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Ujabb Jávor Pál-affér
Előkelő pesti társaság 
autószerencsétlensége

Vasárnap délben sú
lyos szerencsétlenség 
történt az aszódi or
szágúton, ahol éppen 
a frontharcosok házi
autóversenyét futot
ták le.

Déli tizenkét órakor 
egy motoros csendőr

járőr jelentette az Aszód határában állomá
sozó ellenőrző-állomáson, hogy alig két 
kilométernyire szerencsétlenség történt, 

két autó összeütközött, befordult az 
árokba, a kocsik darabokra törtek éa 
utasaik ott fekszenek a roncsok alatt.
Az ellenőrző-állomáson ügyeletet tartó 

megbízottak, Horváth János, Eisenstein 
Sándor, Bartha Béla és Horváth Jánosné 
nyomban motorbiciklire ültek és a szeren
csétlenség helyére robogtak.

Két kilométernyire a várostól, egy út
elágazásnál megtalálták a két felborult ko
csit és az autószerencsétlenség áldozatait. 
Mindkét autó utasai megsérültek. Az autó 
tulajdonosai nem tartoztak a versenyzők 
közé.

Az egyik túraautó a budapesti norvég 
konzulé volt, a másik pedig Molnár 
Ferencé, a Központi Tejcsnrnote vezér- 

Igazgatójáé.
Ebben a kocsiban Molnár Ferenc, a Bu

dapesti Általános Központi Tejcsarnok ve
zérigazgatója, felesége és a vállalat egyik 
igazgatója, Deckner Marcell ültek. A nor
vég konzulátus autójában Preszly László, 
Pest vármegye főispánjának fia és két ba
rátja, Paükly Zoltán és Vidor Pál építész
mérnökök foglaltak helyet.

Molnár Ferenc vezérigazgató hatalmas, 
halüléses Bu/ck-kocsiján Budapestről Ké
kestetőre rándult ki. A kékesi szállodában 
egy ismerősüket szerették volna megláto
gatni. A kiránduláson soffőrjük vezette a 
kocsit. Aszód közelében dombnak visz az 
országút, amelyen

egymás mögött robogott a norvég kon
zulátus kis Steyr-kocsija és mögötte 
Molnár Ferenc vezérigazgató hatalmas 

tarautója.
Körülbelül a domb tetején egy mezei ut 

torkollik az aszódi miiutba. Preszlyék ko
csija, amelyet Vidor Pál épitészmémök ve
zetett, a dombtetőn

bekanyarodott a mezei útra, amely va
dászterületük felé vezet,

a $fq/r-kocsi utasai ugyanis vadászkirándu
lásra tartottak.

Ugylátszik Molnár Ferencék autójának 
sofförje nem vette észre, hogy az előtte ha
ladó Stq/r-kocsi indexe fordulatot jelez. 
Meg akarta kerülni az előtte haladó kocsit, 
így történt a szerencsétlenség. Vidor Pál 
balra fordította a volánt,

ebben a pillanatban a Bulck belerohant 
a Sleyrkoeslba.

Szerencsére csak az autó elejét kapta el, de 
az összeütközés ereje igy is mindkét autót 
beleforditotta az árokba.

hárman súlyosan megsebesültek.
orvos Ideiglenes kötéssel látta el Mol

nár Ferencet és feleségét.
A legsúlyosabb sérült Molnár Ferenc vezér
igazgató felesége volt,

az üvegcserepek csontig felhasltották az 
uriasszony arcát.

Molnár Ferenc a fején sérült meg súlyosab
ban. A Steyr-autó utasai közül Paukly Zol
tán építészmérnök szenvedett sérülést,

a vállcsontja törött el.
A többieknek kisebb zuzódásokon kivül ko
molyabb baja nem történt.

Pár pillanat múlva megérkeztek az ellen
őrző állomás emberei, és a sérülteket első 

Caracciola idegölő hajszában 
világrekordot javított 

Ma kitonrtter., a gyóni országúton
Gyón, október 28.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelen
tése.) Hideg októberi reg
gelen az autók és motor
kerékpárok százai szá
guldanak a kecskeméti 
tíbTmeSTmn’S
• fcrsenyhez, mely az 
egész világ autósainak

Ügyeimét ma Gyónra Irányította.
Caradola, a vüághlrfl német versenyző 

és a német Benne startja 
egymagában világeseménnyé avatta a szenzá
ciós versenyt.

Mindketten a fennálló világrekord meg
döntésére Jöttek Magyarországra, hogy a na
pokban fölavatott gyónt beton-országuton 
Idegtépő bajszával bizonyítsák be az ember 
szinte határtalan hatalmát a gépek felett.

A község vasútállomása közelében tiz óra
kor már az országainak mindkét oldulán fe
ketéink a tömeg. Feszült figyelemmel szemlé
lik a versenyzők nyugodt előkészületeit. Külö
nösen nagy érdeklődéssel

várják Caracdola startját.
Fojtott Izgalomban és gépszertten pontos elő
készületek közben telik el az a félóra, amig 
Caracdola Mercedes-Benz sportgépe

a starthoz áll.
Búgva Indul a gép az első próbautra, most

segélyben részesítették- Rövid idő múlva 
egy személyautó ért a szerencsétlenség 
színhelyére- Az autó tulajdonosa

Paukly Zoltán társaságával egy aszódi is
merősüknél maradt, Molnár Ferenc, Molnár 
Ferencné és az időközben a motorbiciklin 
szintén Aszódra érkezett Deckner Marcell 
igazgató soffőrjük kíséretében bérautón jöt
tek vissza a fővárosba.

A vezérigazgató és felesége egyenesen 
a Pajor-szanatóriumba hajtattak, ahol 

nyomban ápolás alá vették őket.
Molnár Ferencnén azonnal műtétet haj

tottak végre. Az arcát az üvegek csontig 
Összehasogatták, 

„kóstolja kT a szinte IdegnélkUH vasember: 
Caracdola a pályát.

Már ez az első próbálkozás Is 180 kilométe
res sebességet hoz ki a gépbőL Láthatóan jó 
a kedve a mesternek, mert kétszer Is megis
métli ezt a próbautat oda-vtasza.

Féltizenegy órakor azután hivatalosan ta 
megkezdődik a páratlan verseny. Felhangzik 
a Himnusz és nyomban utána

megérkezik a kormányzó,
a fial, valamint Dálnnkl-Kovács Gyula közle
kedési államtitkár, Lenz Albin altábornagy, 
Delmár Walter és Röck István vezértitkár kí
séretében. A megafon bömbölve jelzi a ver
seny kezedetét.

A startról
először Henne röppen ki

750 kmc solo-motorkerékpárjdval.
Már az első futamban nagysserü eredményt 

ér el és csak tlztdmásod percekkel marad a 
világrekord alatt. Ezután 500 köbcertta BMW- 
géppel Indul újra. Az első Indítás nem slkerU!,' 
a gép leáll. Pár perces szünet után ■ megafon 
újra bömböl és Jelzi Benne végleges Indulását.

Szédületes tempóban vágtat el a gép, 
szinte izzik a levegő körOWte,

ahogy zúgva csapja szét maga előtt a levegő 
akadályát. Mint a villám tűnik eí a távolban, 
hogy azután néhány perc múlva umé? a 
megafon jelentésére figyeljen fel az IzgaUtt

félórás munkával varrták össze a vágá
sokat.

A vezérigazgató sérüléseit is háTom öltéssel 
kellett összevarrni. Mindketten a szanató
riumban fekszenek. Állapotuk szerencsére 
nem veszélyes.

A súlyos autóbalesetnek a hire gyorsan 
elterjedt a városban, a délutáni órákban 
már rengetegen keresték fel szanatóriumi 
szobájukban a szerencsétlenül járt Molnár 
Ferencet és feleségét.

A csendőrség közben már megindította a 
vizsgálatot az autószerencsétlenség ügyében, 
hogy megállapítsa

ki felelős a balesetért.
A csendőrök már vasárnap délután is ki
hallgatásokat végeztek, a kihallgatásokat 
hétfőn tovább folytatják és rövidesen tisz
tázzák a szerencsétlenség részleteit.

— Henne visszafelé Indul! Vigyázni, nem
sokára érkezik!

Már hallani a gép szlrénabugását. A közön
ség izgalma szinte határtalan; csodálkozva,

dermedt szemekkel merednek előre a ki
váncsi fejek.

Henne gépe feltűnik s mint egy bomba, 
szinte robbanásszerűen száguld el a pályán. A 
kísérlet sikerült, a kilométer- és mértföld, 
rekordokat megdöntötte. Tomboló tapsdhar 
és éljenzés harsan fel az eredmény hallatára.

Az első világrekord megszületése után, 
egy álnéven induló magyar versenyző 

kétliteres Bugattl-kocslval fut oda és vissza 
184 kra-es óraátlaggal.

Ezt Kremm József motorkerékpáros futása 
követte, majd Ismét Henne egy versenyautóval 
próbálkozott. 254 kilométer körül futott oda
felé, de vissza már az autó áramvonal-ldoma 
leszakadt és ez ■ kísérlet nem
sikerült.

A kormányzó és kísérete feszült érdeklő
déssel szemléli a verseny folyását, 

amely egyre érdekesebb.
Klörltz a saját konstrukciója, DKW-moloros 

| alvázon 150 kilométerrel világrekordot állít 
. fel. Kantán következik a nap másik nagy szen
zációja:

Caracdola startja.
Ott áll Indulásnál a nemesvonalu Merce

des, amelynek letart szélvédőjét gyorsan le- 
uereUk. Hat.hét futamot abszolvál éa eléri a
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301 kilométeres sebességet. Közben a szerelők 
kijavítják a szélvédőt éa

már az első kísérletnél eléri az abszolút 
világrekordot.

Egylrányban 320 kilométert, vissza 310 kilo
métert és 400 métert fut, ami átlagban

318 kui-es sebességnek felel meg.
óriási Izgalom szállj a meg a közönséget, 

amikor kihirdetik az eredményt, Ugyanez az 
Izgalom rázza meg a német sportolók Idegeit 
Is. A versenyről ugyanis

rádlóközvetltést adnak Stuttgart és Ber
lin számára.

A versenyzők érdekes Interjút bonyolítanak 
le a mikrofon előtt s aztán vége Is a nagy
szerű napnak.

Kedden reggel nyolc órakor folytatják a né
met versenyzők kérésére az ujabb kísérleteket. 
A lefutott eredmények után biztosra vehető, 
begy

a gyónl pálya egyszeriben világhírűvé válik 
és ujabb elképesztő rekordokkal gazdagítja a 
aebesség ördögének egyre pompásabb és pom
pásaid) eredményeket felmutató történelem- 
könyvét.

A világrekord-kísérlet pompás előkészítését 
Röck falván, a KMAC vezértltkára és a fárad
hatatlan Iliid Károly sporttifkár készítették 
elő. A aportblztosl teendőket Delmár Valter, 
dr. Hajós Imre és Déván István, a KMAC régi 
bajnokai látták el.

Az összes világrekordot Boseh-gycrtyákkal 
futották a versenyzők. ,

Kálmán Sándor.
♦

A részletes eredmények a 12-lk oldalon.*

Gömbös miniszter
elnök a jövő héten 
utazik Rómába

Most már bizonyos, hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnök a jövő hét folyamán utazik 
Kómába. Az utazás napja pontosan még 
nincs megállapítva, de az eddigiek szerint 
az utazás Bécscn keresztül történik, ahol 
a miniszterelnök egy napot fog tölteni és 

megbeszélést folytat Schusnigg osztrák 
kancellárral.

Politikai körökben szerzett ércsülésünk sze
rin ez a program annyiban módosulhat 
csupán, hogy a miniszterelnök nem Rómába 
való utazása közben szakítja meg Bécsben 
az útját, hanem a Rómából való visszauta
zása közben áll meg egy napra Bécsben, 
hogy’ az osztrák kancellárt meglátogassa.

l már
t. miután köz

volt

Ward Prlce vasárnap é lei 
elutazott Budapestről

Ward Pricc a Daily Mail főszerkesztője 
Rothermere lord legbizalmasabb munkatársa, 
aki — mint Ismeretes — néhány napi tartóz
kodásra a múlt héten Budapestre érkezett, 

vasárnap éjjel elutazott Budapestről.
Ward Prlce eredeti programja szerint 

a hét végére tervezte elutazását, miután 
ben Gömbös Gyula miniszterelnöknél is 
kihallgatáson ós egy nagyobb nyilatkozatot 
szerzett a miniszterelnöktől lapja, a Daily 
Mail részére. Ward Price — aki igaz barátság
gal viseltetik a magyarok iránt — szombaton 
megváltoztatta programját, n vasárnapot is 
itt töltötte és csak vasárnap este utazott el 
Budapestről.

Kijelentései szerint
■ magyar főváros varázsos szépsége 

tolta Itt tovább,
mint tervezte, amint hogy szerinte minden 
honfitársától, aki Budapesten járt, csak n 
legnagyobb elismerést és dicséretet hnllotta a 
szegény M-'cvarország szép fővárosáról.

tar-

Felavatták a nagytétényi 
hősök emlékművé!

Vasárnnp délelőtt ünnepélyes keretek kö
zölt leplezték le Nagytétény községben, a vi
lágháborúban elesett hősök emlékművét. Az 
ünnepéi) cs aktusnál megjelent Gömbös Gyula 
miniszterelnök is Az emlékmű leleplezését 
tábori mise előzte meg, majd

József királyi herceg hosszabb beszéddel 
avnttn fel nz emlékművel.

-— Koronnlnnuta vagyok annak, — mon
dotta — hogy Nagytétény fial, — nemcsak az 
a 112 elesett hős. akinek emléket állítottunk. 
— hanem a/ életben maradott bajtóraak is 
mindig meglelték odakint kötelességükül. Hő-

áytn át nyitva
Játékidő Hőinél nétkiiZ 
Ibénátot

HouZeth -BctccaAa 
k_ Chemiii defet

sök voltak a szó legnemesebb értelmében. 
A királyi herceg beszéde után i 

ruzta az emlékművel, majd

A polgári ellenzék és a szocialisták 
együttes népgyülése Újpesten

és a munkásság összefogását, mert 1919 óta 
hirdeti, hogy csak akkor lehet demokratikus 
haladásról, a demokratikus jogok kiterjeszté- 
séről szó, ha a polgárság és a munkásság ősz- 
szefog. 1929-ben, amikor bevonultak a várme
gyeházára, azt hirdették, hogy ott destruálni 
akarnak, de tetteikkel és cselekedeteikkel be
bizonyították, hogy nemzeti alapon állva har
colnak a szabadságjogok kiterjesztéséért és 
bebizonyították azt is, hogy összefogva, komo
lyan teljesitik kötelességüket 

Dr. Székely György beszéde után
Propper Sándor,

szocialista képviselő szólalt fel, aki azt han
goztatta, hogy a sok aknamunka, amelyet a 
polgárság és a munkásság összefogása ellen 
folytattak, nem sikerült, a demokratikus hala
dás hívei egy táborban vannak a vármegyei.á- 

J zán, ahol eredményes munkát végeztek. Kele- 
szólalt fel, aki azzal kezdte, hogy a maga ré- mén Gyula zárószavai után a lelkes hangulatú 
szóról

Vasárnap délelőtt félti
zenegy órakor Újpesten, 
az Apolló mozgó helyisé
geiben nagyszabású nép
gyűlés volt, amelyet a 
Független Demokrata Párt, 
a 48-as Polgári Párt és a 
szociáldemokrata párt hi
vott össze a november 
11-én tartandó vármegyei

törvényhatósági bizottsági választások miatt, 
amelyen ez a három párt újból közös listával 
fog indulni.

Tihanyi Kálmán elnöki megnyitója után 
N egyedi Szabó Béla törvényhatósági bizottsági 
tag beszámolt a vármegyeházán eddig 
lett munkásságról, majd dr. Kászonyi 
beszéde után nagy lelkesedés közepette

Fábián Béla

teljes i-
István

a legnagyobb örömmel látja a polgárság | gyűlés véget ért.

hazatérő gazda szekerével 
halálra gázolta az éjszaka 
sötétjében saját gyermekét

A

Kunszenimlklós, okt. 28.
Hétfői Napló tudósítójának telefon-M . .

jelentése.) Megrázó gyermekszerencsétlen- 
ség történt tegnap Róka községben.

Laczkó Rafael kókai gazda a késő esti 
órákban tért haza szekerével a mezőről. 
Mikor akart fordulni az udvarra, egy kis
gyermek szaladt át a kocsi előtt. A lovak 
megvadultak, elrántották a kicsit és 

elgázolták a kisgyermeket.
Laczkó, mikor végre meg tudta fékezni lo-

36.000 pengőt sikkasztott a szövet
kezet pénztárából a laiusi tanitó

Vasórnap délelőtt a kaposvári ügyészség fog
házába kísérlek és előzetes letartóztatásba he
lyezték a szomszédos Gige község tanítóját, 
Pethes Ernőt, aki harminchárom éve áll az ot
tani felekezeti iskola élén.

Pethes Ernő mint a község tanítója, vezette 
az ottani OKH, valamint a Hangya-szövetkezet 
fiókját is.

A múlt héten revizor érkezett a községbe és 
rendes vizsgálat során olyan adatokra bukkan
tak, amelyek szükségessé tették a szövetkezet 
egész ügyvitelének átvizsgálását. Ennek során 
kiderült, hogy

Pethes Ernő körülbelül hat év óta állan
dóan sikkasztott a szövetkezet pénzéből.

Az eddigi megállapítás szerint körülbelül 
harminchatezer pengő hiányt állapítottak 

meg.
A tanitó visszaéléseinek hire nagy meglepetést

A Wesselényi-utcai 
halálos dráma meg
menekült szereplője 
dráma! vallomást tett 
vasárnap a kórházi ágyon

Vasárnap minden részletében feltárult a 
hatóságok előtt a Wesselényi-utcai halálos 
dráma, amelynek

két emberélet esett áldozatául: Balog 
Mátyás asztalossegéd és fiatal felesége.

Balog féltékenységével üldözte feleségét

s azzal gyanúsította az asszonyt, hogy egy 
fiatalemberrel: Lendcnmayer Istvánnal meg
csalja. Kél nap előtt Lendcnmayer társasá
gában ment el a férj abba a VVesselényi- 
utcai műhelybe, ahol felesége dolgozott.
Itt akarta tisztázni hármasban a családi bo-1 
nyodalmakaU Balog alighogy néhány szót I

Gömbös Gyula miniszterelnök tett le ko* 
szőrűt 

az emlékműre a következő szavak kíséretében:
— Dulce et decorum est pro patria morf.
Al ünnepség után a vitézek, a rokkantak, a 

frontharcosok, leventék és a cterkészek disz- 
menetben elvonultak József .királyi herceg és 
Gömbös Gyula miniszterelnök előtt, akik a 
külön csoportokban gyülekezett vitézekkel 
volt katonákkal szívélyesen elbeszélgettek.

A lélekemelő ünnepséget hirtelen 
tragikus esemény zavarta meg, 

az egyik öreg frontharcos ép a lábát emelte, 
hogy dobbanlásával parádézzon, amikor — 
hirtelen összeesett. Azonnal orvos került elő, 
nki azonban

csak a beállott halált tudta megállapítani.
A közebéden a miniszterelnök 

megemlékezett a szerencsétlen véget ért 
frontharcosról, 

akinek a nevét — mint mondotta —pótlólag 
megkoszo-íoda kell vésetni az emlékműre, a többi bajtár 

| sak neve mellé.

vait, leugrott a kocsiról és visszarohant 
portája elé. Fölkapta az eszméletlen gyer
meket és bevitte a házba. A lámpa fényé
nél megdöbbenve vette észre, hogy 

tulajdon kétéves kisfiát gázolta el.
A kisfiú az éjszaka folyamán meghalt.

A kis Laczkó Jani halála annyira lesúj
totta a szerencsétlen apát, hogy

idcggörcsöt kapott és eszméktl’n álla
potban

szállították kórházba.

és megdöbbenést keltett az egész környéken, 
mert Pelhest előzékenysége miatt nagyon sze
rették s nem tudtak semmiféle költséges pasz- 
szlőjáról. Most azonban kiderült,

hogy rokonságát nagyobb összegekkel tá
mogatta és két fia neveltetése is nagy Hát

szeget emésztett fel.
A szövetkezeteknél ugyan gyakran volt reví

zió, oe sohasem történt meg, hogy a Hangya 
és az OKH revizora egyszerre jöttek volna, 
igy azután Pethes ugy leplezte a visszaéléseket, 
hogy amikor a Hangya revizora vizsgálta a 
könyveket, akkor az OKH pénztárából fedezte 
a hiányt, ha pedig az OKH revizora volt ott, 
akkor a Hangya pénzeit használta fel a sik
kasztások leplezésére.

A vizsgálat ínég folyik, de Pethes Ernőt elő
zetes letartóztatásba helyezték.

[Ezer alándfik!
Sa Mltncdlh niMny mtílt/Uu

váltott feleségével, revolvert kapott elő, 
lelőtte feleségét, rálőtt Lendenmayerre, 

végül önmagát lőtte agyon.
Mindez pillanatok alatt történt.

A dráma egyetlAi megmenekült szereplő
jét: Lendenmayer Istvánt, egy kispesti gyár 
alkalmazottját, a Rókus-kórházba vitték. A 
vizsgálóbíró utasítására vasárnap rendőri 
bizottság szállott ki a kórházba és itt

részletesen kihallgatták Lendenmayert.
— Ma reggel tudtam csak meg, hogy 

mindaketten halottak — mondotta könnyek 
között Lendcnmayer. — Nagyon fájdalmas 
hir ez számomra, hiszen jól ismertem mind
kettőjüket.

Aztán érdekesen mondotta el a fiatal 
szőke férfi a dráma előzményeit:

— Érthetetlen előttem, hogy miért féllé- 
kenykedett rám Balog Mátyás, amikor

ő mutatott be engem feleségének, több
ször hivott meg lakásukba

és soha nem vettem észre, hogy féltékeny 
lenne rám.

— De nem is az asszony, hanem az ital 
volt az igazi ok, amely ezt a drámát elő-

Kollár ÓC fontra szóló zálogleveleket és kötvényeket UUllűl Vő lUUlIÜ pengő ellenében ve« és elad, vala
mint ezekre kölcsönt folyósít Barnabank, Budapest, V., 
Nádor-utca 26. Tőzsdével szemben. Telefon : 21-3-16, 10-4-67

idézte. Balog az utóbbi időben napról 
napra lerészegedett s italos mámorában 
ütötte verte feleségét.

Mindenkit lelő véssél fenyegetett s egy
szer késsel rohant az asszonyra.

Ekkor a házastársak különváltak, de az 
asszony élete még zaklatoltabb lett. Balog 
most már revolverrel járt s igy fenyegette 
feleségét.

— Balog részegen követelte tőlem két nap 
előtt, hogy együtt keressük fel feleségét.

— Tisztázni akarok mindent. Velem 
jössz! — mondotta nekem. Én nem akar
tam ellenkezni, mert részeg volt. Mentein 
vele a Wessélényi-utcai műhelybe, kihívtuk 
feleségét, akire durván rárontott és pillana
tok alatt lelőtte, majd felém célzott. Én

megpróbáltam elugrani a revolvercső 
irányából, de még Így Is combomba fú

ródott a golyó.
Ezeket vallotta a drámáról Lendenma'cr 

István, akit vasárnap újból megvizsgáltak s 
miután állapota jobbra fordult, ma, hétfőn 
elbocsájtják a kórházból. Lendcnmayer a 
kórházból a temetőbe megy: a tragikus v,pgü 
házaspár hétfői temetésén ott akar lenni. .«

November 1-től 

.Itt a szeretem 
primadonnája

Lörlnczl Pái
2 zongorás duettje

Czauner Ferenc 
hangulatos estéi

PAR1SET1E»^8"
— Költözködés előtt A csillár csak akkor 

megfelelő, ha az esztétikai kívánalmakon felül 
lakásunk kellő megvilágítására is alkalmas. 
Ennek megállapításához tudnom kell, hogy 
otthonunknak fényszükségleto hány Dekalu- 
mcn. Egy 4X5 m nagyságú nappali szoba 
általános megvilágításához 120—130 Dekalu
men fény kielégítő, kézimunkához még külön 
40—80 Dekalumen erősségű fényforrás szük
séges. Cslllárvásárlásnál legyünk tehát tekin
tettel otthonunk fényszükségletére, hogy vilá
gítási igényeinket mindenben kielégítsük és 
lakásunkat meghitté, barátságossá tegyük.

MÁV bérletjegyek meghosszabbítása. A MÁV 
bérletjegyek meghosszabbítása alkalmával ta
pasztalt torlódások elkerülése végett a Menet
jegyiroda Vigadó-téri irodája már reggel 8 
órakor nyitja meg a segéderőkkel kibővített 
és szaporított pénztárait és egyfolytában d. u. 
5 óráig áll a hónap két utolsó és a rákövet
kező hó két első napján a felek rendelkezé
sére,

— Mit tegyek? Mit tegyek? Kérdezik sokan, 
ha Valami baj adódik otthon. Ne veszítse el a 
fejét, hanem tartson otthon állandóan egy pa
lack. valódi Diana-sósborazeszt; annak haszná
lati utasítása megmondja, hogy minden eset
ben mi a teendő.

Eleoáns hölgyek!
cllpsok estélyre, sporthoz különleges 
ruhacsatok és díszek Exkluzív párisi 

ékszerek megérkeztek
Jftlío KÍGYÓ-UTCA 4-6. sz. f^fZSSC Ol«ó Araki Nagy válaalék
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Lezuhant a magas 
szikláról és összezúzta 
magát egy cserkész

Vasárnap délben 
megszólalt a telefon a 
vármegyei mentöegye- 
siilet székházában. Lá
zár József nagykovácsi 
főjegyző jelentkezett a 
telefonon:

— Kérem, jöjjenek 
az urak a község ha

tárába, a Remetehegynél szerencsétlenség 
történt, egy fiatal cserkész lezuhant a szik
láról. A fiú a mélységben fekszik, nehezen 
megközelíthető helyen,

A mentők autója azonnal elindult Nagy
kovácsi felé. A határban a főjegyző cs né
hány cserkész várta őket. Kiderült, hogy 
tulajdonképpen mi történt. A Remetehegy
nél cserkészcsapat táborozik, az úgynevezett 
Felsőbarlang mellett.

Gaál Endre tizenhétévcs gimnazista 
fclsőbarlanfd szikláról lezuhant és 

szakadék mélyére esett.
Ezt n helyet autón nem is lehet megköze

líteni: a mentöorvos az ápolók kíséretében, 
a cserkészek kalauzolása melleit, gyalog vá
góit neki a Remetehegynek.

Gaál Endre a szakadék mélyén feküdt 
vérző testtel. Mialatt a mentőket várták, 

néhány bátor cscrkészfiu kötélen le
ereszkedett a szakadékba

és ideiglenes kötéssel látta el Gaál Endrét 
A mentőknek se volt más módjuk: a mentő
orvos derekára kötelet hurkoltak, ugy en
gedték le a szakadékba. Az orvos megvizs
gálta a fiút, megállapította, hogy

zúzott sebeket, belső sérüléseket és 
agyrázkódást szenvedett, eltörött a bal

karja is.
Az orvos első segítségben részesítette, be

kötözte sebeit, azután ujabb küzdelem kö
vetkezett: u sebesültet el kellett szállítani. 
Ez nem ment könnyen. Kötélen eresztették le 
a hordagyat, ráfektettek Gaál Endrét, hozzá
kötötték az ágyhoz, amelyhez megint köte
let erősitetlck és

A szezon kimagasló eseménye
W--
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Váltsa meg jegyét előre!

a mentőápolók a cserkészek segítségé
vel, az orvos irányítása mellett, lassan 
felhúzták a szakadékból a barlangig.
Innen óvatosan, lépésben vitték le a hegy 

ről a Nagykovácsi határában várakozó au
tóhoz, amely az Uj Szent János-kórházba 
robogott a sebesülttel.

Gaál Endrét a kórházban

Ujabb Jávor Pál-affér
a felesége a törvényszék! tárgyinláson 
összeveszett Kiár Zoltánnal, aki vasárnap 
provokáltatta Jávort

Vasárnap reggel ujabb 
Jáikpr Pál-féle affér pat
tant ki:

Kiár Zoltán dr. fő
orvos összeszólalko
zott Jávor feleségé
vel és az átférnek 
az lett a vége, hogy 
Kiár dr. psrovokúl- 

tatta Jávor Pált.
A lovagias ügy előzménye szombaton ját

szódott le. A tárgyaláson, — amelyen Jóuor 
Pált testisértésért kéthónap! fogházra ítélték 
— a hallgatóság sorában olt ült Kiár föltűn 
dr. főorvos, aki hetilapjában többször foglal
kozott ezzel az üggyel.

A tárgyalás szünetében Kiár Zoltfin dr. és a 
színész védője között vita támadt.

— Kérem, főorvos ur, — mondotta az ügy
véd — ne bántsa a lapjában Jávort. Eleget 
támadta . már úgyis...

— Nem tudom, mit fogok írni, — felelte 
Klór. — Mindeneseire furcsa, bogy ügyvéd ur 
védőbeszédében hangsúlyozza, hogy Wintér- 
nitz egész nap gyakorlatozott a lóval, amely 
igy estére fáradt volt és veszélyeztette a szá- 
nészi produkciót. Még azt is mondotta ön, 
hogy Jávor a kritikus napon késő estig filme
zett és ez a gályarabhoz való nagy munka 
annyira elővette az idegeit, hogy amikor 
Winiernitzcel afférja támadt, nem tudott ural-
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Uránia Décsi 
Nyilvános díszelőadás: szerdán */» 10 órakor

azouual me-goperálták, 
a müftét sikerült és a súlyosan sérült fiú ál
lapota jobbraftduult.

Gaál Endre a Bercsényi-', tea 10. sz£mu 
házban lakik özvegy édesanyjával. Gaálné, 
mikor megtudta, mi történt a fiával, any- 
nyira megrémült, hogy

elájult és csak nagynehezen tudták 
eszméletre téríteni.

Közben már megindult a vizsgálat, hogy 
megállapítsák: felelőjS-e valaki a cserkészfiu, 
balesetéért. A cserkészek szerint ugy tör
tént a baleset, hogy, Gaál Endre, elszaladj a 
társaitól, magányosan vágott neki a szilfák
nak, ásványt kutatott, ugylátszpc, nem, vette 
észre, Iwgy a szakadék szélén áll, megszé
dült és lezuhant.

kodní magán.
— Ugy van, ez ténjfleg igy volt, — állapí

totta meg az ügyvéd.
Kiár Zoltán a dolgok további folyását igy 

mondotla el a Hétfői! Napló munkatársának: 
— Erre én azt válaszoltam, hogy a lovat 

kényszeríthetik az égisz napi munkára, de
Jávor önszántából filmezett, tehát viselnie 
kell a fáradtságofcozla következményeket 

Is.
— Beszélgetésünk sorárn husz-harmincfőnyi 

tömeg vett bennünket körül és valaki közbe
szólt:

— Igaza van, de flzetclt is Jávor idegessé
géért hatezer pengőt. Ez pedig enyhíti az 
ügyet. f

— Helyes, — szögezne i.« az ügyvéd.
— De miért csak most tizeiéit? — mondtam 

|én, mikor egyszeresük egy hölgy fordult felém 
erélyes hangon ezt mondotta-

— Kérem, még itt is támadja ön Jávor 
Pált? Szégyelje magát!

—• Odanéztem, hát látom azt a hölgyet, aki 
az egész tárgyalás alatt ffrirozott. Ki 
kérdettem a mellettem állótól-

Jávor Pál felesége, 
választ. Erre odafordultam

ez’

kaptam a 
ságához:

— Nagyságos asszony, én nem mondom ön
nek azt, amit az ön féi/je mondott Góth Sán- 
dornénakV Ezt az ügyet én

majd a férjével fogom elintézni.
— Ez flprlént, — beszélte el nekünk Kiár 

Zoltán, —m mire én összecsaptam a bokámat 
és sarkonflprdultam. Axután megbíztam Rácz 
Vilmost és Lqnpyél Aladár, hogy a nevemben 
kérjenek elégtételt Jávor Páltól, a férjtől. Két 
barátom

táviratilag felszólította Jávort, hogy ne
vezze meg megbízottait

önagy-

Repülőgépen pendlizik Báthy 
Anna Budapest és Bécs közöttToscanini

kívánságára mégis a magyar művésznő énekel a Verdt-bangversenyen

Ismeretes az a bo
nyodalom, ami Németh 
Mária lemondása foly
tán a bécsi Toscanini- 
hangverseny körül tá
madt.

Toscaninak ugyanis 
vasárnap délben kellett 
volna Bécsben Verdi
Requiem jét vezényelni, melyben a szoprán
szólamra Németh Mária volt szerződtetve.

Németh Mária azonban hirtelen meg
betegedett

és igy Toscanini a milánói Scalától kért 
énekesnőt a helyettesítésére.

A körülmények azonban ugy adódtak, 
hogy

a Scala nem tudta Toscanini rendelke
zésére bocsátani a kért énekesnőt 

és miután a nagy olasz dirigens ragaszko
dott az olyan művészhez, akit ismer, a fel
ajánlott póténckesnöt visszautasította.

Óriási versengés indult meg erre Bécs 
ismert és hires énekesnői között, 

akik mind ambicionálták, hogy ők legye
nek a Toacaníní-hangverseny szólistái,

Toscanini mégis a magyar Báthy Anna 
mellett szavazott,

akit budapesti tartózkodása alatt ismert és 
szeretett meg.

Báthy Annánál azonban ismét leküzdhe
tetlen akadályok merültek fel, mert szom
bat este szerződése szerint Debrecenben 
kellett fellépnie és igy vasárnap délben 
semmiesetre sem tudott volna Bécsben éne
kelni. Miután azonban Toscanini most már 

ragaszkodott Báthy Annához, 
nem maradt más hátra, mint a hangver
senyt csütörtök délre halasztani.

Báthy Anna vasárnap délben érkezett 
vissza Debrecenből és azonnal továbbuta
zott Bécsbe, hogy hétfőn délelőtt próbát 
tart? on Toscaninival.

' A próba után egyenesen as asperni

KAPHATÓ MINDEN ORION RÁDIÓKERESKEDŐNÉL

Or on rádió kapható

nanBszergyar, RáMűczí-ut bq

ez az én

hogy

Vasárnap délután telefonáltunk Jávorékhoz. 
Jávoráé jött a készülékhez.

— Először is, — mondotta — 
ügyem és nem a férjemé.

— Kaptak táviratot a segédektől?
— Levelet kaptunk. Ebben azt írják

Pali álljon helyt értein
A késő esti órákbau beszéltünk Jávor _____,
— Meg kell beszélnem az ügyet barátaim

mal — mondja. — Még
nem tudom, hogy egyáltalán mit tegyek 

ebben az ügyben. Csak azt tudom, hogy érthe
tetlen előttem egy asszonnyal összekülön
bözni, akinek a férje néhány perccel ítélet 
előtt áll. Ehhez nem tudok mit szólni.

— Ott állok az Ítélethirdetés előtt és erre 
egy ur cerclet tart tizenöt-húsz ember előtt, 
ennek a megítélését bárki elé merem bocsá
tani.

— Egyelőre nem is nevezek meg segédet, 
Meg kell érteni, hogy

én nem állhalok oda most párbajhősködnl, 
a végén azt mondanák, hogy én vagyok a kra- 
kéler. ------- -- —

Jávor Pál azzal fejezte be mondanivalóját:
— Menjen a járásbírósághoz, ha sértve érzi 

magát, vagy keressen másképpen erre módot. 
Én majd megtalálom a módját, hogy Zf/dr 
Zoltántól elégtételt vegyek.,*

Pállal!

repülőtérre hajtat és hazarepül Buda
pestre, mert este ’/jő órakor az Opera

ház Don Carlos előadásán énekel.
Kedd reggel vonaton megint visszamegy 
Bécsbe, hogy a próbákon jelen legyen. Á 
csütörtök déli előadás után pedig 

ismét repülőgépen jön vissza,
mert este már a pesti Operaházban kell 
ugyancsak a Verdi Requiem szoprán szóla
mát énekelnie.

A bécsi és a pesti operákban most egy
formán drukkolnak azért, hogy a közleke
dési eszközök csődöt ne mondjanak.

nem kevésbé drukkol maga Báthy 
Anna sem,

akinek Bécsben még a riválisok által terem
tett ellenséges hangulattal is meg fog kel
leni küzdenie.

ME1NL-TEA
közvetlen behozatal
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Gyereket gazolt es elmenekült 
egy lelketlen sofiör

Vasárnap este üllő halárában egy Buda
pest felé haladó, ismeretlen rendszámú 
autó elgázolta Veréb Imre ölesztendős fiúcs
kái, egy oltani gazdálkodó gyermekét. Az 
autó vezetője a gázolás után nem áilitotta 
le kocsiját, hanem

eloltva lámpáit, tovább száguldott és az 
úttesten hagyta a vérző, súlyosan sérült 

kis fiúcskát.
Egy arra haladó luxusautó sofőrje fedezte 
fel a szerencsétlenséget, a gyermeket fel

Robbanás a községi 
müszerüzemben

Két munkás összeégett
Vasárnap délelőtt a községi miiszerüzem 

helyiségében, amely a városháza udvará
ban van, robbanás történt, két súlyos sé
rüléssel.

Karácsonyi Károly 33 éves szerelő és 
'Kapóst Ferenc 31 éves mechanikus azt az 
utasítást kapták, hogy az egyik kazánt tisz
títsák ki. A két ember hozzálátott a mun
kához. Jóidéig dolgoztak már, amikor ész
revették, hogy elfogyott a tisztitó anyaguk. 
Három liter benzint hoztak és ismét hozzá

Vad vérengzés
egy bácskai lakodalomban

Baja, október 27.
(A Hétfői Napló tu

dósitójától.) Füstös Ist
ván topolyai gazda há
zánál vasárnap nagy 
lakodalmi ebéd volt, 
mely a hajnali órákban 
véres vcrckedéslxj ful
ladt.

Füstös István, az
örömapa • egyik, fia, Németh István, és Csi- 
zovszky János a lakodalmas liáz udvarán 
összekaptak és mindhárman késsel rontot
tak egymásra. Amig bent a házban szólt a 
cigányzene, a lakodalmas ház előtt a sö
tét falusi utcán villogott a kés s

Különös bonyodalom és zavar 
a budapesti kapupénz körül

A belügyminiszter dönti el, mikor kell kapupénzt Űzetni
Nincs nap, hogy a lapok szerkesztői üzene

tében no lenne szó a budapesti kapupénzről. 
Olvasóink aziránt érdeklődnek, hogy mikor és 
mennyi kapupénzt kell fizetni, mert ahány 
ház, annyi szokás, illetve annyiféleképpen ér
telmezik a fővárosnak és a belügyminiszter
ire!; a kapupénzek szabályozására vonatkozó 
rendeletét.

De nemcsak a közönség, hanem a rendőrség 
emberei sem Ismerik ki magukat a knpupénz- 
probiémában. Csudálatosképpen a tiz- és busz

az ÚJSÁG novembertől kezdve
négy önálló, gyönyörű mólynyomásos havi folyóiratot ad olvasói kezébe 
Minden hónap első vasárnapján a 

DIUGT-UJSfiG-ot
Minden hónap második vasárnapján a

UIDÁM-UJSÁG ot
Minden hónap harmadik vasárnapján az

OTTHOH-UJSÁG-ot
< 

Minden hónap negyedik vasárnapján a

KÉPES-UJSÁG-m
Az U J S A G minden olvasója vasárnaponként ingyen kapja ezeket 
a pompás folyóiratokat ós azonkívül minden régi éa újonnan belépő 
előfizető ingyen kapja karácsonyra az UJSÁQ gyönyörű kiállítású, 
pompás ajándékalbumát, melynek cimo:

Kér/on mutatvány sxárnot!
tudni I

vette kocsijára és bevitte a kispesti mentők 
állomására. Ott megállapították, hogy

koponyaalap! törtést és agyrázkódást 
szenvedett és nincs sok remény az élet- 

benniaradásához.
A kispesti mentők szállították azután to

vább a Szent fs/uan-kórházba. A mentők 
jelentést teltek az esetről az üllői csendőr
ségnek, valamint a budapesti főkapitány
ságnak. Most szigorú nyomozással igyekez
nek előkeriteni a lelketlen kocsivezetőt;

akartak látni a munkához.
Eddig meg nem állapított okból
a benzin felrobbant és a szerelők ru

hája lángralobbant.
Kétségbeesett segélykiáltásaikra többen elő
siettek és igyeztek a nagy lánggal égő ru
hadarabokat leszakítani testükről. Kará
csonyi másodfokú, Kaposi pedig harmad
fokú égési sebeket szenvedett. Mindkettő
jüket súlyos állapotban szállították a men
tők a ZíőA’us-kórházba.

valóságos késpárbajt vívtak hárman 
egymás ellen.

Ittasan azt sem tudták, hogy ki, ki ellen 
támad, csak szúrták egymást, ahol érték.

Végül is, mikor már mindhárman erő
sen véreztek, Füstös, akinek nyakából és 
melléből patakzott a vér,

betámolygott a lakodalmasok közé, 
akik ijedten rohantak ki a ház elé, ahol 

eszméletlenül feküdt a másik két 
áldozat.

Mind a három súlyosan sebesültet válságos 
állapotban vitték kórházba. Füstös nyolc 
szúrást kapott a fejébe, kettőt a hátába, 
Németh és Csizovszky három-három szú
rást kaptak.

filléres kapupénzek folytán keletkező elvi kér
dések annyira izgatják az embereket, hogy 

nap-nap után harminc-negyven kapupénz
ügy kerül az egyes kerületi kapitányságok 

elé,
ahonnan valamennyit az V. kerületi kapitány
sághoz teszik át, miután itt tárgyalják össz
pontosítva az összes budapesti ház- és ka
pupénzügyeket.

Szombaton került az első ilyen ügy érdem
leges tárgyalásra, az V. kerületi rendőrbirónál.

Testét, lelkét / f

-. Járjon rendszeresen télen is a

Szent Gallért fürdő úszócsarnokábaI
80 méteres úszómedence. Pezsgő víz, mesterséges napfény

Arról volt szó, hogy
egy lakó feljelentette a házmesterét, mert 
reggel félhat órakor 20 fillér kapupénzt 
kért, pedig — mint ■ feljelentő hangsú
lyozza, — öl óra után nem jár kapupénz. 

Bármilyen különösen is hangzik: ebben a pil
lanatban senki nem tudja megállapítani, hogy 
a feljelentőnek, vagy a házmesternek van-e 
igaza. Ennek egyszerű oka az, hogy 

két rendelet van érvényben.
Az egyiket 1897-ben hozták fővárosi szabály
rendelet formájában. Eszerint a kapukat nyá
ron öt órakor kell kinyitni, október elsejétől 
pedig hat órakor. A kapupénzt reggel ötig 20 
fillérben állapítja meg a szabályrendelet, 

kivéve Óbudát,
ahol csak reggel három óráig kell fizetni ka
pupénzt. (Hogy miért kivétel Óbuda, arravo- 
natkozóan senki nem tud válaszolni.)

A másik rendeletét néhány évvel ezelőtt adta 
ki a minisztérium és ez azt mondja, hogy 

a kapupénz éjfél előtt 10 fillér, éjfél után 
, pedig 20 fillér.

A köt rendeletet elolvasva nyilt kérd’és marad, 
hogy

ml történjék télen öt és hat óra között a 
kapupénzzel. Kell-e fizetni, vagy ebben az 
Időben a házmester ingyen köteles a kaput 

kinyitni.

Reflektorral, fotográfiákkal 
leplezte le a térj felesége 
titkos vasárnapi kalandját

Kiéin Imre kereskedő 
felesége nőtertási pert 
indított férje ellen a bu
dapesti járásbíróságon.

— Minden jogos ok 
nélkül elhagyott a férjem, 
ötesztendei bojdog, za
vartalan háza sólet után 
alaptalanul féltókenyekdni 
kezdett rám, aztán egy 
holmiját és

elköltözött tőlem.
Most kétségbeejtő, reménytelen helyzetben 

várom, hogy a bíróság kötelezze férjemet, hogy 
rólam gondoskodjék.

Havi 160 pengő tartásdij megítélését 
kérem,

mert férjem kereseti viszonyai ilyen összegű 
tartásdij fizetését teszik lehetővé.

— A feleségem érdemtelen arra, hogy eltar
tásáról gondoskodjam. Ha kell,

bizonyítani tudom, hogy nem ok nélkül 
hagytam el,

hanem komoly, alapos okom volt erre, — igy 
válaszolt a férj az asszony keresetére.

A bíróság ezek után elrendelte 
a felek személyes meghallgatását, 

amelyből a felbomlott házasság nem minden
napi előzményei bontakoztak ki. Először a férj 
vallott:

— Üzleti elfoglaltságom a nyáron gyakran 
szólított vidékre s nem egyszer előfordult, hogy 
tiz-tizenöt' napig voltam távol hazulról. Felesé
gem arra kért, engedjem meg, hogy egyik jó
ismerősünk

pestkörnyéki weekendházában töltse a va
sárnapot.

Néhány Iiónappal ezelőtt névtelen levelet ta
láltam üzletemben.) A levél elmondotta, hogy 
feleségem egy fiatal jogászgyerek társaságában 
szórakozik vasárnaponként a tveckendházban, 
amelyet ismerősünk gondjaira bízott, mert ő 
külföldre utazott.

A férj átadta a névtelen levelet a bírónak, 
majd igy folytatta:

— Lesz azonban egyéb átadnlvalóm isi A 
névtelen levél gyanút ébresztett bennem, de fe
leségemnek egyetlen szót sem szóltam. Meg
kértem két régi jóbarátomat: menjenek ki a 
weckendházba és

figyeljék meg a feleségemet.
Barátaim azzal tértek vissza, hogy feleségem 

valóban hétfő reggelig szórakozott kint a 
weekendházban egy fiatalember társaságában. 
Most már elhatároztam, hogy

magam leplezem le feleségemet
s barátaimmal folytatott hosszú tanácskozás 
után, reflektorral is fényképezőgéppel felsze
relve mentünk a ureekendházba. Késő este, 
amikor meggyőződtünk arról, hogy a felesé
gem a fiatalemberrel ott bent tartózkodik. 
nckifcküdtfínk az ajtónak, benyomtuk,

felgyújtottuk a reflektort s két Jólslkcrtilt 
fényképfelvételt csináltunk.

Itt vannak a fényképek! — ezzel a férj a 
biró asztalára tett két fényképet, amely egy 
pizsamás hölgyet s egy férfit ábrázolt, arcukat 
azonban nem lehetett látni a fényképen.

—- Ezek után hagytam ott feleségemet, — fe
jezte bo a férj vallomását.
• Az asszony izgatottan és zavartan 

tagadta, hogy a fénykép őt ábrázolja,

A logika szerint öt és hat közölt Is kellene ka
pupénzt fizetni, de az 1897-es fővárosi szabály
rendelet szerint ugylátszik öt és hat óra között 
nem jár kapupénz.

Ez okozott differenciát a szombati tárgyalá
son megjelent lakó és a házfelügyelő között. 
A rendőrbiró nagy probléma előtt állott, azon
ban úgy oldotta meg a nehéz feladatot, hogy 

felmentette a házmestert, 
aki öt és hat óra között 20 fillér kapupénzt 
fizettetett magának.

A lakó megfellebbezte az ügyet, 
amely másodfokon a főkapitány elé fog ke
rülni. Miután végérvényesen döntést akarnak 
ebben a sűrűn előforduló kétes kapupénz ügy
ben, valószínűleg az ügy végső fokon a belügy
miniszter elé kerül és

a belügyminiszter mondja ki a végső szót 
a budapesti kapupénz-problémában.

Remélhetőleg — már csak azért Is. mert sok
százezer embert érdekel a kapupénz kérdés, 
— rövidesen dönteni fog majd a belügymi
niszter az ügyben és igy

elvi jelentőségű döntés le«z arravonatko- 
zőan: mikor és menny! kapupénzt kell

fizetni
a budapesti fő-, vagy albérlőknek, ha este tíz 
és reggel hat óra között akar lakásába lérni.

a bíróság azonban most már kihallgatta a férj 
barátait, akik bizonyították, hogy Kiéin Imre 
feleségét találták a weekendházbpn és őt fény
képezték le. Ezek után a járásbíróság úgy Ítél
kezett, hogy az asszonyt tartásdijkövetelésévcl 
elutasította.

A konvenciók kifejlesztése még állandó 
nagy problémája a bridgesportnak. Maga 
Culbertson, aki az első szisztémákat meg
teremtette, még folyton dolgozik rendszeré
nek kiépítésén. A magyar bajnokcsapat egy
ben Európa bajnokcsapata is, csak részben 
fogadta el a Culbertson-rendszert és nagyon 
sok tekintetben függetlenítette magát tőle. 
A magyar licitálási rendszer még nincs pon
tokba foglalva, de már egészen precíz és 
kívánatos lenne, ha a bajnokcsapat a leg
pontosabban kidolgozná és publikálná. A 
bridgesport szelleme úgysem tűri a titkos 
konvenciókat és a magyar bajnokcsapat 
természetesen a bécsi Európa-bajnokságra 
sem csinált titkot abból, hogy milyen rend
szerint játszik, *

A Zstgmondy-cmlékverscny mezőnye egy 
héttel a verseny előtt még mindig bizonyta
lan. A verseny november 3-án kezdődik a 
Bridgeklubban és amennyiben a Fészek
csapat mégis, indulna, akkor a küzdelem a 
Fészek és Bfidgeklub páros mérkőzése lesz. 
Egyáltalán nem szükséges és kívánatos 
azonban, hogy a Fészek ezen a versenyen 
résztvegyen, bár beigazolhatná, hogy a szö
vetségi főtitkár nélkül, sőt ellene, sokkal 
jobb, mint vele.

♦
Igen erős lesz a versenyszezón. A Zsigmondy 

után a Diplomások páros kísérteti bajnoksága 
következik, majd november 24-én a FTC első 
hendikepversenye a hendikep-kupáért. Decem
berben lesz a DSC nagy versenye, közben lesz
nek a brldgeszalónok versenyei. Januárban 
pedig kezdődik a küzdelem a bajnokságért. ~ 

♦
A napokban a kővetkező érdekes eloszlási 

játszma adódott:
Észak: Pikk A 5. 4. 3. Kör - Káró A. 2. •• 

Treff A. K. B. 8 7.
Dél: Pikk K.2. Kör 7. Ö. 6. 4. Káró 7. Treff 

10. 9. 5. 4. 3. 2. —
Nyugatnál volt a pikk dáma, bubi a kilen

cessel, öt kör az Á. K. D.-val, négy káró a 
K. D.-val és egy kis treff.

Kelet, ennélfogva üléstelcn volt.
Az V'szak— Dci-vonal marisban volt ás hat 

tréflit mondott, de hetet csinált és n hét való
ban bukhatallnn.

Hogyan lehet ezt a nagy szlemet bemon
dani?
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A tömegbe rohant és tiz 
embert legázolt egy autó 

Pestszentlőrincen
Tóth Ferenc dr. pestszentlőrinci orvos 

ipár nappal ezelőtt javítóműhelybe küldte 
az autóját. A Batthyány-utca 7. számú 
autógarázsban javították a kocsit. Szomba
ton este elkészültek a munkával. Az orvos 
ugy tervezte, hogy vasárnap reggel hozatja 
•el a kocsit és újra üzembe helyezi. Késő 
•éjszaka, két óra tájban azonban megszólalt 
lakásán a telefon, súlyos beteghez hívták 
sürgősen az orvost. A beteg messzi a kül
területen lakott. Tóth Ferenc dr. sofőrje, 
Győri Imre abban a házban lakik, ahol az 
•orvos. Tóth dr. fölébresztette a sofőrt és 
utasítást adott neki,

siessen a Batthyány-utcai garázsba és 
hozza el az autót.

A sofőr felkelt, a Batthyány-utcai ga
rázsba sietett, átvette az autót és elindult 
Ede az orvos lakása felé.

Útközben elhaladt kocsijával az Vllői-ut 
137. számú ház előtt. Ebben a házban 
vendéglő van, éppen záróra volt és a ven
dégek kifelé jöttek. Egyszerre tizenkét ven
dég tódult ki és igyekezett az úttesten át 
az utca túlsó felére. A hangos, jókedvű 
társaság az úttesten szembetalálkozott az 
autóval. A gyalogjárók kitérni már nem 
tudtak.

a sofőr Is képtelen volt hirtelen lefé
kezni a kocsit és az autó belerohant a 

tömegbe.
'Abban a pillanatban vérző, jajveszékelő 
'emberek gomolyogtak a földön, segítség
kiáltozás, jajgatás verte föl az Üllői-ut 
csendjét.

A társaság tagjai közül néhányan épség
ben maradtak, ezek a közeli telefonállo
másra siettek és értesítették a mentőket. A 
kispesti mentők

két autón robogtak a tömeggázolás he
lyére

Vasárnap másodszor 
operálták meg a súlyos 
beteg budapesti német 
követet

A Pajor-szanatóriumban súlyos betegen, 
életveszélyes állapotban fekszik Georg von 
'Mackensen budapesti német követ.

A múlt vasárnap este a német követség 
vezetője étkezés közben csontszilánkot 
nyelt, amely a nyelőcsőben megakadt. 
Kedden orvosának, Lénárt Zoltán dr. egye
temi tanárnak tanácsára a szanatóriumba 
vonult, ahol szerdára állapota rosszabbra 
fordult,

heves lázrohamokat kapott és a nyclő- 
csőgyulladás jelei mutatkoztak rajta. 

Másnap a csontszilánk körül tályog keletke
zett, ugy hogy sürgős műtéti beavatko
zás vált szükségessé.

Lénárt professzor pénteken délután 
másfélórá8 operációval eltávolította 
Georg von Mackensen torkából ■

•’ csontszilánkot, 

és addigra odaérkeztek a közeli rendörőr- 
szemek is.

A mentők sorra bekötözték a sebesülte
ket:

egymásután tiz embert vettek kezlésbe 
az orvosok.

Közülök négyen komoly és súlyos sérülé
seket szenvedtek. Ezt a négy sebesültet: 
Kaczur Jenő kereskedőt, Klimó György 
építőmestert, Biró Frigyes postást és az 
öccsét, Biró Ferenc munkást autóba emel
ték és a Szent /sfudn-kórházba vitték.

A másik hat sebesült kisebb zuzódások 
és horzsolások árán úszta meg a balesetet,

Az intézkedő rendőrök nyomban a bal
eset helyén kihallgatták a tanukat és a so
főrt. Győri Imre hangoztatta, hogy őt sem
miféle felelősség nem terheli, nem oka a 
balesetnek. Ugy adta elő a történteket, 
hogy szabályszerűen az úttest baloldalán 
haladt, a megengedett sebességgel hajtotta 
a kocsit. Szerinte a társaság tagjai ittasok 
voltak, leléptek a gyalogjáróról és

valósággal nekiszaladtak a kocsinak.
Kihallgatták a könnyű sebesülteket és 

néhány járókelőt, akik szintén látták a bal
esetet. A sérültek és a szemtanuk cáfolni 
igyekeztek a sofőr vallomását. Szerintük

a társaság tagjai nem voltak Utasok, 
nem Igaz, hogy ők Idézték elő a sze

rencsétlenséget,
a sofőr a szokottnál gyorsabban hajtott, 
vigyázatlan volt.

A rendőrség az ellentétes vallomások 
miatt még nem látja teljesen tisztán a 
történteket. A sofőrt útjára engedték és 
most tovább folynak a kihallgatások, hogy 
tisztázzák, ki felelős a tömegbalesetért.

Állapota továbbra is 
veszélyes

mire a beteg állapotában pillanatnyi javu
lás állott be.

Szombatra azonban ismét felszökött Ma
ckensen láza és a kezelőorvosai ma délelőtt 
megállapították, hogy

ujabb műtétet kell a betegen végre
hajtani.

Délben Lénárt professzor Winternitz Ar- 
nold egyetemi tanár segítségével 

ujabb másfélórás műtétet hajtott végre 
a követen.

Felnyitották a nyelőcsövet és kitisztították 
a tályogot. Az operáció után a beteg álla
pota jobbra fordult, a láz 37 fokra szállt le. 
Az orvosok véleménye szerint

■ veszély azonban továbbra is fennáll.
A súlyos beteg német követ ágyánál ál

landóan ott tartózkodik a német követség 
titkára, aki telefonon küld jelentést Ber
linbe főnöke állapotáról.

Az álhirlapirók zsarolása ellen alig tud 
oltalmat nyújtani a rendőrség, ezek a „szer
kesztők" nagy gyakorlattal rendelkeznek, 

nem lehet őket tettcnkapnl, a zsarolást 
pedig másként nem lehet bizonyítani 

és igy a legtöbbször megússzák a dolgot.
A rendőrség most ugy igyekszik segíteni 

a dolgon, hogy
a bűnvádi eljárás helyett a közigazga
tási eljárás megtorló intézkedéseit 

akarja alkalmazni
az ilyenfajta szélhámosok és álhirlapirók 
ellen.

Több mint tiz esztendővel ezelőtt minisz
teri rendelet jelent meg, amely a többi kö
zött azt is kimondja, hogy

a gazdasági okból káros egyéneket 
rendőri felügyelet alá lehet helyezni, 

vagy pedig internálni kell őket. 
Régebben, a kommün után bizonyos szemé
lyekkel szemben alkalmazták is az inter
nálást, ez azonban azóta a konszolidálódás 
során megszűnt és a gazdasági okokból 
káros egyének internálására mostanában 
nem került sor.

A rendelet még ma is érvényben van 
és a rendőrség azzal a tervvel foglalkozik, 
hogy a jövőben alkalmazni fogja.

Az olyan álhirlapirókat, óvadékcsalókat, 

Ida: Bús Fekete László 
Filmre irta: Mihály István 
Rendezte: Székely István

nappereket és zugbankárokat, akiknek mű
ködése a gazdasági életre káros, 

rendőri felügyelet alá helyezik, súlyo
sabb esetben pedig internálják.

A rendőri felügyeletet az elsőfokú rendőri 
hatóság rendelheti el. A felügyelet alá he
lyezett ember este kilenc óra után nem 
hagyhatja el a lakását,

színházba, kávéházba nem mehet, ki
mondhatják azt Is, hogy telefont é» 

távírót tilos használnia 
ós bizonyos időközökben köteles jelent
kezni a rendőrségen.

Az internálás még szigorúbb következ
ményekkel jár: az internáltat

a tolonchúzba viszik és legalább hat 
hónapig ott tartják.

Félévenként megvizsgálják az ügyét és ha 
szükségesnek mutatkozik, továbbra is in
ternálásban marad. Az internálást az első
fokú rendőrhatóság javaslatára a főkapi
tány rendelheti el és végső fokon a belügy
miniszter dönt.

A rendőri felügyelet és az internálás ki
látásba helyezése előreláthatóan

véget vet majd a gazdasági életre káros 
alvilági embérék garázdálkodásáttnk 

és a tisztességes társadalom bizalommal 
várja a rendőrség szigorú intézkedéseit.

Internálják a gazdasági életre 
káros álhirlapirókat, zugbankárokat, 
óvadékcsalókat és kártyasleppereket

Régen vajúdó rendészeti, társadalmi és 
gazdasági probléma okos és megnyugtatást 
keltő megoldására készül a rendőrség: drá
kói szigorú intézkedéssel vet véget egy ká
ros és veszedelmes szélhámosréteg garáz
dálkodásának.

A rendőrségen nap-nap után tömegével 
foglalkoznak óvadékcsalók és óvadéksik- 
kasztók ügyével. Valóságos óvadék-szakma 
alakult ki a budapesti „alvilágban". Ház
mesteri, altiszti állások ígérgetésével csal
ják ki a szélhámosok rengeteg kisember 
utolsó pár pengőjét. A rendőrség már ed
dig is szigorúan járt el az óvadékszélhá- 
mosokkal szemben, ezek a csalók azonban

a legkörmönfontabb módon bujkálnak 
’ a büntetőtörvénykönyv paragrafusai 

között,
sokszor nem lehet őket megfogni, mert ha 
a törvény betűit szigorúan nézik, nem le
het rájuk huzni egyik paragrafust sem, 
holott végeredményben mégis megkárosí
tották áldozataikat.
; Hasonló módon elszaporodtak a zug

bankárok száma is. Udvari kis irodákban, 
hónapos szobában tanyáznak ezek a „ban
károk",

kétes kölcsönilzlctekkel, zálogcédula 
adás-vételével, uzsoráskodássai foglal

koznak
Vigan garázdálkodnak az úgynevezett 

„nepperek" is. Legtöbbnyire az a trükk- 
jük, hogy

értéktelen, vagy klsértékU szőnyegeket 
sóznak drága pénzen a gyanútlan ve

vők nyakába.
A szélhámosoknak még két fajtája fog

lalkoztatja ezenkívül a rendőrséget:
az álhirlapirók és a kártyaslcppcrek.

Egy-két pesti kávéházban tanyázik az ál
hirlapirók serege. Mindegyik „szerkesztő 
ur", de a legnagyobb zavarba jönnének, 
ha megkérdeznék tőlük, mit írnak és hol 
imák. \ nevük legfeljebb rendőrségi felje
lentésekben szerepel, amikor az áldozatok 
clpanaszolják, hogy különféle címeken 
akarják „megvágni" őket,

Áldott a föld, hol a nap tüze érleli búzánkat 
Áldott az ég, hol a jégteli záporok nem járnak 
Áldott a réten a pipacs,
Áldott a tarlón a fehér ekevas. . .
Áldott a föld, hol a nap tüze érleli búzánkat...

SZEREPLŐK:
Ágai Irén, Vizváry Mariska, Erdélyi Miéi, 
Berky Lilly, Eszterházy illona, Páger 
Antal, Rózsahegyi Kálmán, Rátkai Márton, 
Nagy György, Pethes Sándor

E8K

o



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 október 20.

Fiatal pap
és zongoraművésznő 
megdöbbentő regénye 
zsarolási bűnüggyel, gyermektartási 
perrel és egyéb bonyodalmakkal

Három megdöbbentő fejezetből áll az n 
szomorú regény, amelynek egy fiatal pap és tgy 
fiaiul leány a szereplői. Az élet és a szerelem 
tragikus mozzanataival van átszőve mind a 
húrom fejezet. A Hatni pap: Zsivanovits László, 
a tintái leány Arjoca Lucia zongoramüvésrnö. 
Zsivnnovitsot időközben felettes egyházi ható
sága szabadságra küldte, Arjoca Lucia pedig 
rokonai közt kétségbeesetten várja, mi törté
nik vele és gyermekével, akinek édesapja — a 
leány szerint — Zsivanovits László.

Szerelem és házassági Ígéret, 
amely nem vált valóra

Az első fejezete ennek a regénynek eszten
dőkkel ezelőtt indult el. Arjoca Lucia édes
anyja súlyos beteg volt s arra kérte hozzátar
tozóit, hogj’

papot hívjanak hozzá.
A család régóta ismert egy fiatal papot, Zsiva
novits Lászlót, öt hívták el a súlyosan beteg 
asszonyhoz. így ismerkedett meg Zsivauovits 
László az alig huszesztendőa Luciával. Ismeret
ség után többször találkoztak a ezakből a ta
lálkozásokból a fiatal pap és a fekete, víllogó- 
szemii leány között

mély szerelem támadt.
Arjoca Lucia most már a szülői házon kivül 
is nem egyszer találkozott Zsivanovits László
val. Hogy ezeknek a találkozásoknak milyen 
következményei ieilck, azt már a bírósági ak
ták rögzitik le.

Ekkor még az első találkozások és a nagy 
szerelem fellobbanásaiban a fiatal pap arról 
beszélt a leánynak, hogy leteszi a reverendát 
és

feleaégül fogja venni.
A házasságból azonban nem lett semmi. A fia
tal pap eltávolodott a leánytól. Persze Arjoca 
Lucia

scliogysem tudott beleegyezni abba, hogy 
elvewrttse Zmlvanovlta Lászlót.

Izzóhangu levelek indultak és érkeztek, szen
vedélyes jelenetek következtek.

Fenyegetés, zsarolás 
és egy feltűnő bírói ítélet

Ami pedig ezek után történt, ez már a re
gény második fejezete. A nagy szerelemnek 
következménye lett:

Arjbca Lucia gyermeket várt 
s most már leendő gyermekének apjától kért 
segítséget. Ez a sogilség azonban elmaradt, 
mire Arjoca Lucia kétségbeesett lépésre hatá
rozta cl magút:

fenyegetni kezdte Zsivanovits Lászlót.
Azzal fenyegette meg, hogy ha nem akar róla 
és gyermekéről tudni, a nyilvánosság elé viszi 
mindazt, ami közöttük történt.

A gyermek megszületett 
és a fiaiul leányanya ujabb kétségbeesett fenye
getéseket röpített Zsivauovits felé. Ezekre a 
fenyegetésekre Zsivauovits László bűnvádi fel
jelentéssel válaszolt:

Zsarolásért feljelentette a leányt.
A büntelőlörvényszék elölt drámai tárgyalás 
folyt le. Arjoca Lucia zokogva tárta fel a tra
gédiáját és mondotta cl, hogy végső kétségbe
esése vitte el idáig. Zsivanovits László a tár
gyaláson nem jelent meg, a törvényszék pedig 
Ítélt:

tíz pengő pénzbírságot szabott ki Arjoca 
Luciára

és meglepő indokolást fűzött ehhez az Ítélet
hez:

azEstiKuriruiriportsorozala

még nem olvashattunk róla — Most Déri 
Imre, a világjáró magyar újságíró, aki 
tiz évet töltött Amerikában, megrajzolta 
az amerikai gangstervilág hiteles képét

Nem hazug romanlika, hanem az igazság! — Nem pletykák, hanem rendőri akták!

— A királyi törvényszék — hangzott az Íté
leti —, figyelembe vette Arjoca Lucia büntet
len előéletét, fiatal korát, elkeseredett lelki
állapotát, amit Zsivanovits László magatartása 
idézett elő. Meg kellett úllapiatni, hogy Zsiva- 
novlts László házassági ígérettel elcsábította 
Arjoca Luciát,

öt éveken keresztül abban a bitben tar* 
tóttá, hogy feleségül veszi, még akkor la, 

amikor a szakítást már elhatározta.
Zsivanovits László ugy próbált megszabadulni 
a leánytól, hogy őt az ország területéről ki 
akarta utasittatni.

— A leányt Zsivanovits László teljes anyagi 
és erkölcsi romlásba juttatta és ennek egye
düli és kizárólagos oka az ő magatartása volt, 
amelynek

jellemzése embert szavakkal ki aem fejez
hető.

— Minthogy ezzel szemben a bíróság súlyos
bító körülményt nem észlelt, figyelemmel a 
nyomós enyhítő körülményekre, a fogházbün
tetés legkisebb mértékét is tulszigorunak ta
lálta és ezért Ítélte tiz pengő pénzbüntetésre,

ennek végrehajtását azonban felfüggesz
tette.

Kié a gyermek ?...
így szólt a törvényszék feltűnő Ítélete és 

ezek után indult el a szomorú regény harma
dik fejezete, amely már nem itt Budapesten, 
hanem a marcali járásbíróság előtt zajlott le,

Ólomkatonával csalfák 
egy „vádlo££a£“ a 
törvényszék elé

budapesti

Szombaton reggel a budapesti törvényszék 
épületében dr. Háry Ferenc törvényszéki bíró 
előszobájában vádlottak gyülekeztek. Négy 
„vádlott" ügyében tűzött ki tárgyalást a tör
vényszéki bíró:

mindegyik vádlottat kézenfogva vezették, 
nem fogházőrök, hanem — édesanyjuk...

Kisgyerekek voltak a vádlottak, a legidősebb 
tízéves, a legfiatalabb mindössze négy és fél
esztendős, ez tartja a fiatalsági rekordot az 
egész világon a vádlottak közölt.

A bírósági altiszt felolvasott négy nevet és 
a vádlottak „bevonultak" a tárgyalóterembe. 
A védői pulpituson helyei foglalt dr. Kollmann 
Dezső ügyvéd, a biró számbavette a megjelen
teket és megkezdődött a tárgyalás. Háry biró 
jóságos mosollyal állíttatta maga elé a szepegö 
kis vádlottakat. A négy és félesztendös „világ
rekordért" az édesanyja az ölében tartotta. A 
biró tőle is megkérdezte mi a neve. A mackó
ruhás kisgyerek ijedten sírásra fakadt. Az 
anyja mondotta meg helyette, hogy Bandi • 
keresztnév*.

— Kérem szépen biró ur — mondotta az 
anya — mikor megkaptuk az idézést, « kis
gyerek egész éjjel sirt,

ma reggel nem akart eljönni, 
ólomkatonát vettem neki, csak ezzel tudtuk 
elcsalni.

Mikor a kisgyermekek nacionáléját már fel
vették, az iratok ismertetéséből kiderült, hojy 
tulajdonképpen miről is van szó. A Telep- 
utca 6—8. számú bérházban másfél esztendő

mért a fiatal pap vidékit költözött.
Arjoca Lucia ügyvédje, dr. Jedlicska Jenő 

utján
gyermektartást pört Indított

Zsivanovits László ellen. Keresetében elmon
dotta, hogy Zsivanovits László nem gondosko
dik róla és gyermekéről, neki magának pedig 
semmi jövedelme, semmi vagyona nincsen. A 
gyermek kétségkívül Zsivanovits Lászlóé, fizes
sen tehát érte havi 100 pengő tnrlásdijat, de 
fizesse meg a szülés költségeit s a gyermek 
szülésével járó egyéb kiadásait: összesen hét
száz pengőt.

Zsivanovits László a marcali járásbíróság 
előtt megtartott tárgyaláson azzal érvelt, hogy 
a leány nem követelhet gyermektartást, nem 
követelheti egyéb kiadásait sem, mert

ő nem ismeri el magáénak a gyermeket.
Arra hivatkozott Zsivanovits László, hogy 
Arjoca Lucia olyan életet folytatott, amely 
teljesen valószínűtlenné teszi, hogy Ő lenne a 
gyermek apja. De nincsen bizonyítva — állí
totta Zsivanovits —, hogy a gyermek születése 
és az ő ismeretségük közötti idő összeesik.

A leány ügyvédje ezzel szemben leveleket 
csatolt be a bírósághoz, amellyel azt kívánta 
bizonyítani, hogy

az Időben semmi tévedés nincsen.
A marcali járásbíróság most ugy határozott, 

hogy meghallgatja magukat a főieket, tanukat 
hallgat ki, iratokat szerez be és azután fog 
Ítélkezni.

v: 1 ezelőtt lakást bérelt egy nyugalmazott szá
ri os. Az idős ur ideges, nem bírja a lármái

cs

sokszor panaszkodott a házbell kisgyere
kekre, akik kiabálnak, futkároznak az ud

varon és a folyóson.
A csöndszeretö lakó előbb a szülőket vonta 
felelősségre, aztán a dunai kerületi kapitány
ságon működő gyerekbtrósághoz fordult, vé-

dó ■Ausoiför ,
A HÉTFŐI NAPLÓ •5WW'PI" 53?““

Kilencedik rejtvényünk: 1930.
MÁGIKUS SZÖVEG:
1— 1. (Vakbelük: Z,

R, M.)
2— 12. Nagy amerikai

folyó.
8-14. Tejtermék.
4— 18. Száznak is egy

VÍKT.
5— 22. Nem rossz.
6— 25. Egy ango

lul.
7— 29. Német szemé

lyes névmás.
8— 83. Ed mond Dán-

téa mono
gramja.

9— 86. llónnprövl-
dltés.

19—89. Magyarul —
Itt!

11—44. Zenedarab.
16—28. Dickens regé

nye. Most fut 
a vásznon 
Anny Ondié
val a fősze
repben.

19— 23. Doszlojevszky,
Tolsztoj, Pus
kin.

20— 34. Lázadozik.
26— 15. Gazdasági esz

köz.
27— 41. Kalapmárka.
39—13. Erre a helyre

szólítja — de 
szó nélkül.

32—46. Ordít.
A pályázat! fettételeket és a* 1000 nyeremény legvzékét szeptember 3-án közöltük.

Iró volt (Jóh). á«nl (!lt).
« .. . 41—27. Görük titrza.38- 48. Paraszti vlsc- 43_ ÉMaW Wr||.
let. név.

Szenzációs olcsón 
ruhózhodhatl

Mérték szerint őszi, téli dlvatazö- veteinkböl 2 próbával, remek szabású férfiöltönyt vagy télikabátot 
pengőért készítünk.

UERSENVSZABÓSÓG
Rottenblller-atca 4/a. I. emelet

gül pedig egyszerűen
feljelentést tett a törvényszéken, mint 
gyerckblróságon a szerinte leghangosabb 

négy gyerek ellen.
A védővel szemben ott ült a nyugalmazott 

százados is. A biró felszólítására fölállt és el* 
panaszolta a baját.

— Rokkant, ideges ember vagyok — mon
dotta — nem bírom a lármát, a gyerekek pe
dig

készakarattal és egyenesen az én bosszan
tásomra lármáznak

egész nap. Kérem a gyerekeket megbüntetni, 
hogy elmenjen a kedvük a lármázástól.

Erre a kijelentésre a vádlottak szülei fölhá
borodva közbeszóltak és izgatott jeleneteket 
rendeztek.

— Az én házam, az én várami — kiáltotta 
az egyik anya. — A gyerekem azt csinál a la
kásban, amit akar!

A biró lecsillapította az izgatott szülőket, 
azután dr. Kollmann Dezső védő emelkedett 
szólásra.

— Tiltakozom az ellen, hogy kisgyerekeket 
ilyen semmiség miatt bíróság elé állítsanak —• 
mondotta — és bátorkodom fölhívni a tekin
tetes királyi törvényszék figyelmét arra is, 
hogy a gyerekek közül az egyik négy és fél
esztendős, a másik hatéves, olyan fiatalok, 
hogy ezek ellen nem is lehet eljárást indítani,

A törvényszék helyt is adóit az előterjesz
tésnek. A bíró rövidesen ki is hirdette a hatá
rozatát:

a kis Bandi éa a hatéves társa ellen meg
szüntette as eljárást,

a nagyobbik két gyerek ügyében pedig ugy 
döntött, hogy hathónapi figyelést rendelt el, 
olyan módon, hogy a gyerekblróság megbí
zottja többször meglátogatja ökot a házban és 
megfigyeli, hogy viselik magukat

Ezzel befejeződött a tárgyalás. A kis Bandit 
fölemelte az édesanyja és rászólt:

— Bandika, köszönj szépen a biró bácsinak/
A kisgyerek balkezében szorongatva a csa

logató ólomkatonát, jobbjával szépen szalu
tált, azután

csókot dobott a biró felé,
aki mosolyogva köszönt vissza volt vádlottjá
nak és a kisgyerekek ezután kivonultak a te« 
rémből.

— Téli menetrendváltozás. Á magyar és 
külföldi vasutak vonalain október 7-én lép 
életbe a „téli menetrend". A Vasúti Útmutató 
most megjelent hazai száma tartalmazza a 
magyar vasutak és vidéki személyszállító 
autóbuszjáratok részletes uj téli menetrend
jeit, valamint a díjszabásokat, utazási kedvez
ményekre vonatkozó ismertetéseket (hétvégi 
kedvezmények) stb.

0

0

uralkodó.
45—24. Irány.
47—85. Főnök rövidí

tése.
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♦WÁZAT UTÁNOZZÁK

Hétfőn este fogadóest lesz a török követ
ség Andrássy-uti palotájában. A török köz
társaság megalapításának évfordulóján Bé
bid j bej török követ adja a fogadóestét. Ott 
lesz a budapesti török kolónia és megjelen
nek Törökország magyar barátai, köztük 
Nemes János püspök, Galántai-Glock Ti
vadar tábornok, Simonyi Arthur dr., a kö
vetség jogtanácsosa. Pékár Gyula köszönti 
a követen keresztül Törökországot.

II.
Két tétel a budapesti ingatlanforgalom e 

heti hivatalos listájából. A Tárnok-utca 16. 
számú házat megvásárolta Habsburg-Lotha- 
ringiai Albrecht királyi hercegné. Vételár 38 
ezer pengő. A Lovas-utca 38. számú házat 
Góth Sándor vásárolta meg 28.000 P-ért, 
ért,

III.
Érdekes előadást tartott Tarján Vilmos, a 

Lipótvárosi Társaskörben Budapest idegen
forgalmáról. Sok megszívlelni valót és oko
sat mondott. Nem ártana, ha a hivatalos 
urak néha-néha meghallgatnák a Tarjának 
tanácsait,

IV.
A dátumok néha kísértetiesen összevág

nak! Vasárnap az Ernszt-muzcumban mű
értő és müvészetrajongó emberek gyönyör
ködtek egy magyar piktor derengő színei
ben, komor tónusainak lázadó harsogásá
ban — mindenben, amit színnel és ecsettel 
varázsolhat elő egy zseni. Ez a megbámult 
és megcsodált zseni Derkovics Gyula, ki 
éhenhalt és most a halála után rendezték 
meg emlékkiállítását. Ugyanakkor a 
Kossuth Lajos-utcában megnyílt az Uj Sza
lon kiállítása. A friss és fiatal tehetségek 
portálá8át tűzte ki célnak ez a társaság. 
Lelkesen és odaadással végzi a munkáját. 
Az Uj Szalon vasárnapi kiállításának „szen
zációja" is van. A kiállított képeket és szob
rokat nem pénzért adják, hanem áruért. A 
kereskedőktől ruhát, tüzelőt, fcstővásznat. 
az iparostól bútort, a földbirtokosoktól 
élelmiszert kérnek cserébe a képekért. Szó
val mialatt a Nagymező-utcában az éhen
halt piktort glorifikálják, a Kossuth Lajos- 
utcában portékáért mérik a művészetet 
azok, akik a szivükön viselik, hogy a fiata
lok ne jussanak Derkovics sorsára.

V.
Hirsch Albert cukorvezér birtokán nagy 

vadászat volt. Angol vendégek is résztvettek 
a vadászaton, óriási zsákmány esett: 1600 
nyúl és 970 fácán került puskacsőre,

VI.
A budapesti lokálfront HŐferje két emlí

tésre méltó dologról emlékezik meg: 1. He
rendi Manci remek színésznő-imitációi és 
füttyszáma a Ncmyorkban. 2. Szántó Mária, 
a Moulin Rougeban. Megjósoljuk és be is 
teljesedik, ez a kisasszony első szubrett 
lesz még Pesten!

VII.
Nem mindennapi avatás volt pár napja a 

Vöröskereszt-kórházban. Nickl Alfréd rend
kívüli követ és meghatalmazott miniszter fe
lesége önkéntes műtősnői vizsgát tett a kór
házban.

Vili.
A Parisette-kávéház intim, finom kis he

lyiségében csütörtöktől kezdve Barabás 
Sári lép fel, a nyáron felfedezett legújabb 
és legfiatalabb primadonnája. Valóságos üdü
lés a mostanában felbukkant „sanzónéne- 
kesnők" között, —> tisztelet a kivételnek.

IX.
Vj egységgel gazdagodott a magyar ten- 

gerihajá-park. Egy magyar társaság meg
vásárolta a „North Pacific" ne.vü angol ha
jót. A gőzös Newcasttc kikötőjében állomá
sozik. Már felszeretés alatt áll. Szerződtet
ték a legénységet is. Teleki Guusztdv lesz a 
kapitány,

Leszúrta haragos szomszédját! 
egy bácsközségi gazda

Baja, október 28.
(A Hétfői Napló tu

dósit ójától. A bácsme- 
gyci Bács községben 
kél egymás melletti tel
ken lakott Paulik József 
32 éves gazda és özvegy 
Roth Istvánné. Évekkel 
ezelőtt hatalmas szélvihar 
‘tjnört végig a községen 

és kidöntötte a két telek közös kerítését. A 
két szomszéd azóta állandóan veszekedett, 
pörösködött: ki mennyit fizessen az uj kerí
tésért. Az évekig tartó ellenségeskedésnek va
sárnap délután szomorú következménye lett. 

Paulik József nemrégiben férjhezadta leá
nyát. Fülébe jutott, hogy régi haragosn, Roth 
Istvánné ,.mindenféle rosszat'' terjeszt a falu
ban leányáról. Vasárnap délután kint ült az 
udvarán, mikor meghallotta, hogy házsárlos

— Szélhámosok zsarolják a kiskereske
dőket és a kisiparosokat. A Kereskedelmi 
és Iparkamarához sok panasz érkezett, 
hogy a kiskereskedelmi és kisipari hitel
akcióval kapcsolatban egyesek kiskereske
dőktől és kisiparosoktól a kérvényblankel- 
tákért pénzt szednek be és az esetleges köl
csönből részesedést kötnek ki maguknak. 
A Kereskedelmi és Iparkamara ezúton fi
gyelmeztet mindenkit, hogy a kérvényblan
ketták díjmentesek, továbbá, hogy a pol
gármesteri XV. ügyosztály irodája, vala
mint a kamara irodája áll a kisiparosság és 
kiskereskedők tájékoztatására rendelkezés

re. Mindenkit, aki a kisiparosokat és kis
kereskedőket a fentemlitett célzattal keresi 
fel, a legközelebbi rendőrőrszemnek kell 
átadni.

o

Normál tubus 48 Kifér

— öngyilkosok, özvegy Schtffner Jánosné 
62 éves háztartásbeli nő a Népszinház-utes 16. 
számú házban gázzal megmérgezle magát és 
meghalt. Anyagi gondjai miatt lett öngyilkos. 
Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították. — Balogh Imre kútfúró pestszent
lőrinci lakásán borotvával fölvágta nyakán az 
ereket. A Szent /sfudn-kórházban ápolják.

— Tk méteren keresztül vonszolt egy kis
lányt a teherautó. Denk Teréz 8 éves döripet- 
Jani kislányt elütötte és tíz méteren keresztül 
magával vonszolta egy teherautó. A kislányt 
életveszélyes állapotban szállították kórházba. 
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Elismerten jó, megbizhato ós olcsó!
Kapható mtadan azaküzloiben és a készítőnél Dr. Holoaer illatszert4r4ban,Taréa-k«rut 8

szomszédja hangos megjegyzéseket tesz leá
nyára.

— Hát bizony nem érdemelte meg a fátyolt, 
— hangzott át a másik udvarból.

Paulik. mikor ezt a sértést meghallotta, föl
ugrott, átvetette magát a kerítésen és az öz
vegyasszony felé rohant. Rothné menekülni 
akart, de Paulik utolérte, kirántotta zsebkését 
és

kétszer ai özvegy mellébe döfte.
Rothné véresen esett össze és

percek alatt meghajt
Paulik a gyilkosság után visszamászott a 

kerítésen, megmosdott, átöltözött és elment a 
esendőrőrsre.

Az asszony holttestét háza küszöbén talál
ták meg, mellette ült két macskája, mintha 
őrizték volna halott .gazdájukat.

Paulikot letartóztatták.

—- Megalakult a Magyar Autósok és Mo
torosok Nemzeti Szövetsége. Vasárnap dél
előtt a TESz székházában rendezett Nemzeti 
Aulástáboron huszonöt egyesület kiküldöt
tei jelenlétében megalakult a Magyar Autó
sok és Motorosok Nemzeti Szövetsége. Vi
téz Héjjas Iván elnöki megnyitója és dr. 
Kazinczy Gábor székesfővárosi műszaki ta
nácsos beszéde után dr. Szenterzsébeti Szé
kács István felolvasta az alapszabályokat. 
A megalakulás után a Nagytábor hódoló 
táviratot küldött a kormányzónak és a mi
niszterelnöknek.

— MotorszerencsétlenBéget okozott egy 
farkaskutya Újpesten. Waldlnbrett Antal 
lakatossegéd motorkerékpáron igyekezett 

Újpestről Budapest felé. A motor hátsó 
ülésén Bakonyi Rózsi tizenhatéves mun
kásnő ült. A Váci-ut 33. számú házból ki
rohant az utcára Bucsek Pál szobafestő 
farkaskutyája. A dühös állat nekiugrott a 
motornak és lerántotta Bakonyi Rózsit. A 
szerencsétlen leány bezúzta a fejét az utca- 
kövön. A motorkerékpár is fölborult és 
íVnWínbrcff könnyebben megsebesült. A 
lányt koponyatöréssel súlyos állapotban vit
ték kórházba. A rendőrség megindította az 
eljárást.

— Molnár Péter ügyvédet átkisérték az 
ügyészség fogházába. A rendőrség sik
kasztás miatt letartóztatta dr. Molnár Péter 
tér budapesti ügyvédet, aki állászerzés cél
jaira ügyfeleitől pénzeket vett át, amelyek
kel nem számolt el s állást sem szerzett. Dr. 
Molnár Pétert vasárnap a rendőrségről át- 
kisérték az ügyészség Markó-utcai foghá
zába. A letartóztatott ügyvéd szabadlábra- 
helyezését kérte a vizsgálóbírótól, aki ma 
dönt további sorsáról.

— A bajai halálcsónak ügyében kitűzték a 
főtárgyalást. A nagyboldogasszonynapl bajai 
baptista keresztelő három halálos áldozatot kö
vetelő csónakszerencsétlcnségének főtárgyaié- 
sót a bajai törvényszék november 23-ra tűzte 
ki. Az ügyészség a csónak gazdáit: Hcrelpai 
József magántisztviselőt, Papp Jenő és Vlele 
Lajos bajai fiatalembereket három rendbeli 
gondatlanságból okozott emberölés miatt he
lyezte vád alá.

— Közlekedési balesetek: mozdony, villa
mos, autó, teherkocsi. Sebestyén Dénes pálya
munkást a Délivasuton elütötte egy tolatómoz
dony. — Danninger János hentes teherkocsija 
Pestszentlőrincin elgázolta Sulyok Ferenc bor
bélysegédet. — Tompái Ferenc cipészt a Thö- 
Á’ö/p-uton elütötte egy kéktaxi. A sebesülteket 
kórházba vitték. — A Népszínház-utcában egy 
28-as villamos összeütközött egy teherautóval. 
A villamoskocsi és az autó megrongálódott, 
sebesülés nem történt.

— A lépcsőházak éa telcfonautorna tűk 
öt évre ítélt robbantója a Tábla előtt. Az 
Ítélőtábla Kállay-tanácsa ma, hétfőn tár
gyalja Schiess József bünperét. Schiess há
rom budapesti bérpalota lépcsőházában 
robbanóanyagot helyezett el s három tele
fonautomatát is felrobbantott. A rendőrség 
rövidesen kézrekeritette a robbantó bűnö
zőt s a törvényszék ötévi [egyházra Ítélte 
el. Ma Ítélkezik felette a Tábla.

— Száz pengő jutalmat kap a Kammer- 
mayer Kúroly-utcal szőrme-betörés nyom
ravezetője. Szombaton déltájban kiraka
tunkat ismeretlen tettesek feltörték és on
nan harminc darab világosszürke indiai 
perzsát és harminc darab amerikai bueno- 
breítschtvanzot loptak el. A nyomravezető
nek száz pengő jutalmat tüziink ki. Belvá
rosi Szűrmeáruház, Kammermaycr Károly- 
utca 4.

Elfogták Budapest
„legpechesebb" 
betörőjét

A főkapitányság betörőüldöző detektiv 
csoportjának együk tagja, Pálinkás János 
felügyelő vasárnap reggel a Szent Imre her
ceg-utón sétált hazafelé. Egyszerre csak fi
gyelmes lett két fiatalemberre, akik

batyuval a hátukon igyekeztek végig az 
utcán,

pár lépéssel előtte.
A detektiv ismerősnek találta az alakju

kat, utánuk sietett és az egyik bátyus em
berben fölismerte Bogár József napszámost, 
akivel betörések miatt már dolga volt a 
rendőrségnek. Bogár és a társa is észrevet
ték a dclekliveket, eldobták a batyukat és 
futásnak eredtek.

A detektiv Bogárt elfogta,
a másik fiatalember azonban elmenekült. 
Bogár József pár perc múlva már a főka
pitányság épületében volt.

— Hót mi történt, Jóska? — kérdezték a 
detektívek.

Bogár József rezignált hangon, sóhajtva 
válaszolt;

— Hat ilyen még nem történt. Én vagyok 
Budapest lég pechesebb embere. A barú lom
mal betörtünk egy sashegyi villába. Ba
tyukba kötöztük a ruhákat, aztán kinyitot
tunk egy vaskazettát. Háromszáz pengő 
volt benne. A munka után meglógtunk. A 
Szent Imre herccg-uton vettük észre, hogy 

a nagy sietségben a pénzt ottfelejtettük.
ez volt az első pech. Visszafordultunk, hogy 
még egyszer bemegyünk a villába és elhoz
zuk a pénzt, akkor meg összeakadtunk a 
felügyelő úrral. Hát ez az igazi pech ...

A peches betörőt őrizetbe vették, elmene-

— Eltűnt egy budai leány. A főkapitány- 
súgón bejelentették, hogy Grossmann Erika 
19 éves magántisztviselönő, aki a Lajos- 
utca 55. sz. alatt lakik, négy nappal ezelőtt 
azzal távozott el lakásáról, hogy hivatalába 
megy és azóta nem jelentkezett. A rendőr
ség keresi az eltűnt leányt.

— Munkában a betörök. Hartmann Sámuel 
cipőkcrcskedö Baross uico 78. számú házban 
lévő üzletéből ezer pengő értékű árut vittek cl 
a betörők. — Páringer Fenne magánzó rákos
palotai lakásán betörők jártak. Háromezer 
pengő értékű holmit zsákmónyoltak.

Tlngol szöveteit
Budapesten

métaras szebbnél—szebb valódi 
angol ölfönykelme-darab méterje elvá
molva 19 P. Minden darabon az eredeti 
angol gyári plomba látható, továbbá 
•zármozásl igazolvánnyal és vámokmá
nyokkal igazoljuk ezen kelmék valódi an
gol erodolét. Finom tólikabátkelmék ha
sonló jutányos árakon.

fenyves Jtvufidz 
Budapest, Kálvin lén 7. 
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Ködös Idő
A Meteorológiai Inté

zet jelenti vasárnap: 
Nyugat- és Észak-Euró- 
pában tovább tart a 
viharos, csapadékos 

időjárás, de csak lassan
terjeszkedik a Kárpátok felé. Hazánkban 
még országszerte tart a csendes, ködös idő. 
Az éjjeli lehűlés a borultság folytán sehol- 
sem terjedt a fagypontig, sőt többnyire az 
5 fok felett maradt a hőmérséklet. Budapes
ten vasárnap délben a hőmérséklet 7 fok 
Celsius, a tengerszintre átszámított légnyo
más 768 milliméter, alig változik.

Várható időjárás a következő 24 órára: 
Gyenge déli-, délnyugati légáramlás, 
még sok helylitt köd. Egy-két helyen 
kisebb ködszitálás. A hőmérséklet nem 

változik lényegesen.

— Elhalasztották az olasz vendégszerep
léseket az Operaházban. Tiz estére ter
jedő Verdi-ciklust hirdetett az Operaház, 
amelyben neves olasz énekesek vendégsze
replését Ígérték. Az eredeti program azon
ban megváltozott, mert vasárnap táviratok 
jöttek Olaszországból, amelyekben a vendé
gek későbbi terminust kérnek. Az olasz mű
vészek vendégszereplése igy későbbi idő
pontra marad és az Operaház a ciklusra 
váltott külön bérleteket kívánatra vissza
váltja, vagy átcseréli.

— A balkán-paktum tagja! holnap ta
nácskoznak. A balkáni egyezmény aláíró 
hatalmainak tanácsa holnap, kedden kezdi 
meg tanácskozásait. Titulescu vasárnap dél
előtt már megérkezett Ankarába. Maximos 
görög külügyminiszter és Purics jugoszláv 
helyettes külügyminiszter Isztambulban tar
tózkodik és ma érkezik meg Ankarába.

— Ma döntenek a pékek ■ kenyérárak
ról. A Budapesti Sütőipartestület ma dél
után öt órakor nagygyűlést tart, amelyen 
a sütemény- és kenyérárak kérdéséről fog 
határozni.

— Német előadőmüvésznő a Zenekakadé- 
nilán. A Nemzetközi Klub rendezésében vasár
nap este a Zeneakadémián Helene Heinke 
előadómüvésznő tartott előadást, amelyen 
megjelent József Ferenc királyi herceg és 
Anna királyi hercegnő is.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvin-tér 5.
— Eagt dplQQpk hangversenye. Vasárnap 

a Tallint észtországi férfi dalosegy let ""leghí
resebb kórusának nyolcvantagu alakulata a 
Dalosszövetség meghívására hangversenyt 
adott a Zeneakadémián, amelyen hazájuk
ból! szerzők müveit adták elő nagy énektu- 
dással. A hangversenyen Topmann Ágost 
vezényelt és közreműködött Kippasto észt 
zongoraművész is. A díszhangversenynek 
nagy sikere volt.

— Megalakult a Nemzeti Munkáaszövetség. 
A Nemzeti Radikális Párt kebelében vasárnap 
délelőtt megalakult a Nemzeti Munkás Szö
vetség, melynek célja a munkásság gazdasági 
és szociális helyzetének védelme.

— Elg.-Lelta a villamos, 
sárnap egy 11-es villamos 
Károly géplakatost. Súlyos 
tolták a Rókus-korházba.

— Tisztifőorvos választás 
ros képviselőtestületének ______
ülésén dr. Szilágyi Józsefet városi 
vossá választották.

— Fölavatták a kereskedelmi Hősi Emléket 
és Országzászlót. Vasárnap délelőtt hazafias 
ünnepség keretében avatták föl az Eger kör
nyéki Kerecsend községben a Hősök Emlékét 
és az Országzászlót. Vitéz Subik Károly prclá- 
tus, egri kanonok mondott beszédet.

— Emszt beszámolója. Vasárnap délután 
tartotta Győrött Emszt Sándor beszámolóját, 
á melyen Wolff Károly, Czettler Jenő, Tobler 
János és Füves Károly pártelnök is fel felszó
lallak.

A Váci-uton va- 
elütötte Relmann 
állapotban Iszálli-

Egerben. Eger vá- 
szombat délutáni 

tisztifőor-

vígszínház
Szombaton, november 3-án 
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Bankkönyvet lopott 
és betört egy fiatal 

ügyvédi irnok
Vasárnap a rendőr

ség letartóztatta Son- 
nenfeld Ernő huszon
ötéves tisztviselőt. Son- 
nenfeld dr. Heidelberg 
Márton és dr. Oblath 
ügyvédi irodájának az 
Írnoka volt.

Az ügyvédi iroda 
állandóan busz-harmincpénzszekrényében

ügyfél takarékkönyvét őrzik, amelyeket in
gatlaneladási ügyekből kifolyóan letétként 
kezelnek. Néhány hónappal ezelőtt észre
vették, hogy

több takarékkönyv eltűnt.
Az ügyvédek akkor feljelentést tettek a 
főkapitányságon, de a tettest nem sikerült 
kézrekeriteni. Most azután a véletlen össz- 
játéka leleplezte az iroda háziszarkáját.

Schwab Olga frodakisaszony, Heidelber- 
gék másik alkalmazottja csütörtökön egész 
nap az irodában dolgozott és este, mikor 
hazament, észrevette, hogy

betörők jártak a lakásán.

A tettes elvitte Schwab Olga minden fehér
neműjét és ellopta a Pesti Kereskedelmi 
Bank Andrássy-uti fiókjára kiállított 460 
pengős takarékkönyvét is. Schwab Olga 
azonnal a bankba sietett, de már későn ér
kezett:

pár órával előbb oltjárt egy férfi és 
felvette a pénzt.

A pénztáros emlékezett rá, hogy ugyanez 
az ember nyomban befizetett ötszáz pengőt 
egy Szirmai nevű ügyfél bankkönyvére. Az 
irodakisasszony meglepődött, mert tudta, 
hogy a Ileidelberg-irod&nak is van egy 
Szirmai nevű ügyfele és ennek a számára 

éppen ötszáz pengőt kellett volna az
nap befizetni.

A bankban járó férfi személyleirása ráil- 
lett Sonnenfeld Ernőre. A fiatalembert elő
állították a főkapitányságra, ahol

sirvafakadt és bevallotta, hogy ő lopta 
el a takarékkönyveket

pengőt szerzett belőlük. Azt is be- 
hogy ö fosztotta ki Schwab Olga 
Sonnenfeldet átadták az ügyész-

és 2700 
ismerte, 
lakását, 
ségnek.

Férfiöltöny vagy télikabát 
mérték után 38 pengőért 

rendelhető remek szabással, 2 próbával, elegáns kivitelben 
Rnhakereskedelml Vállalat, Ferenc-kőrut 39, I. em.

—> Lemond a király és kikiáltják a köz
társaságot Sziámbán. Vasárnapi londoni 
jelentés megerősitette azt a hirt, hogy a 
sziámi király lemond, mert a nemzetgyűlés
sel összeütközésbe került a királyi jogok 
gyakorlása kérdésében. Valószínűnek tart
ják, hogy kikiáltják a köztársaságot Sziám
bán.

— A spanyol kormány újabb demarsot 
intézett Franciaországhoz. De Cardenas pá
risi spanyol nagykövet megismételte a spa
nyol kormány demarsét Laval külügymi
niszter előtt, akit arra figyelmeztetett, hogy 
bizonyos francia baloldali körök támogat
ják a spanyol lázadókat. A nagykövet til
takozott az ellen is, hogy Délfranciaország- 
ban spanyolellenes tüntetések vannak. 
Madridi jelentés szerint a vasárnapra vir
radó éjszaka Spanyolország telefonforgalma 
a külfölddel teljesen helyreállott. A sajtó
cenzúra azonban még fennáll.

— A gyöngyösi uj orgona felavatása. Vasár
nap délelőtt hangverseny keretében fölavatták 
a gyöngyösi Szent György-templom uj orgo
náját, Gyöngyös város ajándékát. Az avató be
szédet Kriston Endre segédpüspök mondotta. 
A vasárnapi misét és az azt követő ünnepi 
hangversenyt a rádió is közvetitette.

— öngyilkos lett egy szerelmes artista. 
Vasárnap este a Nagymező-utca 22. szám 
alatti albérleti lakásán veronállal megmér
gezte magát Markwart Jaroszláv 30 éves 
parkettáncos. Egy artistanőbe volt szerel
mes reménytelenül. A RőAus-kórházba szál
lították. Állapota súlyos.

— Országzászlóavatás Berettyóújfalun. Va
sárnap délelőtt nagy ünnepségek között avat
ták fel a berettyóújfalui országzászlót, ame
lyet Urmánczy Nándor beszéde után Szilágyi 
Lajos főispán koszoruzott meg.

— Süketnéma koldus botránya a szombat
helyi városházán. A szombathelyi városháza 
második emeleti irodájába süketnéma koldus 
állított be és adományokat kért. Mikor eluta
sították, kirohant a folyosóra, artikulátlan han
gon kiabálni kezdett, majd zsebkést rántott és 
a szobákból elösiető hivatalnokokra rontott. A 
mentőket hívták ki, akik kényszerzubbonyban 
vitték a rendőrségre. Kiderült, hogy a süket
némának Győrben kiállított kokulásl enge
délye van és azért csinált botrányt, mert na
pok óta nem kapóit alamizsnát.

— Budapest Székesfőváros Elektromos
Müvei értesíti a fogyasztóközönséget, hogy 
október 31-én és folytatólagosan 
szerdán délután fél 6 órakor Honvéd-utca 
22. sz. alatti előadótermében villamos fő- 
■ K_____ a_I 2 -tr_ . r . . . . m .

— Nem sikerült Fitzmaurice startja. 
Fitzmaurice reggel 6 óra 35 perckor felre
pült, hogy megdöntse Scott és Black re
kordját, de a fékek működése miatt vissza
tért a repülőtérre.

— Gyászünnepély Nagyatádi emlékére. 
Vasárnap délelőtt Nagyatádi Szabó István 
halálának tízéves fordulója alkalmából az 
erdőcsokonyai sírboltnál gyászünnepély 
volt, melyen a Nemzeti Egység Pártjának 
képviseletében Tankovics 
gyűlési képviselő 
szédet Neubauer 
tartotta.

— Veszedelmes
Győrnádorvárosban ______r __ ___  ..._
ki Pölzer Rudolf gőzmosó üzemében. A vesze
delmesnek ígérkező tüzet a tűzoltóság csak 
másfélórai nehéz munkával tudta eloltani.

— Vármegyei törvényhatósági bizottsági 
választások. Tolna vármegyében vasárnap tar
tották meg a megyei törvényhatósági bizottság 
virilista tagjainak választását, amelyen 144 
rendes és 72 póttagot választottak. A megvá
lasztottak valamennyien a hivatalos lajstrom, 
tehát a Nemzeti Egység Pártjának jelöltjei 
voltak.

— A Nemzeti Radikális Párt népgyülése. A 
Bajcsy-Zsilinszky Endre vezetése alatt álló 
Nemzeti Radikális Párt vasárnap délelőtt Kis
pesten népgyülést tartott, melyen Ribéry Ka- 
milló ny. őrnagy elnökölt. Krivoss Árpád is
mertette a párt programját. Bodor György, 
Horváth Károly, Binder István, Nagy Béla 
szólaltak még fel a jól sikerült népgyülésen.

— A Kohászati Egyesület közgyűlése. Az 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati 
Egyesület Pethe Lajos elnökletével tartotta évi 
rendes közgyűlését. Megejtették a tisztujitásl 
és Roth Flóris bányaügyi tanácsost választot
ták elnökké.

— Gyászünnepaég ai újpesti mentők alapí
tójának • sírjánál. Az újpesti önkéntes mentő
egyesület vasárnap délelőtt gyászünnepségei 
rendezett dr. Oszmann Mór igazgató-főorvos
nak, az egyesület alapitójának sírjánál. Lányi 
Albert elnök tartotta az emlékbszédet.

— Félszázados Iskolai Jubileum. A székes
fővárosi VI. kér izabellautcai (volt nagymező
utcai) felső kereskedelmi iskola november 4-én, 
vasárnap délelőtt J410 órakor ünnepli ötvenéves 
fennállását. Ugyanezen a napon déli 12 órakor 
avatja fel az intézet hősi halottainak emlékmű
vét, felsőcöri Fülöp Elemér szobrászművész al
kotását.

János ország
jelent meg. Az emlékbe- 
FeTenc volt államtitkár

tűz pusztított Győrben, 
vasárnap délután tűz ütött

minden

zést-sütést bemutató előadást tart. Ebéd-
főzés, sütemény-siYés. Minden hétfőn, csü
törtökön és pénteken délelőtt fél 10 órai 
kezdettel az ugyanott levő 
különböző ételek készítését, ______
mények sütését tanítják díjmentesen. 
vember 1-én, csütörtökön a főzőiskolai elő

főzőiskolában
torták, süte-

No- —■ Szenzációs olcsón rnházkodhatI Mérték
szerint őszi divatszövcteinkből 2 próbával,adás elmarad.

Napjainkban csak az a kereskedő boldo-
lliilhal. nkt együtt éret a körön,éggel. Ismert
anyngi teherbíróképességét és árait 
szabja Akárhogy is nézzük a dolgot, ez a 
Frieberl ripőáruház sikerült tilka. Meri mi más
a mngynrázatn annak, hogy a kitűnő
három üzlete mellett
körút 62., Vámház körút 10.)

(Rákóczi úl 33.,

ehhez

g eddigi
Teréz

Üj.... •. . ------ ------ —-f megnyitott
negyedik üzletéi Rákóczi út 4. szám alatt. Az 
elegáns berendezésű üzletet máris tömegesen L'Ornel „ Ikeresi fel a közönség.

A Bétái Bál Budán kizárólag a Simplon 
filmpalotában kihaló mitől keidyo.

remek szabású férfiöltönyt, 
készítünk: Versenyszabóság, 
é/a., I emelet.

vagy télikabátot
Rottenbillcrutca

— Az Orion rádiógyár czévl szeptemberi új
donsága a 3-f-2 csöves 303-as Orion reflex su-
per, 
aránt 
ködik. 
állomások 
hnllhnlók. Az “állomásbeállitás' 
sérc árnyéksáv jclzőmüszcrrcl van 
Tolt, nemes hangszinezete tökéletes 
és külső felépítéssel párosul. ......... 
rúdiókcrcskcdö készséggel beiuutatja,

per, rövid, közép és hosszú hullámokon egy
aránt automatikus fadingkiegyenlitésscl mű
ködik. ennek folytán a távoli és kisenergiáju 
állomások is egyenletesen, teljes hangerővel 
hallhatók. Az állomásbeállitás megkönnyíté
sére árnyéksáv jclzőmüszcrrcl van felszerelve. 
Tolt, nemes hangszinezete tökéletes szerkezeli 
és külső felépítéssel párosul. Minden Orion 
rádiókcrcskedö készséggel bejutatja,

Sírkő ■-» szobor
takaró ponyoSk készítője

Lőwi Oszkár ponyvagyártó
V., Wekerle Sándor-u. 24. Telefon: 12-8-93

— Megszámláltattál... (Gróf Bánffy Miklós 
regénye, Révai kiadás.) Merész kézzel megraj
zolt korkép a magyar Ferenc József-korszak' 
egyik legviharosabb és mégis legboldogabb 
szakaszáról. Egy-egy villanásszerü képben kí
sérteties éleslátással muta t rá a forrongó, va
júdó politikai életre^ aztán merész fordulattal 
kábító, vad, mindent elsöprő szenvedélyek 
bontakoznak ki a könyv lapjain. A történet a 
XX. század első éveiből való. Erdélyben készü
lődnek a románok, a levegőben céltalan ide
gesség. A politika alkotmányjogi külsőségek! 
betartása és be nem tartása körül viharzik. 
Külföldön folyik a fegyverkezés, a trónörökös 
udvarában titkos tervek készülnek: meg akar
ják valósítani a központilag abszolutisztikusán 
irányított Ausztria-Magyarországot. Ezalatt ide
haza teatrálisan megrendezett parlamenti csa
ták után folyik a nagyúri élet: bálozás, cigá
nyozás, hajnalig tartó vad kártyázások, há
zasságtörések és égbetörő szerelmek. Bánffy 
Miklós összes regényalakjait a fékezhetetlen 
szenvedély emeli fel és sújtja le, amely ke
resztültör minden jószándékon és minden el
határozáson. Különösen hat az író merész csa- 
pongása a politika és a szerelmi vágyaktól 
izzó randevúk között. Rengeteg hős, rengeteg 
sors és rengeteg szenvedély kavarog kábitó 
összevisszaságban, hogy aztán beteljesedjék a 
fali írás: „MegszámláltattáT. «.“ Bánffynnk 
rendkívül érdekes regényét a Révai-cég adta 
ki díszes két kötetben.

Mind.lentre A ‘‘-ttll

koszorún 2
— Téli évadjegyek Bécsbe utazók részére. 

A bécsi idegenforgalmi iroda ezidén ismét ki
bocsát téli évadjegyeket, amelyek a külföldiek' 
részére 1934 november 1-töl 1935 március 3-ig 
a szövetségi vasutakon engedélyezett kedvez
ményeken felül még nagyon sok előnyt nyúj
tanak. A téli évadjegyek ára 7 schilling, amely 
a kedvezmény •!: folytán bőségesen megtérül. 
A téli évad jegyek november 1-től a külföld 
minden nagyobb utazási irodájában megkap- 
hatók.

— Holland ülést tartott a La Fontaine Tár
saság. A La Fontaine Társaság hollandi iro
dalmi estet rendezett vasárnap. Az ülésen a Pci 
tőfl Sándor költemények holland fordítója, 
Wreede János holland konzul is résztvett.

— A „Magyar Iparművészet^ legújabb száma 
most hagyta el a sajtót. Az Országos Magyar 
Iparművészeti Társulatnak rendkivül magas 
nívójú és közkedvelt folyóirata, melyet Szab- 
Iga Frischauf Ferenc szerkeszt, ezúttal is vál
tozatos, kitűnő illusztratív és cikkanyagot 
nyújt olvasóinak. A pompás füzetet teljessé 
teszik a hazai és külföldi iparművészeti _ ese
ményekről, kiállításokról, pályázatokról, könyv
ismertetésekről szóló hírek és a társulat köz 
leményei.

— Mulatozás után a vonat elé vetette magát. 
Sárkövi Ferenc kiskunhalasi kereskedő átmu
latott éjszaka után a Kiskunhalas határában 
lévő tanyai megállónál a vonat elé vetette ma
gát. A mozdony kerekei teljesen szétroncsol
ták.

— Megnyílt a soproni szabadegyetem. Elő
kelő közönség részvételével nyílt meg a Sop
roni Katolikus Körben a soproni szabadegye

temi ........ ........... ~~ - „---- o-------
magvai" címen. Utána Gábor Géza dr. tartotta 
meg „Aranytól Adyig" cimü előadását.

— A kisgazdapárt Gaál Gaszton sírjánál. 
A Független Kisgazdapárt vasárnap délelölt 
Balatonbogláron Gaál Gaszton sírjánál gyász
ünnepélyt tartott, amelyen a Független Kis
gazdapárt számos képviselötagja jelent meg. 
A kriptánál Eckhardt Tibor mondott beszédet, 
amelyben kijelentette, hogy Gaál Gaszton 
nyomdokain változatlanul küzdenek program
jáért és a Független Kisgazdapárt nem paktál 
a kormánnyal. Az ünnepség után közebéd volta 
amelyen nagyobb politikai nyilatkozatot vár
tak, azonban Eckhardt Tibor gyengélkedéso 
miatt fel sem szólalt. Erdélyi Aladár és Nagy 
Ferenc beszéltek a közebéden.

Az előadássorozatot Vági István müegyc- 
tanár vezette be a „Világháború vihar-

ZSIDÓ Dtemaiomeg essege* 

és esténként fJotttleb Mar
gón ttlóhen, verseny 
Frankéi on. Mserttiemenen 
Károly király út 3/a.Tel. 87-2-57.

Ebédmenüket a város bármely részébe házhoz szállítunk*

— Vásároljon a gyárostól. Az 58.439. szám 
alatt védjegyezett „Tündér” kötött ruhákat és 
fehérneműket saját gyárunkban (Fűrész-utca 
115) állítjuk elő — ez a magyarázata rendkí
vül olcsó árainknt. Eladás csak Kálvin-téri 
áruházunkban. „Tündér" finom női kötött ruha 
18.80, „Tündér" meleg kötött pongyola 10.80, 
„Tündér" sarmőz női blúz 6.80, „Tündér” 
sarmőz kombiné 1.90, „Tündér" ingnadrág* 
készlet 3.90, „Tündér" sarmőz női hálóing 
5.90, „Tündér" sarmőz női nadrág 1.95, „Tün
dér" női trikónadrág —.95, „Tündér" bolyhos 
bélésű meleg nadrág 1.95, „Tündér" női sport
ingblúz hosszú ujjal 2.50, „Tündér" férfi téli 
sporting 3.90, „Tündér" gyermek sportingbluz 
1.95, „Tündér gyermek bolyhos melegnndrág 
1.55. A gyermckcikkeknél nagyságonként kis 
áremelkedés. Fenyves áruház, Budapest, Kál
vin-tér 7.

— Férfiöltöny, vagy télikabát móriék sze
rint rendelhető remek szabással, két próbával 
elegáns kivitelben az országos hírnevű Ruha
kereskedelmi Vállalatnál, Fcrcnc-körut 39, LIkcrcskc 
emelet.
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Már mosolyog az ember akti>
*ha a szlnlapon elolvassa Gombaszögi 
^Ella nevét, már előre érzi szájában a 

várható mulatság jóizét. Csettint is a 
nyelvével egyet, amikor erre az ősziba- 
rackszerü egészséges teremtésre gondol, 
akinek ugyanilyen egészséges és jóizü 
a humora. Gombaszögi Ella az, akit 
'szinpadralépésc első pillanatában kivé
tel nélkül mindig tapssal fogad a közön
ség és aki már régen valeur-je minden 
olyasfajta színpadi produkciónak, mely 
a jókedvet irja a homlokára és a mu- 
lattatdst hirdeti.

Mindig remek: igy számolnak be a 
kritikák már évek óla Gombaszögi El
láról, a pesti színpadok eme legbájo- 
sabb, legédesebb komikájáról, aki fö
lényesen dobta el magától mindama 
komikai sallangokat, amelyek évtize
dek vagy talán évszázadok óta kitünően 
beváltak és sohasem nélkülözött segéd
eszközei voltak a komikai szerepkör
nek. Sohasem rak fel magára strucc- 
tollas kalapokat, sohasem akaszt a nya
kába hermelinpótló „mulatságos" toll- 
boákat, sohasem húz cugoscipőt, soha
sem fest magára bibir csókot, ellen
ben mindig csinos, mindig mosolygós 
— és hogy összes komika-elődjei meg- 

, forduljanak a sírjukban — mindig üde 
és ilyen értelemben gusztusos. A leg- 
szörnyübb anyósszerepek is szimpati
kusak lesznek, ha mosolyogva és játé
kosan mondja el, ez igy meg ts nevettet, 
'sőt sokkal jobban mulattat, mintha a 
szerepkör összes szokásos rekvizitu- 
mait viselné.

Ezt le kell írni most, amikor az And- 
rássy-uti Színház uj darabjában talán 
élete egyik legmulatságosabb és legra
gyogóbb szerepét alakitja. Egy tanárnőt 
játszik, akit a mai sors nevelőnővé de
gradál. Mi a nézőtéren bizony vissza
adjuk Gombaszögi színpadi rangját, sőt 
kinevezzük egyetemi tanárnak is, a mu- 
lattatás tanszékére.

PPEflllEg^UTMl
Genf 1934

Nagyfalusy Andor, ez az uj magyar színpadi 
iró, világpolitikai vígjátékot irt szerelemre 
éhes miniszterekről, intrikus diplomatákról és 
szerelemben szerencsés fiatal attaséról. A 
szerző sokat mondhatna ez alkalommal, hi
szen az ügyesen, kikeresett téma erre bősége
sen alkalmat ad. A célkitűzéseket azonban a 
darabirás közben valahogyan elfelejtette. A 
Kamaraszínház művészei közül a mulatságos 
Harsányt Rezső, az igen tehetséges Mezei 
Mária, Szathmári Zoltán érdemel elismerést.

Ma éjjel szabad vagyok
ezt az Eisemann-slágert dúdolja ma már 
Pest ama része, amely zenés kávéházba, 
vendéglőbe és lokálba jár, vagy az András* 
sy-uti Színház kétnapos uj darabját végig
nézte. Vaszary János és Szenes Andor ki
tűnő és mulatságos vigjátékában egyenesen 
egymás hegyén-hátán torlódnak az esemé
nyek, fordulatok, ötletek és bohózati szi
tuációk. A közönség jól megtanul itt ne
vetni és közben megtanul öt-hat kitűnő uj 
Eisemann-slágert is. Fejes Teri Ízlésesen 
és finoman siklik át a vígjátéki szerepkör 
egyes tulsikamlós pontjain. Most igazán 
elemében van, szélvész temperamentumá
val magával ragadja a darabot és diktálja 
a tempót. Ragyogó Gombaszögi Ella, akiről 
más helyen emlékezünk meg, de feltűnést 
keltett Szász Lili egészen egyénien felfogott 
és pesti színpadon ritkán látott feleség- 
karrikaturája. Fenyvessy Éva ragyogó! 
Ráday Imre egy félszeg fiatalember szere
pében szinte chaplini. Kitűnő László Mik
lós, Bilicsy, de ’ egy kissé nehézkesnek ta
láltuk ebben a szerepben Kertész Dezsőt. 
A fiatalok közfll meg kell említeni a tehet
séges Jurik Jutkát. Losonczy Dezső nagy
szerű kis zenekara az előadás külön értéke. 
Az operettnek igen nagy sikere van.

Most, amikor arisztokraták egymásután 
polgári családok leányait veszik feleségül és 
a kék vért egészséges piros vérrel frissítik fel, 
még most is szenzációszámba megy az a há- 
sasságl hír, amelyet a Király Színház egyik 
kis görljc közüliét néhány nap múlva az új
ságokban. Ezek szerint a Király Színház Gerda 
nevű fiatal táncosnője megtartotta az eljegy
zését a zürichi Müve Verlng tulajdonosával. 
Ez. a kiadóvállalat számos Svájcban és Német
országban megjelenő lapnak tulajdonosa. Gaz- 
i'úja Igy többszörös mii Hornosnak azámlt, kü
lönösen pedig a másfél és két pengőért estén
ként robotoló Ma görlök szemében.

Sásdy Alice nagy angol 
örökségét megtámadta 
Stead ezredes felesége

Táviratilag hívták a londoni tárgyalásra az ismert dúsőzt
Alfréd Steadt ezredes 

halálával kapcsolatban 
sokat beszéltek Buda
pesten arról, hogy az 
angol ezredes menyasz- 
szonyaként szereplő 
Sásdy Alice, ismert di- 
zőz,

nagy angol örök
ség birtokába Jutott.

Stead ezredes ugyanis Sásdy Alicera, aki 
utolsó pillanatáig hűen ápolta, mesés össze
geket érő könyvtárát — amely egyúttal igen 
ritka bibliofilgyüjtemény is volt — hagyo
mányozta. Stead ezredes azonban mint ki
tűnő utleiró is szerepet játszott az angol 
irói életben, tizenhét könyvet irt, amelyek 
szintén nagy jövedelmet biztosítottak az 
ezredes számára, aki

ezt a Jövedelmet Sásdy Alicera enged
ményezte.

Már-már ugy volt, hogy a közjegyző előtti 
végrendelkezés teljesítésének semmi aka
dálya nem lesz és Sásdy Alice, aki több 
mint

A költő két asszonya
Egy megkezdett életregény maradt Csinszka után örökségül

Szombaton délben helyezték örök nyuga
lomba a farkasréti temetőben a magyar iroda
lom nagy halottját: Márffy Ödönnél, aki az
előtt Ady Endre nevét viselte. A budai hegy
vidék regényes környezete szolgált hátteréül a 
megindítóén mély tragédia utolsó felvonásá
nak. A gyászkiséretben a magyar irodalom, 
művészet úgyszólván minden reprezentánsa he
lyet foglalt, akik közül sokan emlékeztek arra, 
hogy a Csinszkát temető Haypól Béla reformá
tus lelkész édesapja, néhai Haypál Benő püs
pök adta össze annakidején Csinszkát Adyval 
és ugyancsak ő végezte a lelkészi funkciókat 
Ady temetésén is.

Ady szőke Csinszkájának élete egyébként 
tele van ilyen tragikus és végzetszerü for

dulatokkal.
Édesapjának, Boncza Miklósnak családi gyö

kerei mélyen lenyúlnak Erdély talajába. An
nakidején hatalmas ur volt; kormánypárti kép
viselő, a belügyminisztérium félhivatalosának 
szerkesztő-tulajdonosa, makacs unitárius, aki 
nővére leányát, Török Bertát a zárdából pa
rancsolta maga mellé feleségnek. A szép asz- 
szony számára Boncza Miklós felépitteti a hi- 
res-nevezetes csúcsai várat és itt születik meg 
Boncza Berta, akinek

életrejötte azonban anyja halálát Jelentette.
Az apa emiatt halálosan moggyülöli a kis

lányát, évekig haza se látogat Csúcsára és n 
kis Bertát uagyanyja neveli, aki apja iránti 
gyűlöletét igyekszik beléoltani.

A gyermek sohasem kapja meg az igazi csa
ládi otthon melegét és valóságos megváltás szá
mára, amikor később egy genfi nevelőintézetbe 
kerül, ahol megkezdi levelezését Ady Endré
vel, amelynek azután házasság lett a vége. Ady 
halála után

sehogysem akarta megjátszani ■ költő öz
vegye hálás szerepét, 

sohasem található ott, ahol az Ady-kultuszt

te^NAPLÓ
Színházak hétfői műsora:

M. KIR. OPERAHÁZ: Don Cnrlos (Ug). 
NEMZETI SZÍNHÁZ: SalcunHIn <‘Í8j.
VÍGSZÍNHÁZ: A tanítónő (8). 
MAGYAR SZÍNHÁZ: Kágaluiu (8).
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: A diintő épioka (8). 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHAZt Mnale Hall (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: New-York szépe (8). 
ANDRASSY-UTI SZÍNHÁZ: Ma éjjel szabad vagyok 
KAMARA SZÍNHÁZ: Genf lf.U (8).
TER1UKÖRUTI SZÍNPAD: Pesti kirakni (%»). 
BETHLEN-TÉRI SZÍNPAD: Lyon l.e« (•).
ROYAL ORFEUM; Eduordo Kinneo (TiS). 
KOMÉDIA; Hotel indlszkrét (#).

DARVAS LILI, 
aki szinte reggeltől estig próbálja a Víg
színházban az vj Molnár-darabot, kedves 
és megható levelet kapott Ágai Iréntől, a 
Vígszínház kitűnő fiatal művésznőjétől. 
Ágai Irén levelében megírja, hogy e héten 
lesz a legújabb magyar film, a Búzavirág 
bemutatója. Ez volt az a bizonyos Bús Fe
kete vígjáték, amely annakidején nemcsak 
a szerzőnek hozta meg az első kirobbanó 
nagy sikerét, hanem a Magyar Színház 
egyik fiatal színésznőjét, Darvas Lilit az 
ismeret'cnség homályából kiragadta. Dar
vas Lili színpadi karrierje a Búzavirággal 
indult el. 4 filmen Ágai Irén játssza Vikim

, nyolc éven keresztül az ezredes oldala 
mellett volt látható, as örökség birto

kába Jut.
De más történt. Váratlanul Brüsszelből je
lentkezett Stead ezredes felesége, aki urától 
tiz év óta külön élt, bár a válópört nem 
folytatta le. Tiz éven át egyetlen egyszer 
sem érdeklődött Stead ezredes iránt, akitől 
közös megegyezéssel külön élt.

Az ezredesné most lánya neveltetésére 
hivatkozva, magának követeli Stead ezre

des hagyatékát
és az angol bíróság előtt végrendelet meg
semmisítési keresetet indított.

Az angol társasági körök nagy szenzá
ciója ez a kereset, hiszen angol jogszokás 
szerint az ilyen tárgyalások a legnagyobb 
nyilvánosság előtt folynak le, amelyen

a legbensőbb családi élet minden vonat
kozását is kiteregethetik.

Az angol társasági körök nagy érdeklő
déssel néznek a legújabb bntránypör elé, 
annál is inkább, mert az angol bíróságok 
táviratilag idézték meg a keddi tárgyalásra 
Sásdy Alléét, aki vasárnap már repülőgé
pen Londonba utazott.

űzők valóságai oltárt emelnek a nagy költőnek.
Csinszka visszavonult fájdalmával a Veres 

Pálné-utcai lakásába éa amilyen hirtelenséggel 
Ady Endre felesége lett, olyan hirtelen talált 
élettársat Márffy Udön festőművészben, akinek 
oldalán ugyanazt a lelkes éa ösztönző szerepet 
töltötte be, mint Ady életében. Közben Boncza 
Berta, aki maga is költő, többek ösztönzésére 
kiadta

első verseakötetét,
amely Jóval több értéket árul el, mint általá
ban a női dilettánsok. Ugyanakkor tehetségesen 
rajzolt is és gyilkos karrikaturáít a szakértők 
is nagyon megbámulták. Sokszor mondogatta, 
hogy

megírja saját életének regényét.
mert amit eddig Írtak róla, azok vagy a jó- 
vagy a rosszakarattól elfogult Írások. Hozzá is 
kezdett a regényhez és

ez a befejezetlen regény maradt Boncza 
Berta öröksége,

amely elé az irodalmi körök a legnagyobb vá
rakozással tekintenek.

Csinszka, aki szinte betegesen menekült a 
nyilvánosság elől, utoljára akkor szerepelt a 
nyilvánosság előtt, amikor

Nagy Dániel Ady elmü színdarabja ellen 
tiltakozott.

A színdarabot a Debreceni Színházban elő
adták és Csinszka a saját nevével szerepelt 
akarata ellenére a darabban. Még egy érdekes 
epizód Csinszka utolsó óráiból: amikor az agy
vérzést kapta, Révész Béla uj könyvét olvasta. 
A iönyu cime; Ady és Léda.

Ady első igazi asszonya Léda volt, aki né
hány hónappal azelőtt halt meg Erdélyben. 
Csinszka volt az utolsó asszony. 0 volt az. aki 
a szanatóriumi ágyon lefogta a halott költő 
szemét. Most már odafönt vannak mindketten: 
a költő két asszonya, 

—Elli híressé vált szerepét és az uj Viktus 
most arra kéri a szerep első kreátóját, hogy 
jöjjön el a film premierjére és nézze meg 
utódját.

BÁLLÁ LICIRÖL 
már rég nem hallottunk máa bírt, mint hogy 
— menyasszony. Bállá Ucl két hónapon át 
torkát kúrálta és alighogy meggy ów ült, már
ts jelentkezett nála a Király Színház, amely 
két darabot Is elolvastatott ■ tatai primadon
nával abból a célból, hogy valamelyiknek fő
szerepét eljátssza. Vasárnap létra la Jött a 
megállapojhta a színház és a primadonna kö
züli, amennyiben Ilalla Licl vállalta Balassa 
Emil—Mihály lalván „Mégis urllány" elmü 
operettjének fűssercpét. A többi főszerepei 
Raffay Enal. Kaboa Gyula, Delly Ferene éa 
I^atabár Kálmán Játsszák. A próbák már hét
főn megkezdődnek.

SZIVEM ÉRTED DOBOG 
ez a legújabb Jan Kiepura film elme, amelyet 
már egész Európában ismernek. Ez a film ar
ról nevezetes, hogy a felvételei közben ismer
kedett meg Eggerth Márta Jan Kiepurával, a 
nagyszerű lengyel énekessel és ebből az isme
retségből támadt az a szerelem, amelyet sjk 
külföldi lap már házassági hir közlésével Is 
megpecsételt. Házasságról azonban egyelőre 
nincsen szó és a nagy karriert befutott fiatal 
magyar fllmprimndonna mór csak — legföl 
jebb menyasszony. Ezt most irta Eggcrt Buda
pesten tartózkodó édesanyjának és kérte, hogy 
cáfolja meg « Jan Kiepurával már befejezett 
tényként emlegetett házasságát. As érdekes

*Nem! De szeszes italt se igyon. 
Gyermeknek a legkevesebb mé
reg is lul sok. A Kalhreiner 
malálakévé ésFranckkévépóllék 
tápláló anyagok, ez! igyák, ürül- 
nek to nekil .............

filmet egyébként szombat éjjel levetítették a 
sajtó meghívott képviselői előtt, akik megálla
pították, hogy a film valóban méltó világhíré
hez. A film ragyogó vígjáték, hiszen három ki
tűnő kómikus: Hörbiger, Paul Kemp és Theo 
Lingen gondoskodnak a midattatásról.

PESTI KIRAKAT 
a kereteimé annak a bohózatokból és víg
játékokból összeállított reviimüsornak, 
amelyet a Terézköruti Színpad mutatott bei 
Béke ff i László szellemes és frappáns kon- 
ferálásával. Az előadás főerőssége Salamon 
Béla, akit több bohózatban tapsolt a kö
zönség.

GÁBOR ZSAZSA
NAGY SIKERE BÉCSBEN

Mint ismeretes, Gábor Zsuzsa játssza a Tau- 
ber-operett szubrett szerepét a Theater an dér 
Wienben, amely a múlt héten érte el 50-ik 
előadását. A fiatal és nagyon tehetséges ma
gyar művésznőnek estéről estére olyan nagy 
sikere van, hogy az 50-ik előadás után maya 
Tauber Richárd volt az első, aki egy hatalmas 
virágkosárral kedveskedett neki.

Kétezer dollárt kapott Londonból egy 
szerencsés magyar iró, Stella Adorján, aki
nek Paradicsom cimü regényéből filmet 
csinál Korda Sándor.

Egy dublőz már kidőlt Gaál Franci mel
lől a Hunniában, az uj dublőz Dajiáth Ági, 
akit nemrégiben Paula Wessely helyett fo- 
tografáltak.

A Ctty-film a Búzavirág cimü magyar film 
megjelenésével kapcsolatosan hétfőn délután 
teát ad a Newyork bárjában.

A CSODABÁR.
A hét legérdekesebb és legnagyobbszabásu 

filmeseménye Herczeg Géza operettjének film
változata, a Csodabár volt. A revü, varieté és 
bűnügyi dráma határát súroló film valóban 
nagyszerű élmény. A közönség lenyűgözve és 
szinte székéhez szegezve figyeli a pazar revii- 
képeket, Kay Francis, Dolores dél Rio, A1 Jol- 
son (a néger menyország revüképe brUliúns), 
Ricardo Cortez művészi négyesét, a pazar 
szép nők, ruhák csillogó felvonulását és a lük
tetőén drámai cselekményt. Ritkán láttunk fil
met, amely ennyire igazi film lenne. Nagy
szerül
A KIS DORRIT.

Dickens regényének a filmen az a szeren
cséje, bogy a bűbájos Anny Ondra a főszerep
lője. A kosztümök ugyan kissé féket szabnak 
Anny Ondra csapongó komikai temperamen
tumának, a film azonban igy is nagyon élve
zetes és mulatságos.

• KI ne emlékeznék a Királyok királya 
filmóriásra, amely a némafilm korának utol
érhetetlen sikere volt. Ez a hatalmas filinóriás 
most hangosfilm formában kerül a Hunnia 
Filmszínház vásznára. A hangosfilm techni
kája csak tökéletesítette Cecil B. de Miile re
mekét. Olyan a Királyok királya, mintha a 
régi nagy mesterek örökbecsű alkotásainak 
képlárn volna.

Cecil B. de Mille monumentális 
remek művének hangos 

változata, a

Királyok 
‘Királya 

a filmek 
kiráSya

A legmagasztosabb lelki élmény!

KEDDEN:

OMNIA



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1934 október 29.

ponftof
és & flobb iálék babér - 

Areftef f beérnie 
O/p^síoeÁ' i/foísó 
dterbín

Rosszul ment az Attilának: 
a miskolci közönség parázs tün
tetést rendezett a vezetőség ellen

HUNGÁRIA—ATTILA 2:0 (0:0)

ÚJPEST—FERENCVÁROS 1:1 (1:1)
Eddig jóformán minden 

hétre jutott egy derbi, de 
most már aztán alighanem 
a szezón utolsó derbijét 
jéitszollák le az üllői
utón Furcsa derbi volt, 
amelynek furcsasága már 
azzal kezdődött, hogy 

mindössze 14—15.000 
ember volt kiváncsi 

rá.
Pedig ez a derbi csata volt a javából, hiszen 
a Ferencváros sima bajnoksága, illetve az Új
pest végleges leszakadása volt a tét. Nvm csoda, 
ha ilyen körülmények közölt

jellemzőjük: kapu fölé mennek. A Ferencváros 
sem szerencsésebb etekintetben, legfeljebb 
annyival, hogy egy szép akció után Toldi gyil
kos lövése kapufáról pattan ki. A játékidő 
utolsó felében ismét csak az újpesti fölény üti 
meg a szemet, amiben a főrészes

a ragyogóan dolgozó lilafehér halfsor.
A Ferencváros fedezetsora sem játszik rosszul, 
hiszen Lázár majdnem minden akciója a ful- 
bollbüvészet magaslatain jár és Moóré sem 
rossz, de mindezek ellenére a lilafehérek fede
zetsora sokkal zártabb. így azután csak néha- 
né‘ha lehet veszélyes az egyébként is gyöngél
kedő Fradi-csatársor s ha az Újpestben csak 
egy kevéssel több akaraterő lenne, megnyer
hetné a mérkőzést. Már-már a gólhatart egy 
labda, amikor az utolsó pillanatban Polgár tud 
menteni Később Tánczos lövése akad meg a 
falanxban, majd Toldi zuhan hatalmasat, hogy 
azután Avar futtában leadott lövése jusson 
léc fölé. Kis Gábor sem szerencsés, mert

Miskolc, október 28.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
A legutóbbi slágerménkő- 
zés: a Ferencváros—Atil
la-meccs óta felére csök
kent a iniskolti közönség. 
De nem is csoda, hiszen 
a sorozatos súlyos veresé
gek nemcsak a kedvétől 
fosztották meg a publiku

mot, de annak az idegeit is megviselték. így is 
több mint kétezer drukker látogatott ki a nép
kerti pályára. Azonban ezek is megbánták, 
mert alacsony, nivónélküli csapkodásban volt 
részük. Mindkét csapat ugy játszott, mintha 
ólomlábakon jártak volna a játékosok s az 
unalom rítt le a huszonkét játékosról. Különö
sen feltűnést keltett Turay, Titkos és Cseh fá
radt játéka, Ök mindhárman valósággal elvesz
tek a mezőnyben. Az Attila csak az első fél
idő közepéig tartotta magát, ettől kezdve ver
gődött, majd végül teljesen összeesett s a Hun
gária gyengeségére jellemző, hogy még ez ellen I

a tehetetlen Attila ellen sem tudott meggyőző 
/elsőbbséget mutatni.

Mintegy húsz percen keresztül rohamozott a 
miskolci csapat, azonban csatársorának qem 
volt átülő ereje. A félidő vége felé az Attila 
közvetlen védelme sziklaszilárdan állt a lábán 
s igy ebben a félidőben egyik részről sem esett 
gól.

Szünet után az 5. percben
Titkos kornerét Cseh ügyes fejessel jut

tatta a miskolci hálóba. 1:0.
Ettől kezdve még jobban ellaposodott a já

ték, csak a 30. perctől kezdve élénkült meg 
ismét az iram. A 38. percben Sas beadását

Odry a 6-os vonal sarkúról védhetetlenül 
küldte a hálóba. 2:0.

Eredménytelen Hungária finissel zárult a mér
kőzés. Ezután a közönség parázs tüntetést 
rendezett a vezetőség, ellen.

—' Le a vezetőséggel!... Mondjanak lel..t 
Letörték a csapatot Franciaországban ...

A rendőrség erélyének köszönhető, hogy na- 
yobb botrány nélkül távozott el a közönség 

a vesztes mérkőzés színhelyéről.

A Kispest pontot hozott
Debrecenből

BOCSKAI—KISPEST 2:2 (2:0).

a csapatok Indiát-az Izgalom elszürkitctte. 
Sem technikai, sem taktikai téren nem látha
tott a közönség elismerésreméltó produkciót, 
ellenben izgalmas és mindvégig nyílt összecsa
pásban maximális küzdelmet szemlélhetett. Az 
első percek még a Ferencváros fölényének a 
jegyében zajlottak le, de aztán a dirigensi 
pálca a lilafehérck kezébe vándorolt át. Ne
gyedóra kellett ahhoz, hogy a kezdeti idegessé
get valahogy legyűrjék. Ezután az Újpest fö- 
jénye ^alakul ki és cgyre-másra röppennek a 
Jellemző adat a t____  .
jó [ormában lévő Tánczos 
tül még csak

AZ ÚJPESTI VEZETÖGOL RAZJR1P0RTJA. 
Korányi (1) felszabadító rúgása rövidre sike
rül, Seres (2) elfogja és nagy Ívben küldi ka
pura. Háda (5) a labda mellé Ut éa a gól be- 
pottyan. 1:0. Kocsis (3), Polgár (4) és Avar 
(0| csak statisztálnak a kapushibához. Co
pyright by Hétfői Napló. — System Horváth.)

lőtt labdája tiz méterről sem találja meg az 
üres helyet. Többet támad az Újpest, még sincs 
eredmény, csak u kornerek jelzik a fölényt. A 
mérkőzés utolsó perceiben előbb Toldi remek 
beadása találja tisztán Sárosit, de a kapásból 
leadott lövés Hón martaléka lesz. A túlsó ol-

véletlenül

... ’. ------ - . -  u . .q.pvUUlB a
lövések, vágj- a kapu fölé, vagy a kapu mellé.

„,i„i .. taktika hiányára az, hogy a 
Tánczos húsz percen kérész- 

ápolt labdát.

A FRADI EGYENLÍTŐ GÓLJÁNAK RAJZRI
PORTJA. Móré (1) szökteti Táncost (2), aki 
kapásból középre pofozza a labdát. Toldi (3) 
pontosan érkezik és Hórl (4) keze elől befe- 
jell a labdát. Sternberg (5) és Sztlcs (6 nézik 
a számukra keserves akciót. (Copyright by 

Hétfői Napló — System Horváth.)

Debrecen, okt. 28.
(A Hétfői Napló tudó

sitójától.) A Bocskai erős 
támadásaival indult a 
mérkőzés. Igen kemény 
küzdelem fejlődött ki a 
Bocskai léiható fölényé
vel. A 15. percben Mar
kos lefutott, a kopu előtt 
kavarodás támadt,

Somlay tévedésből saját kapujára rugta a 
labdát, amelyet a vonalról Návai segített 

beljebb. (1:0.)
A Kispest erősítette az iramot, azonban Szabó 
II. éles lövései sorra elkerülték a kaput. Las
san ismét a Bocskai kerekedett felül. Markos 
a félpályáról lefutott, lövését a kispesti kapus 
sarokrúgás árán védte. Változatos, kissé talán 
tulerős játék alakult ki. A 30. percben

Teleki szöktette Hevesit, aki kicselezte a 
kispesti védelmet és a ráfutó Vágl mellett 

berúgta a második gólt. (2:0.

A Bocskai fölénye továbbra is megmaradt. 
Teleki nagyszerű irányítása melleit veszélyes 
maradt a debreceni csatársor, azonban a kis
pesti védelem is jól állt a lábán. A 35. percben 
Serényi és Újvári veszélyeztette a debreceni 
kaput. A 45. percben a kispesti Rátkai meg
sérült és a mentők vitték el.

A második félidőben a tiz emberrel játszó 
kispesti csapat lelkesedése megfordította a 
mérkőzés sorsát. Az 5. percben

kapu előtti kavarodásból Serényi rúgott 
gólt. (2:1)

Igen nagy* iramban durvaságokkal és sérü
lésekkel tarkítva folyt a játék, a közönség 
pedig tüntetett a biró ellen. Vince öt lépésről 
sem találta cl a kaput. A 20. percben Návai 
lövését a kapufa védte. A kispesti rohamok 
a 40. percben lettek eredményesek, amikor

Újvári lefutott, éles beadását pedig Nemes 
félig a földön fekve fejelte a hálóba. (2:2).
Az utolsó percekben a Bocskai támadott. « 

Kispest pedig húzta az időt. A kispesti csonka 
csapatban Somlay volt a legjobb, a Bocskai
ban pedig Bakó és Alberti kapus.

A „liga rémétől** a Somogy sem 
szabadult íéltucat gólnál alább

>'<lóra millión hnfs.dik a , e|jSbb Aimr
fülvíilö labdája robban a kapu fölé, majd meg 
izgalmas jelenetek közben előbb Székely, majd 
Sárosi. végül Tánczos lőhetne gólt. Ugyanezt 
megismétlik nz újpestiek is, csak hajszál hijja 
az eredménynek.

A 37. percben aztán a szcmmclláthntó Illa
fehér fölény föloldódik az első és egyetlen 
gólban. Korányi rövid mcntőlabdáját Seres 
messziről íveli a kapu felé. Háda Idegesen 
figyeli Kocsis és Polgár dulakodását s cr. 
az oka annak, hogy amikor a labda fej
magasságba ér, Idegességében melféboxol 
és a labda érintés nélkül pottvan a hálóba. 

1:0.
Rögtön ezután remek ferencvárosi helyzet ala
kul ki, de Kovács még nem érti társainak ina- 
gas.ibb elképzeléseit és igy veszendőbe megy a 
holtbiztos gólhelyzet. Nem igy a 40. percben, 
amikor

végre Tánczos jut labdához éa a rutinlé 
biztonságával Íveli középre. Toldi vad ro
lnimmal robog a labda alá s még mielőtt 
Hórl fülnyulhalna érte, már a halóba |s 
pottyan nz Ismert recept -rerlnt Toldi fe

jesgólja. 1:1.
Szünetben ultaláno* beszédtéma Sárosi gyenge 
jótól.u. Fáj a bokája s tál n ez uz oka unnak, 
hegy valóban szürke --f Irhánként khmndol. 
tan rós z j lékul lálb.'t-•>' iA második tél- 
idő eleién cny kapu mellé l< véc ujabb rúnán- 
lássál jár. A 1:7b tehát hu. irczoltun beteg. A 
„sérültek" közül Avar mutat a legtöbbet, de 
rettegett bombáinak ma h megmaradt a régi

dalon Szűcs negyveiunétcrcs bombáját Háda 
csak bravúros ugrással tudja kitolni.

Szóval a Játék hullámzó, Izgalmas, de 
meddő.

így azután megmarad a döntetlen eredmény, 
amely aránylag még a legkielégitöbb megoldás.

két remek góllal

Buda! 11—Somogy 6:0 (3:0).
A meccs elölt mindössze 

az a probléma, hogy hány 
góllal küldi haza n Budai 
11, a „liga réme'* a derék 
vidékieket. Még öl perce 
sem játszanak, amikor 
Héjjá* kétszer egymásután 
pontosan ugyanarról a 
helyről, pontosan ugyan
arra a helyre, szobadru-

kettejük közül 
Szünet után a 

....................._...s támadásokat 
csak az indiszponált Juhász

1. HUNGÁRIA 8 27:9 12
2. FERENCVÁROS 7 24:12 11
3. KISPEST 7 17:13 9
4. ÚJPEST 7 17:5 8
5. BOCSKAI 6 18:7 8
6. BUDAI 11 7 21:12 8
7. SZEGED 7 11:12 7
8. PHÖBUS 6 13:18 6
9. ATTILA 7 9:24 5

10. III. KÉR. FC 7 9:14 4
11. SOROKSÁR 7 8:18 4
12. SOMOGY 8 0:39 2

II.YEN A VELETLEN
I Dudál—Somogy meccsen, 

Hajszán gól nem igen hullott, 
Kzcgény Somogynak győzelme. 
Csupán egy Hajszánon múlott.

♦
NÉVVÁLTOZTATÁS

.1 kapocix'.rt csapatnak 
Keserű volt a meccs leve, 
Mai naptól Kaposvárnak, 
Kikapotuár lesz a neve.

Indítja meg a Somogy 
tragikus vereségét.

Nagyon jól játszik a budai csapni s az ellen
fele legfeljebb a tanuló szerénységével figyel
heti a pompás akciókat. Félóra múlva Schus- 
Icr nagyivclcsü labdáját Bárdos kifutva fogná,

de bekkje, Miklósi I. zavarja s 
a labda a hálóba suhan. 3.-0. ‘ 
Somogy bclemelegszik, formás 
vezet s ezeket c—L. ---- ...
biró ténykedései zavarják. Határozottan gólt 
érdemelnének most a somogyiak, ehelyett 
azonban előbb Sztancsik és Rökk összjáléká- 
ból kapnak ujabb gólt Rökk lábáról, majd 
Pozsonyi keresztlabdáját ismét csak Rökk 
rakja a hálóba. 5:0. A derék kaposvári csapat 
alaposan földühödik a nagy vereség láttára s 
ez magyorázzH, hogy az egyébként viialhalat- 
lanul vezető Budai és a somogyi játékosok he
ves jelenetekkel, kemény faultokkal ük űzik 
egymást. Ez mindaddig tart, amig a mérkőzés 
végefelé Magda jó labdáját Röjfk a hely ere 
nem csúsztatja. 6:0. Még volna idő ujabb gó
lok elérésére, de a budaiak láthatóan fékezik 
nz iramot és megelégszenek a féltucatos gól- 
özönnel.

A Soroksár kemény ellenfélnek 
bizonyult Szegeden is

SZEGE1>—SOROKSÁR 4:2 (2:1)
Szeged, október 27.

(A Hétfői Napló tudósí
tójától.) A mérkőzést 
nagy érdeklődé* elözto 
meg. A Szeged az. Újpest 
ellen győztes csapatával 
állott ki. A mérkőzést a 
Szeged kitűnő ccnlcrhalf- 
ja: Somogyi és jó csatár- 

.' sora révén megérdemelten 
| nyerte. A Soroksár nem
volt könnyű cll nfél. A Szegedi kapuba cselt 

| kél gólt PAIirkás védbette volna. A szögiéi- 
|rúgások aránya 11:2 (ö:’| volt Szeged javára. 
ÍAz első félidőben a Soroksár több formás 

támadást vezetett. A 11. percben

Mmm* Mhréaét Pálinkáé «JMI KaleM

elé ütötte, aki másodízben nem hibázott
(0:1).

Szeged csatársora csak lassan kapóit lobra, 
végre a 28. percben Somogyi átadásából Mes
ter lőtt kapura.

A labdái a Soroksár kupusa Korányi elé 
ütötte, aki egyenlített (1:1).

A 36. percben meleg helyzet adódott a So
roksár kapuja elölt: Mester bombalÜvését a 
kapus kiütötte, Vastag lövését pedig Vadász, a 
Soroksár kitűnő védőjátékosa az utolsó pilla
natban fejelte koméira. Ezután Szccscy meg
sérült, kivittek és

a 10 játékossal Jálszó S-sroksár ellen Ko
rányi mrgszero’tc Szs(;cdnc': a vezetést 1 

(2:1). »
A második félidőben a szegedi Bartók Ul 

megsérült. A 18. percben



Budapest, 1934 október 29, HÉTFŐI NAPLÓ

Bognár szabadrúgásból lőtte a Szegednek 
harmadik gólját (3:1),

majd a 15. percben Vadász—Vastag összeüt
közése következtében Vadászt, aki jobbtábán 
ufjficamodást szenvedett, kiuitték, helyére Zl- 
monyi ment hátra és a visszaeső Soroksár el
len Szeged sorozatos szögletrugásokat erősza
kolt ki. Gólt azonban Soroksár ért el a 33.

percben:
Pálinkás tulkoráa futott hl kapujából és 
mellette Szecsey megszerezte Soroksár má

sodik gólját (8:2).
A félidő hátralévő Idejében Ismét Szeged ke

rekedett felül és a 43. percben
Korányi egyéni játékkal 30 m-es, féhnagas 
lövéssel lőtte Szeged negyedik gólját (4:2).

Óbuda csapata Újpesten hagyta 
mindkét pontját Góllövö: Szagmesi-

PHÖBUS—m. KÉR. FC 2:1 (1:1)
Kemény gólharcra volt 

kilátás a berliniutcai pá
lyán. Két vaskos fizikumú 
csapat összecsapására le
hetett számítani, minden 
különösebb bravúrok nél
kül. így is történt ponto
san. Az a közel ezer néző, 
amely a Phöbus pályára 
kirándult, legyen az akár

Phöbus-párti, akár óbudai, a szép játék mellő
zésével gólokat óhajtott. S ha ezt teljes mér
tékben nem kapta meg, ez inkább a két csatár
sor széteső, minden kombinációt nélkülöző já
tékában leli magyarázatát.

Már a második percben gólt értek el a ven
dégek:

Fenyveosy szabadrúgását, a fényesen játszó 
Sárváry küldte a Phöbus-hálóba. 0:1.

Mintegy húsz percen keresztül ostromolnak az 
óbudaiak, majd P. Szabó annullált offszájd

gólja öntött lelkesítő erőt a Phöbusba. Sok 
dolga van mindkét kapusnak és csattognak a 
kapufák is, de a gólrugáshoz hiányzik a nyu
galom és a szerencse. A 41. percben

Sáros jól szökteti Soltit, aki éles félmagas 
lövéssel egyenlít. 1:1.

Az óbudaiak offszájdot reklamálnak, de Gel- 
lért biró nem veszi figyelembe.

Szünet után már az első percben megszerzi 
a Phöbus a győzelmet jelentő gólját: Szá- 
dovszky előread Szikárnak, aki Soltit juttatja 
jó helyzetbe s máris

fordulásból védhetellenül röpül be a két 
pontot jelentő gól. 2:1.

Ütemesen pattog a biztatás:
— Phö-bus, Phöbus, Phöbus...
Az óbudaiak érthetetlenül elhanyagolják 

Fenyvessyt s igy támadósoruk béna marad. 
Sok-sok rumli, erős összecsapás tarkítja a 
hátralévő időt, anélkül, hogy egy komoly, vagy 
szemre szép akció is tapsra ragadná a közön
séget.

és

Pá-

A csapat egyesült erővel 
megvert egy nézőt

Mintha megbeszélték volna: nagy számmal 
akadt botrány a tegnapi forduló*során

A vasárnap sportja ez amatörfronton annyi 
botrány hozott, amennyi együtt még talán 
sohasem fordult elő

Pestújhelyen egy nézőt akartak meglin- 
cselnl a játékosok, Kclenföldön a rend
őrök mentették meg a bírót, a SsőnyL 
nton a Játékosok verekedtek össze, Buda
fokon parázs verekedés után levonult a 

M. Textil.
Erélyes intézkedést kérünk az MLSz-tőll

Az eredmények sorában az első az Elektro
mos wekerletelepi veresége, de ................
ezután a Törekvés döntetlenje 
osztályokban egymást érik a

L OSZTÁLY
Pártos-csoport

Kikapott az Elektromos, döntetlenül vég
zett a Törekvés, a kis Fradi alaposan elpo
rolta a MAFC-ot. A helyzet; 1. Törekvés 13 
pont, 2. Elektromos 12 pont, 3. EMTK 9 pont, 
4. MAFC, fi. WSC 8—8 pont. A MAFC egy 
meccsel kevesebbet játszott.

WSC—Elektromos 3:2 (0:0).
GóllövŐk: Zumpft, Szatmári és Tóth, 

vay és Kolbabek (ll-esböl). A szép 
játékot nagyban lerontotta Orczifalvi 
tromos) és Horváth II. (WSC) kiállítása. 
II. félidőben __ T’.’ *_____ 1 j .
védjét a mentők bordatöréssel elszállították. 
A játék kimenetele ettől kezdve nem volt két
séges, mégis nehéz küzdelem árán tudta a te
lepi csapat a kilenc emberrel szemben a győ
zelmet megszerezni. Befejezés előtt 10 perccel 
még 3:0 volt az eredmény.

Törekvés—MTK 0*41.
A Törekvés Készéi Il-vel megerősítve állt 

fel a mindenkori mumusa ellen. A kék-fahé- 
rck nem voltak hűtlenek a tradíciójukhoz, 
most is nagy lendülettel küzdöttek a sokszo
ros bajnokcsapat ellen és sikerült is döntet
lenre kihuzniok. A Törekvés csatársora igen 
gyengén Játszott, Készéi csak rontott a játé
kán.

nem áll sokkal 
sem. Az alsóbb 
meglepetések.

Ul. Lé- 
nivóju 
(Elek-

...... . ........ a
Füzit, az Elektromosok jobbhát-,

(2:1).
a mezőnyben 
akkor tudott

Postás—Testvériség 8:2
A Postás felfrissített csapata 

[jól játszott, de eredményt csak 
elérni, mikor a Testvériség védelmének oszlo
pát, Kálozit a biró kiállította. Góllövő: Kubik 
(3), Gyarmati (3), Kertész és Varga, ill. Vár- 
konyi (öngól) és Keresztes.

BSzKRT—Turul TE 4:0 (2:0).
A Turul TE nem volt egyenrangú ellenfele 

a BSzKRT-nak, de ez főleg a tripoliszi együt
tesnek szokatlan füves talajnak tudható 
Góllövö: Tóth, Nagy, Weisz és Stein.

pamutipar—BSE 3:0 (OKI).
Az első félidőben a DSE jóval többet 

támadásban. Szünet után a Pamutipar felnyp- 
mult és biztos győzelmet aratott. Góllövő: 
Kerner (2) és Loksa II.

URAK—UI. kér TVE 1:0 (0:0).
Gyenge nívójú, csapkodó játék, melyet csak 

időnként üdített fel egy-egy jó URAK csatár
akció. A győztes gólt a játék végén Oberhau- 
•ser rúgta.

be.

▼olt

TLK—ZSE 2:0 (1:0).
A terézvárosi együttes jobb csatársora révén 

végig kezében tartotta a meccs sorsát. A két 
gólt Simcsó és Vass rúgta.

IL OSSTÁLY 
Soőbwaoport

Az első három mind kikapott! A helyzet: 1. 
RTK 12 pont, 2. UTSE, 3. BRSC, 4. Pannónia 
11—11 pont, 5. BVSC, 8. P. Törekvés lá-10 
pont. A BRSC egy meccsel hevesebbet játszott.

PSC—RTK 3:1 (2*). Góllövö: Tóth, Kassai 
és Szilágyi, ill. Gajdos. A IL félidőben egy 
néző megrugta az egyik, éppen taccaot dobó 
RTK-játékost. Erre az RTK játékosok neki
rontottak « nézőnek » jól összerugdosták, mig 
a többi néző ki nem szabadította a kezük kö
zül. Ebből nagy csete-paté támadt, a rendőr
ség Is beleavatkozott. A báró később tovább 
vezette a meccset.

UTSE—BRSC 3:0 (0:0). 
tér (2) és Valcsicsák.

BTSE—VI. kér. FC 4:1 (3:1). Góllövö: Csá
pod, Pósch, Belánszky és Maszár, ill. Gáspár. 
A VI. FC négy tartalékkal állt fel.

P. Törekvés—MÁV Előre 2:1 (2:0). Góllövö: 
Kodó és Siba, ill. PHiczár (11-esből).

BLK—Vasas 4:0 (0:0). Góllövö: Bursi 
Lukács I. (8).

MFTB—Főv. T. Kör 8:1 (2:1). Góllövő: 
tek (2) és Ébner. ill. Kaiser.

Pannónia—BVSC 2:1 (0:0). Góllövö: Lőb I. 
és Jusztusz, ill. Gólik.

Kárpáti-csoport
A derbit a KTC nyerte s ezzel élre került: 

1. KTC 7 játék 12 pont, 2. Hungária 8 játék 
10 pont, 3. 33 FC 7 játék 9 pont, 4. BTC 6 
játék 9 pont, 5. PTBSC 6 játék 8 pont, 6. Grá
nit 7 játék 8 pont.

33 FC—gzFC 8:0 (0:0). Góllövö. Mélán, Hu
szár és Szenczy.

PTBSC—Kelenföld 3:1 (1:1). Góllövő: Ond 
rus (2). Schubert (11-esből), ill. Somogyi. A 
bírót rendőri fedezet mentette meg a lincse- 
léstől.

BTC—L kér. SC 2X1 (1:0). Góllövő: v. Majo
ros és Komenda.

S«AC—BEAC 3:2 (3:2). Góllövő: Kürti, Víz
keleti és Linczinger, ill. Hárai és Csikós.

KTC—Hungária 3:1 (0:1). Góllövö; Pirity, 
Nagy és Takács, ill. Sáblán.

Felien—CsTK 1:1 (1:0). Góllövö: Nagy, ül. 
Pillér.

Gránit—KSC 2:0 (0:0). Góllövö: Huss (2).
ÜL OSZTÁLY 
Oprée-csoport

Az Autotaxi leverte az élről a ZAC-ot A 
helyzet; 1. Autotaxi 11 pont, 2- BTK 11 pont, 
3. ZAC 10 pont, 4. UMTE 9 pont, 5. NTC 9 
pont. Az Autotaxi egy meccsel többet ,x* 
szott.

UMTE—TSC 4:0 (1:0). Góllövő: Blum 
Herbert és Szilágyi.

PMTK—Compactor 2:1 (1:0). Góllövő: 
ás Molnár, ill. Aszalós.

NTC—MSC 3:0 (1:0). Góllövő: Berkovics, 
Viola és Fülöp.

Autotaxi—ZAC 4:0 (0:0). Góllövő: Princz, 
Takács, Neumann és Benkovits. A meccs vé
gén a játékosok egymásközt összepofozkod
tak.

VI. kér. SC—MFOE 1:1 (1:0). Góllövö: Pé
teri, ill. Kalfenecker.

RAFC—P. Remény 1:0 (0:0). Góllövő: Lin- 
tér II.

Malalcycsoport
A SAC ismét veszélyes eüenfelet gyűrt le, de 

a feltörő Köb. FC szorongatja. A sorrend: 1. 
SAC 11 pont, 2. Köb. FC 9 pont, 3. SzRTC 8 
pont, 4—5—6. Drasche, FSE és KTK. A Köb. 
FC, Drasche és KTK egy meccs hátrányban 
van.

KTK—Drasche 2:0 (2:0). Góllövö: Nyerges 
és Horabek.

Köb. FC—Hálókocsi 1:0 (1:0). Az egyetlen 
gól, Jarabek rúgta.

Túli gondok
Nap-nap után szorongó érzésekkel 
lessük az ldő|árásjelentéseket, hogy 
mikor kopogtat be a zlmankós öreg. 
Tanácstalanul tépelődünk, hogy a 
sokféle szén- és brikettfajta közül 
melyikét szerezzük be és hogyan 
tüzeljük el gazdaságosan, korom- és 
füstmentesen. Eredménytelenül ta
nakodunk, hogy javittassuk-e tovább 
drága pénzen az összerepedezett cse
répkályhánkat, amely meleget már 
nem ad, de töméntelen szenet pusz
tít, vagy pedig szerezzünk-e be kor
szerű vaskályhát.

Mindezekben a kérdésekben gyors és 
teljes tájékozódást nyújt a ifi. Házi 
Tüzelőberendezések Kiállítása 
a Technológiai Intézetben, 
VIII., József-körut 6. Nyitva d. e. 
10-2- g, d. n. 4—7-ig. Belépődíj 20 flll.

KEAC—Húsos 9:3 (4:1). Góllövő: Hajdú (4), 
Kírbauer (3), PribelLi, Flórián, 111. Kovács (2) “ v— » '-'* ....... ... ....... magát!

Stock (2),
és Kiss. A két utolsó Jól kilödözto

SAC—SzRTC 3:2 (2:1). Góllövő:
Molnár, ill. Varga (3) és Hubert.

NJTC—KAOE 1:0 (0:0). Góllövö:
Springer csoport

Tömörül a mezőny. Az OTE és a Ganz TE 
barátságosan megosztották a pontokat, a többi 
bajnokaspiráns egyformán győzött. A helv- 
zet: 1. Vérhalom 10 pont, 2. Ganz, 3. GSE, 4< 
OTE, 5. KAC 9—9 pont.

OTE—Ganz TE 0:0. A döntő fontosságit 
meccs rendkivül erős küzdelmet hozott. A biró 
egy-egy játékost kiállított.

Vérhalom—BBFC 4:1 (3:1). Góllövö: Jávor* 
szky (2), Majsa és Róth, ül. Haas.

KAC—BIK 4:0 (2:0). Góllövő: Frledvalszky 
(2), Laponya és Gregor (11-esből).

GSE-KASC............... "..............................
Kemény.

Weiszberg.

2:0 (1:0). Góllövö: Sződi és

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

visszavetette a RÁC elleni dőli-

r?? Jy

Ját-

(2),

Poll

0

A T. Előrét ________
tetlen. A helyzet: 1. Zsolnay 8 játék 13 pont, 
2. UVASC 6 játék 11 pont, 3. T. Előre 8 já- 
ték 10 pont, 4. Jutagyár 6 játék 9 pont.

RÁC—MOVE T. Előre 3:3 ~ ~.........
Tóth, Jós, Gál (11-esből). ill. J 
Berti.

Jutagyár— RESC 8:1 (1:0). 
ás Petrovics (2), ül. Kiss.

UVASC—H. Jt.Kjr.rwlg 2:1
Kiss, Kubik, ill. Pavlics.

Zsolnay TE—ULK 2:1 (1:0). 
és Hidasi, ül. Magó.

Keleti-csoport
A helyzet változatlan, mert _ 

sengő rendre győzött. A mai állás: 1. Fér. Ka- 
szinó..L.3pQn,U V.MEMQSz. ,L3..porüT.X..MKJ.1 
4. Est 11—11 pönt.

Aa Est—Siketek 8:0 (3:0). Góllövő: Kele-< 
mén (2). Bán (2), Kubik és Vámos.

Menekültek—JIKSE (0:0). Góllövő: Púm.
Nehéz győzelem.

MÉMOSz—Drogisták 3:1 (2:1). GóllövŐk:
Moldován (2) és Papp, ill. Patasics.

Fér Kaszinó—VÁC 01 (2:1). GóllövŐk: 
Cseszneky (4), Eszter és Viszolajszky (11-es
ből), Ül. Bruckeinstein.

IX. kér. FC—X. kér. Remény 30 (0:0). Gól
lövök: Szabó. Sollár és Kiüti.

X. kér. FC—Valéria 9:1 (4:0). Góllövö:
Szafkó II. (3), Erii (3), Szafkó I., Szántó IL 
é sBergmann, il. Szklár.

Déli csoport:
Favoritgyőzelmek. A helyzet: 1. ETC, 2. 

ETSC, 3. MPSE 12—12 pont, 4. P. Jutagyár 
11 pont.

ETSC—K. Törekvés 2:1 (0:1). Góllövö: Va
dász (2), ill. Zsellér (11-esből).

ETC—K. Húsos 7:0 (5:0). Góllövö: Kovács 
(3), Altmayer (3) és Kumár.

Szondy—SzNSE 2:1 (0:1). Góllövö: Fehér és 
Szilágyi, ill. Szádovszky.

P. Jutagyár—Ososo 4:0 (4:0). Góllövö: 
Fcgy verneki, Pcrlács, Kopper (11-esből) és 
Sering.

DGSE—P. Iparos 3:8 (1:1). Góllövö: Vlat- 
nicky, Makarics (ll-esböl), Martini (öngól), 
ill. Pipa és Zsáké (2).

MPSE—Szemeretelep 8:1 (0:0). Góllövö:
Horváth, Kulcsár (ll-esböl) és Pigniczky, ill. 
Ulicska.

(1:0). Góllövö: 
Miksa, Vanyó és

Góllövő: Pólyák

(1:1). Góllövö;

Góllövő: Jenni

a négy ver-

FTC—MAFC 0:0 (3:0).
Góllövök: Keszthelyi (2), Pyber, Rátkai (2) 

és Kiss. A fradi a játékával rácáfolt azokra a 
rosszmájú híresztelésekre, hogy a csapat va- 
sárhap pihen, hogy a tréningre a profik ellen 
annál eredményesebb játékot mutasson.

MÁVAG-Kflh. AC 2:1 (0:0).
A kőbányai együttes végig egyenrangú 

lenfele volt a MÁVAG-nuk, de a kapu 
nem volt szerencséje, még egy 11-est Is kapu 
mellé rúgott. Góllövö: Pintér, Muszka, ill 
Forczig,

EMTK—BMTE 5:1 (8:1).
Az EMTK nagy formában végig a kezében 

tartotta a játék irányítását és fölényes győzel
met aratott. Góllövö: Schuck (2), Kovács IV. 
(2), Uitz, ill. Schidllk. .

FV8K—Csepeli Move 3:1 (1:0).
Góllövők: Honthy (2) ét Szanlszló, 111. Hör 

váth II. A vasutas csapat csatársorának belső 
hármasa (Honthy, Szoják II. és Szanlszló) 
nagyszerűen játszott.

Bíró-csoport:
Hatalmú meglepetés az UTE súlyos vere

sége. Javulóban van a BSzKRT, de még inkább 
a Postás. A Pamutipar tartja a formáját. A 
helyzet: 1. Pamutipar 12 portt, 2. HAC 10 
pont, 3. UTE, 4. URAK 9—9 pont, 5. BSzKRT, 
6. Turul TE 8—8 pont.

Hermlnameső—UTE 5:1 (3:0).
Az UTE az 5. percben gólt kap, ez meg

zavarja a védőket s ettől kezdve végig kap 
kod az UTE, egy pillanatra sem tud magához 
térni. Nagv akadály volt nz UTE számára a 
nehéz talaj Is. Góllövö: Tóth II. (3). Csutorós 
és Táncos, ill. Kállai (szabadrúgásból).

cl- 
elött

Már a pálya bcjőratánál feltűnt mindenki
nek, hogy Salamon angyalian nyugodt léptek
kel halad át a kapun. Egy kiváncsi sportember 
héjjaként csap le a Hungária színekért rajongó 
komikusra:

— Ma délután kinek drukkol Sáli bácsi?
— Ma pihenek. Azt hiszem van mit kipihen

nem — feleli Sala és nagyot szippant elmarad
hatatlan szivarjából. *

Folyik az elkeseredett csata a drága pon
tokért a Budai 11 és a Somogy között. Sala — 
mint rendes fővárosi polgárhoz illik — szem
mel láthatólag a budai csapatnak drukkol. Mi
kor Lyka 1. egyik céltlévesztett lövése messze 
elkerüli a kaput, Salamon felhorkan:.

■— Nem oda Buda!...
♦

Somogy csapata ezúttal Is stílustalan, széteső 
játékot mutatott A jóvágásu kaposvári fiuk 
sehogysem tudtak összehozni egy formás iá* 
madást. Salamont megkérdi a szomszédja:

— Mit szól a rosszsebes csapathoz?
— Mit szóljak? Ezeknek még a roMi-Sebes 

is főnyereményt jelentene.
♦ ♦

Emlékezetes még, hogy az elmúlt évben So
mogy 4:0-ás vereségét Soroksár ellen a belügy
miniszter megsemmisítette és e miniszteri dön
tésnek köszönheti a Somogy, hogy ma az első 
osztályban Játszhat. A Budai—Somogy mécs
esén, amikor már a budai csapat három góllal 
vezetett a Somogy ellen, Sala felkiált:

— Ezeken már a belügyminiszter sem segit- 
hetll

............—------------- , — - . . *«• 
mény fejéről pattant a labda a féltve őrzött 
újpesti kapuba. Sala, akinek nyilván nem oko
zott nagy örömet Toldi szép fejese, dühösen 
fakadt ki:

— Az iskolában nem volt ilyen Jó feje...
♦

A derbimeccs elfojtott Izgalma mozgásba 
hozta semlegessége dacára is Salamon pihen
tetésére szánt idegrendszerét. Egy közismert 
fradista, aki Sala hátamögött izzadt keserves 
verejtékcseppeket, az izgalmak poklában önfe
ledten üti meg a népszerű színész vállát:

— Ez a Lázár igazán remek. Nemcsak ered
ményesen, hanem okosan is játszik. Minden 
labdája emberhez megy.

—» Hogyne. Utóvégre az ellenfél is ember 
jegyzi meg Sala az ellenfél által elfogott pasié
ra mutatva.

A Ferencváros egyenlítő góljánál Toldi 
ény fejéről pattant a labda a

♦
A nagy derbi második félidejében Déri gyen

ge és indlszponált játéka alkotja a témát a 
ssakértő közönség körében. Salamon lovaglásán 
védelmébe veszi a leesepült játékost:

— Nem Is olyan rossz ez a Déri. Nekem van
egy dúsgazdag angol Ismerősöm, ak! szívesen 
adna 1000 fontot, ha Dérit *'* *
láthatná.

— Azt már kötve hiszem 
bolyban valaki.

— Pedig elhiheti. Vak aa _
Sala a tromfot harsogó derültségtől kísérve.

egyszer játszani

— mondja a pá-

illető — vígja ki

Feljegyezte: Mottó.

Nyugati csoport
Nagy meglepetés a Kelenvölgy és a M. Tex

til veresége, főleg utóbbinak botrányos kö- 
riilményei. Az első öt nagyon együtt van: 1. 
Kalapos, 2. Sz. Juventus 9—9 pont, 3. BFTE 
8 pont, 4. Kelenvölgy, 5. Textil 7—7 pont. A 
BFTE két meccsel kevesebbet játszott s még 
nem vesztett pontot!

Sz. Juventus—É.MOSz B:1 (2:0). Az ÉMOSz 
csonkán állt ki, mert három játékosa nem je
lent meg a pályán. Tetőzte a bajt, hogy a 
bíró két játékosát, köztük a kapust, kiállí
totta. Góllövö: Szabó (2), Sumj II. (2), Varga, 
ill. Singer.

Kalapos—BSC 8:0 (3:0). Góllövö: Gombár
esik (3), Lux (2), Tarró (2) és Nagy.

BFTE—M. Textil 3:1 (1H>). A meccs a II 
félidő 25. percében félbeszakadt, mert a vesz
tésre álló vendégcsapat levonult a pályáról. 
Góllövö: Angyalos! (2) és Kiéger, ill. Hufnágel.

OMSC—Kelenvölgy 2:1 (1:0). Góllövö: Nemes 
és SzeHler, ill. Nemesi I.

NSC—Függetlenség 1:0 (0:0). Góllövő: Wcin- 
berger.

EGÉSZEN VALÓSZÍNŰ
— Mit csinál ar olyan tornász, akit sokan 

emlegetnek?
— ? ? ?
— C«uA7őgyakorlatol.

♦
AMSTERDAMI PROBLÉMA

Már esti világítás mellett sem érvényesül 
a magyar vidéki amatőrfuthall szépsége?.
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albérleti

Paris ellen válogattad vasárnap

tzoba és— ff

A vasárnapi formák alapján Fábián Pál, 
a Profiszövetség kapitánya vasárnap este 
tizenkét játékost jelölt ki a csütörtöki Pá
risban lejátszandó válogatott mérkőzésre, 
bár a proflkapitány ugy határozott, hogy a 
végleges összeállítást közvetlenül a mérkő
zés előtt közli a játékosokkal, máris végle
gesnek tekinthetjük a következő csapatot:

Szabó (Hungária) — Győri II. (ül.

kér.), Sternberg (Újpest) — Seres, 
Szűcs, Szalay (Újpest) — Rökk (Bu
dai 11), Avar (Újpest), Neme® (Kis

pest), Cseh, Titkos (Hungária).
Tartalék: Sztancsik (Budai 11).
A válogatott csapat kedden reggel indul 

Budapestről, Münchenben tölti a szerdára 
virradó éjszakát s szerdán este félnyolc óra

ikor érkezik Párisba.

írja: MOTTO.

Mi a különbség
a különbség egy tisztátalan 
Készéi II. kőzőttf

. . f
— Semmi. Mind a keltőt nehezen adják ki.

I ♦
Logikusan

— Nem tudom megérteni, hogyan kap
hatott ki a magyar vidéki ama*őrválogatolt 
hét góllal a hollandusoktól?

— Én nagyon Is megértem, mert a két 
védelem között nagy differencia volt. A 
hollandok védelme Igy festett: van Male— 
van Dlepcndeck—van Run.

— És a magyaroké?
— Nincs Gárdos—nincs Tóth—nincs 

Zagyva!...

A közönség fejezte be
az Erzsébet—Millenáris meccset

*

A legsikerültebb 
derbi-vicc

E<7j/ férj a duzzogó feleségéhez:
— Látod anyukám, te haragudtál, hogy 

kimentem a mai derbire.
— Megnyugtatlak, még most is harag

szom.
— Pedig nincsen Igazad fiacskám. Én 

csak most örülök igazán, hogy kimentem 
a mérkőzésre. Képzeld: 15.000 nézője volt 
a meccsnek.

— No és ha te nem vagy ottf
— Akkor elromlott volna az a szép kerek 

szám.

A II. liga tegnapi fordulója meglepetést 
Ugyan nem hozott, de egy botrányt és egy 
Súlyos sérülést igen. A két első változatlanul 
Szerzi a pontokat. A Jielyzet: 1. 11
pont, 2. Nemzeti 12 pont, ” c‘ 
pont, 4. Erzsébet 10 pont, 
pont, 6. Drogisták 7 pont, 
meccsel kevesebbet játszott.

Millenáris—Erzsébet 8:3 (2:0). Az utolsó 
percekben a közönség beront a pályára, pa
rázs botrány tör ki. mire a bíró lefújja a 
meccset. Góllövő: Kozma (2), Varga, ill. Ur- 
bancsik (2) és Simon. Bereczkyt (Erzsébet) és 
Szűcs I-et (Millenáris) a biró kiállította.

Budatétény—Csepel 8:1 (1:0). Rendkívül 
erős iramú mérkőzés, aminek Biró, a győztes 
csapat kapusa itta meg a levét: ugy hátba 
rúgták, hogy a mentők sem tudták magához 
téríteni. Szanatóriumba szállitották. Góllövő:

. Budafok 14
3. Szürketaxi 11
5. Millenáris 7 
A Nemzeti egy

Bán (2), Rudó, ill. Szabó.
Budafok—Váe FC 4:1 (2:1). A Budafoknak 

erősen meg kellett dolgoznia a győzelemért. 
Góllövö: Iglódy (2), Hegyes és Mészáros, ill. 
Singer.

A Szürketaxi—Szentlőrlnc meccsre utóbbi 
nem jelent meg. Néhány játékosa soroksári 
játékosokkal kiegészítve barátságosra mégis 
kiállt és 10:0 arányú vereséget szenvedett.

Nemzeti—Drogisták 3:1 (2:1). Góllövök: Gá
lád! (2) és László, ill. Netzbauer. Mindkét fél 
lulerélyes játékot mutatott. Szálait (Nemzeti) 
és Mohácsit (Drogistn) a biró az első félidő
ben, Vermest (Nemzeti) és Kisutzky (Drogista) 
a második félidőben kiállította.

Vasas—Váci Remény 3:1 (1:1). Kiegyensú
lyozott félidő után biztosan győzte le ottho
nában veszélyes ellenfelét a pesti csapat. Gól
lövő: Molnár, Szécsi és Kábái, ill. Hüttler.

Kitűnően sikerült
a második íronlharcos-luraul

VssArnap délelőtt rendezte meg az Orszégoa 
Frontbarco. Szörelaég autó- é. motorsport- 
szakosztálya évente szokásos háiiba/noki ver
senyéi US km es távon, egy közbeiktatott két 
am-es hegyiversennyel. A start Újpesten volt, 
ahonnan Váchartyán — Aszód — Apc — Hat- 
van — ős Gödöllő érintésével érkeztek vissza 
Budapestre a versenyzők.

A kitűnő rendezésnek éa a vers-myzők* 
ügyességének köszönhető, hogy a verseny a 
legkisebb baj nélkül, a siker legteljesebb je- 
gyében folyt le.

A verseny hivatalos eredménye a következő:
.4 kisautók kategóriájában bpjnok dr. Landa 

Vümos, Tátra autón. A nagyautók kategóriájá
ban bajnok Kovács Kálmán Steyr autón. Az 
oldalkocsis motorkerékpárok kategóriájában 
bajnok Béníts Sándor Puch gépen. A szóló
motorkerékpárok 250 ccm-es kategóriájában 
holtversenyben győztesek Kesjár János Rudge 
gépen, Pregartner Rezső Rudge gépen és dr. 
Mojzes Lajos Puch gépen. A 350 ccm es szóló
motorok kategóriájában holtversenyben elsők: 
Fenyvesi Lajos Caltorphe gépen és Straky 
Rudolf Méray gépen. A meghívóit vendégek 
350 ccmres szólómotorkategóriájában holtver
senyben első Steinbeck Imre KAC Velocelte 
gépen és Weinberger Arnold KAC szintén Ve- 
locetle gépen.

A betegen futó Galambos második lett
a kassai maratoni versenyen

♦

Hasonlatok kapásból
Attila csapata 

egymásután adja
olyan, mint egy Morse-gép; 

le a pontokat.
♦

olyan, mint as ábrándos kis*Az olasz proli 
lány; a lírát olvassa legszívesebben.

♦
Odry Játéka olyan, mint as Idei bor; még 

nincs kiforrva teljesen.

Az év utolsó ifjúsági atlétikai 
versenyének Szabó Miklós 
volt a vendége

Vasárnap délelőtt rendezte az MTK az év 
utolsó országos ifjúsági atlétikai versenyét Szö
vetségi engedéllyel a 3000 méteres távon meg
hívásos versenyt rendeztek, melyen többek kö
zött Szabó Miklós is indult. Részlete* eredmé
nyek a következők:

100 méteres síkfutás senior-junior: 1. Mikes 
'(KEAC) 11.7 mp. — 100 méteres síkfutás ifju- 
sűgi-junior: 1. Polgár (BBTE) 11. 5 mp. — 200 
méteres gátfutás ifjusági kezdők részére: 1. 
Waltcr (BBTE) 28.7 mp. — 400 méteres síkfu
tás senior-junior: 1. Puskás (BEAC) 53.7 mp.

400 méteres síkfutás ifjusági-junior: 1. Rieg- 
Jer (BLE) 55.0 mp. — 800 méteres síkfutás if
júsági hendikep: 1. Vörös (MAC) 2 p. 02.4 mp. 
— 1000 méteres síkfutás junior-senior: 1. Hart- 
mnnn (FTC,) 2 p. 43.0 mp. — 3000 méteres 
meghívásos verseny: 1. Szabó 8 p. 47.2 mp. 
(Részideje 1000 méterre 2 p. 51 mp, 2000 mé
terre 5 p. 46 mp.) — Helyből távolugrás II. se- 
nior: 1. Krupka (MTK) 282 cm. — Helyből tá- 
vólugrós ifjúsági I. 1 Kemény (MTK) 298 cm. 
•— Sulydobás ifjúsági I. 1. Zavarkó (MTK) 
12.12 in. — Hármasugrás ifjusági kezdő: 1. Kö
vér 11 .(MTK) 13.23 in. — 4X100 méteres sta- 
féla senior A csoportjában: 1. MTK (Kruppka, 
l’nlakl, Lindenberg, Hortobágyi) 46.4. 2. MAC 
46.4. 3. TFSC 47.4 mp. — 4X100 méteres se
nior B csoportjában: 1 BLE (Magyar, János- 
házi, Kunvári és Kövesi) 46.6. 2. Törekvés
46.8 3. MÁV 48 mp. — 4Xt00 méteres ifju- 
ságl 1. staféta: 1. BBTE (Frank, Pászti, Polgár, 
Wallcr) 45.8. 2. BLE 46.1 3. MTK 47 mp.

Kassa, október 27.
(A Hétfői Napló tudósí

tójától.) Vasárnap rendez
ték, igen kedvező időben, 
a marton! fufóbajnoksá- 
got, melyben 30 futó vett 
részt. A KAC pályáján és 
végig az útvonalon körül
belül 30.000 ember gyö
nyörködött a futók rend
kívül erős küzdelmében.

A magyar színeket hét atléta képviselte.
Galambos magyar bajnok már a verseny 

előtt panaszkodott- az orvosi vizsgálat magas 
vérnyomást állapított meg. A verseny után 
kórházba vitték. Eredmények: Csapatverseny-

ben első Sparta Prága 11 ponttal, 2. Magyar
ország 14 ponttal, 3. Kassai AC 36 ponttal. 
Egyénileg: 1. Sulc, Prágai Sparta 2 óra 41 p 
26.3 mp. 2. Galambos, Magyarország 2 óra 
42 ---------
47 
35 
40 
49 
40 
0. Csonka
Sulc ideje cseh rekord. Az utolsó négy kilo
métert a pályán futották. Galambos az utolsó 
métereken nem tudott megbirkózni a szintén 
kifulladt Sulccal, aki azonban mégis győztes
ként szakította el a célszalagot. Az első két 
helyezett babérkoszorút is kapott.

p 57.7 mp. 3. Kuokka, Finnország 2 óra 
p 29 mp. 3. Bénát Prágai Sparta 2 óra 47 p 
mp. 5.
mp. 6.
mp. 7.
mp. 8.

Zelenka Magyarország 2 óra 47 p 
Csernyik Prágai Sparta 2 óra 48 p 
Gertvay Magyarország 2 óra 50 p 
Motműllef Riga 2 óra 53 p 52 mp

Magyarország 2 óra 54 p 05 mp.

Meglepetések a szakadstilusn 
birkózóbajnokságok során

Magyarország 1943. évi szabadstílusa bir- 
kozóbajnoki versenyének elömérközéseit a fel
sőbb súlycsoportokban vasárnap délelőtt foly 
látták a MÁV-kolónla nagytermében szép 
számú közöuség előtt. A mérkőzések rendkí
vül érdekesek voltak és délelőtt már egy 
nagy meglepetés is volt: Bóbis B. Vasutas le
győzte Virág Ébnert, a MAC tagját.

A részletes eredmények a következők: Kis- 
középsuly: Kohut FSC győzött Káli MAVAG 
ellen. ScháfTer Elektromos 
EMTK ellen. Rétháti MTE 
mány Dorog ellen. Bicó 
Vince Elektromos ellen.

Nagyközépsuly: Papp dr. 
lis Dorog ellen. R».w«.k'. 
Törekvés ellen.

Kisnché.zsuly: 
rág MAC ellen, 
lőni B. Vasutas

győzött Horváth 
után győzött To- 
Törekvés győzött

Papp dr. MAC győzött Vitá- 
Riheczki MAVAG Marőthi

Vasutas győzött Vi- 
MTE győzött Bala-

Bóbis B. 
Tarányi

Nehézsúly: Palotás B. Vasutas győzött Hül- 
big MTE ellen.

Középdöntő mérkőzések:
Légsuly: Arányi MTE győzött Rózsaföldi 

Dorog ellen.
Könnyüsuly: Beke Dorog győzött Ferenci 

Ganz ellen. Simkó MÁV Előre győzött Vidéki 
BSzKRT ellen.

Kisközépsuly: Schaffer Elektromos győzött 
Káli MAVAG ellen. Rélháty MTE győzött Ko
hut FTC ellen. Vincze Elektromos győzött Tö
mény Dorog ellen. Bicó Törekvés győzött Ko
hut FTC ellen. Rélháty MTE győzött SchiiiTer 
Elektromos ellen.

Nagyközépsuly Papp dr. MAC győzött Ma
rót! Törekvés ellen. Riheczky MAVAG gvözött 
Kripkó Dorog ellen.

I Klsnehézsuly: Virág MAC győzött Biialoni 
1 B. Vasutas ellen.

A „dolgozó nők“ versenyén 1 
Csál? Ibolya 150 cm-t ’ 
ugrott magasba 1

Az Olimpia Dolgozónak Sport Clubja va- ( 
>űrnap délután rendezte első atlétikai verse
nyét a BEAC Fehérvári-úti sporttelepén. Az 
i redmt'nyck közül kiemelkedik Csák Ibolya ’ 
1Ő0 cm-cs magasugrása. Eredmények: 200 
m es siklatás: I. D-ák MTF. 29 2 mp. 2. Kro- ' 
Jiics BEAC 30.3 mp. 3 Kallencckcr Pwterzsé- 
Int SC 32.2 mp. Diszkoszveh's- 1. Bodor Olim
pia 26 m 82 cm. 2. Bnrcza Olimpia 25.72 cm. 
3, Kronics BEAC 24 ni. 53 cm. 60 m-es sikfu- 
tós. 1. Lukács Olimpia 9.1 mp. 2. Szentkirály! 
BEAC. 9.1 mp. 3. Knltcnccker Pesterzsébeti 
SC 9.2 mp. Magasugrás I. oszt.: 1. Csák Nem
zeti TE 159 cm. 2. Szentkirályi BEAC 135 cm. 
3 Kallós Ol'mpin 130 cm. Magasugrás II. oszt.: 
1. Kallós Olimpia 130 cm. 2. és 3. holtverseny
ben Lukács Olimpia és Reichné MTE 125 cm. 
ilO m es gátfutás junior: Kallós (Olimpia) 
egyedül Indult és a távot 15 mp alatt futotta. 
'/duóiugrás I. os:l : 1. Deák MTE 478 cm. 2. 
Kronics BEAC 454 cm. 3. Kallós Olimpia 427 . 
cm. I

A gyón! autóverseny végső eredménye, arne- 
lyet a késő esti órákban kaptunk meg, a kö
vetkező: 750 köbcentiméteres kategória: Henne 
246.060 km, aj világrekord. Repülőstartos 
mérföldvcrsluig': Henne 246.013 km-es sebes
ség. Világrekord. Mellékocsis kategória: Henne 
207.782 km, uj világrekord. 500 kem es BMW 
solo-motorkerékpár: Henne 220.858 kilométer, 
replllőstarltaL Világrekord.

Henne ezenkívül még két világrekordot Javí
tott, azonban ezek csak rövid életűek voltak, 
mert ugyanezen a kocsin a Hcnnc után ver
senyző Caracdola megjavította. Caracclola 11.34 
mp-es szenzációs átlaggal aj gyorsasági világ
rekordot állított fel, 317.460 km-es átlaggal. A 
mérföldön ugyancsak repülöstarttal, átlagideje 
18.80 mp., sebessége 816JI91 km volt. A Merce
des— Benz országúti versenykocsi ezzel a világ 
leggyorsabb országúti versenyző gépének bizo
nyait. Ennél nagyobb sebességet csak az angol 
Campbell ért el, de tek'ntetbc kell venni, hogy 
as ő kocsija országúti közlekedésre nem alkal
mas.

A kézilabda derbit bravúrosan nyerte meg 
a* Elektromos Müvek: a Játék cicién kiállítóit 
Veikey hljján csaknem végig 10 Játékossal is 
6:5 (8:8) arányban verte eí UTE-t.

Svéd biró vezeti az angol-olasz mérkőzést. A 
november 14-én Londonban eldöntésre kerülő 

■ Anglia—Olaszország labdarugómérkÖzést a 
| svéd Olson fogja vezetni.

Ma este érkezik a Palermo. A FC Palermo 
lubdarugócsapata, mely november elsején 
a Ferencváros—Hungária vegyes
ellen játszik, hétfőn este 9 óra 55 
érkezik a Keleti-pályaudvarra.

Kitünően sikerült a szombafhelyl 
verseny. Szombathelyről jelentik: C_ 
deklödés mellett tartották meg vasárnap dél
előtt a Hubertus vadászversenyét, amelyen o 
helyi és környékbeli arisztokrácia élén meg
jelent Ferenc bajor királyi herceg családjával 
együtt. Az A. csoport győztese Köves Ferenc 
hadnagy lett, 2. Kásás Andor főhadnagy. 3. 
Geröczcy László százados, 4. Fotyondy Béla 
hadnagy. 5. Vitéz Rajnay Kórolv ezredes, 6 
Lékay Lingauer László lapszerkesztő. A R 
csoportban 1. Kessey László vezérkari ezredes. 
2. Kapdebó Sándor főhadnagy. 3 Gyertyánffy 
Jenő főhadnagy, 4. Láng-MUiczky Géza fő
hadnagy. 5. Zsögön Endre hadnagy, 6. Vitéz 
Grossy József vezérkari alezredes.

Vasámnp befejeződött a lovaspólőszezon. Az 
1034. évi pólóidény vasárnap fejeződön be. 
A herceg Fugger György-emlékdij döntő mér
kőzését két huszárcsapat: a budapesti Jászkun- 
huszárok és a ceglédi Árpád-huszárok együt
tese vívta meg..A ceglédi huszárok két és fél 
gólelőnnyel indultak, azonban a Jászkun1 
huszárok csapata ennek dacára 9:5K arányban 
győzőit. Végül egy dijmérkőzést játszott a 
Magyar Póló Club kombinált csapata a buda
pesti Bcm-tüzérek együttese ellen. A tüzérek 
6'4 gólelőnyt adlak a kombinált csapatnak, 
azonban igy is 7:6>í arányban győztek.

Budapesti lóversenyek 
Mulass nyerte 

a Lovaregyleti díjat
Nagyszerű programmal zárta le a Magyar 

Lovaregylet idei szezonját. Hagyományosan a 
Lovaregyleti dij volt a nap eseménye, melyet 
Mulass nyert meg könnyen La Nurra és is
tállótársa, a nagy favorit Casablanca előtt. Az 
eredmény az utolsó formákat pecsételte meg, 
mert a mezőnyből az utóbbi napokban Mulass 
és La Nurra szerepeltek legjobban. A nap má
sodik értékes versenyében, a Szobi handicap 
ben, kétszeri második helye után Napfelkelte 
iutott, Pátriával és Bolsorssal vívott erős küz
delem után győzelemhez. A favoritok közül 
egyedül Példás nyert. Nagy meglepetést oko
zott Pclcador győzelme, melyre harminchárom
szoros, a Peleador—Forrás befutóra hétszáz
szoros osztalékot fizetett a totalizatőr. Az éve 
hivatalból emelt óvás zárta be, melyet az Ama- 
deónak nekilovagló Al Capone (lov. Simics) 
ellen állapított meg a versenybíróság. Al Ca- 
ponet diszkvaliílkálták a második helyről. A 
közönség nagy izgalommal oszlott szét, mert a 
negyedik ló lovasa nem mázsáltatta vissza 
magát, s az idén ezúttal már másodszor történt 
meg, hogy a helyfogadások harmadik helyező- 
sero nőm fizettek osztalékot. A sampionátusért 
folyó tűzdelem Sejbál javára dőlt el, aki Mu
lassál aratott 36-ik nyerésével cfíy győzelem
mel előzte meg Klimschát. Részletes eredmény 
a következő:

L FUTAM. 1. Krónika (2%} Csapiár. 2. 
Ragazzo (2) Klimscha. F. m.: Aranyláz, Col 
Santo, Sorompó, Kántor. Tót. 10:38.- 19, 15. 
Befutói 10:117. — II. FUTAM. 1. Példás (1>, 
Balog. 2. Amourelte (6) Kollár. 3. Pi’i (lx&l 
Klimscha. F. m.: Fearless, Kislány, Thank you, 
Kritikus, Tiro, Karolinger. Töl. 10:18. 13, 16, 
11. Befutó: 10:312. - III. FUTAM. 1- Mulass 
(6) Sejbál. 2. La Nurra (3) Klimscha. 3. Casa
blanca (pari) Balog. F. m.: Nicolas, Árosa, 
Ecssex, Cheekv. Tol. 10:19. 23. 16, 15. Befutó: 
10:229. — ÍV. FUTAM. 1. Napfelkelte (5)
Szenlgyörgyl. 2. Pátria (6) Klimscha. 3. Bal
sors (3) Weissbach. F. m.: Fokos, Szepes. Pus
kapor, Bácska, Bellevue, Csak előre, Furcsa, 
Dénes, Százszorszép. Tol. 10:69. 18, 24, 1<>. 
Befutó: 10:598.*— V. FUTAM. ,1. Peleador (20) 
Horák. 2. I-orrás (4) Gosztonyi. 3. Pascal 
(7:10) Vrabel. F. m.: Bonyodalom, Rattrape, 
Bolívia, Szép Angyal. Martinsberg, Nagymes
ter, Majdanka. Tol. 10:332. 52, 16, 14. Befutó: 
10:7000. — VI. FUTAM. 1. Qaarnero (6) Gu
tái. 2. Amadeo (pari) Klimscha. F. m.: Al Ca
pone, Gemma, Nem bánom, Katalin, Sentimeiit, 
Dolesz, Persze, Cadeau, Pofás Antal, Buzaka- 
lász. Pozör, Kalahari, Hóvirág, Boccacio. Tót. 
10:78. 26, 16. Befutó: 10.190.

csapata 
perckor

1 vodász- 
óriási ér

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi lóversenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Csatlós (4) Vasas. 2. Light 

Fellow (3) Tausz. 3. Saytr (4) Szabó L. F. m.: 
Horacc, Szeles IIL, Hnppy go luckv, Vaterland. 
Tol. 10:100 33, 15, 20. — II. FUTAM. 1. Crl- 
cketer (2% Vasas. 2. Rumba (3) Szabó, L-. 
Zletke (1%) Tausz. F. m.: Derítő, Aviator, Fun- 
dús, Roxane, Mario. Tol. 10:30. 12, 18, 12. — 
01. FUTAM. 1. Murát (pari) Vasas. 2. Fcircfiz 
(4) Szabó L. 3. Benvcnuto (6) Fodor. F. m.: 
Bcngaü, Flnmcn, Pazmaniterin, Leicestcr. Vin- 
dobona. Tol. 10:23. 16, 19, 21. — IV. FUTAM. 
1. Ralsonneur (5) Szabó [>. 2. Gavallér (6) Va
sas. F. m.: Przemysl, Slva. Tót. 10:44. 26, 24.
— V. FUTAM. 1. Bellnlor (10) Prinzingcr. 2. 
Xantha (2) Patzák. 3. Taquin (1>4) Blazsck. 
F. m.: Günstling, Palcsl. Ecnrtr, Marabu. Tót. 
10:74. 18, 13, 12. — VI. FUTAM. 1. Pan II. 
(4) Tuss. 2. Garns (4) Boskó. 3. Souvenir (4) 
Fodor. F. m.: Valentin, Brighlon, Goodnight, 
forrna, Nnpchick, Fram, Savóra, Vlrgo Regis. 
Adelhcid, Früulein Prlcl. Tót. 10:59. 26. 33, 36.
- VII. FUTAM. I Ix-da (pari) Szilágyi. ?• 
Sirdar (12) Tuss. 8 Vilja (3) Szabó L. F,. m.: 
Grcy hope, Alisia. Bonaparte, Micholc. Pergő, 
Heliane, Victorius King, Cascade. Tót. 10:21. 
14, 38. 16.

Á szerkeszt éséri és kiadósért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

nyomdaigazgatói havai m.


