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Megölték és a Dunába dobták
a lányosarcu beluárosi lodrászinast

Rejtélyes ügyben kezdett nyomozást a 
főkapitányság bűnügyi osztálya: értesítette a 
főkapitányságot a dunaharaszti csendörörs, 
hogy a község határában

egy kezén-lábán összekötözött holttestet 
vetett ki a Duna.

A halott zsebében leveleket találtak, ame
lyekből megállapították, hogy Stauber Mi
hály budapesti borbélytanonccal azonos. A 
főkapitányságon nyomban megindult a nyo
mozás, intézkedtek, hogy a holttestet szállít
sák Budapestre.

Megállapították, hogy
Stauber Mihály minden valószínűség sze

rint bűntény áldozata lett.
A halott ugyanis teljesen fel volt öltözve s 
ez a körülmény teljesen kizárja azt a felte
vést, hogy fürdés közben fulladt volna a 
Dunába. A fiatal borbélytanonc

mindkét keze zsineggel volt összekötve, 
lábaira bőrhurok szorult, azonkívül ■ 
nyakán Is találtak egy szorosra kötött 

fekete sálat.
Az összekötözött kéz, láb s a nyakra hurkolt 
sál arra enged következtetni, hogy a fiatal
ember nem követett el öngyilkosságot, hanem 

titokzatos bűncselekménynek esett 
áldozatul.

Teljesen lehetetlennek tartják ugyanis, hogy 
saját maga hurkolta volna a zsineget a 
kezére.

A rendőrség föltevése szerint a borbély- 
tanoncot nem anyagi okokból gyilkolhatták 
meg, hiszen szegény ember volt, igy tehát 
anyagi szempont nem játszhatott közre.

A bűntényt minden valószínűség szerint 
Budapesten követhették el, a szerencsét
len fiatalembert a Duna valamelyik el

hagyott részén lökhették a vízbe.
Stauber Mihály a Bástya-utca 8. számú 

ház földszint 6. szám alatti lakásában lakott 
több mint egy év óta. A húszéves fiatal
ember ekkor költözött Budapestre és borbélyt 
tanoncnak szerződött az Apponyi-tér 1. szám 
alatt lévő fodrászszalonba. Stauber Mihály 
Kőszegről került Budapestre, itt senkit sem 
ismert, Kőszegen élő édesanyjának tanácsára 
a budapesti orosz emigránsok cserkészcsa
patába kérte a felvételét.

Stauber Mihály anyai részről ugyanis 
orosz származású, 

édesapja orosz fogságba esett a világháború
ban, itt orosz nőt vett feleségül és csak jó
val gyermeke születése után költözött visz- 
sza Magyarországra.

Stauber Mihály először pincérnek szeretett 
volna elszerződni, nem tetszett neki azonban 
a mesterség, felbontotta a szerződést és 
tizenkilenc éves korában borbélyinasnak 
ment.

Lányosán fzéparcu, középtermetű, 
szőkehaju fiatalember volt, 

nagyon szerettél^ a borbélymiihelyben, sok 
borravalót kapott és a borravalókból élt.

Két hónappal ezelőtt megbetegedett, az 
Uzsoki-utcal OTI kórházban gyógykezelték. 
Alig két hete jött ki a kórházból és még 
nem járt be a műhelybe.

Szállásadóinak hétfőn azt mondta, hogy 
ismét munkába áll, bemegy a műhelybe. 
Reggel elment cs csak este jött haza. Más
nap reffiel ismét aszal távozott al hazulról, 
hogy a műhelybe megy*

Este hiába várták viasza, többé nem 
jelentkezett.

Másnap reggel házigazdája bement az Appo- 
nyí-téri fodrászszalonba, érdeklődött a fiú 
iránt. A legnagyobb megdöbbenéssel hal
lotta, hogy a fiú egyáltalán nem is jelentke
zett a műhelyben. Ez történt kedden, vasár
nap pedig az eltűnt fiatalember összekötö
zött holttestéi kivetette a Duna.

A Bástya-utca 8. számú házban a fiatal
ember titokzatos halálávaQ kapcsolatban 

különös, rejtélyes dolgokat mesélnek.
Mindenki arról beszél, hogy a fiatal, alig 
huszesztendős Stauber Mihály, aki a legszü- 
kösebb viszonyok között élt, a legutóbbi 
időkben gyakran kimaradozott hazulról és 
csak jóval kapuzárás után jött haza. Az ér
deklődőknek arról beszélt, hogy

Rejtélyes kulisszatitkok
az OTBA-háboru hátterében

Háromezer orvos adott be pályázatot
a négyszáz OTBA-állásra

A front nyugodt, mind
két fél megtartotta had
állásait — a Hö/er-jedcn- 
tések stílusában igy le
hetne jellemezni a hely
zetet az OTBA csataterén, 

ahol az Orvosszövelség és 
a kormány harcol, miköz
ben a gondokkal küszködő 
orvostársadalom és az 

ügyben legjobban érdekelt köztisztviselők nagy 
érdeklődéssel várják, hová vezet a harc.

Hetek óla áll már az érdeklődés homlokteré
ben az OTfiA-probléina, hangok hallatszanak 
a kormány intézkedései mellett, de ugyanakkor 
az orvosok álláspontjának is nagy tábora van.

A Hétfői Napló munkatársának 
vasárnap igen érdekes felvilágosításokat 
adtak erről az Ügyről beavatott helyen, 

olyan helyen, ahol pontosan és jól ismerik ezt 
az egész kérdést

— Az OTBA-körüli konfliktus eredetéig kell 
visszamenni — mondotta- informátorunk — 
és megvizsgálni az események sorozatát, hogy 
megállapítsuk, mi is történt,

hol történtek hibák
és mi okozta azt, hogy a konfliktus ennyire 
kiélesedett. Mikor a pénzügyi kormány elhatá
rozta, hogy a köztisztviselők számára is ren
delőintézetet létesít, az Orvosszövetség nyom
ban kilátásba helyezte azt a bizonyos cavet-et. 
A pénzügyminiszter a maga elhatározásából 
tárgyalásokat kezdett az Orvosszövetséggel. Az 
Orvosszövetség különféle követeléseket tá
masztott.

A lényeges követelések közül a pénzügy
miniszter elfogadott keltőt:

a háziorvosi intézménynél a szabad orvos
választást, azonkívül akceptálta a rendelőinté
zet működésében a fakultatív szabad orvos
választást.

— Volt azonban egy kérdés, — folytatta In
formátorunk, — amelyben a miniszter nem 
engedett:

aa Orvoeszövetség ugyanis kívánta,
hogy «ak olyan orvos lehessen as OTBA 

•"<*. aki tag|a • szövetségnek.

I megismerkedett a fodrász-szalon egyik
| férfivendégével,
aki a Főrum-moziba hivta meg. De nem
csak a moziba vitte, hanem

vacsorára Is meginvitálta,
sőt a kapupénzét is kifizette. Mindenki arra 
gondol, hogy

a fodrász-szalon ismeretlen gavallér- 
férfivendégének valami köze lehet Stau

ber Mihály halálához.
A rendőri nyomozás vasárnap dél óta 

nagy apparátussal folyik. A rendőrség mun
káját nagyon megneheziti az a körülmény, 
hogy Stauber rendkivül

zárkózott fiatalember volt, 
úgyszólván senkivel sem barátkozott és 
noha tagja volt az orosz cserkészcsapatnak,

A miniszter arra az álláspontra helyezkedett, 
nem teljesitheti ezt a kívánságot, mert ezer
számra vannak orvosok, akik nem tagjai az 
Orvosszövetségnek. Az Orvosszövetség meg
kötötte magát, nem bocsátkozott újabb tárgya
lásba, hanem kimondotta a cavet-et, amit azon
ban később a belügyminiszter megsemmisített 
és igy indult mozgalom az uj Orvosszövetség 
megalakítására.

Vannak azonban a konfliktusnak a köz
ismert motívumokon kívül még olyan ter
mészetű okai Is az Orvosszövelség állás
foglalásának, amelyek tulajdonképen egy 
kissé furcsa színben tüntetik fel az Orvos
szövetség határozatait. Rövidesen sor ke
rül arra, hogy az Orvosszövetség agresszi
vitásának ezt az Igazi okát Is megismerje

Gömbös miniszterelnök e héten dönt 
a városházi kormánypárt sorsáról

Kozmáék is sürgetik a kérdés tisztázását
A városházi politika nyári szélcsöndje után, 

az elmúlt napokban a Nemzeti Egység Pártjá
nak egy kis jelentéktelen ferencvárosi gyűlésén 
Mecsér András, az irányított gazdálkodás apos
tola. aki nemrégiben lett a képviselőház tagja 
— hadüzenetet küldött a városházi kormány
párthoz s ebben az ukázban arra hivta fel 
őket, hogy oszlassák fel az Akadémia-utcai 
párthelyiséget és Jelentkezzenek az Esterházy- 
utcai párthelyiségben.

Mecsér András beleavatkozása — s ilyen mó
don való beavatkozása — a városházi politi
kába. meglehetős

feltűnést keltett, 
mert azok, akik a városházi politika élén álla
nak, különösnek tartják, hogy

éppen egy kormánypárti képviselő lépjen 
fel Ilyen agresszív módon 

azokkal szemben, akikkel az országos politi
kában egy pártban van. 

nem Járt velük kirándulni, mindössze csak' 
a vasárnap reggeli Istentiszteleteken vett 
részt, azután rendesen hazament, egészen 
addig,

míg meg nem Ismerkedett azzal az ur- 1 
ral, aki moziba és vacsorázni szokta i 

vinni.. ,
Holmija között találtak egy levelet, ame

lyet Slikov László Horánszky-utca 26. sz. 
házban lakó szabósegéd irt. A szállásadói 
úgy tudják, hogy ez volt az egyetlen em
ber, akivel érintkezett.

A rendőrség most majd őt fogja kihall
gatni, talán vele szemben bizalmasabb volt 
a szerencsétlen sorsú Stauber Mihály. így 
az ő útbaigazításai nyomán esetleg sikerül 
kideríteni a titokzatos gyilkosság hátterét.

a közvélemény
és annak megismerése után ki fog derülni, 
hogy az Orvosszövetséget nem egészen az 
orvostársadalom összességének az érdekei ve
zették állásfoglalásában — fejezte be informá
torunk.

Egyébként a meghirdetett négyszáz OTBA- 
orvosi állásra lezárultak a pályázatok.

összesen háromezer kérvény érkezett be, 
ezeknek elbírálása és megvizsgálása most fo
lyik és november első felében megtörténnek a 
kinevezések. A pályázók között nagyon sokan 
vannak az Orvosszövetség előkelő tagjai 
közül is.

Maga az OTBA az orvosi kar kinevezési 
után körülbelül az év végefelé, vagy legkésőbb 
a jövő év elején megkezdi működését.

Mecsér András támadását Kozmáék részé
ről — akikhez a hadüzenet adrcsszálva volt — 
nyomban és erélyesen visszautasították. De a 
végső szót ebben a konfliktusban — mint jó 
forrásból értesülünk —

Gömbös Gyula miniszterelnök fogja ezen a 
héten, hazaérkezése után kimondani.

Értesülésünk szerint a miniszterelnök mósl 
már a legrövidebb idó alatt tisztázza ezt a 
kérdést és akkor fog eldőlni, vájjon valóban 
be kell zárni a városháza mostani kormány
párti fellegvárait, az Akadémia-utcai párthelyi- 
séget, vagy pedig a kormánypárt továbbra is 
Kozmáék vezetése alatt marad. A kérdés tisz
tázását most már

Kozmáék Is erősen sürgetik, 
mert tarthatatlannak látják azt a szituációt, 
hogy éppen a Nemzeti Egysóg Pártja részéről 
árják őket folyton támadások.
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edi hercegprímás a há
és a család szentségét méltatta 

a katholikus nagygyűlésen 
körmenetben vonultak a parlamenthez

A gyülisezö
hívek ájtatos

A huszonötödik jubiláris országos katolikus 
wmKygyülós során vasárnap délelőtt nz (JpeM- 
versenypályán tábori oltár mellett Vént tanaiét 
és főpapi szentmisét tartottak. Már korán reg
gel megindult a zarándoklón. A Keleti pályaud
vartól végig diszruhás rendőrök sorfala között 
Végeláthatatlan sorban robogtak az autók:

főpapok dhsea egyházi oruátusban, a felső
kéi éa a képviselőhöz tagjai, a katolikus 

közélet vezetői,
* gyalogjárókon pedig apácák, kispapok, cser
késtek a katolkua iskolák növendékei vonul
tak a zászlódiszbe öltözött pálya felé.

Tis órakor föl rendült a pápai himnusz: 
áldást osztva vonult be Serédi Jusatinlía 

blbomok hereegprlmáa
tényei kíséretével.

Az ünnepi szentmise utón megkezdődött a 
nagygyűlés.

Serédi Jusullnlán hercegprímás mondott 
fnngasszárnyalásu megnyitó beszédet Beszédé
nek • vezérgondolata az volt, hogy

a házasság szentségét, a család Intézményét 
vissza kell helyezni a KrLsztus-kljelÖlte 

alapra,
mert ez mlndon társadalom legfőbb pillére. 
Hangoztatta, hogy biztosítani kell a házasság

szentségi jellegének, felbonthatatlanságának 
őrök érvényét.

Glattfelder Gyula csanádi püspök tartotta meg 
ezután ünnepi előadását, majd Angclo Rótta 
pápai n un cl us mondott latinnyelvü beszédet, 
amelyet Mészáros János érseki helynök tolmá
csolt magyarul.

A főpapok után
Hóman Bálint kultuszminiszter mondott 

nagy beszédet.
Kijelentette, örvendetesnek tartja, hogy a kato
likus társadalom a családi élet kérdésének meg
vitatását tűzte napirendre. A kormány — mon
dotta — minden megvalósítható gondolathoz 
segítséget nyújt. A kultuszminiszter után gróf 
Zichy János ismertette az eddigi huszonöt kato
likus kongresszus munkásságának eredményeit 
és a nagygyűlés a hercegprímás zárószavaival 
végeiért.

Délután a katolikus hívők óriási tábora Ün
nepi körmenetben vonult a Bazilikától a Kos
tul h Lajot-lérre. A hercegprímás díszes balda- 
chln alatt lépkedett, kezében a Legméltóságo- 
sabb Oltárlszentséggel és a Kossuth La/os-téren 

főpapi áldást osztott.
Az ájtatos menet azután visszatért a Baziliká
hoz.

(Olvashatóan kitöltött szelvényt kérőnk I)

vácrátőtl birtokát, kastélyát és két pesti bér
palotát: a Nádor-utcai és a Károly-körut 1. 
szám alatt lévő Vigyázó-palota kát. Ezenkívül 
sz Akadémia néhai Vigyázó Sándor marótfüi 
és penci birtokának tehermentes átadására is 
kötelezte magát.

Az Akadémia évek előtt as akkor még kis
korú grófnő részére az árvaszéknek küldte 
meg a marótfüi és penci birtokok elszámolá
sát. Ennek során

204.64C pengőt adóteherre és adminisztrációs 
költségek fedezésére levont.

A grófné a kétszázezer pengős levonást nem 
vette tudomásul s perrel támadta mtg az Aka- 
dimiát. A törvényszék előtt az Akadémia per
vesztes lett: itt kötelezték a kétszázezer pengő 
kifizetésére, a tábla azonban úgy ítélkezett, 
hogy az Akadémia

csak tízezer pengőt köteles visszatéríteni • 
gróftténak a kétszázezer pengőből.

Ilyen előzmények után kerül most a Kuria 
Ja/cob-tanácsa elé a per, ahol jogerősen Ítélkez
nek arról, hogy köt elet-o az Akadémia gróf 
Zichy Domokosáénak megfizetni a vitát két
százezer pengőt vagy semf

A dunai államok együtt
működéséről tárgyal a ma 

kezdődő kisantant-konferencia
Belgrád, szeptember 23.

(A Hétfői Napló tudósító jónak tele főn
jei entéte.) A politikai és diplomáciai körök
ben nagy érdeklődéssel várják a klsdntúnl 

ma kezdődő gazdasági konferenciáját, 
amely Itt ill össze. A klsánlúnt gazdasági ta
nácsúnak belgrádi illésén a vasúti és hajó
közlekedésről, posták és távírók együttmű
ködéséről és n húrom állam péuaiutézetel- 
nek szorosabb kapcsolatairól lesz szó.

Az értekezletnek van azonban egy fonto
sabb feladatai

meg kell állapítania a klsánlúnt maga
tartását a dunai kérdésben.

A lapok szerint a klsánlúnt elő akarja ké
szíteni n Duna-medencében az általános gaz
dasági együttműködést. A lapok kitérnek a 
nagyhatalmak szerepére a dunai kérdések
ben. Ennek a szerepnek — írják — arra 
kellene szorítkoznia, hogy

a nagyhatalmak őszinte támogatást 
nyújtsanak

a középeurópai gazdasági megálapodások 
normálissá tétele irányában.

Defetizmus vagy munkakedv?
Defaiter annyi, mint letenni, elfáradni, le

mondani, letenni a reményt. A világháború 
alatt a franciák teremtették meg a defetizmus 
jelszavát, a gunyszót, mellyel a tespedésből fel
rázták a csiiggcdőkeL Defetizmus: az okvetet- 
lenkedő kételkedés, a kákán csomót kereső 
bakafánlosság. Munkakedv mindaz, ami a de
fetizmus ellentétje, a remény, az élni akarás, 
a jobb jövőbe vetett hit. Mindaz, amire a Nem
zeti Munkahét tanít. Egykor a „Sírva vigadói" 
volt a magyar hangulat. Ma a mosolyogva élni 
akarás, a magyar „Koep smiling" a varázsszó. 
Ezért rendezi meg a budapesti vcndéglösség * 
Xemzetl Munkahét alkalmából Sörhotét az 
Angol-Parkban. Mert aki a Nemzeti Munkahét 
tanácskozó zöldasztalaitól felkelve, a Nemzeti 
Munkahét dolgozó szellemétől áthatva este az 
Angol-Park vidám terített asztalai mellé telep
szik és ott cltőltözik a pompás harapni valók
kal, a nagyszerű magvar műsorral és mindezek 
hegyébe a pompás Haggenmacher Öszisör kor
sóit ürítgeti, annak leikéből eltűnik a defetiz-

MIT NYÚJT ÖNNEK 
HEZOLI1É RAPID? 
í. VÍZ, SZAPPAN ÉS ECSET 

NÉLKÜLI EGYPERCES 
TÖKÉLETES BOROTVÁL
KOZÁST.

2. NEM KELL AZ IDEJÉT 
HOSSZADALMAS ECSETE
LÉSSEL ELTÖLTENI.

3. ARCA ÜDE, SIMA ÉS RU
GALMAS LESZ, MEGSZŰ
NIK AZ ÚGYNEVEZETT 
SZÁRAZ ARCBŐR FEL- 
KAPARTSÁGA, MERT A 
HEZOLITE RAPID ÖSSZE
TÉTELÉNÉL FOGVA EGY 
ELSŐRANGÚ BŐRÁPOLÓ 
ROROTVAKRÉM.

4. NEM KELL KOCKÁZTAT
NIA SEMMIT, MERT HU
SZONNÉGY FILLÉRÉRT 
VÁSÁROLHAT EGY PRÓ
BADOBOZT, MELY HU
SZONNÉGY FILLÉBT IS 
VISSZAKAPJA EREDETI 
DOBOZ VAGY TUBUS VÁ
SÁRLÁSÁNÁL.

5. EREDETI DOBOZ CSAK 
EGY PENGŐ ÖTVEN, NAGY 
TUBUS KETTŐ PENGŐ.

J. PRÓBÁLJA MEG, KELLE
MESEN LESZ MEGELÉ
GEDVE EZEN TÖKÉLE
TES ARCÁPOLÓ BOROT
VAKRÉMMEL.

7. KAPHATÓ MINDEN SZAK
ÜZLETBEN ÉS SZAKÜZ
LETEMBEN: TERÉZ-KÖR- 
UT 8. DR. HOLCZER VE
GYÉSZ.

mus. A pompás serilal életkedvre hangol, « 
mosoly nem ad teret a borúnak, a lélek derűje 
reménykedéssé váltódik át. „Él magyar, áll 
Buda mégi", kiáltották magyarjaink derűs te
res korsóik mellett a Bach-korszak végén, ami
kor felengedett a jövőben kételkedő csüggedés, 
a dofetizmus.

Holnap dönt a Kúria:

Vége a nagy sztrájknak: 
ma reggel félmillió munkás 
visszatér a gyárakba

A gigantikus amerikai ssfrájk mérlege: 20 halott,
200 sebesült, 15.000 főnyi fegyveres őrség

Kötetes-e 200.000 pengőt 
visszufixetnia Tudományos 

Akadémia gróf Zichy 
Domokosáénak

Érdeket pereskedés a Vigyázó-hagyaték körül
K királyi Kuria holnap, kedden mondja ki 

ar. utolsó szót abban a perben, amelv a 
kiagyar Tudományos Akadémia ée gróf Zichy 
Domokosnó között folyik. A nagy per 

a Vlgyáaó-ürökség körül keletkezett.
Mint emlékezetes, Vigyázó Sándor gróf hatal
mas vagyonát annakidején n Magyar Tudomá
nyos Akadémiára hagyta. Vigyázó Sándor gróf 
rokonai közül többen perrel támadták meg a 
nagy vagyont öröklő Akadémiát. így pert indí

tott az Akadémia ellen Vigyázó Sándor egyik 
unokája: gróf Zichy Domokosnó, született gróf 
Bolza Marietta is. A grófné később egyezséget 
kötött az Akadémiával.

Ez egyezség úgy azólt, hogy a húsz
milliós Vfgyázó-hagyatékból 4,934.748 pengő 

illeti meg a grófnét.
A Tudományos Akadémia 722.000 pengő kész
pénzt nyomban lel is fizetett a grófnénak, aki 
ezenkívül megkapta néhai Vigyázó Sándor

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az Egyesült-Államok egész területén • 
lakosság minden rétegében nagy megkönnyeb
büléssel és megelégedéssel fogadták a szövő
ipari munkásság sztrájkvezclöségének határo
zatát, hogy a sztrájkot megszüntetik és

ma a munkások újból visszatérnek munka
helyeikre,

hogy megkezdjék a munkát.
vasárnap összeállították a három hétig tartó 

gigantikus méretű sztrájk mérlegét:
20 halálos áldozat, akik között 15 munkás 

volt, 
mig a többi halott részben a gyárosok által

Szerződtetett detektívek sorából, részben pedig 
a sztrájktörők soraiból került ki. A sztrájk 
okozta zavargások során 200 ember sebesült 
meg. A nemzeti gárda 15.000 tagját három 
héten keresztül fegyverben tartották. A sztráj- 
kólók száma félmillió volt.

Ma Összeül az egyeztető bizottság, amelyet 
Roosevelt elnök javasolt

A bizottság mindenekelőtt egy háromtagú 
pártatlan döntőbíróságot alakit a textilipar 
számára. Azonkívül egy permanens egyeetető 
bizottságot is alakítanak, amely időről-időre a 
viszonyok változásához képest megállapítja • 
textilipari munkásság munkafeltételeit.

A magyar munka és szellem impozáns 
megnyilatkozása a Nemzeti Munkahéten

A magyar sztárok filmje

AZ UJ ROKON
Ctathó Kálmán vlgJMÓkábó Hímre Irta: Nötl Károly

Zénóját szerezte: SzlaUnay Sándor Rendezte: Gnál Bála
Gyártási vezető: Moss Ferenc

A főszerepekben: FERCZEI. ZITA. TURAY IDA, KAROS GYULA. 
GOMBASZÖGI ELLA, Gócon Gyula, Dolly Ferenc, 
VnaznryPiri,Pethea Sándor, Ákos Erzsi,PethH Attila 

A legvidámabb, legmulattatóbb, legbáfosabb magyar film

Premier szerdán!
ROYAL APOLLO • CASINO

művészeti Főiskola dísztermében tartanak meg.
Nagy érdekessége még a Nemzeti Munkahét

nek a Magyar Bál, amelyen at uj magyaros 
báli toaletteket fogják bemutatni.

Szeptember 29-én kez
dődik a tizenötéves jubi
leumát ünneplő TÉSz ál
lal rendezett ezidei Nem
zeti Munkahét, amelynek 
fővédnőkségét a kor
mányzó vállalta, Szep
tember 29-től október 7-ig 
ünnepivé varázsolja Bu- 
dnpeet arcát a magyar

kuiturmunka számtalan megnyilatkozása.
Szeptember 29-én a kormányzó a vármegyék, 

Városok, községek, szövetségek, egyesületek 
küldöttségei jelenlétében Ünnepélyesen nyitja 
meg a Munkahetet, amelynek egyébként is ma
gas nívóját

hatvanhárom kongresszus 
emeli. Külön ki kell emelni az őszi Termény
bemutató Kiállítást, amelynek igen 

sok külföldi résztvevője lesz.
Zenei részről ar Operaház és a Filharmóniai 
Társaság díszhangversenyei emelik a Nemzeti 
Munkahét ünnepi hangulatút A művészi elő
adások sorából kiemelkedik a magyar Írók író- 
d.lml MIX amelYd ekUber »-U, a lene-

HLPfiR Dini
DUBflm
Utolsó hét
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Kettős halálos szerelmi dráma
a mmkhemn 

schmidl Jolán Amerikáitól hazaion magyar leányt 
reuoiverrel agyonlőne a uölegonye, azután maga is 
Öngyilkos lett — közös elhatározássá!, együtt mentek 
a halálba, mart nem tartha.ták meg az esklluot

délután a 
északi lej-

Vasárnap 
Kakukhegy 
tőjén a kirándulók az 
egyik fa alatt egy fia
tal férfi és nő holttes
tére bukkantak. Nyom
ban értesitették a főka
pitányságot, ahonnan 
rendőri bizottság szállt

halántékán lőtt seb 
a fökliin pedig

ki a helyszinre.
Mindkét holttest 
tátongott, mellettük 

Frommer-plsztoly hevert.
A rendőrorvos megállapítása szerint már 
két-három nappal ezelőtt állhatott be a ha
lál. Minden valószínűség szerint közös el
határozással követhettek el öngyilkosságot.

Leveleket találtak náluk, amelyekből ki
derült, hogy a férfit Rádl Endrének hívják, 
huszonöt éves, állásnélküli fényképész
segéd, aki Pestszentlőrincen a Bókay-utca 
49. számú házban lakott. A leányt Schmidl 
Jolánnak hívják, huszonöt éves, állásnél
küli magántisztviselő, szintén Pcstszentlő- 
rincen lakott az állami lakótelep 205. szá
mú lakásában.

Búcsúlevelet Írtak a rendőrségnek is, 
amelyben azt írták, hogy

közös elhatározással indulnak a halál
ba, mert a mai viszonyok között nem 
tudnak megcsküdni, azt is megírták, 
hogy előbb a férfi lelövi a nőt, azután 

pedig magával végez.
kérik a rendőrséget, hogy tekintsenek 
boncolástól és közös sírba temessék 
A leány külön levélben búcsúzott el

Arra 
el a 
őket.

/

Árok bátor dúlt négy utasá
val a Szépvöi^yi-utou 
egy autó

Szerencsétlenség a próbauton
Súlyos autószeren

csétlenség történt va
sárnap délután a Szép- 
uő/gpi-uton. Major Osz
kár magánzó BC 625. 
rendszámú kocsiját 
próbálta ki Molnár 
Ferenc 28 éves motor
szerelő. A Hármas- 

határhegyrőu vezette le az autót, amelyben 
rajta kivül még három utas ült: Nagy Lajos 
20 éves szabósegéd, Ungár Béla 40 éves ke
reskedősegéd és ennek hároméves Gyula 
nevű fia.

A Szépvölgyi-ut 80. számú ház előtt 
eltört az autó fékje éa a kocsi a lejtős 

utón zuhanni kezdett
Előbb egy utszéli fának rohant, azután egy 

hétméteres mély árokba fordult.
A kocsi fölborult és

utasait maga alá temette.
A szerencsétlenség áldozatait a mentők emel
ték ki az árokból. Ungár Gyula sérült meg 
Legsúlyosabban,

agyrázkódással a Margit kórházba szál
lították.

Egy szép fiatal lány halál
ugrása a Tátra-utcában 

Speisegger Margit titokzatos tragédiája
Borzalmas öngyilkosság történt vasárnap 

reggel a 7'átra-utca 27. számú házban:
a harmadik emeletről az utcára vetette 
magát Speisegger Margit huszonhárom

éves hivatalnoknő.
A mentők életveszélyes sérülésekkel, esz
méletlen . álapotban szállították a Rókus- 
kórházba, ahol a délutáni órákban műtétet 
hajlottak végre rajta. Kihallgatni még nem 
lehetett.

Speisegger Margit apja a ViA-főna-malom- 
ban volt magasabbrendü tisztviselő. Évek
kel ezelőtt feleségével együtt Spanyolor
szágba ment és

Spelsegger Margit sógorához, Reniecz 
Lajoshoz, a közismert atlétához költö

zőit.
Augusztus közepe táján Speisegger Margit I 
édesanyja hazajött Spanyolországból éa pári

az édesanyjától, amelyben ezt irta:
— Édes jó anyám, bocsáss meg, de nem 

tudtam másként cselekedni...
Az öngyilkosság ügyében a rendőrség 

nyomozást inditott. Megállapították, hogy
Schmidl Jolán nemrég tért vissza 

Amerikából,
ahol édesanyjával együtt élt. Floridában 
laktak, Miamiban, a legelőkelőbb amerikai 
fürdőhelyen. Schmidl Jolán édesanyja az 
egyik amerikai milliárdos családnál volt 
felolvasónö. Mikor hazajöttek, Schmidl Jo
lán állást kapott egy vállalatnál, mint an
gol levelezőnő. Ebben az időben ismerke
dett meg fíádl Endrével, az ismeretségjöl 
hamarosan szerelem lett. A fiatalok elje
gyezték egymást,

már kitűzték az esküvő dátumát is, 
mikor Schmidl Jolán elveszítette 

állását.
Nem sokkal ezután Rádl Endre is kereset 
nélkül maradt. A szerencsétlen leányt na
gyon megviselték az események. Napról- 
napra soványabb lett, legyöngült a szerve
zete, legutóbb azután már a tüdőbaj 
szimptomáit is konstatálták rajta az orvo
sok. Ugylátszik, ez.......................
szerelmeseket, hogy

megoldhatatlan 
halálba

A kettős dráma ______ _______
beszállították a törvényszéki orvostani in
tézetbe. A nyomozás most folyik annak 
megállapítására, hogy

Rádl Endre kitői kapta a pisztolyt, 
amellyel a rémtettet elkövette.

keserítette el annyira a

elöl aproblcmájttk 
menekültek, 
áldozatainak holttestét

A többiek sérülése könnyebb természetű, a 
mentők a lakásukra vitték őket. A rendőr
ség nyomozást inditott, hogy ki felelős a 
szerencsétlenség ért.

ASP

beváltak a meghűlés első 
jeleinél és fejfájásnál

Gyógyszertárakban kapható.

hetes ittartózkodás után szeptemberben újra 
visszautazott férjéhez. Azután Speisegger

/ír ország legnagyobb rádfóterme.

terrier

Margit ment nyaralni. Hévizre ment és ezen 
a héten érkezett haza. A nyaralás jót tett 
a fiatal szép lánynak, jókedvűen tért haza.

Szombat este átadta a lakáskulcsot a ház
felügyelőnek, azzal, hogy ö csak később 
jön haza és a kulcsot adja oda nővérének. 
A leány azonban pár perc múlva váratlanul 
újból visszajött, elkérte a kulcsot a házfel
ügyelőtől és fölment a lakásba, ahonnan 
el sem távozott többé.

Reggel korán kiment a balkónra, egy 
ideig fel és alásétált az erkélyen, a mikor a 
szemben lévő ház építkezésénél dolgozó 
munkások megdöbbenve vették észre, hogy 

a leány felkapaszkodik az erkély kő
kerítésére és mielőtt segítségére siet
hettek volna, eltorzult arccal az utcára 

vetette magát.
A helyszínen percek alatt megjelentek a 

mentők, első segélyben részesítették a sze
rencsétlen leányt, akit életveszélyes állapot
ban szállítottak a Rókusba.

Speisegger Margit nővére és rokonai tel
jesen értetlenül állnak a megdöbbentő ön
gyilkossággal szemben. Nem tudják elkép
zelni, mi vihette rá a vidámkedélyü fiatal 
leányt végzetes teltének elkövetésére. A csa
ládtagok szerint

Paul Creyssel francia képviselő érdekes terve:
A francia parlament fiataljait akarja politika

mentes magyarbarát csoportba tömöríteni
Páris, szeptember.

(A Hétfői Napló tudósit ójától.) Alig 38 
éves és már több, mint tiz éve képviselő. 
Magánéletében lyoni ügyvéd és a Stavisky- 
pör kipattanásának másnapján lépett ki a 
radikál-szocialista pártból. De már Her- 
riot-ista korában a centrumbeli Flandin 
egyik bizalmasa hírében állott, a november
februári zavaros két hónap alatt

gyakran emlegették a miniszterjelöltek 
között.

Ma a Palais-Bourbon folyosóin a komoly 
politikai karrier elit álló fiatalok közé tai- 
lozik.

A magyar kérdésről most tette meg rend
kívül érdekes nyilatkozatát Paul Creyssel, 
aki

jól ismeri a Dunavölgy problémáit és
különösen Magyarország sorsa toáat- - -gondolata, 

érdeklődik.
Terve, hogy

magyarbarát csoportot hoz össze 
francia parlament fiataljai között.

— Pártkülönbség nélkül .csoportba" 
vetném tömöríteni mindazokat a fiatal

sze- 
kol-

MSISMLAP
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A Vásárpénztár 80.000 pengős 
adóhátralékát Brauch Ferenc 

kolbászgyároson akarja 
behajtani az adóhivatal

A közigazgatási bíróság elé került a feltűnően érdekes adóügy

a

A Vásárpénztár, teljes nevén Budapest- 
Székesfővárosi Takarék- és Vásárpénztár Rész
vénytársaság, amelynek ügye annakidején 
óriási port vert fel, jó ideig nem szerepelt a 
nyilvánosság előtt, de most

egy rendkívül érdekes adódlgy bonyodal
mai zajlanak körülötte.

A kőbányai adóhivatal annakidején 
fele adókat vetett ki a Vásárpénztárra. 
Falatnak hizlaldái voltak Kőbányán

külön- 
A vál- 

....... . . ............ .. ..........és az 
állathizlalási osztályban elért négymilió pen
gős adóalap után

az adóhatóság 82.000 pengő forgalmi adót 
vetett ki a Vásárpénztárra.

Közben a cég felszámolás alá került és az el-, 
járás során a kőbányai adiófdügyelőség olyan 
határozatot hozott, hogy a 82.000 pengős for
galmi adótételnél

megállapította a Vásárpénztár egyik Igaz
gatósági tagjának, Brauch Ferenc kolbász
gyárosnak egyetemleges kötelezettségét.

Mikor a határozat elkészült, az adófelügyető-

adódót

Varta 
fűtöaceumulátort 

basznál készülékéhez 

egészen titokzatos oka lehet az ön
gyilkosságnak,

talán valami eltitkolt szerelem, de az igazi 
okot csak a rendőri nyomozás fogja meg
állapítani.

légáimat, akiknek középeurópai érdeklődése 
nem elégszik meg hivatalos expozék hideg 
és néha egyoldalú adataival. Új, európai 
hatalmi csoportosulások, szövetségek elő
estéjén tisztán szeretnének látni a dunai 
egyensúly szempontjából oly fontos magyar 
kérdésben.

— A fiatalokat érdekli elsősorban ez a 
probléma s eddig tett „tapogatódzásaipi" 
meggyőztek arról, hogy hasznos és szüksé
ges munkát végzek, ha egy táborba hozom 
a magyar kérdéssel foglalkozó francia kép
viselőket. Nem keverünk se Parisban, se 
magyar részről belpolitikát akciónkba és 
remélem, hogy még

a most megnyíló Ülésszak idején való
sággá válik

a francia fiatalok parlamenti csoportjának 

1

ség fölszólította Brauch Ferencet, hogy a 
82.000 pengő forgalmi adót fizesse meg.

A Vásárpénztár a határozatot panasszal tá
madta meg, az. ügy megjárta a fellebbezési 
fórumot és most a közigazgatási bíróság előtt 
fekszik. Közben a pénzügyigazgatóság enge
délyt adott a Vásárpénztárnak, valamint 
Brauch Ferencnek is, hogy

várjon a fizetéssel, amíg a közigazgatási 
bíróság jogerősen dönt 

a benyújtott panasz fölött.
Ez az iigy még folyamaiban van, de Brauch 

Ferenc közben már pört indított a Vásárpénz

kényszer- és hadiköt- 
csönt napi áron vásárol Ilaritn-bank. V., Nádor* 
ntca 28. Tőzsdével szemben. Telefon; 2i3—16, 104—<5?

tár Részvénytársaság ellen. Keresetet nyújtott 
bo a törvényszéken és

kérte, kötelezze a bíróság a Vásárpénzlárt 
arrn, hogy a 82.000 pengőt helyezze bírói 

letétbe.
Brauch Ferenc azzal indokolta a kérelmét, 
hogy a kincstár az egyetemleges felelősség 
alapján ellene végrehajtást vezethet, tehát az 
a helyes eljárás, hogy a Vásárpénztár tegye 
letétbe a 82.000 pengőt és

ezzel nyújtson biztosítékot arra hogy ha 
sor kerül rá, fizetési kötelezettségét telje

síteni fegja.
A törvényszék megtartotta a tárgyalást és 

elutasította Brauch Ferenc keresetét 
Az ítélet megokolása arra hivatkozik, hogy sí 
forgalmi adó behajtására ugy a Vásárpénztár, 
mint Brauch Ferenc halasztást kapott, a végső 
döntésig nem kell fizetni, ’.chát n kolbász
gyárosnak nincs jogcíme arra, hogy biztosító* 
kot követeljen.

A bíróság végiil még kötelei le Brauch Fe* 
rcnceL hogy fizessen az ügyből kifolyóan ezet. 
pengő perköltséget.
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Vasárnap óta
Nagykanizsán nyomoz a 
valutarendőrség az állat
exportőrök sokmilliós 
valutaügyében

Avekre visszamenően átvizsgálták a Ietart6z> 
tatot* Arnstein Sándor üzleti elszámolásait

Erélyes rendőrségi razzia 
a villamosütköző kis potyautasai 
ellen Szigorúan megbüntetik az életükkel játszó
gyerekeket, hogy elejét vegyék a tömeges baleseteknek

Vasárnap újabb érde
kes fordulatot vett az 
a hatalmas arányú va- 
lutahünügy, amelynek 
középpontjában Ar/i- 
síe/n Sándor székes
fehérvári állatexporlör 
áll. A Hétfői Napló in
formációi szerint

1 ■ budapesti valutarendőrség detektivjei 
! vasárnap óta Nagykanizsán és környé- 
' kén nyomoznak a külföldi állatszállí

tások ügyében.
Dr. Kotsis Miklós ügyészségi alelnök, a 

valutarendőrség vezetője, Székesfehérváron 
befejezte a vizsgálatot. Esztendőkre vissza
menően átvizsgáltatta Arnstein Sándor ex
port-üzleteit s ezeknek az üzleteknek elszá
molásait. A székesfehérvári vizsgálat tette 
Szükségessé, hogy a valutarendőrség embe-

rei Nagykanizsára utazzanak és itt folytas
sák a nyomozást. A magyarországi állat
exportot ugyanis Nagykanizsáról és kör
nyékéről bonyolítják le Olaszország felé 
és igy

az Arnstein-cég szállításainak ■ nyo
mozás szempontjából oly fontos moz
zanatait is itt kell kutatatok a detektl- 

veknek.
Nagykanizsán és környékén ma fontos 

kihallgatások kezdődnek. Maga Kotsis 
ügyészségi alelnök is leutazik Kanizsára, 
hogy ezeknél a fontos kihallgatásoknál 
jelen legyen. Arnstein védői Székesfehér
várról ugyancsak ide utaznak. Ilyenformán 
tehát

a nagyszabású valuta-ügy nyomozásá
nak színtere Nagykanizsára terelődött 

és valószínűleg itt pattannak ki a bünügy 
legújabb szenzációs eseményei.

Tegnap a Jászberényi-utón elütött az 
autó egy rendőrt, aki villamosütközőn utazó 
suhancot akart elfogni. A Jászberényi-uü 
potyautas-üldözés csak bevezetője volt egy 
nagyszabású rendőrségi akciónak, amely 

véget akar vetni az ütközőkön való 
utazgatásnak.

A járókelők sűrűn tapasztalhatják, hogy 
a csintalan gyerekek egész tömege kapott 
rá arra a veszedelmes játékra, hogy föl
kapaszkodik a villamoskocsik ütközőjére, 

le-föl ugrál és valósággal hajmeresztő 
mutatványokat végez.

Egymásután éri baleset a villamos potya
utasait: ugrás közben elesnek és a villamos 
kerekei alá kerülnek, vagy a szerencsésebb 
esetben az utca kövén szereznek kisebb- 
nagyobb zuzódásokat. A rendőrség már 
régen figyeli ezt a tűrhetetlen állapotot és 
most az illetékesek elhatározták, hogy 

erélyes rendszabályokkal véget vetnek 
a veszedelmes utazásoknak.

Néhány nappal ezelőtt próbarazziát ren
deztek. A Belváros területére rendőröket és 
civilruhás rendőröket vezényeltek és

néhány óra leforgása alatt tizennégy

gyereket szedtek le az ütközőkről.
Ezeket bekísérték a dunai kapitányságon 

működő rendőri gyennekbiróságra és el
járást indítottak ellenük.

A próbarazzia eredménye arra az elható 
rozásra juttatta a rendőrséget, hogy a jö
vőben

rendszeresítik a repülő razziákat, ■ 
azonkívül az összes rendőrőrszemek utasí
tást kaptak arra, hogy fokozottan ellenőriz
zék az ütközőkön utazó potyautasokat.

Nem a szigorúság vezeti a rendőrséget 
ebben az intézkedésében, hanem az, hogy,

éppen a meggondolatlan és pajkos gye
rekek testi épségét akarja megvédeni, 

amikor leszoktatja őket az ilyen potyauta
zásról.

A rendőri gyerekbiróság a maximális 
pénzbüntetést fogja kiszabni a kis bűnö
sökre,

a büntetést természetesen a szülőknek 
kell megfizetni, 

akik igy a jövőben majd jobban ügyelnek 
arra, hogy gyermekeik ne ugráljanak föl a 
villamos lépcsőjére vagy ütközőjére.

3

Kétezer frontharcos az 1-es honvéd 
gyalogezred emlékünnepén
Csonka és béna hadirokkantat a frontharcosok 
diszmenetében

Vasárnap délelőtt a Ferenc József lovassági | parancsnoka vett át, majd megkoszorúzták a 
- ----xv— _ —u < — világháború harctereit megjárt

kifakult, tépett ezredzászlót.
Vitéz Gatamszeghy Sándor, az ezred volt tiszt
jének szavalata után Bartha Lajos szavaival 
az ünnepélynek a laktanyában lezjlott első 
része véget ért.

A résztvevők ezután diszmenetbe fejlődve 
négyes sorokban a Ludovika Akadémia elé 
térve a háború hősi halottainak emlékművéhez 
vonultak. A harminckettes katonazenekar indu
lójára vpnpló diszmenetet a

csonka és béna hadlrokkantak szomorú 
csapata zárta be

Az emlékműnél Varsányi Mátyás evangélikus 
esperes és Spack fővárosi tanácsjegyző mon
dottak beszédet, majd felharsant a frontharcos 
kürtjei, amely a volt l-es honvédek emlékünne
pét befejezte.

laktanyában a volt 1-cs honvéd gyalogezred ka
tonái bajtársi találkozót tartottak, amelynek 
során díszes ünnepség keretében

megkoszorúzták az ezred tépett, háborús 
zászlóját 

és leleplezték az ezred háborús parancsnokai
nak arcképét.

Reggel nyolc órakor tábori mdso vezette be 
az ünnepséget, amelyet közel

kétezerfőnyi tömeg 
hallgatott végig. Ott volt József főherceg, József 
'Ferenc főherceg, báró Lukachlch Géza altábor
nagy, Bartha Lajos altábornagy, Antal István 
sajtófőnök, Rákosi György, a légügyi hivatal 
igazgatója, mint az ezred egykori tisztjéé.

József főherceg tartotta az ünnepi beszédet, 
ezután leleplezték a volt parancsnokok portréit, 
amelyeket Parravlcini ezredes, a laktanya mai

Testvérharc a szegedi
Pick-szalámigyár tulajdonáért

Szeged, szeptember 23. tatban állapodtak meg, hogy választott bíróság 
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Sokéves el-1 dönteni a^vagyonclosztás kérdésében, i\\e^ 

Lézeredéit harc ulán a legutolsó napokban t - *..«..x»v
végre megtörtént a döntés az ismert szegedi 
Pick szalámigyár tulajdonosainak testvérharcá
ban.

Pick Márknak, a cég alapitójának halála 
után

éles ellentétek támadtak
az özvegy és a testvérek: Jenő, Móric, Lajos és 
Margit között. A legélesebb ellentét Pick Jenő
— aki a szegedi gyárat vezeti — és Pick Mó- 
ric között — aki az erlaai gyár élén működött
— tört ki. Többször előfordult, hogy a szegedi 
gyár vezetője

testvérét nem engedte be a gyár területére 
sem.

Számos birói tárgyalás és Ítélet jelezte a gyár
tulajdonos-testvérek vagyoni harcát, mig végül 
is hosszas közvetítésekre és beavatkozásokra

ve önkéntes árverést tartanak a testvérek a 
választott bíróság előtt.

Erro a végtárgyalásra most került sor. A 
küzdelem igen éles volt, végül is úgy döntöt
tek, hogy Jenőé tesz a szegedi gyár, fivéréé, 
Móricé pedig az erlaai üzem és igy a legidősebb 
testvér vezeti tovább a szegedi szalámigyárlást. 
A választott bíróság még külön tárgyalást tart 
a vagyon további részének felosztásáról, de 
előbb közösen kísérlik megoldani azt a kérdést, 
hogy

ml jusson, illetve mennyivel elégítsék ki ■ 
másik kél testvért:

Margitot és Petri-Pick Lajost, az ismert szob
rászművészt.

Szegeden nagy érdeklődéssel várják az érde
kes és nagyarányú testvérharc részletes meg- 
oldását.

A bécsi illharmonlkusok
közreműködése teszi művészi eseménnyé ■

meséi a becsi erdő
(Geschlchten aus dem Wienerwald)

című uj osztrák f 1 1 m s z e n z á c 1 6 előadását

Strauss János ,eg“ebbV mabb Ulm keretében

Magyar rajzoló illusztrálja
Upton Sinclair most készülő uj könyvét

Páris, szeptember 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Néhány 

hónapja jött Európába Zilcer Gyula, akinek 
nevét művészkörökben Budapesten is jól 
ismerik. Zilcer 1932-ig Párisban élt s utolsó, 
még itt megjelent rajzalbuma,

A GÁZ.
komoly kritika és közönségsikert ért el.

Zilcer két év alatt Amerikában is kitűnő 
nevet szerzett magának, megismerkedett s 
megbarátkozott

Upton Slnclalr-rel,
a „Babitt“, „Petróleum" és annyi más, nagy
sikerű regény világhini Írójával.

Upton SíncláSr-nek megtetszettek a fiatal 
magyar rajzoló munkái és megegyezett Zil- 
cerrel és

ő illusztrálja Sinclair uj könyvét, amely 
pamflétszerü, politikai tanulmány lesz 

a hitleri Németországról.
E pillanatban Upton Sinclair-t ugyan első

sorban kaliforniai választási kampánya fog
lalja le, ahol hivei 9 az 1 ellen fog adják 
kormányzói megválasztását, de, amint „túl 
lesz“ a kampány fáradtságain, elkezdi uj 
könyvét. K. L.

Ezüst evüoszHözölí,
| .8. ..tálcák, schwelzi karórák

vOniAIOPljF na#y raktára. Veszek zá- 
ii111W íl i I / i°8i0^yet’ aranyat*’ 
UUIIIIUIIL, Muzeum körút7é«21

A világbajnokság október végén, vagy 
november elején lesz Budapesten.

♦
Egy csapat, amelynek tagjai Farkas—Feren

czy—Leitner—Sváb—-Szerviczky meccsre akarja 
kihívni a bajnokcsapatot. A meccsből azonban 
aligha lesz valami, a bajnokcsapiantak ugyanis 
nincs szüksége arra a dicsőségre, hogv a má- 
sodklasszlst újra megverje. Az uraknak mód
jukban volt vagy lett volna a bajnokságban 
megmutatni, hogy mit tudnak.

♦
A bridgeszalónok' a héten már kivétel nél

kül bevonultak téli állomáshelyeikre.
Ezt a partit Dél-helyén K11 n g e r Pál 

játszotta.
P:D, B,9,2 
C: A, 10,4,2 
K;9 
T:A,9,8, 4

ÉSZAKI
Ö
* 
g DÉL H

P:7.6
C:K,5
K:K,8,7,0A4A2
T:3

w 
r 
w

A szezón első érdekesebb versenyét M 
Diplomás Klub rendezi. Magyar kísérleti 
páros bajnokság lesz.

Az Unió L. T. K. és a B. 
senyrendezési bejelentését 
kegyesen tudomásul vette.

Á Magyar Bridgcszövetség

B. T. E. ver- 
a Szövetség

A Magyar Bridgcszövetség módosítja az 
alapszabályokat és nem választ szövetségi 
kapitányt, hanem valószínűleg egy három
tagú kapitányságot kreál, minden ok, cél 

értelem nélkül.és

ff 2 AKiaáS „REKORD"
ff automatikus pótlevegőadagolással
F a legtökéletesebb hazai szenekre. 1 
ARLttPOT küld HCRCR kAlyhnjzyér / 

unmos császár ut 39. (Hal08-utca sarok) /

Licit:

P;A,K. 10,8,5 
C:8,7.3
K1A.10 
T: B, 10.7

Játék:
Ny fi K D

1 T3 T4 TD TB
2. P0 T8 T2 T10
3. K2 K9 KB KA
4. P7 P2 P3 PA
5. K3 PD KD K10
& K4 PB P4 P2
7. CK! C2 CB C8

(A C2 kijátszás ragyogó, szellemes elgondo
lás. Megjátssza Ny dub.-körjét s kizárja az 
elleniéi figura áldozatát! Ha CA-t játszik, 
Ny eldobja a CK-t s a felvétel elbukik I)

C5 CA! C6 C7
K5 P9 Tő PK
KO C4 C9 P10

C10 ? P8
K kényszerdob&8)>aiii

— Ab Elektromos Művek felhívása a közön
séghez. Értesítjük a nagyérdemű közönséget, 
hogy a nyári szünet után V., Honvéd ucca 22. 
sz. alatti villamos gyakorló konyhánkat ismét 
megnyitottuk. Díjtalan főzési gyakorlatokat 
tartunk minden hétfőn, csütörtökön és péntei 
ken délelőtt fél 10 órai kezdettel. Programi 
Hétfőn szárnyassütés, torta készítés, csütörtök 
kőn nyúlgerinc-, mágnáspalacsinta-készftés, 
pénteken hal-, vajastészta- és kuglófkészftés. 
Az ételek elkészítésén kívül bemutatjuk a vil
lamos-tűzhely sokoldalú használhatóságát • 
kitűnő tulajdonságait. A résztvevők ugyan- 
ekkor meggyőződhetnek a villamos-főzés ol
csóságáról. Az összes készülékekre vonat
kozóan kiállítási helyiségeinkben (V., Honvéd 
ucca 22. sz., telefón: 90-4-00) készséggel szol
gálunk szaktanáccsal.
— A Fenyves Áruház ismét meglepetést tartogat 
a takarékos hölgyek számára. Arról van 
ugyanis szó, hogy a Calvin-téri Fenyves Áru
ház müselyem brokátokat méterenként 95 fil
lérért árusít. Megnéztük magunk is. hogy ho- 
gyan lehetséges ez és legnagyobb meglepeté
sünkre meggyőződtünk róla, hogy valóban jó
minőségű, kabátbélésre alkalmas, tartós mű
selyem brokátkelméket árusít nz áruház. Feny
ves Dezső igazgató ezt a hallatlan olcsóságot 
azzal mngvarázta, hogy ezt az anyagot ö kü
lön szövette egy hazai gyárnál és oly nagy 
mennyiségben készítette, hogy ily módon lehe
tővé vált a 95 filléres árat kikalkulálni. Az em
lített brokát szürke, drapp, sötétkék és fékét® 
színben kapható.
— Flgyelmcssy József, aki a ..Nyári Kastély"-k 
ar. előkelő fővárosi közönség legkedvesebb ki- 
rándplőhelvévé telte, megnyitotta a „Téli Kas- 
fély^-t a Vád-utca és Düna-utca sarkán. Világ
városi hangulat, kitűnő zene, elsőrendű ételek 
és italok — polgári árakon.
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Tiltott műtét megölt 
egy fiatal nőt

Halálos ágyén leleplezte a szülésznőt, akit elő
állítottak a főkapitányságra és őrizetbe vettek

Baranyai Rózsi 25 
éves háztartásbeli nő 
néhány nappal ezelőtt 
a Horthy Miklós ut 40. 
számú házban levő la
kásán rosszul lett. A 
mentőket hívták ki 
hozzá, akik az Uj Szent 
János kórházba vitték.

Félig eszméletlen volt már ekkor Baranyai 
Rózsi,

szörnyű kínok gyötörték, sikoltozva kért 
orvosi segítséget.

'A kórházban megvizsgálták és azonnal arra 
a megállapításra jutottak, hogy Baranyai 
Rózsin

tltott műtétet hajtottak végre, 
a szerencsétlenül történt műtét következté
ben lett rosszul. Ápolás alá vették, mindent 
^követtek, hogy megmentsék, de már nem 
volt segítség,

vérmérgezés lépett fel
és a fiatal nő állapota válságosra fordult.

A kórház jelentést tett a főkapitányság
nak, ahonnan rendőrtisztviselöt küldtek az

Autós hajsza után 
elfogták a jogtudó betörőt

Éjszakai betörökaland a Lövölde-téren
Vasárnapra virradó éjszaka a Rottenbil- 

ler-utcában szolgálatot teljesítő rendőr___  __. 5 rendőr
őrszem arra lett figyel
mes, hogy a 40. számú 
ház előtt két gyanús 
férfi ólálkodik. Ami
kor jobban szemügyre 
vette őket, észrevette, 
hogy Kronberger Jó
zsef festékkereskedő üz
letének redőnyéről a 

lakatot leütötték, majd a redőnyt felhúzva, 
álkulccsal az üzletbe akarnak beha- 

> tolni.
; ' ’A!. rendőr odasietett, de a betörök észre-

Szellemidézés — lélekvándorlás — spiritizmus

A lélek
bosszúi a

(Paramount-film)

Főszereplő:

Carole Lombard

Uj Szent János kórházba. A tisztviselő a 
halálos ágyon kihallgatta Baranyai Rózsit. 
A leány eleinte nem volt hajlandó beszélni, 
később azonban

sírástól e lesük ló hangon mindent elmon
dott .. .

Elmondotta, hogy egy barátnője tanácsára 
fölkeresett egy szülésznőt, aki műtétet haj
tott végre rajta, ez volt a halálos műtét. 
Megnevezte a szülésznőt és megmondotta a 
címét is.

A rendőrtisztviselő a kihallgatás után 
visszatért a főkapitányságra, de még mielőtt 
a nyomozás megkezdődött volna, Baranyai 
Rózsi a kórházban meghalt.

A haláloságyon tett vallomás alapján va
sárnap a detektívek

előállították a főkapitányságra a súlyo
san megvádolt szülésznőt,

akinek a neve különben nem ismeretlen a 
rendőrség előtt, mostanában többször is gya
núba keveredett hasonló üze ;nek miatt.

A szülésznő mindent tagad,
a rendőrség egyelőre őrizetben tartja és hét
főn fogja részletesen kihallgatni.

vették őt, mire futásnak eredtek a Lövölde
tér irányában. A megzavart betörők olyan 
gyorsan szedték lábukat, mintha legalább 
is futóbajnokok lettek volna. A rendőr 
nem is tudta őket gyalogosan követni,

egy arra haladó taxit állított meg éa 
azon vette üldözőbe a menekülőket.

A Lövölde-téren a bódék között igyekeztek 
elbújni az üldözöttek, de a rendőr rájuk 
talált és

összekötözve, taxin vitte mindkettőjüket 
a főkapitányságra.

A rendőrségen azt a mesét adták elő, hogy 
véletlenül kerültek az üzlet elé és eszükben 
sem volt betörni.

Személyi adataik bemondásánál hamis 
-nevet mondtak, de az óvatos detektívek 

ujjlenyomatot vettek róluk 
és ezen az alapon csakhamar kiderült, 
hogy nem első alkalommal szerepelnek a 
rendőrségen.

Gergulits József 25 esztendős mázoló
segéd és Máté Mór László 35 esztendős 
volt magántisztviselő kísérelték meg a Rot- 
tenbiller-utcai betörést. Mind a ketten több
ször voltak már büntetve és alig

pár nappal ezelőtt szabadultak ki a 
toloncházból.

Máté Mór különben érettségizett ember, 
nagyszerűen ismeri a jogot is, kihallgatása 
során

fejből citálta a büntetőjog különböző 
paragrafusait.

Gergulits Józsefet és barátját, az elzüllött 
magántisztviselőt letartóztatta a rendőrség 
és vasárnap délután átkisérték az ügyész
ség fogházába.

Budapestre szóló hajójegyet 
váltott és Hamburgnál a vízbe 

ugrott egy elegáns hölgy
Kifogták a Dunából, de meghalt és most Bécsben 
és Budapesten kutatják az elegáns utas titkát

utón játszódott le:

Szombaton este, ami
kor a Bécsből Buda
pestre érkező Szent lm- 
re-gőzös kikötött Buda
pesten az EőfuőJ-téri 
hajóállomáson, az uta
lok megdöbbenve be
széltek egy tragédiáról, 
mely a bécs—budapesti

ölte magát a Hainburgnál a Dunába 
hajó egyik utasa.

Rózsa Kálmán kapitány, a hajó vezetője 
a kikötés után azonnal közölte a történte
ket a vonalfőnökséggel, majd pedig

jelentést tett a MFTR központjában, 
ahol nyomban megindult a hivatalos 

vizsgálat.
Szombaton reggel menetrendszerinti idő

ben indult el a Szent Imre-gőzös a bécsi 
Prdter-kikötőből. Meglehetősen sok utast 
hozott a fedélzetén, köztük legtöbbje ma
gyar volt. Hainburgnál járt a gőzös, ami
kor a fedélzeten sétálgató utasok és a ka
pitányi hidon szolgálatot teljesítő hajóstiszt 
ijedten látta, hogy

a gőzös kerékdobja mellől a Dunába 
ugrik egy nő.

Az utas-szemtanuk rémülten sikodtottak, az 
ügyeletes hajóstiszt azonban nem vesztette 
el a fejét, azonnal jelzést adott a gépházba, 
hogy lassítsák a hajó menetét, ugyanakkor 
pedig a szolgálattevő matrózokért kiáltott, 
a következő percben már

mentőcsónak csapódott a viz felületére 
és a matrózok erős tempóban eveztek az 
öngyilkos után, akit pillanatok alatt mesz- 
szire sodort a hajótól a viz sodra.

Egyszer-kétszer fölbukkant az öngyilkos 
nő feje a Duna tükrén, 

a matrózok szinte boszorkányos ügyességgel 
szempillantások alatt megközelítették, meg
ragadták és a csónakba emelték. Vissza
eveztek vele a hajóhoz és

fi darab nagy, 25 cm.-es, 
duplaoldala*. elektromos 

felvételű Homocord 
lemezzel együtt

F» 50___

KIRÁLYI UDVARI HANUNZERGYÁR
BUDAPEST* VII., 

'RÁKÓCZI-UT 60

PANNÓNIA
báránybőr -házicipöt

WerAur (K) UTÁNOZZÁK

felvitték a fedélzetre, ahol már készen
létben várt a hajóorvos 

és nyomban élesztési kísérletekhez fogott. 
Mesterséges légzést alkalmazott és egymás
után adta az erősítő injekciókat az öngyil
kos nőnek, aki még lélegzett, amikor a mat
rózok kifogták.

A hajóorvos minden lehetőt elkövetett, 
szinte emberfeletti küzdelmet folytatott, 
hogy megmentse az utas éledét, de már nem 
lehetett segíteni:

az orvos karjai között meghalt, 
szivgyöngeség ölte meg.

A Szent luire-gőzös Hainburgnál kikötött 
és a kapitány azonnal jelentette a kikötö- 
hatóságoknak, hogy halott van a hajón. Bi
zottság ment a gőzösre, elvégezte a szüksé
ges szomorú formalitásokat, azután intézke
dett, hogy a halottat vigyék partra.. A fel
tűnést elkerülve,

partravitték a halottat és átadták a 
hainburgi helyi hatóságok kiküldöttjé

nek,
A kapitány már útközben megkezdte a 

vizsgálatot, hogy megállapítsa az öngyilkos 
kilétét. Az elegánsan öltözött hölgynél

semmiféle iratot vagy igazolványt nem 
találtak, gazdátlan bőrönd vagy csomag 

se akadt a hajón, 
ugylátszik utipodgyász nélkül szállt föl a 
hajóra.

A bécsi beszállásnál az utasoknak át kell 
adniok az útlevelüket, de senki sem emlé
kezett arra, hogy milyen névre szólt annak 
a hölgynek az útlevele, aki a Dunába ugrott 
Akadtak néhányan, akik visszaemlékeztek 
arra, hogy

Budapestig szóló elsőosztályu jegyet vál
tott, de semmi mást nem tudnak róla.
A Szent Imre-gőzös öngyilkosának titkát 

most együttes erővel igyekszik megoldani a 
bécsi, hainburgi és budapesti rendőrség, a 
MFTR-rel együtt.

Uj, nagy 25 em.-ea 

lemezek, 
legújabb Rlágerek 1* 2.08 

rádiók. 
az örrzcr gyárak legújabb 
típusai, legnagyobb válaaz- 
tékban. — Alkalmi vételek. 
Hihetetlenül olcsó árak. — 
Külföldvevő 3+t lámpáé, 
hangszóróval egybeépített 

világmárkán kézülék

P S8—
Az orszáq legnagyobb 
hangszert pár- vállalata 

aramofon-rMM zoMera-kassszar
A legjobb kül- ós belföldi gyárak 
készítményeinek hivatalos lerakató
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Apjára gguitotta a házat
agy bajai ffilduirtokos fia

A bajai agyásztág letartóztatta a gyuitogató fiatalembert
Baja, azcpt. 22. 

(A Hétfői Napló tu
dósítójától.) Egész Ba
ján megdöbbenést kel
lett az a gyújtogatás, 
melynek lettesét a bajai 
ügyészség azomhaton 
délután előzetes letar
tóztatásba helyezte.

Tegnapelőtt délután a város lidtúrában 
kigyulladt Dileljdn István ismert bajai 
földbirtokos nyári háza, mely a birtok kö
zepén áll. A bajai tűzoltók nagy készültség
gel vonultak ki a tűzhöz, de az épületet 
nem sikerült megmenteni,

porrá égett.
A rendőrség a nyomozás során gyanúsnak 
találta a földbirtokos 30 éves Pál nevű fiá
nak viselkedését, akit vaflatóra fogtak. Di- 
tclján Pál rövid tngadás után

beismerte, hogy ő gyújtotta fel bosszú
ból apja villáját,

miután előzetesen •eszeveszett apjával és 
alaposan leitta magát.

A rendőrség a megdöbbentő vallomás 
után Ditelján Pált átkisérte a kir. ügyész
ségre, ahol fogva tartották. A nyomozás 
tovább folyik.

A HONSz harminc vezető
ségi tagját rágalmazásért 
beperelte a volt társelnök

Egy Jótékonycélu hangverseny 
érdekes következményei

Holnapután, szerdán szokatlanul érdekes per 
kerül a bünfetŐjArásbirósAg élé. A Hadirokkan
tait, Hadlárvák Nemzeti Szövetségének: a 
//OA'.SZ-nak vezetőségi tagjai keveredtek perbe 
a szövetség volt alelnökivel.

A pereskedés előzményei
rgy jótékonycélu hangverseny eseményei

vel
állnunk kaper,ólaiban. A HONSz nagyszabású 
jótékonycélu hangversenyt rendezett a Zene- 
akadémiábun. A koncert bevételeiből azonban 
— a HONSz vezetőségének megállapítása sze
rint — csak égy jelentéktelen hányad jutott 
jótékonycélra:

1300 pengő volt a bevétel és ebből 7ft pengő 
folyt be a kitűzött célokra.

A HONSz vezetősége és Kárpáti Rezső alelnök 
között emiatt éles összetűzések támadtak. A 
vezetőségi tagok azt hangoztatták, hogy Kár
páti Rezső volt meghízva a hangverseny anyagi 
ügyeinek ellenőrzésével és igy neki kellett 
volna ügyelnie arra, hogy a bevétel jótékony

célra jusson. Kárpáti azonban elhárította a fe
lelősséget magától s tiltakozott az ellen, hogy 
neki tegyenek szemrehányást a hangverseny 
bevételeinek elszámolásáért.

Az ellentétek annyira kiélescdtek, hogy Kár
páti ellen kizárási indítványt tettek és a veze
tőség

az alelnökit ki la zárta a szövetségből.
Ezekufán Kárpáti rágalmazásért feljelentette a 
HONSz harminc vezetőségi tagját, akik ellene 
a kizárási határozatot hozták.

Ilyen élt mények után
kerül szerdán Csépay bűntetőjárásbtró elé 

a monstre rágalmazást per.
A tárgyaláson egyelőre a szövetség négy ve
zető tagja: dr. Kendek Károly elnök, Hitttg. 
Gyula ügyvezető elnök, Luy György és Lübeck 
Andor Aliénak szemben a volt alelnökkel.

A szerdai tárgyalás
Igen Izgalmasnak és érdekesnek Ígérkezik.

A HONSz sokezer tagja nagy érdeklődéssel 
várja a rágalmazás! per további fejleményeit.

„Isten veled világ*'
— mondta az öreg gépész és 
a villamos elé dobta magát

A rendőri 
ma délelőtt 
tolla, hogy 
Míklős-uton történt 
lnmosgázolás 
nem véletlenül 
kocsi kerekei 
nem ő vetette 
villamos elé.

A Horthy

nyomozás 
megállapl- 

a Horthy 
■ ’ vlí- 

áldozata 
került a 
alá, ha- 
magát a

Mlklós-ut
IH előtt a Budafok feló robogó helyiérdekű 
gázolta cl Lotyoki Dániel 04 éves gépészt. A 
szerencsétlen emberen

három kocsi
és össteituotl loAllcl, szétroncsolt koponyával 
emcllók ki a tűzoltók a kerekek alól. A kihí
vott mentők már csak a beállott halált állapí
tották meg. A rendőrség eleinte balesetre gon

ment keresztül

I Porcellán. 
__________ iPouder. az 

arcbőrt,léleqzildranjpirál ésnépül.

flpórusokat 
nemtömiela

dolt és azt kutatta terhel-e valakit felelősség 
a szerencsétlen idős ember haláláért?

A nyomozás ma váratlan fordulatot veit. 
Tőiben jelentkeztek, akik határozottan állít
ják, hogy

Öngyilkosság történt
és a családtagok kihallgatása ugyancsak meg
erősítette a szemtanuk vallomását. Két mun
kásember, akik a gázolás színhelyétől pár lé
pésre álltak, jól hallották, amint Lotyoki: 

„Isten veled világ, én elköltözöm innen/ 
felkiáltással a járdáról leszaladt az úttestre és 

szeinbeszaladt a robogó villamosnak.
Lotyoki Rákospalotán lakott családjával. Hosz- 

"Szu áveketi át egy gyárban volt gépész, azon
ban öreg napjaira kereset nó'.ktil maradt. 
Eddig
már háromszor kísérletezett öngyilkossággal, 

mire most, negyedik alkalommal, sikertilt 
meghalnia.

Gyalog jött be előző délután Rákospalotáról, 
reggelig bolyongott a városban és akkor hatá
rozta el magát végzetes tettére. A rendőrség 
miután pontosan megállapította a történteket, 
megadta a temetési engedélyi.

Pervesztes lett a tífuszban 
elhalt bányász özvegye, 
aki 20.000 pengő kártérítést követelt 
az Ajkai Kőszénbányától

Érdekes kártérítési per 
zárult moll la ítélettel a 
bíróság elölt. Németh 
Mihály bányamunkás ős- 
vegye Indította a pert nz 
Ajkai Kőszénbánya Rt. 
ellen.

Némethné 
térje tragikus halálá
ért követelt kártérítést

■ bányatársaságtól ét eleket adta elő a biró- 
•ág elöli

— Férjem az nikn-cslnger völgyi bányatélé- 
pen dolgozott, amikor egyik délben több tár
séval együtt vizet ivott a bánya egyik kútja- 
bál. Pár nap múlva

férjrai és üt tárau llfiueban megbetegedtek 
éa uorncaétlcn uram meg U halt.

KilM A BUKARESTI ARUMIHTAUASARRA
Arad-Temesvár-Brass6-Bukarestbe

1984 október 4—10.
Arad HL oszt. 28.— P 
Temesvár III. oszt. 27.— P 
Brassó Ili* oszt. 57.— P 
Bukarest 111. oszt. 68.— P

n. oszt. 81.— r
II. osr.t. 87.— P
II. oszt. 85.— P 

_____ ________ _ II. oszt. 98.- P
A tMl.bbl •• • beu(«rf.l vUum. Érrínje. ullnél

- —> - .   • —■ ■Jelentkezés a „Románia- Utayá.1 és Idegenforgalmi Irodában
VI, AndrAasy-ut 29. Telelőn: 27-0-70  - ■

» arra utasította őket, hogy kulacsban hozzanak 
vizet magukkal. Ha Németh ezt az utasítást 
nem tartotta be, ugy a vállalatot nem lehet 
felelőssé tenni a történtekért.

A felek meghallgatása után hosszas bizonyí
tási eljárás következett, majd ítéletet hirde
tett a bíróság:

Németiinét keresetével elutasította
azzal a megokolássnl, hogy nem nyert bizonyt 
tűst, mintha a bányász halálát valóban a 
bánya-kut vize okozta.

Sem az orvosszakértők, sem a tanuk nem 
igazolták ezt és igy Némethné kártérítési köve
telését el kellett utasítania a bíróságnak.

Öngyilkos lett a rendőrségi 
fogdában Sziics Lajos 
bírósági tisztviselő, 

akit lopással gyanúsítva vettek őrizetbe
Az öngyilkosság után kiderült, 
hogy ártatlanul gyanúsították

Tegnap éjszaka a főkapitányság központi 
ügyeletéről Izgatottan telefonálta egy rend
őrtiszt a mentőknek:

— Kérem, siesenek Ide... Egy őrizetes 
férfi felvágta az ereit a fogdában.

A mentőautó percek múlva megérkezett, 
fiatal orvos ugrott ki belőle. Rendőr várta 
már a Zrinyi-utcai kapuban s egyenesen az 
őrizetes foglyok cellájába vezette.

Kopottrubás, borostáaáliu férfi feküdt 
az egyik prlccaen, karjából széles se

ben át folyt a vér.
Véres volt a ruhája, a priccs s a padló is.

—- Ezzel csinálta ... — A rendőr fölvett 
a földről egy rozsdás, régi zsilettpengét.

A cellatársak ijedten állták körül az élet
unt foglyot. Magyarázták, hogyan történt az 
öngyilkossági kísérlet. Senkisem vette észre, 
amikor

■ kopottruhás, intelligens areu fogoly
elővette a zsilettpengét, 

csak akkor figyeltek fel, amikor hörgést 
hallottak a sarokból.

A mentők bekötözték a vérző férfit, hord
ágyra tették és bevitték n Rókus-kórházba. 
Akkorára már magához tért és a kezelő
orvosnak megmondta, hogy Szűcs Lajosnak 
hívják, volt törvényszéki tisztviselő.

Ma délben Szűcs Lajos volt törvényszéki 
tisztviselő már újra bent volt a főkapitány
ságon. Csuklóin vastag fáslikötéssel. Barna 
Péter rendőrfőtanácsos elé vitték és meg
kezdték kihallgatását.

A nyomban megindult vizsgálat során el
sősorban azt tisztázták, hogyan vihette be 
magával Szűcs Lajos a zsilettpengét az őri
zetes cellába, holott

■ foglyok zsebeit alaposan átkutatják

és tudvalevőén még a nyakkendőjüket, 
cipőzsinórjukat Is elveszik, 

nehogy kárt tehessenek magukban.
A volt törvényszéki tisztviselő bevallotta* 

hogy a pengét még a motozás előtt elrejtetie 
a harisnyatartója alá.

Kiderült az is, hogy a szerencsétlen em
ber milyen kálváriát járt meg a rendőrség 
celláig. Két esztendővel ezelőtt

több akta eltűnt a törvényszéken, akta
lopás történt.

A gyanú ellene irányult és hiába védekezett 
körömszakadtáig, elbocsátották állásából* 
Azóta nem tudott elhelyezkedni, mind na
gyobb nyomorba jutott és szenvedéseinek; 
betetőzéséül;

lopás gyanúja miatt előállították a fő 
kapitányságra és őrizetbe vették.

Sorsának ez az ujabb csapása annyira el
keserítette, hogy öngyilkos akart lenni.

—- Higyjék el nekem, az Isten szerelmére, 
ártatlan vágyók! fejezte be megrázó val
lomását a volt törvényszéki tisztviselő.

Félóra múlva
elengedték a rendőrségről.

Nem sikerült rábizonyítani a lopátf, ami 
miatt a halálba akart menekülni.

iszotas compi. módira heramiezes eau p 12.- 
2szobás compi. modern beremiezes bűd r 81.- 
3 szobás compl. modern benMeztsUttrni.- 

nAIIitJn ♦« rrerell le) lahteában
\eL£ ELEKTRA 

CSiLLÁRGYÁH 
(VII., Dob-utca 42. — Telefon: 420-77) 

Tekintse meg 12 minta termemet. 
Kérjen képes árjegyzéket.

Munkácsy „Krisztusa"
90 éves korában, mináenkitől 
elfelejtve, halt meg Párisban 
A nyomorgó modell pusztulása

Páris, szeptember 22.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Egy tucatnyi 

öreg „modell", olasz honfitárs, botfa támasz
kodó aggastyán szobrász és festő kísérte az 
elmúlt héten utolsó útjára a kilencvenéves

Luigl Barbuno-t,
ma már egy Páris melletti kis temető friss 
sírjában alszik ez a hófehér, lengösaakállu 
Öreg bohém, aki akkor vonult be a magyar 
művészettörténetbe, amikor Munkácsy 
hlrü világ-

— A halálos tlfuszmogbetegédóst a bánya
lelop kuljából merített viz okozta s igy a bá
nyatársaságot kell felelőssé tennem férjem 
haláláért. Kérem tehát a bíróságot, hogy ma
gam és gyermekeim eltartására a bányaválla
latot kötelezze és

havi 260 pengő életjáradekot, vagv ennek 
megfelelően 20.000 pengő kártérítést ítél

jen meg nekem.
Az Ajkai Kőszénbánya Rt. Némethné kere* 

setével szemben Igy érvel :
— Semmiféle bizonyíték nincsen arra, hogy 

Németh Mihály azért halt meg, mert a hánvn- 
lclep kulvlzéhől ivott. Ha ez azonban igv is 
lenne, a hányniársnsAg akkor .sem felelős a 

I bányász tl(ltszhaláhi('*rt. meri
m bányavállalat szigorúan megtiltotta a 

| munkásoknak, hogy a kutból Igyanak

„Krisztus Plldtas előtt** 
képének modellje lett.

Firenzében született, valaha maga Is iv«v- 
tick készüli, majd egy nap, amikor a nékiilö- 
zés rávitte, hogy szép „bibliai" szakállárai 
modell legyen, egy otosb festő vitte fel Mun
kácsy a Pnrc Monceau kötelében lévő műter
mébe.

Munkácsynak nzonnal megtetszett az „irgal*

FttnUk 
Szakács 
Szakácsné 
Halászmester 
Flekkenstitö 
Pincér 
Csapos 
Pincemester •«>.

festö-

mas-szemü“ szép olasz, mindjárt megvendé- 
gelte, előleget adott neki, s ettől a naptól 
kezdve több mint egy esztendőn keresztül, fnég 
„Krisztus Pilátus előtt" cimü képének beírja* 
zése után is,

modellje maradi.
A kép sikere Barbuno-t is híressé tette, éve

ken Al jól ment sora,
Pária legdivatosabb festői versengtek érte,

aztán uj generáció jött a régi helyibe. Mind 
kevesebb ember emlékezett a hajdani „nagy* 
modellre, —* megfehéredett szakálla is divat* 
jól múlt lett...

Végre elérte a „művészek" végzete ,az ut
cára, majd hidak alA került, mig végül a leg
nagyobb nyomorban, mindenkitől elfelejtve 
félig éhenhalt az ötven év előtti Páris híres 
Lnlgl Barbunöja.

Kőrtol László.

Tiaztőlettel meghívjuk Ont az újjáalakított

ne nes Étterem-Sörözöbe
(Nemwtl azálloda) Józaet-körut 4 
Áradt Farkas FlAndor cigány
zenekarával Hortl Lajos énekel 
’Drehor őszi sörcsapolás

AKKtalrondottl i 
Telefon 3A-4-M
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V Emlékművet kapnak a vártüzérek hősi 
halottai. A 6-os vártüzér-ezred emlékmű
bizottsága Lenkei Géza ezredes elnöklete 
alatt elhatározta, hogy a Laudon-kaszárnyá
kon állítja föl az emlékművet. Szent Bor
bála a tüzérek védőszentje, Borbála nap
fán avatják föl ünnepség keretében a vár- 
1 üzérek emlékét.

II.
Néhány érdekes kitüntetés: Gömbös Gyula 

miniszterelnök és József főherceg megkap
ták az osztrák hadiérmet, Rőder Vilmos 
gyalogsági tábornok a legmagasabb lengyel 
rendjelet, a Polonia Restituta nagykereszt
jét, Takách-Tolvay József gróf nyugalmazott 
altábornagy az olasz királyi korona-rend 
tiszti keresztjét.

III.
A magyar történelem egyik legtragikusabb 

^hérosza szobrot kap. Vastagh György szob
rászművész műtermében már készül Gör
gey Arthur lovasszobra. A bástyasétányon 
állítják fel Görgey Arthur szobrát. Itt hir
deti majd a nagy idők emlékét Buda és 
Világos hőse.

Vasárnap délután 
megbénult Budapest 
villamosközlekedése

Közel negyedóráig állottak a villamosok az egész 
városban — A bánhldai centráléban történt üzem 
zavar bénította meg a közlekedést

IV.
Kánya Kálmán külügyminiszter jódarabig 

betegeskedett. Influenzában feküdt. Néhány 
nappal ezelőtt már fölkelt 
sai tanácsára vasárnap 
pár hétig tartó üdülési 
olasz Riviérára.

az ágyból. Orvo- 
elhatározta, hogy 
kúrára utazik az

V.
Budapest legújabb vendéglőse: a szép 

Csáky Armandné grófné Tímár Margit. Szer
dán nyitja meg az Irányi-utcában finom kis 
vendéglőjét. Finom lesz és elegáns. Odajár 
majd tout Budapest!

Vasárnap délután hirtelen megbénult Bu
dapest villamosközlekedése. Egymásután 
állottak meg a villamoskocsik. Az utasok 
néhány percig türelmesen várakoztak, majd 
egyre idegesebben érdeklődtek a kocsiveze
tőknél, kalauzoknál: miért 
villamos?

— Áramzavar! — ez volt 
rövid válasz.

Az utasokat természetesen 
meg ez a felvilágositás és egyre türelmetle
nebbek lettek, amikor öt perc, majd tiz 
perc is elmúlt anélkül, hogy a hirtelen le- 
állott villamoskocsik továbbindultak volna. 
Közel negyedóráig:

délután három órától negyednégy előtt 
pár percig szünetelt a villamosközle

kedés az egész városban.
Különösen a közeli kirándulóhelyekre 

igyekvő villamosok közönsége zúgolódott a 
megbénult közlekedés miatt. A Városligetbe, 
Hüvösvölgybe, Zugligetbe haladó villamos
kocsik tele voltak utasokkal, akik bosszan
kodva ugráltak le a kocsikról és

közel negyedóráig vártak, amig újból 
elindul velük a villamos.

A Hétfői Napló munkatársa nyomban az 
üzemzavar után érdeklődött

állott meg a

a lakonikus,

nem nyugtatta

MtaFetpsNaplár?

a BESZKÁRT iüetékes osztályán 
és itt a következő felvilágosítást kapta:

— A fővárosi villamosvasutak áramszol
gáltatását a bánhidai centiálé látja cl. Itt a 
centráléban történt kisebb jelentőségű üzem
zavar. Az előírás és a szigorú utasítás az, 
hogy

a legkisebb miiszaki hiba vagy üzem
zavar esetén ki kell ' .
mot s mindaddig tart az áramszünet, 

amig a hibát meg nem Javítják.
Vasárnap délután is ez töriént s ezért 

állott meg a villamosközlekedés. A rövid 
ideig tartó áramzavar után zavartalanul bo
nyolódott le a közlekedés. Az áramszolgál
tatási zavar sehol nem okozott közlekedési 
balesetet.

Érdeklődtünk a BESZKÁRT különböző 
gépházaiban és telepein, hogy pontosan 
megállapíthassuk, meddig tartott a izokat- 
lan vasárnapdélutáni közlekedési zavar. Az 
Aréna-uti, a Baross-utcai telepeken azt a 
felvilágosítást kaptuk, hogy

tizenkét percig állottak a villamosok ■ 
pesti oldalon.

A kelenföldi és óbudai telepen tiz percre 
bénult meg a közlekedés. A kispesti, újpesti 
vonalakon is 10—12 percig állottak a villa
mosok.

kapcsolni az ára-

Tartós taelitaMat

csinos őszi faxónok
Bármelyik darabja

kitűnő minőségben, kis szépség
hibával^...-..... ............Párja
Női cérnakesztyűk párja 80 fill-

,1, 'S
Nem műeeiymekl Crcpe de <« 
Chine, Nyeraeelyem, Fulárd etb. B ftft 

Bármelyik méterje

a divatos őszi ruhára 
Bármelyik méterje

\\

5.89

bordüröe széllel
Darabja

kitűnő zöld lódénból
Bármely méretben

Mennyiségek és időbeni korlátozás nélkül

Viszonteladókat fentiokból nem szolgálunk ki

X

VI.
A Kisnapló nem bánja, ha a kutyabará

tok megkövezik is érte: rendőr után kiabál 
egy visszataszító és csúnya szokás miatt, 
amit kutyabarátok (főként hölgyek!) hono
sítottak meg mostanában egyes duna- 
parti kávéházakban. A dunaparti terraszo- 
kon uzsonnázd kutyatulajdonos-dámák rá
kaptak arra, hogy kutyáikat a kávéscsésze 
aljából ktnálgatják kávémaradvánnyal vagy 
viszel. A kutyusok ellen nincs kifogásunk, 
őket csak szobatisztaságra tanítják, a jó- 
izlés a gazdáiknak a kötelessége. Szép-szép 
a nagy kutyabarátság, de sok ember nem 
látja szívesen, hogy ugyanazon a csésze
aljon szervírozzák neki a kávét, amelyik
ben egy órával előbb kiskutya mártogatta 
a nyelvét, Hol Itt a gusztus, hol itt a hi- 
giénat Azok a hölgyek, akik uzsonna
partnernek tartják a kutyát, uzsonnázzanak 
velük otthon a lakásukban, nyilvános he
lyen azonban legyenek figyelemmel arra, 
hogy a szomszéd asztalnál olyan ember ül
het, akinek más a gusztusa. Nem ártana, 
ha a rendőrség is törődne egy kicsit ezzel 
a „divattal'', hiszen végeredményben egész
ségi kérdésről van szó.

........ TÉLI kastély
délután uzsonnahangverseny

«

Este PERTIS PADI muzsikál. ♦ MENŰ^ 1.30

— A házfelügyelők a lakbérrendelet ellen. 
A Magyar országi Házfelügyelők Orsaágos 
Egyesülete, a Budapesti Házfelügyelők Egye
sülete és a Házfelügyelők Nemzeti és Gazda- 

Werner-féle 
tartottak a 
intézkedései 
megnyitója 

a megjelen-

VII.
' Mindenki visszatér az első szerelméhez... 
Saásdy Alice, a kitűnő dizőz — mindenki 
tudja —, már régebben vlrágosboltot nyitott 
a Belvárosban. Később sokat beszéltek róla, 
fiikor Stead angol ezredes után nagy va
gyont örökölt. Senkise gondolt arra, hogy a 
gazdag Saásdy Alléét mégegyszer énekelni 
hallja majd a nyilvánosság előtt. De téved
tek. A szép dizőznek nem jelent mindent a 
vagyon, a gazdagság — visszatért az első 
szerelméhez. Csendesen elutazott Budapest
ről, Párisba ment, három hétig járta a divat- 
szalónokat, színházakat, varietéket, tanult, 
most visszajött Budapestre és énekelni fog 
a Vörősmarty-téri finom kis bdr-kávéház- 
anb.

vni.
* A soproni erdőmérnöki fakultásnak érde
kes uj növendéke van: a finn köztársasági 
elnök fia, Swinhupvud Veikko Eivind. ösz
töndíjjal került az iskolába, ugyanakkor 
egy magyar diák mint ösztöndíjas kapott 
helyet a finn egyetemen. A finn köztársa
sági elnök fián kivül még egy előkelő kül
földi hallgató van Sárváron: Ferenc bajor 
herceg.

IX.
A budapesti éjszakában egy hét óta más

ról se beszélnek, mint amit a Hétfői Napló 
már megírt: arról, hogy Nádasdy Pál gróf 
feleségül vette Augner Antónia táncosnőt. 
Tana, a Moulin Rouge egykori szép kis 
táncosnője azóta már grófi kastélyban la
kik, méltóságos asszony. Most megint le
genda szövődik a budapesti éjszakában. 
Ezutal egy parkettáncos szerencséjéről sut
tognak. Arról beszélnek, hogy az egyik jól 
ismert lokál parkettjén ismeretség szövő
dött a lokál elegáns fiatal táncosa és egy 
bárókisasszony között. Argentintól tangóval, 
érzékien és hangulatosan tompa világítással 
kezdődött és — alighanem házassággal vég- 
sődik ...

sági Egyesülete a mai napon a 
vendéglő helyiségében nagygyűlést 
készülő szabályrendelet sérelmes 
ellen. Hlavacsek Márton elnöki 
után Susztrovits Károly üdvözölte _ — ...
teket. A szabályrendelet ismertetése után, me
lyet dr. Gonda Béla és Pászty Károly székes
fővárosi bizottsági tagok tettek szóvá, a 
nagygyűlés határozati javaslatot fogadott el, 
mely szerint közös erővel fognak küzdeni a 
lakbérleti szabályrendelet sérelmes intézkedé
sei ellen. Ezután a három egyesület vezetősé
géből egységes blokkot alakítottak, mely teljes 
erővel küzdeni fog a házfelügyelők Jogaiért.

— Kereskedelmi utazók állásfoglalása a 
jutalékrendszer ellen. A Kereskedelmi Alkal
mazottak Országos Szövetsége Utazók szak
osztálya folyó hó 23-án tartotta meg nagy ér
deklődés mellett tisztújító közgyűlését. A köz
gyűlés utasította az újonnan megválasztott ve
zetőséget, hogy a jutalékrendszer elleni küz
delmet továbbra is lankadatlan erővel foly
tassa és értékes összeköttetései felhasználásá
val szorgalmazza a kérdés mielőbbi jogszabály 
utján való rendezését. Több felszólalás után az 
uj vezetőséget a következőképpen választották 
meg: Elnök: Faragó Hugó, ügyvezető elnök: 
Egri Artúr, alelnökök; Dirnfeld Pál és Mátrai 
Károly, titkár: Grünberg Jenő, jegyző: Vermes 
Siegfried. A közgyűlés Faragó Hugó zárósza
vaival ért véget.

— A házibarát és a feleség meggyilkolták 
a férjet. Újvidékről jelentik: Istvanovics 
Márton idős gazdálkodót húsz évvel fiata
labb felesége vasárnapra virradó éjszaka 
megölte. Az asszonynak házibarátja segéd
kezett a gyilkosságban. A gyilkos asszonyt 
és barátját letartóztatták.

— Egy fUIdbirtokos borzalmas öngyilkos
sága. Bajáról jelentik: Ábel Miklós szép
ligeti földbirtokos borzalmas módon köve
tett el öngyilkosságot: egy hatalmas kala
páccsal valósággal agyonverte magát. Anyagi 
okok miatt vált meg az élettől.

— Temetés. Nagy részvét mellett temették 
el vasárnap délután a Kerepesi úti temetőben 
Keleti Lajosnak, A Reggel tisztviselőjének fiát: 
ifj. Keleti Lajost, aki fiatalon, 12 
korában hunyt el

— Uj világrekordot állított fel 
gyei repülő. Varsóból jelentik: 
Mihály repülő „Lwow“ nevű vitorlázógépén 
Bezmiechowában fölszállott és két óra 50 
perc múlva ért földet. Offierski kedvező 
hátszéltől támogatva a felszállási helytől 
210 kilométer távolságra jutott el s ezzel 
uj világrekordot állított fel.

— Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
gazdagyülése. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület ar. Országos Mezőgazdasági Kamara 
és a Faluszövetség közreműködésével október 
3-án délelőtt 10 órakor a Köztelek székháza 
nagytermében (IX., KÖztcTek-utca 8.) országos 
gazdagyülést rendez. Tárgy: A talajerő fenn
tartású, mint a mezőgazdaság legidőszerűbb 
Brebiémdjn.

— 3000 adófizető közül 2700 kéri Szék- 
szárd nagyközséggé nyilvánítását. A szek
szárdi adófizetők nagy többsége, akik nem 
bírják a magas városi közterheket, kér
vényt nyújtott be, hogy fejlesszék vissza 
Szekszárdot és nyilvánítsák nagyközséggé. 
Háromezer adófizető közül kétezerhétszáz 
irta alá a kérvényt.

esztendős

<*y len- 
Offierski

KALVIN-TíRf,ÁRUHÁZ

Fútta Btarittcl. Árjegyzék és adatik díjtalanul-
__ Férges ostya ügyében nyomoz a rend

őrség. Várady Sándor magántisztviselő 
szombaton egv üzletben egy csomag cukrász
dái ostyát vásárolt, hogy a Zsidó-kórházban 
betegen fekvő feleségének vigye. Vasárnap* 
mikor felbontotta a csomagot, megdöbbenve 
látta, hogy az ostyalapok között bogarak, 
férgek másznak. A romlott ostyát a főkapw 
lányságra vitte és följelentést tett. Várady 
panaszáról jegyzőkönyvet vettek fel és hét- 
-Wre-kihaHgntásra idézték a kereskedőt, ahol 
az ostyát vásárolta. A rendőrségi nyomozás 
fogja tisztázni, hogy ki felelős a romlott síi* 
tömény forgalombahozatala miatt.

Mivel kell kezdenie a hetet?
Még ma meg kell vennie 
jegyét az utolsó évek leg
nagyobb színpadi sikerének

A
FŐSZEREPBEN:

UJ.

CLARK,

cimü drámának 
filmváltozatához

Premier csütörtökön!

Kizárólag

SOALA METRÓ
FILMPALOTA

TELEFON: 28-0-00.

MYRNA LOY k íWA,
Jegyek az első fiz napra válthatók
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Esős idő
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap: 
Középeurópa északnyu
gati részein, igy külö
nösen Németországban, 
Dániában és Skandiná

via déli fplén nz időjárás viharos és esős. 
A Balkánon az esőzések szünőben vannak.

BArány Antal bécsi 
öngyilkosságának 
szörnyű részletei 
derültek ki vasárnap

Érdemes várni!
Szórmetlzletem&s 
Szerdán KUlűniegos modMllttm 

Du,y vílMMékban kerülni olo.« kron «Hdík» 

Belvárosi szermeíruhíz 
Kamermayer KAroly-utca a 
K-r Címre Ügyelői! -w. 4a

Húzónkban nz időjárás túlnyomóan derült 
és az esőzés vasárnap reggel már a déli és 
keleti részeken Is megszűnt. Budapesten va
sárnap délben a hőmérséklet 21 fok Celsius, 
a tengerszintie átszámított légnyomás pedig 
762 milliméter, mérsékelten süllyedő Irány
zatú.

Lelki meghasonlás kergette halálba a 18 éves diákot

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Délnyugatira, majd nyugatira forduló 
légáramlás, nyugat felől felhősödé, 
holnap esetleg már eső, átmenetileg 

némi hőemelkedés.

' — Halálos gázolás a bécsi diplomata
negyedben. Mécsből jelentik: Szombaton 
délután négy óra tájban Chaimoivitz Henrik 
negyvenkétéves gyáros a Mettcrnich-gassc 
és .laurés-gasse sarkán autójával fölszaladt 
a járdára és elütötte Wolff Karolin hatvan
négyéves nyugalmazott köztísztviselőnűt. Az 
asszonyt kilenc méteren keresztül sodorta 
magúval a kocsi. A mentők már csak a be
állott halált állapíthatták meg.

— Meggyilkoltak egy sági szőlősgazdát. 
Szombathelyről jelentik: Moyyorosy József 
martonfni erdőmester sághegyi szőlőjében 
egy elzárt ut miatt összeverekedett szom
szédaival. A szomszédok a szerencsétlen 
embert agyonverték. A verekedés résztve
vőit a csendőrség letartóztatta.

— Roigonylndl 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.

Bé.cs, szeptember 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap derítette ki a rendőr
ség annak a tragikus öngyilkosságnak a 
részleteit, amelynek Bárány Antal, a bécsi 
kereskedelmi főiskola 18 éves magyar hall
gatója a szereplője. Bárány Seitzergassel

hurmadcmelctl lakásából leugrott az ut
cára, előbb azonban késsel felvágta a 

kezein az ereket.
A szerencsétlen fiatalember holtan terűit el 
a kövezeten. A szörnyű öngyilkosságnak 
számos szemtanúja volt és kiishiján

majdnem egy járókelőre zuhant az ön
gyilkos fiatalember.

A fiatal diák édesapja Bárány Sándor tekin-

télyes kaposvári paprikanagykereskedő. A 
fiatalember Ferenc bátyjával együtt lakott 
Bécsben.

Néhány nappal ezelőtt érkeztek vissza 
Kaposvárról Bécsbe, miután lejárt a nyári 
szünidejük.

Az Öngyilkossá lett fiatalember már na
pok óta panaszkodott fivérének, hogy 

fél a tanulástól, 
mert úgy érzi, hogy nem tudja gondolatait 
koncentrálni. A fiatalemberen egyébként is 
• a lelki meghasonlás elei mutatkoztak 
s az öngyilkosság előtti órákban a diák 
fivére felkereste öccse osztályfőnökét, akit 
arra kért, hogy elnézéssel kezeljék test
vérét.

5000 pengőt kapott a Warner 
filmgyártól Tamás István 
az elplagizált Panoptikumért

Kertész Mihály közbelépése szüntette meg a kínos pert

Pénteken nyit a

HÓVAL ORFEUM
— Hadviseltek világtalálkozója Lourdes- 

ben. Lourdesböl jelentik: Vasárnap délelőtt 
l.ourdesban mintegy 60.000 hadviselt talál
kozott a világ minden részéből. A kiküldöt
tek délután koszorút tettek le a temetőben. 
Ez a koszorú szól jelképesen mindazoknak 
a temetőknek, ahol Európa szerte hősi ha
lottak nyugszanak. Az ünnepélyes szertartá
sok közt lefolyt gyűlésen többi közöli fel
szólalt-biem/rt bibornok, lillei katolikus 
püspök és Németország képviseletében egy 
lelkész. Este fáklyúsmenelet rendeztek.

— Ausztria fltggetlewégéről pozitív dllntés 
lesz. Berger-Waldenegg osztrák külügyminisz
ter vasárnap délután visszaérkezett Gen/be és 
este tanácskozási folytatott Aloisi báró olasz 
főincgbizottal. Ez a tanácskozás bevezetője 
volt az Ausztria függetlenségét biztositó egyez
mény létrehozása érdekében folytatott törek
vések uj fázisának. Valószínűleg tartják, hogy 
n legközelebbi napokban ebben a kérdésben 
további fontos tanácskozások lesznek.

— Johnson tábornok harca Roo<scvelltel. 
Newyorkból jelentik: A Newyork Héráid Tri* 
bűne jelentése szerint Johnson tábornok le
mond az újjáépítési hivatal vezetői állásáról. 
Johnson tábornokot a lap szerint Roosevelt el
nök szólította lel a lemondásra, állítólag azért, 
mert Johnson <i lexlilsztrájk alkalmával éles 
ellentétbe került a szakszervezetekkel. Johnson 
tálionok barátai kijelentik, hogy semmit sem 
tudnak Johnson lemondási szándékáról, sem 
arról, hogy Roosevelt elnök lemondásra szóli- 
lolla fel johnson tábornokot.

— A bolíviai háború. Assomptlonhól jelen
tik: A Pnllivian-erőd közelében a paraguai csa
patok megsemmisítették az ellenség egyik ez
redét; köztien sok hadiszeri zsákmányoltak és 
sok foglyot ejtettek. A bolíviai csapatok 250 
halottat bapvtak a csatatéren.

A Warner Brothers 
filmgyár az elmúlt sze
zonban nagy sikerrel 
mutatta be Budapesten 
a „Panoptikum" cimü 
színes filmjét, amelyet 
a magyar származású 
Kertész Mihály rende
zett Hollywoodban. A

film lepergetése után Tamás István nevű 
fiatal iró plágiumpert indított a Warner 
Brothers ellen azzal, hogy

a film egy hasonló cimü novellájából 
készült,

amelyet annakidején Kertész Mihály elmére 
Hollywoodba küldött. Küldeményére választ 
sem kapott, ellenben most a kész filmben 
tökéletes hűséggel elevenednek meg novella-

figurái.
A per sokáig húzódott és már úgy volt, 

hogy a Warner tízezer pengőért utólag 
megvásárolja a novella filmesitési jogát, de 
Tamás István ugyanennyi dollárt kért érte.

A nyáron Pesten járt Kertész Mihály, 
akit európai körútjáról gyára direkt azzal 
a céllal küldött Pestre, hogy a kérdést el
intézze.

A jövő héten lett volna a plágiumper 
felcbbviteli tárgyalása, amelyet azonban 
nem tartanak meg, mert szombaton délelőtt 
a Warner budapesti irodájában

létrejött az egyezség,
amely szerint Tamás István 5000 pengőt 
kapott a hollywoodi cégtől novellája utóla
gos filmesitési jogáért.

ZWto^NAPlO
A Nemzett Radikális Párt vasárnap délelőtt 

dr. Krivoss Árpád elnöklésével értekezletet tar
tod, amelv a munkanélküliség kérdésével fog
lalkozott. Többek felszólalása után kimondot
ták: követelik, hogy szüntessék meg a nők1 
alkalmazását, akik nem családfenntartók és 
csupán szórakozásból foglalják el munka
helyeiket a családapák és a családot alapítani 
akaró fiatalok elől.

*
A kormány az őszi ülésszakra több fon

tos törvényjavaslatot készít elő. Ezek között 
van az uj sajtótörvény előkészítése, amely 
még az idén beterjesztésre kerül a kép
viselőházban. Az uj sajtótörvényt követni 
fogja az ujságirókamaráról szóló törvény is.

¥
Gömbös Gyula miniszterelnök varsái uta-1 

zása a már régebben megállapított program 
szerint október első felében fog megtörténni,

♦
Miskolcról jelentik: Rebinger Ferenc, a vá

ros szociáldemokrata képviselője vasárnap be
számolót tartott, melyen különösen a választó
jog kérdésével foglalkozott és élesen bírálta a 
független kisgazdapárt tervezetét. Buchinger 
Manó a kormány külpolitikáját bírálta.

♦
Pécsről jelentik: Vasárnap délelőtt Esztergán 

lyos János beszámolót tartott, melyre a rend
őrség nagy készültséggel vonult fel, mert az a 
hir terjedt el, hogy a nyilaskereszlesek meg
zavarják a gyűlést, amely azonban a legna
gyobb rendben folyt 1c. Esztergályos János él 
Györki Imre beszéltek, élesen kritizálva a 
kormány bel- és külpolitikáját Nagy sikere 
volt annak a bejelentésnek, hogy a napok óta 
sztrájkoló bányamunkások hétfőn felveszik a 
munkát, mert sikerült megegyezést létesíteni.

Pénteken nvi| a

HÓVAL ORFEUM
— Negyven állam politikai értekezlete Isz* 

lumbulbaii. Isztambulból jelentik: A BoízpoHis 
partján lévő Dolina hágcsó császári palotában 
ina reggel összeült a parlamenlközi értekezlet, 
amelyen 40 állam 30 kiküldöttje vesz részt. Ez 
az első nemzetközi politikai értekezlet, ame
lyet Törökországban rendeznek. Az értekezlet 
szeptember 30-ig ülésezik.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Sán
dor 40 éves uriszabóságára, akit mindenki u 
legn agyobb bizalommal kereshet fel, mert 
.szakkép/- II munkásokkal készít legdivatosabb 
őszi szövetekből mérték után, remek szabással 
40 pengőért férfiridiákat, átmenni vagy téli- 
knbáloknl. Erzsébet-körut 1. sz. 1. cm.

A KIRÁLY SZÍNHÁZ
évadnyitó újdonsága

A szsging 
ördög

Ernőd-Török-Komiálhy 3 telvonásoB 
zenén uinjótóka 

Bemutató: szombaton, 20-én 
este 8 órakor

Férfiruta v. átmeneti tatai 40 P
készifi mérték után divatos őszi szövetekből
LÁSZLÓ uriszabósága, Erzsébet-körut 1,1. em.

— Marconi beteg. Rómából jelentik: 
Marconi szenátor megbetegedett, úgyhogy 
a tiszteletére rendezett fiumei ünnepségeket 
el kellett halasztani.

— Osztrák kereskedők az őszi mezőgazda
sági terinénybcmutatón. Az osztrák élelmiszer 
nagy- és kiskereskedők legtekintélyesebb szer
vezeted különvonálon csoportos utazás kereté
ben meglátogatják az őszi mezőgazdasági ter
ménybemutatót.

— Folyik a szüret Badacsonyban. Zala
egerszegről jelentik: Badacsonyban folynak a 
szüretelésck. Már most megállapítható, hogy 
mintegy kétharmaddal kevesebb lesz a borter
més, mint tavaly, de az ujbor minősége jóval 
különb a tavalyinál.

— Másodszor virágzanak a gyümölcsfák. 
Dombóvárról jelentik: A meleg Időjárás vi
rágba borította nz öszlbarac.kfákat, nz egyik 
körletén pedig második termésű körték fej
lődtek. — Zalaegerszegről jelentik: hogy a 
meggyfák másodszor adlak termést az idén. 
Az orgona is másodszor virágzott.

— Bt Pl világkörüli utón. Londonból jelen
tik: Lord fíadcn Potvell szemlekörutra indul, 
amelynek folyamán részletesen tájékozódik a 
világ különböző részeiben a cserkészmozga- 
lom állapotáról. Közben Colomboban részt 
vest egy gyűlésen, amelyen negyven állam 
cserkészei képviseltetik magukat.

— Megölt n gépszíj egy munkást. Nagykani
zsáról jelentik: Dazar községben a sténí>ánya 
fúrógépének hajtószíja elszakadt és Abrahám 
Dezső munkás fejére esett. A szerencsétlen em
ber nyomban meghalt.

— Az utolsó ezévl filléres hajó Wlenbe és 
Pozsonyba október 5-én indul és október 8-án 
tér vissza. A hajóutat ezúttal is a MFTR „Er
zsébet királyné'* nagy terniesgözöse bonyolítja 
le. Egységes menetdij oda-vissza P 12.80. 
Wlenbe két rendőrileg l.ittninozolt arckép elég
séges. A hajó wicni tartózkodása Idejére esik 
• nagyszabású welnl rádiókiállilús megnyílása. 
A vidéki résztvevők n MÁV és a Győr—Sopron 
eberfurli vonalúin a Budapestre való utazásra 
kb. 93%-os mcnetkcdvczinényl kapnak a 
Ml TH-töl beszerezhető Igazolvány alapján. 
Ajánlatos a jegyeket mielőbb megvásárolni uta- 
zási Irodánkban, vagy a MFTR Igazgatóságá
nál (V., Mária Valérla-u. II sz.).

" UJ aiikrlő at Árverési Csarnokban, A postaiaknrék- 
l’énzlár Árverési Gsornoko I.XXI. aukciójának kiálliiAsAt 
snptrmber 27-én nyitja meg a nagyközönség számára. 
Az aukció keretén belül ntübccsü festmények, rajzok, 
szobrok poreellánok. keleti szőnyegek. művészt és kős- 
hussnálatra szánt bútorok, ékszerek kézimunkák, kclct- 
taial tárgyak és könyvek karolnak kalapács sJá.

— öngyilkos lett egy balatonalmádi-! url- 
lány. Balatonalmádiból jelentik: Kálózdy Ka
rolin, egy vasúti tisztviselő leánya, társaság
gal sétált a Balaton partján. Táskájából hir
telen egy üveg lugkőoldatot vet telő és lditba. 
Súlyos állapotban szállították kórházba, ahol 
meghalt.

KUS^RV EMMV
a Bethleniért Színházban

— Titokzatos halott a debcrecenl klinikán. 
Vasárnap súlyos agysérüléssel eszméletlen fér
fit szállítottak be a debreceni klinikára, ahol 
nemsokára meghalt. A rendőrség nyomozást 
indított, mert azonkívül, hogy a halottat Adóm 
Józsefnek hívták, semmi adatot nem tudnak.

— Verseghy Ferenc szobra. A szolnoki 
Verseghy Ferenc Irodalmi Kör és a város 
képviselőtestülete szobrot emelt Szolnok 
nagy szülöttének, Verseghy Ferencnek. 
Szeptember 30-án ünnepélyesen leplezik le 
a szobrot, amelye Borbereki Kováts Zoltárt 
alkotása.

— Köztisztviselők kongresszusa. A közszol
gálati alkalmazottak október 2-án, kedden dél
után öt órakor a Vigadóban Lukachlch Géza 
báró ny. altábornagy elnökletével kongresz- 
szust tartanak. A kongresszus előadói vitóa 
Slivoy István ny .altábornagy, Csorna Kálmán 
dr. székesfővárosi árvaszéki elnök, Javornitzky 
Jenő dr., Török Antal, Schuszter János, Gáb
ris István, Wailendus János és Hlavathy Imre.

— Tüzelőanyag beszerzésnél pontos súlyt 
és elsőrendű minőséget kap 6 havi részletre 
is Gáspár Fűlöpnél. Telefon 922—09.

— Kommunista suhancok garázdálkodása 
Debrecenben. A debreceni rendőrség ismeret
len kommunista suhancok után nyomoz, akik 
a házak falaira és a kerítésekre kommunista 
felhívásokat és jelszavakat mázolnak.

— A Petőfi Társaság ünnepi illése. A Petőfi 
Társaság vasárnap délelőtt Pékár Gyula elnök
lete alatt az Akadémia zsúfolásig meglelt kis
termében tartotta évadnyitó ünnejpi üléséi, 
Mátray Erzsi szavalata, Havas István titkári 
jelentése és ifjú Hegedűs Sándor felolvasása 
után zárt ülést tartottak. Vasárnap este a 
Petőfi Társaság tagjai ünnepi vacsorán vetlek 
részt.

A KM MOZIM

Pénteken nyit «

ROVflL ORFEUM
— Aki a rádióhallgatásba belefárad. Egy nyug
díjas Idősebb ur nemrégen felkereste házi
orvosát és kellemetlen hátfájásokról panaszko
dott. Az öregur mással, mint rádiózással sza
bad idejét nem töltötte, megerőltető munkát 
nem végzett. Az orvosi vizsgálat eredménye: n 
rádiókészülék hangolásához le kellett hajolni. 
Recept; egy Super Eka-készülék, amelyet fo- 
tőjből kényelmesen ülve úgy hangolhat, hogy 
a hangoló skála mindig szeme elölt van.

— Gramofonlemezt készít • Sternberg hang- 
saergyúr. Uj rendsz-'ril, melegítés utján kemé
nyített, illetve edzett gramofonliniezre bárki 
felvétetheti énekét, uncjátékót vagy beszédét. 
Hasonló, de úgynevezett hideg elektromos el
járással is készítenek az előbbieknél kisebb 
háromperces játékidő helyett, egyperces játék
idejű gramofonlemezeket. Az ilyen lemezeket 
Recordpost-nuk nevezik, inért azonnal elkészül
nek. a felvétel után mAris borítékba téve két- 
ntlércs nyomtatványként elküldhető A Record- 
post hanglemezek Is minden gramofonon játsz
hatók. A Sternberg hangazergyár. Rákóczi ut 
60. szám alatti zenepalotájának felvevő stúdió
jában — propaganda-áron — 60 fillérért készí
tőnek egy Recordpost gramofon-lemeat.

CITV Flt.MSZINHAt. VUmoo csássár ut 88-M. <Tel.l 
11-1-10.) Földi pokol. Fősz.: Constance Cummlngs — 
Híradók. - Előadások kezdete hétköznap: 4. 6. 8, 10. 
vasár- és ünnepnap: 2, 4. #. 8. 10 órakor. — Aa elad 
előadás mindennap félhclyárakkal.

CORSO. IV.. Vócl-u 0. (Tel.: 87-4-02.) A méltóadgoR 
asszony trafikja. Fősz.: Wílly Fríta. - Megy a «8- 
rüs. - Papa mlM dada. Trükkfilm. - Légi eaprsat. 
Hiport - Híradók. — Előadások kezdete mindennap: 
H4. W ’A1O órakor. - A hétköznapi elsó előadás 
mérsékolt helyárakkal.

CORVIN FILMSZÍNHÁZ. József-körut és ÜUői-ut se- 
rok. (Tel.: 38-Ű-88.) A méltósóeos asszony trntlkja. Víg
játék. Fősz. Nagy Kató és a kísérő műsor. - Előadások 
kezdete hétköznap: %8 W10. vasár, és ünnep
nap: >42. %0. >48. V410 órakor. - Az első előadá
sok naponta íélhclyárakkal.

KAMARA MOZGÓSZINHAZ. Vili. Dohánv-ntcs de 
X’yór-utca sarok. (Tel.: 44-0-27.) Piolonuálvat Lila íMe. 
Fősz t Ágai Irén. - Rnbuólom. Zenés-film. — Híradó. 
Előadások kezdete hétköznap: 4, ü, 8. 10. vasárnap: 2, 
4, 6. 8, 10 órakor. - Az első előadás mindennap félhely, 
árakkal. — Szép idő esetén nyitott tető.

0MN1A FILMSZINHAa. Vili.. Kölcsevntet 2. Okl.t 
301—25.) Elvessem o feleségem. Komédia. Fősz.: Lltsy 
llotzschuh. - llacsek és 8uJ6 első hnngnsHlmjc: Ég ■ 
nádi ág. Játsszák: llercaegh Jenő és Komlós Vilmos. — 
Híradó. - Előadások kezdete: 4. 6. 8. 10. vasár- ét 
ünnepnap: 2. 4. 6. 8. 10, - Az első előadások télhely 
árukkal.

■ - J M-MU*' ItlILók. -

•<"1. j. <Oocl.ll ia<.) _
...nv.uv.Jt 3. 5. >48. >,410 órakor — A hét- 
köznapi első előadások mérsékelt helyárakknl.

RADIUS
Zenefilm, — 1

köznapi első előadások mérsékelt betyárokkal.
VI.. TerCi-kOrüt 80. Te-

flimMIlOn Montgomery. — Ugráe- 
uarote M-O-oo futás. Sport film. I'mó- 

nyok paradicsoma. UlltlRh.
- Híradó. - Előadósok kezdete hétköznap: !43. í 'H8. 
H10 <hétköznap az első előadás ménekéit helvárakU! 
éa kél műsoron UvOlt ki,képpel), vaiárnsp: 2. 4. ö, 4.
10 órakor.

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ Rifcóótl-ut 21. (T.: 40-0 W,) 
Aa elrsíréli menyasszony Vigjólók. Fősz.: Anny Ondrt 
és u kísérő műsor. - Előadások kezdete hétköznap: 5. 
148, >410. vasár és ünnepnap: 4, 8, 8, 10 órakor. — AK 
első előadások télhelyárakkal.
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Leleplezték Kaposvárott 
nagyatádi Szabó István 

szobrát
Tizenkétezer ember a kaposvári

„Virágos Hét*’ megnyitásán
’/ Kaposvár, szept. 23.
' (A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap 
nyitotta meg Kaposváry György polgármester 
a kaposvári virágoshetet. Az ünnepélyes meg
nyitón közel tizenkétezer ember vett részt. Az 
ünnepségek sorozata reggel hét órakor kezdő
dött, különböző bemutatók és kiállítások meg
nyitása következett ezután. Délben

leleplezték nagyatádi Szabó Istvánnak, 
Somogyvármegye szülöttének hatalmas 

j ércszobrát.
Az ünnepi beszédet Lázár Andor igazságügy- 

kniniszter mondotta, utána Maday Gyula or
szággyűlési képviselő és Mayer János volt föld
mivelésügyi miniszter szólalt fel. Végül Kapos
váry György dr. polgármester n város nevében 
átvette a szobrot, amely pontos mása a buda
pesti Nagyatádi-szobornak. A Méhész Szövet
ség, a Magyar Földbérlők Országos Egyesülete, 
az Iparosok Országot szövetsége tartottak még 
vasárnap Kaposvárott gyűléseket. Ugyancsak 
vasárnap érkezett meg Kaposvárra a Somogy- 
megyei Automobil Club cslllagturájának száz 
résztvevője, este pedig a somogymegyei gyön- 
gyöshokréta tartott előadást.

Pállfy Fidél grófot előállították nyi’as- 
keresztea szervezés közben. Zalegerszegről 
jelentik Pál ff y Fidél gróf nyilaskeresztes hí
veivel legutóbb Zalamegyében járt, hogy 
ott szervezkedő gyűlést tartson. Mivel nem 
volt a gyűlésekre engedélye, Zalabéren elő
állították a csendőrségre s igazoltatás, ki
hallgatás után elbocsátották. A csendőrség 
több más községben is megakadályozta a 
jiyilakeresztesck szervező gyűléseit.

— Riadóállapotot rendeltek el Spanyol- 
orsságban. Madridból jelentik: Miután a je
lek arra mutatnak, hogy a szélsőbaloldali 
pártok fegyveres felkelést készítenek elő, a 
kormány .vasárnap az egész ország terüle- 
lére elrendelte az úgynevezett riadóállapo- 
M, amely tulajdonképpen ar ostromállapot 
bevezetője. A legelső intézkedés a szigorú 
sajtócenzura bevezetése volt.

— Meggyilkoltak egy napszámost. Szombat
helyről jelentik: Schrammel Rudolf felsöőri 
napsámost ismeretlen tettesek éjszaka megtá
madták és összeszurkálták. Haldokolva szállí
tották kórházba, ahol vasárnap reggel meghalt.

— Nagyszabású pénzhamisítást lepleztek le 
Kajmáskéren* Győrből jelentik: Haj máskér en 
nagyarányú pénzhamisítást fedeztek fel. Juhász 
Béla 28 éves fiatalember több bűntársával 1, 2 
és 6 pengősöket készített. Juhászon kívül hét 
embert tartóztattak le.

Menekülés közben agyonlőtték Diliin
ger barátját. Netvyorkból jelentik: A Dil- 
linger-b&nda két halálraítélt tagjít, Pier- 
pontot és Matleyt a fegyház’. ól való szöké
sük közben lelőtték. Matley l -ónnal meg
halt, Pierpont haldoklik. A két t rdálraitélt- 
nek ugy sikerült kijutni a fegyházból, hogy 
szappanból készült revolverekkel megijesz
tették az őröket és elszedték fegyvereiket.

— A frontharcosok őszi táborozása. Vasár
nap délután közel négyezer Budapest és kör
nyéki frontharcos gyűlt össze családtagjaikkal 
Ősrl táborozásra. A honvédzenekar hangjai mel
lett vonultak fel az ezred frontharcosai. Utána 
műsoros előadás és tombola következett

— Többeserévea temetőre akadtak Dunántúl. 
Dombóvárról jelentik: Madaras község határá
ban többezeréves temetőre akadtak. A kelta 
sírokból számos rézből és bronzból való nőt 
fülbevaló, gyűrű és karperec került felszínre. 
Találtak a közelben bronzkorszakbcll sírokat 
is, melyekben kőfazekakat, urnákat és oldalt 
fordított csontvázakat találtak.

— Megölte a nagybátyját a csépié# miatt. 
Kalocsáról jelentik: Jagicza József drágszéli 
gazda összeveszett unokaöccsevel, Bagó Meny
hérttel a csépiéi miatt. Bagó nagybátyját olyan 
súlyosan összeszurkálta, hogy sérülésébe bele
halt. A gyilkost letartóztatták.

— Egy kisgyermek szörnyű tűzhalála. Mo
hácsról jelentik: Krcbsz István sombereki gazda 
magára hagyta házában hároméves kisfiát. A 
S érmék ruhája a tűzhelynél meggyulladt, pll-

natök alatt lángralobbant. A szerencsétlen 
gyermek olyan súlyos égési sebeket szenvedett, 
hogy meghalt.

— Halálos saerencsétlcnség fairtás kőeben. 
Bdttaszékről jelentik; Szűcs János tengelici 
gazda társaival az erdőben fát irtott. Egy ha
talmas tölgyfa Szűcsre zuhant s a szerencsét
len embert halálra sebezte.

A BelvArosI SzInhAz pénteki bemutatója
mely a színészi munkán kívül Is nagy fel
adatot ró a rendezőre, díszlettervezőre és az 
egész színházra. A sikkasztó szerepét Nagy 
György játssza; ellenlábasának, egy előkelő és 
titokzatos nagyurnak szerepében pedig Beregi 
Oszkár lép fel először az uj évadban. A 
„Hajsza*' többi érdekes figuráját Baló Elemér, 
Szigeti Jenő, Gonda, Mészöly, Benkő, Vértes, 
Hoykő, — a höl szerepeket Végh Sátl, Kerete 
lessy Mária, Soltész Annié, fíacsányi Paula 

. játssza. Rendező: Bárdos Artúr. Díszlettervező! 
: az értékes darabhoz i Gara Zoltán. A kísérőzene Fischer Sándor 
A előadására, | munkája.

Ujnerü, bátorhanga és rendkívül érdekes 
darabot mulat be pénteken, szeptember 28-án 
a Belvárosi Stinház. Nyíri Tibor első szín
padi müve, a .Hajtsa'* valóban 
azt az érdeklődést, mellyel a nagyi 
stlfiházi körök várják a bemutatót,
hőset egy pesti fiatalember, aki sikkasztott 
pdnszél Nizzába menekül, hogy ott meg
találja a számára eddig elérhetetlen .nagy 
életet", — témája: a hajszolt sikkasztó nagy 
lelki átalakulása, Izgnlmus és lebilincselő cső 
lekmény keretében.

A Belvárosi Színház 
KM sasreUttal MttU l

Egv titokzatos no szerepe 
o Lindbergn-bOiii elrablásában
Vasárnap újabb letartóztatás volt

Newyork, szept. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap a rendőrségnek sikerült 
elfognia a Lindbegh-bébl gyilkosainak, 
Ilauptmannak egyik bűntársát: Uhlig Hen
rik német állampolgárt. De nagy feltűnést 
keltett, hogy eredménytelenül járt az a 
szembesítés, amelynél Coudon dr. orvost 
szembesítették az elfogott két banditával. 
Az orvos volt az, aki két évvel ezelőtt az 
ötvenezer dolláros váltságdíjat átadta a ban
ditáknak. A szembesítésnél az orvos kije
lentette, hogy

a két elfogott bandita közül egyik sem 
volt a pénz átvételénél jelen.

Az a bandita, aki a pénzt tőle átvette —-. naupt 
mondotta az orvos — egy feltűnően beteges | tagad.

Játszadozó gyerekek régi kincses- 
temetőt fedeztek fel Kőbányán

Ezüstök, ékszerek, régiségek az
Vasárnap reggel Kőbányán, a Tihanyi-téren 

nagyobb gyerekcsoport játszadozott. Homokot 
bányászlak a gyerekek, mikor egyszerre csak 
meglepődve kiáltott fel az egyik:

— Nini! Egy emberi csonti
A többi gyerek köréje sereglett és tovább 

ásott azon a helyen. Csakhamar újabb leletek 
kerültek elő;

emberi csontok, régi edények, ékszerek, 
ezűstholnilk.

A gyerekek szóltak a közelii rendőrnek és 
ezzel megindult a hivatalos apparátus. Bizott
ság ment Kőbányára, a csontokat az antropo

Horogkeresztes propaganda miatt 
letartóztattak két bécsi 
kamaraénekestLakásukon ház

kutatást tartottak
Bécs, szeptember 23.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése.) Feltünéstkeltö letartóztatások 
híre pattant ki vasárnap este Bécsben: két 
kamaraénekest tartóztattak le horogkeresz
tes propaganda miatt.

A rendőrség bizalmas bejelentés alapján 
napok óta

nyomulást folytat Unuleae és Hamrnea 
kamaraénekesek ellen. Az volt a gy anú

Férfiöltöny vagy felöltő 
mérték után 38 pen 

rendelhető remek szabással, 2 próbával, t.__...... ......... .
ben. Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc-körut 39, I. em.

— Holtan talált rá
laegerszegről jelentik: 
tomaji gazda felesége 
Vida tegnap házának 
Iáit rá feleségére. A _____ ________r.
tolta, hogy Vidáné eltűnése után öngyilkos 
lett.

— 160 halottja van a gresfordi bányutüz- 
nek. Londonból jelentik: A gresfordi bányá
ban támadt tűznek vasárnapig 160 halottja 
ixan. A beomlott tárnákban még több mint 
száz munkás van eltemetve; kizártnak lát
szik, hogy megmentik őket.

— Szakadékbe suhant a kocsi, utasat ször
nyethaltak. Bajáról jelentik: Galuska István és 
Ságodi Kálmán gazdálkodó Tataházáról kocsin 
igyekezelt hazafelé. A lovak megvadultak, s 
nyolcméteres szakadékba rohantak a kocsival. 
Mindkét gazda szörnyethalt.

— Házasság. Petrás Jenő és Ferenczy Anna 
f. hó 23-án (vasárnap) a krisztinavárosi róm. 
kát. templomban házasságot kötöttek. (Min
den külön értesítés helyett!)

eltűnt feleségére. Da- 
Vida Gyula lesence- 
két hét előtt eltűnt, 
kutjában holtan ta- 
nyomozás megállapi-

Lipcsében meghalt. Haupt- 
hogy Fish Izidor barátja

kinézésű férfi volt. X rendőrség azt hiszi, 
hogy egy Fish Izidor nevű gangster vette 
át az orvostól a pénzt, akinek 1932 novem
berében sikerült Amerikából Európába egy 
hajón átszöknie és a pénz nagy részét ez 
a bandita magával vitte. A rendőrség nyo
mozása szerint Fish Izidor Németországban 
telepedett le és " * 
mann tagadja, 
lett volna.

A newyorki 
után kutat, aki Fish Izidort európai 

utján elkísérte.
A newyorki rendőrség továbbra is abban 
szilárd meggyőződésben van, hogy az el- a 

fogott banditák a Lindbergh-bébi gyilkosai 
és hogy Hauptmann volt a banda vezére. 
Hauptmann azonban továbbra is makacsul

emberi csontok között
lógiai intézetbe szállíttatta, majd

Intézkedtek, hogy a leletet szakértők 
nézzék meg.

A Nemzeti Muzeum egyik szakembere meg
vizsgálta az előkerült holmikat, véleménye 
szerint azon ft helyen, ahol a gyerekek ástak,

régen temető volt, 
ták fel véletlenül
A Tihanyi-térnek azt a helyét, ahol a gye

rekek a leletre akadtak, elzárták, az egész te
rületet lelássák, szakértők kutatják át, mert 
nz a feltevés, hogy még más holmik is elő
kerülnek a föld mélyéből.

elleneük, hogy horogkeresztcs szervez
kedést készítetlek elő.

A nyomozó rendőrhatóságok vasárnap 
házkutatást tartottak a két kamaraénekes 
lakásán, a házkutatásoknak meglepő ered
ménye lett:

mindkét kamaraénekest letartóztatták
és további sorsukról most már a bíróság 
fog dönteni.

klvHel-

— Fölavetták a sághegyi trianoni em- 
lékkeresztet. Szombathelyről jelentik: Va
sárnap több mint tízezer ember jelenlétében 
a vasmegyei Sághegyen fölavatták az or
szág legimpozánsabb trianoni emlékkereszt
jét. Az avatóünnepséget Ostffy Lajos dr., 
Vasmegye főispánja nyitotta meg, utána 
Takách-Tolvay gróf nyugalmazott tábornok, 
Nagy Emil volt igazságügyminiszter és báró 
Forster Pál meghatalmazott miniszter, Já- 
noty Gábor, Gerlicz Elek dr. főszolgabíró 
tartottak beszédet. Délután éa este nép
ünnepélyt rendeztek.

— Bosszúból lelőtt egy 12 éve* kisfiút. 
Szombathelyről jelentik: Vasárnap a késő 
esti órákban Wöller József szombathelyi 
hegyipásztor a város határában lévő Felső
it egyen serétes puskájával lelőtte Váraljat 
Jenő 12 éves fiút, egy közismert nagyker
tész flát. A hegyipáaztor minden valószínű
ség szerint bosszúból követte el a merény
letet. A fiút haldokolva szállították a kór
házba.

— Fürdés közben a Danába fulladt egy diák 
leány. Győrből jelentik: Sófalvi Lívia komáromi 
17 éves diákleány a Dunában fürdőit. Fürdés 
közben szivgöresöt kapott, elmerült s mire ki
mentették a partra, halott volt.

— Budapestre szökött a győri katolikus kör 
tikkasztója. Győrből jelentik: Matabics József, 
a győri katolikus kör sikkásxtója 800 pengőt 
sikkasztott és eltűnt. Art hiszik, hogy Buda
pestre Szökött.

— Hogyan lehet olcsón és Jól ruhdxkodnl? 
Ezt a kérdést oldja hicg nz országos hírnévre 
szert telt Ruhakcrcskcdclmi Vállalat, Ferénc- 
körut L cm., ahol egy remeksrsbásu férfi
öltöny vagy álmenpllkfthát rendelhető mérték 
szerint, 2 próbával, elegáns kivitelben, csupán 
38 pongőérti Lolkilsmerdes szolid kiszolgálás. 
Felhívjuk olvasóink figyelmét a nagy múltú 
vállalatra.

TARJÁN BÁR
ÉTTEREM
(Lukácsfürdő)

Ősszel—tűién
nyitva!

— Ünnepélyesen beiktatták Müllcr német 
püspököt. Berlinből jelentik: Vasárnap nagy 
ünnepségek közepette beiktatták állásába 
Müller Ludwig birodalmi püspököt. Az ün
nepségeket a berlini dómban istentisztelet 
vezette be, majd a birodalmi püspök beszé
dei mondott, amelyet a következő szavak
kal fejezett be: „Ezt az államot és népün
ket akarjuk szolgálni minden erőnkkel és 
minden szellemi képességünkkel, mint az 
uj evangélikus egyház szolgái."

— Chautemps győzött a vasárnapi szená
torválasztáson. Párisból jelentik: A vasár
napi szenátor-pótválasztúson Chautemps ra
dikálispárti vezér, volt miniszterelnök győ
zött 320 szavazattal. A jobboldali unió je
löltje: Daisy 242 szavazatot kapott.

— Kocsistól együtt eltűnt egy kétlovas 
szekér a Ferenc-csatornában. Bajáról jelen
tik: Dr. Sauerborn Károly képviselő mohács
szigeti birtokának egyik kocsisa kétlovas 
szekérrel út akart úsztatni a Ferenc-csator
nán. A hullámok elragadták a szekeret és a 
lovak a kocsissal együtt pár perc alatt nyom
talanul elmerültek.

— Izgalmas éjszakai kaland az Izabella- 
uteában. Muth Károly sofőr és Józsa Júlia ei- 
árusitónő egy lakásban laknak az Izabella-utca 
39. számú ház földszintjén. Vasárnapra vir
radó éjjel Józ'sa Júlia az ablakon keresztül az 
udvarra ugrott és mikor a lakók összecsődül
tek, azt mondotta, a férfi üldözte őt, előle ug
rott ki az ablakon. Arról panaszkodott, hogy 
belső sérüléseket szenvedett és követelte, hogy 
a mentők vigyék kórházba. A mentők eleget 
is tettek kívánságának és n Rókusba szállitot
ták. A főkapitányságon Muth Károly azt mon
dotta, esze ágában sem volt a leányt üldözni, 
hisztérikus rohamában ugrott ki az ablakon.
Ki akarták hallgatni Júzsa••Júliát is,"dr a' leány - 
vasárnap reggel minden bejelentés nélkül ott
hagyta a kórházat. A rendőrség most keresi, 
hogy kihallgathassa és végre tisztázza, mi tör
tént éjszaka az Izabelia-utcában.

— Vasárnapi öngyilkosok. Bódy Bertalan 
34 éves gyári munkás vasárnap reggel a Mar- 
githidról a Dunába vetetto magát. A motoros 
mentőőrség kimentette. — Ratulovszky Róza 
29 éves gyári munkásnő a Flóriún-lér 16. szá
mú ház élőit ismeretien méreggel megmérgezte 
magát Kórházba vitték őket.

— Előadás a Lipótvárosi Társaskörben. 
Krompaszky Miksa tankerületi kir. főigazgató 
folyó hó 27-én, csütörtökön este 7 órakor a 
Lipótvárosi Társaskörben (V., Lipót-körut 1.) 
„A karakter kialakítása" címmel előadást fart. 
Az előadást fél 9 órakor tagavató társas
vacsora követi.

— Veszedelmes templomrablót fogtak el. 
Bonghádról jelentik: A csendőrség letartóztatta 
Sárközi József rovottmultu embert, 
sereg templomot fosztott 
templomrabló legutóbb a 
holta ki.

— Felgyújtotta házát, 
jusson. Tolnáról jelentik: t ... .. 
kői gazda háza tegnap kigyulladt és leégett. 
A csendőrség megállapította, hogy Tóth maga 
gyújtotta fel a házát, hogy a biztosítási ősz- 
szeghez hozzájusson. Letartóztatták.

— Három évig láncraverve „tartottak el*4 
egy nyolcvanéves asszonyt. Szabadkáról jelen
tik: Antunovics Antal ókovácsi marhakereskedő 
házában adóvégrehajtó járt. Az istállóban a 
végrehajtó egv idős, láncravert asszonyt fede
zett fel. Kiderült, hogy az öregasszony Antuno- 
vicsra íratta a vagyonát s a kerskedő vállalko
zott rú, hogy élele végéig eltartja az asszonyt. 
Antunovics a nyolcvanéves öregasszonyt húrom 
évig láncraverve, állati sorban tartotta az is
tállóban. Antunovicsot letartóztatták.

— Lázas meghűléses betegségekről. A legtöbb 
súlyosabb meghűlést láz kiséri. Aspirin-tablet- 
ták a bőr ereit kitágítják és ezáltal nemcsak 
hő izMdást, hanem a Iáé csökkenését is ered
ményezik. Aspirln-tabletlák a véreloiítáí ked
vező megváltoztatása által elősegítik a beteg
ség tüneteit előidéző káros anyagok kiküszö
bölését. A valód! Asnlrin-labictták Ismertető 
Jele a Bayer-kereszt, mely minden tablettán is 
csomagon látható. * _____

aki egész 
ki. A veszedelmes 
cikót templomot ra-

hogy biztosításhoz
Tóth László döbföz-
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MEG NEM ÉRTETT SZÍNÉSZ
uo'.t Harsányi. Rezső, a Kamaraszínház 
Uj rczsimjének vezetője addig a pilla
natig, amig az Abbé premierjén nem 
zúgtak feléje a tapsok. Pedig sokszor 
tapsolták már különböző színpadokon 
ezt az érdekes és különösen egyéni szí
nészt, akit éppen ugy szeretett felfe
dezni esetenként a sajtó, miként ezt 
Orsolya Erzsébettel legalább nyolc-tíz 

óta teszi. Ahányszor fellépett még 
ez a Varsányi frén-liangu, különösen 
finom és érdekes színésznő, mindany- 
nyiszor megállapították róla, hogy íme, 
itt az uj drámai csillag és milyen kár, 

j hogy olyan ritkán látjuk.
Ugyanezt mondták Harsányi Rczső- 

, TŐI is és a szinlap majdnem vaiameny- 
, nyi szereplőjéről, akik közül egy sincs 

olyan, aki sztárként toronymagasság- 
ban emelkedne ki az előadásból. Vala
hogyan ugy érezzük, hogy a meg nem 
értett és eddig kellőképpen nem mél
tányolt színészek buzgó, becsületes 
együttese teljesítette ki azt a színpadi 
sikert, amely a premieren már meg
nyilvánult és amelyet most már csak a 
közönségnek kell szentesíteni.

Az Abbé előadásával közeledtünk 
ahhoz az elgondoláshoz, amely a szín
pad igazi lényegét jelenti, a társasjáté
kot, az enscmble diadalát.

A rivaldafény
A revürendezőnek nincsen könnyű dolga — 

ezl panaszolja a film elején A Rivaldafény re- 
Tűjének hőse és ezt mondjuk mi is, amikor 
végignézzük a szemkápráztató jelenetek hosszú 
vidám és erotikus sorát. Amerikában ugy lát
szik terem még ötlet, szárnyal a fantázia és 
van még pénz. A Radius Filmszínházban A Ri
valdafényt valóban érdemes megnézni.
Üldözött szerelmesek

Amerika két kedvencének, Róbert Montgo- 
niery-nek .és Madge Euons-n.ak közös filmje, 
ragyogó kiállítással, sok izgalommal és nagy 
iról bravúrral. A Scnla második műsora is 
igen jó.

* Kedden lesz Az orvos-per ujabb tárgyalás*. 
Ismeretes, hogy a Vígszínház szerzői jogbitor
lásért peri inditott a Metró—Goldwyn—Mayer- 
gyár ellen, mert Budapesten Sidney Kingsley 
Mén in white című világhírű darabjának film
változatát Az orvos címmel hirdette meg, már 
pedig Az orvos elmet Harsányi Zsolt, a darab 
magyar fordítója adta. A per megindulása óta 
a két vállalat között egyezkedési tárgyalások 
folytak, amelyek azonban mindezidelg nem 
vezettek eredményre, úgyhogy a per tovább 
megy és kedden, szeptember 25-én lesz az 
ujabb tárgyalása a budapesti törvényszéken.

* A Csárdásklrálynö, Eggerth Márta leg
újabb filmje, elkészült. Partnerei két ragyogó 
k'omikusszercpben Hörbiger és Paul Keinp. A 
filmet Párisban most mutatták be óriási siker 
mellett, úgyhogy amint a jelentések Írják, a 
közönség valósággal megrohamozta a színhá
zat. A film legfőbb értéke az, hogy Eggerth 
Mártán keresztül sikerült Kálmán Imre teljes 
muzsikáját bementeni a másfélórás filmbe.

* A bécsi filharmonikusok budapesti vendég
szereplése minden évben eseménye a színházi 
szezonnak. Ezt nz eseményt most a mozi fogja 
nyújtani a budapesti zenekedvelőknek. Bécs- 
hen ugyanis elkészült a Mesél a bécsi erdő 
cimü romantikus, bájos vígjáték, Strauss Já
nos legszebb zeneszámaival, keringőivei, pol
káival és galoppjaival, amelyeknek eljátszását 
a bécsi filharmonikusok zenekara vállalta el. 
Ez nz első eset, hogy a világhírű zenekar film
zenét játszik és pedig olyan csodás előadás
ban. hogy a vidám filmtörténet szórakoztató 
értéke mellett a film valósógos művészi él
ménnyé emelkedik. A filmet a héten mutatja 
be a Kamara és a Bécsi mozgószinház.

Pestre érkezett Bulla Emma nevll pozso
nyi születésű színésznő, akt eddig Bécsben 
Játszott és a Belvárost Színház legközelebbi 
újdonságának a főszerepét vállalta.

Lóránt Vilmos rendező szomhaton a Városi 
Színházban ünnepli huszonötéves színészi ju
bileumát. amelyen a ..Hogy készül az operett" 
cimü keretben majdnem az összes budapesti 
sztárok fellépnek.

A Pesti Színház e héten nyílik meg Harmath 
Imre „önagysága nem hajlandó" cimü lég- 
francláxabb operettjével .amelyre nagy appa
rátussal, szinpadátépitéssel. világítási effektu
sok trükksorozatával készül az uj rezsim.

A Király Színház uj rezalmje la kapui nyit 
Ernőd Tumáa—Török Rezső uj darabjával, 
amclyr.cl; főszerepét Titkos Itoun júU^sa é* 
aacrcpet kap benne a fővárosi operettgárda 
majdnem minden számottevő t«J«.

Darvas Lilin súlyos műtétet 
hajtottak végre, de már jobban van

Hosszú utókurára van szüksége, eltolódnak 
bécsi és budapesti fellépései

A hét elején távirat hivta a Budapesten 
tartózkodó Molnár Ferencet a Bécs melletti 
Badenbc, ahol a Gulenbrunn-szanatórium 
egyik szobájában súlyos betegen fekszik 
Darvas Lili. A nagy színésznő azért kérette 
férjét betegágyához, hogy megbeszélje vele, 
vájjon alávesse-c magát annak a súlyos és 
életveszélyes műtétnek, amelyet orvosai fel
tétlenül szükségesnek tartanak. Darvas Lili 
Molnár Ferenccel együtt elhatározta a mű
tétet, amely hivatva volt Darvas Lilit egyre 
jobban elhatalmasodó, kínzó fájdalmaitól 
megszabadítani.

A rendkívüli súlyos műtétet még más
nap végrehajtották, amely igen jól sike

rűit.
Darvas Lili betegségéről Bécsben válság

hírek terjedtek el és állapota rosszabbra for
dulásáról beszéltek művészkörökben. Egyik 
bécsi lap erélyesen

Hubay Jenő hazajött és interveniált, 
hogy müve az Operaház megnyitó

előadásán szinrekerüljön 
Befolyásos protektorok hada Interveniál 
az operaházi kitüntetések érdekében

Az Operaház néhány héttel ezelőtt nyilvános- sorra tűzni.
ságra hozta müsortervezetét, amely a most ki
ragasztott plakátokon alaposan megváltozott. A 
kulisszák mögött ugyanis heves harcok foly
tak, hogy kiknek művei kerüljenek az Opera
ház megnyitó műsorára, ugy hogy

. Radnai kénytelen volt takarodőt fújni
és fölborítani minden tervét, amely jogtalanul 
és nem okosan mellőzte a kiváló magyar szer
zőket. Hubai Jenő például kénytelen volt félbe
szakítani külföldi tartózkodását és

személyesen Interveniált Radnainál
és mert súlyt helyezett arra, hogy egyik müve 
az Operaház jublláris előadásán szerepeljen. 
Mások pedig közbenjárókkal igyekeztek hatni 
Radnai tapintatára, vagy mint Bartók Béla, 
egyáltalában nem törődlek azzal, hogy rá
kerül-e a müvük a műsorra. Radnai kénytelen 
volt a halott nagy magyar szerzők mellett (Er
kel, Liszt, Goldinark) az összes számbajöhető 
élő magyar szerzők müveiből is egyet-egyet mű-

Ugyanilyen hevea harcok folynak
■ kitüntetési fronton.

Befolyásos protektorok egész hadát mozgósít
ják az érdekelt művészek, hogy milyen ered
ménnyel, azt majd megtudjuk néhány nap 
múlva, mikor a „csillaghullás" hivatalos listája 
a nyilvánosságra Jut.

Dohnányit egyébként csütörtökön iktatták a 
Zeneművészeti Főiskola főigazgatói székébe. 
Dohnányi bevonulásakor azonnal eloszlatta 
azokat az aggodalmakat, amelyeket a távozó 
Hubay környezetéhez tartozó funkcionáriusok 
tápláltak az uj rezsim Iránt. A főigazgató ki
jelentette, hogy

közte és Hubay közötti ellentétek, amelyek
ről az emberek évek óta suttognak, dajka

mesék
és Hubay környezetéhez tartozó tanárokat leg
teljesebb bizalmáról biztosítja. Ezzel megszűnt 
a bizonytalan és ideges atmoszféra a Zene
művészeti Főiskolán.

föH&NAHÓ ÉRDEKES KIÁLLÍTÁS 
nyílik meg a Nemzeti Munkahéttel kapcsolato
san a Fészek Klubban, amely igy akar kap
csolódni a TESz programmjába. Katona-Kleln- 
berger Pál, az ismert fiatal festőművész kol
lektív kiállítását rendezi meg nagy körültekin
téssel a művészek klubja.

A MAGYAR FILMEK, 
amelyeket a tavasz és a nyár folyamán gyár
tottak a Hunniában, egymás után bemuta
tásra kerülnek. Ezek közül rendkívül nagy 
érdeklődésre tarthat számot a Royal Apollo 
szerdai premierje, mikor a Nemzeti Szinház 
nagysikerű mütordarabjából, az „Uj rokonból" 
készült filmet mutatja be. Az „Uj rokon" fő
szerepében Perczel Ztta, a Nemzeti Szinház 
fiatal hősnője, valamint Ákos Erzsi lépnek a 
magyar filmszinésznők első torába és Gázon 
Gyulát pedig igazán csak most fedezték fél u 
film számára. A sajtóbemutatón nagy és 
őszinte tikért aratott az „Uj rokon".

SKÓCIÁBAN TURNÉZIK 
a Zsákbamacskával Kun Magda és férje, 
Stcve Geray, azaz Gyergyay István éa onnan 
Írnak üdvözletei a „Hétfői Napdó“-nak, 
megcáfolva azt a hiedelmet, hogy a skótok 
fukarkodnak — a tapsokkal.

A GYERMEKBIRÓSÁGRA 
vonultak ki egy ismert színházi ügyész vezeté
sével az Universal most készülő filmjének, a 
„Péternek" főszereplői. Ott volt Kari Lamac, 
a rendező, Joachimson, a szövegíró, a tervező
művész, az építész, az operatőr és természete
sen ott volt Gaál Franciska, a főszereplő és 
Joe Pasternak, az Universal pesti gyártási ve
zére. A Péter, amely Nádas Sándor „Nagy 
cipőben kisfiú" cimü darabjából készült, egyik 
oagy jelenetében a gyermekbiróságon játszó
dik le. A helyszint mentek nézni a szereplők.

KOSÁRY A RETHLEN-TÉREN 
Tényleg fővárosi szinház leit a Befhlen-tériböl 
Szirmai Rezső kollégánk fáradhatatlan buzgó- 
sága és nagyszerű szinházvezetési készsége nyo
mán. Íme, itt van a Bethlcn-téren Kosáry 
Entmy is, a magyar operettszinpadok eme tün
döklőén finom csillaga, mint egy bűbájos, ked
ves operett primadonnája. Népszerű slágerek, 
kitűnő színészek, biztos siker.

Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: A nők elmondják (HS). 
VÍGSZÍNHÁZ. Dodsworth (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Muzsikusok (8). 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: As oroszlán <8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Dubarry (%»). 
VÁROSI SZÍNHÁZ: Nincs előadás. 
KAMARASZINHAZ: As abb« (8).

SZÍNKÖR: Dorozsmai niólmalon (8). 
^nRÁSSY-UTl SZ,NHAZ: Ríkrbeli boldogság 19). 
XE2fÍ?KdRyTI SZÍNHÁZ: Cirkusz o színházban (9). 
BETHLENTÉRI SZÍNPAD: Tied leszek (9). 
KOMÉDIA ORFEUM. Kabart (%9).

SZINÉSZCSEREBERE 
történt hosszas tárgyalások után a Magyar 
Szinház és a Royal-Orfeum között, amely
nek uj revüjéhez szükséges lett volna Rát
kai Márton szereplése. A Magyar Szinház 
eleinte nem akarta kiengedni Rátkait a 
Muzsikusokból, de végülis létrejött a meg
egyezés. Komlót Vilmos otthagyta a Royal- 
Orfeumot, egész évre a Magyar Színház
hoz szerződik s ezért cserébe az első mű
sorban Rátkai Márton fellépését meg
engedik a Royal-Orfeumban.

BERLINBE SZERZŐDÖTT
Falus Edit, a kitűnő fiatal operaéne- 

kcsnő, aki két év előtt a müncheni opera 
sztárja volt és tavaly’ pedig Klempererrel 
turnézott Ausztriában és Csehországban. 
A Berliner Thealer szerződtette most Falus 
Editet, aki a Fidelio Marcelinájával fog 
bemutatkozni Berlin egyetlen olyan szín
házában, ahol az árja-paragrafus nem gilt. 
Képzelhető, hogy milyen tülekedés volt 
ilyen körülmények között a nem árja mű
vésznők részéről a szinház primadonnái 
stellungjáért. amelyet Falus Editnek kínál
tak fc). A kitűnő fiatul énekesnő egyébként 
most Pesten tartózkodik és szombat dél
után másfélórás rádiókoncerten mutatko- 
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meg is cáfolta ezeket a híreket, 
azzal, hogy Darvas Lili rövidesen már ját
szik is a Burgtheaterben. A Hétfői Napló 
érdeklődött Darvas Lili állapota iránt és azt 
a felvilágosítást kapta, hogy a művésznő 
állapotában lényeges javulás állott be, kitü
nően érzi magát, de

egyelőre szó sem lehet semmiféle fellé
pésről.

Hosszú utókurára van szüksége és ha el
hagyhatja az ágyat, valószínűen a Riviérára 
utazik. Ilymódon

eltolódnak ugy a bécsi, mint a budapesti 
fellépései.

Darvas Lili ugyanis a Vígszínházban akart 
vendégszerepelni. A tárgyalások csak egy 
darabról szóltak, de Darvas Lili legalább 
két újdonságban akar bemutatkozni ismét a 
budapestieknek.

Nyüt titok
As elmúlt héten sokat beszéltek arról a prl* 

madonnáról, akinek talán a legnagyobb fcV 
léptldija van és aki az egyik színházunkból 
két darab szabadjegyet kért azon as estén, 
amikor ott már kitették a Minden jegy elkelt 
táblát. As udvarias Igazgató azonban a szí
nésznő segítségére sietett és ennek határozott 
kérésére kiadta a szabadjegyeket. Este azon
ban kiváncsi volt, hogy ki Ut a helyeken és al 
legnagyobb meglepetésére a primadonnát 
egy Ismert mágnás társaságában látta. Milyen 
Idők, amikor a primadonna kedveskedik aza- 
badjeggyel az előkelő udvarlónak. Azelőtt egy] 
színházat Is kibéreltek, ha az isteni díva ját
szott vagy színházba akart menni. Dehát er
ről nem a mágnás lehet...

ppEinit^unin
Az átlagférf
remekbeformált regényflgurája előlép tf 
könyv oldalairól és megmutatkozik a ri
valda fényében. Sinclair Lewis nem dara
bot irt erről a figurájáról és mjkor Sidney! 
Howard arra vállalkozott, hogy kezében 
Mr. Dodsworth a regény egysikja helyett 
az élet plasztikáját kapja, már számolt az
zal, hogy a dolog nem mindig sikerül. Igaz* 
hogy Dodsworth alakja megtartotta egyéni
ségét a háromórás rivaldafényben is, tizen
öt képre tagolva is, de hogy ez a figura 
olyan vitális erővel éljen, mint a regény-* 
ben, ahhoz legalább, ha nem is Sinclair 
Lewis-szel, de Howard-dal kongeniális ren
dezőre lett volna szükség. A tempótlan elüt 
adáson meglátszott a dramaturgia hiány* 
isi Ellenben a színészek külön-külön ragyo- 
góak. Elsősorban Somlay Artúr művésziért 
tökéletes férjportréját dicsérjük. _ MakafJ, 
Margit játssza Dodsworthnét. A kjtünő szí
nésznő uj alakítása komoly élmény. Igen, 
finom eszközökkel dolgozott Tőkés Anna« 
kitűnő Rajnay, Tassy Mária, Peéry Piroska,' 
Zala Karola, Szász Lili, Jávor Pál, Somlóg 
Makláry, Vért ess, Máig, de egyelőre még 
nem kap vigszinházi rangot a fiatalságtól 
sugárzó Tolnag Klári.

Szeret ön sírni?
Szereti, ha a széksorokból köröskör öl szipogáá 
és sóhajtozás hangzik a zzinpad felé? Ha igen! 
akkor Az abbénak sikere van. A Kamaraszín
ház újdonsága harmincéves történet és a szerző 
állítólag a párisi legfelsőbb senunitőszék el
nöki székében találkozott azzal az abbéval, 
akiről a darab szól, akit gyilkossággal vádol
tak • akinek az igazi gyilkol meggyónta btinéU 
Az abbé a vallás törvényének, a gyónás szent-* 
ségének martiriumát vállalja az élet követelé
seivel szemben. Végül természetesen győz 
igazság. Paul Anthelm művénél is jelentősebb, 
remek előadást láttunk Harsányt Rezsővel éa 
Orsolya Erzsébettel az élen.

Szeret ön nevetni?
akkor eürgősen váltsa meg a jegyét az Aiw 
drássy-uti Színházba, ahol a Békebeli bol
dogságot békebeli jókedvvel élvezheti végig. 
Fordulatos, ötletes, franciásan pikáns, » 
ami a legfőbb, rendkívül vidám annak a 
szobrászművésznek története, aki a darab 
elején azért csalja meg a feleségét, hogy a 
végén száz vígjátéki fordulattól hajtva 
térdreessen előtte: te vagy az igazi. Mind
ehhez hozzá kell számítani az 1910-es évelő 
hangulatát, Komát Julis finom báját, Fejes 
Teri sikamlós pikantériáját, Fodor Klári, az 
uj csillag, fiatalos erotikáját, Gombaszögi 
Ella harsogó jókedvét, Törzs Jenő bonvi- 
vánfiguráját, László Miklós, Ihász, Boros 
humorát. I

a z. .

Pénteken nyit a Royal Orfeum
Az ujonnn átépített Royal Orfeum • hó 

28-án, pénteken este nyitja meg kapuit olyan 
fényes külsőségek között és olyan nagyszabású 
programmal, melyhez hasonló a magyar va- 
rictészinházak történetében még sohasem volt. 
A monstre-müsor külföldi attrakciói közül két 
hatalmasan kiemelkedő úgynevezett világszám 
van. Az egyik. Giovanni, a zsebtolvajok királya, 
kit Londonból szerződtetett az uj igazgatóság 
és akinek zseniális produkciója előtt értetlenül 
áll az egész világ. Páris, London és New York 
rendőrfőnökei, tanulmányi szempontból külön 
előadásra hívták meg a hires artistát, hogy at 
detetktivtestületek előtt fedje fel a zsebtolvaj
lás művészetének minden ördöngösségét. G/o- 
vanni a „szakemberek" hatalmas tömegét lopta 
meg anélkül, hogy közülük egy is tetten érte 
volna. Produkciója újszerű, színpadon még so
hasem látott trükkökböl áll, melynek szuggesz- 
tiv ereje lenyűgöző, izgalmas és ellenállhatat
lanul mulatságos. Nem kevésbé jelentős attrak
ciója a megnyitómüsornak az 5 Hot Shot, a 
párisi Folies Bergere néger tá'ncquintellje, mely 
a newyorki Broadway-on ép ugy ismert, mint 
Sanghajban vagy Bucnos-Ayresben. Egész Bu
dapest róluk fog beszélni. A két főatt
rakción kivül még több külföldi varieté
szám tarkitja a pazar kiállítású revüt, melynek' 
írói Kellér Dezső, Rejtő Jenő és Görög László. 
Zeneszerzője: Márkus Alfréd. A revii főszere
peiben Rótt Sárdor, Rátkay Márton mint ven
dég, Solti Hermin, Herczeg, Radó, Peti, Váradi, 
Misoga, Gárdonyi Vilma, Pcrényi Lili és Bátory 
Joli lépnek fel. A Royal Orfeum pénteki meg
nyitója iráit óriási érdeklődés nyilvánul meg.



A vértől patakzó derbin
törött kar, felszakadt fül, csontig hasadt láb
szár pokoli zenéjében győzött a Ferencváros

r FERENCVÁROS—HUNGÁRIA 3:2 (l,-0)
Több mint huszonötezer 

ember tömte meg a Hun
gária tribünjeit, hogy ta
núja legyen a szezon leg
nagyobb fulbaiUcsatájú- 
nak, amelyet kivételesen 
ragyogó időben játszott 
le a Hungária és a Fe
rencváros. Az örök derbi 
hősei ők, akik ezúttal

nyolcvannegyedszer ütköztek meg és mint min
dig.

elképesztő Izgalommal az utolsó leheletig 
tartó küzdelemmel és férfiassággal döntöt

ték el a nagy tét kérdését.
'A nagy tét ezúttal a Ferencváros győzelme elé 
ágaskodó kérdőjel volt. A Ferencváros ugyanis 
már elveszített két pontot Miskolcon s ha ezút
tal is vesztesként marad a porondon, akkor 
valószínűen vissza kellett volna vonulnia a baj
nokságért folyó küzdelemtől. De nem igy tör
tént! Ezúttal is igazolódott a régi szabály:

nem a favorit győz!
A mérkőzésen angol képviselők is megjelen

tek, név szerint Maltland, Meller, Bőgd és Keer. 
Nagy élvezettel figyelték az izgalmas mérkőzést 
s velük együtt a film- és a szlnhárí világnak 
kiemelkedő sztárjai is. A tribünön szorongott 
Verebes Ernő és felesége, Idy Cohn, a népszerű 
Ottó Wallburg, Rökk Marika, Bállá Lici és so
kan mások. Iváncsics sípjelére felálltak a csa
patok.

A Hungária:
Szabó — Mánál, Bíró Egri, Turay, Dudás — 
Sas, Cseh, Kardos, Titkos, Szabó IÜ,

a Ferencváros:
7/dda — Polgár, Korányi — Lyka, Moóré, Lázár 
•— Táncos, Székely, Sárosi, Toldi, Kemény.

Már az első pillanatokban tágrameredt szem
etel, lélegzetvisszafojtva láthatta a közönség, 
hogy a Fradi most túl fog tenni önmagán. Egyik 
vehemens támadás a másik után zug a kap* 
kodó Hungária védelme felé s már az első 
percben Székely óriási helyzetből füttyenti az 
első labdát a léc fölé. Zuhognak a kornerek a 
Hungária térfelén.

Tiz percen keresztül tart ez az elképesztő 
nyomás, amelyet pokoli hangorkánnal kísér 
a képzelt győzelem mámorától hajrázó 

ferencvárosi közönség.
A Hungária — hogy szaknyelven fejezzük ki 
magunkat —- most „nincs sehol". Csak az első 
negyed óra múltán tudják először veszélyesen 
megközelíteni a Fradi-hálót, do Kardos pompás 
labdáját Háda hluz-ügyességgel tolja kornerre 
a sarokba. Általában a kornerek mérkőzése ez 
most, ami azt jelenti, hogy mindkét védelem 
gyünkén áll a lábán. Van dolguk a kapusoknak, 
•különösen Szabónak, aki egymásután két ízben 
is bravúrosan menti a gólbatartó labdát. No de 
aztán a huszadik percben nincs mit tenni.

Dudás hendazet vét a kornerzáazló köze
lében és innen irányítja Táncos mesteri 
érzékkel a középre a szabadrúgást. Toldi 
tizenöt méterről szinte hipnotikusan bá
mulja az Ívelő labdát és olyan rohammal 
tör feléje, hogy útjában most még egy 
kőfal sem lenne akadály. Századmásod
percnyi pontossággal érkezik, majd utolsó 
erőbedobással felvágja magát a levegőbe 
és szinte féltesttel tulemelkedve a fejek 
fölött szédületes erővel fejeli az ellenkező 

sarokba a védhctetlcn labdát 1:0.
Elképesztő zsivaj és taptorkán fogadja a Fe
rencváros nagy fölényének eredményét, amit 
nem sokkal később Székely majdnem meg
ismétel. A Hungária teljesen elveszíti a fejét 
és olyan kapkodásba fog, hogy kínos nézni. 
Egyik korner a másik után esik itt is, ott is 
s a küzdelem hevességére jellemző, hogy Szabó 
kapus védés közben ugy belegabalyodik a há
lójába, hogy percekig tart, amíg kidolgozza 
magát. Nincs taktika a Hungáriában. Szabó 
szélső például több mint fél órán keresztül 
egyáltalán nem kap labdát Félóra múltán 
ugyan Kardos huszonöt méterről ismét nagy 
bombát enged meg, Háda azonban -— akárcsak 
az előbb — a sarokból kornerre tolja. Később 
ismét Hádán múlik egy gólhelyzet. Aztán 
rrteg, hogy unalmas ne legyen, Korányi ugy 
fejel haza, hogy csak a legnagyobb véletlen 
árán szabadulnak meg Szabó 111. góljától. Most 
már lassan magához tér a Hungária s a játék 
nyíltabbá válik. A félidő mérlege azonban két
ségtelenül a Ferencváros fölényét mutatja.

Megindul a vérözön...
Szünet után a csapatok háromszoros éljen- 

nel üdvözllk az angol képviselőket. Azután a 
helyükre állnak és megkezdődik az év legke
ményebb csatája A Hungária föléled és heves 
Játékba kezd. Sas támadása Cseh fejesével vég- 
ződik s aztán — hogy, hogy nem — Kemény 
Sérülten terül el a 18-oson, ahonnan már nem 
18 tud saját lábán kimenni. Erős húzódása volt 
és egy összecsapás még csak tetézte a bajt. 
Kiviszik a

a Fradi mdst tiz emberrel Játszik.
Turay, aki eddig szerényen húzódott meg a 
mezőnyben, nagy játékba kezd s bevezetőül a 
bombája kapásból süvít a kapu mellé. Ettől

kissé megijed még Kemény is, úgyhogy bicegve 
visszajön. Következik az úgynevezett „parti- 
stősz". Kardos kivételes fürgeséggel indul a 
kapu felé s miközben Korányi szerelni akarja, 
hendszet vét.

Iváncsics habozás nélkül Ítél tizenegyest, 
ami ellen a ferencvárosiak nem is tilta
koznak. Cseh áll a labdához s aztán ele
gánsan, pontosan a kezébe emeli Hádának 

a labdát.
Olyan örömmámor tör most ki ,hogy szinte 
szédül az ember tőle.

Es volt aa a lélektani pillanat, amelyen 
megfordult a nagy csata sorsa.

Igaz ugyan, hogy a Hungária nem hagyja 
abba veszélyes támadásait, de egyelőre nem 
kiséri eredmény a játékot. A mindjobban erő
sítő Turay egy labda fejelése közben fejjel 
találja el Sárosi arcának bal felét és

„Gyurka** mint a zsák esik össze.
Elborítja arcát a vér, elájul. A játék közben 
nem szünetel s emiatt nagy füttykoncert tör ki. 
Végül is

•telten viszik ki Sárosit, akinek a füle éa 
az arca csontig fölhasRdt.

ötperces kemény éleszlés után ragtapaszokkal 
összefoldozva visszatér. Turay mindjobban 
emelkedik ki a mezőnyből s ez most már 
Moórét is inspirálja. Szebbnél-szebb táma
dások mennek jobbra és balra s egy-két hely
zetből szerencsésen szabadul gól nélkül a 
Fradi. A negyedóra végén az erős Hungária- 
nyomástól megzavarodik a zöld-fehér védelem.

Sas pompás centerét Kardos egészen közel
ről remekül küldi kapásból » hálóba. 1:1. 

Most még nagyobb a tomboiás. A zöld-fehér 
védelem egyre jobban veszíti cl a fejét és a 
Hungária egyre fürgébb. De aztán egy nagy 
sérüléssel eldől a csata sorsa. Turay esik össze, 

a Iába vérbeborul,
do aztán lassan fölkel és klvánszorog. Közben 
Moóré az üresen maradt helyen pompásan 
dribliz,

Jól teszi ki a labdát Tánczos elé, aki tizen
hat méterről elkeseredetten zugatja a 

hálóba. 2:1.
Tiz-tlz ember áll most már egymással szem
ben, mert közben Kemény végleg eltávozik. 
Még föl sem ocsúdnak a Fradi-vezetéstő], ami
kor

Lyka labdájával Tánczos fut cl, Bíró mel
lett élesen bead éa Toldi megismétli a 
bravúrját, tíz méterről, esés közben Is 

védhetetlenül fejeli be a labdát. 3:1.
Turáyt végleg kiviszik, mert a lábán arasznyi 
nagyságban egészen

a csontig hasadt fel az IzomzuL
A mentők rögtön ápolás alá veszik és több 
kapoccsal fogják Össze a hatalmas sebet. Hogy 
patakzása meg ne álljon, most már

Moóré kerül a „vérlistára*4.
ö egy fejelés közben az orrát töri össze, úgy
hogy bíboros fejjel kell lemennie a pályáról. 
Sárosi vonul hátra a helyére s most már a 
Fradi inkább a védekezésre fekteti a súlyt. 
Ez az oka az ujabb gójnak is.

Nagy Ívben röpül előre a labda, amelyre 
Titkos startol elképesztő gyorsasággal. 
Háda kifut a labda elé, közben azonban 
Korányi is oda érkezik é« keresztezni 
akarja Titkos útját. Ez megzavarja Hádát, 
akinek a feje felett a földről fölpattanó 
labda a báló felé tart és Titkos, kikerülve 
mindkét ellenfelét, simán kíséri be. 3:2.

Még nyolc perc van bálra s ez Moórét is visz- 
szakényszeriti. Most még jobb, mint addig volt, 
pedig különben is a mezőny egyik legjobb 
játékosa. A támadásokban most már nincs 
elég erő s igy komolyabb gólveszély sem 
adódik. A közönség vándorlása megindul, amit 
csak az zavar meg, hogy a mentőautó szokat 
lanul egészen a tribün alatti lejáróig jön elő.

Ide emelik be a lábára állni nem tudó 
Turayt, majd ugyanakkor egy kis gyere
ket Is, aki az óriási tolongásban oly sze
rencsétlenül esett le, hogy eltörte a karját.

Ideiglenesen sínbe teszik a törött kart s azután 
lassan hátrál kifelé a két sérülttel a mentő
autó. Közben a szomszédos templom harangja 
megszólal és a baljós harangzúgás közben a 
hungárlsták szomorúan mondják: Most viszik a 
„Császárt". Turay sérülése kétségtelenül oly 
súlyos, hogy a jövő vasárnapi második derbin 

az Újpest ellen nélkülözni fogja a kék
fehér csapat.

Nagy mérkőzés volt, a végsőkig megfeszített 
harc, amely után az öltözőbe vánszorgó játé
kosok még lélegzeni is alig bírtak. A sok szen
vedő hőrön kivül azonban az igazi hős ezúttal 
a Fradi volt, amely pillanatig sem lankadó 
erővel kikényszeritette az elismerést és termé
szetesen a győzelmet is.

Játék Pont
1. Hungária 4 18:5 «
2. Kispest 4 7:7 5
3. Attila 4 8:9 5
4. Újpest 3 11:1 4
5. Ferencváros 3 7:6 4 '
0. ín. kcr. FC 4 6:6 4
7. Bocskai 2 4:1 8
8. Phöbus 2 6:3 3
9. Soroksár 4 5:10 8

10. Budai 11 3 8:7 2
11. Somogy 5 6:24 2
12. Szeged 4 3:8 1

Újpest jól játszott, de a debreceniek 
szerencséje határtalan volt

ÚJPEST—BOCSKAI 0:0
A stadionban össze

gyűlt szépszámú közön
ség egy pillanatig sem 
gondolt arra a meccs 
előtt, hogy a lila-fehérek 
a mai felforgatott és 
tartalékos Bocskai ellen 
pontot adnának le. Cso
dálatos mérkőzés volt 
ez. amely egyenlőtlen
erők küzdelmét mulatta, mégis az volt a hely
zet, hogy

a védekező szerepét Játszó Bocskai egy
két veszélyes helyzetéből a meccset is meg

nyerhette volna.
Az Újpest jól játszott, fáradhatatlan volt a 
csapat halfsora, a csatársor rengeteget küzdött 
a Bocskai kapu előtt, de a debreceniek határ
talan szerencséje felülmúlt minden képzeletet. 
Viszont nem lehet elhallgatni azt a tényt som, 
hogy az Újpest csatársorának belső triója még 
formán kivül van, ez a húrom ember sehogy 
sem tudta megtalálni azt az összhangot, amely 
a siker, a győzelem útjára vezetett volna.

De pechje is volt ennek a csatársornak 
.......  Avar sérülésével, * ....... '■ 
melynek következtében a javuló tendencia egy 
csapásra megbolygatta a támadósor lendületét 
s energiáját.

Újpest nappal szemben kezdte a játékot s 
Kocsis azonnal átfúrta magát a Bocskai védel-; 
mén, de labdája a kapu fölé jutott. Vince ve
zette az első Bocskai támadást, mely a jeles 
csatár faultjával végződött. Újra az Újpest 
lendült támadásba, Szűcs huszonöt méteres 
bombája a kapufáról pattant vissza, Avar lö
vését pedig Alberti tette ártalmatlanná. A lila
fehérek állandó nyomasztó fölényben ostro
molták a Bocskai kapuját. Mintegy huszperces 
játék után megtorpant a lendület, s energiát-

lan lanyhaságba csapott át. A Bocskai bekkjel 
egymásután szedték el a labdát az újpesti csa
tároktól. Tamásy veszélyes lövése. Déri kapu
fája keltett izgalmat, de a közönség lassan rá
jött, hogy a meddőség oka kizárólag az újpesti 
belső lassúsága s tulflnomkodása. A Bocskai
ban a Markos helyett játszó Janzsó nagysze
rűen debütált a jobbszélen s egy labdája haj
szálnyira kerülte el az újpesti kaput. A 30. 
percben a Bocskainak ujabb nagy helyzete 
akadt, Vincze és Teleki technikás tologatása 
nagy tumultust idéz elő, úgyhogy végül Hóry 
bedobja magát a rumliba s csak nagy önfelál
dozással tudja elhárítani a levegőben lógó 
debreceni gólt. Gyulay és Sztaniszló nagysze
rűen szereli az újpesti csatárokat, a liláknál 
viszont Déri mutatkozik ellenállhatatlannak.

Szünet után az Újpest támadásai állandósul
nak, a lilák csatársora kezd belejönni az ered
ményességre vezető reálisabb támadási rend
szer keresztülvitelébe, a kornerek tömege esik 
s ekkor következik be Avar lesántulása. A sok
szoros válogatott „nagyágyú" mintegy három 
percnyi masszírozás után visszatér a pályára, 
de kiújult sérülése miatt csak a statiszta sze
repre vállalkozhatok. Több csúnya fault követ
kezik ezután, melyek..közül ,...a legjelentősebb 
K'ocsis alattomos buktatása Vinczével széniben, 
aki elterül és fetreng az elszenvedett sérülés 
következtében.

Ekkor már ugy néz ki a játék, hogy csak 
az Ujpeat vesztheti cl a meccset.

Semmi sem sikerült az újpesti csapatnak, pe
dig még megmenthető lenne a másik pont Is, 
ha Dérit nem hanyagolnák el annyira.

Újpest csapatából Borsányi volt fáradhatat
lan, Seres a bekkposzton bevált, de Déri volt 
a mezőny legjobbja. A Bocskaiban feltűnést 
keltett Teleki gyengesége, ám annál kiválóbbat 
nyújtott Szaniszló, Flóra és Gyulay.

Csődben a „Wundermannschaft"!
AUSZTRIA—CSEHSZLOVÁKIA 2:2 (2:0).

Bécs, szeptember 23. 
(A Hétfői Napló tudósí

tójának telefonjelentése.) 
Vasárnap játszotta le az 
osztrák válogatott az 
Európa Kupa-mérkőzést 
Bécsben Csehszlovákia 
csapata ellen. Amint is
meretes,

■ csehszlovákok üt 
tartalékkal álltak ki 

és igy Bécs közönsége 
holtbizonyos volt a nagy
arányú győzelemben. De 
hiába voltak a csehszlo

vákok minden mértéken alulian rosszak, hiába

i játszottak naiv és átlátszó taktikával, a mély 
csalódást keltő osztrák csatársor még ezekkel 
sem tudott boldogulni. Különösen a reaktivált 
Gschwcidl és Vogel mutatott inferióris játékot. 
Egyedül Zischek és Sesta emelkedett ki a me
zőnyből. A nagy mérkőzés tanulsága tehát az, 
hogy

az egykor félelmetes „Wundermannschaft** 
az öt tartalékkal megspékelt csehszlovák 

csapattal honi talajon sem boldogult.
Sindelar is nagy csalódást keltett. Az első gólt 
korner után Binder fejelte a 3-ik percben, 
amire a 36. percben Vogel duplázott rá óriás: 
offszájdból.

Szünet után a 13. és 40. percben Cseh 
egyenlítette ki az osztrókok előnyét.
hogy hetvenöt percen keresztül az osztrákok 
abszolút fölényben voltak.

A Somogy tiz emberrel játszott
s örülhet a döntetlennek

Vegyen részt 
a Hétfői Napló 

Villám
tippversenyén!

SOROKSÁR—SOMOGY 1:1 (0:0)
Kaposvár, szeptember 23.

SA Hétfői Napló tudó
sítójának tclefonjclentése.) 
A Kaposvári Hét alaposan 
megduzzasztotla a kiesési 
derbi közönségének szá
mát, ugyanis közel 3000 
néző drukkolt a két év 
előtti kiesési riválisok 
győzteséért. Pompás, nap
sütéses időben folyt le a
játék, mely igen gyenge színvonalon mozgott. 
Különösen a Somogy felejtett el futballozni és 
gyenge játékának legfőbb oka Berecz sérülésé
nek következménye, aki rándulását eltitkolva 
vállalkozott a játékra. így természetesen csak 
hátráltatta csapatát s a második félidőben már 
nem is merészkedett a pályára, úgyhogy

a Somogy tls emberrel küzdötte végig a 
mérkőzést

Változatos mezőnyjátékkal gól nélkül mull cl 
az első félidő. Itt mindkét csapatnak volt né
hány kapuelőtti helyzete, ezeket azonban a túl- 
ságba vitt tologatással nem tudták kiaknázni. 
Szünet után a Soroksár került fölénybe. Előbb 
Szeder lövését fogta a kaposvári kapus, a labda

Kelemen elé pattant, aki azt védhetetlenül 
helyezte a hálóba. 1:0.

Nem sokáig tartott a soroksáriak öröme, mert 
néhány perc múlva

Slpőcz korner alkalmával szép fejesgóllal 
kiegyenlített. 1:1.

A gól után a Soroksár támadássorozatot zúdí
tott a meddő Somogyra, amelynek közvetlen 
védelme masszívan állt n lábán s nem engedte 
ki kezéből nz egyik portot. A Soroksár csapa
lóban Dudás, Vadász, Kelemen és Szeder ját
szott jól, mig a kaposvári csapatból Bárdos, 
Boros, Slpőcz és Fabók emelkedett ki. ' <
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Nagyszerűen bevált fiatal atléta-tartaléklalnk 

három rekordot szorítottak ki 
a csehszlovákokból
Magyarország 96:37 pontarányban győzött

A Phöbus és az Attila 
megosztozott a pontokon

PHÖBUS—ATTILA 2:2 (1:1)

magyar—csehszlovák atlétikai 
j kisszámú közönség előtt 

bonyolította le a MASz a 
Beszkárt sporttelepén. A 
verseny nagy küzdelme
ket nem eredményezett, 
mert hiszen a csehszlová
kok még mesze tartanak 
a magyar atlétika nívó
jától s inkább tanulni 
jöttek hozzánk. Ebből a 
szempontból sikerrel is 

járt az elgondolásuk, mert tapasztalataikat 
máris három csehszlovák rekord jutalmazta. 
A njagyar atlétagárda nem állhatott ki kom
pletten s örvendetes tényként kell leszögez
nünk, hogy

a tartalékok becsülettel állták meg helyü
ket a életük legjobb eredményét nyújtották. 

Vonatkozik ez elsősorban a székesfehérvári 
Vadasra, aki a 400 méteres síkfutásban és a 
stafétában egyaránt várakozáson felülit nyúj
tott. Teljes dicséret illeti Kerkovlcsot, aki e

191 cm. es eredményével Európa legjobbjai 
közé tornázta fel magát.

Nem kisebb elismerés illeti meg Ignátzot is. 
aki Szabó nyomdokaiban halad. Kudarcot 
-- mint legtöbbször — egyedül a távolugróink 
vallottak. A magyar győzelem ugyan itt sem 
maradt el, de az eredmény — sajnos — ifjú
sági lellegü.

A pontversenyben, melyet 5—3—1 ponttal 
azámltottak (stafétában 1. hely 10, 2. hely 
6 pont), Magyarország óriási fölényben 

96:37 arányban biztosan győzött.
A nemzetek közti viadal versenyszámai kö

tött két ifjúsági bajnoki csapatverseny is volt, 
mindkettő élvezetes harcban jutott kifejezésre 
a méltóan illeszkedett a nagy viadalba.

A részletes eredmények a következők:
406 m-ea gátfutás: 1. Kovács (Magyar

ország) 55.2 mp.
S Héjjas dr. (Magyarország) 56.8 mp. 3. Ro- 
Siczky (Csehszlovákia). 4. Novotny (Csehszlo- 
vókia).

Kovács végig vezetve könnyen győzött, bár 
futásán meglátszott a fáradtság nyoma. Az 
rjp'cs gátak előtt túlsókat aprózott s ha ezt 
ki tudta volna kerülni, ugy még fáradtsága el
lenére is rekordon belül fut. A két vendég 
pem voh egyáltalán ellenfél.

Távolugrást 1. Dombóvári (Magyarország)
■ • * ” " 705 cm.

2. Polame (Csehszlovákia) 680 em. u. UUIIUU 
(Magyarország) 669 cm. 4. Novotny II. (Cseh
szlovákia) 658 cm.

Feltűnő rossz formában ugrott valamennyi 
versenyző. Dombóvári győztes ugrása volt az 
egyetlen hét méteren felüli eredmény.

400 mea síkfutás: 1. Knenlczky (Csehszlo
vákia) 49.4 mp. (Csehszlovák rekord.)

2. Vadas (Magyarország) 49.8 mp. (Észak
nyugati rekord.) 3. Hruska (Csehszlovákia) 
50.2 mp. 4. Vízvári (Magyarország) 50.7 mp.

A fiatal tartalékok kitünően beváltak. Vadas

A második rr.“ 
mérkőzést aránylag

3. Somló

élete legjobb idejét s egyben Barsi után a leg
jobb idei magyar eredményt futotta, óriási te
hetség. Ha az első 200 méteren erősebb iram
mal megy, ugy könnyen győzhetett is volna.

200 m-es síkfutás: 1. Sir (Magyarország)
21.6 mp.

2. Gyenes (Magyarország) 21.8 mp. 3. Berg- 
mann (Csehszlovákia) 22.9 mp.

Sir kissé kiugrott s végig biztos fölénnyel 
vezetve egy métert vert rá az egyéni rekordot 
rutó Gyenesre, aki viszont három méterrel 
előzte meg Bergmannt. A hirdetés ezúttal is 
rossz volt, Bergmannt egyáltalában nem jelez
ték az indulók közül. Ez a versenyszám kü
lönben nem számit a pontversenyben.

Magasugrás: 1—1. Horák (Csehszlovákia) 
ég Kerkovics (Magyarország) holtverseny

ben 191 cm.
3. Késinárky (Magyarország) 184 cm. 4. Krátky 
(Csehszlovákia) 180 cm.

Horák eredménye uj csehszlovák rekord. 
Kerkovics 4 centiméterrel múlta felül egyéni 
rekordját s aranyjelvényes atléta lett. Bódosy 
idán az esztendő legjobb magyar eredménye. 
Horák kitűnő, rugalmas, jó stílusú magasugró, 
hajszálon múlott, hogy a 194-et nem sikerült 
átvinnie.

1500 m-es síkfutás: 1. Szabó (Magyaror
szág) 4 p. 01 mp.

2. Ignátz (Magyarország) 4 p. 01.8 mp. 3. Hő
sek (Csehszlovákia) 4 p. 02 mp. 4. Bican 
(Csehszlovákia).

Szabó közepes tempóval végig vezetett s biz
tosan, megerőltetés nélkül elsőnek szakította 
át a célszalagot. Ignátz élete legjobb teljesít
ményét nyújtotta.

Diszkoazvetés: 1. Donogán (Magyarország) 
4670 cm.

2. Remetz (Magyarország) 4642. 3. Knotek
(Csehszlovákia) 4435 cm.

A két magyar viaskodásába Knotek nem 
szólt bele.

100—200—300- 400 m. stafétafutás: 1. 
Magyarország (Forgács, Sir, Gyenes, Vadas) 

1 p. 57.5 mp.
2 Csehszlovákia (Bergmann, Hciduk, Hruska, 
Kcniczky) 1 p. 59.2 mp. (Csehszlovák rekord!)

IFJÚSÁGI BAJNOKI SZÁMOK:
Magyarország 4X400 méteres ifjúsági sta- 

fétabajnoka: MAC (Várkonyi, Fábry, Bartal, 
Trócsányi) 3 p. 3.22 mp. (Országos ifjúsági 
rekord!) 2. Dorogi AC 3 p. 32.8 mp. (Pestvldéki 
kerületi rekord!) 3. BBTE 3 p. 41.8 mp.

Remek küzdelem volt a MAC és a dorogiak 
között, melyet végül Trócsányi nagyszerű fu
tása döntött el a kéksárgák javára. Feltűnést 
keltett a BBTE Malterja, aki a legnagyobb 
400-as tehetségnek Ígérkezik. A kitűnő magas
ugró mindössze három hét óta fut középtávon 
s ezúttal 51 mp.-es időt ért el.

Magyarország 3000 méteres ötöt ifjúsági csa
patbajnoka: Pesterzsébeti AC 40 ponttal. 2. 
Tatabányai SC 41 ponttal. 3. UTE 84 ponttal. 
Egyénileg: 1. Ising (Tatabánya) 9 p. 36. 2 mp. 
2. Hires (UTE) 9 p. 42.8 mp. 3. Szilágyi 
(PEAC) 9 p. 42.6 mp.

(A Ilétföi Napló tudó
silójának telefonjelentése.) 
Gyönyörű, napf&iytől ra
gyogó időiben, 4000 főnyi 
közönség várta a nép
kerti pályán az Attilától, 
hogy megismétli a Ferenc
város elleni bravúrt 
Phöbus ellen.

A filléres gyorsvonattal mintegy 400 újpesti 
lelkes drukker biztosította a közönség kü

lön hangcsatáját.
J<^torkui,„J|JPes,>ck Kyökrao tulharsogták 

eredményt illeti, meg kell állapítani, 

sodikban az Attila támadott többet. Az iram 
nem volt túlságosan felforralt, csak a finisben 
hozott egy kis életet. Az újpesti vendégek he
lyenként tulkeményen játszottak, ennek a já
tékmodornak köszönheti sérülését a miskolci 
csapatból Szegő, Egri és Csapó, akit a ke- 
ménykötésii Phöbus-bekkek alaposan meg- 
masszíroztak.

A Phöbusból Solti, Sáros és a két hátvéd, az 
Attilából Szegő, Buzási és Sziklai játszott ki
tünően. A miskolci fedezetsorból nagyon 
hiányzott a Franciaországba költözött Szabó.

Phöbus támadásokkal indult a mérkőzés s 
már a második percben sikert könyveltek el a

2.2 ,1.1) Ivendégek: Béki elfutott Nádas! mellett, láb*
Miskolc, szept. 23. dáJa Soltihoz szállt, aki Tőrös Il.-höz passzolt, ....... .. ■ . < . A vícrnnf

a

a joiorku újpestiek gyakran tulharsogták a 
tízszeres fölényben lévő miskolciakat. Ami az 
eredményt illeti, meg kell állapítani, hogy 
Igazságos. Az első félidőben a Phöbus, a má-

ö viszont
kapufát érő védlictetlen lövéssel megsze

rezte a vezetést. 1:0.
Az Attila egyenlítése nem sokáig váratott m* 
gára, mert már az ötödik percben bekövetk* 
zett. Szegő félpályáról Indulva kicselezte a rá
támadó Phöbus-halfot és bekket és

■ 16'osról remek gólt szerzett csapatának. 
1:1.

Ezután a játék ellanyhult és a félidő végéig a 
Phöbus volt a kezdeményező minden különö- 
sebb veszély nélkül.

Szünet után a Phöbus megismételte előbbi 
bravúrját, ismét a második percben jutott ve
zetéshez: Solti kidriblizte a hátvédeket és a 
kapust és

besétált a labdával a védctlen kapuba.
Ott lehajolt, a hálóból feltette a labdát, ölébe, 
vette s szépen, nyugodtan, mint aki 
jól végezte, középre sétált vele. 2:1.

Az Attila egyenlítése a huszadik 
történt.

Az ide-oda pattogó labda Egrihez 
aki fekvő helyzetből gólba gurította. 2:2.

Izgalmas percek következtek ezután. Az Attila 
alaposan szorongatta ellenfelének kapuját, 
azonban puha, gólképtelen csatárai nem tud
tak eredményt elérni. Az utolsó percek fütty
koncertben játszódtak le.

a dolgát

percben

kCTÜlt,

’o'’

A főváros már az elemi iskolában 
ki fogja választani a sportra 
termett gyermekeket
Az elckfrokárdiográfía csodái a Testnevelési Fő
iskolától a székesfőváros községi népiskolájáig

kát alkalmazni akarja, nem más, mtnt az úgy
nevezett

Alig néhány hónap telt 
cl csak a tornászvilágbaj
nokságok óta, amikor öt 
világrész reprezentatív pe
dagógushada csodálta meg 
a főváros közoktatási in
tézményeit és ime, szé
kesfővárosunk ujahb nem
zetmentő intézmény kap
csán hallat magáról.

Rövid, szűkszavú hivatalos kommüniké adta 
ugyanis hírül, hogy

a főváros a közeljövőben az elemi népisko
lákban bevezeti a gyermekek kötelező aziv- 

vizsgálatait.
A félhivatalos kommüniké nem beszél róla, 
beavatottak azonban igen jól tudják azt is, 

hogy a fővárosnak egyéb céljai is vannak a be
vezetendő kötelező szivvizsgálatokkal:

a főváros ki akarja kapcsolni a túlzásba 
vitt sportolásból mindzokat a gyermekeket, 
akiknek gyöngébb szive nem tud megbir
kózni a szivet erős munkára késztető spor

tolással.
A főváros kitaposott ösvényen halad, amikor 

erre a sok gondot és költséget emésztő lépésre 
határozta el magát. A beszerzendő készülék 
ugyanis, amelyekkel a főváros a szlwizsgálato-

a

elcktrokárdlográfla,
amellyel a Testnevelési Főiskolán már évek óta 
végzik a sportoló ifjúság szivvizs gól atal t

A Főiskola sportorvosi Intézete az elmúlt 
évek alatt inár számos ifjút tanácsolt el 

az aktív sport terrénumáról.
Elsősorban a KI.SOK küldi a sportorvosi intér 
zetbe rendszeresen a szívbetegségre gyanús 
középiskolai tanulókat, de gyakori vendégel ar 
intézetnek a főiskolai sportegyesületek hallgatói, 
az uszószövetség versenyzői is. Megemlítjük j. 
helyen azt a tényt is, hogy

a Siszöveteég csak as elektrokárdiogrdflai 
lelet bemutatása esetén adja ki a verseny

zők startengedélyét.
Teszi pedig ezt azért, mert az orvosi tapaszt* 
latok szerint a sitávfutás óriási munkára kész
teti az emberi ■ • ■
szivet.

Ugyancsak az 
rium vizsgálatai 
arról, hogy a __ r-.- r.______
veti alá a szivet, amelyet a távevezés és a hont 
szutávu kerékpározás, nemkülönben a hossziH 
távfutás is erején felül foglalkoztat.

tett legnemesebb szervét, a

elektrokárdlográflal laborató- 
alapján szereztünk tudomást 
vizipóló it nagy erőpróbának,

Hölgyeknek maszkírozott
férfiak vettek részt a londoni 
női atlétikai bajnokságon 
.Gyanúsan Jó eredmények voltak és a höl
gyeknek feltűnően vastag hangjuk volt"
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Futballpropaganda a javából, 
döntés az utolsó pillanatban

London, szept. 23.

Meglepő feljelentés ér
kezett a délafrikai atlé
tikai szövetséghez. Mr. 
Smiss, a délafrikai at
léta • válogatott dsapat 
menedzsere a szerzője 
azt irja benne, hogy

■ nemrég lefutott 
atléta-bajnokságokon

Londonban egyes külföldi nemzetek leá
nyos külsejű atlétákat szerepeltettek,

F7'
számban nem várt kitűnő teljesítményeket ér
tek el.

— Megállapítottam — írja memorandumá
ban Smiss ur, hogy egyes atlétahölgyek arca 
gyanúsan ki van borotválva és a hangjuk is 
sokkal vastagabb, mint azt egy hölgynél el
várhatná az ember.

A memorandum lermészetesen óriási feltű
nést keltett az angol sportsajtéban. A Sporting 
Chronicle azon reményének ad kifejezést, hogy 
Smiss valószinüueg rövidesen maga cáfolja 
majd meg ezeket a híreket és kiderül, hogy az 
egész csak valamilyen vérmes délafrikai új
ságíró késő őszú kacsája volt.

(leander)egyúttal ez a magyarázata annak is, hogy pár

Az angol profihitball félszázados jubileumára:

Diszkvalifikált egy csapatot a londoni futballszövet- 
ség, mert cipőt vásárolt egy szegény játékosának 

— ezelőtt 49 évvel 1 — A kizárt csa
pat tartaléktőkéje ma 1,600.000 pengő

Otveneszlendős jubileumát ünnepli az 
angol proÜfulball. Ebbő! az alkalomból ér
demes megemlíteni, hogy annak idején meg
lehetősen heves ellenzéke volt a professzio
nalizmus bevezetésének a szigetországban. 
Az ellenzék legtovább Londonban tartotta 
magát, akkor is, mikor az ipari vidékeken, 
de főleg Skóciában már régen profik rúg
ták a labdái.

Negyvenkilenc esztendeje annak, bogy 
a szigorú londoni szövetség tagjai so
rából való kizárásra ítélt egy csapatot, 
amelynek vezetősége cipőt vásárolt egy 

szegény Játékosnak.

A kizárt egyesület azonnal profivá alakult 
és ma csak a tartaléktőkéje is 80.000 fontot, 
vagyis mintegy 1,000.000 pengőt tesz ki. A 
neve sem teljesen Ismeretlen..... Tottcn- 
ham Hotsp.ua.

KISPEST—BUDAI 11 3:2 (2:1)
No, ez azután nem 

olyan meccs, mint a 
multheti volt. Nem az 
Attila az ellenfele a Bu
dainak, hanem a Kispest. 
Keményebb a dió, nehe
zebb feltörni. De még 
mennyire! Kivált amikor 
negyedóra múltún Ne
mes problematikus esése

miatt Hcrtzka biró túlságosan habozás nélkül 
itél 11-est. Szerencse — mármint a Budaié —, 
hogy Szabó lövését Budai kivédi. A Kispestben 
sok a sérült. Talán ezért is a budaiak futbal
loznak jobban. Nem sokáiig kell várni az ered
ményre. Stancsik labdájával

Rökk villámként dörren a kispesti kapu 
elé, okosan kivár és beguritott labdáját 

Héjjas védheteticnül bevágja. 0:1.
Szebbnél szebb támadásokat görget ezután a 
Budai — tizenötezer ember tapsolja. Stancsik 
kapásos bombáját, majd Héjjas hatalmas ka
pufáját extátikus öröm kíséri. Remek mérkő
zés ez. A kispestiek fogcsikorgatva fekszenek 
a küzdelembe és egy kis szerencsével egyen
líthetnének. Igaz viszont, hogy a budaiaknak 
több gól dukálna egynél. Hogy hiba ne legyen, 
ezt az egyet mindjárt megkapják. Serényi be
adását Budai

Szabó II. elé öklözi, aki fejjel a hálóba 
pöccentl. 1:1.

Még fel sem ocsúdnak, amikor Újvári labdáját 
Nemes középre csavarja és a szemfüles

Serényi lejéről a labda a hálóba surran. 
2:1.

Ki hitte volna? Dehát ilyen a Kispest: csodá
latos éberséggel alszik s mire nz ellenfél föl
ébred, nevetve dörzsöli a kezét. A gól után 
már mehetnek is nz öltözőbe — nevetni.

A niegafón ringató tánczenét bömböl, kékes 
köd csapódik a nepfénybe: a cigaretták ezrei 
ontják a füstöt. Derbi-hangulat, húszezer em
ber szorong a pályán... A Kispest és a Budai 
aligha játszott még ennyi néző előtt. Szeren

cse, hogy remek propagandát csinál a futball- 
nak ez a két derék csapat. Vájjon a derbi hő
sei nem rontják le a nagyszerű hatást?...

Szünet után kezdődik az igazi harc a győze
lemért. Hogy érdekesebb legyen, Rozgonyi 
nagy hendszet vét: 11-es.

Héjjas egyenlít: 2:2.
A Kispest ezután óriási nyomással szorítja ka
pujához a Budait. Percekig tart az ostrom, 
mig végül Szabó II. nagy fölélövésscl megoldja 
a helyzetet. Félórás elkeseredett közelharc, utón 
Budai erősen megsérül, a helyét Rökk foglalja 
el. Rökk mint kapus. Nem sokáig tart ez a 
vendégszereplés, mert Budait életremassziroz- 
zák. A közönség még egyre ömlik.

— Hányán vannak?
— Tiz perccel múlt húszezer! — Szaknyelven 

ez 22.000 embert jelent, óriási szóm ez 1934- 
ben — a hónap végén.

Az utolsó percekben Héjjas egyetlen lövéssel 
két pontot szerezhetne, de — nem szerez. Már 
csak másodpercek hiányzanak a befejezéshez, 
amikor Lyka faultja miatt Szabó II. szabad
ni gás t lő a 16-osról.

Dühödtcn vágja meg s a léc mellett gól. 
3:2.

Hm! Ilyen a futball... Ki tehet róla? A dön
tetlen igazságosabb lett volna.

Steczovits mini tenniszsnmplon. Most feje
ződött l»e az Elektromosmüvek Testedző Egye
sületének házi tenniszbajnoksága, amely már 
azért is közérdeklődésre tarthat számot, mert 
a férfiegyes-bajnokságot Steczovits, a magyar 
futballközönség egykori kedvence nyerte. Aa 
eredmény egyébként a következő: Férfi páros* 
Bajnok: a Szabó—Scherhoffffer-pár. Férfi egyes. 
Bnjnok: Steczovits. 2. ScherhoflTcr. Vegyes pá
ros. Bajnok: a Csermely—Hcrzbcrgcr-pór. 2. 
n Szabó—dr. llorváthné-púr. 3. a Steczovits— 
Szabóné-pár. Női egyes. Bajnok: Dr. Horváth 
Béláné. 2. Dr. Misok Imréné. 3. Ilerzberger 
Gitta.

Hotsp.ua
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A Fradi ötödik 
helyéért száz 
pengőt nyert 
14 olvasónk

A nagy derbi alkalmából érdekos kérdéssel 
leptük meg a Villám-tippverseny résztvevőit. 
A nyolcadik helyen fekvő Ferencvárosról kel
lett megmondani, hogy

a áerbimérkőzés alán hányadik helyre ke
rti.

A kérdés elég fogas volt, mégis nagyon sokan 
küldötték be a szelvényeket a nyertet ötödik 
helyezéssel. Ezek közül

huss pengőt nyerít
Hegedűs Béla, Budapest,

10 pengőt nyert:

A Villám-tippverseny 
újabb érdekes kérdése

Amikor elindította a Hétfői Napló az azóta 
fogalommá vált Villám-tippverseny érdekfe- 
szitö pályázatát, az első kérdés az volt, hogy 
a Hungária—Újpest mérkőzésen melyik csapat 
milyen arányban győz. Az eső akkor elmosta 
a mérkőzést s Így a beérkező pályázatok sor
sát is függőben kellett tartani. Jövő vasárnap 
azonban lejátszásra kerül ez a nngyfontosságu 
derbi, tehát a Villám-tippverseny jövőheti kér
dése Ismét az, hogy

Óbuda ráduplázott
a Hungária szegedi 2:0-jára

IU. kér. FC—Szeged 2:0 (0:0)
(A Hétfői Napló tudó

sítójától.)
A III. kér. megérdemelt 
győzelmet aratott a Sze
ged FC felett. Az első 
félidőben a Szeged még 
egyenrangú ellenifélnek 
mutatkozott, szünet után 
azonban visszaesett. A 
nagyobbarányu vereségtől 

csupán Pálinkás önfeláldozó védése mentette 
meg.

Kerületi támadások jegyéiben indult a játék, 
az első komolyabb akció a lő. percben adó
dott: Sárvári szépen átadta a 1 tbdát Vlgnek, 
aki viszont a jó helyzetben lévő Fenyvesihez 
passzolt, az utóbbi azonban kapu mellé lőtte a 
labdát. Majd ismét Fenyvesi lövését kellett 
Pálinkásnak védenie, mig Lutz kissé elhamar
kodva jó helyzetből kapu mellé lőtt. A 24. perc
ben Fenyvesi lövését Pálinkás Lenkei elé ütötte, 
aki kapu fölé emelte a labdát. A 30. percben 
nagy kavarodás keletkezett a szegediek kapuja 
elölt, ide-oda pattogott a labda, míg végre 
Lenkei lövését Pálinkás ártalmatlanná tette. A 
38. percben a Szeged Gerle révén veszélyeztetett,

Két súlyos futbaüsérültet 
vittek el a mentők a soroksári" 

úti pályáról
Az amatőrfronton máris olyan Izgalmak jegyé

ben folynak a mérkőzések, mintha legalább is 
a finis közepén lennének. Rengeteg a meglepe
tés. Kikapott a Postás a 111. kér. TVE-től, az 
MTK legyőzte az FTC-t, az UTE a Beszkár t. 
Több súlyos sérülés is emlékezetessé teszi a 
fordulót.

L OSZTÁLY
Pártos-ctoport

Az Elektromos vérszegény játékkal is győ
zött a MÁVAG ellen, az FTC nagy meglepe
tésre kikapott az MTK-tól, a Törekvés nagy 
formában tör előre. Érthetetlen a BMTF 
gyenge szereplése. A helyzet: 1. Törekvés 4 
játék 8 vont. 2. EMTK 4 Játék 5 pont. 3. 
MAFC. 4. Elektromos Müvek, mindkettő 2 já
ték 4 pánt. 5. MÁVAG. 6. Köb. AC, mindkettő 
4 játék 4 pont Sereghajtó a Csepeli MOVE 
pont nélkül!

Törekvés—WSC 8:0 (2:0).
Élvezetet szép játék. Az első félidőben 

még erősen tartotta magát a vendégcsapat, 
csere után azonban összeroppant. Szünet után 
a játék erősen el Is durvult. A bíró Koszolt 
(Törekvés) kiállította. Góllövök: Készéi (3), 
Regöl I. (2), Magó.

Elektromos—MÁVAG 2:0 (0:0).
A bajnokcsapat az első félidőben csak ver- 

flödött s csak a szerencse mentette meg a gó- 
októl. Szünet után már jobban ment a játék, 

de a csapat még nagyon messze van n tavaszi 
formájától. Különösen Steczovlts hiányzott a 
csapatból, A gólokat G. Tóth és Tritz rúgta

MTK—FTC 2:0 (Irt)
Al elblukodolt FTC biztos győzelemre niont 

és nem számítolt az MTK hatalmas lelkese:' •- 
•éré, ami végeredményben két nehéz pontjába 
került. A gólokat Balogh rúgta.

MAFC—FVSK 3:0 (Irt).
A MAFC együttese fölényes, biztos győzel

met aratott a feltűnően gyenge játékot mutató 
vasutasok felélt. Mindhárom gólt Benedek 
rúgta.

Gárdos József, Budapest; Kemény Zoltán, Bu
dapest és Sugár Béla, Miskolc.

öl pengőt nyertekt
dr. Varga Imre, Bpest; Bedák István, Bpest; 
Kovács Gyula, Bpest; Gáthy Dezső, Rákos- 
palota; Steiner Lajos, Kaposvár; Varga János, 
Szombathely, Ambrus Gábor, Bpest; Weber 
Ernő, Bpest; Dcmkó Ferenc, Bpest és Füredi 
Zoltán, Bpest.

A fővárosi nyerlesck pénteken délelőtt 9 és 
l óra között vehetik át nyereményeiket a szer
kesztőség helyiségében. A vidékieknek, bele
értve a rákospalotai díjnyertes pályázónkat is, 
postán küldjük el a nyeremény összegét.

melyik csapat győz ai újpesti stadionban 
es milyen arányban?

A már beküldött szelvények továbbra is ér
vényesek, de újabb szelvénnyel is pályázhat 
bárki. A pályázati szelvényt a 2. oldalon he
lyeztük el. Olvashatóan kitöltve a szerkesztő
ség elmére kell beküldeni, vagy behozni csü
törtökig bezáróan.

beadása azonban kapu mögé jutott. A követ
kező percben Kármán ugrott ki a védők közül, 
lövését a jól helyezkedő Pálinkás fogta. A 44. 
percben Kármán lövése a kapuban álló Raffai- 
ról Sárvári elé pattant, akinek hatalmas lövé
sét Pálinkás tette ártalmatlanná.

Szünet után a Kerület erősen támadott s a 
3. percben

Fenyvesi pompásan ívelt beadását Kármán 
a kapu ellenkező sarkába fejelte. 1:0.

A következő percben ugyancsak Kármán lö
vése a kapufáról pattant vissza, A 6. percben 
szegletrugást ért el a III. kerület, melyből .

Sárvári újabb gólt lőtt. 2:0.
A gyors eredmény után a Szeged visszaesett, 
erőtlen támadásait a III. kerületi védelem 
könnyen verte vissza. A 23. percben Havas elöl 
a kifutó Angyal kapta fel a labdát. A sorozatos 
kerületi támadások a 37. percben csaknem 
újabb gólt eredményeztek, Fenyvesi beadását 
Kármán irányította a kapura, Pálinkás nehe
zen bár, de kiöklözte a labdát.

A győztes csapatban Fenyvesi és Sárvári já
téka érdemel említést, mig a Szeged FC játé
kosai közül csupán Somogyi és Pálinkás tűnt 
ki.

Köb. AC—BMTE 1:0 (1:0).
A túlfűtött izgalmak közölt lefolyt meccs a 

vendégcsapat szerencsés győzelmét eredmé
nyezte. A győztes gólt Énoch szerezte.

EMTK—Csepeli MOVE 2»O (2:0).
Az EMTK jő napot fogott ki, a csepeli együt

test javuló formában biztosan verte. A gólo
kat Fekete (11-esbÖI) és Kemény rúgta.

Biró csoport
Úgy látszik, ebben a csoportban kiegyenlí

tett erők küzdenek egymással. Nincs biztos 
győztes: a Postás Óbudán hagyta a két pon
tot, a BSzKRT' pedig Újpesten s Igy egy cso
móban van hal egyesület, valamennyi két győ
zelem, egy vereséggel: HAC, Pamutipar, Turul 
TE, UTE, Poet4;, BSzKRT. Sereghajtó a BSE 
1 ponttal!

Dl. kér. TVE—Póttá* 2:1 (2:0)
A mérkőzés a Postás nagy fölénye jegyében 

folyt le, a Postás-csatárok azonban a kis pá
lyán nőm tudtak megbirkózni a fürge óbudai 
védelemmel. A mérkőzés túlfűtött izgalmak je
gyében folyt le, úgy, hogy a rendőrség eré
lyes fellépése mentetté meg a pályát a bot
ránytól. Góllövők: Lencsés és Moscheim, Illet
ve Kertész.

UTE—BSzKRT 4:1 (2:1).
Az UTE megérdemelten, ritkán látható stép 

játék után győzött. A győzelem és a szép já
ték főleg Kiss II., az UTE fiatal jobbszéfsöíé- 
nok nz érdeme. A gólokat Horváth (2), Kállai 
és Róna II., illetve Babrónyi rúgta.

Pamutipar—Te ' . ’rhég 4:2 (2:1).
A Pamutipar sz<

\ Testvériség kapv 
riilt s emiatt I ' 

lövök: Kerncr, Pajor, 
c Jávor és Kocr. s 

's g-.őzeimet aratott, 
r a Játék elején meg- 
lyn"étt kapóit. Oól- 

Mcrsva és Németh, lllet-

Pária, szept. 23.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

Luclen Gandin, a világhírei francia tőr-, 
epéé- és kardvivóbajnok, vasárnap szív
bénulás következtében meghalt. Gandin 
különösen a tőrvívásban volt utölérhetetlen

Legyőzték a Szürketaxi 
csapatát

A II. liga tegnapi fordulójának legnagyobb 
eseménye a Budafok—Szürketaxi találkozó volt. 
Nngy meglepetésre a Budafok biztos győzelmet 
aratott. Vezet a Budafok (4 játék 8 pont), nz 
Erzsébet (4 játék 6 pont) és a Millenáris (4 
játék 5 pont) előtt. A Csepel és Nemzeli követ
kezik utánuk egyformán 4 ponttal, pontveszte
ség nélkül.

Budafok—Szilrkctaxl 8:1 (2:0). Kemény, he
lyenként durva mérkőzés. A Sxürketaxi sok 
gólhelyzetben rontott. Nick (Budafok), illetve 
Bodor (Szürkelaxl) kiállítva. Budafok leg
jobbja Mészáros volt, két gólt szerzett, n har
madik Hegyes érdeme. Szürkelaxl gólját Ju
hász lőtte.

Vác FC-MlŰenárU 1:1 (OtO). A Millenáris 
jobb volt, de csatárai gyengén látták el felada
tukat. A Vác FC gólját’ Mélesz rúgta 11-esből, 

I a Millenárisét pedig Kozma szabadrúgásból. 
Kozma egy 11-est kihagyott.

ETC FC—Váci Reménység 8:1 (0:1). Gól
lövők: Urbancsik (11-csből), Kovács és Lílay. 

I Illetve Láng. Nívós, szén mérkőzés, mely csak 
| ac utolsó percekben dőlt el.

Turt:l—BSE 4:2 (1:1).
Az első félidőben teljesen egyenrangú volt 

a két csapat. Szünet után erősén feljavult a 
hazai pályáu Játszó TTE és biztos győlclmet

aratott. Góllövők: Fűzi IV (3), izécsányi, Il
letve Solt és Székely 11-esből

HAC—ZSE 7:1 (3tl).
Kemény első félidő után váratlanul bekapott 

két gólra kedvét vesztette a ZSE Góllövők: 
Táncos (3), Savunyó (2), Tóth, Csutorás, illet
ve Vati.

TLK—URAK 2:3 (1:1).
At URAK stílusosabb együttese nem bírt a 

TLK kemény védelmével megbirkózni. Gól
lövők: Jáger IL, Markó, illetve Szűcs és Jenei.

a OSZTÁLY
Stobbe-csoport

A BRSC diktálja a tempót, bár eddig nem 
kapott ellenfelet az élcsoportból. A helyzet: 1. 
BRSC 6 pont. 2. BVSC. 3. UTSE. 4. Vasas. 5: 
Pannónia 5—5 pont. 6. RTK 4 pont.

BVSC—VL kér. FC 1:0 (Őrt). Az egyetlen 
gólt Rciter rúgta.

Pannónia—MÁV Előre 8:2 (0:1). GóllövŐk: 
Galambos (3), illetve Székely (3).

Főv. T. Kör—BTSC 2:1 (1:1). GóUövők: Lip- 
ták, Juhász, illetve Maszár.

UTSE—P. Törekvés 7:8 (5:1). GóllövŐk:
Szandalszky I. (3), Gercsényi I. (2), Valcsicsák 
(2), illetve Szontpéteri (2) és Kodó.

Vasas—MFTR 8:0 (Irt). Góllövők: Herr- 
marln (2) és Benda.

BRSC—PSC 4:1 (2:0). Góllövők: Szeréna (2), 
Kontró (2), illetve Brezsányl.

RTK—BLK 8:1 (1:0). GóllövŐk: Kiss, Gaj
dos, Scheffer 1, illetve Tóth.

Kárpáti-csoport
A 33-asokra is rájárt a rúd. A helyzet: 1. 

KTC. 2. BTC. 3. SzFC. 4. 33 FC. 5. KSSE. 8. 
Hungária, valamennyi 4 pontos. Az első kettő 
két meccset játszott, a többi hármat.

BEAC—Gránit 1:0 (1:0). Az egyettmisták ja
vuló formában Novotni góljával nyerték meg 
a meccset.

PTBSC—CaTK 4:4 (2*1). Góllövök: Rein- 
hardt (2), Ondrus (2), illetve Devecseri (2) és 
Talenszky (2).

SzFC—SzAC 5:0 (1:0). Góllövők: Sárközy 
(2), Molnár (2), Bedő.

L kér. SC—Féltén 2:0 (0t0). A gólokat v. 
Keresztes és Förster rúgta.

Hungária—33 FC 3:2 (2:1). Góllövők: Kosa
ras (11-esből), Szeszler és Sábián III., illetve 
Katona és Vlsi.

BTC—KFC 2:1 (1:1), Góllövők: Komenda és 
Péter, illctvo Horváth.

KSSE—KSC 4:2 (2:2). GóUövők: Tomanek 
(2), Wíthvíndisch, Gáli (11-esből), illetve Ma
gyar (2)-

ni. OSZTÁLY
Oprée-csoport

Döntetlenül játszott az Autófaxil A felfrissí
tett UMTE pompásan fut az élen, 3 meccsen 
6 pontot szerzett. 2. BTK 4 meccs 5 pont. 3. 
ZAC 2 játék 4 pont. 4. Autótaxi 3 meccs 4 
pont. 5. PMTK 2 meccs 3 pont.

TSC—Compactor 4:0 (0:0). GóllövŐk: Habe- 
hauer (2), Lakatos és Galbkska.

ZAC—VL kér. SC 4:1 (Irt). Góllövők: Ober- 
frank, Blaskó, Korik, Neumann, illetve Péteri:

Aufótaxl—BTK 1:1 (1:1). GóllövŐk: Takács, 
illetve Krázel.

UMTE—MFOE 8:1 (2:0). GóUövők: Lőwtf, 
Blum és Kovács, illetve Zollner.

P. Remény—NTC 4:0 (3:0). Góllövők: Pe- 
csenka (2, egyet 11-esből), Páncél III. (2).

Malaky csoport
A IV. osztályból feljött SAC áll az élen! Hnl 

pontja után a négypontos Drasche, Hálókocsi, 
Köb. FC, SzRTC és FSE következik. A legjob
ban a Drasche áll, mert egy meccsel keveseb
bet játszott.

KAOE—Köb. FC 4:1 (3:0). GóUövők: Mol
nár (3), Stelczcr, illetve Végh III. Bcrger, a 
KAOE kapusa vállát törte és Jerabck, a KFC 
játékosa agyrázkódást szenvedett. A mentők 
együtt szállították cl őket a GBück-szanató- 
riumba.

FSE—SzRTC 2:0 (2:0). GóllövŐk: Király II.

Vasárnap meghalt Sámlin, 
a rettenthetetlen tiawla vi vúbajnok

A halál oka: szlvbénuSás

és Kilián, örsi FSE nagyszert játékával 
tűnt ki. .. _ .

SAC—Hnaoa 1:0 (0:0). A gyött** gólt Fritz 
rúgta. Srimácot (SAC) az 5. percbe* kiállította 
a biró.

Hálókocsi—KEAC 1:0 (0:0). GónOrO: Io< 
lontár.

KTK—NJTC UO (1:0). Góllövő: Nyerga*.
Springer-csoport

A kiesett Ga«nz nagy formában tör dőra. 
Gólaránya kiemelkedik a mezőnyből (15:6). 
Utána az UFC, Vérhalom és KAC következik, 
szintén 4—4 ponttal.

SpárU—BBFC 2:0 (2:0). GóUövők: Lőrinc 
és Berdon.

KAC—Vérhalom 4:2 (0:2). GóUövők: Pridn 
vaísflty (2) és Berényi (2), Illetve Zhnmer- 
mann A Jávorszky.

Ganz—BIK. 7:1 (5:1). GóUövők: Ambrus (2), 
Kubica (2), Sdiijitz és Paskál, illetve Thoman 
és Prahár (öngól)/

UFC—KASC 1:1 (l?0). Góllövök: Bucsán, il
letve Bartók.

IV. OSZTK'Y 
Északi-csoport

A Zsolnay TE nagy formában van, 4 mécs
esén 7 pontot szerzett. 2. RÁC 4 meccs ft pont.
3. Uránia 4 meccs 5 pont. 4. T. Előre. 5. Juta
gyár, mindkettő 3 meccs 4 pont.

T. Előre—B. Magyarság 5:0 (1:0). Góllövök: 
Sánta (2), Klacsán (2) és Illés.

Zsolnay—Juta 2:0 (1:0). Góllövök: Lelner 
és Mogvoróssy.

UVASC—Uránia 3:3 (2:1). GóUövők: Rajcsek 
(2), Müller, illetve Kész (2) és Kasza.

RÁC—ULK 3:0 (1:0). GóllövŐk: Gál, Bradács 
és Ecker.

Keleti csoport
Eddig Az Est látszik a legjobbnak. Három 

meccsen 6 pontot szerzett. 2. X. kér. FC 4 
meccs 6 pont. '3. Fér. Kaszinó 3 meccs 5 pont.
4. MÉMOSz 2 meccs 4 pont. 5. JIKSE 3 meccs 
4 pont.

Az Ett—VÁC 3:1 (3:0). GóUövők: Harrer (2)' 
és Bán, illetve Engel.

MÉMOSz—IX. kér. FC 4:2 (3:1). GóUövők: 
Uhács (2), Moldován, Kicsák (11-esből), illetve 
Friedlbauer és Sollár I. (11-csböl).

J. Kitartás—VIL kér. Amatőr 2:1 (0:0). Gól
lövök: Urbán és Singer, illetve Németh.

X. kér. FC— Drogultták 0:0 (3:0). GóllövŐk: 
Szafkó I. (4) és Szafkó II. (2).

Fér. Kaszinó—X. kor. Remény 5:0 (3t0).
GóUövők: Eszter (3), Cseszneky I. (2).

MKE—Valéria 5:3 (1:1). Góllövök: Púm (3), 
Németh és Lantos, illetve Rampftl, Paucső IL 
és Engl.

Déli csoport:
Az ETC és n DGSE között fekszik a bajnok

ság. Vezet az ETC, rt pont. 2. DGSE 5 pont. 3. 
P. Jutagyár. 4. MPSE. 5. K. Törekvés. 6, 
ETSC. 7. P. iparos 4—4 pont.

DGSE—OSOSO 2:0 (1:0). Góllövök: Simon-/ 
estes és Kramarcsik.

K. Törekvés—K. Húsos 3:1 (0:1). GóUövők* 
JUngsvald, Szabó (2), illctvo Ihász.

P. Juta—Sz. ndy 4:í”l3:fi). Góllövök: Zsebe- 
házy (2), Pasa és Fegwerneky, illetve Tóth.

P. Iparos—SzTE 3:1 (1:1). Góllövök: Woller 
I., Szálai és Dinner, Illetve Bődök (öngól).

ETC—MPSE 2:0 (1:0). GóUövők: Kovács L 
és Kovács II.

ETSC—SzNSE meccsre az utóbbi nem jo* 
lent meg.

Nyugati csoport
Az NSC és a Kalapos holtversenyben áll az

5—5 ponttal. 3. BSC 4 pont. 4. KSC 3 pont 
A BSC csnk két meccset Játszott.

Az OMSC—Budafok Fclsővároo meccsre
utóbbi nem jelent meg.

BSC—Függetlenség 3:1 (1:0). A BSC góljait 
Gerlics (2) és Gvimőthy rúgta.

NSC—Sz. Juventus 1:1 (1:0). GóllövŐk: Hóé
val h, illetve Szabó.

Kalapos—KSC 2:2 (2:1). Góllövők; Gombár- 
esik és Wcisz (11-esből), illetve Kántor (2).

s úgy az ollinpiászon, mint az Európá
ba.in ok síi gok során sok dicsőséget szerzett 
Franciaországnak.

Halála az egész világ sporttársadalmában 
osztatlan részvétet keltett.

Budatétény—Droguhlák 3:3 (1:0). A Buda
tétény nagy lelkesedésének köszönheti a dön
tetlent. Góllövők: Csöpl (2), Poszmík, illetve 
SÖtér (2) és Kisudszky.

VaMM—Nagytétény 1:1 (D0). A Vasas elbl« 
znkodottnn játszott, ami megbosszulta magát, 
GóUövők: Erdős, illetve Tóth.

TILDÉN PROFIVILÁGBAJNOK LETT
Párisból jelentik: A hivatalos tcnniizjúléko 

sok világbajnoki döntőjében Tildén 6:2, 6;kt 
7:5 arányban győzött Plaa ellen.

Pelváay lett a rövidtávú pályabajnok. A áí<H 
gyár Kerékpároz Szövetség vasárnap délután 
n Millenáris versenypályán rendezte pálya- 
bajnoki versenyének befejező részét. A bajnok
ságot Pclvásy (MTk) nvcrlo 10 ponttal. 2. 
Orczán (Törekvés) 9 pont. 3. Németh (BSE) 
5 pont 4. Schmidt (BSE) 3 pont. — A //. Off 
tályu főversenyben Boday (Jóbarát) megelőzte 
Szűcsöt és n Boneth-tcstvércket. A magyar 
tcndcmbnjnokságot Németh, Schmidt (BSE) 
nyerte. A 2. helyen Pclvásy (MTK) végzett, 
niíl egyedül fntoiln végig a versenyt, mert Or
czán nem indult A 29 körös páros verseny ben 
n Pelvásy—Néniclh-pár 25 ponttal győzött a 
Schmidt— Szücs-párral szemben.
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Labdarúgás 
a Vatikánban

Vatlkánvá.'os, szept. 23.
A Vatlkánváros lapjai jelentik, hogy rö

videsen futballpályát építenek a Vatikán
ban. A pápa ugyanis engedélyt adott arra, 
hogy

• avájcl gárda tagjai szabad óráikban ■ 
labdarugón szenvedélyének áldozhassa
nak és részUkre külön pályát építtes

senek a Vatikánban.
'A gárda tagjaiból két csapat alakult és va
lószínűleg ezek fognak állandóan játszani 
egymás ellen, mert idegen együttesekkel 
való mérkőzés természetesen nincs engedé
lyezve.

Gschweidl bevonul 
a reprezentatív oldboyok közé

Wunder 
mégis ől 
Az osz-

Bécs, szeptember 23.
(.\ Héttői Napló bécsi szerkesztőségétől.) öt

venedik alkalommal viselte vasárnap a Sta
dionban az osztrák válogatott egyszerű fehér 
ingét a horihorgas Gschweidl, Konrád Kálmán 
legtehetségesebb bécsi tanítványa. A Vienna 
kitűnő csatárát már régen eltemették, nem lé 
vén azonban megfelelőbb ember a 
mnnnscliaft jobbösszekölő posztjára, 
volt kénytelen újra elővenni Mcisl. .... __
fiák labdarúgás története mindössze hat olyan 
játékost ismer, akik ötvennél többször váloga
tottak: Blum, Horváth. Brandstödter, Rainer, 
Popovich, Wcssely. Közülük egyedül a kis Hor
váth aktív játékos még, sőt mint ismeretes, a 
világbajnoki tornán az osztrák csapat legjobb 
embere volt. Vasárnapi jubileumával Gehsweidl 
is bevonul a fenti reprezentatív old-boyok 
közé. Nyilván nem szívesen, hiszen nincs olyan 
primadonna, aki örülne annak, ha megvénül 
bármilyen szép babérkoszorúval ünnepük is.

Sulyoa szerencsétlenség egy kézilabda
meccsen. A VÁC—MAFC Budapest serleg elő
döntő meccsen Kostyál, a MAFC hátsédje a 
góllövés pillanatában oly szerencsétlenül lökte 
fel Salgót, a VÁC csatárát, hogy ez kezére 
esett s karját törte. A mentők a Zsidó-kórházba 
mállilották. A meccsel a MAFC nyerte meg 
7:5 (3:4) arányban. A Budapest-serleg másik 
elődöntőjét az Elektromos Müvek csapata 
nyerte meg az MTE-vel szemben 3:2 (1:1) 
arányban.

Páratlan drlbllt vitt keresztül Cziczvarek, a 
FÖTE kézilabdajátékosa, aki az UTE-bo készül 
lépni. Elment volt csapata szertárosához, el
kérte tőle egy 6crcg játékos játékosigazolvá
nyát, hogy igy egyesülete ne tudjon kiállni 
bajnoki meccsére s igy esetleg feloszoljon a 
csapat s ő igazolhalóvá váljék. A FÖTE csak
ugyan nem tudott kiállni tegnap a Széchenyi 
TE ellen. A magáról megfeledkezett játékos 
ellen rendkívül szigorú Ítéletet várnak.

A DSC bankettje. Kedden este nagyszabású 
bankettel nyitja meg a Duna Sport Club átala
kított klubhelyiségét. A bankett keretében díj
kiosztás, tánc és ünnepi beszédek lesznek.

A PEAC nyerte a délnyugati derbit. A PEAC. 
2:0 arányban biztosan legyőzte a Nagykanizsai 
Zrínyi TE csapatát.

Budapesti atléták Szegeden. Szegedről jelen
tik: Az SzTC vándordijas országos atlétikai ver
senyt rendezett, amelyen több budapesti atléta 
is résztvett. A százméteres futásban Minay 
BBTE 10.8 mp-cel győzött, a sulydobásban Kiss 
BBTE 1376 cnn-rel ugyancsak ő lett az. első a 
diszkoszvelésben 4255 cm-rcl. Angclmayer 
SzTC 695 cni-rel dclkerülcli rekordot állított 
fel a távolugrásban. Verbtezy BBTE uz 1500 
m-es síkfutásban 4 p. 20 mp-cel lett első.

... hogy a Ferencváros kíméletlen créllyel 
foglalt állást a hírekkel szemben és tagadja, 
hogy Toldi és Móré bármi ok miatt Is vereke
dett volna. Ezt a tiltakozást olyan helyekre Is 
adresazálla, ahol eg.v szó sem cselt Toldiról, 
Móréról és n Ferencvárosról.

... hogy Pytlila után most már Szlrlusz mes
ter Is szaktekintély lesz a futballban. Ez az 
érdekes vállóguzdnság mór csak azért Is ese* 
dékcs. mert n fórumon duhajkodó 
szaktekintélyeink** — Írásaik után 
régen Javasasszonyok.

... hogy az elnöki szobában lebonyolítandó 
Komjúdl szob.irlelcplezésl ünnepség mór most 
nagy gondot okoz az uszószlivclségnek. Miután 
a szűk terjedelmű szobában mégsem lehet 
Egyszerre elhelyezni az ünnepély összes részt
vevőit, valószínűen ugy oldják meg a kérdési, 
hogy a tanácsterem és nz elnöki szoba közölt 
•laféloszcrűcn váltják majd egymást az ünne* 
pály résztvevői.

...hogy A.'chner I.lpól. az UTE kitűnő ci
nük? jo leckéi adott u fiatalságnak arra nézve, 
bogy mire jó a klsporlolt fizikum. De o leg- 
hasznavebetőbb tapasztalatokat mégis csak u 
knockautnlt és „kiszámolt** betörő szerezte.

...hogy súlyos dilemma előtt áll a hajdan 
kiváló f<ilbn|lisl.i. oki végre szeretné tető alá 
hozni uj l:::znssil;(U. amelyet n szép tornász
hölgy h sürget. A helyréi azonban teljesen 
reménytelen, nv rl n nős fvlbalihla régi házas- 
•ágát sem akarja felbontani.

A profi birkúzósportnak meg kellett buknia
— mondják a birkózó szövetségben

Bár már régen esedékes volt a felsőbb ható
ságok intézkedése a teljesen elfajult profesz- 
szionista birkózósport megrendszabályozásána. 
érdekes, hogy a belügyminiszter az utolsó pil
lanatban az eredetitől eltérő intézkedésre hatá
rozta el magát. Amint a kiszivárgott hirekből 
megállapítható, Payr Hugó országgyűlési kép
viselő, az amatőr birkózószövetség diszelnökc 
volt az, aki a profi-birkózók érdekében eljárt 
és éppen ő volt az. aki a belügyminisztert 
eredeti szándékától eltérítette, igy a profik tu
lajdonképpen neki köszönhetik azt, hogy a 
mcgmásitha[at)annak hitt halál raitélést eny
hébb ítéletre változtatta a belügyminiszter.

Munkatársunknak alkalma volt a birkózó
szövetség egyik kiváló szakférfiúval beszél
getni, aki a következőkben ismertette a bekö
vetkezendő állapotot:

— A legfelsőbb belügyi hatóság intézkedése 
— mondta informátorunk — még ebben

az enyhített formájában Is lehetetlenné 
teszi cgyszersmlndenkorra a profiblrkózást, 

mint sportot.
— A tiltó rendszabályokkal kötelezve lettek 
prolik, hogy a birkózást nem lehet külön-

legalább egyórás artistamüsortól.választani 
továbbá a mérkőzéseknek csak produkció jel
egük lehet.

— Sokan támadják a birkózószövetséget 
imiatt, hogy tulönérzetesen és illojálisan járt 
cl a profikkal szemben. Ez súlyos tévedés és 
méltánytalan rágalmazás. Mert szeretném én 
azt látni, hogv például az atlétikai szövetség 
hajlandó volna-e eltűrni, hogy

profi diszkoszvetők jöjjenek hamis világ
bajnoki elmekkel és a diszkoszt 56 mé-

A futballtilatom rendszere a játékos
anyag s az egyesületek védtörvénye

A jálékoskimélel tudatos elhanyagolása 
csak súlyos következményekkel járhat — 
A válogatók — tehetségkutatók

A szezónnyitó futballmérkőzések teljesen 
igazolják azoknak a véleményét, akik a játék 
színvonalának hanyatlását összefüggésbe hoz
zák a sportüzö játékosok fizikai erejének túl- 
eröltetettségével. Lestrapált játékosok nem tud
nak olyan akcióképesek lenni, mint azok akik
nek kondícióját nem rongálta le a letörésig 
felfokozott játék. Innen ered, hogy az u. n. 
..nagy** csapatok játékosanyaga, egyelőre, szem- 
mellátható indiszpozicióval küzd és ezért egy 
cseppet sem lehet megtévesztő egyik-másik fa- 
voritcsapat nagy 
sokkal gyengébb

Az előjelekből
roppant nehéz 
napjaira olyan

gólarányu győzelme, klassz]* 
ellenfele felett.
ítélve
lesz már október hó első 

_ rt___  _  Játékerőt képviselő repre
zentatív csapatot a zöld mezőre küldeni, 
amely esélyes küzdelemben, méltó ellenfele 

lehel a nívós osztrák futballnak.
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is minden megfejten
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pel benne. A 
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betűi: I, Á, T, Z) 
egyszer kell beírni a 
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térré dobálják, versenyzés közben össze
vesszenek és minden „előadáson" vereke

dést rendezzenek.
És ha az ember utánanézne a dolognak, ak
kor derülne ki, hogy a diszkosz félkilóval 
könnyebb volt a szabályosnál, hogy a térmé
rők tiz métert csaltak és verekedésből már 
délelőtt főpróbát tartottak. Azt hiszem, sem 
az atlétikai szövetség, sem más sportszövetség 
nem tűrné a hasonló visszaéléseket. Hiszen ha 
a közönségnek szép birkózás kellene és a 
profik egymással technikai produkcióra fek
tetnék a fősulyt, nem is volna olyan nagy baj, 
ha előzőleg meg is beszélnék az eredmények 
kialakulását.

A közönségnek azonban, nem a szép küz
delem, hanem a müverekedés kell.

Az a fontos, hogy a szibériai tigrist a zsűri 
megintse, hogy a bolgár ..világbajnok" kac- 
kiás bajuszát az ellenfele megtépdesse és ezért 
a zsűri elnöke, aki öt pengőt kap esténként, 
a rég bevált recept szerint a kaukázusi med
vét nem létező i0 pengőre büntesse.

— Tehát a fentiekből nyilvánvaló, hogy 
nem a nemes, hanem az aljas emberi In
dulatokra volt felépítve a profi-birkózás 

üzlete.
Ilymódon a profi-birkózósporlnak meg kel

lett buknia. Halálát önmaga okozta, de nincs 
is rá szükség. Ha az északi nagy birkózó
államok, a finnek, svédek, norvégek és észtek 
a legideálisabb amatőrcszmék mellett törtek 
lándzsát és kiküszöbölték a profizmust, akkor 
nekünk sincs rá szükségünk. Meghalt, eltemet
jük és feltámadását soha nem kívánjuk.

Ezúttal is, csak a véletlen fogja befolyásolni a 
mérkőzést és a válogatás ténye, csak a fel
tűnő hibák következésének mellőzésére szorít
kozhat.

Ha rátekintünk a mai rossz futballrendszerre, 
kiütközik ebből a sokat emlegetett játékos
kíméletnek és a szövetségi egyesületek közös 
védelmi törvényének,

a játéktilalomnak tudatos elhanyagolása.
Ahol a játékosanyagot nem kímélik, ahol az év 
12 hónapjában megszakítás nélkül robololtat- 
ják a sportüzőket, ahol a csapatküzdelmek 
hevétől nmugv is túlfűtött ifjúságot, — szak
szerű kifejezéssel élve. — nem teszik labda
éhessé, — ott mindenütt észlelhetők a kifá- 
rasztásnak káros és a fizikai teljesitöképességre 
hátrányos tünetei. Elsősorban persze vagy a 
kondicióhiány, vagy a tultrénirozottság, amely 
főleg a gyors fáradtságban nyilvánul meg és 

megakasztja a szükséges akcióképcsséget.
Bizony nagy hiba, hogy a futballsport szel

lemi vezetése már huzamosabb idő óta fittye* 
hány azokra, a régi idők óta, intézményesen vé
dett szempontokra, amelyekkel elkerülhető lett 
volna, hogy a sportüzők legjava letörten veszi 
/el a lelkesítő küzdelmekben és eredményekben 
rejlő harcot és ezekben a gyönyörű csapatküz- 
delmekbcn méltónak is bizonyuljon a magyar 
sport régi, dicsőséges hírnevéhez.

Ezt az állapotot feljavítani és a játékosanyag 
teljesítőképességét felfokozni, — az előidézett 
baljóslatú viszonyok közölt, — alig lehetséges 
és legalább is nagyon nehéz. Mert hiszen

a jálékoskimélel és a Játéktllalom nem exe- 
kutálható pont t> spnrtldény alatt,

És igy jutunk el arra a megáilapilásra, hogy 
a válogatásnál, bizottságilag való megejtése na
gyon helyes és az egész világon bevett rend
szer. — nálunk is fenntartható. Mert nem a 
reprezentatív csapat végső összeállításán van a 
súly, hanem azon a tevékenységen, amit a „válo
gatók** a csapatösszeállilás fényéig elvégezni 
kötelesek. Nálunk pl. nemcsak Budapesten, 
hanem a perifériákon és a vidéken is, ’állan- 
dóan figyelemmel kell kisérniök a játékos, nyag 
képességeit. Szinte benne kell élniük az összes 
szövetségi egyesületek sportnyilvánulásaiban.

Ezek a válogatók a tehetségkutatók.
Ezek azok, akik benső összeköttetést tartanak 
fenn az egyesületek életével, a csapatvezetőkkel, 
trénerekkel' és intézőkkel. Nagyon elhibázott a 
válogatás rendszere, ha ezt a nagy tevékeny
séget csupán egyetlen embernek kell elvégezni. 
Lehetetlen teljesítmények elé állítja pl. a dik- 
tátorikus jogokkal felékesitett szövetségi kapi
tányt ez a széles rétegekre kiterjedő, felelős
ségteljes feladat.

Már ezért is alapos létjogosultsága van a 
válogató „bizottságnak", amelynek azonban na
gyon lelkiismeretes és szakértő emberekből 
kell állania. Csapntintézők vagy trénerek, — 
habár szakértelmük vitathatatlan is, — nem 
valók a válogató-bizottságba. Hiszen ezek véle
ményét ugy is kikérik vagy meghallgatják a 
válogatók.' Az a kifogás, hogy a bizottság 
könnyebben befolyásolható, mint egy „diktátor , 
abszolút nem helytálló érv.

A fulball-váiogatók legyenek tehát olyan 
független elhatározúsu egyének, akiken a 

rosszirányú befolyás nem fog.
Mert ha a célnak megfelelő befolyás érvényesül, 
akkor minden rendben van. A rosszat és hely
telent nekik kell megérezni és mérlegelni, a lel
kiismeret és felelősségérzet hatása alatt. Ha 
pedig rosszul csinálják a dolgukat, akkor vi
selniük kell a felháborodás okozta-szégyenbe- 
lycgct és tudniok kell, hogy méltatlanoknak 
bizonyullak a bizalomra. Igv volt és igv van ez 
minde'nütll Miért kell éppen nálunk máskép 
lenni? ... ..... ™Mnlcckl Román
•*

Bússá Bőves’scayek
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ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Leicesler (pari) Szilágyi. 2. 

Benvenuto (3) Gutái. 3. Pazmanitcrin (8) Tuss. 
F. m.: Vindobona, Rattrape, Jolanda, Bcngali, 
Dulcinea, Favoritin. Tót. 10:17. 12, 15, 28. — 
II. FUTAM. 1. Kid (6) Klimscha. 2. Tugend (8) 
Heiling. 3. Zylmurbafl (2>á) Szabó L. F. in.: 
Fraulcin Priel, Perhaps, Marienhof, Adclheid, 
Pcnzacola. Tót. 10:60. 25, 49. 22. — III. FU- 

Gartenmayer. 2. Light 
F. m.: Ííorace, Satyr, 

19. 20. — IV. FUTAM.
2. Telchissi (6) Szabó 

_____  ,___ ___  Gv. F. ni.: Bon Pasi, 
Ouintessenz, Gavallér, Valentin. Tót. 10:28. 13, 

.14. 12. — V. FUTAM. 1. Crlcketcr (2) Vasas.
3. Fundus (6) Tuss. 

j F. in.: Rumba, Talisman, Csatlós, Nergal, Pengő, 
; Vnterhnd, Derítő. Tót. 10:33. 19. 19. 36. —
jVF. FUTAM. 1. Colnncl (2J^) Vas. 2. Mágnás 

(3) Heiling. F. ni.: Bonvccchiati, F.vi.an, 
Frnnchp, Savannnh. Tót. 10:36. 19, 41. — VH. 
FUTAM. 1. Shdar (8:19) Tuss. 2. Grcy hope 
íl3/<) Takács. F. m.: Michclc, Victorius kirg. 
Tót. 10:19. 12, 14.
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I. FUTAM. 1. Ilona (ljá) Ivcvács II. 2. Lali 

(3) Fclsrr. 3. Ida (4) Zwillinger. F. m.: Mo- 
racka, Risico, András, Rejtély, Prókátor, Ráma. 
Tót. 10:25. 13, 17, 15. Olasz: 49. — II. FUTAM.
1. Anny (2ő) Kéry. 2. Kolozsvár (8) Feiser. 3. 
3. Parittya (pari) Kovács II. F. m.: Olga, Vajda, 
Kohinor, Bohumilla, Balaton, Jázmin, Csá
kány, Fácán. Tót. 10:305. 36, 24, 15. Olasz: 61. 
Ilona—Anny- doublé: 10:943. — III. FUTAM.
1. Magvas (2 reá) Zwillinger. 2. H. Boriskn (12)
Kovács J. F. m.: Úpupo Epops, Opál, Ugra- 
búgra. Rózsi. Tót. 10:15. 12, 27. Olasz: 59. —
IV. FUTAM első része. 1. Ragyogó (pari) Ko
vács II. 2. Olivia (2) Benkö. 3. Ingeborg (16) 
Stcinitz. F. m.: Vinkó, Fér 10., Sacv, Jeles O.
S. Tol. 10:16. 12, 12, 18. Olasz 3Ó. — IV.
FUTAM második rész. 1. Iber B. (5) Steinitz.
2. Ibrány (12) Marschall. 3. Berci (8) Maszár I. 
F. m.: Hárpia, Thvra, Tenoré lánya. Jutalom. 
Tót. 10:63. 30, 38, 21. Olasz: 115. Ragyogó— 
Iber B. doublé 10:299. — V. FUTAM. 1. 
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ter (1J4) Hauscr. 2. Semmi (1 !<)Wlesner. F. 
m.: Rebeka G., Lúgos, Babám, Lisnndcr. Tót. 
10:22. 14, 23. Olasz; 43. Vadorzó—Óbester 
doublé 10.128,
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