek és tisztikarnak 23, 
a tanácsnak pedig csak 20 szavazata van.

Ez a diktatórikus állapot igen sérelmes az egye
sületekre nézve, mert nem tudják keresztül
vinni a reájuk nézve fontos határozatokat.

így nem tudják keresztül vinni a játékosok 
biztosítását!

— Igaz-e, hogy még nem látták az uj szövet
ség alapszabályait?

— Senkisem ismeri az alapszabályokat. Ed
dig még az egyesületek nem kapták meg, ki
függesztve pedig seholscm volt, hogy áttanul
mányozhatták volna.

Tudni kellene végre, hogy azonosak lesz
nek e, a magyar kézilabda szabályok a 

nemzetköziekkel?
Eddig ezen a téren a legkaotikusabb helyzet 
volt, mert némelyik magyar szabály homlok
egyenesen ellenkezett a nemzclköziíeg elfoga-

— Mi van az MLSz által megígért októberi 
osztrák-magyar kézilabda meccsel?

— Ettől visszalépett az MLSz. Nádas és Zxar- 
nóczay ígéretet leltek rá, de az Ígéret után is 
olyan nyomdafestéket nem tűrő hangon támad
ták a bécsiek a Labdarugó Szövetséget, hogy 
azok után visszavonta az MLSz az Ígéretét.

— Mi van a sokat emlegetett diák kézilabdá- 
sokkal?

— Évente többszáz diák hagyja el az iskolá
kat, aki ott tanult játszani. Érthetetlen, hogy 
ezekkel a fiukkal senkisem törődik és elkallód
nak a sportdzsungelben. Az egyesületekből való 
szipkázások helyett az intézők jobban tennék, 
lia ezeket mentenék meg a kézilabdasport szá
mára.

Füleky József.

IIANS SCHWARZ MA HOLUBÁNNAL CSAP 
ÖSSZE DÖNTÉSIG

Táblás házak sorozata van a Bekelowban. 
Tegnap este Üose hamburgi óriás percek alatt 
végzett a szörnyű erejű Szabó Mihállyal. //«'’ 
hibán legyőzte a brünni Fischert. A Nagy Béla 
Ivanov mérkőzés döntetlen maradt. A ma esti 
párosítás a következő: Oliveira—Martina ff, 
Dose—Prohaszka, Wihtonen—Petur Köp és két 
nagy döntő mérkőzés: PooshofJ—Ivanov és //<>• 
lubán—Hant Schwarz között. A mérkőzések 
ma este fél 9 órakor kezdődnek a Bekelowban.

STÁJERORSZÁG—DUNÁNTÚL 55:50
Grácból jelentik: A Stájerország—Dunául ül 

atlétikai versenyt izgalmas küzdelem után a 
stájerok nyerték meg 55:50 pontarányban.

X A KISOK országos uszóbajnokságait 
sárnap tartották meg a fedett uszodában. 
200 méteres mellúszást Lengváry Pécsi 
nyerte 3 p. 012 mp.-cel, a 100 méteres gyors
úszást Lázár. Eötvös reálgimnázium 1 p. 06 
mp.-cel, a 100 méteres hát úszást Somogyi Ár
pád :eálgimnázium 1 p. 19 mp.-cel, a C>6 mé
teres gyorsuxzá'sban Engel, Szegedi Reál győ
zött 48.2 mp. alatt, a 60 méteres mellúszásban 
ugyancsak Engel 56.2 mp.-ces idővel, a őrt mé
teres hátmzás győztese l'lesch, Fáy reálgim
názium lett 59.4 mp.-ces idővel. \ ,?Xf00 mé- 
teres vegyes stafétái az Árpád reálgimnázium, 
csapata nyerte 4 p. 02.2 mp.-ces idővel,

va-
A 

RG
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De csalódottan ismerte meg a címzésen, 
Gida Jancsi vastagon vezetett betűit. A le
vélkében ez állott : „Béla komáin, tudom, 
hogy holnap tréningnapod van Colombes- 
ban. Tedd meg nekem és visszafelé gyere ki 
Billancourtba. Neked nem épp nagy kerülő. 
A Dragonicsnál találkozunk. Ott ebédelek. 
Fontos beszédem van veled, öreg barátod, 
(Jancsi**.

A Colombes-I pályán, másnap reggel csak 
tessék-lássék folyt a tréning. Pedig Mac 
O’Nell hajszolta a fiukat. A csapat jó for
mában volt, de mégis készülni kellett a kör
mérkőzés utolsó találkozására a „Satur- 
nus‘*-sal.  Már nagyban vitatták az esélyeket 
éj n legfrissebb szenzációt, a „Salurnus**  
Londonból hozott uj cepterhalfjának, 
Guards-r.uk érkezését kommentálták.

Egy óra óta havas eső Csurgóit. Az erősen

feláztatott és csúszós pályán ugy sem lehe
tett rendesen dolgozni. így „Nelli bácsi**,  a 
szokottnál hamarább eresztette szélnek a 
fiukat.

♦
A billancourti templomóra féltizenketlöt 

jelzett, mikor Zentay a „Placc des Nations'*-  
ra ért. De mintha nem delelőre, hanem es
tébe hajolna az idő, oly sötétség volt. Ko
mor, fekete felhők gomolyoglak az égen es 
a reggeli havas cső, apró hópelyhekké válva 
— Párisban szinte szokatlan jelenség — 
metszőén csapolt az ember arcába.

A tér egyik oldalán, a Renault-gyár hatal
mas épülettömbje terpeszkedett. Elölte pe
dig fázósan topogva, kis kabátjuk zsebeibe 
dugott kezekkel, szembchuzolt sapkával, 
férfiak ácsorogtak. Az egész kép, hatásos és 
stílusos illusztrációja lehelne a „Munka-

Á világirodalom és világtörténelem 
'kimagasló alakjainak jelmondatait kö
zöltük nyolchetes nagyszabású rejtvény
versenyünk keretében. A minden esetben 
fiz 1. sz. vízszintes és a: 1. függőleges 
Sorban elhelyezett nyolc jelmondat egy 
iv papírra írva okt. 9—14-ike közötti 
'időben adandó postára. Bedobható!: a 
kiadóhivatalunk előtt lévő rejtoényládába 
is. A pályázatokhoz okvetlenül mellé
kelni kell a második oldalon közölt szel- 
i .ínyeket, összesen nyolc darabot.
Címzés: HÉTFŐI NAPLÓ szerkesztő
sége, Budapest, VII., Erzsébet-körut 4. 

„Szerelem sötét verem”.

A helyes megfejtéseket október 23-iki, 
a dr. Horváth Ka miliő kir. közjegyző je
lenlétében megejtendő sorsolás eredmé
nyét pedig október 30-iki számunkban 
közöljük.

Mint ismeretes, a verseny győztesét a 
Hétfői Napló ismét

ieiötől-taípig fel
öltözteti.

Ezenkívül rengeteg értékes és hasznos 
ajándék kerül kisorsolásra, melyeknek 
részletes jegyzékét aug. 21-iki számunk
ban már közöltük.

imigyen szála: Vili, rejtvény

1. Deák Ferenc mon
dása, folytatása nz 
1. függ. sorban 
(Vakbelük: a, e, 
e)

12. Ilyen körülmé
nyek Is adódnak

13. Segédeszköz nyel
vek tanulásánál

14. Tisztítószer már
kája

14. Sporlcgylet
17. Irány — nem be

felé
18. Ar. égig fclmagasz- 

tal
20. Z. T.
21. Némely hordóra 

mondhatjuk
22. Nfll becenév
23. Francia nőnemű 

névelő, olasz aká- 
1 aluliig

24. Arany Nagyidat 
cigányok c. mü
vében u német 
generális neve

26. Megmagyarázza a 
dolgokat

27. Garay János egy 
elbeszélő költemé
nyének IWi.se, ne
ve átment a köz- 
használntba

Copyright by Hétföl Napló

1. Az 1. vízszintes sor 
folytatása. Vak

28. Ezt ■ gépet etetni
kell — ugyanis
„élten"

30. Nekem —• német-
tül

31. A direktor ur rfl-
VldltéM-

32. Folynak ■ k6nv-
nyel

83. Nemes cselekedet
34. Mutatószó fordí

tottja.
35. Kikötőváros a ko- 

rinthosl öböl mel
lett .— fonetiku
san

38. így kezdődik az 
cmely.

39. Goethe Könlg-je.
41. Kire? — se rám, 

se rád
42. Több ízben volt 

francia miniszter
elnök

45. Kclct-lndlából 
származó növény, 
névelő van előtte

belük: e, b, e)
2. A nóta szerint a 

pnplak mellett la
kik

3. A kocsma része
4. Kicsinyítő képző 

— „ke" párja
5. A gondolatközlés 

egyik módja
6. Japán játék; 

menni — angolul
7. Az ábécé utolsó 

bellije
8. Fázni — Iker

szava
9. Indnlatszócskn

19. l-satöbbi — rövi
dítése

11. Lobogó
15. A rcprlz magyar 

neve
18. Foglalkozik vele, 

gondoz
19. Viseletéről ország

szerte Ismert er
délyi helység

24. Edgár l’oc 
regényhőse

25. Nem mondható 
haszonnak, sőt...

29. Gyakori francia 
férfinév

31. Szép szó, ha meg
tartják, ugy jó

36. A Duna ausztriai 
mellékfolyója

37. A vállalkozás 
egyik elengedhetet
len tényezője

40. Rés. hasitdék
41. Gyilkoló
43. Francia kettős 

magánhangzó
44. Diplomáciai testü

let
45. Német viszonyszó
46. Területmérték

— —

nélküliek tragédiájához**.  Amott a gyár, 
mely termel, — de nekik nem ad kenyeret... 

Jártak fel és alá, némelyik földre szegett 
tekintettél, másik vágyó pillantást vetve a 
gyár öblösen kitárt nagy kapuja felé. Töb
ben csoportokba verődve beszélgettek. Min
denféle fajtájú és nációju munkás, akik itt 
lődöröglek, órákszámra a Renault-gyár ár
nyékában ...

— No, hiába mán, az ember idcszokott, 
— hallja Zentay. jó szélesen tagolt magyar 
szóval, mint egy alacsony borostásképü be
szél a mellette állóhoz.

Valahogy elrestelte az ő jólszabott, meleg 
angol felöltőjét, itt a gyűrött és vedlett kis- 
kabátu emberek között. De mégis megállt 
előttük.

— Mit csinálnak maguk itt?
— Mit csinálunk? Lopjuk a napot. Reg

gel várjuk, hogy este legyen, este lefekszünk 
és másnap kezdjük újból.

Nem az alacsony, borostásképü felelt, ha
nem egy magas, szikár, fekete férfi, kinek 
kiálló pofacsontjai, lázasan csillogó dió
barna szemei, eléggé beszédesen mutatták 
egészségi állapotát. Köpött egy hegyeset.

— öt hónapja „somálok" — munkanél
küli vagyok. Várom a tavaszt, aszongyák, 
akkor újból lész munka.

Minden szavánál, bő gallérjából kikiván- 
kozó ádámcsutkája gyors mozgásba került.

— Magának még jó, maga őslakó, — ve
gyült be a beszédbe egy fiatal flu. — Mert 
magának „carte**-ja  van és kap segélyt. De 
mit csináljak én, kinek nincs munkaigazol
ványa? — fordult most Zentay felé. — 
Tuggya, én csak másfél éve, hogy kigyütlem 
Szónokrul. Bár tört volna le a lábam 
előbb... bugyogott ki belőle az elkeseredés.

Jeges szél vágott közibük.
— Odalogjunk el innét, — mondta vala

melyik. És mentek, lassú léptekkel, a fásult
ság és reménytelenség élő szobrai, itt a bil
lancourti piactéren, a messzi otthonból ki- 
velödölt szegény, állásnélküli, magyar mun
kások ... -------

Eikomolyodva, eigondoikozva ért Zenlay 
Béla a „Holdvilághoz**  címzett vendéglőbe, 
ahol most a déli munkaszünet idejében 
nagy volt a forgalom. Dragonics, a tulajdo
nos, a jól táplált és jókereső emberek elé
gedettségével állt az ajtóban és kézfogással 
üdvözölte a belépőket, akik látszik, java
részt, törzsvendégei.

Bélának nem kellett soká keresni. Az 
egyik asztal felől, hevesen intett feléje Gida 
János. Egy tál jól megrakott tejfeles töltött 
káposzta állt előtte. Ugy látszik, Dragonics 
ur nem sajnálta az adagokat... Gida maga 
mellett szorított helyet Bélának. Az asztal 
körül még kettőn szorongtak.

— Hát mit akar még? Pulykapecsenyét 
tálaljanak fel magának? Ság schon, három 
frank hetvenötért, a leves, főzelék feltéttel 
és főtt tészta, magának nem is elég. Még a 
kenyér is rogyásig van, — méltatlankodott 
pesti, dobutcai zsargonban egy férfi.

— Könnyű magának, magának még a 
bőre alatt is van pénz — hangzott mogor
ván a válasz. — Maga rendelhet ami jól 
esik, nincs rászorulva a „menüre" ...

— Mit tudom meddig? — feleselt vissza
— aki „részleges chomeur", mert csak há
rom napot dolgozik a hétből.

— Még annak is jobb mint nekem — 
dohogott az imént beszélő. — Hogy az is
ten csapta volna meg, aki kitanálta, hogy 
elgyüjjék az ember otthonról. Mert hiába, 
hányán nyomorgunk itt, mi magyarok. Mi
lyen kevés az, akinek sikerült itt elhelyez
kedni — sóhajtott egy nagyot — és jókora 
rakás sárgarépa-főzeléket csúsztatott a szá
jába.

— Látod — súgta Gida Jancsi Bélának.
— másról itt fiam, nem is beszélnek. „Cho- 
muge", meg munkavárás, meg átkozódás, 
meg vitatkozás, ebből áll a beszéd.

Zenlay Béla is megevett egy töltött ká
posztát. ízlett neki és borzasztóan jóllakott
nak éiezte magát. Nem értette hát sehogy, 
hogy Gida Jancsi még kacérkodik az étlap
pal és számitgatja, hogy jó lenne még egy 
luréscsuszát. is rendelni.

Az asztalnál ülő másik két alak lassan
ként felcihelődölt. Maguk maradtak.

— Te koma —kezdte Jancsi —, oly rég 
nem tudtam veled rendesen beszélni. Most 
hamar le akarok adni neked egy csomó dol
got. Hát először is, ami a legfontosabb. Ró
lad van szó. Figyelj ide. Tegnapelőtt lenn 
voltunk egv páran a kantinban, „apérora". 
Mindenféléről beszéltünk, meg persze ráke
rült a sor a futballra is. Egyszer csak hal
lom, hogy Rivollct, az egyik előrnunkás, ki

nek valami unokarokona a , Saturnus**-ban  
játszik — meséli, hogy odahoztak valami 
nagyszerű centralhalfot Londonból.

— Nagy újságot mondasz — vágóit nözbe 
Béla — hát mit képzelsz, mi ezt nem tud
juk?

— Várjál csak, most jön a java. Meg hogy 
az egész csapat léged tart a legveszedelme
sebbnek az egész „Astoriában**.

— Meg vagyok hatva — gúnyolódott a 
„csodacsatár**.  És hangosan felnevetett.

— Kérlek, ne röhögj csak barátom —. 
szólt kissé sértődötten Gida Jancsi. — Én 
inkább féltelek. Mert tudod, azt is latolgat
ják, hogyan tehetnének téged ártalmat
lanná. Hogy ne is meccselhess január 2-án.

Zentayban felvillant egy percre a „Blue 
Star" mérkőzésén történt beleugrási jele
net...

— Mi az, talán összeesküvést szőnek el
lenem? Egész jó fantasztikus mesék ezek itt 
fiam.

— Hát csak azt mondom megint, vigyázz 
komám. Mert még fél füllel azt is kapisgál- 
tam, hogy valami amerikai — várj a nevét 
is mondták pedig — valami Hig, Hirs, vagy 
ilyesféle ... ez is benne van a dolgokban..«

— Még beképzelt leszek — felelte köny- 
nyedén Béla — hogy oly fontos személyi
ségnek tartanak és annyit foglalkoznak ve
lem. Nem lesz az oly veszedelmes. Ne félts 
te. De inkább beszéljünk rólad, mi van ve
led?

— Egyelőre még elég biztosan ülök itt.. 
De mit lehet tudni? Mi lesz velem, ha hirte
len engem is léépiitenek? Azért szeretném 
magam más oldalról is bebiztosítani.

— Kinéztél magadnak már valami tip
pet? — érdeklődött a futballista.

— Van valamim — felelt Gida és ki
váncsi vagyok, mit szólsz te hozzá. — Egy 
perc csönd. — Béla, mit gondolsz, ha átira
tom magam profinak? Kaptam ajánlatot az 
A. C. L. P. (Atlétique Club des Lutteurs 
Parisiensj-től. Igaz, hogy már nem szere
pelhetek többé mint „hivatalos" magvar 
sampion. De eddig is, mennyi versenyt nyer
tem francia színekben ...

Mindketten rágyújtottak egy cigarettára^ 
Zentay kissé halkan felelt.

— Nézd, én magam élő példád lehetek. 
Azt hiszed, nekem nem fáj gyakran, hogy 
magyar léiemre francia csapatban játszom? 
De ugy veszem, hogy a becsületes munká
mat adom el, becsülettel dolgozom oda, ahol 
megfizetnek. Ez egy tisztességes üzlet és 
nem szégyen. Ezek után pedig nem mond
hatok neked mást, mint hogy írassad át ma
gad...

— Köszönöm a tanácsodat, öregem —* 
fújt Gida Jancsi egy nagy füstkarikát. —* 
Még csak azt, hogy el ne felejtsem, kará-> 
csony után, 30-án van egy versenyem a 
Salle Wagramben, a bordeauxiak ellen. Re
mélem, eljössz. Rém hiányoztál a múlt hé
ten, hogy nem jöttél el a „Gymnase 
Jappyba".

— Milyen szép este volt pont az nap — 
merengett el Béla —. várni Glóriát az Al
hambra után ...

Már búgott a gyár szirénája. Zentay és 
Gida bucsuzkodtak. Az utóbbi már induló
ban volt, de visszafordult és Béla után kiál
tott.

— Te, majd elfelejtettem az újságot. Teg
nap hallottam este, mikor tréningen vol
tam a Magyar Házban, hogy nemsokára ki 
jön Párisba Gál Vera. Itt fog egyszer kor
csolyázni a Palais du Sport jégünnepélyén. 
Mit szólsz, az a kis görcs a szomszédunk
ból, hogy kivackolódott? Magyar műkor- 
csolyabajnoknő. Ki a csuda hitte volna? 
Emlékszel, mikor otthon, kölyökkorában 
mindig közibünk tolakodott, hogy velünk 
akar játszani ... No, de szerbusz és aztán 
vigyázz magadra ... — kiáltott a hűséges 
Gida Jancsi.

Zentay Béla egy percig utána nézett. Az
után hosszú lábaival nagyokat lépve, sietett 
a villamosmegállóig, Alig várta, hogy otthon 
legyen ... Kicsit eltűnődött útközben Gál 
Vera jöttén, meg hogy milyen furcsa, hogy 
most már hárman lesznek itt Párisban a 
csabai piactérről és mindhárman sport
gyerekek lettek... De nem időzött sokáig 
Gá*  Vera személyénél. Fejében kicsit vissz
hangzott Gida Jancsi vésztjósló bemondása, 
a „Saturnus" uj játékosa, a közeli meccs... 
De mindenen túl, Glória foglalkoztatta.

(Folytatjuk.)

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DB. ELEK HUGÓ
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