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A budapesti rendőrség
vasárnap megállapította,
hogy a merénylők nem
jártak Budapesten
Vasárnap este hitelesen megállapították a merénylők
igazi kilétét - London, Berlin és Róma visszautasítja
a Magyarország elleni rágalomhadjáratot
Vasárnapra Londontól Rómáig és
Berlinig fölharsant a világ lelkiismere
tének szava: a becsületes lélek, a józan
ész tiltakozik a Magyarországra szórt
rágalmak ellen. Sehol egy halvány
nyom, sehol még csak egy futófelhőnyi
árnyék se, amely homályt kergethet Ma
gyarország tiszta egére ebben az omi
nózus ügyben, őrület, téboly, gonosz
ság, gyűlölködő hisztéria: ezekből az
elemekből keverték a rágalom vitriolját,
amelyet Magyarország megmarására
szántak — jól tudjuk, milyen tájak la
boratóriumaiban. Az ősi mesét azonban
igazolta az élet: az igazságot nem lehet
lebontani a hazugság vékájával! Már
repedeznek a hazugság-véka dongái és
tisztán áll a világ előtt, hazugság a rá
galom: a sajnálkozáson és a részvéten
kívül semmi közünk a marseillei rém
séghez!
♦
A királygyilkosság ügye a budapesti fő
kapitányságot Is foglalkoztatja. Mint isme
retes, az annamassci rendőrség révén elfo
gott terroristák vallomása révén különböző
verziók keltek szárnyra, amelyek szerint a
merénylők, illetve tettestársai Budapesten
is megfordultak.
A bndapestl főkapitányságon, amint ezt
a Hétfői Naplő munkatársa határozott pon-

tossággal megállapította, ebben az ügyben
a következők történtek:
Az annamassei vallomásokat követően,
a francia országos bűnügyi rendőrségtől, a
Sureté Generáltól több távirat érkezett,
amelyek az ügyben szereplő és többékevésbé bonyolult nevű emberekről kérnek
fölvilágositást. Különösen
arra kérték a budapesti rendőrséget,
állapítsa meg, valóban itt laktak-e az
Annamasseban őrizetben lévő emberek.
A budapesti rendőrség szokott lelkiisme
retességével és precizitásával, fáradságot
nem Ismerve,
legjobb detektivjeit küldte szét a vá
rosba,
hogy eleget tegyenek a Sureté Generál ké
résének.
3
A detektívek lelkiismeretesen végigjár
ták azokat a helyeket, ahol csak föltehető
volt, hogy a nevezettek megfordullak, de
sehol semmi nyomukat nem sikerült
fölfedezni.
A budapesti bejelentőhivatal
kartoték
jait is végigkutatták, azonban, amint a leg
határozottabban megállapították,
ezek az emberek soha Budapesten
rendőrileg bejelentve nem voltak.
Mindezekből
kétségtelenül
megál'apithutó, hogy a soknevü merénylők személyé
vel kapcsolatos budapesti kombinációk nem
egyebek —- mesénél.

Százezerfőnyi tömeg és
példátlan gyászpompa fogadta
a halott királyt Jugoszláviában
Spalato, okt. 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) A halott Sándor király vasárnap
hajnalban hazaérkezett Jugoszlávia terüle
tére. A Dubrovnik cirkálóhojó hozta vissza
a tragikus körülmények között elhunyt
uralkodó földi maradványait, az a joguszláv
csatahajó, amely nyolc nappal ezelőtt in
dult el a királlyal Bocca dl Cattaro kikötő
jéből a végzetes útra.
A halott uralkodó hollteternét hazahozó
csatahajó
vasárnap hajnalban öt órakor ért a
dalmát vizekre.
Spalatoban várta halott uralkodóját a partvid,ék lakossága, A maga nemében páratlan

hogy a gyászhajó megérkezésének méltóság
teljes hangulatát még jobban emeljék és ha
megérkezik a Dubrovnik cirkáló fedélzetén
a halott uralkodóval, a tiszta horizonton
még inkább kivehető legyen az érkező
hajóraj.
A vasárnapra virradó éjszaka
megérkezett Spalatoba Karagyorgyevics
Arzén herceg,

az elhunyt uralkodó nagybátyja, Pál régensherceg édesapja. Vele együtt érkeztek a különvonaton a kormány tagjai, a szenátus és
a képviselőház küldöttsége, a belgrádi ható
ságok képviselői és számos más személyi
ség.
A Sztoján őrnagy-rakparton hatalmas katafalkot állítottak fel, amelyet gyászdrapériá
val vontak be. A rakpartot azért nevezték
cl Sztoján őrnagy nevéről, mert az őrnagy
vezetésével 1918-ban ezen a rakparton kö
tött ki az első szerb század. A rakpart kö
zelében van a pályaudvar, amelyről tovább
indul majd a király földi maradványait
szállító különvonat.
Hajnalban öt órakor
felsorakoztak a gyalogsági csapatok és
a katafalk körül elhelyezkedtek a hadi
tengerészet osztagai Is.

A rakpartot ekkor már hatalmas embertö
meg lepte el, amely ájtatos csendben figyelte
a közelgő Dubrovnik cirkálóhajó érkezését.
Kevéssel hat óra előtt már közeledett a part
felé három hldroplán. A légcsavarok bugása
figyelmeztetett arra, hogy közeledik a cir
kálóhajó. Pontban hat órakor reggel meg
szólaltak a parti ütegek s ugyanakkor Spa
lato valamennyi templomában megkondultak a harangok. Néhány perc múlva már
feltűnt a cirkálóhajó.

A Dubrovnik félárbócra bocsájtott zászlóval
közeledett. Lassan, méltóságteljesen jött a
gyászhajó, amelyet a Colbert és Duquesnc
arányokban nyilvánult meg a gyász. A har francia cirkálóhajók kisértek két oldalról.
mincezer lakosú Spalato egyetlen nagy ha Ezek a francia hadihajók a Dubrovnik cir
lotti csarnokká változott. Mindenütt csnk a kálót a marseillei kikötő elhagyása óta kí
gyászpompa jelei mutatkoztak.
sérték. A három cirkáló után
A spalaloi kikötő egész hosszában a gyász
következtek a jugoszláv hadiflotta egy
drapériák valósággal bevonták a házakat, ségei, majd az angol középtengeri flotta
a parttal szemben fekvő sok évszázados
négy hatalmas csatahajója.
Dioclelion-pnlotát és az úttest valamennyi Az angol hajóraj parancsnoka, Fisher ten
ivlúmpáját gyászfátyollal borították be.
gernagy, az angol középtengeri flotta fő
Százezerre, becsülik a spalatoi kikötő
parancsnoka, aki az egyik csatahajó fedél
ben összegyűlt hatalmas tömeget.
zetén jött Spalatoba. Az angol csatahajók
Az elmeit éjszaka és már szombaton is közvetlenül a spalatoi kikötő előtt gyorsí
óriási tömegek érkeztek a dalmát partvidék tották menetüket s amikor a Dubrovnik-cirvalamennyi 'árosából Spalatoba. Az ideér kóló befutott orra a helyié, ahol kikötött,
kező idegenek számát hetvenezerre becsülik. mar az angol és francia csatahajók sorfala
A kikötőből eltávolítottak minden hejőt, között haladt eL

A Dubrovnik cirkáló 6 óra 7 perckor
érkezett a hajóhidhoz s vetett horgonyt.

A cirkáló parancsnoka Karagyorgyevics
Arzén hercegnél jelentkezett és halk hangon
jelentést tett. A hajóhidat virágok diszi-.
tették.

Felnyitják a király
koporsóját...
A rakparton clhelyezkedett százezerfőnyi
tömeg néma, ájtatos csendben figyelte az ér
kezést és a hivatalos formaságokat. Több hiva
talos személyiség, élén Arzén herceg, a hajó
fedélzetére ment. Elsőnek a herceg járult a ko
porsó elé s néhány percig
könnyes szemmel térdepelt a koporsó előtt.
Ezután Dimitrijevics udvarmester lépett a ko
porsó elé, aki a királyt elkísérte Marseillebe.
Ezután a miniszterek, majd a szenátus és kép
viselőház elnökei s végül Dalmácia bánja já
rult a koporsó elé. Ezután egy állami aktus
következett, mert
meg kellett állapítani a halott személy
azonosságát. Felnyitották a koporsót és
jegyzőkönyvbe vették, hogy a halott ural
kodó érkezett haza.
Ezután a koporsót újból lezárták és a jugoszláv
himnusz hangjai mellett, amelyet a katonaze.
nckarok játszottak, tisztek a rakparton levő
katafalkhoz vitték a koporsót. Abban a pilla
natban, amikor a gyászmenet érintette a szá
razföldet,
újból megszólaltak az ágyuk és a nagy tö
megből a megrendülés moraja hallatszott.
Sokan könnyeztek és felhangzott az asszonyok
hangos zokogása A koszorúkat vivő katonák
hosszú sora között vonult a gyászmenet a ka
tafalkhoz.
Közben a parti ütegek állandóan
szóltak. A sebenicoi érsek nagy papi segédlet
tel gyászmisét mondott.
Az egyházi szertartás végeztével a hivatalos
személyiségek elhelyezték a koszorúkat a ka.
tafalkon. Fisher angol tengernagy két angol
tengerésztlszl kíséretében pompás szegfükoszorut helyezeti el a katafalkon. Az admirális
kél percig ábitatos esendben, katonás vigyázz-állásban állott a katafalk előtt,
majd odalépett Arzén herceghez és a angol
haditengerészet nevében részvétét tolmácsolta.
Ezután Pictri francia haditengerészeti minisz
ter követte ezt a példát, majd a többi megje.
lent külföldi személyiség. Spalato lakossága ha
talmas, nyolc méter átmérőjű, fiatal ciprusvi
rágokból font koszorút küldött. Ezután
megkezdődött a nngy tömeg végeláthatatlan
sorainak elvonulása a koporsó előtt.
A kornyékről a pnraszlok pompás nemzeti vi
seletűkben érkeztek és zárt sorokban vonultak
cl a katafalk előtt, miközben rengeteg virág
gal és koszorúval halmozták el a koporsót.
Az ágyuk dübörgése és a harangok zúgása
közé a felvonult esapalteAtek tisztelgő sor
tüzel vegyültek
a a templomi kórusok halo'.u éneket még job«
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bán emelték • gyásshangulatot. A tömeg tel
jr» egészében nem is tudott elvonulni a katafáik elölt, inért elérkezett az idő, hogy átvi
gyék a koporsót a pályaudvarra. A spalatói
polgármester, két tábornok, két pnrnszt és két
.szocialista emelte vállára a koporsót és átvit |'A hetedik rejtvény megfejtése___ ____ ___
ték a pályaudvarra a különvonalra, ahol el
helyezték azt a gyászdrapériával bevont halót, 2__________________________________
task öcsi bán.
A vonat 10 óra 12 nerckor eiiadult Zágráb
felé.
Itt klvlgnl I
A vonatot több repülőgép kisérte el utján.
amely kedden éjjel kezdődik, amikor a
A zárrá'i*! pályaudvaron halott uralkodó különvonata megérkezik a
felravatalozzák a királyJ fővárosba. Számos országból érkeznek
előkelő személyiségek a temetésre s a
Belgrádi október 14.
hatóságoknak súlyos gondot okoz a rengeteg
(A Hétfői Napló tudósilóidnak telefónelőkelő személyiség elszállásolása.
jelenléte.) A hnlolt Sándor király holttestét
A belgrádi szállodákat kiürítették s
vívó különvonat
utiprogramját megváltoz
tatták. Eredetileg azt tervezték, hogy a kü
valamennyi nem külföldi vendégnek el
kellett hagyni szállodai lakását,
lönvonat vasárnap éjjel Zágrábot csak érinti
és azonnal továbbmegy Belgrád felé. Most hogy' helyet adjon a temetésre érkezőknek,
azonban Ugy határozlak, hogy tekintettel
így is nagyon nejjéz lesz elhelyezni az ide
a zágrábi lakosság óhajára, a külön-,
geneket, akiknek özönlése a fővárosba meg
vonat hétfő délután két óráig Zágráb
kezdődött.
ban marad.
A belgrádi rádió vasárnap a polgármes
A halottasvonat hajnalban 5 órakor érke ternek a lakossághoz intézett felhívását
zik a horvát fővárosba s a zágrábi lakos közli, hogy a Belgrádija érkező külföldi új
ságnak alkalmat adnak arra, hogy a pálya ságíróknak szállást adjanak.
udvari fogadóteremben felállított ideiglenes
Páris, október 14.
ravatal előtt elvonuljon s elbucsuzhassék
a tragikus körülmények között elhunyt
Lebrun köztársasági elnök hétfőn este 8
uralkodótól. A halottasvonat hétfőn éjjel 11 órakor utazik el Párisból Belgrádba, hogy
órakor érkezik meg a jugoszláv fővárosba. résztvegyen Sándor király temetésén. A
Belgrádiján nagy előkészületeket tesz
köztársasági elnököt két elnökségi főtitkár,
nek a három napig tartó gyászszertar
Fouqniéres elnöki osztályfőnök és Belletásra,
‘ fonde testőrségi ezredes kiséri el útjára.

'Ezer alánnak!
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a marseillei KeeHtwpHáond, ingében. NíMny
héttel ezelőtt Luganóban
letartóstattak három jugoszláv alattvalót,
akikről feltételezik, hogy a Thononban letar
tóztatott Benes-Rajcsia éa Noxak-Poszplsl hor.
vát terroristákkal, a marseillei királygyilkos ál
lítólagos cinkostársaival összeköttetésben ál
lottak.
,
A luganói rendőrség a három Jugoszláv
íHítalembert letartóztatta amikor a luganói
postahivatalban várakoztak egy Hofíer nevű
egyénre, akit a rendőrség egy bűncselekmény
miatt letartóztatott, majd Svájcból kiutasított.
Hofíer feladata az volt, hogy a Zldar
névré érkező postai küldeniényékekét kü
lönböző országokban élő horvát emigrán
soknak továbbítsa.
A letartóztatott három horvát emigráns, ugy
látszik, azintén ezekre a levelekre várt..A le
tartóztatottak útlevelében Chiasso határállomás
bélyegzője van, ugyanúgy, mint a Thononban
letartóztatott két horvát terrorista útlevelében.
A luganói rendőrség ebből a körülményből
orra következtet, hogy a Luganóban letartóz
tatott húrom horvát emigráns és a Thononban
letartóztatott két horvát terrorista összekőtte
lésben állottak egymással.

A francia sajló Brill, hogy
Lebrun elnOk személye
sen vesz részt a belgrádi,
temetésen
Az ország legnagyobb rádióterme

Páris, október 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelentése.) A vasárnapi sajtó részletesen beszámol
Barthou temetéséről. Emellett az érdeklődés a
marseillei merénylet politikai következményei
felé fordul. A francia lapok szerencsésnek tart
ják, hogy tavait bízták meg a külügyminiszté
rium vezetésével, mert igy Rarthou munkájá
nak folytatása biztosítva van — írják a lapok.
A lemondott Chéron igazságügyminiszter utó
dának kinevezéséről a legkülönbözőbb kombi
nációk vannak. E pillanatban Léon Bérard vagy
Párta, október 14.
vezetését. A letartóztatottakkal közölték, Houry szenátor a legposszibilisabb jelöltek, ha
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon hogy
Marcel Regnier, a költségvetés főelőadója viszjelentése.) Az összeesküvő banda tagjai kö
Jogukban van ügyvédet választani.
szautasltaná az igazságiigymíniszteri tárcát.
zül eddig még Kraemer személye körül le
Több lap örvendetesnek tartja, hogy
Rajtics határozottan kijelentette, hogy olyan
beg a legtöbb bizonytalanság.
Lebrun elnök személyesen el fog menni
ügyvédet kíván, aki horvátul beszél.
Kraemer állítólag a Parisban működő
A királygyilkos fény
összeesküvők csoportvezetője volt.
Aliban szintén jelen volt a Ncgre Coste képeit Selmádba kUldik
nevű nagyszállóban Halcinen és bűntársai
Marseille, október 14.
társaságában. Egyes jelek arra vallanak —(A llótfót Napló tudósítójának telcfónírja a l’etit Párisién —, hogy Kraemer nem
ielentóse.)
A
vizsgálóbíró
elküldölte Lázárémás, mint az a szabó, aki az összeesküvőket
London, október 14.
Zürichben utasításokkal látta el. A legfris vics jugoszláv fökonzulnak azokat a fény
képeket,
amelyeket
Kalemenról
készített a
sebb jelentések szerint nincs kizárva, hogy
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
marseillei rendőrség.
jelentése.) Az an; . sajtó vasárnap rendkí
Kraemer igazi neve Kvaternik Egon.
A fényképeket a fókonzul elküldi
vül érdekes cikkekben számol be a királyTz afxY^nagyszinfó’^szemXIyzeté ugyanis a
.....................Belgntába,
gyilkosságrúl.r A Sunday Times hosszabb
rendőrség állal rendelkezésre
bocsátott hogy kétséget kizáróan meg lehessen álla tanulmányban fejti ki, hogy Marseille és
fényképek között Kvaternik fényképében pítani a merénylő kilétét.
Szarajevó között nincs politikai párhuzam.
ismert Kraemerre.
A merényletnél megsebesült George, tá Sándor király megöletésének nem volt nem
A letartóztatott Novakot és fíajticsot
bornok állapotáról vasárnap a kővetkező zetközi indoka, valószínűleg
orvosi jelentést adták ki: A belep írocrése
Radics, a ragyogó képességű horvát
átszállították nz annesl fogházba.
80, Mmirséklete 36.8, lélekzel vétel száma
vezér megöletése miatti bosszúból gyil
A Matin értesülése szerint lehetséges, 20. A tüdővórzés visszafejlődésben van.
kolták meg.
högy a letartóztatottakat Marseillcbe szál
Georges tábornok állapotáról ezenlnl na
lítják át s ott központosítják a vizsgálat ponként csak egy orvosi jelentést adnak ki. A horvátokat meg lehetett volna nyerni
federális engedményekkel, ellenben Sándor
elkobozta atyja alkotmányát és mint zsar
nok, habár mint jóindulata zsarnok, ural
kodott.
A merénylet, akár Horvátországban, akár
máshol tervezték, belpolitikai bosszú müve
Páris, október 14.
követség cáfolatát, valamint az Havas-iroda
volt, nem pedig más ország politikai bosszú
(A Hétfői Napló tudósítójónak telefon* budapesti lapszemléjét.
müve. Ha bizonyossá válik, amit mondanak,
jelcnlése.) A Maiin jelentése szerint Diwcome
hogy az összeesküvők főhadiszállása Ma
Kapcsot és Pospisilt
moziriport ért, aki n marseillesi merénylet
gyarországban volt, ez legfeljebb csak azt
ről íilmfeivétcll készített és szerencsésen el vasárnap letartóztatták jelentheti, hogy Horvátországban túlságosan
kerülte a királygyilkos golyóit, agyvérzés
forró volt a talaj nekik.
Marseille, október 14.
következtében meghalt.
A gyilkosság nem állott semmiféle
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónA Le Temps ismerteti a párisi magyar
nemzetközi politikai tervvel vagy törek
jelentése.) A vizsgálóbíró Rajics és Pospisil
vései összeköttetésben,
egyetlen or
előtt
gyilkossági
bűnrészessé#
miatt
kihir

E török | torok |Yö"rok'B dette a letartóztatási végzést.
szágnak sem válhatott volna hasznára,

Hl történt vasárnap a merénylőkkel

H0H5SZER6Y5R, HfiKÓCZI-UT 60.
Belgrádba, hogy résztvegyen Sándor király
temetésén.
Az Echo de Paris biztosra veszi, hogy a frarcia
politikában sem irányváltozás, sem pedig ha
bozás nem lesz. A legelső föladat az, hogy biz
tosítsák a francia kormány barátságáról a kisántántot és éppen ezért igen’ örül, hogy Lebrun
kötelességének tartotta, hogy Belgrádba men
jen.

Az angol sajtó vasárnap szenzációsán
tárta fel a klrálygyiSkosság
igazi hátterét

Vasárnap hirtelen meghalt a merénylet
foloriportere
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Anneinasse, október 14.

A Chamoniiban letartóztatott Bauer osz
trák állampolgárnak és Csaldics bolgár ál
lampolgárnak, akiket az éjszaka kihallgattak, ugy látszik nincsen közűk a marseillei
gyilkossághoz, mint a német Willingernek.
A rendőrség folytatju a nyomozást s a hét
fői nap folyamán döntő fordulatot vár.

Vasárnapi jelentés
a merénylet gyanúsított
jainak kínvallatásáról
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Csaknem valamennyi lap párisi
jelentése kiemeli, hogy a merénylettel gya
núsított vádlottakat
napokig át tartó klnvallatússzerü fag
gatásnak vetették alá.

A Sunday Refcrec párisi jelentése szerint
Pospisilt szerdától szombatig nem
hagyták aludui.

Tegnap alhatott először. Alvás közben Is
görcsösen szorongatta kezében azt a kis
arany keresztet, amelytől egy percre sem
vált meg.

Az olasz rendőrség is
nyomozást indított
a kir MygySíkosság
ügyében

mert ma egyetlen hatalom
háborút.

sem akar

A tanulmány ezután a mostani nemzetközi
helyzettel foglalkozva igy folytatja:
Van valami igazság abban a mondásban,
hogy ha az osztrák-magyar monarchia nem
lett volna, fel kellett volna találni. Mi sem
mutatja jobban a békeszerződések hibáit,
mint az a tény, hogy az osztrák-magyar bi
rodalom szándékos feldarabolása után most
kezdik belátni, milyen veszedelmes Ausztria
elszigeteltsége, amely országot éppen mi
gyengítettünk.
A Sunday Express a lap szerkesztőjének
tollából hosszú cikkben számol be arról,
hogy Franciaország a világháború befejezése
óta a kővetkező eszközökkel uralkodott:
1. Európa legerősebb hadseregét építette
ki, mialatt a békeszerződés ellenfeleit lesze
relésre kényszeritette.
2. óriási anyagmennyiséget halmozott
össze.
3. Aranyával szövetségeseit pénzelte azzal
a feltétellel, hogy azoknak Franciaország
által felfegyverzett óriási hadsereget kell
tarlaniok Franciaország politikai támogatá
sával.
Ezeket a szövetségeseit — Romániát,
Csehországot és Jugoszláviát — Franciaor
szág hatalmas német-inagyar-orosz és bol
gár területekkel növelte és ezzel
az elégedetlen népekből veszedelmes
mozaikokat alakítóit.

f.ugnno, október 14.
Amig Franciaország volt a helyzet ura,—
f.l Ihljöi Napló tudósítójának telejviijelentése.) A Corricre (lel Tic.no luganói lap sze- folytatja a Sunday Express — addig szö
ríni <> fujtuiúi rendőriig ú nBemo.-dzl telelett vetségesei engedelmesen kullogtak utána, de

amióla a németek fegyverkezni kezdtek,
a szövetségesek ugy szétrebbentek, mint
az Ijedt tyúkok.

A cikk végül Anglia teljes elszigetelődésének
szükségességét- hangoztatva, kijelenti, hogy
amint az első katona a kontinens földjére
lép, ez az angol birodalom felbomlását
jelenti.

„Sándor király
épp u.iy halt meg, mint
Ferenc Ferdlnánd..
A Sunday Express ezenkívül hosszabb cikkben beszéli el, hogy Sándor király voltaképpen
bizalmasának,
Dimitrievicsnek,
másnéven
Ápisnak, a bikának, lett az áldozata. Apis, a
bika, készítette elő Ferenc Ferdinúnd főherceg
megöletését is.
Sándor király ugyanolyan politikai gyilko
sok bosszumüvétől épugy hűlt meg, mint
Ferenc Ferdlnánd főherceg.
Sándor a nyugati diplomata és Apis, a bika,
közösen Nagyszerbiáról ábrándoztak. A cikk
ezután Ferenc Ferdlnánd főherceg megöletésének történetét mondja el, majd igy folytatja:
— Ferenc Ferdinánd meggyükolása után
DáeTllÉnilOlial
nVj9CVGrlBVwnvla

bármilyen értékpapírt
kényszer- és badiköl-

csönt napi Áron vA’árol Barna-bank, V., NAdorutca 20. Tőzsdével szemben. Telefon: 21 3-16, 10-4-67

Apis tűrhetetlen lett, sértő megjegyzéseket tett,
mert a trónörökös állítólag nem teljesítette pa
rancsait. Sándor tárgyalásokat kezdett Apisszál, majd megszervezte ellene a Fehér kéz
szövetségét és végül 1917-ben nagyon fogyaté
kos tárgyalás után Apist halálra ítélték.
Most azonban megfordult a kocka ős Apis
egykori barátja, most Marsclllehen ért
olyan gyászos véget, mintha csak a vad
szerb Apis sírjából ütött volna ró.
Corvin, az Obscrve ben Irt . vezércikkében a
legélesebben elitéli a marseillei gyilkosságokat,
hangoztatva, még ha a gyilkosok útlevele ha
misítvány volt is, valóban jugoszlúvok voltak,
Sándor király alattvalói.
A vezércikk hangoztatja, hogy a Jugoszláv
kormányzótanács
egyik legsürgősebb feladata as OLtszország
és Magyarország elleni izgalom lceslllapitása,
amely országokat őrültül azzal vádolják, hogy
a Jugoszlávia integritása elleni összeesküvések
nek adtak volna menedéket.

Szenilis ©scsőn
Mérték s-orlnt őczl, fólt divatszö
veteinkből 2 próbával, remek sza
bású f©: BŐI lányt vagy télkebatot
férőért
kóczilünk.
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Budapest, 1934 október 15.
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Jugoszláviában nyugtai*
nito zavarok vannak - irja
az olasz sajtó
•t

Róma, október 14.

(A Hétfái Napló tudósítójának telefonfelentése. A Messagero vasárnap reggel
megállapítja, hogy Jugoszláviában a nyu
galom csak külsöleges és a valóságban az
országban
igen is vannak nyugtalanító zavarok.

A magunk részéről — irja a lap — nem
akarjuk hangoztatni és terjeszteni ezeket a
híreket, amelyek Jugoszlávia belső nyugta
lanságáról keitek szárnyra, mert nem akar
juk a helyzetei súlyosabbnak feltünletni,
mint amilyen. De lehetetlen, hogy ne ve
gyük észre, hogy milyen igyekezettel akar
nak egyes körök Jugoszláviában
nagyobb zavart és izgalmat kelteni

és esetleg később jóvátehetetlen bajQkra
vezetni a nemzetet. E híreket a sajtó* nem
közölheti, de ezek szájról-szájra terjednek
a nép körében és különösen a legloljbanékonyabb csoportok körében.
Tegnap délután arról beszéltek, hogy
olasz csapatokat vonnak össze a jugoszláv határon,

továbbá azt a hírt terjesztették, hogy a
szófiai olasz követséget levegőbe röpítették
és Jugoszláviában és Spalatóban olaszellencs pogrommokat rendeztek.
Ezek a hírek nem felelnek meg a való
ságnak, de nyilván az a céljuk, hogv a nép
gyűlöletét egy bizonyos irányban polarizál
ják és ugyanakkor eltereljék a figyelmet az
ország belső bajairól.

A kErAlysyilkosságnak belpolötEkas oka van
— írja vasárnap a német sajtó
Berlin, október 14.
(A Hétfői Napló Ind ósilójának telefonjelen
tése.) A berlini lnpok budapesti jelentés alap
ján közük, hegy
az egész magyar sajtó a legcrélycsebben
visszautasítja Magyarország inegrágalmazását
a marseillei merénylettel kapcsolatban. Ezt a
vádaskodást a német sajtó is tarthatatlannak
mondja.
Az Echo de Paris állítását, amely szerint a
magyar kormányt legalább is morális felelős
ség terheli; a Deutsche Zeitung cs a Berliner
Börscnzcitung
szörnyűnek minősítik.
A Berliner Börscnzcitung ezzel kapcsolatban a
következőket irja:
A budapesti kormány tudvalévőén megcáfoltalta, hogy Magyarországon horvát emigráns
tábor van. Ezek a cáfol ltok az Echo de Paris
számára, ugy látszik, teljesen értéktelenek. A
budapesti kormány ellen emelt vádjainál
még borzasztóbb az a javaslata, hogy a

Népszövetséget hívják össze,
hogy a 11. szakasz alapján eljárhasson Mí>gyarorszóg ellen. És mindez azon a napotin
történik, amikor a francia rendőrség i^’omozósa megállapítja, hogy a marseillei me
rénylő és cinkosai egy horvát terrorszerfezet
tagjai, akik
ezt a királvgyilkosságot belpolitikai okok
ból már régóta előkészítették és egy idő
óta a gyilkosság végrehajtása céljából
Franciaországban tartózkodtak.
A francia rendőrségnek ebben az ügybenHanusifőtt mulasztásának okaival nem akarunk bő
vebben foglalkozni.
A francia cikkíróknak
azonban ma is még egyszer azt szeretnénk ta
nácsolni, hogy
mutassanak valamivel több felelősségérzetet.
A meggyilkolt kjrály törekvése és érdeme az
volt, hogy délkeleten lassanként
megszüntesse az összeütközések és súrló
dások anyagát.
A Echo de Paris, ha továbbra is igy cselek
szik, újból csak szaporíthatja azt.

Vasárnap estére hitelesen
megállapították a merénylők
pontos kilétét
lapították
a
Marseille i királygyilkos
Belgrád, október 14.
merénylő három állítólagos cinkostár
közlései
Az annemassei rendőrfőnök
sának személyazonosságát.
alapján most már
A szófiai rendőrség az oda beküldött fényminden kétséget kizáró módon megái-

ez az óriási feladat a 3+-2 csöves Orion•
303-a> reflex- super majszerkesziésénél azalkalmazott tökéletes foding*zabályozá$>al a
rádiócsövet kétszeresen kihawndío reflex-kap*
csokissal

KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL
képek és adatok alapján megállapította,
hogy a királygyilkos merénylő
Suck-Kelcmen igazi neve
Georgiev
Vlada,
aki a macedón terroristák szövetségéhez
tartozott. Georgiev
Vladát
Bulgáriában
Csernovenszki néven ismerték. Georgiev
három évvel ezelőtt hagyta el Bulgáriát és
Szófiából ugy tudták, hogy az országból
történt szökése után külföldön érintkezésbe
lépett a horvát emigránsokkal.
Sikerült megállapítani a merénylő há
rom állítólagos cinkostársának pontos sze
mélyazonosságát is. A Bcnes-Rajcsin néven
ismert horvát emigráns
valódi neve Rajics Iván,
aki a Zágráb meletti Ludbreg községben
született. Novak Jaroszláv valódi neve tény
leg Poszpisil Zwonimir, mint ahogyan azt a
letartóztatott horvát emigráns az annemassei rendőrsgen be is vallotta. Poszpisil
személyéről Belgrádban még azt is tudni
vélik, hogy ez a horvát terrorista hosszabb
ideig Percsec Iván emigráns vezér soffőrje
volt
A negyedik horvát terrorista, akinek sze
mélyazonosságát most kétségtelenül megál
lapították, a Chalqy Szilveszter néven sze
replő emigráns, akit Fontaineblcauban el
fogtak ugy an, de később megszökött. Ennek
az emigránsnak
az Igazi neve Süni Szilveszter.
Silni Szilveszter volt az, aki Georgiev Vla
dát, a királygyilkost elkísérte Marseillebe,
mig Poszpisil és Rajics azt a feladatot kap
ták, hogy abban az esetben, ha a marseillei
merénylet nem sikerül, Párisban kövesse
nek el merényletet Sándor király ellen.

Vasárnap az áhságsztráikoió
bányászok elzárták a szivattyúkat:
veszedelemben a bányai
c pécsi sztrájk-akna rémségéi
Pécs, vasbányatelep, okt. 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Pécstől hat kilométernyire van
az a bányatelep, ahová ebben a pillanat
ban az egész ország figyelnie irányul: az
ottani bányában kétszáznyolcvan méter
mélységben, alig félkilomélercs, keskeny
folyosóban
összezsúfolt,
éhségsztrájkoló
háromszázötven bányász sorsa felé ...
Vasbánya község üres. A T/ip/nen-akna
lejárata annak a bányarésznek, ahol a
sztrájkolok a föld mellében tartózkodnak.
A lift, amellyel lefelé közlekednek, négy
nap óta áll. Bejáratánál két csendőr.
Délután Öt órakor, amikor az aknalifthez érek, megszólal a telefon, amely a föld
mohét köti össze a föld színével:
— Mérnök ur, — jelenti alulról valaki
az egyik bányamérnöknek
idelent

hogy a pécsi hatóságok nem vállalják
kelve áll a telefon mdfiett, kezében a hall
tovább a felelősséget,
gatóval és ismétli szólról-szóra az előbbie
ket. Arca sápadt ajka remeg, alig tud be mert ha csak egy halott kerül elő a föld
szélni.
mélyéből a sztrájkolók közül, annak ki
Az egyik bányatisr.tviselő a fejéhez kap: számíthatatlan következményei lehetnek.
Esztergályos János újra letelefonál a föld
— Borzalmas, rettenetes! Légbcröpülméhébe:
het a bánya!
— Lemegyek hozzátok és megmagyará
A következő pillanatban meg is mondják
zom nektek...
az okát a körülálló hivatalos emberek:
Tovább nem tudja beszédét folytatni,
— Tudniillik, ha nem szivattyúzzák ki mert az elkeseredett földméhelakók közbe
a bányaléget, ez keveredik a levegővel, szólnak:
aminek következménye egy borzalmas de
— Ne jöjjön le képviselő ur! Mert
tonáció lehet. Tönkremehet az egész Thomegfogadtak, hogy aki hozzánk lejön,
man-akna és

ott pusztulnak a szerencsétlen sztráj
kolók is,

az addig marad itt, amig mi itt mara
dunk:

vagy győzünk, vagy meghalunk!
ha ez nem következik be, akkor meg a viz
Az akna körül állókén tanácstalanság
fullasztja meg őket, amely az egész bá vesz erőt cs reménykedve fordulnak Pécs
nyát el fogja lepni.
felé- A munkások bizalmijai azt tanácsolA következő pillanatban Esztergályos jók, hogy
elzárták a vízszivattyút,
János, Pécs szociáldemokrata képviselőjé
lépjen a hatóság crélye közbe
lecsukták a szellőztetőkészüléket.
nek autója torpan meg az aknabejáratnál.
és az bírja rá a bányatulajdonos társasá
A mérnök sápadtan, egész testében rész— Képviselő ur! — könyörög hozzá az got az engedékenységre.
egyik bányatisztviselő és összeteszi a ke
Közben telefon érkezik Pécsről, amely
zeit — az Istenért, telefonáljon le nekik,
hogy indítsák meg a szivattyút, meg a arról tanúsít, hogy vagy a főispán vagy
szellőztetőt, mert különben ...
— Tudom, értek hozzá — feleli Észtéigályos és máris telefonál. Hosszasan tár
gyal velük, aztán csüggedten teszi le a
hallgatót:
— Nem hallgatnak rcám.
Egy másik telefonon a bánya egyik ve
zető embere betelefonál Pécsre, Szapáry
Lajos gróf főispánhoz. Azt mondja a fő
ispán. I'0'’V
ő rögtön jelenti tovább Budapestre a
bdüfymininteroek áa aat te kö*«i,

a főszolgabíró Jelentette az esetet a bel
ügyminisztériumnak s a miniszterelnök
ségnek Is.

Azt kérték, hogy Budapesten lépjenek közbe
megfelelő helyen, mert ütött a huszonne
gyedik óra.
Esztergályos János képviselő, aki szómba
Ion a késő éjszakai órákban a bánva mé
lyében tartózkodott n sztrájkolók között,
idegesen jár fel-alú:
- Életem le^rénitn'l b emléke lesz, amit '
odalent láttam. Többen öngyilkosságot akar
tak elkövetni m éhségkintól és amikor tár

saik fel akarták őket küldeni, rongyokból
kötelet csavarlak és
öngyilkosok akartak lenni,

ugy kötözték meg őket társaik. Most össze
kötözve hevernek a nedves szénporban.
Kiderül az is, hogy
húsz betege van már lent a föld
lyén az éhségsztrájknak.

mé

Ezek sem akarnak feljönni. Társaik, az
egészségesek élelmet kértek a bányatársa
ságtól, de ezt csak hatósági ................
közbelépésre
kapták meg.
Pécsett azt beszélik, hogy vasárnap dél
után ultimátumot kaptak a bányászok a
társaságtól: ha hétfőn estig nem jönnek
fel, illetve nem állanak munkába, ugy
nemcsak a Thoman-aknánál, hanem az
egész bányatelepen beszüntetik a munkát.
— Isten őrizz — mondják —, hogy ezt
megtudják azok odalenn, mert
dinamit is van az elkeseredett
reknél,

cmbc-

akik a négynapos éhségsztrájktól már el
határozó erejükből is sokat veszítettek . ..
Vasárnap este ezek az ujabb hirek pat
tantak ki:
a bányaigazgatóság kihirdette, hogy
hétfőtől kezdve a pécsi szénmedence
valamennyi bányájában beszünteti a
munkát,

a keresztényszocialista bányászok
csatlakoztak a sztrájkotokhoz.

viszont

Battyán Béla,

Hirtelen meghalt Kiss Menyhért
a költő-politikus
Vasárnap tragikus hlrtelcnséggd elhunyt 5fl
eves korában Kiss Menyhért volt nemzetgyű
lési képviselő, az ismert politikus-poéta.
Kiss Menyhért vasárnap a Szabadság-téri
Országzászlónál beszédet mondott. A kétórás
beszéd után felhcnilten ment lakására, ahol
hirtelen rosszul lett, eszméletét veszítette.
Miro orvosi hívlak hozzá, már halott volt,
szivszélhüdés ölte meg.

MINDÉI
A VEV(Uek.
| nm lekeie Dörkeztvo x&tt- >> 3.6t j
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Női kesslytt, végig bélelt, több színben.. P
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rendkívül
finom, tartóé
.........
P
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zel vrrrolt, barna ........................................ P
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_

TestsrinU bélés harisnya ..................... P L-----Mattsetyem harisnya, finom mű selyemNőt meleg harisnya,
oy«őrt«

bordázott

f «50

kötés ..

3-3o

FOrii pyjamaöltöny, kompiét nagyság.
nagyon ló flanelból.......................................... p
Reggeli köntös, finom „Matt a«é- anyagKi, női komplett nagyság, divataiméi.. P
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Finom kötött rnhák, kötött hkrok. puUoverek, sport kötött ruhásat ö issen Áruim
a naiam megszokott Unom minőségek 1

Alacsony Arak!

Vidékre postán, ntánvétte

Heilig=26
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Lugköves csata Kispesten

Jtecó meWdt
ttyiMi áytn át nyitva
Játékidő Siüruítnétkii£
IbótátoC

A haragos tőnökné lúgot öntött a feleselő Inas szemébe
Vasárnap reggel Kispesten a Zrinyi-utca
206. számú házban irgalmas jelenetek ját
szódlak le.
A házban lakik Beliánszky József cipész
mester, ott van a míihelye is. Beliánszky
korán reggel elment hazulról, felesége és
Zeffer Miklós tizenöt éves tanonc maradt
csak odahaza.
A tanonc gazdája feleségének segédke
zett, közben valami miatt szóváltásra került
• sor köztük. A flu feleselni kezdett az (Vi
szonnyal, goromháskodott is vele, mire
BeUánszkyné olyan mérges lett, hogy ki
ment a konyhába,
fölkapta a lugkövel telt üveget éa a
maró folyadék egy részét Zeffer Mik

lós felé öntötte.
A fiú mindkét kezét maga elé tartotta, de
a lugkő az arcába fröccsent ée a balszemére is került a maró folyadékból.
A súlyos égési sérüléseket szenvedett fiút
a kispesti mentők részesítették első segély

ben és mivel úgy találták, hogy
a balszeme világa komoly veszélyben
forog,
sürgősen beszállították a II. számú szemé
szeti klinikára. A klinikán nyomban ápolás
alá vették. Remélik, hogy sikerül megmen
teni a szemevilágát.
Beliánszkynét előállították R rendőrségre Ovideótói 100 kilométernyire fekvő
Allaés megindították ellene az eljárást.
ner-be. Ezek a csapatok ma fognak megér
kezni Ovideoba. Katonai csapatok vonultak
be Puerto dél Ponfon-ha is. A katonai csa
patok Ovideoba való menetelésük közben

Budapesten keresik
egy hollandi gyáros
megszöktetett leányát
Vasárnap reggel a hollandi rendőrség a
berlini reudőrigazgatóság közvetítésével rá
diógrammot küldött a budapesti főkapitány
ságra. A rádiókörözés egy szép, gazdag,
hollandi leány fölkutatására kéri a buda
pesti rendőrséget.
A hollandiai Del/ti város rendőrsége In
dította útnak a körözést. A rádiógramm
szerint
Van Ri Teuntje, egy dclftii gazdag gyá
ros tlzennyolcéves, szép, fiatal leánya
eltűnt

azon a napon tűnt el a fiatal Van den Hooven is. Az ottani rendőrség szerint a fiatal
ember megszöktette a leányt.
Közli a rádiógramm azt is, hogy a fiata
lok Dél-Amerikába akarnak szökni, Sváj
con és Ausztrián át igyekeznek egy olasz
kikötő felé. Svájcot és Ausztriát Minden
valószínűség szerint már elhagyták és most
Magyarországon át folytatják útjukat.

Nagyösszegü pénz van náluk, lehet, hogy
repülőgépen, vagy autón igyekeznek a ten
geri kikötő felé.
és a nyomozás adatai szerint Van den
A hollandi rádiógramm alapján a főka
Hooven L. Abrahám tizenkilencéves delftii
pitányságon azonnal megindult a nyomozás.
fiatalember szöktette meg.
A
rendőrség sorra
Elmondja a rádiógramm, hogy a tizen
érdeklődik a budapesti szállókban, fel
nyolcéves szép leány eltűnése előtti napon
világosítást kér a menetjegylrodáktől
koezoniba font hosszú haját bubira
vágatta
és kutatja a bubifrizurás hollandi leányt és
és többé már nem is ment haza. Ugyan szöktetőjét.

.

x................

........,

Kemács zongoragyáros
dr. Bakody elmeorvos
szakértő elleni perét is
elvesztette
Közel öt esztendeje a
törvényszék és a Tábla
valamennyi polgári ta
nácsát
foglalkoztatják
azok a végnélkiili kár
térítési perek, amelyek
ben az állandó felperes:
Kern ács Károly, az egy
kor dúsgazdag, de az
.
,
Igazságügyi Orvosi Ta
nács állal is elmebetegnek nyilvánított 70 éves
rongoragyáros.
A pereskedések lavináját Kemácsnak a sa
ját családja által megindított gondnokság alá
helyezési eljárása indította el, amelynek során
Budapest legkiválóbb elmeorvos-szakértői: dr.
O/dh Gusztáv, dr. fíakody Aurél, dr. Kiss Ödön,
dr. Fabinyi Rudolf és dr Schuster János,
köt- éa Önveszélyes, tüdőién! mániában
szenvedő elmebetegnek nyilvánították
Kernács Károlyt, mire családja még 1030 jú
liusában beszálliitatta a Schwartzcr-sznnatóriumba. Innen azután dr. Minlch Károly törvényszéki orvosszakértö véleménye alapján sí
került kiszabadulnia.
Kernács ekkor elsősorban is az azóta elhunyt

Egyszerre öl haditörvényszék állt munkába
fonton szocialista uemélyhégeket tar
tóztattak le.
Híre jár, hogy a népi agrárpártba tar
tozó fiatal tagok együtt működtek a rend

őrséggel.
Ovideo és Gijan között helyreállott a ren
des közlekedés. Három zászlóalj gyalogos,
egy lovasszázad és két tüzérüleg érkezett ar

Férfiöltöny vagy télikabát
mérték után 88 pengőért
ren

^“bússal, 2 próbával, elegáns kivitelben

Rnhakereskedelml Vállalat, Ferenc-kUrut 89, JU em.

Bordeaux, október 13.

A „Turquesa" gőzös, amely
fegyverekkel útban volt Spanyolország
felé

heves összeütközésekbe bocsátkoztak
és amelyet a spanyol hatóságok kérésére
feltartóztattak és átkutattak, ma engedélyt
a felkelőkkel.
akik hir szerint súlyos veszteségeket szen kapott utjának folytatására. A szállítmány]
vedtek. Az áldozatok számáról jelenleg még lefoglalt részét és a letartóztatott legénysé
get szárazföldön szállítják Spanyolországba.
nincsen pontos adat

Súlyos motorkerékpár
szerencsétlenséget
okozott egy Játékos
kutya
Bátaszék, október 1?.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefónjc.lentése.) Bakán Lőrinc sándi vendéglős
oldalkocsis motorkerékpárján kirándulásra
indult. A kirándulásra Jenő nevű fia és Tóth
János ismerős fiatalember kisérte el. Az
oroszlói országúton haladtak, mikor az
egyik utmenti házból

fél kilométer

után Békán Lőrinc megunta a játékot és
meg akarta előzni a kutyát,

amely a hirtelen gyorsító motorkerékpár alá
került.
A motor felborult

és Összetört, az utasok pedig az árokba zu
hantak.
hatalmas kutya futott elő
Mindhárman súlyosan megsebesültek. Egy
és vidám csaholással követni kezdte a mo arrahaladó autó eszméletlenül szállította be
tort, Körülbelül
őket a legközelebbi községbe.
... .. ...

. ...

■

Rust német miniszter
vasárnap elutazott Budapestről

Rust Bernhardt német birodalmi minisz
ter, aki Hóman Bálint kultuszminiszter
meghívására egy hétig időzött nálunk. Bu
dapesti tartózkodásának eredményéről el
utazása előtt a sajtó számára az alábbi tá
jékoztatást adatta ki:
»-» Rust birodalmi miniszter budapesti
tartózkodását felhasználta arra, hogy meg
ismerkedjék a magyar kulturális intézmé
felesége és négy fia ellen Indított bűnvádi
hajszát, de az ügyészség ezekben nz ügyek nyekkel és
ben megszüntette az eljárást, mira
felvegye ■ közvetlen baráti érintkezést
azokkal a személyiségekkel,
Kernács 60.000 pengős kártérítési pert In
tőit a Schwarczer-azanatórium ellen
akiknek szerepük van az ország kulturális
és talán ő volt legjobban meglepve, amikor fejlődésének előmozdításában. E látogatás
úgy a törvényszék, mint a Tábla neki adott alkalmával, amely a két ország közt fenn
igazat és csak a Kuria Térfy-tanácsa utasította álló barátságos kapcsolatoknak megfelelően
el azután a keresetet.
rendkivül harmonikusan és szívélyesen
Most már az orvosszakérlőkre került a sor folyt le, Rust birodalmi miniszter és Hóman
és miután ezek közül a legtöbb ügyben már kultuszminiszter között
pervesztes lett Kernács, szombaton tárgyalta a
a német birodalmat és Magyarországot
Tábla dr. Gönczy-tanácsa Kemácsnak dr. Ba
kody Aurél ellen indított perét. Kernács azzal
érdeklő valamennyi kulturális kérdést
vádolta meg Bakodyt, hogy azért állított ki
megbeszélték.
róla hamis bizonyítványt, mert családja neki
A birodalmi miniszter vasárnap elutazott
ezért 800 pengőt és egy zongorát ígért.
Budapestről.
A Tábla végül is Kemácsnak ezt a keresetét
is elutasította, de — mint értesülünk — ezzel
még korántsem ér véget a 70 éves volt gyáros
perlavinája, mert decemberben már a Tábla
elé kerül dr. Oláh Gusztáv elleni kártérítési
pere, ezenkívül pedig már beadványt intézett
a bírósághoz a Schwarcrer-szanatőrium ellen
elvesztett 60.000 pengős perének ujrafelvétcle
ügyében.

Működik a spanyol
haditörvényszék...
Madrid, október 14.
Tegnap este öt haditörvényszék munkába
állolt.
A rendőrség házkutatásokat tartott ab
ban a városnegyedben, ahol az egyetem
van és ezeknek során nagymennyiségű fegy
vert. lőszert és különböző iratokat foglalt
le. Mús házkutatások alkalmával

Rj>ufctít~fícLc<a’va Gumin def&i

A Zsigmondy-emlékverseny nyílt lesz,
mert ha november első rmpjaiban, a vi
lágbajnokság előtt rendezik, akkor az
Európabajnok Fészek-csapat valószínűleg
nem indul. így a legnagyobb esélye a
Bridgeklub csapatának van, amelyre ve
szélyes az Országos Kaszinó esetleg induló
csapata lehet.
♦
A licitet Észak indította 1 kárával, Dél
1 pikkjére Nyugat 2 treffet mondott, mire
Észak 3 pikkes forszot adott. Dél nyom
ban telemre ment és 6 körrel válaszolt,
Nyugat menteni próbált 7 treff bemondás
sal, de Észak bemondta a 7 pikket.

A Független Kisgazdapárt vasárnap a Haj
dúság nagyobb községeiben tartott szervez
kedő gyűléseket. Hajdúnánáson, Hajdunádudvaron, Püspökladányban,
Hajdúböszörmény
ben s Balmazújvároson. Eckhardt Tibor veze
tésével Hegymegt-Kiss Pál, Andaháty-Kasnya
Béla, Szakács Andor, Dinich Ödön és Rakovszky Tibor országgyűlési képviselők vet
tek részt a gyűléseken és ismertették a párt
célkitűzéseit.
♦
A gazdasági cselédek költözködés! idejének'
megváltoztatásáról szóló földművelésügyi minfazleri rendelet — melyet a 33-as bizottság
most tárgyalt le — a legközelebbi napokban
megjelenik a hivatalos lapban. A rendelet
szerint a gazdasági cselédek költözködés ideje
ezután az általános szokásokkal és az eszerint
kötött szerződésekkel ellentétben nem január
1-én történik egyik munkahelyről a másikra,
hanem mindig március hó 1-én. A rendelet
kiiadását és a költözködés egységes szabályo
zását a gazdasági cselédek szociális és egész
ségügyi érdeko telte — a miniszter indokolása
Ezt az érdekes elosztású játszmát az szerint — szükségessé, mert tarthatatlan volt
Észak-Dél vonalon dr. Hernád és Miklós, a az az eddigi gyakorlat, hogy a gazdasági cse
Nyugat-Kelet vonalon dr. Molnár és Keéri- lédek a legnagyobb télviz idején voltak kény^
Szántó játszották:
telének családjaikkal egyik uradalomból a
másikba — uj munkahelyükre — költözködni.
Pikk: A, D, B, 8
Kir: K,!)
Karó; K,B,6,4,2
Trafl: A, 2
H ÉSZAK
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Pikk: 4,3, 2
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Pikk:
Kír:
Karó:
Troli:

K, 10,7,6,5
A, 8,5,4,2
—
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♦
A Diplomás Klub párosversenye nem
lesz bajnokság. A szövetség vezetősége
megtagadta ezt az elnevezést az érdekes
kísérlett versenytől. Végre egy bölcs szö
vetségi határozati

fcudnpest, 1934 október 15.
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Megoldották a tőlgyfauccai
kettős öngyilkosság titkát
Gondáné és albérlője azért mérgezték meg
magukat, mert a rendőrség rájött, hogy össze
köttetésben álltak az elfogott mérnök-betörővel
Szombaton a késő
esti órákban kettős ön
gyilkosság történt a
szomorú emlékű Tölgy
fa-utca 4. számú ház
ban, olt, ahol évekkel
ezelőtt a Lédc.er-házaspár megölte, kirabolta
és feldarabolta Kodelka
hentesmestert. Az öngyilkosjclölteket: Gon
da Emil asztalos feleségét és albérlőjét,
Dallos Ferenc péksegédet a Rókus-kórházba
szállították, ahonnan vasárnap délben mind
ketten gyógyultan tértek vissza a tölgyfa
utcai lakásba.

— Tudtam, hogy előbb-utóbb rendőr
kézre kerülök — mondotta a férfi és töre
delmesen bevallotta, hogy Scheiring Ferenc
a neve és hogy junius óta egész sereg be
törést követett el.
Scheiringnél pontos jegyzéket találtak,
amelyet azokról a helyekről vezetett, ahol
betört, sőt azt is feljgyezte, hogy mikép
pen követte el a betöréseket és hogy me
lyik helyről milyen értékeket vitt el. Saját
feljegyzései szerint betöréseket követett el
riglihuzással, álkulccsal, ablakbemászás
utján, falbontással, ajtófelfeszitéssel és
zártöréssel.

kétszer tekercselt izzószál — fontos
lipusoknál 20%-ig növeli az uj gáz
töltésű TUNGSRAM D lámpák fényteljesitményét. A nagyobb fényt a
Dekalumen, a kisebb áramfogyasztási
pedig a watt-jelzés már előre mutatja.'

TUNGSRAM n

Elvitt a betörések színhelyéről iivegncmüt,
porcellánt, férfiöltönyt, női ruhát, evőeszközöket, ékszereket, fehérneműt, gramofont, rádiót, sőt csillárt és fürdőszobaberen
dezést is: mindent, ami a kezeűgyébe került. logházba.
Bevallotta, hogy a lopott értékeket női
A rendőrségen természetesen nem adtak
amelynek a hátterében rendkívül érdekes orgazdák utján értékesítette.
hitelt Gondáné védekezésének és felszólí
Összesen hat nőt nevezett meg, köztük
és az utóbbi esztendők egyik legnagyobb
tották, hogy igazolja bizonyítékokkal állí
szabású lakúsfosztogatási bűnügye áll.
Gonda Emllnét is.
tásait. Ugy látszik, a rendőrségen történ
Az elmúlt hét közepén történt, hogy Szűcs Azt is elmondotta, hogy Dallos Ferencet teket Gondáné elmondotta Dallosnak, aki
Kálmán detektivfőfelügyelö csoportja hete már régebb idő óta ismeri, mert valami vel együtt,
Fe- kor egy házban lakott Dallossal és Gonkig tartó hajsza után elfogta Scheiring ”
attól való félelmükben, hogy súlyos
renc huszonkilenc esztendős műszerészt, aki dáékkal.
következményei lesznek a Scheiringgel
négy hónap óta nem kevesebb, mint
Gondánét a rendőrségen szombaton dél
való barátságuknak, szombaton este
után kihallgatták. Azt mondotta, ő nem
hatvankét betörést követett el.
közös elhatározással a halálba akartak
menekülni.
A betörőt úgyszólván a rendőrség egész de- tudta, hogy a brilliánskarkötöröl szóló zá
tektivtestülete hajszolta és csak ugy tudták logcédulát Scheiring betörés utján szerezte, A _______________
Rókus-kórházban azonban
a gyors orelfogni, hogy a régi bevált módszer szerint mert máskor is hozott hozzájuk kisebb-na- vosi segítség megmentette őket az életnek
a zálogházakat figyelték. Lassú detektivnek gyobb értékű tárgyakat és zálogcédulákat és vasárnap óta mindketten a lakásukon
a múlt hét keddjén feltűnt, hogy az egyik Scheiring, aki azt állította, hogy ezek az ő vannak.
zálogházba egy kisleány olyan értékes bril- tulajdonát képezik. A brilliánsékszerre vo
A rendőrség tovább nyomoz a Scheiringliánskarkötőt vitt elzálogosítani, amely sem natkozóan azt mondotta Gondáné, hogy ezt féle betörési ügyekben s ezzel kapcsolatosan
miképpen sem lehetett az övé, vagy — amint Scheiring azzal adta át neki, hogy tegye
hétfőn vagy kedden újra kf fogják hall
erre szegényes öltözékéből következtetni le zálogba, mert
gatni ugy (iondánét, mint Dallost,
neki munkába kell mennie és nincsen
hetett — hozzátartozójáé. A detektiv a kis
Ideje a zálogházban várakozni.
akiknek talán sikerülni is fog magukat az
lány nyomába szegődött és megállapította,
hogy
Ezért küldte el Gondáné a kislányát a zá- orgazdaság gyanúja alól igazolni.
Vasárnapra kiderült, hogy a kettős ön
gyilkosság oka nem szerelem, nem is
anyagi ok, hanem egy brilliánsékszer
elzálogosításából származó rendőri el*
járás,

DU PL ASPIRÁL LÁMPA DEKALUMEN SOROZATBAN sW

■ Töllgyfa-utca 4. számú házba tér be,
Gonda Emil asztalosmester lakásába.

A tölgyfautcai ház elé is detektiv került,
hogy megfigyeljék, kikkel érintkeznek Gondáék. így állapították meg, hogy
a Gondáéknál albérletben lakó Dallos
Ferenccel többször találkozik egy ma
gas, szőke fiatalember s egy-egy na
gyobb csomagot ad át a péksegédnek.

Éjszakai tűzvész pusztított
a Visegrádi-utcában
Kíváncsiskodó éjszakai publikum

A legutolsó nagyobb csomag is másnap reg autótóbora a tUz körül
gel zálogházba vándorolt. Tartalma fehér
nemű volt, amelyen B. F. monogram disz
Vasárnap éjszaka két
lett. Kiderült, hogy Balogh Ferenc állam
óra tájban, a Visegrádi
titkár lakásából vitték el.
utcában szolgálatot telje
A detektivek most a péksegédet kezdték
sítő rendőrőrszem észre
vette, hogy a Visegrádi
figyelni és amikor a péksegéd legközelebb
utca és Vág-utca sarkán
ismét találkozott a csomagot hozó férfivel,
levő mühelytelep épüle
ennek az ujabb férfinek a nyomába is sze
tében
tűz ütött ki. Azon
gődött egy detektiv. A férfi a Szemlőhegyre
nal értesítette a tűzoltó
ment, ahol betért egy házba. A detektiv
kat
Rövidesen
négy őr
utánament s igazolásra szólította föl.
ség robogott autókon,
szerelvényekkel a
Visegrádi-utcába, Ausch és Wunderlich főtisz
tek vezetésével. Kivonultak a mentők is, hogy
ha baj van, kéznél legyenek, a Mosonyi-utcai
rendőrlaktanyából pedig csapatszállító autón
rendőröket küldtek, hogy kordont vonjanak
az égő épület köré.
Az egyemeletes raktárépület földszintjén
Treiser Jenő malomberendezési vállalkozó mű
helye van, a többi részeit pedig Zalán Aladár
berendezési vállalkozó és Vasváry Mihály fo
gaskerékgyáros bérli.
Az épület jórészt faanyagokból készült, ■
teteje kátránnyal van befödve

és a gyúlékony anyag tápot adott a tűznek.
Az épület valamelyik zugában keletkezett a
tűz, a lángok percek alatt terjedtek tovább és
mire a rendőr észrevette,
már a tető la lángban állt.
A tűzoltók egyszerre tiz sugárból kezdték
vízzel elárasztani a húsz méter széles, hetven
méter hosszú épületet.
A tűzoltók, mentők és rendőrök felvonulása
nagy riadalmat keltett a szombat éjszakai élénk
forgalmú körúton és
a kíváncsiskodó éjszakai publikum autó
kon, taxikon robogott a Vtaegrádi-utcába
és a bámészkodó tömeg valóságos autótábora
gyülekezett a környéken.
A tűzoltók megfeszített munkával félóra
alatt lokalizálták a tüzet, megakadályozták a
veszedelem továbbterjedését, de
reggel hétig tartott, amíg végleg eloltották
a tüzek
A műhelyekben nagymennyiségű áru és nyers
anyag pusztult el. Hétfőn tartják meg a fűz
vizsgálatot, hogy megállapítsák, mi okozta a
tüzet és mennyi a kár összege.

Négy klubban lesz ujabb
vizsgálat a közeli napokban

arra, hogy a HEZOLITE-RAPID meg
oldotta a modern borotválkozás
problémáját, — mert víz, szappan és
ecset nélkül

1 perc alatt

tükörsimára borotválhatja arcát.
Bársonyos üde arcbőre lesz és meg
szűnik az arc száraz felkapartsága

Próbadoboz

24 fillér

eredeti doboz P 1.50, óriási tubus
2.— pengő
Kapható minden »zaküzletben és a
készítő Dr. HOIXZER vegyész
1,latszertárában: Teréz-kOrút 8

A belügyminiszter utasítására a fővárosi a Terézvárosi Társaskör és a Keresztény
és rendőri hatóságok vizsgálatot folytatnak Nemzeti Klub ellen indult vizsgálat.
három budapesti klub ellen: a Pátria Klub,
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap
érdeklődött illetékes helyen a vizsgálat ed
digi állásáról. Megtudtuk hogy a Pátria
Klub ellen azért indult vizsgálat, hogy
tisztázzák: a hazárdjáték a kártyarendelet
betartásával folyik-e és
a pinkát

nemhlvalásos
bérlik-e,

Játékrendezők

mert ezt_ a kártyarendelet szigorúan tiltja,
A Terézvárosi Társaskör és a Keresztény
Nemzeti Klub ellen azért folyik a vizsgálat,
mert
a tagfelvételi dijakkal • klub vezető*
sége nem számolt el pontosan.

A Pátria Klubban a hazárdjátékot nem
tiltották be a vizsgálat tartamára, de a má
sik két kaszinóban tilos minden hazárd
játék. A vizsgálat körülbelül két hetet vész
még igénybe.
A Hétfői Napló munkatársa vasárnap
megtudta azt is, hogy a belügyminiszté
rium utasítására a rendőrség és a főváros

polgármesteri hivatala több más klub ellen
is vizsgálatot indit. Információink szerint
a közeli napokban négy másik klub ellen Indul meg a vizsgálat.

Azt természetesen szigorúan titokban
jak, hogy mely klubokba látogatnak
hatóságok emberei.
Ha e vizsgálatok adatai komolyabb ter-^
mészetü visszaéléseket állapítanának meg,
a belügyminisztérium szigorú megtorló in
tézkedésekkel él: felfüggeszti a klub műkö
dését, vagy véglegesen lezárja a helyiségeit.
Ha azonban kisebb jelentőségű szabályta
lanságot észlelnek csak, akkor megelégsze
nek a klub vezetőségének megintésével.

Betörőt fogott a szín
házban Erdélyi Mihály
színigazgató
A vasárnapra virradó éjszaka jól öltözött
férfit állított elő a rendőr a főkapitányságra:
Erdélyi Károly ötvenéves halászt, a rendőrség
egyik régi ismerősét, aki már sokszor szere
pelt a bűnügyi krónikában.
Erdélyi Károly most különös előzmények
után került a rendőrségre. Erdélyi Mihály iró,
a Kálvária-téri Józsefvárosi Szinház igazgatója
szombaton esto előadás után, amikor a közön
ség már fávozőfélben volt, a kulisszák mögül
az igazgatói iroda felé tartott. A folyosón leg
nagyobb meglepetésére
szembetalálta magát egy férfivel, aki az
irodából Jött s egy aranyozott, nehéz fo
telt cipelt verejtékezve.
Első pillanatban azt hitte, hogy a szinház va
lamelyik uj diszletmunkásával áll szemben,
akit még nem ismer. Az ismeretlen ember
azonban, amikor meglátta
Erdélyit, hirtelen
letette a fotelt és futni kezdett. A színigazgató
most már útját állta, lefogta és rákiáltott:
— Kicsoda maga? Hová akarta vinnie ezt a
fotelt?
Az ismeretlen ember a vállát vonogatta, nem
is kellett tovább gondolkozni, most már kide
rült, hogy
betörő, aki furcsa zsákmányra: aranyozott
fotelre vadászott.
A színigazgató rendőr hívott, az igazoltatásnál
kiderült, hogy a betörő névrokona: Erdélyi
Károly a neve. A főkapitányságon a detektivek
régi ismerőst üdvözöltek benne:
Erdélyi már hétszer volt büntetve lopásért.
A detektivek maguk is kíváncsiskodva kérdez
ték. mit akart kezdeni az aranyozott karos
székkel, de Erdélyi Károly nem adott magyaráa rendőrség őrizetbe vette.

Magyar népi csipke
és kézimunka-

VERSENY
Résztvesznok: Az ország
legkiválóbb népművészeti
csoportjai
Bemutatás és eladás a föld
szinten

Megnyitás: október 15-én
versenybizottság a magyar népi
kézimunka országosan ismert szak
embereiből áll
A
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között jelentős közeledés történt. Nem lehe
tetlen, hogy Wolff Károlynak sikerült Gömbös
Gyula miniszterelnököt is álláspontjának meg
változtatására rábírni és Baross Gábor jelölte
lését elejteni.
Addig is, amig a vezérigazgatói szék betöl
tését illetően végleges döntés történik, Márkus
Jenő marad a BESZKÁRt vezérigazgatója, sőt
a városházán nem tartják lehetetlennek azt
Szept. 1-án Indult n HÉTFŐI NAPLÓ minden eddigit felülmúló, páratlan bőkezűséggel sem, hogy átmeneti megoldásként
jutalmazott, azcnzáclős jubileumi KERESZTR EJTVÉNY-VERSENYE, melynek keretében
egy évvel meghosszabbítják Márkus Jenő
vezérigazgatói mandátumát.
Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy
akár Baross Gábor, akár Homonnay Tivadar
kerül kÍMtrsolilsra.
lesz Is a BESZKÁRt vezérigazgatója, minden
Szeptember 3-tól november 10-ig minden bélen egv, tehál összesen 12 keresztrejtvényt képpen Márkus Jenő marad a helyettes vezér
igazgató.
közlünk, melyekben nz elmúlt 25 esztendő egy-egy kiragadott szenzációs eseménye szerepel.
Borvendég főpolgármester szanálási prog
Ez a 12 esemény egyszerre küldendő be november 19. és 30-ika közölt a Hétfői Napló
szerkesztőségébe. A beküldés módozatairól nz utolsó rejtvény megjelenésekor írunk részle ramjában egyébként első helyen szerepel a
fővárosi üzemeknél
rendszeresített vezető
tesebben. most csak annyit, hogv az egyes rejtvények megfejtését írjuk be a 2-lk oldalon
igazgatói állások számának lényeges csökken
található pályázati szelvényekbe. A szelvényeket vágjuk ki a lapból és gondosan őrizzük
tése. Ezt a célt szolgálja a Gázmüvek és a
meg, mert a
Vízmüvek tervezett egyesítése is, amelynek
12 szelvény csatolása nélkül egyetlen megfejtőnk sem vehet részt az 1000 pom
révén Borvendég főpolgármester 3.5 millió
pás ajándék kisorsolásában.
pengő megtakarítást remél elérni. Az érdekelt
4i
Ilyen nyereinénygazdag és elnyerés! lehetőségben érdekes versenyre eddig még
vezetőállásban levő üzemi főtisztviselők ter
mészetesen most minden követ megmozgatnak,
egyetlen európai lapban sem akndt példa.
hogy Borvendég ilyen irányú szanálási tervei
nek megvalósulását megakadályozzák.

EZER AJÁNDÉK

a 25 éves HÉTFŐI NAPLÓ nagyszabású
jubileumi keresztrejtvény-versenyén

1000 pompás és értékes ajándék

OSnÍLYSOMJEGY fÍELÍUUSiTÍ
elfogad megrendeléseket
levélben
le v e lez ő I a pon és
telefonon is
Telefon
---------------------------- 28-6-47
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Az első díj: 300 pengő készpénz

Egy finom selyempaplan.
Az esi követő további 9 főnyeremény di
jai közölt a következők szerepelnek:
Egy szalóncslilár.
Egy gyönyörű, bekeretezett olajfestmény.
Egy 49 darabból álló gyönyörű
BernKél-két színházi zsöllye.
dorfi evők észlel, díszes kazettában.
Egy hatszemélyes Hüttl porcellán uzsonÁm a többi 090 ajándék mindegyike is
nakészlel.
biztosan kellemes és hasznos emléke lesz a
Egy elegáns táskagramofón.
szerencsés nyerteseknek, mert a versenyben
Egy modern bridzsasztal.
résztvevők számára
Egy gtimmlkerckü tálalónsztalka.

Mit szólnak
a gyermekmenhelyen az első tör
vénytelen gyermek felvétele után?...
Egy 22 éves leányanya furcsa bűnügye

nagyszerűbbnél nagyszerűbb ajándékokról gondoskodtunk.

Száz Üveg márkás kölnivíz.
Száz pár Selyemharisnya.
Száz elegáns selyemnyakkendő,
ötven színházjegy.
ötven doboz cigaretta,
ötven üveg tokaji bor.
ölvén doboz csokoládé.
ötvon doboz névjegy.
Harminc doboz levélpapír.
Húsz csomag brldzskártya.
ölven szépirodalmi könyv.
Húsz csavaros Irén.
Húsz fényképfelvétel.
Harminc elegáns selyemzsebkendó.
Húsz kézimunka.

Húsz fényképészeti csomag.
Húsz piperekészlet,
ötven doboz pipereszappan.
Húsz különféle gyermekjáték.
Húsz gramofónlemez.
Húsz bronzfigura.
IIusz bekeretezett rézkarc.
Húsz mozijegy.
Tíz bőrerszény.
Harminc nagy üveg sör.
Tiz doboz különféle sajtáru
és befejezésül pedig
Tíz ezüst cigarettaszipka
a további 990 szenzációs nyeremény.

Ez az 1000 szenzációs ajándék, meggyőződésünk szerint,
vasónkat ösztökélni fogja a pályázaton va'.ó részvételre.

minden kedves ol

Vérző arcú férfi jeleni meg tegnap este a szaszögezzék a régi helyére. A divatáru üz
főkapitányság központi ügyeletén. Bejelen letből már szinte magánkívül rohant át a
tette, hogy az egyik Erzsébet-köruti trafik trafikba és
ban Radics István, volt
rátámadt az üzlelvezetőnőre.
színész felesége rátámadt és arcát több
A hangos, lármás jeleneire figyelmesek
helyen felhasltotta.
lettek a körút sétálói, pillanatok alatt

észrevették, hogy a tábla hiányzik.

hatalmas tömeg verődött ősre

u dohányárudé előtt.
Gárdos Sándor véletlenül a trafikban
tartózkodott és csillapítani igyekezett a dü
höngő Radicsnét. Az asszony azonban ahe
lyett, hogy abbahoj^ta volna féktelen Ordltozásót, most már
a férfi ellen fordult és körmével több
helyen felhasitotta Gárdos arcát,

azután, mielőtt még a rendőr a helyszínre
Az asszony besielett a házfelügyelőhöz és érkezett volna, kirohant a trafikból és el
mikor ott megtudta a tábla levételének menekült.
okát, a nyakkendő* üzletbe rontott be, ahol
Gárdos a történtek után könnyű testi sér
hangos botrányt csapott
tés és becsületsértés miatt feljelentette az
és art követelte, hogy a táblát azonnal visz- asszonyt.

Baross Gábor vagy
Homonnay Tivadar lesz
a Beszkárt vezérigazgatója
Folkusháry Lajos nyustdombavonuhisa óla
nincs vezérigazgatója a BSzKRt-nnk. A ve
zérigazgatói teendőket polgármesteri
megbí
zás Alapján Márkus Jenő
vezérigazgató-he 
lyettes látja el, Akinek a működését minden
oldalon nagy szimpátiával kitérik. A kulisz•rák mögött természetesen
rag) hűre folyik Folkusháry Ijijos Őrlikigéért.
A« uj fövArpkl törvény életbeléptetése és a
•aanálás elrendelése elölt régi városházi szo
kás szerint kft pártpolitikus között akarták
megosztani a legfőbb igazgatási hatalmat Bu
dapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytársaságánál. A két városházi kormányzópórl
ugyani* ugy akart megállapodni, hegy a t»ezérijorgatói széket a Wolff.párti Homonnay
Tivadar, a hclyrtles vezérigazgatói széket pe
dig a Kozma párti Schcuer Róbert töltse be.

lése a minimumra csökkentette a pártpolitiku
sok befolyását.
Mint a Hétfői Napló árlesül, a helyzet ala
kulásába most beleszól a kormány is, amely
a szanálás életbeléptetésével intézkedési jogot
szerzett magának a városházán, ni általa ki
nevezőit Borvendég Ferenc főpolgármester ré
vén. aki érthető okokból kénytelen respek
tálni a kormány akaratát. A városházán ugy
tudják, hogy
a kormány jelöltje a BESZKÁRt vasérIgazgatót székére Baross Gábor,

akivel szemben azonban még mindig vannak
esélyei a kereszténypárti Homonnay Tivadar
nak. Nem kétséges, hogy
a közdelcm Baross Gábor éa Hemennav
Tivadar között dől el.

Homonnay Tiva'.ar

esélyei az

utóbbi idő

Kórban azonban megváltozott a helyzet a vA ben erősen megnövekedtek, tekintve, hogy
«othásán, amennyiben a szanAlA* életbelépte Wolff. Károly és Borvendig főpolgármester

— Amikor második törvénytelen gyer
mekem is megszületett, elfordult tőlem
mindenki...
— Hát ez már a második gyermek?
Hány éves maga?
Abári Irma, aki eddig fátyolozott han
gon, nagyon csöndesen felelgetett, hirtelen
előkapja zsebkendőjét, pafakzanak a könynyei.
Percekig rázza a zokogás,

hamis néven jelentette be az
gyermekmenhelyen

állami

és e hamis nevek alapján közokiratok ké
szültek. Megértette a vádat, Abári Irma és
elismeri-e bűnösségét?
— Igen, kérem, bűnös vagyok — hang
zik halkan a felelet —,
tudtam, hogy nem szabad ezt megtenni,
i
de...

Radícs István színész
feleségének véres botránya
az Erzsébet-köruton

Az Erzsébctkörut 15. számú házban levő
trafik engedélye Hadiesék kisleányáé, aki
nek gyámja üzletvezetőt fogadóit a tra
fikba. .1; íizlrlvezríő a trafik egyik reklám
tábláját a háziúr intézkedésire leszerelte,
mert a túl alacsony tábla a szomszéd nyak
kendő-üzlet cégtábláját eltakarta. Radics és
felesége szombat estefelé végig ment a köruton és ekkor

Ijedt tekintetű, fe
keteruhás fiatal nő áll
Bigner törvényszéki ta
nácselnök előtt.
— Közokirathamisitás a vád! — mondja
az elnök. — Azért vá
dolják közokirathamisitással, mert gyerme-

— Előbb azt mondja el nekünk — vág
közbe az elnök—, hogyan került maga
gyermekével a menhelyre?

1 legoicsonn

tüzelő
anyag
a gáz!
A Nemzeti Munkahét főző
versenyén a háziasszonyok között
a legjobb versenyző 7 fillér
értékű gázzal 21 perc alatt
főztttt meg egy 4 személyes,
8 fogásos ebédet. A többi ver-

aonvző által elhasznált gáz értéke is
10 fillér alatt maradt. Ezek a számok
ékesen bizonyítják, hogy a fi & z

nemcsak a legtisztább és
legkényelmesebb, — hanem
alegoloióbb tüzelő
anyag Is.

FŰM Ml
Látogassa meg VI., Vilmos csAszár-ut 8. sz. I. emeleti bemu
tató-előadó termeinket, ahol a ta
karékos főzésre díjtalanul
megtanítjuk. Gyakorlati fő
zőelőadások minden kedden
és pénteken d. u. 5 órakor.

Bníépés díjtalan I
iwM SzHisilitn:
Uzmovei

amig felelni tud:
— Igen, ez a második gyermek .., 22
éves vagyok ... Senkim sincs ..,
— És a gyermekek apja?
— Tudni sem akar rólam... Kérem, ép
a szülőotthonba saját nevemen jelentettem
be magam és a gyermek törvényes nevét is
bediktáltam, az anyakönyvi hivatal is a
rendes néven állította ki a születési bizo
nyítványt.
— Igen,- ez igy van
konstatáljo az el
nök —, de miért kellett magának éppen a
gyermekmenhelyen hamis neveket bedik
tálni? Erre feleljen már!
— Megmondom őszintén: azért, mert
attól féltem, hogy rámismernek

és második gyermekemet nem veszik fel.
— Hát mit követett el maga ott?
— Semmit sem követtem el, de amikor
első gyermekem felvették, azt mondták a
menhelyen:
ne merészeljek még egy gyermekkel a
szemük elé kerülni.

Attól féltem, hogy megismernek, ezért el
határoztam, más neveket mondok be, ne
hogy a gyermekemmel az utcára kerüljek.
Tanú nincs, aki vallhatná, hogy mit mon
danak a menhelyen a leány-anyáknak a
törvénytelen gyermek felvétele után. Kö
vetkezik tehát a vádbeszéd, a védőbeszéd és
az ítélet:
A törvényszék közokirathamisitás vétsé
géért
kétheti fogházra ítéli a vádlottat,

de a nyomatékos enyhítő körülményekre
való tekintettel az Ítélet végrehajtását fel
függesztette.

Győr vármegye is
befejezte a Chikán
polgármester
elleni vizsgálatot
Közel egy esztendeje, hogy a belügyminiszter
Pestvúrmcgyc javaslatára állásától felfüggesz
tette Chikán Béla pestszenterzsébeti polgármes
tert. A polgármester azzal érvelt a felfüggesztő
határozat ellen, hogy
Ptstvármegye fegyelmi bizottsága nem volt
vele szemben teljesen pártatlan és kérte,
hogy más vármegyét jelöljön ki a belügy
miniszter, amely a fegyelmi vizsgálatot le
folytassa.

A polgármester kérésének eleget is tett a
belügyminiszter és a vizsgálat lefolytatásával
Györ-Kopiárom egyesitett vármegyék fegyelmi
bizottságát, illetve annak elnökét, Telbisz Jó
zsef főjegyzőt bízta meg. Három hónapig tar
tott nz ügy kivizsgálása, amelynek során száz
nál több tanút hallgattak ki és
amelyet az elmúlt hét péntekjén fejeztek be.

A vizsgálat eredményéről semmi bizonyosat
nem lehel tudni, de a beavatottak szerint
es Igen kedvező Chikán polgármesterre

és valószínűleg azt javasolja, hogy Pcslszcnterzsébet polgármesterét helyezzék vissza állásóba.
Az ügyben kedden vagy szerdán várható belügyminiszteri döntési

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1034 október 15.

vo fis apfis halfilosvfigii csatfila

vilá grészen h ordjálc m ár

PANNÓNIA

, baranybor -hazicipőt
VI6VÁZA:

UTÁNOZZÁK

Baja, október 14.
(A Hétfői Napló tu
dósítójától.) Bús Mihály
jómódú keceli gazda
Flaisz József öregcser
tői fiatal gazdához adta
feleségül leányát. Bús
Mihály még a házasság
kötés előtt megígérte a
fiataloknak, hogy az
esküvő után hozományképpen nekik aján
dékozza egyik földjét. Az ígéret azonban
csak Ígéret maradt és a fiatalok állandóan
sürgették, mikor kapják meg az öreg által
megígért földet. Bús Mihály és Flaisz József között lassanként

és a fiatalok megállapodtak, hogy tegnap
délután összeülnek és békésen megtárgyal
ják az ügyet. A
„békés elintézés" csakhamar halálos
végű véres verekedéssé fajult.

A megbeszélés közben ugyanis az apa és
leánya összeszólalkoztak és Bús Mihály
dühében botjával erős ütést mért leánya
fejéire, hogy az
véresen, eszméletlenül esett össze.

Mikor azután Flaisz József látta, hogy fele
sége a földre zuhant,
előrántotta zsebkését és markolatig
apósa mellébe döfte.

TÖBB MINT REGÉNY;
ÉPOSZ, KORÁNAK. A BÉKEBELI
MAGYARORSZÁGNAK

A veszekedésre Összecsődülő szomszédok
értesitették a csendőröket, akik aztán el
ellenséges viszony
fogták a menekülésre készülő Flaisz Jó
alakult ki és valahányszor találkoztak, min zsefet. Bús Mihályt haldokolva szállították
dig összevesztek a kérdéses földdarab fö- a kalocsai
kórházba, ahol
kiszenvedett.
Flaiszné állapota nagyon súlyos. Flaisz Jó
Hosszú ellenségeskedés után Bús Mihály zsef kihallgatása folyik.

RAGYOGÓ

ÉPOSZA

Megnyílt a

Vasárnap érdekes bajtársi találkozó lesz
^Budapesten. Erre a napra összehívták azo
kat a tiszteket, akik a Ludovika Akadémiá
ról kerültek ki. Eddig tiz- vagy húszéves
bajtársi találkozókról szoktunk hallani, ez
azonban más lesz: a negyven, harminc,
Jutsz és tiz évvel ezelőtt végzett tisztek egy
szerre, egy napon ülnek össze. Katonai ge
nerációk találkoznak ezen a napon. Ma
gyar tisztek, akik Ferenc József, Károly ki
rály és Horthy Miklós képviselői előtt tet
tek fogadalmat kihúzott karddal a kezük
ben. Vendégül várják a szép és megható
ünnepre a világháború és az uj, büszke ma
gyar honvédség sok nevezetes tekintélyét is,
köztük Gömbös Gyulát, József főherceget,
'Szurmay Sándort, Kárpáthy Kamillát, LuJzachich Gézát, Nánásy-Mégay Ernőt. So
kan fognak hiányozni is, egykori kadettelc,
akik ottmaradtak a lembergi halmoknál,
a Monté San Michele sziklái közölt, akik
nek soha el nem múló dicsőségét fejfák ez
rei hirdetik Gallipolitól Verdun véráztatta
mezejéig, Krasznojarszktól Szalonikiig. Es
a vöröslampaszos, aranytölgyes, kemény
generálisok között biztosan nem egy akad
'majd, aki elmereng egy pillanatra, vissza
sóhajtja a régi esztendőket és felrémlik
előtte a híresen szép és finom verssor: sze
retnék újra kadét lenni...

Z/.
Zogu albán királynak magyar vendége
volt a múlt héten. Szterényi József báró
résztvett az Interparlamentáris Unió isz
tambuli
konferenciáján.
Törökországból
hazafelé jövet átutazott Albánián és meg
szállt Tiranában, Zogu király fővárosában.
Az albán király audiencián fogadta Szte
rényi Józsefet. Másfél óráig tartott a küSzterényi báró résztISnkihalltiatás. utána
"
vett a királyi dinén.
III.
Montenuovo Nándor herceg németbolyi
birtokán volt a szezon első nagy parforcevadászata. A pirosfrakkos urak és lovas
amazonok vadászata után Montenuovo her
cegné magyaros lakomán látta vendégül a
társaságot.
IV.
Kiállítás nyílik szombaton az Ernst-muzeumban. Derkovits-kiállitás. A közönség elé
kerülnek a regényesen szép s regényesen szo
morú életű Derkovits Gyula vásznai. A
művészetek fémjelzett istápolóit és barátait
megidézzük az Ernst-muzeumba. Jöjjenek
el, gyönyörködjenek ezekben a zseniális
vásznakban és gondolkozzanak egy kissé.
Jusson eszükbe, hogy (akárhogy kertelünk,
nem lehet letagadni) ez a magyar piktor
éhenhalt. Szenvedett, küzdött, alkotott és
szalmazsákén hunyta be a szemét. Magyar
művész volt, sorsa tragikus magyar sors volt.
Érdemes gondolkozni rajta ...

V.
A másik kiállítás a Fészekben lesz. Az
egyik legnagyobb magyar gyűjteményt állít
ják ki. Köztük két világhíres képet, Mun
kácsy Mihály „Ecce homo"-ját és Székely
Bertalan „Murányi Vénusz“-át.

VI.
Márkus Mária: egy müsorszám a NewYork-bárból. Egy gamin és egy dáma mix
túrájából keverte Tarján, a gyémántköszörüs. A párísjáró Montmartrc-gourmandok
azt mon'.'' rá, ő a pesti Gaby Moineaux.
A KisnaplS ezennel megcáfolja: ez a remek
fekete kisasszony nem a pesti Gaby, hanem
a pesti Márkus Mária. Márka!..

V/Z.
Eljegyzés lesz pár nap múlva. Tabódy
Tibor képviselő leányának, Tabódy Esthernek a nevét írják Mattiassich Ferenc fővá
rosi tisztviselő neve mellé.

Vígszínház kávéház
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két zongorán

— Egy postatakarékpénztár! tisztviselő
sikere a marseillei nemzetközi
feltaláló
versenyen. A marseillei nemzetközi felta
— Frontharcos közgyűlés. Az Országos
Frontharcos Szövetség VIII. kerületi főcso
portja vasárnap délelőtt a VIII. kerületi
elöljáróság dísztermében tartotta évi ren
des közgyűlését. A frontharcos szimfónikus
zenekar ünnepi nyitánya után vitéz dr.
Tóth András vezető tiszt tartotta meg be
számoló beszédét. Utána az uj tisztikart
választották meg. Tiszteletbeli elnökök let
tek vitéz Csécsy Nagy Imre ny. altábornagy,
gróf Andrássy Géza v. b. t. t., Usetty Béla
országgyűlési képviselő. Elnök vitéz dr.
Tóth András ügyvéd, társelnök vitéz dr.
Bielek István ügyvéd, kormányfötanácsos,
alelnökök dr. vitéz Hajnóczy Béla, a- VIII.
kér. vitézi járás hadnagya, dr. Mezey Ist
ván, az Országos Ügyvédszövetség ügyésze
és dr. Banda Vilmos tanár. Az uj tisztikar
a Hiszekegy hangjai mellett tette -le a fo
gadalmat. Ezután Kertész Elemér, az Or
szágos Frontharcos Szövetség országos ügy
vezető alelnöke a frontharcos központ ne
vében köszöntötte az uj tisztikart.
— Graucr Vilmos síremlékének felavatása.
Vasárnap délelőtt kegyelctes ünnepély kereté
ben avatták fel a regi Kerepesi-uti izraelita
tmetőben dr. Grauer Vilmos gyárosnak, a pesti
hitközség volt elöljárójának siremlékét. Az ün
nepségen, amelyen testületileg jelent meg a
Pesti Izr. Hitközség elöljárósága, dr. Hevesi
Simon főrabbi, Stern Samu elnök, Harrer Fe
renc felsőházi tag és még sokan mások mon
dottak meleghangú beszédet.

HABIGKALAP
KOSSUTH LAJOS-UTCA 1

—‘ Halálos zuhanás a nyújtóról. Berta Ist
ván 20 éves tolnai fiatalember tornázás köz
ben a nyújtóról lezuhant. Hútgerinctöréssel
reménytelen állapotban szállították a szekszárdi
kórházba.
— Anya öngyilkossága kisfia sírján. Bacsó
Mihály közismert dombóvári kereskedő 'fele’
sége kisfia sírján megmérgezte magát, Kórházba vitték, ahol borzalmas kinok között
meghalt.
— Motorkerékpár és lovaskocsi karambolja.
Borbély Lajos gépész motorkerékpárja a cse
peli szőrmegyár elölt összeütközött egy kéllovas kocsival. Borbély kizuhant a nyeregből
és súlyosan megsebesült. A mentők kórházba
vitték.
—. Dolgoznak a betörők. Gross Jenő szén
kereskedőnek a Józsefvárosi pályaudvaron levő
telepéről ismeretlen tettesek ponyvákat loptak
el. — A Batthyány-téri villamosmegállónál föl
szerelt automatamérleg perselyét valaki fel
törte és elvitte a benne összegyűlt pénzt. —
Vig Mihály kereskedősegéd panaszt telt isme
retlen tettesek ellen, akik peslszenterzséheti la
kásán fölfeszilctk'k a szekrényét és minden
holmijót ellopták. A lopás Idején eltűnt Vig
két lakótársa, Barta Lajos rézműves és a fele
sége. A rendőrség őket is keresi, hogy kihall
gassa, mit tudnak a betörésről.

láló versenyen Marseille város diját és a
délfrancia feltalálók szövetségének arany
érmét dr. Vrabély Theodot, a postatakarék
pénztár tisztviselője nyerte távolbalátó be
rendezésével. A feltaláló fia Vrabély Mi
hálynak, az összeomlásig a kormány által
kiadott nemzetiségi lap szerkesztőjének.
— Pénteken lesz a görög elnökválasztás.
Athénből jelentik: A görögországi köztársa

kei kötél, 726 oldal q n
diszkötésben........................ P
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RÉVAI KIADÁS

„Vecsera Mária bárónő"
kalandja aFehérvári-utan

Pomázi György szabómester Fehérváriul
sági elnökválasztást pénteken tartják meg.
A választás eredményét nagy érdeklődéssel 104. számú házban lévő lakásába vasárnap
délelölt beállított egy feltűnően izgatottan vi
várják.
selkedő nő. Hangos botrányt rendezett és fe
— Pénzérmét és bélyeget készítenek Doll- nyegette Pomázit. A szabómester, aki soha
fuss arcképével. Dollfuss Engelbert dr. éleiében nem látta a nőt, végül is rendőri hi
osztrák kancellár emlékére az osztrák ál vott. A lármázó, kiabáló nő azután legnagyobb
lamkincstár kétschillinges ezüstpénzt veret meglepetésére ezt mondotta a rendőrnek:
Dollfuss arcképével, amely a kancellárt
— Engem nem lehet innen elvinni, én ennek
jobboldali profilban ábrázolja. Ugyancsak az urnák a felesége vagyok.
bélyegeket is készítenek, még pedig három
A rendőr végül is a főkapitányságra akarta
millió darabot, az osztrák kancellár arcá kisérni. Az utcán megint lármát csapott év
val, amely bal profiljával ábrázolja. A 24 hangosan kiabálta:
garasos bélyeg november 22-én kerül for
— Ne merjenek bántani, Vecsera Mária
bárónő vagyok, nagy vagyonúm van, azért
galomba.
üldöznek!
— Keresik a biciklistákat, akik az ErzsA kiabáló nőt nagynehezen taxiba ültették
bet királyné úti négyszeres gázolást okozták.
és a főkapitányságra vitték. Kiderült, hogy F.
Hoffmann János sofőr szombaton este te Endréné a neve, a rendőrorvos megállapította,
herautójával az Erzsébet királyné utón a hogy idegbajos. A szerencsétlen asszonyt az
gyalogjáróra szaladt, elgázolta Grün Izráel angyalföldi elmegyógyintézetbe vitték.
magántisztviselőt és három kisgyereket.
Grün! kórházba vitték, a három gyereket a
— A Dunába ugrott egy fiatul leány. Hajdti
mentők a helyszínen kötözték be. A sofőr Zsuzsanna 22 éves háztartásbeli nő, aki a gróf
a rendőrségen azzal védekezett, hogy ö nem Károlyi-utca 22. alatt lakik, nz Erzsébet-hidról
hibás, előtte az úttesten ide-oda cikkázott a Dunába ugrott. A mentőőrség kimentette.
két biciklista, őket akarta kikerülni, a bi Anyagi okok miatt akart megválni az élettől.
ciklisták vigyázatlansága okozta a balesetet.
A kihallgatott tanuk is a kerékpárosok el
len vallottak. Hoffmannt elbocsátották a
rendőrségről és most keresik a biciklistá
kat, akik a baleset után eltűntek.
— Kedden tárgyalja a Kuria a Trettlna-

ügyet. Trettina Jenőnek, az Ibusz-szal kap
csolatos nagy port felvert csalási ügye utolsó
állomásához közeledik. A törvényszék és a
tábla, mint ismeretes, másfélévi börtönbün
tetésre Ítélte Trettina Jenőt, aki felett ked
den mond ítéletet a Kúria Slavek-tanúcsa.
A bünügy előadója dr. Zoltán Jenő kúriai
biró lesz.
— Toloncházba vitték a szacharlnos hajósza
kácsot. A rendőrségen napok óla vizsgálat fo
lyik egy társaság ügyében, amelynek tagjai
állítólag szacharinárusitással foglalkoztak. Az
üggyel kapcsolatosan tiz személyt hallgatlak
ki és vasárnap délben fejezte be a vizsgálatot.
A társaság egyik tagját, Kőrössi Mihály 37 éves
volt hajószakácsot, aki jelenleg foglalkozás
nélkül van és lakása sincs, a toloncházba vit
ték, Gliick Jakab kereskedőt a pénzügyőrség
nek adták ál.
— A lakodalmas autó összeütközött a tejes
kocsival. Koffer . István MÁV lakatos, a pest
újhelyi templomban résztvett egy barátjának
az esküvőjén. A szertartás ulán taxin igyeke
zett a lakodalmi ebédre. A Templom-téren
a taxi összeütközőit egy tcjeskocsival. Kollcr
bordatörést szenvedett. A mentők kórházba
vitték.

Nemi De szeszes italt se igyon^
Gyermeknek a legkevesebb mé-'j
reg is túl sok. A Kathreinerj
malálakávé és Franck kávépótléki
tápláló anyagok, ezt igyák. Örül
nek is neki I
FILHARMÓNIAI HANGVERSENY MA
ZEMLINSKY—JOSEF HOFMANN
A filharmóniai bérleti sorozat első főpróbá
ján óriási sikert, aratott Zemlinsky karnagy és
a világhírű szólista: Josef Hofmann. A ma esti
operai hangversenyre egyes jegyek és filhar( gg Ba)n-pnA “Al> pujjaauox jpppoq itnuptu
és az Operánál kaphatók.
BIANCO TANGÓZENEKAR MATINÉJA
OKTÓBER 21-ÉN, VASÁRNAP A VÁROSIBAN
Nagyszerű revűmüsorukon Bianconak a Fő
városi Operettszinházban óriási sikert aratott
argentínai táncosai is fellépnek. Népszerű hely
árak. Jegyek 80 fillértől 5 pengőig Koncertnél
(IV., Váci-utca 23.).
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Hüvösödő,
szeles,
esős idő
A Meteorológiai Intérét jelenti vasárnap:
Az
Ész aki-tengeren
uj viharzóna alakult
ki; Közép-Európában ezalatt átmenetileg
csendesebbre fordul az időjárás.
Hazánkban a szél lassú gyengülése kö
vetkeztében fokozódott az éjjeli lehűlés; a
lalajmcnti rétegben országszerte 5—7 Cel
sius fokig, n.hány különleges fekvésű állo
máson pedig a fagypontig szállott le.
Vasárnap délben Budapesten a hőmér
séklet 15 fok Celsius, a tcngcrszintrc átszá
mított légnyomás 764 milliméter, erősen
süllyedő Irányzatú.
Várható időjárás a kővetkező huszonnégy
órára:
Ismét élénkebb nyugati szélt több he
lyen eső. főleg északon. A nappali hő
mérséklet kissé csökken, az éjjeli le
hűlés legalább az északi megyékben
valamivel gyengül.

A HDötmezel WDolvda igazgatom
fellelentett egy agolúnot.
mert uerle a betegeket

Páratlan följelentés ügyében Inditott a következőket mondotta:
—- Tény, hogy a múlt hét közepén én ma
rendőrség sérülési osztálya nyomozást. Fa
binyi Rudolf dr., a lipótmezei elme- és ideg gam jelentettem föl László Katalint a főka
pitányságon,
mert több itt ápolt beteg pa
gyógyintézet igazgató-főorvosa
naszkodott nálam, hogy az ápolónő gorom
följelentette a főkapitányságon László
bán, sőt durván bánik velük.
Katalin ápolónőt, aki egy betegét dur
— Kihallgattam több intézeti ápolónőt is,
ván bántalmazta,
akik a betegek panaszát megerősítették
de már előzőleg is több panasz hangzott el előttem, mire én
ellene, hogy a betegekkel durván bánik.
László Katalint azonnal elbocsátottam
A főkapitányságon a sérülési osztály in
dított nyomozást és kihallgatta az egyik ott a szolgálatból. Tekintettel azonban arra,
ápolt beteg hozzátartozóját, Koch János hogy tudomásom szerint egy esetben súlyo
villamoskalauzt is. A villamoskalauz elmon sabb bántalmazást követett el László Kata
dotta, hogy harmincötéves felesége egy idő lin, ellene bűnvádi följelentést is tettem a
óta az elmegyógyintézet lakója s amikor lá főkapitányságon — fejezte be Fabinyi dr.,
togatni járt nála,
felesége többizben pa akinek példás intézkedése minden tekintet
ben megnyugtatja a közvéleményt arról,
naszkodott, hogy
hogy intézetében semmiféle szabálytalanság
László Katalin, a hozzá beosztott ápo
se fordulhat elő.
lónő állandóan tifi-veri, rugdalja.
A feljelentés ügyében többeket fog a rend
A rendőrség nagy körültekintéssel folytatja őrség kihallgatni és megvizsgálják a bántal
— leleplezték az ál mosd! Boeskal-emlé- a nyomozást. Az ügyre vonatkozóan beszél mazott asszonyt is, hogy dönteni tudjanak
ket. Vasárnap délelőtt leplezték le Álmosd tünk Fabinyi dr. igazgató-főorvossal, aki a az ügyben.
községben Bocskai István 1604. október
15-én vívott győzedelmes csatájának emlé
kére felállított szoborcsoportozatot. Az im
pozáns emlékművet öt hatalmas alak díszíti.
Az avatóbeszédet Szilágyi Lajos biharmegyei főispán mondta. Az ünnepségre különvonaton vitték a debreceni katonaságot
Álmosára, ahol diszfelvonulást tartottak.
— Szabad lábra helyezték dr. Marosi Imre
debreceni orvost. Dr. Marosi Imre honvéd
30.000 pengő értékű szőrmeárut rabolVasárnap este a Vá
főorvost, akit a debreceni honvédtörvény
fák eL
rosháza Kammermayerszék Földes Piroska debreceni uriieányon
Kricher
üzletének falát kibontva, a szom
nagyutcai frontján
végrehajtott halálos tiltott műtét miatt ti
arányú betörést fedez- szédos Dömény Imre festéknagykereskedézenöthavi fogházra Ítélték s aki a letartóz
sébe is betörtek. Itt megfúrták a kasszát és
tek fel.
tatásban lemondott tiszti rangjáról, vasár
A betörők a Város
nagyobböeszegű készpénzt vittek ma
nap szabadlábra helyezték. Érdekes, hogy
házán hatoltak be s
gukkal.
az orvost pontosan a műtét napjának egy
innen falbontás utján A két betörésnél mintegy ötvenezer pengőt
éves évfordulóján bocsátották szabadon.
julottak be a Város_____ zsákmányoltak.
— Após és vő párbaja. Székesfehérvár háza épületében lévő Kricher Mór szőrmeA vakmerő betörők kézrekeritésére széles
ról jelentik: Szabadbattyánban Burger Mi mcgóvóiizletébe, ahonnan
körű hajszát inditott a rendőrség.
hály idősebb gazdálkodó összetalálkozott
vejévcl, Simon Gáborral, akivel már régi
idő óta haragos viszonyban van. Előbb
szóváltás keletkezett közöttük, majd Bur
ger a nála lévő kaszával, a vő pedig a ke
mérték után, divatszöveteimből 40 pengőért készitek.
zében lévő kapával egymásnak mentek.
László uriszabó, Erzsébet-körut 1, I. em.
Burger Mihály holtan maradt a csatatéren,
mig Simon Gábort súlyos sérülésekkel a
— A Dobó Islván-ezred ünnepsége A 14.
székesfehérvári kórházba szállították.
— Nagy éhségfelvonulás lesz ma Fran
— Lezuhant a léptein és meghalt egy cipész honvédgyalogezred vasárnapi ezrednapján ciaországban. Ma, hétfőn Észak-Franciaorünnepelték
meg
Egerben
a
törököknek
EgeT
mester. A Bécsi-ut 8. számú h zban Neuherz
szágban nagy éhségfelvonulás kezdődik,
Antal 58 éves cipész Iczuhunt a lépcsőn és ko várából való visszaverésének 382. évfordu tízezer ember vesz részt az éhségfelvonu
ponyaalapi törést szenvedett. Kórházba szállí lóját. A Kossuth-téren tartott tábori mise
lásban, amelynek célpontja Lilié városa
tás közben meghall.
után Kriston Endre püspök, Trak Géza lesz.
— Debreceni Ferenc siiemlékénck leleple
polgármester,
Okolicsányi
Imre
alispán,
zése. Vasárnap délben országos ünnepség ke
— Frontharcos zAszIóavatás. Az Országos
retében leplezték lo Debreceni Ferenc debre vitéz Galántliay István ezredes, az egri Frontharcos Szövetség egri főcsoportja vasár
ceni gimnáziumi tanár, volt cserkészparancs- helyőrség
parancsnoka
megkoszorúzták nap avatta fel a Szmrecsányi Lajos egri érsek
nok síremlékét. Debreceni Ferencet 1931-ben Dobó István emlékművét.
által ajándékozott zászlót, melyet a székes
<gy nemzetközi cserkészünnepségen halálos
egyházban Mayer Béla prépost-kanonok szen
— Evangélikus ünnepségek. Vasárnap három telt fel, azután az ünneplő közönség Illés
szerencsétlenség érte.
ünnepséget tartottak a budapesti evangéliku Ödönné zászlóanyával kivonult a 60. gyalog
m«RvÍM«AI)uk sok. Rajfay Sándor püspök felszentelte a tiszt
emlékművéhez, ahol Paulik Béla refor
viselőtelepi uj evangélikus templomot. A püs- ezred
arcbőrét, hogy annak inegtelelö krémmel, arcolajjal.
mátus esperes és dr. Roth Emil főrabbi áldotarevizze! lAmva el magát. „Iloimariag" körme* pök megáldotta a templomot, amelynek szó ták meg a záiszlót. Illés Ödön ezredes az egri
tika (AndrAaay-ut aarok) Csen gr ry-utca 48.
székéről — mondotta — sohasem hangozhatok főcsoport nevében átvette a zászlót. Vitéz KoTel.: 13-v-Sl. — A legmodernebb kozmáiba! Intézet.
más, csuk az Isten örök igazsága. Utána Majba márnoki Gyula ünnepi beszéde után az ün
lelkész tartott ünnepi prédikációt.
— Megmérgezle magát, mert a lányát Vilmos
Ugyancsak vasárnap ünnepelte huszonötéves nepség nagy közcbéddel véget ért
halálra gázolta egy autó. Megrázó öngyil fennállását az Evangélikus Egyetemes Egyház
— Ezrednap Székesfehérvárott. A 69. hon
kosság történt vasárnap délután a rákos által fentnrtott üilőiuti Luther-diákotthon. A védezred vasárnap ezrednopot tartott Székes
keresztúri izraelita temetőben. Gelb Mór jubileummal kapcsolatban ünnepi istentisztelet fehérvárott, amelyen Kretzner Ferenc volt
Almásy-tér 10. számú házban lakó arany volt, amelyen Raffay Sándor püspök mondott 69. ezredbeli ezredes mondotta az emlé'kbeműves felesége leánya sírján megmérgezte magasszárnyalásu ünnepi prédikációt. A gyen szédet, majd utána társasebéd volt
magát. Életveszélyes állapotban szállították gélkedő Radvánszky Albert báró egyetemes
— Eltemették Miklós Andor édesapját. Va
a Rókus-kórházba. Gclbné azért akart meg felügyelő nevében Sdndy Gyula műegyetemi ta sárnap délután temették el nagy részvét mel
mondott beszédet. A harmadik ünnepség a
halni, mert egy héttel ezelőtt hatéves Gyön nár
Deák-téri leánygimnázium dísztermében folyt lett Miklós Sámuelt, néhai Miklós Andor főgyi nevű kislányát halálra gázolta egy autó. le, ahol fíroschko Gusztáv Adolf esperes buda szerkesztő édesapját. A végtisztességen sokszá— Tífuszjárvány Győrmegyében. Duna- pesti német evangélikus lelkész negyvenéves zan vettek részt. Olt voltak a lapvállalat mun
katársai, kiadóhivatali tisztviselői, a szerkesz
killti községben Győr közelében tífuszjár érdemes jubileumai ünnepelték.
tők és igazgatók vezetésével. A család is teljes
vány ütött ki, amelynek eddig már három
— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5. számiján megjelent, közöttük a Vásárhelyi, Se
halálos áldozata van. A hatóságok minden
bestyén és Zoltán család Is Hevesi Simon fő—
Meghall
Dőry
Jenő
vezérigazgalő.
intézkedést megtettek a pusztító járvány
rnbbi búcsúztatta el Miklós Samut: „Egy bölcs,
Dombóvárról jelentik: Jobaházi Dőry Jenő egy jóságos öregur indul el utolsó útjára, —
tovaterjedésének megakadályozására.
dr. nyugalmazott dombóvári főbíró, a Döry- egy jó, hivő, igaz szív, oki gyermekeiben meg
— Vásáry lNtván cáfolja jelöltségét. Vá féle konzervgyár vezérigazgatója, a kiváló
élete örömét, akinek mindenki, aki
sáry István volt debreceni polgármester az galnmblövöbajnok 53 éves korában meg találta
csak ismerte, barátja, tisztelője volt. Miklós
elterjedt hírekkel szemben nyilatkozatában halt. Elhunytét özvegye és gyermekei gyá Andor emléke és Miklós Samu kegyelete lengje
kijelentette, hogy nem jelöltette magát a szolják.
körül azt a családot, amelynek szerető köré
kiskunhegycsi képviselőválasztásra.
ben boldognak érezte magát." Ábrahámson fő— A pécsi egyetem Ünnepi közgyűlése. kántor imája után a nagy és előkelő gyá— Lelepi érték Oánky Dezső síremlékét. Va
sárnap avatták fel ünnepélyes külsőségek kö A pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem taná szőlők tömege kísértő ki a koporsót a sírhoz,
röli Csánky Dezső művészi síremlékét. A sir- csa vasárnap délután nz egyetem aulájában amelyet gyermekei: Miklós Kálmán, Miklós
köavaló Iwszédet Domanovszky Sándor dr. tartotta tanévnyitó ünnepi közgyűlését, László, Miklós Dezső, Zoltán Béláné. özv. Se
egyetemi professzor mondotta.
amelyen Hóman Bálint kultuszminiszter is bestyén Arnoldné, az Est néhai igazgatójának
— Ereklyén orsrágzászlóaviilfa RákOMzent- megjelent. Pázmány Zoltán, a lelépő rektor ösvegye álltak körül. A részvét száznál több
mlbályon. Vnsúrnnp délelőtt ünnepélyes kere beszéde után dr. Mansfeld Géza ezidei rek köszörűt helyezett a sirro.
tek körött avatták fel Rúkosszcntmihályon, a tor tartotta meg székfoglalóját, majd Hóman
— ünnepélyesen fogadták Székesfehérvárott
Púlffy János-tércn felállított ereklyéi ország Bálint miniszter mondott nugyhatásu be a lengyel dalosokat. A székesfehérvári dalos
zászlót.
szédet. Ezután ünnepélyesen felavatták a egyesületek vasárnap délután a feldíszített va.
— Budapest Székesfőváros Elektromos Mivel Pécs város áldozatkészségéből épült uj két suli állomáson rendkívül lelkes ünnepi fogad
n«y elinczletl a novemberi negyedben lakásttatásban részesítették a balatoni kőrútjuk után
változtató fogyasztóit, hogy a költözések nngy emeletes jogikari épületet.
Székesfehérváron keresztül hazautazó lengyel
tömegéi<• való tekintettel a folytatólagos áram
J
— Jobbra vagy balra? Nem nehéz a válasz dalosokat.
szolgáltatást csak az esetben tudj abizlositnni, tás. Utunk egyenesen a Töröl bankházba
Az Orlon-rádiógyár ezévi szeptemberi új
ha a fogyasztók a költözködést legalább kél (Budapest, IV., Szervita tér 3.) vezet, mert az donsága a 3-1-2 csöves, 303-as Orion-reflexbéllel előbb személyesen jelentik he az Elektro osztálysorsjáték húzása már ezen a héten super, rövid-, közép- és hosszúhullámokon
mos Müvek bejelentési osztályánál: V., Hon szombaton, október 20-án kezdődik. Török egyaránt automatikus fadingkiegyeutítéasel mű
véd ucca 22. iráni alatt A helyes ndntok köny- sorsjegyei az elért nyereményeredmények foly ködik, ennek folytán a távoli és klsonernyebh megszerzése végett célszerű, ha a fo tán nagyon keresettek és a sorsjcgykésslet giálu állomások is egyenletesen, teljes hang
gyasztó az utolsó havi áramszámlái egvikvt linmor elfogy. Sorsjegy rendelhető levélben, erővel hnllhntök. Az óllomásbeállilás meg
magával hozza Ha a fogyasztó a bejelentések postautalványon vagy telcfónon (82-0-66). Hi
órnyúksáv-JelBÖtnüsxerrel van fel
elvégzésére meablsotUát küldi ei, a megbízott- vatalos sorsjegyárak: Egész 24, fél 12, negyed könnyítésére
szerelve. Telt, nemes hangszinezete tökéletes
■ak liliMI
un Mantatala. 6, nyolcad
pengő.
sMrkaMU és külső felépítéssel párosul*

Ötvenezer pengős betörés
a Városháza épületében

Férfiruhát vagy télikabátot

mieioii arcanoiűszereit megvenne

I

Budapest, 1934 oktőbtr 15.
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Sírkő

Lőwl Oszkár ponyvagyirió
V., Wekerle Sándor-u. 24. Telefon: 12-8-93

Legitimista gyíilés Szekszárdon
Szckszárd, október 14.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Vasárnap
délelőtt tizenegy órakor a városháza udvarán
a legitimisták gyűlést tartottak, melyre az
egész környékről toboroztak közönséget.
Vitéz Makray Lajos pápai kamarás, tolnai
apátplébános nyitotta meg az ülést, majd
Griger Miklós
mondott nagyobb beszédet, amelyben különö
sen azt hangsúlyozta, hogy az Ausztriával való
gazdasági közösségre feltétlenül szükség van s
éppen ezért ezt csak a restauráció utján tud
juk elérni. Foglalkozott ezután Eckhardt Tibor
választójogi tervezetével és kijelentette,
hogy ez a tervezet az összes politikai pár
tok között óriási csalódást keltettPallavlcini György a nemzeti egység megte
remtésének „ma használt eszközeit" tette kri
tika tárgyává, majd Szűcs József sióagárdi
gazda és Schurett Elemér felszólalásai után
Sigray Antal zárta be a gyűlést.

—* A Petőfi Társaság ülése.
Vasárnap az
Akadémia üléstermében tartotta meg a Petőfi
Társaság októberi felolvasó ülését, melyen
Szász Károly elnökölt.
Megnyitó beszédében
megemlékezett Császár Elemér hatvanadik szü
letésnapjáról. Gáspár Jenő titkár elöterjesz.
tette, hogy a Pelőfi-ház huszonötéves jubileumát november 11-én ünnepük meg.
O Változás a Hangya vezetőségében. No
vember elsejével fontos személyi változások,
lesznek a 'Hangya szövetkezet legfőbb vezetésé
ben. Gróf Zichy Nándor, a Hangya eddigi el
nöke, visszavonul állásától és a Hangya diszelnöke lesz. Balogh Elemér felsőházi tag, nz
eddigi vezérigazgató, lesz az elnöke a Hangyá
nak, míg a vezérigazgatói tisztségre meghívták
Wünscher Frigyest, a M. T. I. vezérigazgatóját,
aki azonban megtartja kapcsolatait továbbra
is a Magyar Távirati Irodával, melynek veze
tésében mint a végrehajtóbdzottságnak és ax
igazgatóságnak tagja, ezután is résztvesz.
Wünscher Frigyes személyében értékes vezető
erőt nyer a Hangya, aki kétségtelenül a szö
vetkezeti gondolat valódi tartalmával tölti
majd meg a Hangya működését és számolni
fog azzal, hogy a kereskedelem ós a Hangya
működése közötti ellentétek és panaszok mi
előbb elimináltassanak.
o A Budapesti Központi Általános Tejesen
nők Részvénytársaság 51-ik évi rendes közgyű
lésén elöterjeszlett évi zárómérleget a köz
gyűlés tudomásul vette és az igazgatóság tag
jai sorába uj tagokul Garay Károlyt és dr.
Heckenberger Konrádot megválasztotta. A köz
gyűlés sajnálattal teljesíti Gerlei Lajos vezér
igazgatónak nyugdíjaztatása iránti kérelmét, ez
alkalomból meleg szavakkal méltatta ugy vál
lalati, valamint közérdekű sikeres munkássá
gát és elismerésének jeléül nz igazgatóság al
elnöki tisztségére megválasztotta.
O Az Urikány-Zsllvölgyi Magyar Kőszénbánya
Részvénytársaság Igazgatósága az október
31-ére összehívott
közgyűlésnek
javasolni
fogja, hogy az 1932. üzletévröl áthozott
B75.530.87 pengő nyercségelővitel, valamint az
1933. üzletévben elért 599.852.11 pengő nyere
ség alapján rendelkezésre álló, összesen
1,175.382.98 pengőből
részvényenként 2.50
pengő osztalék kifizetését határozza el (a múlt
évben két üzletévre megállapított 5 pengővel
szemben).
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Péntek
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Szombat

Saját Jól lUIIogott érdeke, hogy a kapott sors
jegy Arát mindenki e napok
ban fizesse meg, külön
ben nincs nyereményjogosultsága I
Ha még nincs sorsjegye,
siessen venni bármelyik főárusitónál, mert minden
kinek és minden egyes
sorsjegynek egy
forma a nyerési esé
lye! Nyerni azonban
csak az nyerhet, aki
nek sorsjegye van!

20
Hivatalos á:_
J.
ára __
az !.
I. osztályú___
sorsiegyeknek az összes fŐáruMtóknál: ’
</.=ati/4-e1’/s-f
au
pengő.
Állandó és kitartó Játék által

firheiö el eredményi
A szerencse utla mindenkinek nyitva áll I

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1834 október 15.
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Megjelent
egyszerre két budapesti színház két
szinlapját díszíti nevével. Vájjon mi
tette aktuálissá Bródy Sándort most,
í' tiz évvel a halála után és most legalább
í ' tizenöt évvel azután, hogy az ország, a
|barátai és az az utókor, amely most háIlásan tapsol a magyar zseni müvének,
! elfelejtette Bródy Sándort, az embert.
? Legalább öt éven át viaskodott a halállal szűk kis kórházi ágyán Bródy Sán«[.’ dór, ugyanazoknak a részvétlensége
; ■ mellett, akik most sietnek diadallal mel
lükre tűzni Bródy Sándor utolérhetetlen
zsenijének tizennyolckarátos érdemér
mét.

i •

•,!

■-

íi

'1

Az előkelő Vígszínház és a kültelek
fejyik nagyszerű kis kulturszigete, a
Bethlen-téri Színház idézi Bródy Sán
dor emlékét a robosztus talentuma iró
markánsan nagyvonalú, mély
tüzű és mélylirdju müvével. A tanítónő
és a Lyon Lea egymás mellett a magyar
ősparaszt és a zsidófajta tragikumát
mélyen átérző és kimondani merő író
halhatatlan alkotásai, im túlélték a viIágháború vérzivatarát, a forradalmak
minden talmi értéket szétfujó viharát, a
gazdasági világháború immár tizenhat
éve tartó ideg- és kőnnyzáporát.
Bródy Sándor emlékét bár nem őr
zik a hivatalos Magyarország kitünteté
seket osztó búrói, bár nem hirdeti ne
vét az utcai jelzőtábla, de egy rosszul
felépített szobormű sem próbálja meghamisítani délceg, úri és büszke magyar
figurájának mását, Bródy Sándor mégis
élő emléke annak a közönségnek, amely
szmokingban és estélyi ruhában tapsolt
a Vigszinház szombatesti nagy reprizén. Ez tette aktuálissá ismét Bródy
Sándort, aki mai iró maradt tiz évvel
azután, hogy koporsójára ráhullottak az
utolsó göröngyök is, ez tette aktuálissá
Bródy Sándort, akinek utódját hiába
keressük azóta is,

A *
lovasszerencsétlenség
reklámtrükkje után
Rökk Marika valóban
lezuhant a trapézról
Súlyos affér a primadonna és Hubert Marisokká között
Az elmúlt héten nagy részvétet keltőén
száguldta be Bécset és Budapestet az a hir,
hogy Bécsben lovasszerencséllenség érte
Rökk Marikát és partnerét, Werner Fütterert, az ismert és kitűnő osztrák színészt.
Rövidesen kiderült azonban, hogy a kis
lovasbalesetet

rendelkező színésznő az utolsó pillanatban,
esésében elkapta azt a kötelet, amely a tra
péz mellett függ és amelyet a trapézra való
feljutásra használnak az artisták. Termé
szetesen nagy rémület támadt a Renz-cirkuszban, ahol

rekláintrUkknek használták fel

Ismeretes, hogy Rökk Marika bécsi vendég
szereplésére külön tangó-betétszámot Íratott
magának Lajtag Lajossal, a kitűnő zene
szerzővel. Ugyanakkor azonban egy bécsi
muzsikussal, Hubert Marischka
az is
mert bécsi színész és színigazgató is

és ugy a „súlyosan sérült, karjatörött**
Werner Fütterer, mint az „agyrázkódást
szenvedett**1 Rökk Marika az este már a
bécsi Opera előadását élvezték végig. A
reklámtrükknek, amelyért távolról sem le
het okolni a két kitűnő színészt, legfeljebb
a tulélelmes reklámfőnököt, beugrott ugy a
budapesti, mint a bécsi sajtó, de beugrasztották az előkelő hirlaptudósitó irodák ügy
nökségeit is.
Szombaton, a házi főpróba közben azon
ban majdnem végzetessé válható baleset
érte Rökk Marikát, aki az utolsó pillanat
ban lélekjelenlétének köszönhette, hogv
megmenekült a veszélyből. Az történt
ugyanis, hogy

nem ez az első ijedelem.

Íratott egy betétet,

amely, ugy látszik, Rökkék tetszését nem
nyerte meg. Legalább is a dolgokból erre
lehet következtetni. Az történt ugyanis,
hogy Rökk Ede kocsiba ültette lányát és
hazavitte abból a célból, hogy
a bécsi előadást lemondják.

Uj Sorozat
2 legújabb kötete

Michael Arién:

Ifjú szerelmesek
A háboruutánl London színes
forgataga, egy tündöklő, mély
szerelem fátyolén keresztül.

Sherwood Anderson:

A nagy ember
A gépi civilizáció uj amerikai
emberének diadalmas születése.

Kötetenként, Klasszikus Regénytár kötésben.......................... P uiVU
Révai klaáái

tállyal elbocsátotta gazdasági titkárát, hogy
véget vessen azoknak a forradalmi állapom
toknak, amelyek a színházban, ugylátszik,
úrrá lettek. Annál nagyobb volt azonban
a színháziak meglepetése, hogy a titkár
mára mégis csak elfoglalta íróasztalát a
színházban. Az történt ugyanis, hogy a
színházat finanszírozó pénzember

A bécsi vállalkozó: Gyimes, majd Fütterer
ragaszkodott bizalmasához,
és Marischka rohantak autóval Rökkék
után, akikkel csak hosszú tárgyalások után a gazdasági titkárhoz akit az igazgató ezek
tudtak megegyezni és igy most egyelőre el után kénytelen-kelletlen visszafogadott.
Rökk Marika alatt leszakadt a trapéz,
hárultak az akadályok a keddi
premier
de a rendkívül ügyes és nagy rutinnal elől.

A görl a primadonnát,
a titkár az igazgatót inzultálta
Forradalmi állapotok az egyik kis színházban
Az egyik pesti zenés kis színházban teg
tcttlegesség történt a színház igazgatói
napelőtt este az előadás után parázs bot
irodájában.
rány játszódott le, amennyiben két görl
A színház gazdasági titkára tettleg vett
megtámadta és inzultálta a színház épüle
magának elégtételt a színház igazgatóján,
téből távozó primadonnát, akinek leépítő
*
süket imputálták. Alig zajlott le ez a aki állítólag öt a másik titkár előtt súlyo
hajbakapás, másnap méreteiben sokkal ko san megsértette.
molyabb
Az igazgató természetesen azonnali ha-

Asszonyok vágya
Leányok álma
Férjek reme
Pásztorának romantikus
hősének filmje:

DonJuan

kalandos életének legemberibb momentumait
izgalmas keretbe foglalta:

Bíró Lajos
Rendezte:

Korda Sándor
A gitárt pengető, szerelemrabló Don Juan

Dousias Falrbanks
A csókraéhes tüzes spanyol táncosnő:

Mer le Óboron

Bársony Rózsi szombaton Budapestre ér
kezett és a jövő héten megkezdi c „Bal in
Savoy“ cmii film forgatását a Hunniában.

*
Fedák Sári már Hollywoodban van, ahol Ku
*ruc Jánossal hangversenyez.
.♦
Magyarországon nemzetközi regénypályá
zatot Írtak ki 3000 dolláros díjjal.

ki volt Benvenuto

tanából
Imsszony a legveszedel

CELLINI?

a szerelem mestere ■
mesebbek közül
INámber es

A
Annasten
■angyal

egy személyben:

Bemutatják csütörtökönt

FÓRUM

Maróth Annié, aki az elmúlt évben a Belvá
rosi Színházban önálló hangversennyel szere
pelt, egyéni műsorával végigturnézta egész Er«
délyt és a közeli budapesti fellépése után kül
földi hangversenykörutra indul.
*

No a legkívánatosabb

Bemutatja e héten.

coRtim

A Klasszikus Regénytár

Uránia - City

A XVI. század legérdekesebb
kalandora, művésze, spádója,
szerelmese, csalója, asszonyok
kegyence, királynők és hetérák
bálványa.

Született 1500-ban és egy sze
relmi viharban eltöltött élet
után meghalt 1571-ben. Nagy
ötvösművész volt, de még na
gyobb művésze a szerelemnek.

Ezt a klasszikus alakot húsba és vérbe
formálta:

Frederic fflarch
Partnere a világ legszebb szőke asszonya:

ConstancoBennott
Bemutatja csütörtökön:

RADIUS

Eggert Hlárta nimoporeltlo:

Csárdásklrálynö
Csütörtöktől

HÉTFŐI NAPLÓ
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>Wtífafe
A tcrockól. menyasszony szerzője a Tűz ■
Mono.*.tcroiv és az Ember a híd alatt balsikere
utón égj nagy és szerencsétlenül végződő sze
relem emlékével szivében slsazamcnt szllkcbb
hazájába, kincses Kolozsvárra, ahonnan annak
idejtn első sálnnndl müve kéziratával BudaPjMre költözőit. ledig Ottó uj vígjátékét JaOtavles Jenő r.olozsvúrl színháza mutatta be, a
pcotl színházigazgatók ugyanis nem merlek
lud'.ggel újra próbálkozni. Kolozsvárott társa
dalmi esemény volt a bemutató. A közönség,
melynek sorában a szerző szükebb baráti kővén kívül az erdélyi mágnásvllág Is képviselve
volt, nz első felvonás után Idegenkedéssel,
kbsé hűvösen fogadta A magas Iskolát. Az elő
adás egyre fokozódó lendülete aztán a szerző
juvárn billentette lassan-hssan a mérleget, vé
gül is határozott sikere lett Kolozsvárott. In<Hg ezúttal Ismét szórakoztatni akart, csak
szórakoztatni. Nem akart iró lenni. Ez határőzottnn előnyére szolgált a műnek.
Értesülésünk szerint A magas Iskola a be
mutató után három példányban indult el Bu
dapestre. A szerző most Kolozsvárott várja a
direktorok és a dramaturgok válaszát.

Budapest, 1034 október 1&

szerző, a nézőtéren keresztül igyekeztek a szitu
padra. A premier lázában azonban elfelejtet
tek hágcsót illeszteni a zenekar korridor ara
és amikor. Huszár Pufi odaért, fejvakarva álla.
pitotta meg, hogy nem tud a színpadra jutni.
Néhány pillanatig meg is állt as előadás. Hu.
szúr Pufi azonban végül feltalálta . magát éa
mázsás testsúlyával, óriási erőfeszítéssel na
megválasztási jogára hivatkozik — Megindultak a béketárgyalások gyot
lendült és hatalmas dobbanással a zene,
kart elválaztó félköralaku fakorridorra ugrott<
Verebes szerződésit nem skceplilja,
Néhány nap múlva megkezdődnek Áb
Követni azonban őt nem tudta Radó Sándor,
rahám Pál „Ball in Savoy“ cimü operett miután neki szerzödesadta joga az, hogy akinek egy jegyszedő széket hozott és ezen
keresztül jutott a szinpadra, hogy szerepét el
jének filmesitési munkálatai a Hunniában. partnereit megválassza.
A főszerepeket Alpár Gitta és Bársony
A súlyos dilemma elé került filmvállalat mondja. A műsoron kívüli számokat természet
tesin
megtapsolta a közönség.
Rózsi játsszák, aki utóbbi tegnap meg is most Alpár Gitta férjéhez, Gustav Fröhlichérkezett Budapestre. Mór-mór úgy volt, hez fordult, aki szintén csatlakozott Alpár
hogy a többször prolongált felvétel elé Gitta véleményéhez. Filmkörökben
semmi akadály nem gördül, amikor
túlzott érzékenységnek
váratlan affér pattant ki.
aki
vc.lt
:
A filmet készítő Crty-filmvállalat ugyanis tartják Alpár Gitta álláspontját, tapintatIcr.zerz.ődlctte Dénes Oszkár szerepére Ve vőlegényével nyilván férje iránti - I ügyben
rebes Ernőt, a kitűnő filmszínészt, aki szin ból nem akar együtt játszani. Az ...
Idei első hangversenyük nyilvános főpróbá
tén éppen Budapesten tartózkodik. Mikor azonban megindultak a béketárgyalások és ját tartották vasárnap délelőtt a Filharmo
erről tudomást szerzett Alpár Gitta, kije remélhető, hogy hétfőre megoldódik a ne nikusok. A beteg Dohnányi Ernő helyett a
héz
kérdés.
Budapesten most először szereplő, prágai Ale
lentette, hogy
xander Zemlinsky vezényelte a koncertet. Ro
konszenves, nagyvonalú karmester, aki nem
sokat ad a külsőségekre, de annál több gon
dot fordít a művészi kidolgozás pontosságára
és kifejezőerejére. A hangverseny, szólistája,
Josef Hoffmann amerikai zongoraművész egy
kéd mestere emlékének hódolt, amikor a
nngy igényű pesti közönségnek Rubinstein se
béi vés zongora versenyével mutatkozott be. De
Hoffmann még ebben az unalmas műben is
újabb tanukat jelentett be
— A büntetőtörvényszék a jövő hél hétfőjé
megcsillogtatja fölényes virtuozitásának gazdag
re, október 22-ére tűzte ki Jávor Pál, a Vígszín arra vonatkozóan, hogy őt Winternitz ló skáláját. A műsor újdonsága: Liszt „Fcux folház tagjának cirkuszi verekedésének ügyében idomár nemcsak súlyosan megsértette, hanem lct*‘-jének szellemes és bravúros zenekari át
a főtárgyalást. László Dezső törvényszéki biró
Inzultálta is
irata, a kitűnő Weiner Leónak hoz meleg si
már kiküldte az idézést Spannenbergcr (Jávor) és Jávor Pál ennek következtében csupán ön kert. — Vasárnap délután tartotta a Székesfő
Pálnak és annak a tizenkét tanúnak, akiket védelemből ütött Winternitz felé. Arról azon városi Zenekar is évadnyitó hangversenyét a
részint a védelem, részint pedig a vád jelentett ban nem tehet, hogy az ütés olyan szerencsét Vigadóban, amelyen Eyssen Irén és Tibor Zolbe. A cirkuszi verekedés ügyében a vádat hi len volt, hogy ez Winternitz egyik szemevilóvatalból
gát még most is veszélyezteti. Jávor Pál tanú
az ügyészi kar egyik szigorúságáról Ismert
ként a Gót/i-párra, Somlay Artúrra és néhány
cirkuszi alkalmazottra hivatkozik, mig Wintertagja
fogja képviselni. Az előrelátható nagy érdeklő nitz a maga igazának bizonyítására egy
désre való tekintettel a büntetölörvényszék má* tanút jelenteit be. Nagyon érdekes,
Winternitz már a bűnügyi tárgyaláson
jegyeket bocsát ki a tárgyalásra.
jelentős összegű kártérítést követel
Jávor Pál védője szombaton újabb bead
Jávor Páltól.
vánnyal fordult a bírósághoz, amelyben

Alpár Gitta tiltakozott Verebes Ernő
Partnerfílmszerepeltetése ellen

Kitűzték Jávor Pál
ügyében a főtárgyalást
PMOlE^gUTfiíl
Az élet mint drámairó

gyakran mutatkozik be a
törvényszéki főlárgyalásokon és az élet egyéb kel
lemetlen megnyilatkozá
saiban. Az igazi drámákat
termelő eme iró kezét
meg az
az ango:
angol Ed'
ío8*a meg
Vooll, «aki
egy valównrd Wooll,
ki <*Ky
szinütlen, de mégis
------ cikihető, a ponyvairodalom
h.it.irát súroló rém történetet vetett papirra.
Három felvonóson keresztül Idegizgató és for
dulatokkal lelt viaskodás tölti meg a szinpa<lot és köti le nz ilyenfajta történeteket anyJivira kedvelő és a moziromantika emlőjén
jp vclkcdctt tzinháal publikumot.
Négy nagys: erű alakítást könyvelhetünk el a siker fölé
ny zojéül, ez elsősorban Beregi Oszkár szinte
m. i ztúi ügyvédje, Törzs Jenő életéért küzdő
angolja, Gőzön Gyula utolérhctcllenül emberi
nlakitsisa és Lázár Mária tragédiás asszony
alakja. A többiek: Földényi, Justh Gyula, Belez
nay ős Baló Elemér is kitűnőek.

t

A Testőr-komplexum

te^NAPIÓ
Színházak hétfői műsora:
NEMZETI SZÍNHÁZ: A legboldogabb ember (^8).
VÍGSZÍNHÁZ: A tanítónő (8).
MAGYAR SZÍNHÁZ: A rágalom (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A döntő éjszaka (8).
KAIURASIHN11AZ: At sbbé (8).
VÁROS) sWháZí DcroMmai szélmalom (8).
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ; Music Hall (8).
KIRÁLY SZÍNHÁZ: Szegény Ördög (8).
PESTI SZÍNHÁZ: Onagysága nem hajlandó (H9).
ANDRÁSSY-UT] SZÍNHÁZ: Békebeli boldoísás (9).
TEREZ-KORUTI SZÍNPAD: Cirkusz a szinházb.n (»).
RETHLEN-TÉRI SZÍNPAD: Lyon Lea (»).
KOMÉDIA: Hotel Indlizkrét (»).
ROYAL ORFEUM: Varieté műsor (%•).

jól islert, és anqyiszojr, felhajznájt .T.e<;epJ:
jét ügyeken kéverté a skinházi vegyipar két
osztrák képviselője: Rudolf Lothar és Háns
Adler, akik egy újabb kompozíció illúziójá
val ajándékozták meg a Belvárosi Szinház
hálásan tapsoló közönségét. Páger Antal, a
két szerepet játszó színész brilliáus. Legna
gyobb elismeréssel fogadjuk a szinház ven
dégtag jut, Bulla Emmát, aki nemcsak kultu
KORMÁNYFÖTANÁCSOS LETT
rált, de invenciózus és rendkivül szimpa
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN
tikus színésznő. Hermáim Richárd rende
akinek kinevezése vasárnap reggel látott
zése finom és elegáns.
napvilágot a hivatalos lapban. Ezek szerint
Egy kis vidámság a kormányzó a miniszterelnök előterjeszté
sére Rózsahegyi Kálmánnak, a Nemzeti
nem ártott volna a Music Szinház örökős tagjának a magyar színmű
Hall cimü drámai revü- vészet fejlesztésével szerzett érdemei elis
nok, amelyet szombat meréséül a magyar királyi kormányfőtaná
este a siker minden külső csosi cimef adományozta. Rózsahegyi Kál
megnyilvánulása kiséretél>cn mutatott be a Fővá mán, aki most már duplán méltóságos ur,
rosi Operctlszinház. Ai e sorok írójától értesült a kitüntetésről és
öregedő primadonna té meghatottságában csak ezeket mondotta:
— Végtelen boldog vagyok, hogy magas
továzása kél férfi közöli
és bukása egy férfiért, ez helyről ez a nagy megtiszteltetés ért.
Charles Mere drámai témája, amelyből Har
MERLE OBERON
matit Imre reyükeretct, Fényes Szabolcs . és
Brt'dy Tamás invenclózus friss muzsikája pe neve ezentúl péklnadó lesz ama ambiciózus
dig zenés révül csinált. Kél igazi meglepetéssel fiatal görlök között, akik a görll sorból a pri
szolgál a Music Hall, ai első: a kiállítás, madonna! rangra áhítoznak. Merle Oberon
diszlelek és kosztümök gazdagsága (Gara Zol egyszerit, szürke kis angol görllce volt, aki
tán és Váradi Tihamér), , a táncok ötlete, pon véglgstntlsztálta ar. angol filmeket legutóbb
tossága és látványossága (Bobby Gray), a má pedig Korda Sándor egy nyúlfarknyi szerepet
sik pedig a nemzetközi mértékkel mérvű is adományozott a Vili. Henrik cimü filmjében.
hódít óan nagyszerű alakitása Honthy Hanná Most érkezett Pestre a legújabb Korda Sán
nak. Nagy meglepetés Békássy István kitűnő dor—Bíró LajOfl-film, a „Don Juan magánm lyemflu-flgurája. Gallért Lajos
angyali tü
relmű férje, a remek Somogyi Nusi, a finom
Fct.yv .-sr/ Éva. n pompásan táncoló és deko
ratív Dobos Viola, majd a kitűnő Kabos Gyula,
Radó, Keleti, Huszár és Feleky művészi együt
tese. Stella Adorján fordítása több mint for
dítás.
„ (a. z.í

Molnár Ferenc legendája filmen is írói ég
költői mű maradt. Ezt bizony ritkán lehet mon
dani a Hollywoodból érkezett és nagy írók mü
veit interpretáló filmekről.' A Liliomnak külön
szerencséje, hogy Parisban készítették és a pá
risi apacs figurája mégis közel áll a ligeti csir
kefogóhoz. A molnárferenci gondolat költői
szárnyalását nem nyeste le a pergő filmszalag
és bár a Liliomot láttuk már némafilmen is,
de az égi jelenet bája és költészete ilyen képet
még nem nyújtott, mint most. Vidám, szomorú*
SZÉTFŐSZ LŐTT
A MARLENE DIETRICH-LEGENDA romantikus és naturalista ez a.film, amelynek
főszerepét a legkitűnőbb francia színész, Char
Budapesten. Sokat írtak annakidején. a la les Boyer játssza.' Ezt a filmet a RadiuíbaH
pok arról, hogy Hans Járay, a nagyszerű bizony érdemes megnézni.
bécsi szinész-iró kedvéért maradt annak
<
idején Marlene Dietrich oly sokáig Buda Macska és az egér.
Kitűnő Metró-filmet mutat be a Scala A
pesten, holott szerződései már régen Holly
woodba szólították. Az elegáns, fess és „Macska és az egér" címmel. Egy tehetséges
rendkivül szimpatikus Hans Járay most fiatal komponista és egy szép amerikai lány)
történetéről szól a mese. A filmnek,
Pesten filmezik, az Universál Pasternak- fordulatos
külön értéke, hogy Ramon Novarro és Jeanettd
produkciójával. Gaál Franciska partnere s MacDonald játsszák a főszerepet.
miként Pasternak mondotta, bár három
ikertestvére lenne Járaynak, annyira ki Hell meg a nők.
tűnő az uj filmjében.
Viicky Baum világhírű regénye a Kamarábait
__ alakja— A legteljesebb őszinteséggel vissza kell és a Décsí-moziban került vászonra film
utasítanom az ilyen pletykákat — mon bán. Pikánsan érdekes, túlfűtött hangulatú cg
a film, ameljmck rendezése erősen emlékezteti
dotta hévvel Hans Járay. Nagyon kellemet az Extázisra. Simorne Simon erotikus és bájos<
len nekem, hogy pletykák hősévé tesznek, tán közreműködésével tiszta magyar műsor
mert én csak mint komolyan dolgozó szí került előadásra, -r- Vasárnap este a Budapest
nész és iró szeretnék szerepelni. Most tár re látogatott Lengyel vasutasok 250 főnyi
gyalok az Andrássyuti Színházzal, ahol az ének- és zenekara, valamint tánccsoportja tar
egyik darabomat fogják játszani, de sajnos tott a Zeneakadémián magasnivóju hangver
nélkülem. Bár magyar eredetű vagyok, a senyt. Megjelentek itt a Budapesten élő len
legnagyobb sajnálatomra nem tudok ma gyel kolónia, a MÁV vezetői és Budapest Szé
gyarul. Még csak annyit, hogy Budapesten kesfőváros képviselői is. Hangverseny után a
Magyar Dalosszővctség bankettet rendezett a
kaptam meg egy hollywoodi menedzser lengyel
vendégek tiszteletére.
ajánlatát, amely Amerikába invitál filmezni.
Miután egyéb művészi ambícióim is van
nak, valószínű, hogy ezt az ajánlatot nem
fogadom el.
MULATSÁGOS INCIDENS
játszódott le a Fővárosi Operettszinházban, a
Musté Hall premierjén, ahol Huszár Pufi, a CORSO (Váci n. 9. Tel.: 87-4-02): Mesél a bécsi erd«.
darab szerinti színigazgató és fíadó Sándor, a
(Magda Schncider. Gcorg Alexander.) - Mozivarieté.

élete**, amelyben ez az ismeretlen Merle
ron a nagybetűs sztár. Még görl-gázslval ját
szotta végig beugrásszerüen a Don Juan egyik
fő női szerepét és csak a film premierjén a
nagy siker lázában nyújtotta át gúzslborltékját Korda Sándor. A borítékban nem keve
sebb, mint tizennyolcezer font és egy gyö
nyörű briliáns em-ékgylirli volt.

BolvsryGéza naraifós flimonereftje
Badl Franciska páradús alakítása

W.

(11. 2. %4,
U10. - A délelőtti é» a hélköznnpl
%4-« előadás mérsékelt helyárakkal.)
(V.. Vilmos császár út 30-38 Tel.t
11-1-40): Rivaldafény, Revü, szciel.'in,
tánc). - Néger bál. - Mutika-maiú*
lls. — Görkoresolyn-rerö.
Hlr«
10. — Első előadások íélhelyái akkui.>
(Vili,. József körűi és ( Hói
út
sarok. Tel.;
38-9 88):
_—Rivaldafény.
(Nagy revűh
—
éa
a
Kísérd
műsor*

CITY

CORVIN

'$■ wS5 -14%
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Vasárnap d. e 11 órakor félhelyárú apnrtninUné
KAMARA (Dohány u és Nyár u zárok- Tel: 44 0-2711
Wicky Bnum világhírű regénye Ilimen: Hell ni"g a
nők.
(Simoné Simon,
Wladimir Sokóloll,
l icira
Aumont). — Pompán kísérő műsor (4 «. 8. 10. vas. 2,
4. B. 8. 10. - Első előadói mindennap félbelyárakknl )
OMNIA (Kölcsey ucea 2. Tel : 80-1-25): Shlrlcv Temple.
az ötéves gyermeksztár: Neveit. BrÖlj.
méress. —
Tóm Mix: Ai áruló nyom. - ring poní Zenés ralz*
film. - Híradók, (4. b. 8, 10, vas: 2. 4, 6. 8. 10)

IjfT: p

Csütörtökön
parádés premier;

fwVw1
legnagyobb alakítása mpghóditotla Budapest közön
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29 2-50): Magyar h radó. Varamouni híradó, - Rá’er
ailliták (Riport a merészségről). - OrHm az öröm
ben. (Rajzos trükk film). — Molnár Ferenc diániflí köl
teménye: Liliom. (Charles Bojcr). (3.. ft. J4« M.-IO —
A hétköznapi első előadások mérsékelt hcháukknl )
(Teréz kőrút 60» Marsba éa
az egér. (Jeanetlo MacDonald,
ltomon Novarro i. — A voHiSDEwnn
l4n hősei. Izgalmas autóver*
IHnii - lllrnitá <2, 4,
,<*"w‘ ««-•-*»• 4, 8 10 - Héllőznap nz első
kél előadás, vasárnap nz első előadás mérsékeli hely*
áraKl’.el — Mlnekn vasáruén d, e. 11 órain: uyef"
nipktncliné. 50 filléres egységes licit árakkal <
IRÓNIA (Rákóczi ül 21, Tel: 46 1 4M; l’rolong Csérdáaklrálynő. Kálmán Imre Ulmop (Eggerth M) - Ma-
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Meglepő pont-potyogíatás az Üllői-útón

FERENCVÁROS—IH. KÉR. 3:1 (2:0).
A túráról
hazatért
óbudaiak majdnem nagy
meglepetéssel mutatkoz
tak be az Üllői-uton.
Harcias és egységes
együttessel találta szem
ben magát a gyengél
kedő Ferencváros. Pedig
az elején nem igy indult.
Alig játszanak néhány
percig, amikor

hogy a felséges nép nincs megelégedve a
látottakkal. Sokan szitkozódva mennek el már,
mert nem birják nézni a pályán folyó aprítást.
Ha fából lennének a játékosok, akkor már
tele lenne a pálya forgáccsal. Az idegesség csak
addig tart, amig Sárosi vezérletével a Ferenc
város be nem biztosítja a nyugodt győzelmet.
Tánczos kap labdát, lefut, középre ivei és
Toldi fejese nagy ívben esik a hálóba. 3:1.
ügyes kapus segíteni tudott volna. Ezzel az
után be is fejeződik a harc, mert a III. kerü
let végleg összerosknd a sors csapásai alatt

BUDAI lt—HUNGÁRIA 1:1 (1:0)
Rosszul kezdődik a Hun
gária számára a mérkőzés,
mert a budaiak zöld-fehér
dresszben lépnek a pá
lyára.
— Ml az, már megint
derbit játszunk)
— Ez csak azért van,
hogy végre egyszer győz
hessünk is a zöld-fehér
színek ellen.

a biró fütyült, Gerö azonban továbbot Int.
Szünet után sem változik a helyzet s Héjjas
nagy lövése a véletlen folytán kerüli csak el a
hálót. A Hungáriában csak Cseh és Mandl ját
szik pompásan, a többiek Biró vezetésével csu
pán a hibáikkal tündökölnek. Ez okozza az
tán a kényszerű csapatfclforgatást is. Turay 'a
csatársorba kerül, Sebes középre és Dudás
szélsőhalfnak. Valamivel jobban megy igy a
kék-fehéreknek a játék s a félidő derekán egy
kapu előtti kavarodásból
Turay tizenkétméteres labdája pontosan

A HÉT LEGNAGYOBB BEKK-HIBÁJANAK RAJZRIPORTJA
HéJajs (3) fejjel szökteti Rökköt (1), akit Bíró (2) a félvonaltól a kapuig
(4) mltsem tehet már. Ez az első félidő 8. percében történt. (Copyright by
— System Horváth.)

A FRADI-GYÖZELEM BEBIZTOSÍTÓ GÓLJÁNAK RAJZRIPORTJA
I Sárost (1) szökteti Táncost (2), akinek labdája futtában röpül középre Toldi (3) fejére.
Se Győry (5), se Angyal (6) nem avatkozik a fejesbe. A IL félidő 40. percének eseménye.
(Copyright by Hétfői Napló — System Horváth.)
■ l Tánczos beadását Székely futtában fejeli
j
a léc alá. 1:0.
Még ki sem hűl a gyors siker öröme, ami
kor egy Sárosi—Tánczos—Toldi-akcióból jó
labdát kap
Székely és két méterről halálos biztonság
gal fúrja a hálóba. 2:0.
Már-már arra számítanak, hogy a gólrekor'dót javítja meg a Fradi, amikor egy durva
jelenet egyszeriben megváltoztatja a játék ké
pét.
buta egy nehéz labdát már nem tud el
érni, faulttal segít magán, amely Moőrét
találja. A temperamentumos Fradi-center1 halt egy bokszütéssel vesz elégtételt magá
nak s erre — nagyon helyesen — Antalics
bíró mind a kettőjüket kiállítja.
Az óbudaiak közel sem érzik annyira Luft
hiányát, mint a zöldfehérek csatársora a hát
ravont Sárosiét. Majdnem azt mondhatnák,
hogy
megbénul a Ferencváros
s egyben a hátsó formációk zavartak lesznek,
így történik azután, hogy Kármán szökését
Polgár csak buktatás árán menti.
Tizenegyest rúghat Fenyvessy, ezt azonban
Háda kiüti, majd elfogja.
Az óbudaiak csatársora több tetszetős akciót
mutat be, míg a. ferencvárosiaknak nagyon
rosszul meg a játék, mert egy-két emberük,
körtük Székely is formán kivül van.
Nem változik a helyzet a szünet után sem.
fcsupán annyiban módosul, hogy egy komertugásból
Vig IV. ■ tömegtől nem látó Háda mellett
gólt fejel. 2:1.
Az óbudaiak hatalmas lelkesedéssel feksze
nek most a játékba s néhány nagyon szép aktióval zavarkodnak a zöldfehér kapu előtt.
Győri és Beretvás, no meg Steiner pompásan
állja a harcol és Vig IV. is nagyon sok aondot
okoz Sárosinak ,aki rossz napot fogott ki. De
nem sokáig van azonban gondja erre Sárosi
nak, mert rövidesen leviszik a pályáról Víg
IV-et. Lázárral rúgta össze a patkót és alul
maradt. Most már csak kilenc emberrel harcol
a III. kerületi csapat. Ez a harc egyre kéményebb lesz, mert a ferencvárosiak idegessége
nőltön-nő. Az óbudai gyerekek viszonozzák a
kemény játékot éj
■ botrány előszele kavarja föl a tribünö
ket,
úgyhogy rendőri erősítésről kell gondoskodni.
Botok, fenyegetések, utóbb kőzápor jelzi,

A Hungária—Budai meccsen
Így szólt egy ur, egy kedélyes,
A Iiaslövés veszélyes dolog,
A Sas-lövés sohasem veszélyes.
♦
Váratlanul Igazán óriási
Szenzációja akadt a mának,
A favorit Budai pontot adott le
A telkesen játszó Hungáriának.
Mottó,

1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hungária
Ferencváros
Újpest
Bocskai
Kispest
Attila
Budai „11**
in. kér. FC
Phöbus
Szeged
Soroksár
Somogy

JátA
8
5
5
4
S
s
5
ft
4
5
5
8

20:7
18:8
15:2
15:4
10:10
8:17
12:11
7:9
9:12
5:9
B:18
6:26

Salamon Béla páholya előtt megy el Fuahs
födrukkere,
B-..w___
_
akivel a
Géza, a Hungária
kövér- _____
lapok a kelleténél többet foglalkoznak. Sala
a körülötte ülök nagy derültsége mellett meg
jegyzi:
— Ez az ember nem igazi kövér, ezt csak a
sajtó fújta fel...
A Hungária—Budai 11 meccse előtt Fa
ragó Lajos. a budaiak igazgatója — aki aa
orrok osztásánál minden valószínűség sze
rint kétszer jelentkezett — az öltöző felé
tart, amikor Sala leszól hozzá:
— Mondja, Faragó ur, miért járkál maga
már meccs előtt Ilyen hosszú orral? Előre
számit a vereségre? ...

♦
Félidőben Salamon egy hőlgyismerösével ta
lálkozik, akit még sohasem láttott labdarugó
mérkőzésen. Meglepetten üdvözli:
— Mi történt) Magát is itt lehet látni) Még
sohasem láttam meccsen.
— Ma vagyok először itt és annyira izgat a
játék, hogy ezentúl egy mérkőzést sem mulasz
tok el. Csak azt sajnálom, hogy ilyen későn
Ismerkedtem meg ezzel a szép játékkal. Ha in
még egyszér húszéves lehetnék ...
— Van már maga még egyszer húsz éves...
vágja el a mondatot Sala és udvariasan elkö
szön.
’M

Ezzel vigasztalják' magukat a jövőbe nem
látó drukkerek. Ki hinné, hogy Rökk pont ezen
a meccsen tett szemrehányást Dietz kapitány
nak, amiért nem válogatta be. Olyan fenomená
lis játékkal rémiti meg az egyébként gyönge
baloldali Hungária-védelmet, hogy káprázik tőle
a szem. Néhány percnyi játék után a fél pályá
ról indul el.
Félős fiú lehel, : -vfl
.crt egyedül nem mer vé
gigfutni ■ pályán. Megvárja, amíg • Bírt •
mellé ér, s aztán kettesben robognak le
egészen a hatosig, ahonnan éles lövéssel a
felsőléc alá surrantja a gólját. 1:0.
Régen kapott már szélső ilyen hosszúlejáratú
diszkiséretet, mint amit Biró nyújtott. Legalább
ennyi haszna van belőle a Hungáriának. A gól
után a Hungária megpróbálja megfordítani a
szerencse szekerének rudját, de ez nem sike
rül. Rökfc és Biró kész veszedelem. Mindkettő
a Hungáriának. Aztán gyorsan két remek kapu
fa csattan el, majd meg Szabónak kell Sztancslk labdájával brillírozni, hogy végül is ki
derüljön: a budaiak fölénye szinte megsemmisitő. Kornereket harcolnak ki, kapufákat lödöznek, csak éppen gólt nem, pedig ez reáli
san megilletné őket. A félidő befejezése előtt
még Gerö biró is megszédül a nagy budai fö
lény láttán és csak ennek tulajdonítható, hogy
nem itél 11-est, holott a budaiak bekkje kézzel
adja át a kapusának a labdát. Azt hitték, hogy

Rettenetesen égett a Hungária a mérkő
zés első félidejében. A zöld-fehér-dresszbe
öltözött budai játékosok azt csinálták a
megszédült Hungária védelemmel, amit
akartak. Salából kirobban az elkeseredés:
— Nem értem, ezeknek elég, ha kitesz
nek 11 darab zöld-fehér trikót és azonnal
megszédülnek ...

A Ferencváros—in. kerület mérkőzés első
felében Székelynek sehogy sem ment a játék.
Salamon egy darabig szótlanul néal, majd
hangos megjegyzést tesz:
— Ennek a Székelynek az a legnagyobb hi
bája, hogy túlságosan szívvel játszik.
— Ez, szerintem, nem hiba, hanem erény —
felel vissza egy ferencvárosi drukker.
— De ő akkor te szívvel játszik, amikor
lábbal kellene...
♦
A Hungária—Budai-meccset nagyon korán
kezdték. Egy ismert Hungária-drukker el késet len érkezett amérkőzésre, amikor már a bu
daiak egy góllal vezetlek. A sietéstől lihegő
drukker egyenesen Salamonba rohan bele
megkérdezi:
— Mi az eredmény, Direktor Ur)
— Egy nullra vezet a Budait
— Hát mikor kezdték)
— 0:0-náll ■ — mondja Sala,' a világ legtermé
szetesebb hangján.
Feljegyezte: Mottó

Napló

hálót ér. 1:1.
Rövid ideig ez még jő injekció a Hungária
..... .
áléit csapatának, de azután ismét a budaiak
lesznek az urak a pályán és szebbnél-szebb ak
ciókkal és kapufát érintő lövésekkel bizonyí
tanak a fölényük mellett Közvetlenül lefújás
előtt Rökköt kiállítja a bíró, mert lefújás után
elrúgja a labdát. Kiállítását már nem érzi meg
a budai csapat, mert nincs idő arra, bogy a
kék-fehérek kihasználják ezt a csonkásé got.
Megdöbbentő és érthetetlen volt a Hungária
gyenge játéka.

Nagy meccset
vívott Újpesten
a két középcsapat
PHÖBUS—KISPEST 3:3 (2:1).
Az bizonyos, hogy Bányay mester csapata igen
jó! nevelt fiukból áll. En
nek a tanú jelét szolgáltatta
a csapat, amikor olasz üd.
vőzlettel köszöntötte mind
a drágább, mint pedig az
olcsóbb helyek publiku
mát. Solti vezeti az első
támadást, amelyből mind
járt az első percben gól lesz, mert a labdát
Végi kiejtette a kezéből és P. Szabó fejes gólja
határtalan lelkesedésre ösztönözte a Phöbus
játékosait. A játék igen heves és minduntalan
bírói beavatkozást provokál. Az izgalmas játék
folyományaként csakhamar llest is kénytelen
megadni a bíró, még pedig a Kispest javára.
Weber faultja provokálta ki a 11-est, amellyel
Serényindk sikerült egyenlítenie. A Kispest csa
pata pontos összjátékkal dolgozik, ennek elle
nére azonban a Phöbus jut ujabb gólhoz, amely
ismét tl-esből adódik. Ezúttal az ellenkező
oldalon, mert Szemere P Szabót vágta föl a
10-oson belül ós Solti labdája nem téveszti cél
ját.
Kispest rohamaival Indul a második’ félidő
és a sorozatos támadások Nemes kiegyenlilő
góljában gyümölcsöznek. Kispest nagyon jó
futballt játszik, mig a Phöbusban Solti és Pé
ter akciói öntenek telket az együttesbe. Solti
beadásából keletkezett a Phöbus harmadik
gólja, amely egyike volt a legszebbeknek, azon
ban mégis védhető lett volna. A Phöbus ezzel
már lezártnak tekinti a mérkőzést és az egész,
csapat a védelembe vonul. Sáros egymásután
akasztja meg a sorozatos kispesti támadásokat
és ez 10—15 percen belül sikerül is. A kispestiek ám nem mondanak le a kiegyenlítés
lehetőségéről. Nekik van igazuk, mert Ujváry
remek labdáját Nemesnek sikerül a kapuba fe
jelni. Most már a Kispest szeretné megszerezni
a második pontot, ez azonban nem sikerül a
a két csapat kénytelen a döntetlenben ki
egyezni.

T

I m

Gyönge ligameccs Szegeden
SZEGEI)—SOMOGY 3:1 (0:0)
Szeged, október 14.
(A Hétfői Napló tudósí
tójának telefonjelentése.)
Közel kétezer néző bandu
kolt Id az újszeged: sport
telepre, hogy szemtanúja
legven az I. liga két sereg
hajtója egymás elleni küz
delmének. Hát a játék bi
zony szánalmas vergődést
mutatott.
Mind a Suged, mind pedig a Swragy a*. |
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lusnélküll kapkodásban élte k| magát
s a mérkőzésbe csupán a második félidő végén
vitt bele egy kis élénkséget a szegedi csapat
mesterségesen felkorbácsolt lelkesedése. Ekkor
dőlt el a mérkőzés sorsa, amely mindkét pon
tót a szegedieknek juttatta.
Az I. félidőben inkább a Somogy volt fölény
ben, csatársora több veszélyes támadást veze.
lelt a szegedi kapu ellen, amelyet Pálinkás ka
pus érthetetlenül gyengén védett. A második
félidőben már több szegedi támadás élénkítette
meg a játékot. A kis Korányi lövése kapufáról
pattant vissza, majd röviddel később esett az
első gól;

Somogyi váratlanul előretört, több játé
kost kidrlbllzctl, majd lövés helyett a lab
dát váratlanul Korányi elé tolta, akinek
jólsikerült beadását Bognár a hálóba fe
jelte. 1:0.
Alig lelt el egy perc, amikor Gyurcső szabad
rúgását Somogyi éles fejessel küldte a kapos
vári hálóba. 2:0.
Néhányperces mezőnyjáték
után Vnlez szabadrúgását Pálinkás Boros elé
fejelte, aki ugyancsak fejjel továbbította a lab
dát a szegedi hálóba. 2:1. A hátralévő időben
Szeged tovább támadott, de mindössze két
komort ért cl.

Uj elnök áll az MTK úszószakosztálya élére
Teljes a béke a vízipólócsapatban
Óriási feltűnést keltett
a múlt vasárnap megje
lent cikkünk, amely ar
ról számolt be, hogy az
MTK nagyhírű vízipóló
szakosztályában bomlási
folyamat állott be.
Az eltelt hét a ma
gyar uszósport javá
ra sikeres békítési kí
sérletekkel telt el,
ami annál is könnyebb volt, mert azok a jálékosok, akik meggondolatlan elhatározásukkal
a szenzációt tulajdonképpen megteremtették,
jobb belátásra jutottak. így elsősorban
.
. . arra,
hogy Homonnay 11. tréneri’ működését
............. nem
lehet a játékosok bírálata alá bocsátani. Mint
hogy Homonnay az MTK vezetőségének teljes

bizalmából vezeti továbbra Is a csapatot a si
kerek utján, a játékosok teljes mértékben
megnyugodtak s erről Írásban is értesítették,
mind a klub vezetőségét, mind pedig a tréne
rüket. Azok, akik egy hirtelen fellángolás utón
kilépőlevelet küldöttek a klubjuknak, ezt
visszavonták már
és továbbra is teljes harci készséggel állanak a
kékfehér színek szolgálatába.
Az MTK úszószakosztályának beavatott kö
rei ezzel végleg lezártnak tekintik a kényes
problémát és meghiúsultnak azokat a bomlasztási kísérleteket, amelyek egy magáról meg
feledkezett játékostól indultak ki.
Az úszószakosztály élére a közeljövőben az
MTK olyan vezetőegyéniséget állít, akinek a
képességei már eleve biztosítják az ujabb inrágzást.

A GSE játékosokat csak a gummibot
mentette meg Budagyöngyén
A
A

Pamutipar legyőzte a Postást is —
Turul elvérzett az URAK-kal szemben

A tegnapi forduló a váratlan eredmények
egész sorozata mellett nem szűkölködött bot
rányban sem: Budagyöngyén a GSE játékoso
kat arendőrők gumibotja mentette meg a fel
lázadt nézők haragjától. A váratlan eredmé
nyek közt első helyen áll a Pamutipar ujabb,
nagyjelentőségű győzelme a Postás felett. A
Turul TE elvérzett az URAK-kal szemben, a
Törekvés csak nagynehezen verte a Fér.
Vasutast, az Elektromos is csak kínosan bir
kózott meg az FTC-vel. A 11. ositálybun a
BVSC legyőzte a BBSC-t.

Budapest, 1934 október frj

FSE. 4. SzRTC 6—6 pont. A Drasche egy mécs lövők: Eszter, Kovács & Mester, ül. Szántő és
Szafkó.
eséi kevesebbet játszott.
IX. kér. FC—Siketek 3:1 (2:1). Góftövőkl
KFC—Drasche 2:2 (2:2). Góllövök: Jarabek,
Somogyvári, ill. Jeckel és Konyor (11-esböl). Szollár I. (2) és Friedhaum II., ill. Gyvdal.
Déli c&oport:
Nyerges
KTK—KEAC 3:1 (2:0). Góllövők:
------- (2), Molnár, ill. Kirbauer.
Megint nagy harc leszl ebben aa csoportban,
SzRTC-Húsos 24) (1:0). Góllövők: Hubert A helyzet: 1. ETC. 2. AIPSE. 3.I. ETSC 8-1
és Heilauf.
pont. 4. P. Jutagyár 7 póni.
____
NJTC_____
—FSE___
4:1 (0:0). Gólíövők:
___ „Wender
ETC—SzNSE 1:1 (0:1). Góllövök: Kiumár, ill,
(2), Vida és Weiszberg (11-esből), ill. Király. Czanik.
SAC—KAOE 1:1 (0:1). Góllövök: Fritz, ill.
K. Húsos—OSOSO 4:1 (1:0).
Góllövőkt
Csire.
Staircza (2), Ihász, Tóth. Ul- Csapó.
SzTE—Szondy 4:1 (3:1). Góllövők: Fröhlicflx
Springer csoport
Ul. Petrusa.
A GSE nagy erővel csörtet az él felé. A hely (3),P. Molnár,
Juta—K. Törekvés 2:2 (2:1). Góllövőkt
zet: 1. Vérhalom 8 pont. 2. OTE. 3. KAC 7—7
Zsebeházi, ill. Ringséald és Lajtos.
pont. 4. Ganz. 5. GSE 6—6 pont. A Vérhalom Kopper,
MPSE—P. Iparos 4:1 (lslj). Góllövők: Mar<
és a KAC egy meccsel többet játszott.
(2). Kulcska és Horváth, ill. Martin.
GSE—Spárta 4:1 (2:0). A meccs befejezése tinETSC
—DGSE 24) (14)). Góllövö: Kiss (2).
előtt öt perccel előbb a játékosok közölt, ké
Nyugati cnop<ort
sőbb a nézőtéren verekedés keletkezett, majd
a jáiték befejeztével a nézők megtámadták a
A Kelenvölgy nagy vadat terített le. A hely*
játékosokat s végül is a játékosok rendőri fe zet: 1. Kelenvölgy 8 pont. 2ó BSC. 3. Juventus.
dezet mellett kerültek villamosra. Góllövök: 4. Kalapos. 5. NSC 5—5 pöi)>t. A Kelenvölgy
Mészáros (2), Ritscheld és Láng, ill. Lőrinc egy meccsel többet játszott.
(11-esböl).
Kelenvölgy—NSC 3:1 (2:1). Góllövők: KaOTE—BBFC 2:1 (0:0). Gólíövők: Végh (2), rikó II., Pelhő, Nemesi és Niedermann, ilL
ill. Pintarics.
Weinberger.
Vérhalom—Újlaki FC 4:1 (2:1). Góllövők:
OMSC—ÉMOSz 1:0 (0:0). A nivós meccs
Bernwaller (2), Berinde, Majsa, ill. Vilcsek.
egyetlen gólját Gelencsér rúgta.
KAC—LTE 4:1 (3:0). Gólíövők: Gregor (2),
Budafok Felsőváros—BSC 1:0 (0:0). A győz,
Fridvalszky és Angyási, ill. Fancsay.
tes gólt Kiéger rugta.
Függetlenség—M. Textil 4:0 (2x0). Gólíövők:
IV. OSZTÁLY
Sasinjzky (3) és Gejér.
Északi-csoport
Nagyon együtt van a csoport. Az UVASC áU
a legjobban, csak egy pontot vesztett. A hely
zet: 1. Zsolnay 6 játék 9 pont, 2. Jutagyár 5
játék 7 pont, 3. T. Előre 6 játék 7 pont, 4.
II. liga----tegnapi
fordulója
favoritgyőzelmeA L.
-----------------.--------------------- -UVASC 4 játdk 7 pont, 5. RÁC 5 játék 7 pont.
T. Előre—Jutagyár 1:1 (1:0). Góllövők: két hozott, örvendetes az Erzsébet feljavulása.
A helyzet: 1. Budafok 6 játék 12 pont. 2. Nem
Sánta, ill. Grambsch.
Zaolnny—LTK 8:0 (2:0). .Góllövők:
..................Hidasi
- . • zeti 4 játék 8 pont. 3. Erzsébet 6 játék 8 pont,
II., Jenei (3), Tassy (2), Mogyoróssy és Geo- 4. Millenáris 5 játék 7 pont. 5. Vác FC 5 játék
5 pont.
tlsdher.
Drogulsták—VÁC FC 8:2 (2:0). Góllövőkt
RMOT—RESC 2:2 (1:0).
____ Góllövők:
_______ Udvardi
_
Kisutzky (2), Keresztes és Reinthaller (öngól),
és Torna, Ul. Gulyás (2, egyet 11-esből).
URÁNIA—ULK 1:1 (1:). Góllövök: Kész, ill. ill. Amster. A VÁC széteső játékával nem tu,
dott eredményesebb lenni.
Gyurita.
Erzsébet—Szentlőrlne 3:1 (1:0). Gyenge nk
Keleti-csoport
vóju mérkőzés. Góllövők: Urbancsjk (2). Lé,
A Menekültek erősen visszaesett a vereségé tay, ill. Ajgócs.
vel. A helyzet: 1. MÉMOSz. 2. Az Est 10—10
Budafok—Bndatétny 9:8 (5:2). Gólíövők: Hew
pont. 8. Fér. Kaszinó. 4. VÁC. 5. Menekültek
7—7 pont. A MÉMOSz és a VÁC egy meccsei gyes (4), Iglódy (8), Szefrehelyi és Mészáros,
ill. Simon (2) és Dán.
kevesebbet játszott
Vasas—Szürketaxl 1:1 (1:1). Egyenlő ellet*
Ab Est—Valéria 8:2 (0:1). Gólíövők: Sala
mon (2), Hárai, Hl. Pusztai (2).
felek változatos küzdelme némi Vasas-fölény,
X. kér. Remény—VH. kér. Amatőr 14) (0:0). nyel. Góllövök: Horváth, Ul. Juhász.
Az egyetlen gólt Triitz rúgta.
Millenáris—Csepel Sül (2:0). A Millenáris fö
MÉMOSz—Menekültek 2:1 (1:1). Góllövők: lényesen győzött. Gólíövők: Farkas, Bilié Óg
Uihács, Papp, ill. Lantos.
Magyart, ill. Somlai.
VÁC—Drogulsták 7:2 (4:6). Gólíövők: Sygál
Vád Remény—Nagytétény 4:2 (0:2). Á vá<g
(3), Engel, Eichmann, Rudas és Ney, ill. Beck együttes váratlanul kemény ellenfeleit kapott
és Palatics (11-esből).
a nagytétényiekben. A gólokat: Hütler, Lán&
Fér. Kaszinó—X. kér. FC 8:2 (2:1). Gól- Újhelyi és Brandt, ill. Dobos éa Scbidlik rugtí%

Javul az Erzsébet FC

UTE—Testvériség 8:3 (lri>).
A Testvériség határtalan lelkesedése nagy
szerű játékban robbant ki. Gólíövők: Kállai (2)
és Salamon, ill. Keresztes (2) és Kálozi. A biró
Sándort UTE és Jávort TSE kiállította,
BSE—Zuglói SE 2:1 (2:1)
A BSE Nagy és Dvoracsck révén kéilgólos
vezetéshez jut, a ZSE Vathy révén csak szépí
teni tud, pedig szünet után erősen felnyomul.
DxfiXAUgkU^SE) és Deli II. (ZSE) sérülés
miatt elhagyta a pályát, Fekecs III. a bíró kiállította.
I. OSZTÁLY
n. OSZTÁLY
Pártos-csoport
Stobbe-csoport
A BVSC nagy meglepetésre bjztos győzelmeit
A Törekvés és az Elektromos, ha kínos küz
delmek árán is, tartják a pozíciójukat. Szépen aratott a BRSC fedett. A helyzet; 1—2. BVSC
fut a MAFC. A helyzet: 1. Törekvés, 2. Elek és RTK holtversenyben 10 ponttal, 3. BRSC 9
AUSZTRIA—MAGYARORSZÁG 18:8 (8:2)
tromos 10—10 pont, 3. EMTK 7 pont, 4. MAFC pont, 4. Pannónia ‘ 8 pont, 5. UTSE, 6. Vasas
6 pont, 6. MÁVAG 5 pont. A MAFC egy mécs 7—7 pont.
Bécs, október 14b
BVSC—BRSC 3:1 (0:1). Gólíövők: Zubály,
esei kevesebbet játszott.
(A Hétfői Napló bécst
Keresztes és Sánc (11-esből), ill. Borbás. A
Elektromos—FTC 2:1 (0:1)
szerkesztőségétől.) A* ötö.
biró a BRSC-ből Sugát és Mayent kiállította
Góllövők: Trltz és G. Tóth, ill. Kiss. Újvári
dik osztrák-magyar kézi
Pannónia— Főv. Tkör 2:2 (1:1). A helyi
nyugodt játéka átragadt társaira is és ez biz derbi szép közönséget vonzott. Góilővök:
labda válogatott meccs elé
tosította csapatának a győzelmet.
nagy várakozással néztek
Brunecker és Löb II. ill. Juhász (11-esből) és
Törekvés—FVSK 4:2 (1:2)
Kaiser I.
kézilabdásaink. Ez a vá.
rakozáa hiábavaló volt,
BLK—MFTR 2:2 (2:2). Góllövők: Lukács és
Góllövők: Bárót, Mihalovszky (2) és Béki, 111.
mert ujabb, igen súlyos
Honthy. A Fér. Vasutas kétségessé tette a Tö Császár, ill. Zigler (2).
vereséget szenvedett csa
PSC—BTSE 44) (2:0). Góllövök: Kassai, Porekvés győzelmét, mert az első félidőben már
vfizsai, Koletisch I. (2).
patunk. A szakkörök nem
8X)-ra vezetett.
UTSE—VI. kér. FC 4:3 (2:0). Góllövök Szan- nagy jövőt jósoltak a nM8y*r csapatnak, mert
EMTK—MTK 1.-0 (0:0)
dalszki (2), FurulyAs és Gercsényl, 111, Gelányi, csatársora lehetetlenül volt összeállítva:
Végig erős iramú mérkőzés, melyet az EMTK Fűzi és Boris (11-esből).
rutinosabb csapata megérdemelten nyert mleg.
P. Törekvés—Vasas 1:0 (0:0). A meccset el
A gólt Kemény rugta. Jól játszott az MTK döntő gólt Kodő rugta.
védelme.
RTK—MÁV Előre 14) (0:0). A győztes gólt
Kiss I. szerezte.
BMTE—MÁVAG ltl (1:0)
A jelentősen feljavult 'BMTE végig egyen
Kárpáti-csoport
rangú ellenfele volt a MÁVAG-nak. Az ered
A KTC újra győzött és élen maradt A BTC
Pirts, okt 14.
mény hü kifejezője a játéknak. Gólíövők: és a 33-as nem birt egymással. A helyzet: 1.
Obcrmayer, ill. Opata (11-esből).
Hétfői Napló páKTC 5 játék 8 pont, 2. Hungária 6 játék 8
szerkesztőfégétől.)
pont,
3.
33
FC
5
játék
7
pont,
4.
BTC
4
Játék
MAFC—Kőbányai AC 4:1 (8:1)
A műegyetemi együttes végig fölényben ját 7 pont. Hat pontosak: I. kér. SC, BEAC és A futballpolifcikusok és
a jogászok most ébénk
szott. Gólíövők: Gcrvai, Vizy, Szűcs, Hideg PTBSC.
KTC—KFC 3:2 (1:0). Gólíövők: Deutschl. vitában állanak egy
kúti, ill. Prckla. A KAC a játék nagy részében
Potecz, Túli I., ill. Misik és Pesődi.
fiz játékossal küzdött.
konkrét esemény kap
«33“ FC—BTC 0:0. Gólképtelen csatársorok csán. A vitát a közeli
WSC—Cs. More 2:2 (2:0)
küzdelme.
(.óllövők: Erdélyi és Czumpf, ill. Horváth
I. kcr. SC—Hungária 6:2 (8:1). Góllövők: napokban egy kis dél
(2,i. Reális eredmény. A homokos, nehéz tala Gahír.(3, kettőt 11-esből), Kovács, v. Keresz francia város munkaügyi bírósága fogja el
jon nem alakulhatott ki szép játék.
tes, Förster, ill. Sábián és Gulvás.
dönteni. Az első ligában játszó Alés nevű
PTBSC—SzAC 8:1 (1:0). Góllövök: Schubert, egyesület Becic nevű jugoszláv csillakát
Bíró-csoport
Ondrus és Gaál (11-esből). Ul. Kürti (11-esből). több kisebb-nagyobb szabálytalanság miatt
A meglepetések csoportjai A Turul lecsuGránit—Felien 4:3 (2:2). Góllövők: Nagy nem kevesebb, mint hat hónapra titotta el
szolt, a Pamutipar áll az élen 8 ponttal. 2. (2), Hús és Eller, ill. Nagv és Galambos (2).
HAC, 3. Turul TE 8—8 ponttal, 4. UTE 7
CsTK—KSSE 4:1 (2:1). Góilővök: Horváth I. a játéktól a fegyelmi bizottság. A büntetés
természetesen a játékos fizetésének meg
pont, 5. BSzKR 6 pont. A Postás már hat pon (4, egyet 11-esből). ill. Gól.
tot vesztett és a nyolcadik helyen áll.
vonására is kiterjed.
KSC—BEAC 1:0 (0:0). Góllövő: Mihalek
A minden jövedelem nélkül és kilátásta
Pamutlpar—Postás 14) (1:0)
III. OSZTÁLY
lan
jövö előtt álló játékos most
A lelkes újpesti gárda kemény védelme em
Oprée-csoport
berfeletti munkával akadályozta meg a Postás
Alis városba munkanélküli létszámba
A BTK az UMTE legyőzésével közelebb ju
csatársor eredményességét. A győztes gólt Pa
való felvételét kérte azon a elmen,
tott a vezetőkhöz. A helyzet: 1. Aivtolaxi, 2.
jor rugta.
nogy a futballszttvetség hathavi Idő
ZAC 10—10 popt, 3. BTK 9 pont, 4. UMTE 7
BSzKRT—TLK 24) (1:0)
tartamra minden jővedelemlehetőségtől
pont. A ZAC egv meccsel kevesebbet játszóit.
A BSzKRT kemény ellenfélre akadt a teréz
RAFC—TSC 1:0 (1:0). A meccset eldöntő
megfosztotta öt,
városiak együttesében. Különösen ennek a vé gólt Ltntcr rúgta.
annak ellenére, hogy klubjával rendes és
delmében. a meccs a villamos-csapat fölénve
Compactor—M. kér. SC 8:2 (8:1). Gólíövők:
jegyében zajlott le Góllövők: Báder és Szál Sz-hó II. (21 és Vnlkal. ill. Tart és Neubauer. törvényes munkaszerződése van.
lcr.
A, ff?naia sportkörök, de főként a kfllNTC-PMTK 2:1 (1:1). Gólíövők: Viola és
'*■
"í,J’"IL Az NTC k*
hibázott. roldl játékosok feszült figyelemmel várják,
HAC—in. kér. TVE 4:2 (3:0).
le
jesitl-e
Becic kérését és „önhibáján kí
BTK—UMTE 4:3 (2:1). Góllövők: MichclberA herminnmezei együttes remek csatársora
végig uralta n játékot, az óbudai együttes csak ger (kellőt 11-esből). Krázel és Jusl, ill Zsír- vüli állásvesztésnek" mlnöslti-o a fegyelmi
mond
(2)
és
Varga.
bizottság döntését.
R. L.
helyenként volt veszélyes. Góüövők: Csutorás,
Góll»v®k: Tukán,
Jakab, Savanyó és Priblll (öngól), 111. Lencsés m,A”’n,*;l_,MS(:, 3,2
bői) Bcnkov cs’ ’ • BMsteiner (2, egyet 11-esés Moschrm (tl-esbő).
. tVfnIí*y
rekordja alkalmából tisz
URAK—Turul TE 3:1 (1:1).
Rrn,í"í
(«'>)- Gólíövők: Fel- telőinek táborában egy régebbi epizódot elevA.’
MMitbcn halain,., irá földi (2), \ arga, ill. Pusztai és Pánczél (tl-csfk ícl a rckordernő életéből. A brünni
böl).
ni, l Ilikul ra lóim,p-ünlm.l arai ar
lokálban ..... anis, ahol Magda művészeiét bc" Turul rnlöll. I 8Ó|ok„ Murin (J|
\
’?cn
akarta elismoMain ky-c.söpört
S'“«; ill l óri.,r rnKl. Jó volt a ,v«rlr> caarését kifejezni Magda művészete iránt, mire
patnál a halfsor.

4<
1O

Al# hoíolf hasa Bécsből a magyar
válogatott kézílabdacsapat

Munkanélküli-e a félévre
kitiltott játékos?

Rom. X Dmcha7’üíí í 1oH<r J>T,clfaafo/ía

1

a

* IW «*«*•*• Rwntő* taátak leMestítni,

a három belső mind jobbösaxekötő volt. 1
A magyar gólok közül Fodor keltőt, Drégefti
egyet lőtt A biró Kisfaludyt öt percre kiállí
totta. Kubik kapus indlszponáltan védett, df
megint nem vtttek kapastartalékot a csapattak

Soroksár: Soroksár—Bocskai.
Újpest: Újpest—Szeged.
Kaposvár: Somogy—Ferencváros.
Hungária-ut: Hungária—Phöbus és Hl. keik
FC—Budai
Kispest: Kispest—Attila.
.

Budapesti lóversenyek
Caglíostro nyerte
a Magyar St. Légért
A favorllok jegyében folyt le a Magyar St.
E
íííPi* AX 01,0 01 ,u,ani°l ■ legjobban
ő™. .
f nyerte meg s a hatodik falam
hm, J .* ''8'nös'ööon fogadott kél 16 közölt
e1' A nap főszáma, a Magyar St. Leget
P?J*. “”po"lb<íl <’íullal ",m tcle|t meg hlmi*,.
ÜSrt a,2al> hnP’ távolságát 2000
'“““"'totlík, megszűnt a derbyévjárat
'optngyobb próbatétele lenni. A vetne,>y a vávéizöd-”lík /Jne8£=lelaen Gaglioslro gyózlmével
íme.,
előtt, melyet hosszak,,d?
. “borihind követlek. A Parorótt
handicapot Liulue utolsó ugrásával nyerte a
Jy"‘“n'k lals20 Conwl ellen. Ugyancsak
‘a,n„nyerl Gyöngyike Kitáblázás és
*
M>P/rtkrtle ellen. A részletes eredmény a következő:
’• raTíM'. '•
(8:10' Sohojbál. 2. Szó? m 3 vHUla' V3’ Qnnfnero (10) Klimscha.
“ >,«'’knn. Sombor, Dslnglz Khan, Vigasz,
Nem bánom. Tót::10:15. 12, 13, 15. Befutói
<Í>UVA,|: '■
(pori) Gutái.
2. Bozsdus (3) Esch. 3. Játékos (5) Csilla.
F. m l.ol Santo, Katalin, Pénz, Gvöugykalá.
is
n’? a',", "1 Kínlor- Tot‘ 10-111'
’.'im r a 6„:3V~ DI- PUT*M- ■■ Canllostro
a-' ai 2' ,Ca"ab,“nrt> (2) Balog. F. m.t
n I
b',,I,l,>nd, Polipot. Tol.: 10:t3. 10,
10, 10.
10.
Bef.: 5:10. _ IV. FUTAM. 1. | |,h, („.lrn
SotmJ n!’ Kit Co"’ul'®l E'r". 3. Nem nein
m, (v 1)'imsd,a- K
Pnli. Llvorno, Tammuz. b»rtár.v
;2I. *'122-, “is,"
,g, ‘is.
16 ’ Bcf.i
« _Tob: 1lt)“:2L
KP
hlíb'«xá"’ ("2’ S“"*Brö'í<V- (>«)
c‘,|'m2>~
'<o^
3" VraGredl Í2K) Simics. F. m.i Alléin
Allegra, Legves,
Vlvgrád, Rubint. Tol.: 10:26. “
n Hil, II. Bef.:
i:39i—. V,‘
1 Ür.tlikős’Jl' Kiimscha.
2 Napfelkelte (pm-U SrTle1\..|
A- Szár , or( ni,
K m-: Knrollág.
.. r, Csak
előre. Pária, Szomjas, Dénes, Papucthös,
P'.*’

Tott 10;M. 1>, M, Bef.: őiM.

‘
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Gólzáporral verték Debrecen
ben a Ferencváros legyőzőjét
BOCSKAY—-ATTILA 8:0 (8:0)
Debrecen, október 14.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tété.) A Bocskai Markossal megerősítve állt
fel a csatársora újra teljes volt s végig veszé
lyesen, ellenállhatatlanul harcolt. Az első húsz
percben még az Attila is kivette részét a tá
madásokból. azonban a Bocskai védelme a
játék eme periódusában is feladata magasla
tán állt. A 21. percben indult meg a gólözön.
Návay tejelte be a vezetőgólt. 1:0.
A Bocskai támadásai mind erőteljesebbek lesz
nek s alig három perc múlva Markos vídhc
tetlen bombája köt ki a miskolci hálóban. 2.0.
Szórványos Attila-támadások után ismét a
Bocskai-csatársor teremt gólhelyzetet, Hevesi
hez kerül a labda, aki nyugodtan leállítja s
máris bent van a harmadik gól. 3:0. A Bicskái
mindent elsöprő lendülete a félidő végéig ka
pujához szegezi az Attilát, amely kétségbeeset
ten védekezik és sikerül is neki — legalább
egyelőre — megállítani a gólvihart.
Szünet után a magárataláll „ötösfogat**
szemkápráztató eleganciával szinte állandó
tapsra ragadja közönségét. Már a 6. percben
a szemfüles Návay ujabb gólt szerez. 4:0. Rö
viddel később Telekinek elegánsan deplaszirozott labdája kelt ujabb örömet. 6.0. Ezután egy

’ mp. (rekord). 2. Lukavetz (KMAC) Puch, 8 p.
04.61 mp. — 850 kon: 1 Geiss (Chemnitz)
DKW, 2 p. 53.56 mp. (rekord). 2. Kremm
(FTC) Motosaccoche, 8 p. 04.75 mp.
500 kcm.: 1. Rosemayer (Zschopau) DKW,
2 p. 44 88 mp. (rekord). A nap abszolút leg
kis pihenés következik a debreceniek részéről, jobb ideje. 2. Kozma (BSE) Rudge, 2 p. 49.50
mialatt az Attila is megpróbál szépiteni az mp.
eredményen, ám az a néhány támadás, amely
Oldal kocsis
motorkerékpárok 350 kcm.:
a tizenhatosig jut el, végül egyetlenegy kor- Gutschy (FTC) Velocette, 4 p. 84.21 mp —
nerben nyert kifejezést. Ezután újra a Bocskai 600 kcm : 1. Schumann (Nürnberg) NSU, 8 p.
veszi át az uralmat s a 21. percben Markos 06.01 mp. (rekord). Oldalkocsik legjobb ideje.
vehemens leszáguldása remek helyzetet teremt, — 1000 kcm.: Mőritz (Nünchen) iVktoria, 3 p
a labda Telekihez jut, aki hatalmas bombát 06 36 mp. 2. Patho (MAC) Rudga, 3 p. 14.33
ragaszt a miskolci kapuba. 6.0. Az Attila cen— Automobilok: Hölgyek versenye: Túra
terhalfja, Buzássy megsérül és kiáll, a vezető mp.
3 literig: 1. Kiinger Pálné (MTK) Lan
ség Csapót dirigálja a középfedezet posztjára. kocsik
cia, 4 p. 14.36 mp. Túrakocsik 5 literig.- SterA tiz emberrel játszó Attila teljesen összerop- nischa Károlyné (KMAC) Lasalle, 5 p. 09.90
pan a Bocskai további támadásainak súlya
alatt s képtelen megakadályozni Návay két
ujabb gólját. 8:0.
A debreceniek igen jól játszottak s a csapat
egysége és összjátéka a mérkőzés folyamán is
szemmelláthatóan javult, úgyhogy az utolsó
félórában mór egészen elsőrangú és nagyvonalú
játékot láthatott a közönség. Az Attila fáradt
Prágából Jelenti: A csehszlovák fővárosban
csapat benyomását keltette, határozottan csa Időző szovjetorosz futballisták csapata mint
lódást keltett. Csodálkozva kérdezték az em
Moszkva válogatott együttese mérkőzött vasár
berek egymástól:
— Hogy lehet az, hogy ez a csapat megverte nap ■ prágai munkássz-akszervezet válogatottal
a Ferencvárost?
,
Erre azután elfogadható feleletet senki sem ellen és 7:0-ás félidő után 17x0 arányú meg
tudott adni. A Bocskaiból Markos, Belesik és semmisítő győzelmet aratott. A szovjet labda
Teleki, az Attilából csupán Dóczé játszott ki rugók technikailag és taktikailag rendkívül
válóan.
képzettek és a prágai szakértők előtt Is teljes

mp. Sportkocsik 5 literig: Delmár WaRernŐ
(KMAC) Bugatli, 3 p. 21.64 mp. A hőlgyversenyzők legjobb ideje Túrakocsik 1.1 literig:
1. „ Farkas Péter** (KMAC) Fiat Balilla, 3 p.
29.73 mp. A túrakocsik legjobb ideje. 5 literig:
1. Biró (KMAC) Bugatti, 3. p. 36.70 mp. (re
kord). 2. Beumer (Bünde) Chrysler, 8 p. 49.89
mp. Sportkocsik: 0.75 literig: 1. Beumer (Bün
de), Austin 3 p. 04.05 mp. (rekord). 1.1 literig}.
1. Brudes (Breslau) M. G.. 2 p, 58.96 mp.
rekord. 1.5 literig: 1. Bodor (KMAC) Bugatti.
3 p. 43.04 mp. (rekord). 5 literig: 1. Biró
(KMAC) Bugatti, 3 p. 34.78 mp. Versenykocsik
1.1 literig: 1. Möritz (München) M. G., 3 p.
06.30 mp. (rekord). 1.5 literig: 1. Burgaller,
(Berlin) Bugatti, 2 p. 50.78 mp. (rekord),
2 literig: 1. Steinweg (München) Bugatti, 2 p<
49.15 mp. (rekord).

Moszkva 17 gólt rúgott Prágában
elismerésre találtak. Játékkulturájükről az a
felfogás alakult ki, hogy még a csehszlovák
profiválogatottnak Is méltó ellenfelei lettek:
volna. Különösen csatársoruk játszik rendkívül
lendületes és feltűnő eredményes Játékot Min.
den helyzetből lőnek kapura és rugótechniká
juk a középeurópai Játékosokétól eltérően,
óriást erejű. Ugylátszlk, hogy a Jövőben a
szovjetfotballal is számolni kell.

Újpest verejiékes ötven perce
Várszegi 67 méteren
Soroksáron
felül dobott gerellyel
— Avar, nem sok vizet zavar ...
ÚJPEST—SOROKSÁR 3:0 (0:0)
Soroksáron búcsú volt
VaU-map s ebben a hangu
latban vonult ki a SACpályára párszáz főnyi kö
zönség. Újpestről legalább
annyian jöttek autóbuszo
kon, autókon, HÉV-ea.
Meccs elölt Aschner el
nök mondja:
— Fájó saját színeink
ellen küzdeni...
Majd amikor Újpest kijön, tréfásan megJegyzi:
— Ez Újpest, vagy Soroksár?
A két csapat kompletten
kezd, Újpestnél
Szalag helyén Kis Gábor van csupán. Újpest
Tohamszériáit Jávor hatalmas, kapufátérŐ fe
jese vezeti be. Az első igazán vérbeli támadást
negyedórái szűkülés után, Soroksár Kelemen
révén vezette, éles beadása a gólvonal előtt su
hant el. Soroksár feltűnő jó, sok szép tárna,
dást vezet Védelmében pedig
Dudás régi glórlás válogatott napjait va
rázsolta vissza a soroksári Hehe Wartéra.
Nagy sikert arat a tribünön egy kis diák rezig
nált bemondása;

De ezt lehet mondani az egész Újpest csa
társorra, amelynek erejéből
mindössze még
egy kapufatalálatra telik.
Szünet után parázs hangulatban folytatja Új
pest a heves offenzivát. A 4. percben
Holtzer kézzel fog el egy labdát a kapu
előtt. 11-es! Jávor beteszi. 1:0.
Pályán, nézőtéren egyaránt botrányos a han
gulat. A Játékosok csaknem összeakaszkodnak,
már-már ar öklök is levegőbe lendülnek, sze
rencsére a két vezetőség a pályán terem s hely
reáll a rend. Jávor ismét kapufát bombáz, ez
már a negyedikl A 27. percben
végre Tárnásynak síkéről éle* lövéssel
megszerezni a második g^lt 2:0.
Soroksár most már feladja a harcot,
Avar is berúghatja a maga gólját. 8:0.
Jávor ötödször talál kapufát
Nincs is több idő, sem a gólrugásra, sem a
bosszankodásra.
Soroksár hősiesen harcolt, Újpest peches
volt. Csatársora olajozásra szorul. No meg egy
két küllőt is ki kellene cserélni. A Fradi.meccs
előtt...

Ünnepélyesen fogadták
Szófiában a Testnevelési
Főiskola mintacsapatát
katonazenekar és a Junákok diszszázada
kíséretében a világháborúban hősi halált
halt bolgár hősök emlékművéhez vonult,
amelyet megkoszorúzott. Az ünnepélyes ak
tusnál jelen volt a szófiai helyőrség tiszti
küldöttsége. A bolgárok részéről az ottani
leventék elnöke, Lazaroff üdvözölte a ma
gyar főiskolások csoportját. Este a Junák
A csapat huszonegy hölgytagjának a
sportszervezet tornacsarnokában nagy ér
bolgár „Junák“ sportszervezet hölgyei
deklődés mellett tartotta meg a Testnevelési
virágcsokrot adtak át.
A pályaudvari fogadtatás után a magyar Főiskola mintacsapata az első bulgáriai be
csoport Szukováthy Imre, Bcrty László ez mutatóját, melyet a közönség szűnni nem
redes és Kmetykó János tanár vezetésével akaró tapssal honorált.
Szófia, okt. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) A Testnevelési Főiskola ötventagu mintacsapata Szukováthy Imre igaz
gató vezetésével vasárnap érkezett meg
Szófiába. A pályaudvaron lelkes ünneplés
közepette fogadták a magyar vendégeket.

— ■I
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Két év után először állt
vasárnap starthoz Pétté István,
a kétszeres olimpiai bajnok
A MOTESz vasárnap
délelőtt a Testnevelési
Főiskolán rendezte a
németek és finnek el
leni első válogatott ver
senyét. A versenyek Bo
roszlóban és Helsinki
ben november
végén
lesznek. Mintegy 200 fő
nyi közönség gyűlt egybe,
Pellc István kétszeres olim
piai bajnok versenyzésének, aki kétévi szünet
után most állott először starthoz. Pelle Istvánt
«rősen megszorították a feltörő fiatal tehetsé
gek, ennek ellenére igen jól dolgozott, habár
nem érte még el olimpiai formáját. A válogató
verseny eredményei a következők: Korláton:
1. Péter BTC 28.4 pont. 2. Tóth Debreceni TE
27.7 pont. 3. Pelle István MOVE 27 pont. 4.
Rácz Postás 26 pont. Lovon: 1. Pelle István
MOVE 27.7 pont. 2. Péter BTC 25 6 pont 3.
Hegedűs UTE 25 pont. 4. Káldy NTE 23.3 pont.
Nyújtón: 1. Péter BTC 28.4 pont. 2. Pelle Ist
ván MOVE 27.9 pont. 3. Tóth DTE 27.t pont.
4. és 5. holtversenyben Molnár DTE és Sár
kány VÁC 25.7 pont. Müszabadgyakorlatokban:
1. Pelle István MOVE 28.6 pont. 2. Tóth DTE
27.6 pont. 3. Hegedűs UTE 27.4 ponl. 4. I’élcr
BTC 26.7 pont. Lóugrásban: 1. Tóth DTE 58.4
pont. 2. Pelle István MOVE 55.5 pont, 3. Péter

a BEAC-versenyen

A BEAC vasárnap országos atlétika! versenyt
rendezett, melynek keretében került eldöntésre
a Speidl Zoltán-, Kovács György- és Sebők Sándor-vándordij is. A verseny eredményei közül
kiemelkedik Várszegi 67.30 méteres kiváló ge.
relyvető eredménye. A részletes eredmények a
következők:
200 méteres gátfutás: 1. Gulyás MAC 26.8
mp. 2. dr. Obltr BEAC 27.8 mp. 8. Sárvári
BEAC 27.5 mp. —- Magasugrás: 1. Dekrel
BEAC 1&5 cm. 2. Leviczky BEAC 160 cm. 3.
holtversenyben Keresztesy BEAC és Cserjesy
BEAC 150 cm. — 100 méteres síkfutás: 1.
Dekrel BEAC 12 mp. 2. Hegedűs BEAC 12.1
mp. 3. Cserjesy BEAC 12.2 mp. — 800 méte
res síkfutás Speidl Zoltán vándordíjért: 1. Is-

3
VASÁRNAP BEFEJEZTEK AZ MTE KÉT
NAPOS BIRKÓZÓVERSENYÉT
As MTE kétnapos szabadslüusu birkózóver
senye a tavaszmezőutcai gimnázium tornater
mében vasánap este nagy közönség előtt véget
ért. A kiválóan rendezett verseny eredményei
a következők:
Légsuly: 1. Aranyi MTE. 2. Vaculik MTK. 3.
Hefler FTC.
Pehelysúly; í. Szél HAC. 2. Fecske MTE. 3.
Sisko Testvériség.
Könnyüsuly: 1. Szék MAVAK, 2. Simko
MÁV Előre, 3. Tóth, Szolnok.
Kisközépsuly: 1. Vincze Elektromos, 2. Káli
MÁVAK, 3. Faragó Vasas.
Naggközépsuly: 1. Riheczki MÁVAK, 2. Sester Elektromos, 3. Németh MTE.
Nehézsúly: 1. Tarányi MTE, 2. Palotás B.
Vasutas, 3. Hjülbig MTE.
DÉL LEGYŐZTE DÉLNYUGATOT.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Dél és Délnyugat csapata közel négyezer
főnyi közönség elölt találkozott a szentesi pá
lyán Rubint biró bíráskodása mellett. A fél
időben Dél csapata 2:0-ra vezetett, a végered
mény 3:2 lett a déliek javára. A győztes csa
pat megérdemelte a győzelmet s ha 8:0-ás ve
zetés után nem áll le a csapat, a győzelmi
arány még nagyobb lehetett volna. Korányi
III. (2) és Tóth II. lőtték a déliek góljait, mig
a délnyugatiakét Temesí 11-esből és Muszti II.
szerezte.

A hármashatárhegyi versenyen
potyogtak a rekordok

SIMA BAJNOKI FORDULÓ VOLT BÉCSBEN
Bécsből jelentik: Az I. liga bajnoki mérkő
zései nem hoztak meglepetést, aránylag simán
folyt la a forduló. A Vienna 3:l-re győzött az
Austria ellen, bár a félidő még 1:1 volt. A
Floridsdorf 2:l-re verte a TVAC-ot, az Admira
3:3-ra játszott a Libertas-sitA, a Rapid 7:5-re
győzött a Wacker ellen s a Hakoah 1:1 arányú
döntetlen vívott a Favoriten-nel.
A LENGYEL ÉS CSEHSZLOVÁK ÖKÖLVÍVÓK
A KÖZÉPEURÓPAI KUPÁÉRT.
Varsóból jelentik: A Középeurópai kupáért
folyó ökölvivómirkőzés sorún Lengyelország
csapata 11:S arányban győzőit Csehorstág csa
pata ellen. Középsulyban a lengyel Chieleioski
kiütötte a Posptsilt és a nehézsúlyban a lengyel
Krenz kiütötte a cseh Eggert.

A KMAC és nz FTC rendezésében vasárnap
délelőtt tartották meg négykilométeres távon
n hármashatárhegyi versenyt, Magyarország
legérdekesebb hegyiverseny terepén, amelyen
Hartmann Lászlón kivül az összes neves ma~
gyár versenyzők, számos kiváló külföldi is
rcsztvett. A verseny útvonalát mintegy huszon
ötezer néző lepte cl. A nap legjobb idejét a
német Rosemayer érte el. A versenyen egyet
len bukás sem történt.
Eredmények:
Szólómotorkerékpárok
250
kcm. 1. Winkler (Chemnitz DKW) 3 p. 00.89

PRÁGÁBAN CSAK EGYETLEN LIGAMÉRKÖZÉS VOLT
Prágából Jelentik: A nemzeti ligában vasár
nap egyetlen bajnoki mérkőzés volt. A DFC
5:l-es félidő után 7:2-re verte a Kladno csa
patát.
KÉT VÁIXMiATOTT MECCS A
NEMZETKÖZI FRONTON.
Genfből jelentik: Svájc és Csehszlovákia vá
logatott csapata a huszonnégyezer főnyi közön
ség előtt mérkőzött az Európa Kupáért. A fél

BTC 55.4 pont. 4. Lenczy BTC 53 pont Gpdrön;
1. Pelle István MOVE 28.6 pont. 2. Péter BTC
28.3 pont. 3. és 4. holtversenyben Lenczy BTC
és Sárkány VÁC 27.2 pont.
összetett versenyben: 1. Pelle István MOVE
195.4 pont. 2. Péter BTC 192.2 pont. 8. Tóth
DTE 187.9 pont. 4. Hegedűs UTE 178.2 pont.
5. Sárkány VÁC 176.2 pont. 6. Lenczy BTC
185.4 pont. 7. Mogyoróssy DTE 164.3 pont. 8.
Rácz Postás 159.7 pont. 9. Káldy NTE 156.1
pont. 10. Rácz BEAC 149 pont.

tenes MAC 2:02 p. 2. Szabados Pe. SC 2:02.4
p. 3. Prohászka MTK 2:03.5 p. 4. Karlovits
FTC 2:04 p. — Hiszkoszdobás: 1. Dekrel BEAC
37.40 m. 2. Kiss BEAC 36.65 m. 3. Farkas
BEAC 35.60 m. —- Hármasugrás Sebők Sándor
vándordíjért: 1. Dusnoky MAC 14.02 m. 2. Somogyi FTC 13.18 m. 3. Bácsalmásy Péter BEAC
18.10 m. — Főiskolai svédstaféta: 1. BEAG
C) csapat 2 p. 14 mp. 2. BEAC B) csapat 2 p«
14.4 mp. 3. BEAC A) csapat 2 p. 16 mp. —
Gerelyvetés L oszt.: 1. Várszegi MAC 67 m 30
cm. 2. Papp MAC 61 m 20 cm. 3. Farkas BEAC
59 m 80 cm. — Olimpiai staféta: 1. MAC (Záboly, Bartal, Gulyás, Szabó) 3 p. 38.4 mp. 2,
FTC 3 p. 46 mp. 3. MTK 3 p. 48 mp.

r
időben a svájciak 2:1-re vezettek, szünet után
azonban a csehszlovákok fölénybe kerültek és
döntetlenné tették a mérkőzést. A végeredmény
tehát 2:2 volt.
Lembergből jelentik: Lengyelorsfág—Romá
nia 3-3 (1:1). A román csapat meglepően jól
játszott és csak balszerencséjének köszönheti,
hogy döntetlen maradt a mérkőzés.

öreg harcosok a Dunán. Vasárnap délelőtt!
rendezte a MAC a Palallnus-fürdö és a MACcsónakház tutaja közötti 1500 méteres távon
evezős háziversenyét. Többszáz főnyi közön
ség gyűlt egybe, hogy tanúja legyen az 50 éven
felüliek nyolcevezős versenyének, melyben a
Nemzeti Hajósegylet, a Magyar Atlétikai Club
és a Neptun evezősegylet nyolcasai állottak
starthoz. Mindhárom nyolcas izgalmas küzdel
met folytatott és majdnem egyszerre evezett
át a célon. Eredmény: 1. Nemzeti Hajósegylet
(Ferry, Jclsovicsky, vitéz Lomnitzy, Zborav,
Báthory, Gianone, vitéz Néray, dr. Levitzky
vezérevezős, dr. Lukács kormányos). Másfél
légszekrénnyel második a MAC (Báthory,
Dormándy, Miháilyfy, Streichammer, Durand,
dr. Dvorzsák, Máthory, Lipovniczky vezérevezös, Hampel kormányos), harmadik a Neptun
Budapesti Evezős Egylet.
Magyar gyephokklzók as osztrák fronton.
Bécsből jelentik: Vasárnap délelőtt a WSC
Hernalsban levő pályáján az osztrák válogatott
hölgy-gyephokki-együttes 3:0 (1.O) arányban
verte a gyengén játszó magyar hölgyválogatott
csapatott. Az osztrák-magyar válogatott gyep
ből: ki-mérkőzés 4000 főnyi közönség elölt 2:2
(2:1) arányban döntetlenül végződött. A dön
tetlen eredmény a saját pályáján játszó osztrák
válogatottal szemben a magyar csapat sikeré
nek mondható, azonban a mutatott játék
alapján csak félsikernek látszik, mert a fiatul
magyar együttes a győzelmet is megérdemelta
volna.
Konrácl Jenő Svájcban. Konrád Jenő hosszú
ideig a brilnni Zldenice trénere volt, Brünnből
azonban feltűnően gyorsan eltávozott. Az elter
jedt hírek szerint az egyik svájci futballcgycsület vezetését vette át.
A Községi Takarékpénztár uszóversenyét
nagy érdeklődés mellett tartották meg. A száz
méteres hölgy gyorsuszást Papp Emma KT
1 p. 26.8 mp. alatt nyerte, 100 m-es mellúszást
Szeszler PK 1 p. 28.6 mp. alatt. A stafétaszá
mokat nagyrészben a Községi Takarékpénztár
szerezte meg, úgyszintén ő győzött a pontver
senyben is, a Hitelbank és a PK elölt.
A Pénzintézeti Központ csapata győzött ■
TÉBE céllövő csapatversenyén. A háromnapos
versenyen hét pénzintézet hatvan lövésze vett
részt.
Élet Ferenc győzött a kerékpáros hegy
mászó bajnokságban. Magyarország kerék
páros hegymászó bajnoki versenyét vasárnap
tartotta meg a Budai Kerékpár Egylet. A bajnpk Éles Ferenc postás lett 9 p. 50 mp.-es idő
vel, Body Jóbarát és Németh BSE elölt.
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kétszdzbét intelligens futballblrót kapcsol
be a magyar futballélet munkájába.
A futballbirák frontján már beszélnek Is
némi mozgolódásról, ami pedig jogosulatlan,
hiszen a BLASz játékosnevelő szervezetének
hétröl-hetre foglalkoztatni kell az úgynevezett
„kölyökcsnpatokat**, mór pedig ezeknek a mér
kőzései nem bírják el a biródijakat, amelyeket
a BT-nek ki kell vetnie, hogy a testület lét
feltételeit anyagilag biztosíthassa.

a blrókGldén, a biróvizsgáztatás és a birófegyelmezős jogát és a birótestületek csupán a játékbirák társadalmi egybekapcsolására vannak
hivatva.
Ilyen körülmények közölt meg lehet érteni a
birótestület tagjainak aggodalmát, annál is in
kább, mert a BLASz nem csinál titkot belőle
— nincs is erre oka —, hogy
december végére, amikor a blrókartell ha
tálya lejár, az amatőr futballszövetség már

DruckerTóni átkozódásai
Legyél bíró Pestszenterzsébeten én Ítélj meg
egy indokolatlan 11-est a: ellenfél javára.
♦
Legyét lélek nélkül játszó profi és a lfungária Kardosa intézzen hozzád lelkesítő beszé
det.
Aflétakörökben
meglehetős
visszatetszést
♦
szült a régi idők kiváló atlétacgyesületének,
Lennél gyanútlan néfő a korzóülésen, amikor a BEAC-nak távolmaradása az október 6-iki
P^mrtz diszkosszal országos rekordot dob.
kegyeleti stafétáról, amely, amióta ez a ver
seny létezik, elsöizben történt meg. I)e a
HASONLATOK KAPÁSBÓL
BEAC nemcsak ettől a versenytől tartotta tá
A kétgólos előny olyan, mint a szabóaeámla: vol magát, hanem hiányzott az összes staféta
bajnoki számokról, amire szintén nem volt
nehéz kiegyenlíteni.
példa. Azonkívül negligálta a 15X400 méteres
♦
stafétát is.
A magyar aprintataféta olyan, mint egy UreaHa mikroszkóp alá vesszük a nagynevű
Z-sebü főpincér: nem képe# váltani.
egyetemi klub atlétikai éleiét, arra a kelle
metlen felfedezésre jutunk, hogy a többi ver
senyeken is csak itt-ött, elvétve találunk egy
n
ELŐÍTÉLET
,,E“-bctüs atlétát. Sőt tovább megyünk, ami
A Hungária—Budai-mérkőzés előtt Dr. Dietz kor megállapítjuk, hogy a pühkösdkor meg
Károly, a válogató-bizottság elnöke ebédet tartott főiskolai egyéni bajnokságokon is nagy
rendel. A pincér mosolyogva mondja:
visszaesésről tett tanúságot a BEAC atlétikai
— Tessék elhinni, nem szívesen szolgálom szakosztálya. A pontversenyt a tavaly is és
ki az urat.
az idén is meg kellett volna nyernie, ám ta
— Miért? — kérdi Dietz meglepetten.
valy kénytelen volt átengedni a József főher
— Mert az ur nagyon szerel válpgatnl...
ceg serlegét a TFSC-nek, az idén pedig a
Pécsi EAC-nak
TALÁLÓAN
De
A Ferencváros meccsen egy ideges ur,
hova lett az egyetemisták kiváló futó
aki clöl egy vaskos tribünoszlop vette el
gárdája?
a kilátást, felháborodva szól oda a szom
A nagyjővőjü 100 méteres ifjúsági bajnok
szédjához:
Lindner a TFSC-be, Govrik az UTE-ba, Héjjas
— Ez óz átkozott oszlop olyan, mint dr. a BESZKÁRT-ba távozott, mig báró Bánffy
Árpád, a 4 perc 15 másodperces, tehetséges
Fenyvesi 1
1500-ás kivált az egyesületből, mint mondják,
— ???
belső kényszerítő okok miatt. Czakó János,
i — Nem látok tőle egy akciót sem ...
qki nélkül elképzelhetetlen volt a BEAC sta
fétagárdája, a sorozatos megbántás miatt el
KITÉRŐ VÁLASZ
kedvetlenedve, szintén sarokba dobta a szö
Az Újpest—Soroksár mérkőzés után Láng- ges cipőjét. Molnár Júlia és Widder Györgyi,
leldcr rá akarja venni a vesztes Soroksár el a két legjobb magyar sprinternő, hasonló okok
nökét arra, hogy menjen vele bé Budapestre. miatt mondott búcsút atlétikai karrierjének.
— Nézze, elnök ur, ha velünk jön, meg
A BEAC atlétikájának csődbejutása nem az
hívom magát egy kitűnő vendéglőbe. Nagy
egyetemi élet
magánügye, hanem az
szerű lecsót fog enni.
„Alma Mater** falain túlmenő közügy.
— Köszönöm, Langfelder ur, mi már le
Meg
kell
állapitanunk,
hogy a hajdan világ
jt sósztunk..<
híres egyetemi magyar klub jelenleg a legtel
jesebb tespedést tükrözteti vissza. Pluhár Ist
ván Után kikapcsolódott az egyesület életéből
A HÉT LEGARANYOSABB VICCE
Vasárnap éjjel 12 óra tájban, jóval a ma Hystlicska András dr. is. Pedig az 6 vezetése
gyar-osztrák mérkőzés után, a következő pár alatt az atlétikai szakosztály hibátlanul műkö
dött • az elnök távozni kényszerült akkor,
beszéd folyt le egy bécsi kávéházban:
— Nem tehetek róla, nekem változatlanul az. amikor a semmiből nagyszerű gárdát nevelt
iz érzésem, hogy a csodacsapatunk győzött nemcsak főiskolai, de szövetségi viszonylatban
Budapesten.
— Meg vagy őrülve, hiszen Schmieger már
régen bemondta a rádióba, hogy 3:1-re kikap
tunk.
— Nem jelent semmit. Gondolj a RAVAGfsetre. Hátha a magyar nácik revolverrel kényazeritették a hamis hir bemondására?

Hová tűnt el a salakról
az E-betüs dressz?

JÓSLAT
Sirius mestert megkérdeztük, milyen lesz
az. időjárás a közeli napokban? Sirius el
borult homlokkal feleli:
— Sajnos, Ignátzról, a BBTE futójáról
álmodtam ez éjjel.
— No és?
— Ez rossz ídöt jelent...

' is. Érthetetlen és gondolkozásra késztet az a
körülmény, hogy a három éven át viselt el
nöki tisztségtől visszavonuló Huszlicska, —
akit az atlétikai szakosztály örökös bajnokává
nyilvánított, — ezt az örökös bajnoki cimet
vájjon miért utasította visszaf Az az ember,
aki a BEAC színeiben egy évtizeden keresztül
minden maratoni verseny céljában ott volt,
valami súlyos megbántás következtében hatá
rozhatta el magát erre a lépésre. De kérdjük,
mi lehet az oka annak, hogy
a többi régi BEAC-lsta is elkedvetlenedve,
inkább a tétlenséget és a korai vissza
vonulást választotta?
Mert anyagi okok nem játszhatnak közre,
nz egyelőmtől nagyösszegű segélyt kap az at
létikai szakosztály, úgyhogy el van látva anya
giakkal, modern pályával, jó salakkal és ki
fogástalan felszereléssel. Ha nem tévedünk,
a nagjfoku visszaesésnek az az idegen
szellem lehet a rugója, amely az utóbbi
Időben a BEAC-ban lábrakapott.
Egyszerűen kiveszett a régi BEAC-virtus,
ami ennek az úri felfogású és lelkesen dol
gozó klubnak a fentartója volt.
Az eredmények azt mutatják, hogy az at
létikai szakosztály vezetése nincs megfelelő
kezekben.
Mert miért pont az atlétika süllyedt volna
ily mélyre akkor, amikor a futballszakosztály
még megteszi a magáét, a vívók pedig orszá
gos viszonylatban is kiválóak (az országot
csapatbajnokságot csak tussaránnyal vesztették
el a MAC-cal szemben), az úszószakosztály
pedig Csík Ferencet mint Európá-rekordert és
100 és 200 méteres magvar bajnokot vallja
magáénak, továbbá a 4X200 méteres bajnok;
stafétánk tagjai (Zabrák, Jung. Csik, Lengyel)
és 1500 méteres bajnokunk, Lengyel Árpád
személyében ugyancsak a BEAC neveltjei és
versenyzői.
Az egyetemi atlétáknál hiányzik a kedv
g a versenyeken való részvétel vágyaA régi nagy BEAC-gárda, amely 1912—14.
között a MAC-cal fej-fej mellett verekedett a
hegemóniáért, kitermelte Forgácsot, Ambrózit,
Mattyasovszkyt, Mezeyt, Thomka Áront, Ko
vács Györgyöt, Bedő Pált, Csejthey Lajost,
Eördögh Lászlót, Haluska Józsefet, Nagy Sán-
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Hetedik rejtvényünk: 1925.

LEHETETLEN KÉRDÉSEK

— Mondja, kérem, Lovass Tóni 80 kört
csinált?
— Dehogy 80 káról!
*
— Helybenhagytuk az osztrák csapatot?
— Noná vidéken!!
Mottó

Futballbiró akar lenni
faftsxáxfiét fiatal
sportember
K budapesti amatőr futballszövetség dicsére
tes elhatározásra jutott, amikor megindította
blróképzö-akclójót. Szép, de hálátlan szórako
zás n fulballbiróskodás. amely a játékszabá
lyok alapos Ismeretén kívül nagyfokú önzet
lenséget, végtelen sporlszeretetet, ítélőképessé
get ós fáradhatatlanságot követel meg mind
azoktól, akik erre vállalkoznak. Kétségtelen,
hogy az alszövetségct nemes szándék vezette,
amikor elhatározta, hogy megkedveltet! a sport
kedvelő fiatalsággal a játékvezetés művészetét.
Lehetetlen azonban meg nem látni azt a szán
dékot is, hogy az aisz ővet ség védekezni akar a
folytonosan kisértő birósztrájkok ellen.
A Futballbirák Testületé ugyár Is az elmúlt
évek során korlátlan hatalomhoz jutott azáltal,
hogy nemcsak a biróküldés munkáját végzi
saját tetszése szerint, de kezében van a bírófegyelmezés és biróvizsgáztatás privilégiuma is.
Ezeket n szabadalmakat az MLSz-szel megkötött, úgynevezett blrókartell révén élvezi n
JJT. \ kartell magúban foglalja ugyan azt a
szakaszt, hogy a testület tartozik az összes
mérkőzéseket játékvezetővel ellátni, ámde a
futballrgycsületeket állardóan az a veszély fe
nyegeti. hogv n testülettel szemben támadó
konfliktus esetén meccsük biró nélkül marad.
A megvár blrótcstűlelnek ez a hatalma példa
nélkül áll, mert minden fulbnllncmzet centrá
lis sportszervezete saját magának tartotta fenn
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sorban nyert elhelye
zést. (Vakbetiii: Y, E.
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dórt, Huszlicska Andrást és a többieket, d«
ezek vasárnapról-vasárnapra keresték a ver
senyalkalmakat és ugy nőttek naggyá. Hol van
most ez a gárda s hol van az a szellem?
Én s rajtam kivül sokszázan, akik egyetem!
éveinkben lelkes tagjai voltunk az „E“.nek.
a tradíciók rombadőlését látjuk a mai tétlen
ségben és eredménytelenségben.
Fiuk, lelkes egyetemisták, ne torzsalkodjatok, hanem a szellemi táplálék mellett fogjatok hozzá ■ testet-lelket felüditő atlétlzáláshoz
s nagynevű szakosztálytok reorganizálásához.
Magyar szívvel és akarással rövidesen vissza
varázsolhatjátok a magyar Cambridget és
Or.fordotl
Gudenua Leó dr.

A sportoló fiatalságot
sújtja a főpolgármester
első szanáló rendelete
Borvendég Ferenc főpolgármesternek Sipőcz
Jenő polgármesterhez intézett levele, amely
ben az Elektromosmüvek és a Gázmüvek egye
sítését célzó szándékát közölte a főpolgármes
ter, nem hatott a szenzáció erejével, minthogy
a folyamatba teendő takarókossági intézkedé
sek között ez a terv szerepelt az elsők kö
zött. Annál nagyobb aggodalmat keltett a
terv sportkörökben. A két közüzem egyesítése
során ugyanis sok állást szándékozik a fő
polgármester megszüntetni. Többek között a
•jövőben az óraleolvasói és pénzbeszedői állá
sokat is egységesíteni’ száridékoznak olykép
pen.' hogy az óraleolvasó egyúttal inkasszálni
is fogja a gáz- és az áramszámlákat.
Az üzemek vezetősége a múltban nem azért
választotta szét a két funkciót, mintha a két
munkakört nem tudná egy és ugyanazon sze
mély i elvégezni, hanem szociális okokból kí
vánt a nagy munkanélküliségen enyhíteni.
Sportkörökben igen jól tudják azt, hogy a
fővárosi üzemek az állások betöltésénél meg
értőén viselkedtek tehetséges és jórqvaló, de
önhibájukon kivül hosszabb ideig állás nélkül
sínylődő ifjú vérsenyzőkkel szemben. Jgv pél
dául az Eleklromosmüvek Testedző Egyesülete
igy lett megdönthetetlen oszlopa a magyar
sport szervezetének. A megüresedett állásokba
helyezett kitűnő versenyzők oktató munkájá
nak segítségével a hatalmassá ' fejlődött és ki
tünően vezetett egyesület a fiatal sportolók
nagy tömegeit tudta a magyar sport számára
nevelni.
Most azután a főpolgármester rendeleti
miatt érthető az aggodalom nemcsak az érde
kelt egyesületekben, hanem a sportszövetsé
gekben is, hogy esetleg a kenyérhez jutott te
hetséges versenyzők egzisztenciája is áldozatul
esik a szanáló főpolgármester kékceruzájának.
Egyelőre abban bizakodnak, hogy a súlyos
időkben a szociális érzékéről is ismert főpol
gármester nem nyúl az utolsó eszközhöz: az
elbocsátáshoz.

Mező Ferenc dr., a kiváló iró-pedagógus és
az amszterdami szellemi olimpiász irodalmi
bajnoka gyakori vendége az előadótermeknek.
Mező Ferenc népszerűségének folyománya,
hogy előadáisai társadalmi eseményszámba
mennek. Témái mindenkor ujszerüek és most
újból nálunk még nem hallott gondolatokat
fog a pódiumon hangoztatni. Mező Ferenc
előadásának témája ugyanis a következő:
„A nők helyes sportolása a nőiesség határain
beiül.**
♦
Marik Klára, a magyar testnevelés vezér
karának e nagyszerű és tehetséges hölgytágja,
már évek óta csinál propagandót amaz eszmé
jének, hogy a kegyeleti stafétán hölgyatléták
is résztvehessenek. A konzervatív atlétikai szö
vetség — ellenére annak, hogy Marik Klára
ötlete méltó a megszivlelésre — eddig nein
akceptálta a reformot. Abból az alkalomból
említjük ezt meg, hogy Marik Klára javasla
tával ismét megbukott és noha kitűnő eszmét
vetett föl, annak megvalósítására belátható
időn belül kevés remény van.
♦
Tehát befejezett tény, hogy a Komjádi*
szobor végleges helye az elnöki irodában lesz.
A felejthetetlen sportvezér emlékének kegyeletes tisztelői immár belenyugodtak ebbe a
döntésbe, ugyanakkor azonban lázasan készü
lődnek saját házi ünnepségükre, amelynek
színhelye ez Országház-kávéház, az elhunyt
kedvenc tartózkodási helye lesz. A törzsasztalI nál, az asztal főhelyén, ahol Komjádi barátai
; oly sokszor élvezték a kiváló sportember szel
lemességét, állítják föl a másik Komjádiszobrot, amely hir szerint, sokkal kifejezőbb
a másiknál, amely az elnöki szobába kerül.
Lukács Éva testnevelési tanárnő, az egykori
rekordor-allélanő — mint Ismeretes — az
Olimpia Dolgozó Nők Sportklubjának volt a
megteremtője. A klub most fogja rendezni első
ntlétikni versenyét, amelynek szenzációja az
lesz, hogy a verseny összes fi nkciont'.rlu-al
nők lesznek. Ez alkalommul lehűl uemcrnk
dresszben fogjuk látni a modern nőt. hanem
a versenybíró, a célbíró, az időmérő és u star
ter szerepben is.

A szerkesztésért és kiadásért felel:

Dr. ELEK HUGÓ
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