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Kigyulladt és elégelt New York 
kikötőiében 558 utaséval 
a Morro Castle luxusgűzös

Newyork, Szeptember
A szombatra virradó éjszaka borzalmas 

hajószerencsétlcnség történt a newyorkl ki
kötő bejáratánál. Mintegy öt mértföjdnylre 
a Szabadság-szobortól, a newjersey-i partok 
közvetlen közelében kigyulladt a „Morro 
Castle0 11.500 tonnás luxusgőzös a mielőtt 
az utasokat biztonságba lehetett volna he
lyezni, teljesen leégett. A hajón a katasz
trófa idején 558-an tartózkodtak, akik kö
zöl eddig csak 180 ember slkerölt megmen
teni.

A szörnyö tüzkatasztrófa halottjainak 
számát %>0—300-ra becsük.

A szerencsétlenség sokban emlékeztet a 
„Georges Phillppar" francia luxusgőzös tüz- 
katasztrófájára s egyike az elmúlt évek leg
rettenetesebb hajókatasztrófáinak. A „Morro 
Castle" nyolcnapos luxtiskirándulásról jött 
Kubából és 318 utasa volt. Havannából a 
gőzös 240 főnyi legénységgel Indult el, 
úgyhogy

a hajón összesen 558-an tartózkodtak.
Szombaton reggel 8 órakor kellett volna a 
gőzösnek horgonyt vetnie a newyork! ki
kötőben, a hajó azonban már éjfél előtt 
megérkezett n kikötő bejárata elé s kény
telen volt megvárni a newjersey-i partvidé
ken a reggelt. Miután a tenger nagyon vi
haros' volt, a liFxushajó nem vetett hor
gonyt, hanem ide-oda cirkált a ncwjersey-l 
öböl előtt.

Az utasok már nyugvóra tértek, amikor 
éjféltájban bekövetkezett a katasztrófa.
I'giháboru támadt s egymást érték a 

sötét éjszakában a villámcsapások. A tüz- 
kafasztrófát is minden valószínűség szerint 
vi.lámcsapás okozta, bár olyan verzió is 
van, hogy belülről támadt a töz, a hajó 
könyvtártermében. Tény, hogy negyedórá
val éjfél után egyszerre csak

lángolóbban! a hajó alsó része
8 mielőtt még mentésre gondolni lehetett 
volna, az alsó kabinokat már elérte a töz. 
Megszólaltak a sz^énák s a kapitány vész- 
jdeket adatott. A ha.jóharangot félreverték, 

az álmukból felriadt utasok vad pánik
ban rohanlak ki a kabinokból.

A szélben minden oltási kísérlet hiábavaló 
volt s irég a mentőcsónnkokat sem sikerült 
mcgkfcíelifeni, mert a szél éppen ebbe az 
’ranyba fújta a tüzel, úgyhogy

mielőtt még a mentőcsónakokat lebo
csáthatták volán, már azok is lángban 

álltak.
A tizenkét menlőcsónak közöl mindössze 
kettőt tudtak óriási nehézségek árán vizre- 
bocsátanl. Ebben a két csónakban csak száz 
embernek volt helyi

mlht 400 émB&TéhéténenÜt nézte
a távozó csónakokat

s amikor látták, hogy nincs mentség, telje
sen elvesztette a fejét. Mindenki a vízbe 
ugrált, még azok is, akik nem tudtak úszni. 
A viharos tenger hullámai elkapták az asz- 
szonyokat, gyermekeket, sőt férfiakat Is, 

odavágták őket a hajó oldalához, 
vagy pedig lerántották a mélybe. Más uta
sok még a fedélzetre sem tudtak feljutni, 
mert odalent a kabinfolyosókon már min
den lángokban állott s a szerencsétlenek 
elájultak a fojtó füstben, mielőtt még sike
rült volna fedélzetre jutniok.

A katasztrófát először a newjersey-i par
tokról vették észre. Miután a hajó megle
hetősen közel volt a parthoz, a parti Őr
állomások látták, hogy a luxusgőzös ki
gyulladt és azonnal

felriasztották az összes rendelkezésre 
álló mentőhajókat.

Mire hajnalodnl kezdett, az égő gőzöst már 
egész hajóhad vette körül, ekkor azonban

Kétharmados többséggel 
ma felveszik a Népszövetségbe 
Szovjetoroszországot — jelenti vasárnap Gént

Géni, szeptember 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefón- 

jelentése.) A Népszövetség szombaton dél
után folytatta ülését, amelyen még mindig 
nem sikerült dönteni az ülésszak legfonto
sabb kérdéséről:

Szovjetoroszország felvételéről.
Szombaton rövid ideig tartó zárt ülésen ta
nácskozott a Népszövetség. A kiszivárgott 
hirck szerint a zárt ülésen is Szovjetorosz
ország felvételének lehetőségéről tanácskoz
tak.

A titkos ülés után az elnöklő Bence cseh 
külügyminiszter föltette a kérdést: tud-e 
már nyilatkozni valamennyi delegátus a 
maga álláspontjáról a. szovjet felvétele 
ügyében. A lengyel és portugál delegátus 
nemmel válaszoltak és ezzel

meghiúsították a határozathozatalt.
Szovjetoroszország felvételéről a mai, 

hétfői ülésen fognak végérvényesen dön
teni. Vasárnap esti jelentés szerint

Szovjetoroszország felvételére a szava
zatok kétharmados többsége biztosítva

▼an.

már senki sem voít a kiégett hajóroncson. 
A mentőhajók legénysége egymásután húzta 
ki a vízből a hajótörötteket, kik fenn tud
ták tartani magukat a hullámokon, sajnos, 
azonban csak nagyon kevés hajótöröttet 
tudtak kimenteni.

Spring Laké Beach kórházába összesen 
180 hajótöröttet szállítottak be. Spring Laké 
Beach fekszik a tengerparti városok közül 
a legközelebb a katasztrófa színhelyéhez 
s itt gyűjtötték össze a menekülteket. Mi
után a „Morro Caslle“-n 558-an voltak, 
ugy számítják, hogy

a halottak száma legalább 250 lesz, 
könnyen lehetséges azonban, hogy a 

300-at is meghaladja majd.
Remélik, hogy azok közül, az utasok közül, 
akik egyelőre még az eltűntek listáján sze
repelnek. többen előkerülnek. A mentési 
munkálatok meglehetősen lassan haladnak 
előre, mert még délelőtt is tombolt a vihar s 

az erős hullámverésben a mentőhajók 
csak nehezen tudtak mozogni.

úgyszintén biztosítottnak látszik a Népszö
vetség határozata arra is, hogy Szovjetorosz
ország állandó tanácstagságot kapjon a 
Népszövetségben.

A Népszövetség szombati ülésének a 
szovjet felvételén kivül még egy rendkívül 
érdekes eseménye volt:

a saarvidéki népszavazás ügye.
Az ülésen Aloisi báró olasz delegátus ismer
tette a jelenlegi saarvidéki helyzetei, majd 
Barthou francia külügyminiszter szólalt fel 
és a francia kormány nevében nyilatkoza
tott tett:

Franciaország elfogadja a Saarvldék 
népszavazási eredményét, 

bármilyen is legyen annak kimenetele, de 
az a kikötése, a népszavazás teljes pártat
lanságban folyjon le.

— A Saar-terület lakossága — mondotta 
Barthou — maga van hivatva dönteni saját 
sorsa felett.

A Népszövetség ezután ugy határozott, 
hogy hármas bizottság foglalkozik a saarvi
déki vitás kérdések eldöntéséről és szükség 
esetén szakértő bevonásáról is intézkedik.

Népszövetségi körökben vasárnap híre

A newjersey-i partokon már több holt
testet is találtak, melyeket partravetett a 
dagály, ,

A holttestek közül több félig megszene- 
sedett.

Szerencsétlenül járt a katasztrófánál a new* 
yorkl Concordia dalegyesület harminctagu 
énekkara Is, amely többnyire Amerikában 
letelepedett németekből állott. Ezt a dal
egyesületet a hajóstársaság alkalmazta, 
hogy szórakoztassa a kiránduláson a ftxus- 
gőzös utasait.

Az anyagi kárt hárommillió dollárra 
becsülik. A mentési munkálatokban re

pülőgépek is résztvesznek,
repülök keringenek a szerencsétlenség helye 
körül.

A kiégett hajóroncsot szombaton délután 
vontatókötélre vették és megpróbálják part
ra hozni, hogy megtarthassák a tüzvlzsgú- 
latot és megállapítsák, mi okozta a szörnyű 
szerencsétlenséget.

terjedt, hogy
e héten Genfbcn a kisánlánt külügy

miniszterei konferenciát tartanak.
Szombaton már Genfbe érkezett Titulescit 
román külügyminiszter, Jeftics jugoszláv 
miniszter érkezését pedig mára várják. A 
kisánlánt külügyminiszterei az aktuális kül
politikai kérdéseket vitatják meg a konfe
rencián, amelyen Titulescit elnököl.

A leszerelési konferencia összehívásának 
ügye, melyet ugyancsak a mostani ülés
szak elé akartak hozni, megint halasz

tást szenvedett.
Ilenderson, a kiszerelési konferencia elnöke 
kijelentette, hogv a konferencia szeptem
berre tervezett elnöki tanácsülését nem 
hívják össze, mert nincs kilátás, hogy ez 
eredményes munkát végez.

Sokkal helyesebbnek tartja, ha a Genf
bcn összegyűlt államférfiak

egymás között beszélik meg a leszere
lési kérdési.

— Sok függ attól is, — mond I' 
derson —, fölveszik-e Oroszé. i 
Népszövetségbe, mert akkor válik aktuálissá 
az északkeleti paktum terve is,
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Uj eszmék!
Mindig ez volt a vágya a magyar hölgyeknek 

és uraknak; inért ámbár a magyar cipöinodei- 
lek megti remizi Európáién u legelsők közűit 
foglalnak beivel, még sem tudtuk mindig olyan 
upt é. s zépet hozni, hogy még a legjobb buda
pesti cipőüzletek kirnkalni előtt is ne lehetett 
volna < zl a megjegyzést hallani: „Ilyet már 
láttunk".

Tudatában azon kötelezettségeknek, melyek 
reánk, mint Magyarország vezető és legnagyobb 
cipő- és harisnyaáruliázára hárulnak, felkeres
tük mindazon országokul, melyek Magyaror
szágon kívül Ízléses és eredeti cipömodelljeik- 
ről ismeretesek és költséget, fáradtságot nem 
kiméivé, a leghíresebb külföldi tervezőktől 
megszereztük a legérdekesebb újdonságok szel- 1 
lenti tulajdonjogát.

Éjeket ugy átformálni, hogy azok a magyar 
ízlésnek, a magyar lábnak százszázalékosan 
megfeleljenek: ez képezte feladatunkat ezen a 
hyiirón. Mindnyájan, tervezők, ortopédisták és 
szakemberek egyesült erővel dolgoztunk a cél 
^rdukéhyn. i

Tekintse meg kirakatainkat, ahol munkánk 
eredményének néhány példája láthatói

Dfl-Kat Magyarország legnagyobb 
cipő- és harisnyaáruháza 

Budapest, VIII, Rákóeyi-ut 6.
VII.,  Erzsébet-körút 28.

Eszterházy Móric 
gróf az Eckhardt-féle 

Javaslat ellen
Tapolca, szeptember 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefón- 
jeleuUse.) Vasárnap délelőtt óriási közönség 
jelenlétében tartotta meg a városháza udva
rán Eszterházy Móric gróf beszámoló be
szédét.

Elsősorban lokális kérdésekkel és külö
nösen a borexport fejlesztésével foglalko
zott, majd rátért a kíil- és belpolitikai kér
désekre.

Kijelentette, hogy nagyon sok külföldi 
komoly politikai tényezővel érintkezett, 
minden rendű és rangu vezető államférfiak
ká!. azonban 1

Gömbös és Bethlen tanácsko
zása a választójogi tervezetről

A miniszterelnök e héten folytatja a választőreformra 
vonatkozó tárgyalásokat

Gömbös Gyula miniszterelnök, — mint 
ismeretes, — az elmúlt bélen beható tanács
kozásokat folytatott a választójogi terve
idtől kapcsolatban és a kereszténypárt ré
széről Ernszt Sándor és Wolff Károly je
lenjek meg a miniszterelnök elölt és kifej
tették a kereszténypárt álláspontját az uj 
választójogi tervezel reformját vonatkozó- 
lag.

Mint jó forrásból értesülünk, Gömbös 
Gyula miniszterelnök ezen a héten is foly
tatja a megbeszéléseket és pedig a Nemzeti 
Egység Pártjának vezetőembereivel. Hir 
szerint

e héten Bethlen István gróf volt mi
niszterelnök, Sztrunyavszky Sándor, u 
Nemzeti Egység Pártjának elnöke és 
Marton Béla, u Nemzeti Egység Párt
jának országos főtitkára jelennek meg 

u miniszterelnöknél,
hogy kifejtsék álláspontjukat a választó

Elkészült a főváros uj költség
vetése, amely tízmillió pengős 

deficittel zárul
Borvendég főpolgármester csak utólag érvényesíti szanálási 
elgondolásait — Viharos lesz a közigazgatási bizottság ütése

A főváros közigazga
tási bizottsága ma dél
előtt ülést tart, amelyen 
előrelát hatóan nagy vi
harok lesznek, mert fő
ként a kereszténypárt 
részéről ujabb támadást 
intéznek a főváros ve
zetősége ellen a Víz

miinek ulagutépilési botránya ügyében. A 
közigazgatási bizottság mai ülése egyébként 

szezonnyitó eseménye lesi a városházi 
élvtiM-k, amely rendkívül inozgulmuNun 

Indul.
A váiosliózi élet mozgalmasságának az a 

legfőbb magyarázata, hogy Borvendég Fc-

HANAIJSEK- STONNER 
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(Olvashatóan kitöltött szelvényt kérünkJ)

nem találta meg azt a bizonyos berün- 
róniai tengelyt, amelyre a kormány 

a maga külpolitikáját építette.
Németország teljes politikai elszigeteltségben 
van és Németországon kivül senkisem tartja 
a horogkereszles politikát a reális német 
politikával egyeijértékünck.

Beszélt ezutáii-
az Eekliardt-féle választójogi tervezet
ről, amelyet élesen és szatirikus hangon 

kritizált
és kijelentette, hogy csupán az a megnyug
tató, hogy u kormány ezzel a torz javas
lattal szemben állást foglalt és azt néni 
tette magáévá,

Griger is támadta Eckhardtot
Pápa, szeptember 9.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Vasárnap délelőtt tartotta zászlóbontó 
nagygyűlését a pápai leventeotthonban Griger 
Miklós Nemzeti Legitimista Néppártja.

Németh József apátplébános megnyitóbeszéde 
után

Griger Miklós ismertette a párt programját, 
élesen támadta Eckhardt választójogi re

formtervezetét,
amit kegyetlennek és embertelennek bélyegzett, 
mert éppen a legszegényebb néposztályokat 
fosztja meg jogaitól. Hozzáfűzte, hogy 

nem várta volna Eckhardttól, hogy ilyen 
tervezetet készít.

Griger beszédét n hallgatóság egy része ál
landó közbeszólásokkal zavarta. Németh apát
plébános rekcszlette be a gyűlést.

jogi tervezettel kapcsolatban.
A Független Kisgazdapárt vezetőemberei

vel és pedig elsősorban Eckhardt Tibor és 
Hegymegi Kiss Pállal folytatandó tanács-t 
kozások csak Eckhardt Tibor genfi útjáról 
való visszaérkezése után fognak megtör
ténni.

Ha ezek a megbeszélések befejeződtek, 
akkor kerül sor a kormány végleges terve
zetének elkészítésére, amely azután — hir 
szerint —

még pártközi értekezlet elé kerül.
A miniszterelnök módot akar nyújtani az 
ellenzéknek is, hogy a törvénytervezetre 
annak beterjesztése előtt megtehessék ész
revételeiket.

A pártközi értekezlet után a Nemzeti 
Egység Pártjának plénuma fogja megvi
tatni a javaslatot és ezek utón kerül majd 
az uj választójogi törvényjavaslat előrelát
hatólag a jövő év elején a parlament elé.

rcnc főpolgúi mesternek rövidesen nyilvá
nosságra kell hoznia szanálási terveit, ame
lyek közelről érintik a főváros közönségét. 
De nagy érdeklődés előzi meg a főváros jövő 
évi költségvetésének a publikálását Is.

Mint a Hétfői Napló munkatársa értesült, 
a főváros 1935. évi költségvetésének 

nyers tervezete elkészült.
Lamolte Károly dr. pénzügyi tanácsnok 

csütörtökön részletes jelentést telt Bői ven
dég Ferenc főpolgármesternek a költségvetés 
előkészítésével kapcsolatos munkálatok elő
rehaladásáról és aziránt érdeklődött, hogy 
Borvendég főpolgármester n maga takaré
kossági elgondolásait már mos! érvényesí
teni akarja-e, vagy pedig csak ulólag, a köz
gyűlés hozzájárulási) után teszt-e meg észre- 

|vételeit. Borvendég Ferenc lőpolgármcster 
egyszerűen tudomásul vette, hogy u jövőévi 

ik")tségvet< s tervezete elkészült, abban az 
j irányban azonban nem óhajtóit intézkedni, 
(hogy a maga takarékossági intézkedései 
bekerüljenek az uj költségvetésbe. |

A helyzet tehát Ugy alakult, hogy
a főváros vezetősége önálló és a szaná
lási művelettől teljesen független költ

ségvetést készített.
Várospolitikai körökben általános feltű

nést fog kelteni az az információnk, amely 
szerint

a főváros uj költségvetése 10 millió 
pengő declllel zárul.

Teljesen beavatott városházi körökben 
ugyanis közölték a Hétfői Napló munkatár
sával, hogy

nz 1935. évi költségvetés csak egészen 
jelentéktelen eltéréseket mutat az 1034. 
évi, vagyis az ezévi költségvetéssel 

szemben.
Ez azt jelenti, hogy a helyzet egyáltalán 

nem változott meg a városházán. Az uj fő

Általános sztrájkra
izgatnak Amerikában

Megtörténtek az első egyezkedési tárgyalások, 
de a sztrájkmozgalom egyre elhatalmasodik

Washington, szeptember 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen

tése.) A nagy amerikai textilsztrájk szombati, 
hatodik napján megtörténtek az első egyezkedő 
tárgyalások a sztrájkoló munkások és az 
egyezkedő bizottságok közölt.

A munkásmegfoipottak előterjesztették kö
vetelésüket s a bizottság megkezdte szók 

tanulmányozását.
Hivatalos körökben optimisztikusan ítélik 

meg a helyzetet, a munkásság részéről azonban 
nem osztják ezt az optimizmust, söl számolnak 
azzal, hogy az egyezkedő tárgyalások ellenére

Rómában már biztosra veszik 
az olasz-francia megegyezést

Középeurópa gazdasági kérdéseiről már folyik az 
olasz-francia tanácskozás — Genfben és London
ban még nem látják biztosítottnak valamennyi 
vitás kérdés kiküszöbölését

Róma, szeptember 9,
CA Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Itteni politikai körökben hefejczelt 
ténynek tekintik az olasz-francia megegyezést. 
A római diplomáciai körök felfogása szerint 
az olasz francia együttműködés

első eredménye a dunai egyezmény lesz, 
amely nemcsak a dunai államok problémáit, 
hanem a nemzetközi politika legaktuálisabb 
kérdését: Ausztria sorsát is megoldja.

A dunai paktum — az általános felfogás 
szerint v- megdönthetetlen biztosítéka lesz 
Ausztria függetlenségének és gazdasági életké
pességének.

A még fennálló nehézségek elsimítása — 
mondják Rómában — most már nem ütköz
het elháríthatatlan akadályokba.

Politikai körökben tudni vélik azt is, hogy 
a középeurópai gazdásági kérdésekre vo
natkozó tárgyalások folyamatban Is van

nak
Olaszország és Franciaország között.

Valamennyi olasz lap megállapítja, hogy az 
olasz-francja közeledés Barthou római látoga
tásával döntő stádiumba jutóit.

• Gcnf, szeptember ö.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

Szombaton nyit a 
MAGYAR SZÍNHÁZ!

MUZSIKUSOK
(STASSENMUSIK)

Vidám nagyvárosi zenés életkép 3 fclyo- 
uásban. irta: Paul Schurfk. Fordította: 

Vaszary János
FŐSZEREPLŐK:

DAYKA MARGIT. PÁGER ANTAL, RÁTKAI 
MÁRTON. GŐZÖN GYULA* LENGYEL 
GIZI, KÖPECZ1 BOÓCZ LAJOS, SUGÁR 

LAJOS
Rendező: Rnrnay Pál

Uj, olcsó hrlyárak! 50 fillértől 5.80-lg.
Délután: 40 fillértől 4.80-lg

Jegy rendelés telefonja: 83-8-33 

városi törvény elrendelte a pénzügyi helyzet 
szanálását, a deficit azonban megmaradt.

Ezek után érthető érdeklődéssel várják 
várospolitikai körökben Borvendég Ferenc 
főpolgármester szanálási terveinek nyilvá
nosságra hozatalát. Ez már nem késhet so
káig, Különben

tarthatatlanná válik a városházi helyzet, 
inért a mai bizonytalanság valósággal meg
bénítja a városigazgatás menetét. Borvendég 
lőpolgármcster — hir szerint — most készíti 
a maga szanálási tervezetét, amelyet még 
szeptember hó folyamán a tizenhetes bizott
ság elé terjeszt hozzászólás céljából.

UnrlíLnlnnnnt olasz "oníjcgyet, kényízerkölcnönt magas 
niill Ilii CSUlll ir°P ve8Z HnrnabaoA, V.. Nádor-u. tó 
iiuuiiMiMugs , Tőzsdével szemben. Telefon: 213-16.

a aztrájkmozgaiom más iparágakra is át
terjed. Egyesek általános sztrájkra izgat
nak, de ennek lehetőségét a szakszervezeti 

szövetség elnöke is elutasította.
Vasárnapig a sztrájkoló munkások száma 

elérte a négyszázezret.
A nagy sztrájk szombatján és vasárnapján 

ujabb véres összetűzések nem voltak, Észak- és 
DélkaroLinában azonban olyan feszült a hely
zet, hogy ujabb összetűzésektől tartanak.

Az eddigi véres összetűzések halottjainak 
pontos számát szombaton állapították meg: 
A sztrájkolóknak 9 halottjuk volt, mig a rend
őrség egy halottat veszített.

Telefon 35-0-38

Erzsfiösf-Körui 18

tése.) Az itteni politikai körök megítélése sze
rint Barthou római útja ugyaft az olasz-francia 
L'gvüttmiikö'Jósrc való hajlandóság határozott 
J»í«.

még korai volna arról beszélni, hogy a 
két ország közölt tevő vitás kérdéseket si

került elintézni.
így például Németország fegyverkezése kérdé
sében még mindig nem közeledett egymáshoz 
a kél ország álláspontja, mert a franciák me
reven elutasítják g német fegyverkezést.

London, szeptember 9.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése:) Ar. angol sajtó szerint az olasz-francia 
tárgyalásoknak nincs kötelező erejük s a tel
jes megegyezés a két állam közöli még csak 
a jyvö zenéje. A lapok felvetik azt az érdekes 
kérdést, hogv az olasz-francia együttműködés
nek lesz-e éle Németország ellen?

FONETIKUS

JOGI SZEMINÁRIUM
0 A Phtinix Életbiztosító Társaság mérlege. 

Az évek óla tartó súlyos gazdasági válság 
eltenérc a Phönfr Életbiztosító Társaság, mely 
Európa huszonhárom államában, továbbá Kls- 
Ázsiában és Észak-Afrikábon fejt ki intenzív 
biztosítási tevékenységet, biztosítási állomá
nyát és tőkeerejét nz elmúlt évben is növelte. 
Az 61. évi közgyűlés elé terjesztett jelentés 
szerint a kötvényállomány 1934. év első felé
ben is több mint százezer új kötvénnyel 2/2 
millió schillingnél nagyobb összegben szaporo
dott. A különböző biztosítási kifizetések, halál
esetek, lejárt biztosítások, sib. címén a lársa- 
súg 72 millió schillinget fizetett ki a feleknek. 
Díjtartalékra a befolyt díjuknak több mint 
00 százalékát fordította. Biztosítási alapjai 
079.71 millió schillinget tesznek ki. A bizto
sítási állomány n múlt év végén 3000.12 millió 
schilling biztosítási és 4.66 millió schilling 
évi járadckbizlosilá.si összegre emelkedett. A 
társaság ingatlan vagyona 152 épületből és 12 
telekből áll. A közgyűlés :i 757 701 schilling 
fölöslegből n részvényeseknek A t'rtnMk ősz 
tálé kot juttat, a többit ré- tartalékolja,
részben új számlára vezeti elő.
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Estélyi ruhába öltözött és 
szállodai szobájában méreggel 
megölte magát Kolos Margit, 

a Timosa hires főszereplője
A halálba ment, mert nem akart százhúsz pengős 
szerződést és bánkódott édesanyja halála miatt

A budapesti színházi világnak és társasági 
köröknek vasárnap délelőttre szomorú szen
zációja akadt:

Kolos Margit 25 esztendős színésznő, a 
fiatal szlnészgeneráció egyik tehetséges 
és sokatigérő tagja vcronállal megmér
gezte magát és mire rátaláltak, meg

halt.
A színésznő öngyilkossága nemcsak a mű
vészvilágban, de a nagyközönség körében 
is mély részvétet váltott ki. A szerencsétlen 
leány közel ötszázszor játszotta végig a 
Timosa cimü darab női főszerepét és állan
dóan a közönség legnagyobb érdeklődése 
és tetszése vette körül. Hogy miért követte 
el az öngyilkosságot, azt eddig nem lehe
tett megállnpitani,

búcsúlevelet nem hagyott hátra
ós halála előtt senkinek nem tett említést, 
hogy végzetes tervet forgat agyában.

Szeptember elsején a Zsigmond-utcai 
Esplanade-sziWló portásánál elegáns fiatal 
nő jelentkezett. Elmondotta, hogy Kolos 
Margit 25 esztendős színművésznő és egy 
ideig a szállodában szeretne lakni. A máso
dik emelet 14. számú szobát kapta, amely
nek ablaka a kertre néz.

Kolos Margit a nap legnagyobb részét 
szobájában töltötte és esak rövid időre 
távozott el hazulról. Nagyon szomorú 
volt áHandóan, soha nem látták jó

kedvűnek
a szállodában és ha valaki aziránt érdeklő
dött, hogy miért olyan szomorú a kedély
állapota, azt felelte, hogy édesanyja halála 
miatt tesztette el régi jó hangulatát.

A szállodában ugy tudták, hogy
Kolos Margit a szezón elején nem ment 

szerződésbe,
felkínáltak ugyan neki több kisebb szín
háznál és vidéki színtársulatnál szerződést, 
de ő nem volt hajlandó ezeket elfogadni. 
Többszqr hangoztatta, hogy száz—százhúsz- 
pengős szerződést nem hajlandó vállalni.

inkább éhezik, de nem adja föl elveit.
Utoljára szombaton reggel látták. A szoba
asszony megkérdezte tőle, hogy mikor óhajt

A utó taxin megszökött 
a tizenhatéves leány 

egy parkettáncossal
A rendőrség keresi a megszöktetett 
leányt, a Hungária-köruti szerelmi 
kaland fiatal hősét

Tegnap éjszaka feldúlt arcú asszony ál
lított be a főkapitányságra:

— Segítsenek rajtam, — zokogta — el
tűnt a lányom, megszöktették, elrabolták!...

A rendőrtisztek nagynehezen megnyug
tatták és mikor lecsillapodott, mindent el
mondott. A panaszos asszony Schmidt Fe
renc bádogos felesége. Este tizenhatéves 
Erzsiké leányával az Alpesi-faluba ment 
szórakozni. Éjfél után, mikor a műsor már 
befejeződött, a színpadon a közönség tán
colt. Schmidt Erzsiké is elvegyült a tánco- 
lók között.

Egyik tánc a másik után következett, 
de csak nem jött vissza az édesanyjá

hoz.
Közben záróra lett, becsukták a lokált és 

Schmidtné rémülten kereste a leányát. Elő
ször hazasietett a Hungária-körut 207. sz. 
kázhan lévő lakására: itt azután megtudta 
• valóságot.

— Erzsiké kisasszony éjfél után itthon 
volt, — mondotta a házmester — autón 
jött, besietett a lakásba, összecsomagolta a 
holmiját, azután kijött és megint felült az 
autóra, amely elrobogott vele. A 203. rend
számú szürketaxi volt, ugy láttam, egy férfi 
is ült benne ...

Idáig mesélte el a történteket Schmidtné, 
azután lassan-lassan egy

romantikus lányszöktetésl kaland rész
letei derültek ki.

MIAIHIKAUEHÓZ
CZINKA?ANNA. a clgAnyleény triója 
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elmenni hazulról, mire azt a választ adta, 
hogy’ délután négy óra tájban lesz dolga.

A jelzett időpontban is bekopogott hozzá, 
de választ nem kapott. A személyzet gya
núsnak találta a színésznő hallgatását és be
nyomták az ajtót. Az ágyon hanyattfekve 
találták Kolos Margitot,

Estélyiruha volt rajta, mellette az éjjeli
szekrényen egy pohárban méregmarad

ványt találtak.
A szálló orvosát hívták először a színész
nőhöz, de az már csak a beállott halált 
tudta megállapítani.

Olyan nagymennyiségű mérget vett be 
a szerencsétlen színésznő, hogy az tel

jesen szétroncsolta szervezetét.
Kolos Margit neve ezelőtt mintegy másfél 

•esztendővel' foglalkoztatta a rendőri króni
kát. Édesanyja, aki özvegyasszony volt, 
nagy anyagi nehézségekkel küzdött és nem 
akarta engedni, hogy leánya a szinipályára 
lépjen. Kolos Margit ugyanis egy kereske
delmi- vállalatnál volt tisztviselőnő és sza
bad idejében látogatta a szinésziskolát. Min
den megtakarított pénze erre ment el és

édesanyját nem tudta támogatni, ahogy 
szerette volna.

Kolos Margit édesanyja körülbelül egy 
esztendővel ezelőtt tragikus körülmények 
között meghalt és

a fiatal színésznő, aki halálosan sze
rette édesanyját, a tragikus esemény 
után pár órával öngyilkosságot köve
tett el. Akkor sikerült megmenteni az 
életnek és a gondos ápolás következté

ben rövidesen fel is épült.
A fiatal színész kis gázsijából nem tu

dott megélni s emiatt sokszor elkeseredett 
hangon fakadt ki ismerősei előtt. Kolos 
Margit különben arról volt nevezetes a szin
házi világban, hogy nem szerette a kritikát 
és több újságíróval sajtópörben is állt. A 
tragikus sorsú színésznő, aki egy sor Írás
sal séni adta magyarázatát öngyilkosságá
nak, a törvényszéki orvostani intézetbe ke
rült és egyelőre még nem tudja a rendőr
ség, hogy ki fog gondoskodni temetése 
felől . . .

A kis Schmidt Erzsiké még májusban meg
ismerkedett Siegler-Szilassy János parkett
táncossal. Nagy szerelem lett az ismeretség 
vége, a flu mindennapos volt Schmidték- 
nél és egy szép napon megkérte a leány 
kezét. Schmidték, akik békés polgárembe
rek,

ellenezték a házasságot, nem tetszett 
nekik a flu foglalkozása; a vőlegény
jelölt a Stefánia Corso-kávéházban tán

colt napi egy pengő •ötvenért.
A flu nagyon szerelmes volt, megígérte, 

hogy állást változtat, rendes polgári foglal
kozást keres, de ígérjék meg neki, hogy 
hozzáadják Erzsikét.

Pár nap múlva azután kiderült, hogy a 
flu nem változtatta állását, sőt ellenkezőleg,

magával vitte a táncost pályára Schmidt 
Erzsikét is

és Schmidték kislánya is a kávéházban tán
colt, ugyancsak napi egyötvenért...

A dolognak az lett a vége, hogy a parkett
táncost Schmidték kiutasították. A fiatalok 
azonban nem tudtak megnyugodni a szülői 
határozatban és előkészítették a szökést. 
Siegler-Szilassy az Alpesi-faluba szerződött, 
szombaton itt találkozott a leánnyal, taxiba 
ültek, a kisleány hazament a ruhájáért, az
után

kettesben autólaxln nekivágtak a világ
nak.

A fiú legutóbb a Vas-utca 7. számú ház
ban lakott, de itt már napok óta nem lát
ták. Nem tudják, hová lett, nem tudják, 
merre jár.

A rendőrség most a 203-as számú 
sziirketaxi soffőrjét igyekszik előkeri- 

tenl,
mert az ö vallomása talán megoldja a tit
kot és a detektívek a romantikus szerelmi 
l'aland hőseinek a nyomára akadnak. I

Pígey János ezredes felesége 
leugrott a harmadik emeletről 

és halálrazuzta magát
A szép uriasszony tragédiájáról táviratban értesítették 

az urát, aki manőveren van
Vasárnap megrendítő öngyilkosságot kö

vetett el a Lipótvárosban egy uriasszony.
Délután ■ félkettő tájban a Klotild-utcáhan 

megdöbbentő látványban volt részük a járó
kelőknek: a Személynök-utca sarkán lévő 
Klotild-utca 3. számú előkelő bérpalota 
egyik harmadik emeleti, utcára nyíló abla
kán keresztül

levetette magát egy szőke nő és hatal
mas Ívben keresztülrepülve a ház előtt 

álló autón, az úttestre zuhant.
Hatalmas vértócsában feküdt, fejjel esett a 
kövezetre, koponyája teljesen szétzuzódott, 
úgyhogy az első pillanatban látni lehetett, 
hogy azonnal szörnyethalt. Percek múlva 
megérkeztek a mentők és a rendőri bizott
ság, de már csak a beállott halált konsta
tálhatták és az elegánsan öltözött, fiatalos 
külsejű nő holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállitották .

A Klotild-utcai öngyilkos nő: Pigey Já
nos ezredes felesége. A negyvenötéves, de 
alig harmincnak látszó

feltűnően szép asszony 
évek óta sokat betegeskedett. A szive sem 
volt rendben és súlyos idegbaja volt.

Pigeyné hosszabb ideig egy budapesti 
szanatóriumban volt, amelyet három nap
pal ezelőtt hagyott el.

Az ezredes és felesége állandóan Egerben 
laktak,

a legszebb családi élelet élték.
Tekintve, hogy az ezredes most a nap
gyakorlatokon vesz részt, Pigeyné — miután

mától

pompás színmüve Feketeszárucseresznye
Walter Huston, Kay Francia, 
Ni Is Asther művészi alakításával, 
Richárd Boleslavnky tökéletes 
rendezésében folytatja sikereinek 

sorozatát

Keddiül kezdue
Siiiipi filnipalola

elhagyta a szanatóriumot — nem utazott 
haza, hanem ideiglenesen nővére férjének, 
Berger Mártonnak, a Hermes Bank.igaz
gatójának lakásába költözött, a Klotild-utca
3. számú ház harmadik emeletére. Bergerék 
és a házbeliek is szomorúan tapasztalták, 
hogy Pigeyné idegei még mindig nincsenek 
rendben,

a szép uriasszony valósággal buskomor 
volt.

Bergerék szombaton kirándulni mentek 
és a kettős ünnepet a guggerhegyi turista
házban akarták eltölteni. Sokáig kérték az 
ezredesnét, hogy tartson velük, Pigeyné 
azonban azt mondta, hogy szomorú, rossz
kedvű és inkább otthonmarad.

Vasárnap délben az uriasszony egyedül 
volt a lakás egyik utcai szobájában és ek
kor követte el végzetes tettét.

Búcsúlevelet nem hagyott hátra, de bi
zonyos, hogy súlyos szív- és Idegbeteg

sége miatt menekült a halálba.
A házbeliek azonnal telefonáltak a gug

gerhegyi turistaházba és értesítették Bergc- 
réket a tragédiáról. Berger Márton és fele
sége azonnal autóra ültek és egy óra múlva 
már otthon voltak. Betgemé, az öngyilkos 
ezredesné nővére, amikor elmondták neki 
az öngyilkosság részleteit, zokogva mondta:

— Tudtam, tudtam, hogy ez lesz a vége..t 
Természetesen még vasárnap
táviratilag értesítették a nagygyakorla

ton résztvevő Plgpy János ezredest 
felesége halálos tragédiájáról.
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Letartóztatták a klübalapító 
A Vóidy isiváttt, aki az elme
orvosi viss^álat elől megszökött

TizrendbeU csalás miatt folyik eljárás 
a volt huszártiszt ellen

iek volna, a bukaresti rendőrség a köt- 
vényhatnisilás romániai szereplőit elfogta, 
a budapesti rendőrség pedig Glasert, Ha- 
nischt és társait leplezte le.

A pótnyomozás újabb szenzációs meg
állapításra is vezetett:

a kötvényhamisiló bűnszövetkezet ma
gyar 50 pengősök hamisításával Is meg

próbálkozott.
Az 50 pengősök hamisításában szerepe ju
tott egy nőnek is: Udvardi József magánhi
vatalnok özvegyének, aki — a nyomozás 
adatai szerint Hanisch Vilmossal vadbúzas- 
ságban élt.

A nagyszabású bűnügy vádlottai a nyo
mozás megállapításaival szemben azzal a 
meglepő védekezéssel állottak elő, hogy ők

mit sem tudtak arról, hogy hamis köt
vényekről van szó, 

valamennyien azt hitték, hogy egy újfajta 
romániai kötvényt akarnak elkészíttetni 
velük. A pénzhamisítás vádjával szemben 
pedig azzal védekeztek, hogy reklámcédu-

Az iigyí.'-/ <g Markó-utcai fogházának érde
kes lakója ' iu kél nap Alföldy István
volt huszuiíol'lön ij.v, aki

tlzr. núb. ;1 csalás elmén folyik eljárájt.
A szédítő konjunktúra magával ragadta a 

vállalkozó sz. ll< i ’ii Alföldyt, de vállalkozásai 
sorra buktak mg és igv sereg különböző bűn- 
aigv lu h'lkc.t II |> tőle. Nemrég ujahb vállalko
zásba kezdeti Alföldy István:

a József sávosban nagyszabású társadalmi
klubul tiittri alapitaui.

A klubnak ö lelt volna nz igazgatója. A klub- 
alapításhoz elsősorban kauclós alkalmazotta
kat keresett. Tizen jelentkeztek is és Al
földi valamennyit akceptálta

Éjjeli trafikostul zsetonosig mindenféle al
kalmazottja volt mór a klubnak, 
azonban sohasem nyílt meg s Alföldy I 
elúsztak az. alkalmazottak kisebb-na-| ___ o _________ . ________ _________ ...
kauciói is. Tiz rendbeli csalás miatt in-I vosszakértők most a fogházban vizsgálják meg

amely 
kezén 
gyobb 
dúlt meg az eljárás Alföldy ellen.

A madocsai csendőrgyilkos 
rokonai a biróság előtt

Fogolyszöktetés miatt a vádlottak padjára 
ültették a csert dőrgyilkos édesanyját is

Szekszérd, szept. 9.
(A Hétfői Napló tudásit ójának tclefonjelen- 

lésed Kedden reggel nagy érdekességü bünpört 
tárgyal a szekszárdi törvényszék IVandi-tanácsa:

fugolyszöktctéwcl vádolva áll a bíróság 
előtt Márkus Szabó János, a madocsai 

csendőrgyliko* édesanyja, 
három rokona ós egy barátja.

Márkus Szabó János öngyilkossága után el
járás Indult néhány személy ellen, azon a 
címen, hogy részben elősegítették a csendőr- 
gyilkos szökését, részben pedig a bujkálása

Férfi ruhát 40 pengőért
mérték után divatos őszi szöveteimből készítek 
LÁSZLÓ urlszabóséfl, ErzsébeUkörut 1. I. em.

„A nagyságával együtt 
jártunk betörni.

A vendéglősnét betörésekért feljelentette cinkostársa, 
a mindenes, aki állítólag „falazott" az asszonyának

Ci

Varga Pálné józsefvárosi vendéglösné na
gyon szerette és szinte barátnőként kezolto 
mindencslányát, Horváth Máriát egészen 
addig, amíg egyszer, állítólag, rajtakapta 
férjével. Ekkor tüstént elbocsátotta. A min- 
dencslány, aki a bosszú érdekében önmagát 
is föláldozta:

feljelentette Vargánál, hogy együtt több 
fővárosi holtba tllrtvk be.

Horváth Mária előadása szerint tulajdon
képen az asszony követte cl a betöréseket,

Monstre biinper
a törvényszéken

12 vádlottja, 30 tanúja tesz a romániai 
kdtvónyhamisitási hUnUgynek, amelyet 
csiJtörííikön tárgyalnak

A bünlelötxin énvszók Fonyódy-tanúcsa 
monstre bünper tárgyalását tűzte ki csü
törtökről

n remónlni kő1, énv hamisítók kerülnek
bíró ág elé.

A rendőrség annakidején egymásután 
l<fl»b e:nli rt Inrió/lnlolt le. meri román 
áílairp ipitok hamisHá: '.ra szövetkeztek.

A hűlni; v ezután átkerült az iigyész- 
sógiv, ahol pótnveniozást rendellek el. En
nek sor; n bontakozott ki minden részleté- 
ben a hünügv. Kiderült, hogy Glnscr Lajos 
nvomrhiszt és ’* Vilmos grafikust
t-ibb bukaMfl lel úb rövid

a pl. <• fxrn.érlójs '

c .i . a n.i io.ikal fölszerelve,

MDixi irogópwMtküalet VI., 
Podmaniczíy a. L T. lóf-53

Az eljárás során Alföldy védője: vitéz Vargha 
Béla arra kérte a törvényszéket, hogy

orvosszakérlőkkcl vizsgáltaasa meg Alföldy 
elmeállapotát,

mert a volt főhadnagy az utóbbi időben olyan 
zavarosan és különösen viselkedett, hogy való
színűleg elmebajban szenved. A törvényszék el 
is rendellő az elmeorvosi vizsgálatot, az orvos
szakértők felszólították Alföldyl, hogy jelenjék 
meg a vizsgálaton, de Alföldy, amikor érte
sült erről,* hirtelen megszökött Pestről:

megszökött az elmeorvosszakó^tők elől.
A büntető törvényszék vizsgálóbirája ezek- 

után elfogatóparancsot adott ki ellene és két 
nappal ezelőtt ogy államrendőrségi detektív

felismerte az utcán Alföldyt s nyomban 
előállította.

A főkapitányságon letartóztatták s az 
ügyészség Markó-utcai fogházába vitték. Az őr

Alföldyl, aki megszökött előlük.

■ kezére jártak, hogy megmeneküljön a 
csendőrök elől.

Jogi szempontból igen érdekesnek Ígérkezik 
ez a tárgyalás, mert a bíróságnak arról kell 
dönteni.

monnylhen lehet felelősségre vonni büntető
jogilag az öreg Márkus Szabóikét azért, mert 
rejtegette az akasztófa árnyékából mene

külő fiát.
Rengeteg tanút idéztek be az izgalmasnak 

ígérkező tárgyalásra, amelyen feltárulnak a 
madocsai rémhistória részletei.

ő csak az üzletek előtt állt és — a zsákmány
ból való illő részesedésért — „falazott** asz- 
szonyának.

A vendéglösné 
de az ügyészség 
alá helyezte.

E héten

tagadta a bűncselekményt, 
mégis mindkettőjüket vád

tárgyalja az ügyet
a budapesti büntetőtörvónyszék Fonyódi- 
/•7órián-tanácsa. I)r. Traytlcr Endre, az asz- 
szony védője azt akarja bizonyítani, hogy 
az egész feljelentés csak a büntetett előéletű 
kidobott ntindeneslány bosszújának, a müve.

ötezer lcles román kötvények rajzolá
sával és kinyomtalásával bízták meg 

őket.
Mielőtt azonban a kötvények piacra kerül-

AZ OROSZLÁN
A Belvárosi Színház első beniututöla szombaton, szeptember 15-én

Szombaton, szeptember 15-én kezdi meg uj 
úvHdjál a Belvárosi Színház, mégpedig egy el
ragadóan kedves vigjátékujdonsággal. „Az 
oroszlán'', I.igcti Erzsébetnek, ennek a rend
kívül tehetséges fiatal írónőnek darabja, kül
földön niár több előkelő satupadon nagy siker
rel került szinro. A Belvárosi Színház előadá
sán n vígjáték főhősét, ogy világhírű olnsz 
operaénekest, aki zajos sikerei után nyugalomra 
vágyik,

Csortos Gyula,
» fflumpet, egy fialni kNdó íneLwnOt.

Pusztító földrengés Algírban
Páris, szeptember 9.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Szombaton szörnyű földrengés pusztított 
Algírban. A földrengés központja az ötezer 
lakosú Carnot városa és környéke volt.

Már éjfél után jelentkeztek az első heves 
földlökések, a lakosság körében óriási pánik 
támadt, az álmukból felriasztott emberek az 
utcára szaladtak s amikor látták, hogy a föld
lökések egyre crősbödnok, kétségbeesett siet
séggel hordták ki holmijaikat házaikból.

Reggel négy órakor egy IrtózatoH földlökés 
sorra döntötte romba a város házait.

Az amerikai bridgeliga bajnok
csapatai októberben Budapesten 

mérkőznek az Európabajnok 
magyar csapattal

iÉrdekes híradás- érkezett szombaton 
Budapestre: az amerikai bridzsliga bajnok
csapata októberben a magyar fővárosba ér
kezik, hogy itt

összemérje erejét az Európabajnok

A BRIDQE
Ma a legnagyobb tömegszenvedély a világon. 

Amerikában tiz millió ember .játszik, az angol 
világbirodalomban tizenhat millió. Magyarorszá
gon ezidőszerint már 1A0—200 ezer játékos van, 
de nálunk csak alig pár éve kezdődött.

A magyar játékostehetség fényes igazolása, 
hogy ilyen rövid múlt után máris az élen 
vagyunk Európában. A magyar bajnokcsapat, 
amelynek tagjai Cohen—Alpár—Décsi—Keleti- 
Klór, megnyerte Bécsben az ezidei Európabaj- 
nokságot.

A Ctilbertson-vcrsenyben a világbajnokságot 
magyar pár nyerte: a Darvas—Hilb pár.

Beasley ezredes, a Daily Mail rovatvezetője 
szerint a világ hatodik legjobb játékosa ma
gyar: dr. Molnár Harry.

Ez a nagy magyar bridgclendület és ez az 
egyre fokozódó hatalmas érdeklődés a bridge 
iránt, késztette a Hétfői Naplót arra, hogy 

tájékoztatás, szórakoztatás és ■ bridge fej
lesztése érdekében a maga rovatát el

indítsa ...
♦

A bridge négyes társasjáték. Mindenki két 
ellenfél és egy ellenség ellen játszik. Az el-I ellenfél és egy ellenség ellen játszik. 
Icnség természetesen — a partner.

A bridge lényege erősen hasonlít a 
•adózó életéhez, azzal a kis eltéréssel, 
I bridge

magyar 
hogy a

licitálással kezdődik.
Licitálni ma már. nagyon sokan tudnak, a 

.sok konvenció erősen kifejlezfette ezt a képes

aki ezt a nyugalmat alaposan megzavarja,

Turay Ida

játssza: a többi, mulatságosnál mulatságosabb 
■szerepben Z. Molnár, Boray, Bodonyi és Sajó 
Lili lép fel. •

Rendező: Vajda Pák Díszlettervező: Gora 
Zoltán.

Jegyek hétfőtől kezdve válthatók a Belvárosi 
Színház pénztáránál és az összes jegyirodák
ban.

Moduezmfinyes ataianyirah

BaEatontllreden
szeptember 3O-lg

A szanatóriumban: szoba hideg-meleg vízzel, 
négyszeri étkezés, orvosi kezelés és szénsavas 
Htánsavas fürdő napi 16.— pengőtől.

A Grand Hotel éa Ipoly Szálló báni szoba, 
lakás, háromszori étkezés napi 8.— pengő. 
Szállodátok lakói a szénsavas fürdők 
árából 80% kedvezményt élveznek.

Felvilágosítás: Bul utó nfUreden és Budapes
ten, VI., Etltvős-utca 20. Telelőn: 25-S-BO

Iák céljaira készítették a kliséket.
Ilyen előzmények után tűzte ki a tör

vényszék csütörtökre a bünper tárgyalását, 
amelyen

12 vádlott áll a bíróság elé és körülbe
lül 30 tanút hallgatnak ki.

A monstre bünper tárgyalása napokig fog 
tartani.

Carnot városa romokban hever
Irtózatos robajjal dőltek be az épületek és a 

lakosság fejvesztetten menekült a városból. 
Reggelre

■ földrengés csaknem teljesen elpusztította 
a várost.

Sok benszülött, aki a romba dőlt házak köze
lében tartózkodott, megsebesült, de halálos ál
dozata nincsen eddig a földrengésnek.

Carnot város hajléktalan lakói számára sát
rakat és élelmiszereket küldtek 
rosokból. >*

A földrengést több más algíri 
érezték, de olyan súlyosan sehol 
a földrengés, mint Carnotban.

a közeli vá-

kerületben is 
sem pusztított

magyar csapattal.
Az amerikaiak ellen magyar részről a 

Cohen—Alpár—Décsi—Keleti—Kiőr csapat 
áll ki, az azonban, hogy a csapat hatodik 
tagja ki lesz, egyelőre nyílt kérdés.

séget. Játszani már sokkal kevesebben tudnak. 
És mindenesetre eggyel még kevesebben, mint 
azt az illető játékos képzeli.

A konvenciók odáig fejlődnek, hogy rövide
sen a balszem dörzsölése a pikk ászt, a jobb 
szemé a kör ászt, a bal fül vakarása a káró 
ászt, a jobb fülé pedig a treff ászt fogja jelen
teni.

♦
A magyar bajnokság, amely 1933 decemberé

ben kezdődött, 1931 szeptemberében végre sze
rencsésen befejeződött. Az országos bajnokságot 
a Fészek-csapat nyerte, a vidéki bajnokságot 
Szombathely győztes csapata. A régi nagyok 
közül Klingcr, Ujj, Hausner, Hilb, Farkas nem

Kiaitó modern lakások nou. í ró
Wzd. ratíMBi n aitando maiggvizszoigiittttnti:

2
 szobás: V., Rudolf-tér 1. és

V., Balaton-utca 2.,

3
 szobás: V., Balaton-utca 2. és

V., Honvéd-utca 18M

4
 szobás: V., Honvéd-utca 16. és

V., Rudolf-tér

4
Moba-baIios; V„ RudoH-tér 1., V„ Szc- 

mélynök-u. 16. és V., Szalay-u. . 3„

5
 szoba-hallos: Vn Rudolf-tér 1. és

V„ Balaton-utca 2.
Bővebb felvilágosítás a házfelügyelőknél 

a helyszínen.

játszott a bajnokságban, Szerviczky, Ferenczy, 
Lcitncr pedig kiesett az első osztályból.

A magyar bridgesport főhatósága a Bridgc- 
szövetség, amely arról nevezetes, hogy 

nem estnél semmit.
Az elnök sohasem tudott bridgeznt, a főtitkár 
viszont- elfelejtett. Szövetségi kapitány pedig 
nincsen.

♦
A pesti bridgeélet centrumai a Bridgeklub, 

továbbá a Dunacorso, a Bristol, az Opera-kávé- 
ház, a Flórls, o Szabadság-kávéház, az Ország- 
ház-kávé ház, az Étoile és a Belvárosi bridge- 
szalonjai.

Az uj szezőnban legalább tiz uj bridgeszalón 
lesz. Akinek legalább három barátja vagy ba
rátnője van, bridgeszalónt nyit. És lázasan 
keres egy negyediket ...

EzOsl evoeszKOzM. 
tálcák, Bchwelzi karórák 

I nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyat:

7 Muzoumkönit7*.21
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veres utcai harc iMrMbau
a sztraihoio munmsoH 
es a műörseu kozott

Megállt a közlekedés, nem sütnek kenyeret, .nincs 
újság — Sortüz és halottak Madrid utcáin

Madrid, szeptember 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szombaton reggel Madridban ál
talános sztrájk tört ki: az egész munkásság 
abbahagyta a munkát. Először a közúti és 
földalatti vasutak állottak le, majd vala
mennyi taxisofőr hagyta ott munkahelyét. 
Aztán a nyomdászok is csatlakoztak a 
sztrájkhoz, úgyhogy szombat dél óta nincs 
újság a spanyol fővárosban. Az élelmezési 
és pékmunkások csatlakoztak a sztrájkmoz
galomhoz és már szombaton

sorbaálltak az emberek a péküzletek 
előtt, mert vasárnap már nem készült 

kenyér.
A viz-, gáz- és villanymüvek munkásai is 

sztrájkbaléptek, de technikai segédcsapatok 
fenntartják az üzemet.

Az általános sztrájk kitörése után

Kettős villamosgázíolás 
az Újpesti Stadion előtt

Elütött a villamos egy vigyázatlan fiatalasszonyt 
a kislányával egytttt

Súlyos villamossze
rencsétlenség történt 
szombat délután az új
pesti stadion közelé
ben.

Homolya Istvánná, 
aki a Váci-ut 82. sz. 
házban lakik Ina téves 
kislányával, a Megyeri

ül é* Szdszl-ut kereszteződésénél keresztül 
akart menni az úttesten, de nem vette 
észre a nagy sebességgel közeledő 87-es vil
lamost.

A vezető teljes erővel fékezni kezdett, de 
a nercncsétlenséget nem tudta elke- 

elkerUlnl.
A kocsi magával sodorta a fiatalasszonyt 
és a kisleányt. Homolya Istvánné az arcán

Budapesti család 
autószerencsétlensége 
a balatoni országúton

Scholtz Alfréd igazgató autója utszéli 
fának rohant és árokbafordult — Az
igazgató, a felesége, a fia

Súlyos autószerencsétlenség történt szom
baton délelőtt a balatoni országúton:

Schultz Alfréd vállalati igazgató autója 
felborult.

Scholtz igazgató a koradélelötti órákban 
feleségével és Frigyes nevű tizennégyéves 
fiával indult el Aunr-utca 17. számú házban 
levő lakásukról. Saját autójukon mentek, 
az ut célja Siófok volt, itt akarták a kettős
ünnepet tölteni.

A volánnál maga Scholtz Alfréd ült,

Rlyilt levél.
URAM!
Van szerencsém szives tudomására adni, hogy 

sikerült teljes 100%-ban megoldanom a borotválkozás 
modern formáját.

Az általam forgalomba hozott Hezolite-Rapid 
gyorsborotvakrémmel nem kell az időt hosszas eosete- 
léssel tölteni, mert a Hezolite-Rapiddal vi z, szappan 
és ecset nélkül 1 perc alatt lehet tökéletesen meg
borotválkozni. Az arobőr üde és rugalmas lesz és el
tünteti az arcon levő pattanásokat.

Hogy Ön Uram meggyőződhessen erről, forgalomba 
hoztam 24 filléres próbadobozokat, azzal, hogy ezen 
huszonnégy fillért is visszatérítem eredeti doboz 
vásárlásánál. Az eredeti doboz ára P 1.60.

Próbálja meg tehát sürgősen a borotválkozást 
Hezolite-Rapiddal, biztosítom önt, hogy ezzel igen 
meg lesz elégedve. Megbízható, jó és olcsó.

A Hezolite-Rapid kapható az ország minden szak
üzletében, vagy szaküzletemben VI., Teréz-körut 8.

Dr. HOLCZER vegyész.

véres összeütközések, (tűzharcok folytak 
a munkásság és a rendőrség között.

A .vásártéren tört ki az ‘első összeütközés, 
amelynek több sebesültje van.

Az orvosegyetem közelibben történt a má
sodik összeütközés: sztrájkoló munkások 
rálőttek a rendőrökre, akik viszonozták a 
tüzelést. Egy asszony életét vesztette. Pár 
perc múlva kitűnt, hogy egy felnőtt járó
kelő és

egy gyermek is holtan maradt az utcán.
Pár-perc múlva nem messze az egyetemtől 

újabb tűzharc keletkezett, Itt egy fiatalem
bert lőttek agyon. Nagyon, sokan megsebe
sültek.

A’\rendőrség rengeteg embert fogott el. Az 
általános munkásszövietség több vezető tag
ját, közöttük Heuche szocialista képviselőt 
is letartóztatták.

sebesült meg, a fldsláviynak
a homloka fölVepedt és súlyos agyráz

kódást szenvedett.
Mindkettőjüket aiz újpesti gyermekkór

házba szállították. A kislány állapota sú
lyos. A rendőrség fniegindilotta a vizsgála
tot, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség.

PAJOR LÁSZLÓ
SZŰCS- ÉS SIÜRfflE-ÜZ LETÉT 
megnyitotta.

Nagy választék
olcsó és legfino mabb prémekben

IV, Kossuth Latos-U. 2. (VároshAz-u. Bárok) 
a Belvárosi Divat bAz helyiségeiben.

megsebesült
aki már régen vezeti a kocsiját.

Alig hagyták el a fővárost, máris 
bekövetkezett a katasztrófa.

Mikor a tizenkettedik kilométerkőhöz ér
tek, egy biciklista keresfctezte az autó út
ját. Scholtz, hogy a szerencsétlenséget elke
rülje, félrerántotta az autó kormánykere
két, azonban a kelleténél nagyobb ivet 
vett és az autó

teljes sebességgel a kilométerkőnek ro
hant.

Az idei őszi és téli

női szövetujdonságoki 
legújabb kreációit káprázatos változatokban 
gazdagon nyújtja

LÁSZLÓ ÉS FEKETE
IV., Petői! Sándor-utca 14-16

A következő pillanatban az autó hátsó fele 
a levegőbe emelkedett, és egy hatalmas 
szaltóval az

utmenti árokba zuhant,
ahol darabokra törött.

A.z utasok már az összeütközés első pil
lanatában

kirepültek a kocsiból,
az utmenti szántóföldre zuhantak és mind 
a hárman elveszítették az eszméletüket.

Az országúton járók nyomban észrevették 
a szerencsétlenséget, odarohantak, a sérül
teket egy véletlenül arra haladó autóba

Falbontó betörők kifosztottak 
egy újpesti ékszerboltot

Vasárnapra virradó éjszaka vakmerő be
törés történt Újpesten. Az Árpád-ul 79. sz. 
házban ismeretlen tettesek

kifosztották Reincr Miksa ékszer
üzletét.

A vakmerő betörők órákat, gyűrűket és 
különböző ékszereket vittek el az üzletből, 
mintegy ötezer pengő értékben. A főkapi
tányság központi ügyeletéről detektívek

Ma délelőtt adják be, 
a Beszkárt és a HÉV elmozdított 
igazgatósági tagjai keresetüket
260 ezer pengő kártérítést követelnek

A BSzKRT és a HÉV elmozdított igazga
tóság! tagjainak a mozgalma vasárnap

döntő fordulathoz érkezett.
Vasárnap délelőtt ebben az ügyben meg

beszélés volt Vértes István igazgató laká
sán, ahol mindenekelőtt azoknak a tárgya
lásoknak az eredménytelenségéről számol
tak be, amelyeket a főváros illetékes té
nyezőivel folytattak az ügy békés elintézése 
érdekében. Borvendég Ferenc főpolgármes
ter, akinek ebben az ügyben e héten dr. 
Usetty Béla, a BSzKRT igazgatóságának el
nöke és dr. Bódy László közlekedésügyi ta
nácsnok tettek jelentést,

elzárkózott minden kártérítési Igénynek 
megállapítása elől

és mindössze arra volt hajlandó, hogy az 
elmozdított igazgatósági tagoknak mandátu
muk lejártáig, vagyis még további három 
évre — közlekedési szabad jegyet engedé
lyezzen. Az érdekelt elmozdított igazgató
sági tagok nagy felháborodással vették tu
domásul egyezkedési kísérletük végleges 
meghiúsulását és vasárnap délben elhatá
rozták, hogy

■ kártérítési pört azonnal folyamatba
teszik.

Ma, hétfőn délelőtt adják be a keresetet 
a budapesti királyi járásbíróságon — terje
delmes indokolás kíséretében. A kártérítési 
igényt az 1930. évi XVIII. t.-c. egyik para
grafusára alapítják. E rendelkezés szerint, 
amelyet az uj fővárosi törvény nem helye
zett hatályon kívül, az igazgatósági tagok
nak, amennyiben elmozdítják őket, kártérí
tésre van jogosultságuk. Az elmozdított 
igazgatósági tagok azt hangoztatják kere
setükben, hogy őket három évre, illetve 
három közgyűlési időtartamra választották 
meg és ebből mindössze fél esztendő járt 
le. Borvendég Ferenc szanálási főpolgár
mester eljárása tehát — szerintük — jog
talan és méltánytalan, annál is inkább, mert 
már

■ szanálás elrendelése alatt választot

IPARCSARNOK

NAGYSZERŰ 
VÁSÁRLÁSI 
ALKALOM AZ Óm

LAKBERENDEZÉSI 
VÁSÁR

♦ EGÉSZ NAP NYITVA * BELÉPŐJEGY 1 PENGŐ

UTOLSÓ HÉT.

UTAZÁfl KEDVEZMÉNY

emelték és bevitték a Vöröskereszt-kór
házba, hol első segélyben részesítették őket.

Megállapították, hogy Scholtz Frigyesné 
agyrázkódást és súlyos belső sérülése

ket szenvedett.
Férjét és flát azonban csak kisebb zuzódd- 
sok érték és még szombaton lakásukra 
szállították őket.

Scholtz Frigyesné állapota vasárnap még 
változatlanul súlyos volt.

A rendőrség megindította a nyomozást an
nak megállapítására, hogy a szerencsétlen
ségért kit terhel a felelősség.

mentek a helyszínre és megállapították; 
hogy a betörők

a szomszédos ház udvari helyiségeiből 
falbontás utján hatoltak be az ékszer

üzletbe.
A betörök a helyi viszonyokkal ismerősek 
lehettek. Több ujjlenyomatot találtak és 
ezen az alapon reméli a rendőrség, hogy 
rövidesen sikerül a tettesek nyomára jutni.

ták meg őket igazgatósági tagokká.
Rendkivül érdekes a kereset indokolásának 
az a része, amely szerint Borvendég főpol
gármester 

mindössze 38.000 pengő megtakarítást 
ért el az igazgatósági tagok számának 

a csökkentésével,

fátyol fű stszűrővsll

viszont ők most keresetükben összesen 
260.000 pengő kártéritéi összeg megállapí
tását kérik.

Borvendég Ferenc főpolgármesternek vi
szont — mint a Hétfői Napló munkatársa 
előtt illetékes helyen kijelentették — az a 
véleménye, hogy neki a szanálási törvény 
korlátlan jogot ad takarékossági terveinek 
a végrehajtására s egyébként is úgy a 
BSzKRT, mint a HÉV Budapest székesfő
város tulajdona, ami azt jelenti, hogy a szé
kesfőváros illetékes szervei

bármikor elmozdíthatják az általuk de
legált Igazgatósági tagokat. 

Borvendég a keresettel szemben hivatkozni 
fog arra a tényre, hogy a szanálási törvény 
még nem lépett formálisan életbe akkor, 
amikor a törvényhatósági tanács ezeket az 
uj igazgatósági tagokat megválasztotta.
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Ki a bűnös a kispesti véres 
pékütközet előidézéséért?

A minisztériumi vizsgálat már folyik — A sOtBszávetség 
és a pékkartel kijelentik, hogy .semmi közük a dologhoz"

Óriáai feltűnést kel
tett, hogy a levantei vá
sáron tartózkodó ke

reskedelmi miniszter te
lefonon intézkedett, 

liogy
a mlnlKsIérium sür
gőben indítsa meg a 

vizsgálatot 
a |»ékháboruság és a sü-

tökarlell elleni feljelentéssel kapcsolnlbnn. A 
két budapesti fűszeres, akiktől egy kispesti 
pék üzemben erőszakkal vették el az Irányáron 
alul vásárolt péksüteményt. amit azok három 
és fél filléres áron akartak árusítani, a pék- 
kartell ellen lelte meg rablás elmén feljelentő-' 
sét. A miniszter utasítására a vizsgálat vezetői 

részletes jelentést kértek
a véressé fajult pékütközet lefolyásáról.

A II ét I fii Napló munkatársa felkereste ezzel 
kapcsot altosa Steiner Gyulát, a Magyar Sütök 
Országos Szöwtségc elnökét, Steiner a leghatá
rozottabban tagadta, hogy a szövetségnek bár
mi féle köze is volna a kispesti pékűtközöthvz. 
A következőket mondta munkatársunknak: ,

— A szövetségnek semmiféle összefüggése 
nincs a pékkartellnl, amely Sütők iparvédő 
Egyezménye név alatt működik. Én, aki a szö
vetség elnöke vagyok,

> nem Is tartozom az egyezmény tagjainak 
sorába.

A szövetség ezerkétszáz tagot számlál, ezek
nek nagyrésze vidéki, szintén nem tagjai a kar- 
tcllnck. A kispesti affér ügyében

kizárólag a kartell ellen
indult vizsgálni. Tudomásom szerint, ez « vizs
gálat már nagyjában be is fejeződött. A 28 
év óta fennálló szövetség állandó hatósági el

lenőrzés alatt áll, és —- ismét hangsúlyozom, 
— már csak árért sem lehet szerepe az össze
ütközésben.

Miután a szövetség elnöke a leghatározot
tabban n kartellra hárította a felelősséget a 
följelentés Ügyében, fölkerestük az egyezmény 
ügyvezető igazgatóját, takl meglepetésünkre 

udutén elutasította a föltevést,
hogy a kartellnek lett volna szerepe a véres 
Összetűzésben. A következőket mondta:

— A pékegyezthényhek semini köze sincs 
ehhez a dologhoz... A kartell nem küldött 
ki senkit a kispesti pAküzem ellenőrzésére, 

csupán az IpartestUM megbízottal 
jártak az említett esetben Kispesten. A vizsgá
lni tudomásom szerint még egyáltalában nem< 
fc)czfídött be, nőt még csak egyetlen etappja 
zajlott le: a kereskedelmi minisztériumi vizs- 
gálóHzottsóg felszólítására

UZ Ipurfestttlrt jelentést küldött az eeetről. 
A jelentés szerbit csupán ellenőrzésre küldtek 

■ki embereket Kispestre és hogy ezek elkövet
tek-e egyéni túlkapásokat, az kizárólag az ü 
saját ügyük. Ezt majd

bíróság fogja eldönteni.
Semmi körülmények között nem lehet sem a* 
ipartestülctel, sem az egyezményt felelőssé 
tenni azért, hogy egyes pékek, vagy alkalma
zottak nőm az utasítás szerint járnak el, hanem 
salát iniclntlváfukból véres thaneütközésben 
vettek részt.

A két nyilatkozatból az derül ki, hogy 
a pékek érdekképvtsHeW nem vállalják 

a kispesti pékfilkCZBtért való felelősséget. Úgy 
a szövetség, mint a kartell megbízottja arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy — semmi közük 
a dologhoz.

Jé« ■

Németországban internálták az osztrák náci-vezéreket
A bécsi lapok fenntartással fogadják a hírt

Bécs, szeptember 9.
A bécsi lapok néniét forrásból származó 

híreket közölnek, amelyek szerint a német 
hatóságok

Internálták a Németországban működő 
osztrák nemzeti szocialista mozgalom 

valamennyi vezérét, 
hogy czrH Is kifejezésre juttathassák, meny
nyire nincs körük • hivatalos német ténye
zőknek az Ausztriában folyó nemzeti szo
cialista propagandához. Fraucnfeld Alfrédet

állítólag egy potnerániai faluba internál
ták, Habicht Theot pedig Helgoland szige
tére vitték. Wkeehter dr. ismert bécsi ügy
védet, « julius B5-iki puccs közvetlen vezé
rét, aki a kudarcba fulladt pUCcsot követő 
éjszaka Németországba szökött, a dachaui 
koncentrációs táborban helyezték el,

A bécsi lapok egyelőre 
tartózkodásul fogadják Keket a híreket 

s annak « gyanú jóknak adnak kifejezést,, 
hogy német részről taktikai okokból ter
jesztik azokat.

A kincsesláda titka
toloncházba juttatott kél orgazdát

A Boráros-tércn szolgálatot teljesítő rendőr 
az éjszaka két óra tájban két férfire lett 
figyelmes, akik

hatalmas bőröndöt cipeltek a park felé.
Útközben többször megálltak, megtörölték hom
lokukat, de rövidesen isméi tovább indultak 
mint, akiknek nagyon sietős az ütjük. Néhány 
percig folytatták Htjukat, amikor újra meg
álltuk, letették nehéz terhüket és vitatkozni 
kezdtek. Erre odalépett hozzájuk a rendőr, 
igazolásra szólította fel őket és aziránt érdek
lődött, hogy mit tartalmaz a hatalmas bőrönd. 
A megszólított kél férfi zavaros ijedt válaszokat 
adott, mlró a rendőr fclhytttatta velük a bő
röndöt, amelyből egv csomó

rattat egy éa két pengős, azonkívül össze
tört ezüst gyerlyatartók és egyéb értékes 

ezüst tárgyak kerültek elő.
Az ezüst pénz és ékszerek eredetét a két Férfi 
nem tudta igazolni és igy a főkapitányságra 
állította elő n rendőr a gyanú* egyéneket.

A központi ügyeletén előszedték irataikat.

amelyekből kiderült, hogy- Welszhanpt Már
kus 48 és Frankéi Izsó 37 évek ügynökök az 
előállítottak. Megállapították, hogy 

orgazdaságért már büntetve volta
és egyikük sem magyar állampolgár. A tolonc- 
hftzba vitték őket, ahonnan mint nemkívánatos 
idegeneket kitoloncolják mindkettőt az ország
ból.

Barátnők lugköves 
csatája az Angyal-utcában

Pesterzsébeten, az Angyal-utca W. Számú 
házban véres verdredés játszódott le vasár
nap éjszaka, Bedöcs Erzsébet <34 esztendős 
gyári uiunkásnö összeszólalkozott barátnő
jével, Széli Istvánná 34 éves napszámosnő- 
vek

A verekedésből csakhamar verekedés fej-

Az őszi szezon első 
nagy ökülvivó versenye 

szeptomber hó 15-én d. e. fél 11 órakor 
a R A Dl US filmszínházban lesz a

és a HAC közös rendezésében
Gerhárd Lajos
síre ml éke celjAra
A»»vek Arai P 2.10,1.10,1.-, --10
Elővételben H kaphatok i a lUálus péna«
UrAnAl éa a » Órai ffaAg opwtuortoutöiíj4bo«.

Kékacél GMB gékacél
A magyar pengegyártAa diadala!

GMB Kékacél luxus ........................  80 fillér
GMB Kékacél Super luxus .......... 40 fillér
A bevezetési M8 alatt MoptemUar 20-tg IROUBII kflfflminden váaárló az össze, szakllzletekben O MIMiy— nH

Ifi.lött ki és a „bArAtnék" egymásnak estek, 
többször aíctilötötték egytoúst, majd Széli 
Istvfinrré hiéköoldAtos öveiét vett elé ken- 
dője alól és

a maró folyadékót Bedöcs Erzáébet ar

cába öntötte.
A gyári munkásnö súlyos sérüléseket szén* 
vedelt az arcán. A mentők a Rókus-kór* 
házba szállították. A rendőrség megindított* 
az eljárást.

Orvosa sírján megmérgezte 
magát a páciens

Tegnap délután á ke
repest temető 47.‘ számú 
parcellájának az őre, 
amikor a parcellát kö- 
rüljártai a sétány egyik 
padján sápadt arcú, esz
méletlen, mozdulatlan 
nőt talált. A temetőcsösz 
a gondnoki irodába sie
tett és értesítette a men

tőket. Rövidesen megjöttek a mentők, a 47-es 
parcellához siették és inegvizsgálták az eszmé
letlen állapotban levő nőt. Megalapították, 
hogy

sósavval mérgezte meg magát.
Első segítségben részesítették és súlyos álla
potban Vitték h Rőktfs-kóHiátba.

A kézitáskájában talált iratokból megállapí
tották, hogy Érnek Ilona a neve, 30 éves var
rónő, a Raktár-utca 89. számú házban lakik. 
Előkerült a kézitáskájából a búcsúlevele is, eb
ben csak ennyit ír:

— Utálom az életem, meg akarok halni. 
A rendőrségen theginóuft a nyomozás és 

csakhamar
különös dolog derült ki.

Kutatni kezdték, hogyan kerfilt Errtek Hona a 
temetőbe és ekkor megállapították, hogy

a 47-es parcella egyik sírjában egy orvon 
fekstik, akt nemrégen halt meg.

Érnek Ilona sokat betegeskedett, annakidején 
ez az orvos kezelte. Most, hogy Érnek Ilona 
mgunta az életét, a 47-es parcellába ment meg*- 
!haliíi:

pontosan azon a pádon mérgezte meg ma
gát, amely mellett ac orvosa sírja van.

Az életunt varrónőt a Rókus-kórházban ápol* 
ják. _

— Balatonfüred igazgatósága szeptemberhő- 
napra olcsó pausál-árakat léptetett életbe. A 
szanatóriumban már napi 16 pengőért laktat, 
élelmezést, orvost kezelést és szénsavas fürdőt 
nyújt. A szállodákban napi 8 pengőért szoba 
és étkezés kapható. Az igazgatósági épületek* 
ben (Szanatórium, Grand Hotel, Ipoly-szállő^ 
Stefánia-szállój lakó fürdővendégek a szénsa« 
vas fürdők árából 30%' engedményt kapnakn 
Felvilágosítás: Bálátonfüreden é» Budapesten, 
VI., Eötvös ucca 20. Telefón: 25-8-50.

— A legszebb őszt utazást hmét a Cosulicbi 
Linó rendezi az Atlanti tenger örökzöld szigfc* 
leire október hó 21-től november hó 15-ig as 
„Amazzonia" és „Uránia" pompás óeeánjáró 
hajókon, páratlanul olcsón: 397 pengő részvé
teli díjjal amelyben Budapesttől Budapestig as 
utazás minden költsége (elhelyezés kivétel nél-< 
kül külső kabinokban, pompás ellátás, pazay 

szórakozások) hennfoglaltatik.

Az idő homokóráján peregnek az évek. A Balkán puskaporos hordáját elérik a lán
gok. Idehaza óriási botrányok vannak a parlamentben, a túlfűtött hangulatban a képvislő- 
ház erkélyéről Kovács Gyula revolverrel rálő Tisza Istvánra. Bizonytalan hangulat az 
egész világon, melybe néha-néha belektált a döbbenet hangja, például olyankor, amidőn 
hir érkezik az Akron-léghajő szörnyű pusztulásáról. Az emberken érthetetlen nyugtalanság 
vesz erőt és a nagy események már mindenütt előrcvetik árnyékukat. Oroszország várható 
mozgósítását tárgyalják uton-utfélen. Uyylátszik az európai háború elkerülhetetlen. Majd 
meglátjuk. Régen volt. Ézerkilencsíáztizenkettcdik esztendő egy igaz és világbékét hirdető 
ember születése után.

Második rejtvényünk: 1912
TUDNIVALÓK:

Múlt idők nagy ese
ményei mindenkor a 
nyilas sorokban tere
péinek. A függőleges 
Sor a vízszintes sor 
folytatásaként olva
sandó. Ezeknek vak
bélül (vízszintes: Y, A, 
A. — függőleges: 
E, V.)t

10. 
11.
12.
14.
15.

VIESZINTESv 
összemorzsolják 
Kis állat 
Rádió-műszó 
Leánynév 
Magyar város

18. Fül — angolai
18. Atóhoa belük
19. Tagadás 
29. Bizonyos helyre

teAzl
21. Egyiptomi Isten

■ fordítottja
22. Elmondja, hogy 

történt
23. Személyes Itévihás
24. A jég országában 

azülctvtt
26. Mássalhangzó, 

fbftetiknsan
28. Korsóból, tizei 

pohárba
29. Triple ... 
39. BtbllSl hfljős 
32. t. G.
34. Kétes (!)
35. Angol lány 
37. Kudarc
A pá'.vázr.ti teltételeket

27. 
31.

13.
16.

17.
20.

.33. 

.36.

22.
28.

Bécs mngyarfaló 
polgármestere volt 
BrttsbrmoMdfa — 
magyarul 
l.dnckvreskódÖ 
lengyel Állatni
EgyhsUÍés
l.yka Károly név-
belül

1. Egyforma belük
ás az ÍOOO nyeremény Jegyzékát ífiulthetl vámunkban közöltük.

Kövérkés arcra 
mondják 
Súlyos betegség 
Néha düh az 
embert... 
Dunántúli helység 
Sokszor nehéz be
hozni
Egységben van 
Kgy bájos meg
szólítás

Magyarul — fekete 
Bajor orvospro
fesszor volt 
Becsteles 
Irány

37. Falas Elek mo
nogramja

38. Rövidítés Idegen 
városok neve előtt

GÁL GYÖRGY
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I,
Nelky Jenő helyére a kormányzó Apor 

<Gdbor bárót nevezte ki Bécsbe rendkívüli 
követ és meghatalmazott miniszterré. Az 
osztrák kormány vasárnap megadta a hoz
zájárulást a kiküldetéshez.

II.
Tizenegy tagú angol vadásztársaság ér

kezett Jászkisérre. Lord Sommert gyarmati 
kormányzó a vezetőjük. Fizető vendégek, 
négyezer vad lövésére váltottak engedélyt. 
Az angol vadászok a lelőtt vadakat nem 
viszik magukkal, hanem szétosztják a kör
nyékbeli szegények között,

III.
Párizsból kapott egy levelet a Kisnapló. 

Olyan szép történetet imák meg benne, 
hogy nem szabad elhallgatni a publikum 
elől. Azt írja a Kisnapló párizsi barátja, 
hogy Cartier, a világhírű ékszerész, aki 
nemrégiben (állítólag!) törvényesen elvált 
magyar feleségétől, Almássy Jacquetine 
grófnőtől (állítólag!) újra megnősült. Pá
rizsban tartotta esküvőjét pár nappal ez
előtt. Az nj feleség 9 Almássy Jacqueline 
grófnő (állítólag!!) nem egy, hanem két 
felkiáltójellel. Vasárnap még nem lehetett 
ellenőrizni a hirt itt Pesten, ahol pedig min
denki mindent tud mindenkiről.

. i'i/.1 IV.
Értékes művészi skolávál gazdagodott 

Budapest. Szüle Péter a kiváló festőművész 
festőiskolát nyitott Andrássy-uti műtermé
ben,

y.
A rendőrségen tegnap egy uj hölgyvezető 

számára állítottak ki soffőrigazolványt. 
Nevet Madame Castello de Lopez, állam
polgársága portugál. Érdekes, hogy miért 
vizsgázott Budapesten. Aki Portugáliában 
vizsgázik, annak az igazolványa csak Por- , 
tugáliában érvényes, mig a budapesti vizs
ga alapján nemzetközi soffőrigazolványt 
kaphat. Madame Castello de Lopez ezért 
vizsgázott nálunk. De még érdekesebb, ha , 
eláruljuk azt is, ki ez a szép szőke hölgy: 
Polnay Emília, a tragikus sorsa Polnay 
Lucg nővére. Évek óta külföldön él, a leg
nagyobb portugál plmvezér felesége. Pol
nay Emília ötévi távoliét utón most jött 
haza látogatóba Lisszabonból és ezt az al
kat mát használta fel, hogy letegye a soffőr- 
plzsgéP

VI.
Kánya KdlmUn 'Mlügymtntatrr Inftuen- , 

zában megbetegedett, pár napig az ágyat 
őrizte. Vasárnap már fölkelt és néhány nap 
múlva bemegy a hivatalába,

...

— Tudja-e, szerkesztő ur, hogy Pálmay 
Ilkának a napokban lesz a hétvenőtödik 
születésnapját ~ kérdezte egy bennfentes 
a Kisnaplót,

Gyorsan feltárcsáztuk Kinszky grófné 
Pálmay Ilka lakását, hogy gratuláljunk a 
felejthetetlen és legszebb Nebántsvirágnak.

— Jaj, kedves barátom — csicseregte 
ijedt örömmel a Nebántsvirág —, miféle 
rágalmakat terjesztenek rólam, Igaz, hogy 
most lesz a születésnapom, de nem a het- 
venötödik, csak a hetvenedik. Különben 
megmondhatom, húsz évesnek érzem ma
gam, mindennap úszók, tornászok, még azt 
is elárulom, hogy éppen most jöttem gyalog 
a Gellérthegy tetejéről. Mindenesetre előké
szítem a keresztlevelemet a gratulálók szá
múra. Ha akarja, magának is megmutatom.

— Nem, nem, Nebántsvirágnak nem kell 
keresztlevél, örökké fiatalabb, mint más. 
Isten éltesse!

— No, akkor köszönöm a gratulációját..: 

Vili.
Kisnszonynapján megnyílt az Uj 8zalón' 

őszi kitíllttám. Helyet az tf jóságnak, -—.ezt 
kellene írni n bejárat fölé. Bemekül szere
pelnek a fiatalok. A szobrászok kö2ttl Antal 
Károly, Kóbor Elek, Réz István és Batta 
Lajos, aki érdekes terrakotta maszkokat ho
zol'. A piktorok közül Csorba Tibor, Deák. 
János, Noé Gyula, Szűcs Mária, szép, friss, 
kollekciókkal, azután Kató Márta, az uf 
portrézseni és Nagybányai Nagy Zoltán, a; 
Balaton piktor költője.

IX.
Bethlen István gróf tegnap hataétkezett 

Budapestre. Vége a vakációnak.,«

X.
Gyorsan elő a noteszt, fontos dátumot 

kell beleírni: szombaton nyit a téli Párisién 
Grill. Csupa selyem, bársony, fény, ragyo
gás, elegáncia, szórakozás: szóval Ptírislen 
Grill,

X/.
S:rrrf<fn ketdMik a MAC Itthlüredi 

sporthete. Lesz tenniszverseny, ping-pong 
^s sok minden más. A sport hét utolsó nap-\ 
jót bál fejezi be a Palota-száUöbj^fa^^

Titulescu állítólag Budapestre lön 
Magyar-romái közeledést készít etó Páris

Párizs, szept. 9.
(A Hétfői Napló tudósító jótól.) Áx euró* 

pal politika gravitációs pontja néhány nap
ja újra Franciaország fővárosa tett. A 
Genfbe igyekvő, különféle nemzetiségű ál
lamférfiak, még néhány órányi kerülő árán 
is Párizs felé veszik útjukat, hegy a quai 
d’Orsay információival gazdagabban, vagy 
szegényebben készüljenek fel az izgalmas
nak ígérkező népszövetségi ülésszakra.

Amint tudjuk, Közép-Európáról ezúttal 
aránylag kevesebb sző esik majd a genfi 
ékesszőiásversenyeken, ahol most inkább 
Szovjetoroszország és a Saar kérdése szol
gáltatja a szenzációkat.

A kulisszák mögött azonban természete
sen tovább vibrál ugy az Anschluss, a 
Habsburg-restauráció, mint az osztrák- 
magyar-oiasz-francfn közeledés jőnéhány és 
néha meglehetősen komplikált problémája. 
Nyílt titok, hogy Titulescu párisi utjának 
román gazdasági kérdéseken kivül a quai 
d’Orsay nak a Habsburg-rcstauráciőval 
szemben elfoglalt és néhány hónap óta ala
posan megváltozott álláspontja az oka.

Jól informált politikai körökből vasárnap

Nékám professzor fia 
motorkerékpárral el 
gázolt egy 82 éves 
matrónát

Az asszony vigyázatlansága okozta a balesetet
Súlyos motorkerékpárgázolás történt 

szombaton délelőtt 10 óra tájban az Okto
gon-téren. Nékám Lajos dr. 24 éves orvos
tanhallgató, Nékám orvosprofesszor fia, 
Bp. 979« rendszámú oldalkocsis motorke
rékpárján a Teréz-körut felől az Erzsébet- 
körút irányába haladt és a keresztezésnél 
elütötte özv. Kemény Jánosné 82 esztendős 
nyugalmazott tanítónőt. Az idős asszony 
véresen terült el az úttesten. A mentők meg
állapították, hogy

koponyarepedést és agyrázkódást szén-

mortóKutáni férfiöltöny 40 P
rendelhető legújabb őszi divatszöveteinkből, remek szabással 2 próbával, elegáns 
kivitelben. E csodálatos olcsósággal célunk a vevők megszerzése és kielégítése, 
ezért minden öndlcsérettöl tartózkodunk. Rendelőink ezrei annál többet bizonyt* 

tanuk. Ruhakereskedelmi Vállalat, Ferenc*kőrut 39. I. emelet.

— Hetven hősi halott tábornok és ezre
des emléktábláját leplezték 1c Bécsben. A 
Hadügyi Múzeumban ünnepélyes külsősé
gek közölt Fey miniszter, nyugalmazott Őr
nagy, Jenő és József Ferdinánd főhercegek 
és sok más magasrangu katonatiszt és 
tisztviselő jelenlétében leleplezték a világ
háború alatt elesett hetven tábornok és ez
redes emléktábláját.

— Parittyával rálőttek a pécsi személy
vonatra. Szombaton este az összekötő 
vasúti hídon át halódó pécsi személyvonat 
egyik harmadik osztályú kocsijába isme
retlen tettes parittyával belőtt. A kö senki
ben se tett kárt. A főkapitányságról detek
tívek mentek ki és átkutatták a környéket. 
A vasúti töltés mellett egyetlen gyanús ra
béit sem találtak. A rendőrség keresi a 
'tettest.

— Halálos szerencsétlenség a miskolci pá
lyaudvaron. Sxabó Jánosné 46 éves aUketnéma 
asszony a miskolci gömöri pályaudvaron át
bújt a sorompó alatt, de nem vette észre az 
arra haladó mozdonyt, amely elkapta és össze
roncsolta. Kórházba szállítás közben meghall.

— A fodrászmurikások nagygyűlése. A fod
rászmunkásság szeptember 18-án este 8 órakor 
a Vasul! és Hajózási Clubban nagygyűlést tart, 
amelyen a paritásos elhelyezés, a munkabér, a 
tanonckérdés és a kollektlvszerzödés problémáit 
tárgyalják le.

— Fftldcsnwzamlás Tokajban. Vasárnapra 
virrftdó éjjel n tokaji Bánya-utcában a nagy 
esőzés következtében a hegyoldalról nagy
tömegű föld zuhant Kerekszegt Albert munkás 
házára. Az eltemetett csáláddt hosszas mentési 
■munka után sikerült felszínre hozni. Kerek
szegi súlyosan megsebesült, félesége meghalt.

„Helyet az Ifjuságnakl"
Filléres helyárakkal 
a Városi Színházban

A Városi Ssinház szeptember 12-től, szerdá- 
tói kezdődően filléres ciklusának első darabja 
gyanánt műsorára Illeszti a tavalyi szezon leg
nagyobb sikerét, a „Helyet az ifjúságnak!" cimü 
vígjátékit a Bélvárosi Színház híressé vált elő- 

ÉfMiWonrl ffcfd

annak a szenzációs tervnek a híre szi
várgott ki, hogy Tttutescu az októberi párisi 
királylátogatás után, előreláthatólag 

november második felében Budapestre 
készük

Fölösleges részletesebben kitérnünk a ro
mán külügyminiszter első hivatalos pesti 
látogatásának óriási, ugy magyar, mint 
nemzetközi szempontból való fontosságára, 
umely ha megvalósul, egyelőre beláthatat
lan következményekkel járhat a két ország 
esetleges közeledésére.

Nem kétséges, hogy a látogatás 
francia sugallatra

jönne létre és egyben uj etappot jelentene a 
megváltozott célok felé Igyekvő francia kül
politikában.

Párisban
hogy a tárgyalások folyamán az osztrák, 
Habsburg- és a német kérdésen kívül

az erdélyi magyar kisebbségi státus uj 
alapokra fektetése 

is szóba kerül.

egyébként azt is tudni vélik,
a

Körösi László

baloldaltvedett, azonkívül Jobb- és 
bordatörést.

A motorkerékpár vezetőjét 
kerületi kapitányságra, ahol

előállították 
kihallgattáka

több szemtanúval együtt. A kihallgatások 
során megállapították, hogy szabályszerűen 
hajtotta motorkerékpárját és

az idős asszony valósággal nekiszaladt 
gépének.

özv. Kemény Jánosnét a ftőkírs-fcórházba 
szállították.

-— Labda után szaladt a kisgyerek — el
gázolta a villamos. Vasárnap délután Weil 
Béla négyesztendős fiúcska több társával 
együtt a Thököly-uton játszott. Játék köz
ben labdája az uttestr eesett. A kisfiú utá
na szaladt, közben arra haladt egy 44-es 
jelzésű villamos és elütötte a gyermeket. 
Fején és az arcán szenvedett sérüléseket. A 
mentők a Madarász-utcai) kórházba szállí
tották.

— Hatvanezer HIHer-Hju tisztelgése a 
nürnbergi ünnepségen. A nemzeti szocia
lista párt nürnbergi birodalmi kongresszusa 
alkalmából rendezett ünnepségek során' 
szombaton a Hitler-ifjak hatvanezer főnyi 
csapata tisztelgett a kancellár előtt. Baldur 
von Schirach báró, a csapat vezére, üdvö
zölte Hitlert, aki hosszabb beszédben vála
szolt. A szombati1 nagy ünnepségeket a 
Zeppelin-mezőn rendezett nagy tűzijáték 
fejezte be.

Ditriehsteln 
filléres nagytakarítás

meglepetés !
— Halálos antágárolás a ceglédi oraeágnton. 

A Cegléd és Ahony közötti országúton Márkus 
Róza 17 éves leányt egy ismeretlen rendszámú 
romániai autó elgázolta és tovább robogott. 
Egy arra haladó autó beszállította Abonyba, 
de a leány útközben meghalt.

— AmatőrfényképklálHtás Sopronban. Á sop
roni amatőrfényképek nemzetközi kiáltításórn 
2 nemzet képviseletében 245 kiállító jelentke
zett. A beküldött 2400 képből 1600 kerül a bí
rálóbizottság elé. A kiállítást szeptember 16-án, 
vasárnap nyílj-* meg Benes Zoltán dr., minisz
teri tanácsos ós vitéz Simon Elomér főispán.

Ezek testnek ennek a páratlan sikerű vígjáték
nak 185—200. előadásai. A főszerepeket ezúttal 
is (ióth Sándor, Illetve Sarkadi Aladár, Muráti 
Lili, Páger Antal, illetve Dénes György, Najy 
György, Boróthg és Simon Zsuzsa játsszák.

tartónkul a*

Gazdátlan Gárdonyi-kötet 
a Lánchídon
Vasárnap hajnalban a 

Lánchídon szolgálatot 
teljesítő rendőr a híd 
közepén egy barnabőr 
irattáskát, mellette egy. 
barnaszinü kesztyűt ta- 
Iáit. A hídon talált tár* 
gyakat bevitte a főkapi
tányság központi ügye
letére, ahol fölnyitották

nz aktatáskát és abban több főijegyzést, azon
kívül

Gárdonyi Géza Isten rabjai cimü regényét , 
találták.

A följegyzések női kéztől származtak, de azok* 
ból nem lehetett következtetni az illető szemé* 
lyére.

Az aktatáskát és a kesztyűt egy nő helyez
hette el a hidra, aki az éjszaka folyamán 

a Dunába ugrott.
Vasárnap és hétfőn többen jelentkeztek a fő- 

kapitányság központi ügyeletén, akik eltűnt 
hozzátartozóikról tettek bejelentést, de eddig 
nem sikerült megállapítani, hogy tulajdonkép
pen a lánchidi titokzatos lelet melyik öngyilkos 
után maradt hátra. ,

■ i-iTflrfe 

I Porcellán. 
'Pouder. az

Hpórusokat 
nemtömiela_________________
arcbőréllélegzik transpirál és szépül,

— A Távbeszélő Nemzetközi Tanácsadó Bi
zottsága szombaton délelőtt báró Szalay Gábor 
dr. államtitkárnak, a m. kir. posta vezérigaz
gatójának elnöklétével ülést tartott. Az ülésen 
a delegációk vezetői vettek részt s azon a szép- 
tember 10-i záróülés tárgysorozatát állapítot
ták meg.

— Halálos bányaszerencsétlenség. A dorogi 
bányaművekliez tartozó csolnoki aknában Pe- 
rákovics Istvánt a kasfékező elütötte. Sérülé
seibe belehalt.

— Autóösszeütközés ;— három halott, 
három sebesült. Brünnből jelentik: Olmütz 
közelében egy személyautó összeütközött 
egy teherautóval. A személyautó három 
utasa azonnal meghalt, hármat pedig élet* 
veszélyes áilapotblan szállítottak kórházba,

— A román miniszterelnök útja i’rágá- 
ba. Belgrádból jelentik: Illetékes körökben1 
ugy tudják, hogy Tatarescu román minisz
terelnök belgrádi látogatása után Prágába 
utazik. Tatarescu prágai utjával a három 
ki&antant állam közti kapcsolatokat akarja 
szorosabbra fűzni.

— Papén visszatér Bécsbe. Berlinből jelentlkl 
Berlini politikai körök szerint Papén bécsi né* , 
met követ a nürnbergi pártnap befejezése után 
visszatér Bécsbe.

— Orosz kémnőt tartóztattak le a román ha
táron. Bukarestből jelentik: A constanzfii ki
kötőben a Konstantinápolyból érkező „Punci- 
pessa Maria" qözös tilosainak vámvizsgálatánál 
a vámőrök észrevették, hogy egy rendkívül 
szép fiatal asszony papírdarabot vesz a szájába* 
A vámőrök elvették a papirt, amelyről kiderült* 
hogy a G. P. 17. ajánló levele. A kémnőt, aki 
az ajánló levél szerint előzőleg Angliában* 
Franciaországban, Olaszországban dolgozott ég 
„értékes" információkat szolgáltatott ki a szóvá 
jetnek, négy társával együtt letartóztatták.

— A bécsi eofortprogram. Schmltz Ríchórd 
■bécsi polgármester szombaton a bécsi rádióban 
nagy beszédet tartott, amelyben ismertette * 
város súlyos problémáinak megoldására felállw 
tott sofort-programmot.

—• A poyautas vlllamoshalesete. Szombaton! 
délben a Hermina-at 45. számú ház előtt Berky 
Béla 18 esztendős napszámos egy 44-es jelzésül 
villamoskocsira menetközben fölugrott. A ka
lauz felszólította, hogy váltson jegyet, mire a 
fiatalember leugrott a robogó villamosról, köz
ben egy vasoszlopnak esett. Agyrázkódást éd 
bordatörést szenvedett. Súlyos állapotban szál
lították a Rókus-kórházba.

az a dátum, amikor a

cimü IIlmszenzAclót először 
meglátja I

Paula wessely 
(Hsa Chehova és 
Adoiph wohmrock
filmje a velencei filmkiállitAson

MASCERADE
óim alatt ei«ö 4 ijjh nyert i.
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Derült Idő
A Meteorológiai In

tézet jelenti: A nyugati 
partok kivételével csak
nem egész Európában 
túlnyomóan derült és 
az évszakhoz képest

Celsius fokig szállott le.

meleg az időjárás.
Hazánk egy-két pontján tegnap még volt 

kisebb 
22—24 
Celsius fokig emelkedett; éjjel pedig csak
12—14 " ’ ' ...........................

Budapesten vasárnap délben a hőmérsék
let 22 fok. a tengerszintre átszámított lég
nyomás 760 milliméter, gyengén süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára:
Nappal nyugaton derült idő, keleten 
esetleg még néhány záporeső. Éjjel sok 
helyen ködképződés. A hőmérséklet 

alig változik.

záporeső. A hőmérséklet általában 
Celsius fokig, néhány helyen 26

3

Frankovícs Péter tanár 
százpengős lopási ügye

Nagy feltűnést keltett nemrég egy reálgím- 
náziumi tanár feljelentése Frankovícs Péter 
magánórákat adó tanár ellen, akit azzal vádolt 
meg, hogy egy vendéglőben, amig ő kiment a 
félreeső helyre,

kilopott tárcájából száz pengőt.
Frankovicsot, aki ellen az a vád is fe,merüli, 

hogy csak bitorolja a tanári elmet, a rendőrség 
letartóztatta. A vizsgálóbíró azonban a tanárt 
szabadlábra helyezte.

Dr. Janovics büntetőtörvényszéki egyesblró 
holnapután tárgyalja

Frankovícs ügyét. A vádlott bizonyítani akarja, 
hogy valóban tanár és anyagi viszonyai feles
legessé teszik, hogy száz pengőt lopjon.

Hasznait tankönyvek
I RlAPÍin Az ország összes középlekolÁlbnn IUIUI VII bevezetőn tankönyvek kaphatók 

Adorian Testverek 
könyvkereskedésében
VII.,  Krzsébet-körut 16. szám.

Tankönyveket Jó Áron vásárolunk I

— Imrédy elutazott Genfből. Imrédy Béla 
pénzügyminiszter vasárnap elutazott Genf
ből és kedden érkezik Budapestre. A Nép
szövetség őszi ülésszakának megnyitása ma, 
hétfőn lesz és ezen vesz részt Eckhardt Ti
bor, mint Magyarország fődclegátusa.

— Újabb látványosság a fővárosban. Buda
pest szenzációja az az üvegpalota, amelyet 
pénteken avattak fel a Vadász-utca 29. sz. 
ulalt. Az országosan Ismert ifj. Weiss Gyula 
üvegnagykereskedő cég a legmodernebb építési 
anyagból, az üvegből építtette fel üzletházát. 
Ez nz üvegpalota Kozma Lajos műépítész ter
vei alapján a Dénes és Erős cég vállalkozásá
ban épült fel. Alig van valaki, aki meg ne 
állna és meg ne csodálná az Ifj. Weiss Gyula 
cég üvegházát, amely bizonyára hamarosan 
sok követőro fog találni Budapesten. Az ün
nepélyes felavatáson többek között megjelent 
dr. Glücksthal Samu, Petracsek Lajos, PayT 
Hugó, Scheuer Róbert és Usetly Béla ország
gyűlési képviselők.

— Buzaverseny Győrben. A győrvidékl föld- 
mivelők egyesülete, a mosonvúrmegyei gazda
sági egyesülettel karöltve búzaminőség! és tisz
tasági versenyt és kiállítást rendeztek Győrben, 
n vármegyeházán. Felsőőri Nagy Pál főispán 
megnyitóbeszédében hangoztatta, hogy ott is 
tudnak kiváló minőségű búzát termelni.

— Pásztorhét Kunszentmlklőson. A kiskun
kapitányok egykori székvárosában szeptember 
tizcnhalodikán Kiskun-Pásztorhctet rendeznek.

— A nemzetközi jogfazkongrcMzus ta
nácskozásai. Szombaton délelőtt a kon
gresszus a Briand—Kellogg-paktum helyes 
értelmezésére vonatkozólag folytatott szé
leskörű vitát, majd este a Magyar Jogász
egylet rendezett vacsorát a vendégek tiszte
letére a Gellért-szállóban. Lázár Andor igaz- 
ságdgyminiszter üdvözölte a megjelenteket, 
majd lord Blanesburgh Horthy Miklós kor
mányzót köszöntötte fel. Utána Nagy Emil 
a kongresszuson résztvett külföldi höl
gyekre ürítette poharát, végül Lapradelle 
köszönte meg a magyaros vendégszeretetet. 
Vasárnap a külföldi vendégek autóbuszon 
Egerbe, Párádra és Mezőkövesdre utaztak. 
A kongresszust ma, hétfőn délután négy 
ómkor befejezik.

— ünnepségek Sopronban. A soproni mun
kahét keretében vasárnap ünnepelte a város a 
katolikus legényegylet fennállásának hetven- 
ölödik évfordulóját. Ugyancsak vasárnap ün
nepelték tizenharmadik évfordulóját a meg
szállástól való szabadulásnak. Ebből az alka
lomból megkoszorúzták a nyugatmagynrorszúgi 
hnrcok során elesett fölkelők sírjait.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét a Ruha- 
kereskedelmi Vállalatra, Ferenc-körut 39. sz. 
I. emelet, ahol mértékutáni rcmekszabásu férfi
öltöny 40 pengőért rendelhető, elegáns kivitel
ben a legujabb őszi divnlszövelckből 2 pró
bával.

— Mérték szerint férfiöltönyt vagy télikabá- 
tot szövettel cfyült csak 30 pengőért készít a 
Vcrscnyszabós.g. Roltcnbillcr-utca 4/a. 1. em.

— Hosszú, csillogó rzemplliákat, mélytüzű 
Szemeket varázsol a YE6SO-HENNA. Abszolút 
Ártalmatlan.

Vasárnap szabadon 
bocsátották a máriaremetei 
remete menyasszonyát, 

akit azzal gyanúsítottak, hogy hipnózissal 
vette rá Steidl Ferencet az öngyilkosságra

Vasárnap délben váratlan fordulat történt 
a máriaremetei remete öngyilkossága nyo
mozása során letartóztatott gyanúsítottak 
ügyében.

Steidl Ferenc, a máriaremetei remete szom
szédai és ismerősei között már a múlt héten 
az a hir járta, hogy Steidl menyasszonyá
nak, özv. Dominlcs Gyulánénak és Knelli 
Gyula 71 éves gazdának

hipnotikus hatása alatt lett öngyilkos.
A szomszédok vallomása alapján özv. 

Dominicsnét és Knellit a múlt hét folyamán 
letartóztatták. A pestvidéki törvényszéken

bői fekete, sötétkék vagy bármilyen fóriiöitönyi vagy laimanatoí! 
színben kétszeri próbával |) C H 9 Ű 6 T t ItóSZltllllK 
„Ver se n y s z ab ó ság", Rottenbiller ucca 4/a, I. em.

Az

l — Megérkeztek a magyar delegátusok 
i Genfbe. Genfből jelentik: A magyar delegá

tusok: Eckhardt Tibor, Tánczos Gábor és 
Tahy László, özvegy Apponyi Albertné és 

, Siegler Géza tábornok vasárnap estig meg- 
: érkeztek Genfbe.

— Vasárnap tartották meg a dámák autó
versenyét. Vasárnap tartották meg a dámák 
nemzetközi turautját Weiler István rende
zésében. Tizenhét kocsi állt starthoz Buda
pesten. Kettő útközben feladta a versenyt, 
tizenöt hölgy érkezett vissza. A büntetőpont 
nélkül szereplő versenyzők sorában van a 
többi közt Delmár Walterné, Somogyi Nusi 
és báró Kohner Auguszta is. Este bankett 
volt a Dunapalotában.

— Rablógyilkosság a lillafüredi erdőben. 
Miskolcról jelentik: Rupala József húszon- 
négyéves mocsolyási fuvarost szombaton 
hajnalban Lillafüred és Óhuta között az 
erdei utón ismeretlen tettesek megtámad
ták, agyonverték és kirabolták. A csendőr
ség keresi a kegyetlen erdei haramiákat.

— Kerékbetört a hajó egy halászt. Bajáról 
jelentik: A Dunán Ilok község halárában Dó
zsa István halász csónakja a Gróf Szapáry 
Gyula nevű vontatógőzös elé került. A csónak 
teljesen összetört, a halász a hajó kerekének 
küllői közé került, amelyek halálra zúzták.

*— Árambaleset a Boráros-téri hídépítés
nél. A Boráros-téri hid építkezésénél Móra 
Lajos 27 éves keszonmunkás véletlenül 
megérintette a villanyvezetéket, amelyben 
220 voltos áram keringett. Az áramütés kö
vetkeztében a fiatalemberen idegroham jelei 
mutatkoztak. A mentők kórházba vitték.

— Közös sírba temették a bajai feleséggyll- 
kost és az áldozatát. Bajáról jelentik: Kiss 
Sándor gazdálkodó a bácsborsodi országúton 
öt késszurással megölte feleségét, azután föl
akasztotta magát. Családi civódás miatt tör
tént a tragédia. Kiss Sándort és a feleségét 
szombaton közös sírba temették.

— ünnepségek Kiskunhalason. Kiskunhalas
ról jelentik; Szombaton és vasárnap kiskun— 
nagykun-viadal, valamint bemutatók és kiállí
tások voltak Kiskunhalason. A városba érke
zett József Ferenc főherceg is, aki rövid beszé
det is mondott és a felekezeti béke szükséges
ségét hangoztatta.

— Egyetemi hallgatók a tandljemelés ellen. 
Debrecenből jelentik,: Az itteni Tudomány
egyetem ifjúsági nagycsoportja vasárnap tilta- 
kozőgyülést tartott, amelyen élesen állást fog
laltak az egyetemi tandijak felemelése ellen.

— A Nemzeti Radikális Párt értekezlete. 
A Bajcsy-Zsilinszky Endre vezérlete alatt 
álló Nemzeti Radikális Párt vasárnap dél
előtt tagértekezletet tartott. A tagértekezle- 
ten megjelent dr. Krivoss Árpád fővárosi bi
zottsági tag is, aki bejelentette, hogy belép 
a pártba és Így személyével-a Nemzeti Ra
dikális Párt a főváros törvényhatóságában 
is képviselve lesz. Horváth Károly felszóla
lásában tiltakozott az ellen, hogy Magyaror
szágot Eckhardt Tibor képviselje Genfben.

— A Dunába ölte magát az elhagyott leány. 
Mohácsról jelentik: A kölkedi halárbban a Du- 
nnparlon nöiruhákat találtak, köztük Zsolnay 
Teréz 17 éves mohácsi leány nevére szóló Írá
sokat. Zsolnay Tcréznek udvarolt 
ember, házasságot Ígért neki, de 
leány elkeseredésében a Dunába 
Holttestét még nem fogták ki.

— A Mlamt-kávéház díszesen és 
han átalakította helyiségét. Esténként: Czinka 
Panna, a clgányieány triója szórakoztatja h 
disztingvált közönséget, délután: Paul és Pár
tos humoros duó működik.

— Előretört az őszi vásár. Nagy érdeklődés, 
növekedő üzleti forgalom, külföldi és vidéki 
látogatók nagyarányú szaporodása: ez jellemzi 
az idei őszi lakberendezési vásárt. A közönség 
a szó teljes értelmében intézményesítette azzal, 
hogy az őszi vásár tartamára halasztotta cl 
lakásának csinosítását, kiegészítését, újra tör
ténő berendezését. A vásár természetesen nem
csak n legjobb tájékoztató ebben a tekintet
ben, hanem egyúttal a legmegfelelőbb, legal
kalmasabb és legolcsóbb bevásárlási forrás is. 
A tömérdek üzletkötés legalább ezt bizonyítja 
A vásár még szeptember 16-áig áll a városligeti 
Iparcsarnokban. Külföld) és vidéki látogatóink 
vasúti kedvezményben részesülnek.

egy flatnl- 
cl hagyta. A 
ölte magát.

finom stílus-

vasárnap délben Kövess Aurél dr. vizsgáló
bíró kihallgatta a két gyanúsítottat, akik ta
padták bűnösségüket és azt, hogy bármiféle 
hipnotikus hatalmuk van.

A vizsgálóbíró a kihallgatások alapján, 
mivel nem látta fennforogni az öngyilkos
ságra való rábírás körülményeit, a két gya
núsított

azonnali szabadlábrahelyezését
rendelte el.

Dominicsné és Knelli azonnal kiszabadul
tak a fogházból.

— Befejeződött a szombathelyi Ünnepi 
hét. Szombathelyről jelentik: A cserkészház 
felavatásával, cserkészkerületi közgyűléssel, 
a vármegyei frontharcos-sorakozóval s vé
gül a vasmegyei népviselet impozáns bemu
tatásával vasárnap délután végétért a szom
bathelyi ünnepi hét, amely az egész ország
ban nagy érdeklődést keltett. Vasárnap dél
után avatták föl a szombathelyi ország
zászlót is óriási közönség részvétele mellett.

— Az Ünnep öngyilkosai. Szabó Ödönné 20 
éves háztartásbeli asszony a Gerlőczy-utcában 
ismeretlen méreggel megmérgezte magát. — 
Ágocs Gyula 27 éves asztalossegéd, Visegrádi
utca. 20. alatt mérget v-ett be .— Rajosán Má
ria, 58 esztendős háztartásbeli nő a Kerepesi- 
uton aszpirinnel megmérgezte magát. — Jám
bor Ilona, 18 éves takarítónő, a Teleki-tér 7. 
alatt lugkőoldatot ivott. — Zacharia Miklós 
38 esztendős magántisztviselő, Soroksáron a 
Duna-utca 2. alatt Mannlicherrel mellbelőtte 
magát.— Friss Ferenc 30 esztendős cipész, a 
Ferenciek-terén megmérgezte magát. — Pospis 
Mária 63 éves háztartásbeli nő, a Margit-körut
27. szám alatt mérget Ivott. Mindnyájukat a 
Rókus-kórházba szállitották.

— Balatoni szállodák kongresszusa. A bala
toni szállodások és penziótulajdonosok egyesü
lete szombaton Balatonföldváron kongresszust 
tartottak Gerlóczy Béla kormányfőtanácsos 
elnöklete mellett. A kongresszus határozati 
javaslatot fogadott el, melyekben a balatoni 
kormánybiztosság, a hitelkérdés, a propaganda 
és egyéb fontos kérdések elintézését kéri a 
kormánytól.

— Folytatódott a nemzetközi körrepülés. 
Párisból jelentik: A nemzetközi körrepü
lésen résztvevő gépek közül huszonhét 
szombaton hajnalban startolt Orlyból Bor
deaux felé. A bordeauxi repülőtérre elsőnek 
Wlodarkieivicz lengyel repülőgépe érkezett 
meg.

mminőség, izies. olcsóság

mar-bunda
IV., Petőfi Sándor-utca 6

— Lezuhant egy kisfiú a Gellérthegyről. 
Tily Béla 12 éves tanuló a Gellérliegy szik
láiról lezuhant. Agyrázkódással és súlyos 
sérülésekkel az Uj Szent János-kórházba 
szállitották.

— Zsebmetszőt fogtak a villamoson. Klimkó 
János utazó a 6-os villamos perronján észre
vette, hogy egy utas belenyúl a zsebébe és ki
emeli a tárcáját. Lármát csapott, a kalauz le
csöngette a villamost és rendőrt hívott. A 
lopással gyanúsított utas nagy botrányt rende
zett, tiltakozott a gyanúsítás ellen, de végül 
megtalálták nála a tárcát. Az elfogott zsebtol
vajt, Medve Mihály lakatossegédet a rendőrség 
őrizetbe vette.

— Ismeretlen fiatalembert gázolt a motor
kerékpár. Vasárnap a Csenperp-utcában egy 
motorkerékpár elgázolt egy ismeretlen húsz 
év körüli fiatalembert. A mentők súlyos sérü
léssel vitték kórházba.

— Megszűntették Csobay Gyula gazdavédetf- 
ségét. A debreceni ítélőtábla dr. Csobay Gyula 
szabolcsi birtokos birtokának védettségét egy 
örökösödési perben, amelyet Csobay Margit 
indított ellene, megszüntette. Ez az első eset, 
hogy a bíróság gnzdavédettséget feloldott ma- 
gánkövetelés miatt.

— Megnyílt a Simplon-kávéház, Budapest 
úri közönségének régóta kedvelt szolid családi 
kávéháza. A fényesen berendezett és Ízlésesen 
átalakított Simplon-kávéház Upor József veze
tése alatt a régi Simplon-kávéház lett.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Sán
dor 40 éves urisznbóságára, akit mindenki a 
legnagyobb bizalommal kereshet fel, mert 
szakképzett munkásokkal készít legdivatosabb 
őszi szövetekből mérték után remek szabással 
40 pengőért férfiruhákat, átmeneti vagy táji- 
kabátokat. Erzsébct-körul 1. sz. I. em.

— As Idei őszt és lé’l divat minden képzele
tet felülmúló fni táziévnl termelte ki a női ruha
anyagok legkülönfélébb változatni!, melyek ha
talmas választékban, kiváló minőségben, olcsó 
árakon állnak a hölgyközönség rendelkezésére 
László és Fekete áruházában, JV., Petőfi Sán- 
der-utca 14—16. \ ,n

ŰSZI VIRÁGHAGYMA 
ES MAGÁRJEGYZÉKE

MEGJELENT
S AZT BÁRKI KÍVÁN
SÁGÁRA INGYEN ÉS 
BÉRMENTVE MEG
KÜLDI A
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Eskü-téren 
egymásba szaladt 
két villamos

Vasárnap délután az Eskü-téren egy 19-ea 
jelzésű villamoskocsi a megállóhely közelében 

belefutott ac előtte haladó 75-ös Jelzésű 
kocsiba.

A 75-ös ablakai betörtek, üvegcsörömpöléí 
és ijedt sikoltozás hallatszott.

Rövidesen megjöttek a mentők, akik' 
három sebesült utast kötöztek bei

Garay Miksa tánctanár feleségét, valamint Ma* 
day Imre pincért és 11 éves Rózsi nevű Ieá4 
nyát.

A vizsgálat eddigi megállapítása szerint 
a villamos fékje felmondta a szolgálatot 
igy történt a karambol.

3
és

• — A főorvos motorkerékpárja elütötte st
i bicikliző fogtechnikust. Vasárnap délutáni 
1 a Dob-utcában dr. Istók János főorvos mo- 
1 torkerékpárjával, amelynek oldalkocsijábant 
1 Klement Pál magántisztviselő ült, elütött® 

a kerékpárján haladó Koszó János fog* 
technikust, akit a mentők súlyos sérülések-t 

j kel a Rókus-kórházba vittek.
i — Orvosi hir. Dr. Gelencsér Miksa ny. egésa* 
i ségügyl felügyelő szemgyógyász-speclalista ren* 
i delésének uj cime: Budapest, VIII., József-köruí 
i 14. Telefon a régi: .°2-0-99.
1 — Rozgonyinál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5«

— Egy szegedi kereskedő autóbalesete. Szei 
’ gedről jelentik: Vasárnap délután Bodó Tibog 

24 éves kereskedő ‘ •-***•
1 utcában beleszaladt 

súlyos sérüléseket 
állapotban vitték a

— Dolgoznak a _______ __ ___ „„
dűlő 991. hrsz. alatt Kleine József magánzói 
nyaralóját ismeretlen tettesek feltörték és 
ruhaneműt és ékszereket vittek el. — Prá* 
ger Henrik kereskedő Légrády Károly-utcrt 
12. alatti lakására ismeretlen tettesek beha
toltak és ezer pengő értékben ruhaneműt: 
zsákmányolták. — Marosi Károly papirke- 

J reskedö József-tér 7. alatti üzletébe isme- 
íretlen tettesek behatoltak. Árut vittek el. —« 
tSchlesinger-Sugár Sándor papirkereskedő 
>Margit-körut 56. alatti üzletéből ismeretlen 
ibetörök nagymennyiségű töltőtollat vit
etek el.

— A szép Bakonyi“é bünpere a tábla 
-előtt. Az Ítélőtábla Csonka-tanácsa holnap, 
Ikedden tárgyalja Bakonyi Endrénének, aX 
jismert pesti szépasszonynak házasságszédel- 
,gési bünperét. Bakonyinét annakidején Síd 
\llorner amerikai milliomos jelentette fel 
iazzal, hogy az asszony Párisban házassá
got Ígért neki, ékszereket és pénzt vett át 
tőle, de Ígéretét nem tartotta be. A törvény 
fszék Bakonyinét felmentette s a fellebbezés 
(.folytán kerül most az ügy a tábla elé.

Eredeti angol szövetek a Fenyves Áruház
ában. George Odom Ltd. Leicester angliai finom- 
i'posztógyár lerakatot létesített a Calvin-térl 
^Fenyves Áruházban. Az említett angol szövet
gyár készítményei Budapesten kizárólag a 
'.Fenyves Áruházban kaphatók. Most alkalom 
(.kínálkozik igazán elsőrendű szöveteket jutányo
sán beszerezni. A Fenyves Aruház szövet- 
(.osztályán felgyülemlett sok száz nöiruhakelino 
:maradékot méterenként 1 pengő 90 fillérért 
.árusítják, A maradékok mind fin un valódi 
gyapjúszövetek, melyek közül sok egy egész 
(ruhára is elegendő.

motorkerékpárja a Kígyói 
egy taxiba. A kereskedő 
szenvedett. Életveszélyes 
kórházba.
betörők. Az Istenhegyi

Nagy görlverseny a

Plaillzs-Dár 
zárt ós nyitott helyiségeiben a világhírű SSteteirs ,j®e‘ 

részvételükkel. Kernek műsor. 
Reggel ú-ig tánc. Hermiua-ut 61. 

Dr.ucker S. Picii igazgató



HÉTFŐI NAPLÓ

BUDÁBÓL INDULT EL
ismét egy pesti karrier. A nyárutó tavaszán 
megtermékenyült a Színkör szinpudának 
talaja és pompás virágot hajtott.- Olty 
Magda egészen friss, egészen eredeti is 
mindenckfölött bájos, üde lényének tehet
ségvirágát.

Outsider darab a Budai Színkörben szep
tember elején. Vájjon ki gondol arra, hogy 
megnézze altkor, amikor a rántott csirkék 
már megnőttek, megöregedtek a tányéron, 
akkor, amikor már egy kicsit elmúlt a 
budai vendéglők varázsa s akkor, amikor 
a friss saláták már a pincék és jégvermek 
szagát is vegyitik az ecet és az olaj közé. 
Vájjon ki gondol arra, aki betévedt az őszi 
szél hajtotta „Dorozsmai szélmalom" elő
adására, hogy itt tavaszi, friss, vidám da
rabot kap, egy olyan különös és egészséges 
színpadi tehetség kibontakozásának lehet 
tanúja, amelyről sok év után elmondhatja, 
a néző: ott voltam, amikor Olty Magda el
indult.

Régi színházi törvény, hogy a siker nem 
függ sem a kánikulától, sem a hóvihartól, 
de még a szinház épületétől sem. A siker 
jön, ha jönnie kell és törvényszerű, ha a 
darab, a színésznő és a közönség megtalál
ják egymást. Most valami ilyesmi történt a 
Budai Színkörben, ahol Erdélyi Mihály in
kább a mulattatás, mint a kultúra eszközei 
vei készített darabjával, mint honmentő je
lentkezett a Színkör szezonja végén, ahol 
Olty Magda uj sztárként tűzesedett elő a 
közönség tehetségavató tapsainak száz 
fokra hevített kohójából.

Donáth Jenő karmesternek, a külföldön 
U sok sikert aratott nagyszerű dirigensnek 
az „aussigl nemzetközi kiállítás" mos!, tiz 
év után küldte meg az őt kitüntető arany
érmet és díszoklevelét.

Víg Miklós, a Fővárosi Operettszinház volt 
igazgatója, mint filmproducer jelentkezik a 
Hunniában, ahol Gyöngy Pál „Kadétszerelem" 
cimü operettjét forgatják filmen.

D’Arrigo Körnél, a- 2 CaligarI (Lovass An
dor és István) rév üoperet tjével Délamerikába 
utazott

Szokolay Olly érdekes ajánlatot kapott 
PArisból, ahova a Folies Bergéres hívja.

Á Bethleniért Színház Csortos szerződéin 
felül uj meglepetésekkel szolgál, tagjának 
aaeraődtette Kosáry Emmlt és Sulyok Máriát.

A Pesti Szinház lekötötte Görög László 
„Hipp-hipp-hurrá“ cimü énekes bohózatát, 
amelynek muzsikáját a legújabban felfede
zett kitűnő zeneszerző, Bárczy Tibor csi
nálja.

Szorongva és izgalommal Testük a legújabb 
magyar film premiérjet. Szép Ernő felejthetet
len figuráját: Tóth Mancit és édesbus történe
tét kellették életre a film vásznán Mihály Ist
ván interpretálásában, ha szabad mondanunk: 
sokkal nagyobb sikerrel, mint a színpadon! 
Évek óta várjuk ezt a magyar filmet, amely 
ennyit nyújt, ezzel a törékeny, halkszavu kis
lánnyal, Ágay Irénnel az élén. Nagy meglepe
tése a filmnek Bilier Irén, aki egyúttal áagy 
vesztesége is a magyar filmgyártásnak. Miért 
nem tudták itt tartani ezt a ragyogó színész
nőt, akinek minden pillanata él a vásznon. 
Kabos Gyula nélkül inár nem is lehet jó ma
gyar filmet csinálni s kisebb szerepekben pom
pásak Rátkai, Békássy, Pcthes. Az ainorózó 
Nagy György. Őszinte, nagy sikere vau. Ábra
hám Pál ismét két-liárom nagy slágert aján
dékozott.
Társán és. pajtása.

A Scala Filmszínház, n Melro uj. palotája 
(már rá sem lehet ismerni a regi Ufóra, any
agira szép, pompás és divatos) Amerika leg
nagyobb slágerével, a „Tarzan és pajtásáéval 
nyitotta kapuit. Johnny Weissmüllcr uj filmje 
lélegzetéiül óaa izgalmas, friss és vonzó.
Fox Follles 1934.

A Pécsi-mozi naqv slágere a Fox Follies 
1034. Tündöklő nők. tündöklő slágerek és 
tündöklőén ötletes revü filmje. Rendezőink 
évekig tanulhatnának a Fox Follies egyetlen 
jeleneiéből. Igaz, hogy pénz kellene hozzá 
sok, mert amil erre a Ilimre clkölthettek, az 
lantaszfikus. Bizony, nagyon érdemes meg
nézni!

iMrtinns-i—Biff'aonaail

Rökk Marika kihallgatását 
kérte vasárnap Jávor Pál 

az ügyészségtől a súlyos 
cirkuszi affér ügyében

Jávor Pál érdekes beadványa az ügyészséghez — 
Góth Sándor nyilvánosan elégtételt adott Jávor Pálnak

Érdekes fordulat történt abban a bűnügy
ben, amely Jávor Pál ellen folyik a cirkusz
ban történt súlyos afférja miatt. Hetekkel ez
előtt Jávor Pál a Cirkusz csillaga előadása 
közben súlyosan inzultálta Winternizt lótdomi- 
tót. A szerencsétlen embert a klinikára kellett 
szállítani s ma sem bizonyos még, hogy a fél- 
szeine világát meg lehel-e menteni. Jávor Pál 
Winternitz lován játszotta szerepét és azért 
támadt a súlyos affér, mert Winternitz sehogy 
sem egyezett bele abba, hogy Jávor a lovat 
üsse.

Jávor Pál ellen megindult a bűnvádi el- 
lírás,

amelynek során a Vígszínház több prominens 
szereplőjét és a cirkusz számos alkalmazottját 
hallgatták ki.

Vasárnap délelőtt megjelent a királyi ügyész
ségen dr. Hafdu Miklós, Jávor Pál védője és vé
dencének

Igen érdekes beadványát nyújtotta be az 
ügyészséghez.

Jávor Pál beadványában ezeket mondják
— Tisztelettel kérem a királyi ügyészséget, 
hallgassa ki Rökk Marika és Békássy Ist

ván színművészeket,
akiket pedig a rendőrségen neiu hallgattak ki. 
Velük kívánom igazolni, hogy Winternitz lova 
le volt sántulva és az előadás sikere emiatt 
kockán forgott, én azonban ennek ellenére 
*em ütöttem meg a lovat, hanem csupán tusi- 
rozni voltam kénytelen lovaglópálcámmal. Ha 
a lovat ütöttem volna, mint ahogy azt maga 
Winternitz tette, a közönség méltán felhábo
rodhatott volna ezen.

— Kérem az ügyészséget.
hallgassa ki feleségemet 

annak igazolására, hogy amikor az Incidens 
után hazatértem lakásomra, államon egy ütés
től származó, erős daganat látszott. Sajnos, én 

helytelenül felfogott büszkeségből szégyen-

Szombaton megnyílt a 
Simplon kávéházi

Nem tudja behunyni szemét 
Cécile Soréi, a nagy francia 
tragika, a kozmetika élő csodája

Selyemkendővel kötik le arcát, ha aludni akar — Magyar 
karrierek, a megbukott divat és Mistinguett alkonya

Páris, szeptember 9.
Meglepően kis autóforgalom, üres Monlpar- 

nasse, siető, lehangolt emberek — ez ma a 
fény városa. Itt is nagyon megváltozott az idők 
járása. Külföldiek hiánya, a nagy drágaság rá
nyomja képét a városra és

szinte Ijesztő, hogy éjjel két óra felé már 
üres Páris.

A divat városa dekadenciában van, do annál 
többet beszél Cécile Söreiről,

a párisi színpadok nagy öregjéről, 
akit ugy összeoperáltak, hogy nemcsalC hogy 
nem tudja arcát mozgatni,

de szeméi sem tudja behunyni.
Hogy mégse aludjon nyitott szemmel, éjjelre 
sclyemkendövcl kötik le szemét. Cécile Soréi 
nem adja fel a küzdelmet mégsem — őszre 
visszamegy a Comédie Franfaisebe — sclyepi- 
keudöslöi. Nem ugv, mint Mistinguett, aki már 
nem lép fel a Foltosban és akinek a csillaga 
határozottan lehunyóban van. Kitudódott 
ugyauis, hogy

minden táncszám ulán, amelyet partneré
vel, a kitűnő Ben Tiborral együtt lejtett, 
ecetes és szalmlákos vízzel mosták fel a 

színfalak mögött.
A francia pedig nem szereti, ha ilyen kínnal 

és ilyen áldozatokkal szórakoztatják. Igaz, hogy 
ő legalább még aludni tud.

Mindezek ellenére magyar karrier is akad a 
hanyatló fény városában. A kis, vörös Gyár- 
mathy Miklós excentrikus alakja a legérdeke
sebb figura a színházi világban. Ez a imlnssa- 
gyarmati huszonhárom éves gyerek, aki Pesten 
is néhány nagyszerű díszletet csinált, a Folies 

keztem amiatt, hogy engem Winternitz 
ilyen erősen megütött, 

orvosi látleletet nem vetettem fel, de felesé
gem látta, hogy milyen hatalmas daganat 
van állam alatt. Látta ezt szakácsnőm is, Cso- 
bot Vilma, akinek kihallgatását ugyancsak 
kérem.

Ezután Winternitz sérülésével foglalkozik a 
beadvány, amelyben kéri Jávor azt is, hogy 
hallgassa ki az ügyészség Krenn József, Bér- 
nát Sándor és Roth Tamás tanukat, annak iga
zolására, hogy

Wintemitznek megsérült szeme már az
előtt Is rossz volt, monoklit viselt rajta, 

enélkül alig látott, ő maga is nem egyszer pa
naszkodott erről, amikor monokliját elvesz
tette.

így szól az érdekes beadvány. A bünügy 
aktái szombaton átkerültek a királyi ügyész
ségre. Jávor mór ezért is terjesztette az ügyész
ség elé beadványát.

Az ügyészség a napokban fog dönteni: 
helyt ad-e a beadványnak és Rökk Marikát, 
valamint a többi taaukat kihallgatja, vagy pe
dig tisztán látja az eddigi kihallgatásokból a 
tényállást és minden további kihallgatás nél
kül vádiratot ad.

A Cirkusz csillaga századik előadása alkal
mából bankettet rendeztek a Fészekben, ame
lyen meglepetést keltöen Góth Sándor nagy 
beszédében

békejobbot nyújtott Jávor Pálnak.
Góth Sándor kijelentette, hogy fiatalkorá

ban ö is sokat tévedett, botlott és olyanokat 
követett el, amit ma már nem vállalna. Na
gyon sajnálja, hogy Jávor Pált a történtejk 
utáni első felindulásában megbántotta, mert 
őt mindig kitűnő művésznek, a legjobb barát
nak és kollégának tartotta.

A meghívott müvésztársaság legnagyobb örö
mére a két művész egymás felé sietett, mele
gen kezet szorított és megölelte egymást. 

Bcrgére októberi műsorának tervezője. Egy év 
előtt jött ki Parisba ez a fiú, egy szót franciául 
nein tudott s összesen háromszáz frank volt a 
zsebében. És ma Heléne Popesco, a nagy sztár 
jön érte autóval, hogy a Toucquet-be vigye 
iveckendrc. A viszonyok azonban a Folies Ber- 
gére-ben is megváltoztak. Azelőtt egy-egy revü, 
ami természetesen tjz-tizenkét hónapig ment, 
három-három és félmillió frankba került s 
ma az előirányzott Összeg kilcncszázezer frank. 
•De azért Gvarmathy üveg-alumínium tróuterme 
könnyen lehet világkarrier elindítója.

Érdekes, hogy a párisi színházi világba Is 
bevonult a félgázsl. Sok helyen a színészek nem 
is kapják meg a felléplidijat —• mint ahogy 
nálunk volt. A munkanélküliség folyton növek
szik s minden magyar, minden pillanatban re
meg attól, mikor kell Párisi otthagynia. Az

uj magyar követ, Khuen-Héderváry Sándor 
pedig miden esetben a végsőkig exponálja 

magát
s mindent elkövet, hogy a magyarok, különö
sen’a művészek Párisban maradhassanak. A 
kegyelmes asszony párisi értelemben is divat
dáma, akinek megjelenéséről majdnem min
dennap olvashatni a lapokban. Igaz,

a nagy divatparádék le elmaradlak, 
szinte dermedt csendben zajlottak lo a bemu
tatók. Egypár nngy cég, akik bírjak még az ira
mot pénzzel, áruval, nemes prémekkel, azok az 
idén, is párisi nívót mulattak a regi értelem
ben. De a többiről nem jó beszélni.

A fekete szín nagy uralma következik, keve
redve zölddel és barnával, az uj divatos szín, 

a Tullpe nőire,
a feketébe játszó sötétllla. Borzalmas ez a Ilin,

ami a fiatalokat is öregiti. A hatvanas évek uj
jal és zsaböl, tumürszerü díszítéséi, elől magas, 
hátul teljesen meztelen estélyi ruhák, kimonó- 
szabású köpenyek, a hosszabb aljak teljesen 
egyenes szabással, a lent bővülő ujjak átok, 
amik kimerítik a dáma uj garderoheját. Min
dentől eltekintve: Pórit megkomolyodott és 
valahogyan az az ember érzése, hogy nekünk 
nem is szabad nagyon panaszkodni, mi azért 
a kevés pengőért elég jól élünk.

Berkovlca Andor.

A most hirtelen feltűnt operettcsillagnak, 
az elbűvölő fiatal táncosprirnadonnának ko
moly kérője akadt egy fiatal gróf szemé
lyében, akinek nagybátyja római nagyköve
tünk volt. .4 táncosprimadonna azonban, akt 
a múltban nagyon férjhez szeretett volna 
menni, egyelőre nem válaszolt azokra az 
óriási virágcsokrokra és virágkosarakra, 
amelyekkel a gróf valósággal elárasztja a 
primadonna kis villáját és öltözőjét. Nyílt 
titok — hogy a primadonna válasza miért 
késik.

Színházak hétfői műsora
NEMZETI SZÍNHÁZ: Bánk bán (’/28). 
VÍGSZÍNHÁZ (a cirkuwban): Cirkusz csillaga 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Dubarry (K»).

SZÍNKOR: Dorvzsmui azélniaioin (8).
SZÍNPAD: Cirkusz a színházban (I) 

BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Anyaíilv (%»). 
KOMÉDIA: Nyeli bollás. uh! (»).

(3).

A NEMZETI SZÍNHÁZ 
ultimátumot küldött a Budai Színkörben 
nagy sikerrel szereplő ORy Magdának és 
Vaszary Pirinek, aki a Teeézköruli Színpa
don játszik. Az igazgatóság kiadta a paran
csot a Nemzeti Szinház két tagjának: 13-án 
jeientkczniök kell, többé nem vendégszere
pelhetnek idegen színpadon.

AFFÉR IS VOLT 
a jólsikerült cirkuszbanketten, ahol Bús 
Fekete László móri pincészetének borai 
javították fel igen magasra a hangulatot. 
Rökk Maiikat, aki aznap este bukott le a 
lóról, aggódó szeretettel vették körül igaz
gatói és Szabolcs Ernő főrertdező. Táncolni 
sem igen engedték eleinte, de Rökk Mariká
val nem lehetett bírni abban a pillanatban, 
ahogy csárdást kezdett játszani a cigány. 
Odasietett Békássyhoz és táncrakérte. Rövi
desen egyre jobban belemelegedtek a tánc
ba, úgyhogy már szélvész módjára forogtak 
a beton négy szögön, Rékássy ekkor úgyne
vezett bógnit csinált Rökk Marival, mire az 
egész igazgatóság szinte kórusban rá támadt 
Békássyra, aki a rendreutasítás hangját sér
tőnek találta, összecsapta bokáját, megha
jolt és sietve eltávozott a bankettről.

A BÉCSI BÁL, 
a Mascerade el mii film sajtóbemutafőját lát
tuk. A film tüneményes uj filmcsillagot revei- 
Iái: Wessely Paula, a bécsiek Ünnepelt nalvája 
személyében, aki már eddig Is feltűnést keltett 
néhány fHmszereplésévcl, azonban a velencei 
nemzetközi filmkongre'isziison már tomboló si
kere volt. A filmet Wllly Forst rendezte nagy 
drámai erővel és Pnula Wessely asszonyon 
kívül Olga Cseh óva és Adolf Wohtbrüek keltett 
nagy feltűnést, de pompásan érvényesült Ca- 
ruso hangja is. amelyben a nagy énekes halála 
után Is gyönyörködhetik a közönség.

MEGKEZDŐDTEK A FAJSZA 
PRÓBÁI

n Belvárosi Színházban. Nyiry Tibornak, a 
Nemzeti Színház által már elfogadott darabja 
mégis a Belvárosi Színházban kerül színre és 
azt Bárdos Artúr rendezi. Bárdos Artúr régeb
ben elhatározta, hogy évenként csak ogv dara
bot rendez és fémjelez nevével. 1932 ben az 
írja hadnagyót 1933-ban a Lysistratát ren
dezte, ebben az évben Nylry darabjának ke- 
resztapaságút vállalta.

RENDKÍVÜL érdekes 
ZÁRLATI KÉRELEM 

futott he a bírósághoz a Lila akác Rádiusbell 
színpadi produkciója ellen. A Radlus filmszín
ház tizenkét zongorát úllttott be színpadára éa 
ezzel n hatásos és furcsán érdekes produkció
val köríti a filmet. Kél énekesnő és a kórus 
tlzenkéttagn kísérettel adják elő a ..Lila akác** 
két slágerét: a kcrlngflt s a Halló, baby! efinü 
dalt. A Radlus azonban nem vásárolta meg 
Mihály Istvántól, a dalszövegek szerzőjétől a 
színpadi előadási jogot s miután a tárgyalások 
eddig eredménytelenek voltak, Mihály István 
zárlatot kért a saját szövegül ellen.

CIRKUSZ A SZÍNHÁZBAN 
gyűjtőcímbe foglalta Békoffv László és Kő- 
várv Gyula pompás, ötletes és humoros revü- 
paródiújút, amelyet a Terézköruti Színpad 
szezónnyitónak mulatott be. A Terézköruti uj 
műsorának házi eseménye Salamon Béla visz- 
szatértc, akii tomboló lelkesedéssel fogadott a 
kis szinház közönsége.

• Fallay Anna, az Operaház népszerű príma* 
bnllcrinúja most, hogy táncakadémiájál (IV* 
Bécsi-utca 6,1.3. Tel.: 807—83.) újra megnyitja, 
gyermekek és felnőttek számára is nyit kurzust 
Mindegyik csoportban személyesen tanítja nów 
vendekéit.
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Az Attila leikese- 
désének csodáját 

a Ferencváros 
két ponttá bánja

iGcrge/y a centerben mindent elront. Pótolja a 
nyikorgó kereket Titkos, aki a félidő derekán 
szédilőcn nagy gólt lő. 4:1. Ezután kezdődik a 
baj a bíróval. Sas csodásán szökteti Cseh-t, 
aki nagy gólt lő, de a biró utólag érvénytele
níti, offszájd címén a halórbiró bemondására. 
Egyiküknek sem volt igaza. Gól volt a javá
ból, ofTszájd nélkül. Nem sokáig kell várni a 
pótlékra. Cseh—Sas—Titkos összjáték és a 
labda védheletlen. 5:1. Utóbb Szabó Hl. ál

lítja be az újabbat. 6:1. Hát ez tagadhatatlanul 
nagy szüret. De Turay nem hagyja magát 
Kétszer is megpróbálja, amíg sikerül a lövés. 
Ez azután szép. 7:1. Nagy az öröm a kékfehér 
táborban, amit csak megédesít a Ferencváros 
vereségének híre. Egy fordulóban öt pontot 
keresett a Hungária. Keltől megszerzett ni aga, 
kettőt leadott a Fradi, egyel az Újpest. Ter
mékeny vasárnap ... ugylátszik, a Hungária 
már csak 7:l-re tud győzni.

ATTILA-FERENCVÁROS 3:1 (2.0) .
.Miskolc, szeptember 9.

(A Hét fűi Napló tudó
sítójának telefonjelen- 
tése.) A szép szegedi 
győzelem utón a mis
kolciak litkon meglepe
tést remélnek a nagy 
Ferencváros ellen. Kora 
reggeltől zubogott nz 
eső s csak közvetlenül

n meccs előli derült ki. Éppen a pályára lépő 
csapatokat ünnepli a hétezerfőnyi rekordkö
zönség, amikor a meleg napsugarak kibújnak 
a felhők takarója alól.

A filléres gyors állni szállított 
kllencszáz Frndi-tlrukkcr 

hajrázása közben indítja útnak a zöld-fehér 
csatársor a labdát. Azonban a harmadik perc 
váratlan góllal örvendezteti meg a miskolci tá
bort: az egykori hungarista Szegő nagy iram
ban fut le. beadása Korányi lábától falsot 
kap s a labda a meg sem moccanó

Háda fölött a hálóba röppen. 1 :0.
Óriási örömrivalgásban tör ki a miskolci 
drukkerhad. A Ferencváros rákapcsol s öl
döklő iramot diktál harmincöt percen keresz
tül.

Barna, a mbilolcl fiatal kapus, valósággal 
°rlá>sá nő cr.cn a meccsen.

A bombalövések egész sorozatát fogja ki. 
Valósággnl tnpad hozzá a labda. Nem egy al
kalommal teljesen egyedül áll az öt fradicsa- 
tárrnl szemben s ilyenkor sem hagyja cserben 
a. tudása és a szerencséje. Kél alkalommal a 
zöld-fehér csatárok már rajta is keresztülvit- 
lék a labdái, amikor azután dcus ex machina- 
ként a hátvédek mentették meg a miskolci 
becsületet a gólvonalon. Ar idegfeszitö jelene
tek és akciók egész sorozata tartotta extázis
bán félórán keresztül a közönséget, amely 
soha nem tapasztalt lelkesítéssel tüzcl’c harcra 
az emberfeletti energiával küzdő Attila jáléfo
sait. A meccs eme periódusában

tizenegy kornert rúgott a Ferencváros, 
azonban n levegőben lógó gólt sehogysem | 
tudta kapuba juttatni. A 42. percben sikerült I 
az Attilának felszabadítania magát. Közvetlc-1 
niil a befejezés elölt Kiss kicselezte Pappot, a

közönség és főként a Fradi védelem beadást 
várt tőle, ehelyett azonban hirtelen kapura tört 
és az ölös sarkáról a kapu túlsó szögletébe 
küldte a labdát. 2:0.

A közönség ünneplése határtalan. De nagy 
a boldogság az Attila öltözőjében is, ahol egy
mást ölelik, csókolják a játékosok. A miskolci 
vezetők kiadják az ordrét:

— Továbbra is támadni, nem szabad véde
lembe menni...

A tribünön folyton fokozódó izgaolmban tár
gyalja a közönség az elkövetkezendőket. Álta
lában a Ferencváros nagy fölényét és a baj
nokcsapat biztos győzelmét várják.

A Ferencváros azonban nem volt egyvélemé- 
nyen azokkal, akik nagy fölényt reméltek tőle. 
Ugyanis csnk az első negyedórában állt feladata 
magaslatán a félelmetes magyar bajnokcsapat. 
A 13. percben kornerbeadás után

Sárosinak sikerült a hálóba emelni az 
egyetlen Fradi-gólt.

Nem volt nagy remekmű. 2:1. A gól után az 
Attila váratlanul felülkerekedik és soha nem 
látott energiával biztos fölényt robbant ki a 
meglepett Ferencvárossal szemben. A zöld
fehér védelem egészen kezdetleges glkszerek- 
kel engedi át a feltartóztathatatlanul száguldó 
miskolci támadásokat. A 20. percben azután 
megpecsételődik a meccs sorsa:

Kiss beadásával Egri kiugrik s a 16-osról 
mlntagólt ragaszt a léc alá. 3:1.

A Ferencváros, amely a fáradt, letört együt
tes benyomását kelti, a továbbiakban erélyes 
játékkal próbálja ellensúlyozni a mskolci tá
madások erejét. Szabó és Szegő esik áldozatul 
ennek a játekmodornak. Majd a 35. percben 
Korányi csúnya faultjára hördül fel a közön
ség. A jeles hátvéd ugyanis kél kézzel akkorát 
lök a rössel futó Szegőn, hogy az az arcán 
korcsolyázik pár métert. Az utolsó percekben, 
amikor már biztos a győzelem, a tribünön 
kígyóinak a papircsóvák s a közönség kórus
ban énekli:

— Ég a Fradi... Ég a Fradi...
A közönség ölelve, csókolva ölben viszi le 

a tribün elé valamennyi AM/a-jútékost. Az ün
neplés hihetetlen méreteket öltött. A tribün 
előtt sorakozó játékosokat a polgármester lel
kes beszéddel üdvözölte.

Az első tizennégy 
készpénzedéi hat 

vidéki és nyolc 
fővárosi tippelőé!

A Hétfői Napló szenzációs tippályázatának 
első fordulóján azt az érdekes kérdést adtuk 
fel, hogy hány gólt fognak lőni nagy csapataink* 
A feleletet a Ferencváros Miskolcon, az Újpest 
és a Hungária pedig a saját pályáján adta meg. 
Vasárnap a Fradi mindössze egy gólt lőtt, az 
Újpest szombaton ugyancsak egyet, mig a Hun
gária kettőjük helyett is 7 góllal kiadósán re
prezentálta a nagy csapatokat. Ez

összesen tehát 9 gól,
s akik a pályázati szelvényen ezzel a számmal 
küldötték be tippjüket, azok közölt a 100 pengő 
készpénzdijat a következőként sorsoltuk ki:

20 pengőt nyert: Peész Arpádné, Salgó
tarján, Fő-utca 23.
10 pengőt nyertek:

Kovács Gyula, Budapest, Múrvány-u. 31, 
Schöffer Béla, Budapest, VIII., Szigetvári-u. 22, 
Róth Pál, Újpest, Deák Ferenc-u. 15.

5 pengőt nyertek:
Balogh Kázmér, Sóskút, Fő-utca 226, Fejerdy 

Jenő, Budapest Alsócrdösor 7, Bendász Béla, 
Nagykanizsa, Államrendörség, Nagy Vilmos Ká
roly, Budapest, IX., Bokréta-u. 10, Popper Ist
ván, Monor, Petöfl-u. 19, Tóth Antal, Tapolca, 
Batthyány-u. 1, Kerekes András, Budapest, VL, 
Szondy-u. 28, Kaufmann Emil, Budapest, VL, 
Sziv-u. 31, Schatz Róbert, Budapest, Rákóczi- 
tér 11, Ökrös János, Budapest, Nflrnberg-u. 3.

A vidéki győzteseknek a nyereményt postán 
küldjük el. A fővárosi nyertesek a nyereményért 
szerkesztőségünkben (Erzsébet-körut 4.) péntek 
ken délelőtt 9 és 1 óra között jelentkezhetnek.

Uj, izgató kérdés a jövő vasárnapra 
és újabb 14 készpénzdij

A testvérjáték majdnem testvérháboruban tört ki
PHÖBUS—BUDAI „

Már az első percek
ben látszik, hogy a bu
daiak sok szerkezeti hi
bával. gyengécskén ját
szanak. A Phöbus friss, 
eleven, összjáléka. kom
binációi, elgondolásai 
jók. Az Újpestből átvett 
Sáros és P. Szabó óriási 
nyereség. Különösen P.
Szabó látott lendületes támadásai vittek sok 
életet és ötletet a csatársorba. A 10. percben 
Pétertől P. Szabóhoz kerül a labda, akinek be
adását Budai ujjheggyel eléri,

u labda kiperdül, Solti elé. aki a hólóba 
gur Ija a vezető gólt. 1:0.

A 45. perében P Szabó egy veszélytelennek 
látszó lövést küld a kapura, Solti elcsípi s 

nehéz helyzetből csodálatosan szép góllal

I
 ragadja tapsra a közönséget. 2:0.

Szünet ulán Gombkötő szédületes rössel ug
rik bele egy labdába, közben Suszterral össze* 

j ugrik, a levegőben mcgperdiil és elterül, mint 
egy liszleszsák. A mentők hordágyon viszik ki. 
később jön a hírnök s jelenti a szomorú hirt: 
boka felett szárkapocs-törés. A Phöbus tiz em
berrel játszik, amit a budaiak nem tudnak ki
használni, mert néhány erőtlen ellentámadás
tól eltekintve, továbbra is a Phöbus van nyo
masztó fölényben. A lő. percben Solti óriási 
erejű lövését Budai elvetéssel védi. A labda is
mét kiperdül s

Tőrös II. az. üres kapuba emeli... 3:0.
A budaiaknál Löwy sérül meg, de egy sereg 

erős bclemcnés és közelharc fault mutatja, 
hogy a testvér játék inkább tcstvétháboruhoz ha
sonlít. Közvetlen a befejezés előtt Pozsonyit 
Fekete gáncsolta, ami miatt 11-es jár.

Rökk lába biztosnak bizonyult... 3:1.

Rövid két hét alatt páratlan népszerűségre 
lett szert a Hétfői Napló újszerű tippversenye. 
A kérdéseink egyszerűsége, a pályázat valóban 
villámgyors cldőlése és a hetenként kiosztásra 
kerülő 100 pengő

kellemes Izgalommal
füti olvasóinkat. Az elmúlt héten érdekes kér
dés formájában vontuk egyetlen összetett ver
senybe a három nagycsapat vasárnapi játékát. 
Azt kellett eltalálni, hogy hárman összesen 
hány gólt lőnek ellenfeleinknek.

A tippverseny nem áll meg itt, újabb bajnoki 
forduló következik, újabb kérdést teszünk fel, 
hogy az érdekes versengésnek újabb területei 
nyissunk.

Ezúttal ismét egyetlen kérdés 
következik és ez ismét összetett lehetőségeket 
rejt magában. A heti feladat megoldása meg
követeli, hogy a tippelő tisztában legyen a va
sárnap sorrakerülö mérkőzésekkel és a csapa
tok játékerejével. Kérdésünk olyan, hogy a le
játszandó bajnoki mérkőzések mind benne fog
laltatnak s amellett mégsem jelentenek kom
plikált fejtörést. Meg kell mondani, hogy

a sorrakerülö bajnoki forduló alkalmával 
hány pontot fognak szerezni a fővárosi 

csapatok?
Hogy tévedés no legyen, megjegyezzük, hogy 

fővárosi csapatnak számítanak a pestkörnyéki 
egyesületek isi Fővárosi csapat tehát az Újpest 
és a Kispest. Vidéki csapat ezek szerint tehát 
mindössze öt van: a Soroksár, a Bocskai, az 
Attila, a Szeged és a Somogy. A vérbeli tippelő 
ezek után megtekinti a jövőheti programot és

abból kiszámítja a valószinü eshetőséget arra, 
hogy a fővárosi csapatok hány pontot szednek1 
össze.

Budai 11—Attila
Ferencváros—Kispest 
Szeged— Hungária 
Soroksár—III. kér. 
Újpest—Somogy 
Bocskai—Phöbus.

(A vastagon rzedett csapatok fővárosi egye
sületek!)

Elég egyetlen döntetlen ahhoz, hogy hibás 
legyen a tippelés. Ezzel szemben viszont min
den más tippelés, ahol gólarányokkal kell bí
belődni a sportembernek, érthető okokból a 
hibák egész légiójára ad alkalmat. Egy-egy gól 
sokszor a véletlenen múlik. A pontok csak a 
legritkább esetben múlnak véletlenen. Végered
ményben tehát

a Hétfői Napló villám-tippversenyre reá
lia alapokon nyugszik és nem követel azé 

rcncsejátékot az olvasóitól.
A pályázatok beküldésének feltétele nem vál

tozott. Tehát ki kell vágni a 2. oldalon található 
tippszelvényt és olvashatóan kitöltve kell be
küldeni a szerkesztőség címére (VII., Erzsébet- 
körut 4.) akár borítékban, akár levelezőlapra 
ragasztva. De személyesen is behozható és a 
szerkesztőség ajtaja mellett felerősített ládába 
dobható.

A pályázatokat legkésőbben csütörtökön a 
szerkesztőségnek meg kell kapnia,

Sok szórakozást és biztos nyerést kívánunk a 
tippelőknek!

Csak a csonka Szeged
tudta letolni helyéről a listavezető Kispestet

Hosszú időre átvette
a Hungária a vezető szerepet

HUNGÁRIA—SOROKSÁR 7:1 (2:0
Uj dresszben kocog ki 

a Hungária. Miut egy 
olasz válogatotté, olyan 
az uj ruha.

— Azurril;! — mondja 
lelkesen a drukker.

— Mazurrik! — feleli 
az ellentábor. Csu
pán nz szorul tisztá

zásra, hogy a győzők,
vagy a legyőzőitek csoportjába sorozzák-e a 
vidáman játszó kékfehéreket. Ez azonban csnk 
egy ideig lati, mert a Soroksár nagy tapsok 
közben sz -lil n l-Tebb lázadásokat vezet. 
A Bíró és Kiss hekkp'r azt c tudja, hogy mit 
csináljon Nem is c inül se.nmil. Annál in- 
kni'b a túloldalon n Dudás- Vad isr-diibl*'*. 
Hemni aztán Turmi i cvr-ó passrul küldi 
előre Cseh i, lapos lMés svr->|J« a füvet s ni 
egyébként pompásan védő Pécsi kezét érintve, 
fut a hálóba. 1:0. Alapjában véve egy nulla) is

lehel győzni. Az se rossz. A Hungária ennek 
tudatúban nem is erőlteti a dolgot és inkább 
i Soroksár passzjátékában gyönyörködik. 
Tempóra inutantur .. . egyedül Cseh agilis. 

Van is eredménye. Dühödtem szalad neki a 
labdával és olyan lövést ereszt meg, hogy az 
még drótnkadályon ál is gólba futna. 2:0. 
liabó. a Hungária kapusa szerelne segíteni n 
Sorok* ’ron és feltűnő szenvedéllyel igyekszik 
a saját kapujába öklözni a labdát, de nem si* 
ki rül. Annál inkább Csc/i-nek. Pompás labdá
val állítja lövésre Gergelyt, aki közvetlen kö
zelről nem hibáz. Csuk az a baj. hogy oíT- 
szájába állt. Ennyi elég is egy félidőre a szi- 
\ ét vesztett Soroksár ellen.

Szünet után 11-essél kezdődik a bál. Titkost 
Vadász nem engedi felkelni a "öldröl s a túl- 

igoru ítélet revén Cseh gólt I ihet. 5:0. Rög- 
•őn ezutín megismétlődik a jennel a tulolda- 
on, de •’ Ítélet nem azonos. Ft azonban nem 
•süsgcs’ti a Soroksárt és Zinonyl fejesgóljá
val szemben Szabó tehetetlen. 3:1. Az iram 
megélénkül, de sok haszon nincs belőle, mert

KISPEST—SZEGED 2:2 (2:0).
A szőke Rebró, a haj

dani fuibalipampák leg
szívósabb legénye tréner 
lelt. A Szegedé. Vasárnap 
Budapestre hozta a csa
patát, hogy megpróbáljon 
küzdeni a végzet ellen. 
Ezt ezúttal a törtető Kis
pest képviselte a Ilungá- 
ria-ul csodás pázsitján.
Már a játék elején levágtat Serényi és beadását 
Nemes a sarokba kavarja. 1:0. Olyan tempóba 
kezd ezután mindkét csapat, mintha kétszer 
tízperces félidői játszanának csak. Fogyatékos 
még a felkészültségük technikailag és taktikai
lag. de kondícióban? ... csodásak. A kapusok 
mintha_ kovácsolt acélból lennének, különösen 
Vági. Kap is tapsolI És gyúrják egymást. A 
Kispest bizonyul jobbnak. Serényi beadását 
Újvári elcsípi és lövése Raffay lábán át a kapus 
feje fölött huppan a hálóba. 2.O. Szabó II. és 
Berták összecsapására felszisszennek a fogorvos
drukkerek. Olyan telitalálat éri Berták arcát, 
hogy optimista kalkuláció szerint is hat foga 
forog veszélyben. De aztán kiderül, hogy n sze- 
gedi koszt alaposan in ege (Izet le az állkapcsát 
és meg sem kottyan ilyen „műtét". Masszív 
legények ezek itt mindkét oldalon. Kisasszony-

futballal még gyanúsítani sem lehet őket. Sőt! 
Túlságosan is féfias iskola neveltjei. Se Kispes- 
*e,J» Szegeden nem tanácsos fölényeskedve 
pályára lépni egy ellenfélnek, mert mindkét 
helyen lesznek még meglepetések.

Szünet után esik a színvonal, de emelkedik a 
Szeged harci kedve. Negyedóráig felesleges hú
zásokkal kísérletezik, aztán

Bognár olyan hidegvérrel lő gól», hogy a 
kispest egyszeriben lecsúszik a listavezető 

díszes pozíciójából. 2:1.
Ezután Varga támadása következik, a kapus 

kezéből akarja kirúgni a labdát, de Klug biró 
zokon veszi ezt és kiállitju. Kisasszony-bírói —- 
mondják elkeseredetten a nézők. Sohsem lesz 
olaszosan kemény harcos gárdánk, ha ilyesmi
ért kiállítás jár Meg is zavarja Klugot a nem 
alapos ítélet és most már sokat hibáz. A közön
ség rokonszenve egészen a Szegedé lesz.

Elképesztő botrány tör ki egy Ítéletnél.
Tiszta 11-est vet az c ’ylk kispesti, de Klug 
n?m ítéli meg. Valós ígos közelharc folyik 
a bíró körül, a néz/ tér magúból kikelve 
hőmből, míg végül fa mindkét határbír0 
tanúsítja a 11-csl. Cnnk czjlón lövet a bíró 

és Bognár labdája holSblz’os. 2:2.
A csapatok egyjlőre jobb kondícióban van- 

nak, mint a bírák.
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L HUNGÁRIA 2 játék 14:2 4 pont
2. ATilLA 2 5:2 4
3. KISPEST 2 3:2 3 w4, BOCSKAI 1 4:1 2
5. PHÖBUS 1 w i 3:1 2
6. III. KÉR. FC 2 3:3 2
7. ÚJPEST 1 1:1 1
8, szeged 2 M 3:4 1
9. SOMOGY 3 4:13 1

10, FERENCVÁROS 1 1:3 0
11. BUDAI „11“ 1 1:3 0
12. SOKOKSÁR 2 1:8 0 w

Jól startolt a Nemzeti
A II. liga első fordulóján mindjárt egy derbi 

mérkőzés zajlóit le, mely a Szürketaxi győzel
mét hozta. A, Nemzeti biztatóan játjzott.”

Szitrketaxi— Erzsébet 2:0 (1:0). A sofőrök 
hatalmas lendületét nem tudták mega kádár 
lyozni az erzsébetiek. Góllövők: Rémai és Ta, 
kács. Az Erzsébetből Bcreczet és Vargát a biró 
kiállította.

Csepel—Váci Remény 5:1 (2:0). Góllövök:
Somlai (3), Sasvári, Tritz, ill. Láng. A csepeliek 
az amatőrökkel felerősítve biztosan nyert.

VÁC FC—Budatétény 0:2 (6:2). A VÁC FC 
végig hatalmas fölényben játszott, minden ré
szében jobb volt ellenfelénél. Góllövk: Méjeaz 
(6), Einczig (3), ijl. Apdrásik és Megyeri.

Nemzeti—Vasas 2:0 (0:0). Góllövők’: László 
és Balogh. Nagyon erős iramú, helyenként dur
va mérkőzés. Kovácsot és Szemzőt a biró kiál
lította.

Budafok—Nagytétény 6:1 (3:1). A Nagyté
tény nem volt komoly ellenfele a Budafoknak. 
Góílövök: Iglódy (5), Hegyes, ill. Fehér.

Millenáris—Droguisták 3:1 (2:1). Góílövök: 
Farkas (3). ill. Baski. Huber néhány szép vé
désével igyekezett érdekessé tenni az egyéb
ként szürke játékot.

BERGER A 190 MÉTERES EURÓPABAJNOK
Tonnából jelentik: A szombaton lefutott 

százmétcrcs síkfutás döntője után hatalmas 
vita fejlődött ki, sokan ugyanis a holland Bér- 
gert látták elsőnek befutni, de a célbíró véle
ménye alapján mégis a német Borchmeyert 
hirdették ki győztesnek. Vasárnap délelőtt a 
Kirby-Kamera felvételeit levetitették s azokon 
mindep kétséget kizáró módon megállapítást 
nyert, hogy Berger szakította el a célszallagot 
s Bofchmeyer centiméterekkel mögötte máso
diknak futott célba. Az Európabajnokságok 
rendezöbizottsága vasárnap délután ezt a té
vedését korrigálta is és hivatalosan Bergert je
lölte a 100 méteres síkfutás győztesének.

FC BOLOGNA A KÖZÉPEURÓPA KUPA 
GYŐZTESE

Bolognából jelentik; A Középeurőpai Kupa 
második döntő mérkőzése során az FC Bo
logna 2:0-ás félidő után 5:1 arányú fölényes 
győzelmet aratott a bécsi Admira felett, amely
től néhány nap elölt Bécsben 2:3 arányú vere
séget szenvedett. Így tehát végeredményben a 
két meccs összcsitctt eredménye alapján az 
FC Bologna 7:4 gólaránnyal győzött és ismét 
ö a Kupa védője.

A BOCSKAI LEGYŐZTE KRAKÓ 
VÁLOGATOTTJÁT

Krakóból jelentik: A Bocskai vasárnap 
nyolcezer néző előtt 3:1 (1:0) arányú meg
érdemelt győzelmet aratott Krakó válogatott 
csapata ellen. A Bocskai igen jó játékot mu
tatott s a közönség a szép akciókat meleg 
tapssal honorálta. A debreceni csapat góljait 
Teleki, Palotás és Markos szerezte. Kiválóan 
játszott Alberti, Flóra és az egész fedezetsor.

Fővárosi rikkancsé a székesfehérvári futó* 
verseny győzelme. Szombaton délután a buda
pesti rikkancsok részvételével verseny volt Szé
kesfehérvárott, amelyen megjelent Andrássy 
Mihály gróf is. A rikkancsok tizkilós újság- 
kötcggel a hónuk alatt futottak. 1. Király Buda
pest, 2. Oláh Székesfehérvár, 3. Unsz kai Székes
fehérvár, 4. Petrikov Budapest.

Kellemetlen meglepetés érte Fekete Midit, a 
jeles hölgyuszót. Retikiiljét, amelyben összes 
igazolványai és egyéb fontos iratai voltak, el
lopták. A károsult felkérj az illetőt, hogy leg
alább a reá nézve értéket nem jelentő igazol
ványokat adja le Bethlen-lér 3. alatt.

A második Gerhárd-cmlékverseny: ökölvívás. 
A 8 Órai Újság karöltve a Magyar Atlétikai 
Klubbal szeptember 16-án, vasárnap délelőtt 
féltizenegy órai kezdettől a Radius-filmszinhúz- 
bán nagyszabású ökőlvivómérkőzÓBt rendez, el
hunyt sport rovatvezetőjének, illetve a MAC első 
ökölvívó bajunkénak, Gerhárd Lajos felléllllandó 
síremlékének coljára. A yiadalt, amelyen a leg
jobb magyar ökölvívók vesznek részt, a szövet
ség országos válogató mérkőzésnek nyilvání
totta. A versenyt népszerű helyárak mellett (P
0.50-től  P 2.50-ig) rendezik meg. Jegyek a Rá- 
diusban, a 8 Órai Újság kiadóhivatalában és a 
MÁV klubházában kaphatók.

Víg IV-et Újpest akarja szerződtetni. A Fran- 
ciaországból Budapcslro érkezett Víg /V-et az 
Újpest kitűnő szerződéssel kínálta meg. Állító
lag 2000 pengős kilépési dijat kapna a halai 
játékos, továbbá maximális futhallgázslt és 180 
pengős állást. Szerződését tiz évre kötnék meg. 
V/p /V-rűl kitűnő hírek keringenek s mint a 
szakemberek mondják, ma feltétlenül a legki
válóbb jobbösszekötönk lenne s már a legkö
zelebbi válogatottban is helyet kapna. Váloga
tottsága esetén 4000 pengő külön prémiumot 
ígért Uipcrt a Vig-dinasztia legfiatalabb tagjá
nak, aki még nem nyilatkozót, hogy a szokat
lanul előnyös szerződést elfogadja-e vagy sem.

Szabó csodálatos
győzött 800 méteren

Az Európa-bajnoki verseny harmadik 
napja a magyar színeknek nem várt pompás 
győzelmet hozott. Szabó Miklós a 800 m.-es 
síkfutásban okosan versenyezve maga mö
gött hagyta Európa legjobb közóptávfutóit.

Háromszáz méterig Szabó Miklós vezetett, 
akkor pár méteren keresztül egypáran eléje 
kerültek, de hamarosan ismét elhagyta a 
bolyt és az élen futó L'anzit követte. Hatszáz 
méternél befogta és egészen a célegyenesig 
egymás mellett futottak. A célegyenesben 
pompásan erősített és biztosan győzött.

A 200 m -es síkfutásban ugv volt egészen 
a verseny időpontjáig, hogy Sir meghűlése 
miat nem is indul. A magyar atléták vezetői 
mégis Sir indulása mellett döntöttek, 

Torino, szept. 9.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az atléta európabajnoki versenyek va
sárnapi napjának eredményei a következők 
voltak:

400 méteres gátfutás: Európabajnok: Scheelc 
(Németország) 53.2 mp (német rekord). 2. A. 
Jatrvinen (Finnország) 53.7 mp. 3. Mandikas 
(Görögország) 54.3 mp.

200 m. síkfutás: Európa*-*'jnok: Berger (Hol
landia) 21.5 mp., 2. Sir (Magyarország) 21.5 mp., 
3. Osendarp (Hollandia) 21.6 mp., 4. Kovács 
(Magyarország).

800 m. síkfutás: Európabajnok: Szabó Miklós 
(Magyarország) 1 p. 52 mp., orsz. rek., 2. Lanzi 
(Olaszország) 1 p. 52 mp., 3. Dessecker (Német
ország) 1 p. 52.2 mp., 4. Ny Svédország 1 p 
52.4 mp.

4X/00 m stafétafutás: Európabajnok: Né
metország 41 mp. 2. Magyarország 41.4 mp. 3. 
Hollandia 41.6 mp. 4. Olaszország.

Sulydobás; Európabajnok: Viiding Észtor
szág 15 m 10 cm. 2. Kuntsi Finnország 15 ni

Hogan mester nagyobb, mint valaha
Az Austria novemberre három mérkőzést kö

tött le Angliában. Liverpool, Birmingham és 
Fulham ellen játszik a violctlek csapata. A já
tékokat Jiiqjny Hogan az Austria egykori tré
nere kötötte le, aki a Fulham legénységét ok- 

A Törekvés újra nagy formában, 
simán verte az FTC-t

Az első teljes bajnoki forduló legnagyobb 
eseménye a Törekvés—FTC lalálkozó volt. 4 
sokszoros bajnokcsapat régi liiréhez méltóan' 
nagy formában, biztosan verte a zöld-fehére
ket s ezzel újra favorittá lépett elő. A többi 
eredmények közül az EMTK pontvesztesége 
emelkedik ki. Az alsóbb osztályokban se szeri 
se száma a váratlan eredményeknek.

I. osztály.
Pártos-csoport

Törekvés—FTC 5j2 (2:«).
A Törekvés remek játékban, simán verte a 

tavalyi nagy mumusát. Góllövők: Készéi II. 
(2), Nemes (2), Viktor, ill. Rátkai és Pillér.

MTK—Kőbányai AC 3:1 (1:1) .
Az uj elsöosztályu egyesület megillelődötten 

játszott. A kapu előtti nagyobb határozottság 
döntötte el a végig szép mérkőzés sorsát, a 
rutinosabb MTK javára. Góllövök: Pesti (2) 
és Halas, ill. Konyor.

WSC—EMTK 1:1 (0:0).
Az EMTK a múltbeli nagy formája után 

meglepően gyengén játszott, csak nagynehezen 
tudta megszerezni a kiegyenlítő gólt. Góílövök: 
Szathmáry, ill. Keresztes.

FVSK—BMTE 1:1 (1:6).
A ferencvárosiak védelme ragyogóan játszott, 

a budafoki csatárok rohamai sorra megtörtek 
rajta. Góllövök: Szőjék I., ill. Borhy.

MÁVAG—Cs. MOVE 4:0 (2:0).
A közönség nein bízta idegekkel a MÁVAG 

{yözelmét, a meccs alatt és utána hatalmas 
jotrány folyt le, több MÁVAG-hivö sérülések
kel tért haza. Gójiövők: Hudjnann, Rlntecz, 
Ivanics és Stfjz.

Bíró-csoport
UTE—HL kér. TVE 3:1 (2:0).

Az újpesti együttes a profi csapat pontvosz- 
teségét alaposan megbosszulta. Góllövők: Ker
tész (2) és Kállai, ill. Boskoviiz. A IJI, kér. 
két 11-est kihagyott.

HAC—TLK 3:1 (2:0).
A herminamezeiek biztos győzelmet aratlak 

a helyi riválisuk fölött. A gólokat Savanyó (2) 
ós Jakab, Hl. Nngy rúgta.

Postás—Tyrul TE 1:0 (0:0).
Változatos első félidő után Postás-fölény 

alakul ki és ez eredményezi Kertész győztes 
gólját. Ebben a periódusban Bokpr egv '11-cst 
ne mhaszBál ki. A meccs végén a Turul erősen 
támadt.

BSzKRT—Pamutípar 2:2 (1:1).
Az újpesti egyesület bemutatkozása a vere

ség ellenére is sikert jplent. A mezőnyben tel- 
jcseij egyenrangú ellenfél volt s csak balsze
rencsével hagyta olt a két pontot. Morsva kapu 
fölé lőtt egy 11-eit. Góllövők: Bóder és Weisz. 
ti*. Pajor.

ZSE—Testvériség 5:8 (4:2).
Az újdonsült eisőosztályn egyesület hntclmas 

lendületével lelépte a Testvéri:égői, melv az 
első percekben inár két gólinl vezetett ellene! 
Góllövők: Fkecs II., Fok öcs III. (2) és Vati (2), 
ill. Ottávi (2) és Jávor.

URAK-BSE 8:2 (1:1).
A meccs az URAK, fölénye jegyében folyt le.

10 cm.'3. Douda Csehszlovákia 15 m 15 cm. 4, 
Norby Svédország 15 m 10 cm. 5. Rahquisl 
Svédország. 6. Darányi Magyarország 14 m 

Hármasugrás: Európabajnok: Peters Hollan
dja 14 m 89 cm. 2. Svenson Svédország 14 ni 
83 cm. 3. Bajasaari Finnország.

5000 m. sikfutár: Európabajnok: Rochard 
(Franciaország) 14 p. 36.8 mp., 2. Kusocinski 
(Lengyelország) 14 p. 41.2 mp., 3. Sglminen 
(Finnország) 14 p. 43.6 mp., 4. Vlrtanen (Finn
ország), 5. Mostroifnni (Olaszország), fi. Kelen 
(Magyarország) 15 p. 16.6 mp-. 7. BurtQUni 
Olaszország, 8. Proon (Észtország), 9. Szilágyi 
(Magyarország).

4X400 ni. stafétafutás: Európabajnok: Né
metország 3 p. 14.1 mp., 2. Franciaország 3 p. 
15.6 mp., 3. Svédország. 4. Olaszország.

Marathon-fntás Európabajnok: Toivonen
(Finnország) 2 óra 52 p. 29 mp., 2. Engkson 
(Svédország) 2 óra 54 p. 35.6 mp., 3. Genghini 
(Olaszország) 2 óra 55 p. 03-4 mp., 4. Gaalmbos 
(Magyarország) 2 óra 55 p. 14 mp.

Dekatlon: Európabajnok: Sieverl (Németor
szág) 8103.245 pont, 2. Daldgreen (Svédország) 
7770.83 p., 3. Plawczyk (Lengyelország).

Magyarország a harmadik!
Végeredményben a magyar atléták a torinói 

Európabajnoki verseny során a várakozásnak 
megfelelően igen jól szerepeltek, bár hivatalos 
pontverseny az Európabajnoki versenyek so
rán nem volt, de az olimpiai versenyek során 
szokásos pontozás szerint Németország és 
Finnország mögött a harmadik helyre kerül
tek, megelőzve Olaszországot és a többi részt
vevő tizennyolc nemzetet.

Torinobó 1 jelentik: A magyar atlétacsapat 
Torinoból hétfőn reggel 9 órakor indul és ked
den délelőtt 9 óra 45 perckor érkezik a déli 
pályaudvarra.

tatja. Hoganról egyébként érdemes megemlí
teni, hogy Hogan mester elvi ellensége az am 
goi csapatok által kultivált W-foimációnak. 
A Fulham csapatát egy esztendeje ilyen irány
ban neveli és az győzelmet győzelemre halmoz.

A? eredmény nem hű kifejezője az URAK tör 
lényének. Góllövők: Jenei II., Murin és Fill- 
kor'n, ill. Solt és Székely. Jégért a biró kiállí
totta.

II. osztály.
Stobbe-csoport

BVSC—PSC 3:0 (3:0). Góllövők: Kreutzcr és 
Grosz (2).

VI. kér. SC—Főv. TKör 2:1 (2:1). Félbesza
kadt a II. félidő 12. percében, mert a bjró a 
Főv. TKör egyenlítő gólját nem adta meg és 
ezért a közönség berontott a pályára. Góllö
vök: Gelányi (2). Hl. Juhász.

Vasas—Pannonig 2:2 (1:1). Góllövők: Benda 
és Hermann, ill. Élein és Németh (11-esből).

UTSE—MFTR 8:0 (3:0). Góllövők: Szandal- 
szky (3), Gercsényi J. (2), Gercsényj II., Optkó 
és Blum.

BRSC—MÁV Előre 6:4 (1:1). Góllövök: Hoch- 
stein (3), Peteroyits (2), Kontró, ill. Csapó (?) 
cs Czíegler (2)-

BLK—BTSE 4:0 (1:0). Góllövők: Viola (2), 
Stark és Rejsch.

RTK—P. Törekvés 7:2 (4:2). Góllövők: Géllé 
(3), Gajdos (2), Reisch és Horváth, ill. Siba.

Kárpáti-csoport
BTQ—CsTK 5:1 (2:1). Góllövök: Zárdái (3), 

Majoros, Konicnda, ill. Horváth ((11-esből)-
KSSE—Féltén 4:2 (3:1). Góllövök: Toma- 

nek (2), Gál (li-csböll. Witwindjsch.
SzFC—Gránit 3:2 (2:1). Góllövők; Molnár 

(3), ill. Huss és Krukár.
Hungária—SzAC 8:2 (1:1), Góllövők: Kosa

ras (2), Erős, ill. Linczinger és Bocsés-
KTC—KAC 2:0 (0rt»). Góllövők: Németh és 

Üveges.
33 FC—Kelenföld 3:0 (1:0). Góllövők: Mélán, 

Szonczy és Varga.
III. osztály.

Oprée-csoport
PMTK—BTK 4:3 (2:2). Góllövők: Polt (2), 

Süiudinge és Csákvári, ill. Szolcsik, Benda és 
Horváth.

VI. kér. SC—MSC 4:2 (2:8). Góllövők: Ádler 
(3), Deutsch, ill. Hajnal és Szirovics.

NTC— TSC 3:2 (2:1). Góiiövök: Rákosi, Fü
löp és Viola, ill. Habehauer és Vince.

Autóinál—P. Remény 8;0 (1:0). GÓJJÖvők: Ró
mai (2), Prinez. Benkovicsot a bíró kiállította.,

UMTE—Compactor 4:1 (2:1). Góllövők: Blum 
(2), Szilágyi, Kovács IIL, ill. Szabó.

MFOE—RAFC 6:2 (1:1). Góllövők: Madar, 
Gugyella (2—2), Schnécweisz, Németh (öngól), 
ill. Traján és Dobrovic,.

Malaky-csoport
Köb. FC—Husim 4;0 (2:0). Góllövökt Szur

dok, Somogyvúri, Jcrubck. Végi III.
Drasche—NJTC 8:0 (2:0). Góllövők: Tara

szár (3).
SsRTC— Hálókocsi 2:1 (1:0). Góllövök: Hu

ber és Zsigmond. ill. Linczinger.
F8E -KAOE 5:2 (8:1). Góllövök: Kilián (2). 

Szőke. GUiczc (2). ill. Tombor és Sleiczer II.
SAC—KTK 3:0 (2:0). Góllövök: Srimác (2) 

éj Stum.
Springer csoport

BIK—GSE 1:0 (0:0). Az egyetlen gólt To- 
nmn rúgta.

OTE—KAC 5:8 (1:2). Góllövök: Scheffer (2)’, 
Végh, Tiirth és Ganzt, ill. Binderland, Fried* 
valszky és Hosgalu.

Újlaki FC—Spárta 1:0 (0:0). Az egyetlen 
gólt Galcsek rúgta.

Ganz TE—BBFC 6:1 (3:1). Góllövők: Anv 
hrus, Prohászka (2—2), Kubioza és Kalte- 
necker (lí-böl), ill. Krupauer (11-esböl).

Vérhalopi—LTE 3:0 (1:0). Góllövök: Majsa
(2) és Berinde.

IV. osztály.
Északi-csoport

Tsojnay—RMTE 7:0 (3:0). Góllövök: Hidas!
(3) , Genlischer, Lciner, Hctyel II. és Korbek 
(öngól).

RÁC—LTK 3:1 (1;1). Góllöv-k: Gaál (2) és 
Tóth, ill. Joós (öngól).

Uránia—RESC 5:0 (1:0). Góllövők: Zsembef 
(2), Baranovszkv, Szalui és Kasza.

Jutagyúr—ULK 5:1 (2:1). Góllövök: Grcrns 
(2), Bcnefrovits, Pólyák és Fábrí, ill. Czéh. A 
meccs a II. félidő 15. percében félbeszkaadt, 
mert nem volt idő a következő meccs miatt.

T» Előre—USC 3:0 (1:0). Góllövők; BiksS 
(2) és Greifenstein.

Déli-csoport
Kispesti TUretv/s—SzNSE 1:0 (0:0). Góllö- 

vő: Ringwald.
P. Iparos—P. Juta 4:3 (2:3). Góllövők: Pipa

(4) , il|. Ede (3, kettőt 11-esböl).
Kispesti Huaos—DGSE 2:2 (2:2). Góllövökt 

Sztaicza (2). ill. Simoncsjcs és Fülöp.
ETSC—SzFC 2:1 (1:1). Góllövök: Wolf és 

Tamás (11-esböl), ill. Ágocs.
MPSE—Osos 11:3 (6:1). Az MPSE góljait 

Tanács (3), Horváth (2), Pignitzky (4) és Te- 
Fényi (2) rúgta.

ETC—Szondy 3:1 (2:0). Góllövök: Kumar L 
(2) és Spiez, 111. Wágner.

Keleti-csoport
Az Est—Droguisták Ilii (7:0). Góllövökt 

Vámos (5), Harrer (2), Jókai (2), Salamon és 
Óri, ill. Fcigel.

X. Remény—Siketek 1:1 (1:1). Góllövökt
Szabó, ill, Löwi.

MÉMOSz—VII. kér. Amatőr 5:0 (0:0). Góllö
vök: Kigsák (2), Galuska (2), Moldoványi és 
Biczó.

VÁC—IX. kér. FC 260 (1:0). Góllövö: Kain- 
zsai (2). ,

X. FC—Menekültek 3:2 (2:2). Góllövökt
Schwarcz (2). Vörös, ill. Gaurenszkv (2).

Fér. Kaszinó—J1KSE 1:1 (1:0). Góllövöí 
Cseszneky, ill. Úriján.

Nyugati-csoport
NSC—OMSC 2:1 (0:0). Góílövök: .AVeinberger 

(2), ill. Fóliák. u
KSC—Kelcnvölgy 4:0 (2:0). Góllövök: Busch-. 

mann (2). Virág cs Hejduk.
Kalapos—-EMOSz 4:1 (2:0). Góllövök: Lux 

(2), Qombarcsik cs Weisz, ill. Singer. _
M. T«xtll—Sz. Juventus 1:1 (1:1). GóllöyoM 

Pasinszky (11-esböl), ill. Sumi II.
W ------- **

A kézilabdabajnok súlyos veresége:
mos Művek TE—VÁC 10:1 (5:1). Az exbaj- 
nok bombaformában verte a vivók bajnokcsa
patát. Góldobó: Velkey (4). Fodor (3), Tcmes- 
váry, Kunvári és Kégler, ill. Salgó. Elektromos 
II.—VÁC II. 13:3 (6:2). Az UTE—FÖTE 
mérkőzésre a FÜTE nőm jelent meg.

Vidéld eredmények. G[/őr: Pápai Kinizsi— 
DAC 2:2 (2:1). — Magyaróvár: Magyaróvári
Hubertus—Szombathelyi MÁV 2:0 (1:0). •
Eger: Dunakeszi Magyarság—MESE 4:3 (2:1 )< 

'Makkal a Tour de Balaton győztese. Szom
bathelyről jelentik: Az SzSE rendezésében 
simán futott le a Tour de Balaton második 
napja is .amelyben első lel! Mokkái (UTE) 
7 ó. 58 p. 34 mp. 2 Altmann. 3. Éles. Az össze
sített eredmények alapján ugyanez a sorrend 
alakult ki. 

Budapssii lóversenyek
VASÁRNAP:

Casablanca nyerte 
az Erzsébet klrályné-dllat

Érdekes programokkal folytak lo a szombat 
—vasárnapi eredmények. Szombaton a Kettős 
liiadókverscny, vasárnap az Erzsébet Királyné
díj emelkedett ki a versenyek sorából. Az 
előbbit a nagy formában lévő Ignácio nyerte a 
nagy favorit Situtunga ellen. Az Erzsóbct Ki
rály né-díjban a derbijárat legjobbjai vetlek 
részt, CugliQstro kivételével. A nagy ellenfél 
távolmaradása biztosította az évjárat kétség
kívül legjobb kancájának, Casablancának, nz 
értékes dijat s Casablanca könnyen verte a 
finisbon erősen támadó Hunort. Nordland har
madik lett. Léka pár hosszat veszteit a start
nál, Részletes eredmény a kővetkező;

I. FL’TAM: 1. Siker (l'A) Császár. 2. Pilla- 
nat (4) Szabó. F. m.: Szepes, Queenie, Vonzó, Fo
kos. Tót.; 10.17, 13, 17. Bef.: 5:36.50. — II. FUTAM: 
1. Pádua (6:10 r) Esulj. 2. Rozsdás (2>í) Ba
logh. F. ni.: Col ’Sanlö, Pénz, Cserkész. Tol.: 
10:15, 10, 11. Bef.; 5:13. — 111. IUTAM: 1. 
Plrina (6) Csapiár. 2. Példás (4) Balogh. 3. 
Addio (3) Klimscha. F. m.: Puskapor, Konzul, 
Chceki, Bcllo Poule, Gyöngyike, Amourctte, 
Bellcvne, Csirkefogó. Tol.: 10:117, 30, 18, 16. 
Bef.: 5:300. — IV. FUTAM: 1 Casablanca
(7:1Q r.) Balogh. 2. Humor (6), Esch. F. m.: 
Isssex, Nordland. J/ka. Tót.: 10:17, 12. 20. 
Bef.: 5:56. — V. ITTAM: 1. Peslllány (l'i)
Vrubel. 2. Sylva. F. ni.: Viscgrád. Tol.; 10:23. 
Bef.: 5:14.50. — VI. FUTAM: 1. Scnora (12) 
Rózsa. 2. Ljipanova (6) Siinics. 3. Boccaccio 
(4) Qosztonyi, F. m.: Cserebere, Zúzmara, 
Sapphlrc, Lápvirág, Mamusz, Kató, Hóvirág, 
Füsti fecske. Tót.: 10:167, 45, 35, 21. Bef.:
5:1073. — VII. FUTAM: 1 Karolinger (tS) 
Schc£)ál. 2. Pici (10) Csapiár 3. Bakézer 
(2>4) Gutái. F. m.: Garuc'n, Tiro, Pátria, Cor- 
vijius, Kiláblórás. Tol.; 10.28 13, 24, 1 1. Bef.: 
5:252.

A szombati lóversenyeredmények a 12-lk 
oldalon vannak.
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Szezonnyitó szenzáció 
Újpesten:
Óbuda pontot vitt el

in. KÉR. FC—ÚJPEST 1:1 (1:0).

Nem lehel éppen hatá
rozottan állítani, hogy 
Újpest csapata elbizako
dottan állt volna ki a 
szombati ünnepnapon a 
III. kerületiek ellen. Már 
több régi mérkőzés emlé
ke kisérlett és igy az új
pesti csapat meglehetősen 
respck'ábilis ellenfelet lá

tott óbudai ellenfelében. Az égboltozaton a kö
zeledő esőfelhők nyugtalanságot keltettek 

• ugyan, mintegy háromezer néző azonban igy 
is kivonult a Megycri-uti pályára.

Kármán és Fenyvcssy készítették elő a 
helyzetet, amelyből Győri fejese szerezte 

meg a vezetést.
Komoly veszedelem fenyegette tehát az új

pesti csnpmot. amelv félidőben zárt ajtók mö- 
1 gólt lelki tréningben részesült. Ennek meg is 

van a kedvező eredménye, mert a második fél
időben már az Újpest árult el nagy aktivitáslés 

a 40. percben Jávor a tömörülő védelem 
falanksza között kiegyenlít.

Az Újpest tehát az első bajnoki mérkőzésen 
a pontveszlcség keserű érzésével távozott a 
pályáról, szemben a 111. kerületiekkel, amely
nek a döntetlen játék is óriási erkölcsi tőkét 
jelent nngv ellenfelével szemben.

Kovács
ax első magyar 

Európabajnok atléta
Torino, szeptember 9.
(A Hétfői- Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) i 
Sok csalódás, de öröm is 
érte a torinói Európa- 
bajnokság felé figyelő ma. 
gyár közönséget. A szom
bati nap egyetlen öröméi

Kovács József,
BBTE rcmekkölésii at

létája szerezte meg, amikor n 110 m-es gáton 
ponjpás futásával Európa-bajnok leli.

Részletes eredmények a következők: 110 m-cs 
gátfutás Európa-bajnoka Kovács 14.8 mp., ma
gyar rekord. 2. W’egner (Németország) 14.9 mp.,
3. Albrcchtsen (Norvégia).
F.urópa-bajnoka Borchmayer 
Bergcr holland, 10.7 mp. 
mp. 400 m. síkfutás 
Metzner (N.) 47.9
iliinsky (F.) 48 mp., 3. 
mp. ‘ .
(Sv.) 50.38 mp., 2. Winter (F.) 47.09 mp. 3. Do
nogán (M.) 45.91)4 m. 4. Remecz 45.54 m. Tá- 
volugriis Európa-bajnoka Lclchum (N.) 745 cm„ 
2. fíerg (Norv.) 731 cm., 3. Long (N.) 725 cm.,
4. Paul (F.), 5. Maffci (O.), 6. Koltai (M.) 708 
cm. Dombóvári még az elődöntőben kiesett. 
50 kilométeres gyaloglás Európa-bajnoka Da- 
linach (Lctlorsz.) 4 ó. 49 p. 52 mp. 2. Schwab 
(Svájc), 3. Rivolta (0.). Kalapácsvetés Európa- 
bainoka: PörliölH (l-'lnnorsz.) 50.34 m., 2. Van- 
dclli (0.), 3. Janson (Svédorsz.).

109 m. síkfutás 
(N.) 10.6 mp. 2. 
3. Sír M. 10.7 

Európa-bajnoka 
másodperc, 2. Ska- 
Wachenfeldt (Sv.) 48 

Dlszkoszvetés Európa-bajnoka Andcrson

Kalmár Franciaország legjobb cenferhalfja és 

csapata a francia bajnokság 
legkomolyabb favoritja

Páris, szept. 9.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

francia bajnokság első fordulója azonnal 
néhány vaskos meglepetést hozdlt. Mindenek
előtt

a Lukács hiányát végzetesen érző bajnok
csapat, az F. C. Séte csúfosan kikapott 

Strasbourgban. A helyettes, szintén magyar Eőry 
egyelőre csak árnyéka a volt gólrekorder ’ 
kácsnak, de ami a legérdekesebb: Lukács 
meccsén

nem vált be Lllle-ien
— Partnereinek előbb hozzá kell szokni 

kács „kicsit" önző játékához — mondta 
egyik dirigens, aki azonban bizonyosra
veszi, hogy még egy két hét és a hires ma
gyar csatár ugyanolyan népszerű lesz Északon, 
mint amilyen ünnepelt volt Délfranciaország-

Lu- 
első

Máris jó formában van azonban
Kalmár,

akinek csapata, az Excelsior de Roubaix, saját 
pályáján verte 2:0-ra' az F. C. Sochaut-t, a Peu- 
geot-gyár sok uj kretkel megerősített együtte
sét.

Kalmár e pillanatban Franciaország legjobb 
centerhalfja hírében áll,

mig az Excelsior, melynek csatársora -komoly 
erősítést kapott a bécsi Hillt-M — a ma még 
bizonytalan formájú Lilié és Séte — előtt a baj
nokság legkomolyabb favoritja.

Az első forduló eredményei után, egyébként 
több, főleg délfrancia egyesületi vezető érkezett 
Parisba és

góllövő csatárok után kutatnak,
mert eredményes támadójátékos sajnos Fran
ciaországban is ugyanolyan ritka, mint közép- 
curópában.

K. L.

Bukotton is kapós portéka
a Wundermannsckaft Angliában

Bécs, szept. 9.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Ha az előjelek nein csalnak, januárban vagy 
februárban újra szembe állanak egymással az 
osztrák és angol ' válogatott csapatok. London
ból érkezett bizalmas jelentések szerint az an
gol szövetségben, már hetek óta foglalkoznak 
a gondolattal, hogy

az ujesztendő első hónapjaiban a brit fő-

városban rendezzenek egy angol-osztrák 
mérkőzést.

Jóslásokba bocsájtkozni természetesen tulkorai 
lenne, de annyi megállapítható, még ha ünnep- 
rontónak is neveznek érte bennünket, hogy ez
úttal bizony már nem a régi csodacsapat áll 
majd ki a Wembley Stadionban. Hiden, Nainer, 
Blum, Gschweidl, Vogl hiányozni fognak be
lőle. A. L.

Csodás nevelőszisztémát
vezetett be az Arsenal

Dacára a krízisnek, amely állítólag az angol 
labdarugósportot sem kímélte, a játékosok 
állagfizetése az első és második ligában heti, 
140—160 pengő, valamint győzelmi prémiák, 

. . - .............. váltakoznak.
4

amelyek 100 -200 pengő között
A harmadik liga minimális fizetése, heti 
font.

A nagyegyesületek egyébként most egyA nagyegyesületek egyébként most egy uj 
játékosnevelési rendszert vezettek be. A pél
dát az Arsenal kezdette, amint egy kis vidéki' 
angol városban. Margateban, nz egykori híres 
fedezet Péter Mac William vezetése alatt egy

ifjúsági otthont rendezett be, ahol tehetséges, 
ifjú labdarugókat oktatnak gyakorlatilag és 
elméletileg a labdarúgás nemes mesterségére. 
Évente egyszer van sorozás egy nagyobb mér
kőzés keretében, amely után a jól vizsgázott 
fiatalokat beosztják a tartalékcsapatba. Ameny- 
nyiben egy esztendő alatt bevál a tartalékban, 
véglegesítik rendes fizetéssel. A tartalekcsapat- 
bán eltöltött esztendő alatt 30 shilling heti fize

tést és teljes ellátást kap. Az Arsenal 'példáját 
rövidesen számos nagy ligacsapat követte.

Andor León

A lincselés veszélye fenyegette 
hat hónapon keresztül tutballbíráinkat
Már félévvel ezelőtt megérkeztek a nemzetközi futballszövetség- 
től a módosított játékszabályok, amelyeket a BT vezetősége egy
szerűen elkönyvelt — A Iátékvezetők egy része csak hallomásból 
tudott róla, a játékosok egyáltalán nem Ismerték a módosításokat

Néhány nap elölt egyszerű kommüniké jelent 
meg a lapokban, amely közölte, hogy az asso- 

ciation-fulball játékszabá
lyai lényeges változá
sokon mentek keresztül. 
így például a jövőben a 
bíróval párbeszédet foly
tató játékos csapata el
len szabadrúgást • kell 
ítélni. . Ugyancsak sza
badrúgás jár olyan ese
tekben is, ha a játékos

. . . hogy a zöld-fehér színekben játszó 
vidéki centrrhalf ..kissé" összeszólalkozott a 
bnlür-.zeliöt.'ívcl. még pedig olyan mértékben, 
hogv «z öltözőben jelenlévő hátvédnek is fel
tűnt a „beszélgetést" kísérő csattanás, ugy, 
hegy jónak látta köbelépnl. E csekélység miatt 
az elnök félbeszakította nyaralását.

. . . hogy uszónőlnk és úszóink kitünően föl
szerelt gardcrobbnl indultak útnak. A készletet 
jól szabott estélyi ruhák és szmóklngok egészí
tették ki. Am nz estélyi öltözetek használatára 
mégsem került sor. Csupán Németh Janiesz 
vette fel egyszer a szmóklngját — szomorúan, 
a földről.

. . . hogy kedves kis esetet hallottunk a kis .
Mező Olimpiáról. Mező Ferenc dr. klslcányká- miután a játékszabályok módosítására és meg- 
járól. A kisasszonytól társaságban érdeklődtek1 alkotására hivatott Internatlonal Football Asso- 
afelől, hogv apukája mivel foglalkozik. A kér- Hátion BoardAól, mint jogerős szabályváltoz- 
désre Olimpia Igv válaszolt: „Hál velem!” tatásokat megkapta. Azt beszélik, hogy a BT 
Olimpia csuk később fogja megtudni, hogy adminisztrációja a szabálymódosításokat cgy- 
cpukája még sok egyébbel Is foglalkozik. | szerűen iktatta és elkönyvelte, majd leközölte 

. . . hogy a kedves és rokonszenves atléta •’ testület kövön nyomott hivatalos közlönyé- 
nzt nz ígéretet tette partnernőjének, hogyha ben, amely viszont csak azoknak a futballbi- 
Torlnóból mint Európa-bajnok tér haza, el- ráknak jár, nkik előfizetnek arra. (A kétoldalas 
veszi feleségül. Az atléta barátr.l viszont jogo-1 
san aggódnak amiatt, hogy a flu örökké — I 
agglegény murád. <

. . . hegy a magdehurgl úszó Európa-bajrok- 
Ságok után a FINA kizárta lúgjai sorából Ro. 
riár.i', Kanxdc, India, Chile és Uruguay úszó-, 
szövetségeit, mert nzok tagdíjfizetési kötelezett-1 
Régeiknek már hosszabb idő óta nem tettek 
eleget.

. . . hogy nz Angliából visszatért Rapid
játékosok előadása szerír t az egész hütteldorfi 
expedíció élő tanúja veit annak a jelenetnek, 
rmlű'.r a Felhám pénztárosa és Intézője 3590 
fontot (mineo, y 70.090 pengőt) vett át egy 
nóccs után, tri- t tiszta jövedelemből való ré- 
t zesedvst. A Rapid pénztárosa állítólag Ideg
sokkot kapott a córga Irigységtől, amikor vé- 
l’l^néale, mint szállanák be u Fulham furkclo- 
nűrlusnl vy lantba drága zsákmányukkal.

akkot fép a pályára, izmikor a labda játékban 
van, nemkülönben akkor is, lia a játékos ellen- 

I felét kiállással akarja megtéveszteni.
| h szabálymódosításokat a FIFA már hat 
| hónappal ezelőtt eljutatta az MLSz-hez,

kőnyomatos áráért napilapot lehet járatni). 
Megtörtént tehát az, hogy
játékbirálnk tekintélyes része nem is szer
zett tudomást a játékszabályok megváltoz
tatásáról, de nem tudtak ezekről maguk a 

játékosok sem.
Ezzel szemben a hivatalos közlöny előfizetői 
az egységes szabálymagyarázat nagyobb .dicső
ségére vígan alkalmazták az uj szabályokat. 
Most már megállapítható az is, hogy

a szabályszerűen bíráskodó játékvezetőket 
csak a Gondviselés óvta meg a l'ncselós 

veszélyétől hat hónapon keresztül.
mert a közönségnek, különösen a kültelki druk
kerhadnak szintén nem volt sejtelme arról, 
hogy megváltoztatták a játékszabályokat.

Ez az csel is azt -mulatja, hogy a Biróteslülct 
elzárkózása a legkomolyabb veszélyeket idéz
heti fel. Egyenesen kétségbevonjuk ugyanis azi, 
hogy a közönséghez semmi köze sincs a BT-nek. 
A testületet az egyesületeken és n szövetségeken 
keresztül igenis a közönség tartja el. Köteles
sége lett volna lehat a BT-nek a jótékszabály- 
módositásokat minél szélesebb körben publi- 
íilni.

►

A levonulással egybekapcsolt 
vereség se nem sport, 
se nem propagandaIrta: Doros György

A wrlu'szl.'srtI és kiadásért felel:
Dr. ELEK. HUGÓ

A sport ellenségei azt szokták mondani, 
hogy a sport butit. Ezt a vádat természetesen 
minden sportember visszautasítja, mert a sport 
nemcsak, hogy nem butit, hanem bizonyos irá
nyú szellemi készségeket fejleszt. Sokszor 
mégis elfog n kétség: vájjon nim-s-c igaza a 
sport ellenségeinek? Mór mint a hulilásl ille
tőleg! Előre kell bocsátanunk, hogy nem 
aktív sportolókról lesz itt szó. A sportot va
lami különös atmoszféra veszi körül és ebbe 
nz atmoszférába löbbé-krvésbbé irii dcnkl be
lekerül, akinek a sporthoz valami köze van.-

íz

atmoszféra különösen azoknál éreztetiEz az
hatását, akik maguk rém is sportolnak, hanem 
inkább sporlvezérek, sportlrányitók stb.

A háhofu után a sport eltért eredeti hivatá
sától ós különösen nálunk Magyarországon az 
u. n. nemzeti propagandát tette meg terge- 
lyévé. A sportszövetségek a sportot ennek a 
propagandának szolgálatába állították. Minden 
egyéb mellékes lett:

fő ■ külföldi győzelem!
Meg kell mutatnunk a külföld előtt, hogy min
ket nem lehet leliporni stb. Ezt pedig ugy

mutathatjuk meg, ha a nemzetközi versenyekéi 
győzünk. A sport célja tehát, hogy minél több 
ilyen győzelmet hozzunk haza. Enélkül az égési 
sport semmit sem ér. Mellékes maga a testvei 
vetés, mellékes a tömeg átlagsportja, mellékes 
a tömegeknek a sportnevelés utján való testi 
és szellemi felemelése. Fontos csupán a bajno- 
kok kitermelése, mert azok győzelmeket tud- 
nak hazaszállítani.

Már most tegyük fel, hogy a sportvezérek- 
nek, akik elhitették a közönséggel, hogy a kük 
földi sportpropagandának ilyen nagy az értéka, 
teljesen igazuk van. Helyezkedjünk az ö ál- 
láspontjukra. Fogadjuk el azt a sokat hangoz
tatott kijelentést, hogy a sport többet használ 
nekünk külföldön, mint az egész szellemi kul
túránk. Áldozzunk könnyű szívvel százezreket 
a külföldi sportpropaganda érdekében. Mindezt 
még el lehet fogadni. Vitatható álláspont 
ugyan, de végeredményben ennek a felfogásnak, 
elterjedése már nem bizonyítja tökéletesen azt, 
hogy a sport butitana.

Szembeszökő azonban az a bizonyos at
moszféra ott, ahol „levonulásokkal” akar

nak propagandát csinálni.
Mert beállítani' az’ egész sportéletünket a kül
földi propagandára, nyomorúságunk melleit 
rengeteg pénzt áldozni erre, elhanyagolni a 
tömegsportot a külföldi propaganda miatt és 
aztán levonulni: itt már valami baj van és ez 
az, ami gondolkozóba ejt a felől, hogy nin- 
csen-e igaza a sport ellenségeinek? Nem a 
vizipólózók angliai levonulásáról beszélünk, sem 
a főiskolai vívók tavalyi torinói visszalépéséről. 
Nincs itt konkrét esetről szó, hanem a sport
szellem általános eltolódásáról.

Csak nem gondolják komolyan a tisztelt 
sporthadvezérck és sportminiszterek, hogy a 
külföldi győzelmek rokonszenvel, tekintélyt, 
megbecsülést szerezhetnek a magyar névnek 
ilyen levonulások mellett? Tudniok kellene, 
hogy

az ilyen levonulás, mint tipikusan sport
szerűtlen magatartás, kitörölhetetlen nyo

mot hagy a külföld emlékezetében
és hosszú évek dicsőséges győzelmi sorozata 
sem képes elhomályosítani azt az ellenszenvei, 
amit minden hasonló sportszerűtlen magatar
tás felidéz. Mert a győzelem többnyire csak 
a mi szemünkben olyan nagyjelentőségű. A1 
külföld rendszerint csak azokat a sportágakat 
tekinti fontosnak, melyekben ö maga győzni 
szokott és nem azt, melyben a magyarok 
győznek. Vagy talán mi magyarok olyan fon
tosnak tartjuk, hogy pl. a „kriket’-bajnokságot 
Angliában melyik csapat nyerte meg? Valahány
szor nagy harangzúgás van idehaza külföldi 
győzelem örömére, ajánlatos a ,.kriket‘‘-re 
gondolni.

Ellenben a „levonulás" fontossá lehet min
den sportágat, mert következetéseket vonhatnak 
le abból az illető nemzet karakterére. Ezért ko
molyabban kellene foglalkozni a külföldön tú
rázó csapataink magatartásával. Ez szinte fon
tosabb, mint a gyözcleml A szép vereség még 
mindig jobb propaganda lehet, mint a csúnya 
győzelem, de a levonulással egybekapcsolt vei 
rcség se nem sport, se nem propaganda.

Budapesti lóversenyek
SZOMBAT:

I. FUTAM: 1. SUíü (2) Balog 2. Toiiprt 
(6:10) Klimscha. F. m.: Pálinka. Tót.: 10:42. 
Bef.: 5:56. — II. FUTAM: 1. Csillag (W 
Schejbál. 2. Aranyláz (Uá) Gutái. 3. Csárda 
(20) Teltschik. F. m.: Mumus, Csatártó, Sam- 
bor, Pénz, Sempre, Mákvirágom. Tol.: 10:17, 
12, 11, 26. Bcf.: 5:12.50. — III. FUTAM: 1-
Szepcs (12) Csuta. 2. Balsors (3) Weiszbach. 
3. Kapitány (8) Csapiár. F. m.: Subcontra, Mu
rai, Bácska, Napfelkelte, Szomjas, Viola, Dé
nes, Repris. Tót.: 10:194, 39, 17, 32. Bcf.: 
5:527.50. — IV. FUTAM: 1. Ignacio (2%) Gu
tái. 2. Situtunga (6:10) Csapiár. F. m.: Szél
toló, Nadouine. Tót.: 10:39. Bcf.: 5:37. — V. 
FUTAM: 1. Kopo (8) Hála. 2. Visegrád (2) 
Vrúbel. 3. Ilka (3) Stankovics. F. m.: Sunday, 
Charles, Armc Gredl, Siegfricd, Rclache. Tót.: 
10:110, 20, 15, 17. Bef.: 5:224. — VI. FUTAM? 
1. Kokusnuss (6) Gutái. 2. Iialahari (4) Ki- 
zclkn. 3. Vczércsillag (1)4) Klimscha. F. m.: 
Amadeo, Parázs, Boszorkány, Al Capone, Me
sebeli, Valaha. Tót.: 10:77, 21, 24, 15. Bef.: 
5:226. — VII. FUTAM: 1. Nagyasszony (!’/<) 
Rózsa. 2. Corvinus (5) Teltschik. F. m.; Ru
bicon, Dánia, Poetica, Foriht. Tót.: 10:29, 20, 
25. Bcf.: 5:78.

Bécsi lóversenyek
A szombati bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM: 1. Fram (lJá) Hocllcr. 2. Pan IL 

(1)4) Tuss. 3. Elektra (5) Gartenmayer. F. m.: 
Zampa, Faust, Kid, Zylmurbafi, Bungalov, 
Tugend. Tót.: 10:17, 11, 12, 12. — II. FUTAM:
1. Vaterland (3) Szabó L. 2. Szeles III. (1%)
Vasas. 3. Bellator (l’A) Fodor. F. m.: Derítő. 
Tol.: 10:24, 13, 12. — III. FUTAM: 1. Qulr.tes- 
senc (3) Gulyás B. 2. Reine Heroldine (4) 
Tausz. 3. Kaiserjacgcr (3) Szilágyi. F. m.: Nap- 
chick, Caslor, Goodnighl, Cheechako. Tol.: 
10:30, 12, 15, 13. — IV. FUTAM: 1. Fundui
(4) Tuss. 2. Bonaparte (5) Fodor. 3. Gre.v hope 
(10) Takács J. F. m.: Orpinglon, Star, Éleiké, 
Alisia, Stiefelknecht, Rómeó, Michélc, Cricke- 
ler, Happy go lucky, Léda. Tót.: 10:64. 27,
27, 29. — V. FUTAM: 1. Evlan (4) Hintchich.
2. Colonel (4) Vasas. 3. Unión (3) Schönwnld. 
F. m.: Bonvecchiali, Mágnás, S. O. S., Cler.m- 
lis, Laureatus. Tót.: 10:39, 15, 19, 17. — VL 
FUTAM: 1. Jolanda (4) Valentin. 2. Bcnpali 
Í4) Tuss. 3. Dulcinca (2) Szabó L. F. »m.: Vilin, 
Rallraoc, Metropolis, Talirman, Tagúin, Sir- 
dar, Mario, Hclianc, Favorilhi Tol.: 10:35, 12, 
Jő, 11.

. VMárnanI |óv?r.:?nye:c lmények n IL cl- 
| Jalon.
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