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Vakmerő rablógyilkos 
merénylet fényes nappal 

a F erenc-köruton
Egy titokzatos férfi megtámadta a Ferenc-körut 38 

számú ház felügyelőjének leányát, megkötözte, 
hurkot vetett a nyakába és kirabolta a lakást

A kettős ünnep alatt vakmerő rabló
támadás ügyében inditott nyomozást a 
rendőrség. A város egyik forgalmas pontján, 
egy Ferenc-köruti bérházban, világos nap
pal megtámadtak egy fiatal leányt, meg
kötözték és mikor aléltan feküdt a tettes 
kifosztotta a lakást.

Pénteken délben Ladányi János villamos- 
főellenőr, a Ferenc-körut 38. számú ház 
felügyelője eltávozott hazulról, hogy szol
gálatba menjen, felesége pedig a mosó
konyhában dolgozott és

a lakásban egyedül maradt 17 éves 
leánya, Ladányi Margit.

Háromnegyed egy órakor egy férfi állított 
be a lakásba. Harminc-negyven év körüli 
ember volt az ismeretlen látogató, jobb 
iparos külsejű, zömök termetű, szürke ru
hát és hosszú esőkabátot viselt, kezében 
sétabotot tartott. Mikor a lakásba lépett, 
Ladányi Margit éppen a konyhában tartóz
kodott. A férfi becsukta maga után az ajtót 
és rekedten, durva hangon, erélyesen rá
szólt a leányra:

— Hol tartjátok a pénzt? Azonnal add 
Ide!

A leánynak, aki tudta, hogy a napokban 
szedték be szülei a házbért, azonnal átfu
tott az agyán, hogy a titokzatos látogató ki
kémlelte őket és rémülten hátrálni kezdett 
a váratlan látogató elől. A férfi mindenütt 
szorosan nyomon követte őt és még mielőtt 
a halálravált leány segítségért kiálthatott 
volna,

betuszkolta a konyhából nyíló éléskam
rába és rázárta az ajtót.

A becsukásnál azonban az ajtóhasadékba 
szorult a férfi eső köpenyének csücske, mire 
hogy azt kiszabadítsa, újra kinyitotta a 
kamra ajtaját. Ladányi Margit mikor meg
nyílt előtte az ajtó, felszabadult a rémület 
alól és segítségért akart kiáltani. Mielőtt 
azonban egy hang elhagyhatta volna az aj
kát,

a támadó rávetette magát, 
tenyerével befogta a száját, majd a szoba 
ajtajához vonszolta, ahol egy kendővel lete- 
ritett varrógép áll.

Félkezével lerántotta a gépről a takarót 
és a lány nyaka köré horkolta.

Ladányi Margit kétségbeesetten védekezett, 
a hurok azonban egyre szorosabban feszült 
a nyaka köré. Ezután kezeit egy másik 
kendővel kötözte össze u támadó, akinek 
néhány percig tartó küzdelem után 

sikerült teljesei! legyűrni a leányt.
A merénylő azután a magával lehetetlen 
fiatal leányt bedobta a mellckhelyiségbe és 

erőszakoskodni kezdett vele,
brutális támadása azonban megtört a leány 
védekezésén ugy hogy végül megint csak 
rázárta az ajtót és otthagyta.

Ladányi Margit a kiállott izgalmaktól 
ekkor elveszítette eszméletét és ettől a 
perctől kezdve nem tudja, mit csinált a
merénylő a lakásban. 1

Az egész vakmerő rablótámadás alig 
negyedóra alatt játszódott le.

Háromnegyed egykor lépett a lakásba a tá
madó, egy órakor pedig már feljött a mo
sókonyhából Ladányiné. Lányát nem ta
lálta a nyitott lakásban és legnagyobb meg
döbbenésére a szekrényeket feltörve, a bú
torokat feldöntve s a holmikat kiforgatva 
látta,

a bezárt mellékhelyiségből pedig nyö
szörgést hallott.

Rosszat sejtve, rémülten nyitotta ki az 
ajtót, amely mögött eszméletlenül feküdt 
Ladányi Margit. Kirohant az udvarra, fel
verte a lakókat, akik összecsődültek és 
megszabadították fojtó kötelékéből a leányt.

• •
Ünnepi hangulatban, nagy tömegek 

részvételével tartotta meg az egész ország 
Szent István napját

• ———
Több mint háromszázezer ember jött fel a fővárosba és vett részt 

a különböző ünnepségeken
Soha Budapest és az ország népe oly impo

zánsan nem ünnepelte még meg Szent István- 
napját, mint az idén. A programszerű ünnepsé
gek a lakosság százezreit vonzották fel a fő
városba és a péntek éjszakai s a szombat reg
geli vonatok még tízezrével öntötték az érke
zőket, ekkor pedig már egyetlenegy szállodában 
sem volt üres szoba s az Idegenforgalmi Hiva
tal pályaudvari kirendeltségének is nagy gon
dot okozott, hol helyezze el az egyre érkező 
hatalmas tömeget. A feljövő vidékieket és 
külföldieket zászlódiszbe öltözötten fogadta 
Budapest. A pályaudvaron és környékükön 
autók és flakkerek százai várták az utasokat, a 
fellobogózott villamosok is emelt létszámmal 
jártak, hogy minél több közlekedési eszköz 
biztosítsa a közönség kényelmét. De a Szent 
István-heti rendczőbizoltság gondoskodott ar
ról is, hogy mindenki olcsón, jól, igényeinek 
megfelelően szórakozhasson. A Szent István- 
nap ájtatosságaiban való részvételen kiviil a 
legváltozatosabb szórakozási lehetőségek álltak 
a közönség rendelkezésére, amelynek alkalma 
volt kellemesen és hasznosan is eltöltenie ide
jét mulatságokon, kiállításokon és színházak
ban, amelyek az ünnepek alkalmára szintén 
megnyitották kapuikat.

A Szent István-hetl ünnepség kiemelkedő 
pontja

a körmenet volt.

Már a kora hajnali órákban zenei ébresztők 
járták be a városi, amelynek minden pontjá
ból megindult a népvándorlás fel a körmenet 
helyére a Várba Félnyolc órakor már olyan 
hatalmas tömeg tolongott a Koronázó-lemplom 
környékén és a környező utcákban, hogy szinte 
lehetetlen volt a közlekedés. A körmenetben 
mintegy

£50 3C0.009 főnyi tömeg vett részt

Csakhamar értesítették a rendőrséget, 
majd megérkeztek a mentők is. akik első 
segítségben részesítették a fiatal leányt. A 
mentőorvos megdöbbenve látta, hogy

a kötéllé hurkolt kendő olyan mélyen 
vágódott a leány nyakába, hogyha fel 
nem oldották volna, a leány néhány 

perc múlva megfulladt volna.
A főkapitányságról azonnal detektívek 

érkeztek s helyszíni szemlét tartottak a la
kásban. Már az első nyom is arra mutat, 
hogy a helyzettel ismerős ember követhette 
el a rablótámadást. Erre vall, hogy tudott 
az összeszedett házbérről. Rendkívül óvato
san, elővigyázatosan követte el a merényle
tet és valószínű, hogy pénteken

ott volt a kormány, a klérus, a vármegyék kül
döttsége, a népviseleti falvak festői csoportja, 
egyenruhás leventék, diszes lovascsapatok s az 
országnak úgyszólván minden közéleti nagy
sága. Félkilcnc órakor jelent meg Horthy 
Miklós kormányzó. Negyedórával később a 
Vártemplomban ójtatossággal kezdődött meg az 
ünnepség. Ezután Szmrecsányi Lajos egri ér
sek vezetésével megindult a körmenet a Palota
soron, Szent György-téren, Dísztéren és Tárnok
utcán át a budavári Koronázó-templomba, 
ahol Szmrecsányi Lajos egri érsek pontiflkálla 
az ünnepi nagymisét, Madarász István dr. pá
pai kamarás, lipótvárosi plébános pedig szent
beszédet mondott. A menet mindenütt tízezrek 
sorfala között vonult el. Ezzel egyidejűén a 
Szent István-szobor előtt felállított oltárnál 
Nemes Antal dr. t. püspök a budavári koronázó 
főtemplomban szentmisét tartott, majd Kele
men Kryzostom Szent Benedek-rendi főgimná 
ziumi tanár mondott ünnepi beszédet.

Az egyházi ünnepségek harmadik része a 
Nádor-téren folyt le, ahol a felállított tábori 
oltárnál Breyer István pápai prelátus. h. ál
lamtitkár szentmisét, P. Szabó Pius püspöki 
irodaigazgató pedig szentbeszédei tartott.

A szentmisék végeztével újból megindult a 
körménél a Szentháromság téren, Iskola-téren, 
Vcrbőczy-utcán, Bécsi kapu téren, Nádor-utcán. 
Uri-utcán, Disz-téren, Szent György-utcán és a 
Palotasoron át a Szent Jobb őrzési helyére, a 
VárpüLánin Templomba. Itt az ünnepséget a 
szokásos könyörgésekkel fejezték be, majd a 
körmcnelet vezető Szmrecsányi érsek a tömeg
nek áldás! osztott.

A körmenclbcn résztvett hatalmas tömeg 
igen nagy munkát adott a mentőknek is, akik 
Russwurm főorvos vezetése alatt huss orvossal 
vonultak fel a Várba és 114 esetben nyújtottak 
segédkezet a tolongásban rosszul lett emberes

órákon át ólálkodhatott a ház körül, 

látta, amint Ladányi eltávozott otthonról s 
azt is megvárta, mig felesége lemegy a mo
sókonyhába s biztos volt a dolgában, hogy 
egyedül találja a leányt.

A szekrényből eltűnt 80 pengő, egy brit- 
liánsgyürü, egy arany karkötő, egy női 
nyaklánc és még néhány értékesebb ruha
darab.

Ladányi Margit pontos szcmélyleirást 
adott a támadó külsejéről, csak az arcát 
nem tudja leírni, mert kalapja mélyen a 
szemére volt huzva. A detektívek a személy
leírás alapján elindulva, keresik a vakmerő 
módon végrehajtott rablógyilkos-támadás 
tettesét.

nek.
A körmenet után a Faluszövetség vezetésével 
a megyék küldöttségei hódoló menetben 

vonultak fel a Várba a kormányzó elé.
akinek minden egyes vármegye az idei kalá
szokból font koszorút ajánlott fel. Horthy 
Miklós kormányzó nagyhatású beszédben, 
meghatott szavakkal köszönte meg a megyék 
ajándékát.

Az ünnepi rész után a tömeg szétoszlott a 
városban, hogy megtekintse a látványosságok 
végeláthatatlan sorát. ™

A legélénkebb érdeklődés

a tattcrsall népünnepély Iránt 
nyilvánult meg, ahol közel százezer ember je
lent meg. A kora délutáni óráktól a késő éj- 
szakai órákig a legváltozatosabb programmal 
gondoskodtak a közönség szórakoztatásáról. 
Igen nagy érdeklődés nyilvánult meg a gróf 
Hailer-utcai Nagyvásártéren rendezett

országos kirakodó nagyvásár iránt Is.
A hatalmas téren tízezernyi tömeg tolongott, a 
vásári kereskedők nagy megelégedésére .mert 
szinte kivétel nélkül mind kitűnő üzleteket 
csinállak. A jó vásár hangulatát fokozta a fel
állított

hagyományos lacikonyha,
ahol a kisgazdák cigányzene mellett kitűnő 
hangulatban mulatoztak.

A váz!pari reklám- és rádiókiáltttdst is vasár
napig

több, mint 25.000 ember,
közöttük igen sok külföldi és vidéki tekintette 
meg és gyönyörködtek annak szokatlan gaz
dagságában és szépségében.

Aszinházak, mozik, cirkuszok Iránt Igen
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egy ha*

nagy volt az érdeklődés és azokon a helyeken, 
ahol előadást tartottak, mindenütt

táblás ház

mellett játszottak.
A Szent htván-nap alkalmából

búcsú toll

a várbeli Szent Jobb kápolnában és a lipótvá
rosi Szent István-bazilikában is. Mindkét bú
csú sátrai közölt nagy és víg tömegek szóra
koztak.

Szent István-napjánnk záróeseménye 
talmas s régen nem látott pompájú

tUzIjálék

volt, amit a Gellért hegyen rendeztek 
tűzijátékot este tiz órára hirdették, de 
lene órakor úgy a pesti, mint a budai Duna- 
parton mozdulni sem lehetett és a Duna part
jain közel 300.000 ember nézte végig ezt a 
nagyszerű játékot. A tűzijáték .alatt színes 
lampionokkal díszített hajók sétáltak a Du
nán. Vasárnap igen sok látogatója volt

a hősi emlékművek kiállításának, 
amelyen legjobb szobrászművészeink szerepel
tek a már felállított hősi emlékművek gipsz- 
modelljeivel és fényképeivel.

Vasárnap délután inég egy pompás látvány
ban volt része a Szent István-hét közönségé
nek: a Stcfónia-uton

Berlin, augusztus 21.
Szent István napján a Hedwig-tempiomban 

ünnepi istentisztelet volt, amelyen a magyar 
kolónia tagjain kívül a birodalmi külügy
minisztérium éa hadügyminisztérium képviselői 
is megjelentek és Wettstein János szövetségi 
tanácsosnak üdvözletüket tolmácsolták. Utána 
a kő vet ségi palotában fogadás volt.

meg. A 
már ki-

Kaposvár, aug. 21.
(A Hétföl Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Inkepusztáról nyugtalanító hirek 
érkeztek. Kaposvárt ugyanis az a hir járja, 
hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök újra 
gyöngélkedik.

Az elterjedt hirek szerint a miniszterelnök 
rossz színben van^ álmatlanságban szenved 
és többször hosszabb-rövidebb ideig tartó 
szédülései voltak.

Ipkei értesülések szerint

Bethlen mlniszterenök az elmúlt héten 
kétszer te orvosi vizsgálatnak 

alá magát.
Az orvosi megállapítások szerint 
terelnök szédüléseit nagymértékű 
zása idézi elő, ezért a dohányzás 
bahagyását javasolták. Minthogy Bethlen 
István gróf a dohányzásról lemondani nem 
hajlandó, arra kérték öt, hogy legalább is 
mérsékelje a dohánymennyiséget. A minisz
terelnök ezt megígérte.

Kaposvárt egyébként úgy tudják, hogy 
Bethlen István gróf miniszterelnök éppen 
gyengélkedésére való tekintettel meghosz- 
szabbitja inkei tartózkodását és állapotának 
javulását várja, hogy somogyi barátait és 
ismerőseit meglátogassa. A miniszterelnök

látványos automobilos virágkorzó volt, 
amelyen felejthetetlen szép képet nyújtott az 
alföldi csikóscsoportak felvonulása, a Simonyi 
huszórok festői csoportja, majd a virágokkal 
diszitett lovasfogatok felvonulása. Ezután a 
dunnvccsci gazdák arató népünnepélyt mutat
tak be, majd a reklámautók érdekes, ötletes 
csoportjának végeláthatatlan sora fejezte be a 
késő esti órákban a virágkorzót.

A kegyelctcs vallási aktusok folytatása gya
nánt vasárnap este hét órakor

gyertyán körménél
vonult fel a Szent Gcllért-hegyi sziklabarlang
hoz, ahol Bernolák Nándor dr. ny. miniszter 
mondott ünnepi beszédet.

A hivatalos kimutatásokat még nem állítot
ták össze, de bizonyos, hogy legalább 300.000 
ember jött fel Budapestre Szent István-napjá- 
nak megünneplésére. Az ünnepségeknek pedig 
oly változatos és nagyszerű programja volt, 
hogy az minden vidékinek és külföldinek 
örökké felejthetetlen emléke marad.

A fényes sikerű Szent István-hétról
Ripka Ferene

főpolgármester a következőket mondotta a 
Hétfői Napló munkatársának:

— Boldog örömmel tölt el ez a nagyszerű 
siker, amely a Szent István-hét akcióját koro
názta. A rendezőbizottság emberfeletti fárad
hatatlan munkássággal legméltőbb elismerése 
ez az eredmény. A százezernyi tömegek, me
lyek az ünnepi napokra a fővárosba zarándo
koltak, ismét tanúságot tettek arról, hogy az 
ország minden részét s az ország minden egyes 
polgárát mély együttérzés fűzi egybe s ez a 
megnyilatkozás a jobb jövőbe vetett bizal
munk legnagyobb biztosítéka. Szent István 
ünnepén testben és lélekben egyek vagyunk 
mindnyájan, aki e földön határon innen vagy 
határon túl magyaroknak vallják magukat. 
Különben az idei Szent István-hét csak kezde
ményezése volt annak a hatalmassá lendülő 
akciónak, amellyé ezt az ünnepet fejleszteni 
szándékoznak. A rendezőbizottság a főváros il
letékes szerveinek támogatásával tovább foly
tatja ezirányban fáradhatatlan működését, 
amelynek az a célja, hogy Szent István ünne
pe no csak országra, de világra szóló esemény 
legyen. Reméljük, hogy a jövő évben ezt a célt 
már el is érjilk.

▼etette

a minisz- 
dohány- 

teljes ab-

• na, < iorma »nififjúLovici aiuciyct aenure iuzick
nózle vóoiv nvBíy”4?u.- kölöns*8 i ki’ nwgtették már az előkészületeket. Ez

° * ° azonban nem akadályozza meg a védőket
abban, hogy tovább dolgozzanak. Muz- 
manno ügyvéd újabb beadványt intézett

Hat repülőgép 
ünnepélyes körútja a város felett 

lord Rothermere tiszteletére
A Szent István-napi ünnepségek alkalmából 

a Magyar Légiforgalmi Rt.
lord Rothermere tiszteletére ünnepélyes 

körrepülést rendezett
Budapest, illetőleg a budai Vár felett, ahol 
tudvalévőleg az angol követség épülete van. 
H®1. "Pdlőgép indult a mátyásföldi repülőtér
ről hétfőn délben tizenkét órakor Maier József 
srdrados pilóta vezetésével. A hat egyforma |* A lí L Pr. „X fi __ r a m „
nézte végig. A repülőgépekben néhány utas, a ' 
Légiforgalmi tisztviselői s hírlapírók foglaltak 
helyet. A negyedik repülőgépben, melyet Kir- 
ják István pilóta vezetett,

ült a Hétföl Napló munkatársa.

A város felett ékalakban repültek körben a 
repülőgépek, azután a Várban az angol követ
ség palotájának környékén lassított repüléssel 
két kört Írtak le, majd csakuem egyórás repü
lőút utón visszatérlek a mátyásföldi repülő- 
térre.

Szent István ünnepségek 
a külföldön

Párls, augusztus 21.
párisi magyarság díszes ünnepség kereté- 
ülte meg Szent István-napját. Az Eglise 

Etrnngersben Egerszeghy Lajos dr. teoló- 
tanár szentmisét celebrált. Az ünnepségen 

tvett a magyar kolónia nagyrészc Apor

A 
ben 
de# 
gint ____  ______ _____ ______r„o..„
résztvelt a magyar kolónia nagyrészc Apor 
Gábor báró ügyvivővel az élén.

Róma, augusztus 21.
Szent lstván-napján a római Collegium Ger- 

manicum Hungaricuin kápolnájában ünnepi 
mise volt, amelyet HolíJ- páter celebrált. Az 
ünnepségen Hedry István és Balasy Antal ügy- 
***Gk, valamint (lerevlch Tibor igazgató veze
tésével megjelent nemcsak az egész magyar 
kolónia, de igen sok idegen is.

Bécs, augusztus 21.
Szent István napja alkalmából a Kapucinu

sok templomában ünnepi mise volt .amelyen 
megjelent Ambrózy Lajos gróf kővet, Nagy 
Árpád fökonzul és a magyar kolónia számos 

tagja.

Bethlen miniszterelnök 
újra gyöngélkedik

lukéi és kaposvári jelentések szerint a 
miniszterelnök kénytelen szabadságidejét 
meghosszabbítani — Ellentmondó hírek 
Bethlen István gróf egészségi állapotáról

betegségét egyébként múló természetűnek 
tartják. Aggodalomra nincs ok. H. J.

A Hétfői Napló munkatársának erről a 
kaposvári értesítésről beavatott kormány
körökben a következőket mondották:

— A miniszterelnök állapota aggoda
lomra nem' ad okot. Legfeljebb múló be
tegségről lehet szó. Amennyiben ugyanis 
Bethlen István gróf miniszterelnöknek ko
molyabb baja volna, inkei tartózkodását 
mindenesetre megszakítaná és valamelyik 
szanatóriumban keresne gyógyulást. Ami a 
miniszterelnök inkei tartózkodásának ide
jét illeti, a nyaralás befejezésének termi
nusa nincs megállapítva. Vass József nép
jóléti miniszter ,— aki naponként telefonon 
referál Bethlen István gróf miniszterelnök
nek az eseményekről — mindaddig helyet
tesíteni fogja a miniszterelnököt, amíg 
Budapestre vissza nem —
át nem veheti.

Kormánypárti képviselők körében úgy 
informálták a Hétföl Napló munkatársát, 
hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök 
szeptember közepén lükéről visszatér 
ugyan a fővárosba, hivatalát azonban 
csak a képviselőház megnyitását meg

előző napokban veszi át,
mert szeptember utolsó és október első két 
hetét vadászattal fogja tölteni.

Mentőtanu 
jelentkezett Sacco és 
Vanzetti érdekében

Hétfőn egész Amerika munkássága általános 
sztrájkkal tiltakozik a kivégzés ellen

A Sacco éa Vanzetti ügy, amely izga
lomba hozta az egész világot, a befejezés 
küszöbén áll: Fuller kormányzó elutasította 
a kegyelmi kérvényt és keddre kitűzték a 
halálos Ítéletet végrehajtását. Ebben a pilla
natban ugylátszik, hogy Sacco és Vanzetti 
•orsa meg van pecsételve, az érdekükben 
indított akció azonban még mindig széles 
hullámokat ver és nem lehet tudni, mit hoz 
a holnap. Nem lehetetlen, hogy a két em. 
bér. akik már hét esztendeje várakoznak a 
halál árnyékában, mégis csak elkerülik a 
vlllamosszéket. A Sacco Vanzetti-ügy újabb 
örményeiről alábbi tudósításunk számol be.

New-York, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Sacco és 

Vanzetti kivégzésére, amelyet keddre tűztek

massachusetti legfelsőbb bírósághoz, amely
ben igyekszik bizonyítani, hogy

a két elítélttel szemben nem tartották 
be a törvényes bírói eljárást.

a massachusetti szövetségi biró- 
elutasitotta a védők kérését, hogy 
Vanzettit a föllebbviteli biróság

Morton,
ság bírája
Saccot és ..........  _ _____ „
elé állítsák. A védők most a washingtoni 

alegfelsöbb törvényszékhez fordultak és 
pör revízióját kérték.

HU1 fővédő felkérte Fuller kormány
áét, hogy halassza el újra a kivégzést, 

nehogy már halott legyen két védence, mire 
a legfelsőbb törvényszék esetleg mégis el
rendelné az uj tárgyalást.

Newyorkban különben elterjedt a hir, 
hogy a védők újabb kegyelmi kérvényt nyúj
tanak be, amelyben

ast akarják bizonyítani, hogy Sacco és 
Vanzettl elmebetegek, nem beszámtha-

«

tök és Így nem lehet őket villamos- ! 
székbe ültetni.

Vanzetti Luigiának, aki szívós propagandát 
fejlett ki fivére érdekébem megengedték, 
hoqg meglátogassa öt a börtönben. Az ame
rikai fegyházszabályzat ellenére Vanzettit 
szigorú őrség alatt kibocsátotték a cellából 
és a folyosón találkozott nővérével.

A találkozás megható volt.
A kél testvér megölelte, megcsókolta egy
mást. Vanzetti Luigia a rövid látogatás után 
eltávozott. A fegyház kapujában az újságírók 
egész serege rohanta meg, Vanzetti nővére 
azonban egyetlen szót sem szólt arról, hogy, 
milyen beszélgetés folyt le közö’tük.

A mentőakció során a newyorki munkás, 
szervezetek felszólították a munkásokat, 
hogy

hétfőn délután bárom órakor a kivégzés 
ellent tiltakozás Jeléül Amerika egész 

területén lépjenek sztrájkba.

Az újabb lépésekre való tekintettel nem 
tartják kizártnak, hogy Sacco és Vanzetti 
megmenekülnek, vagy legalább is haladékot 
kapnak.

£gy orosz építész 
mentővallomása

Berlin, augusztus 21'. 
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Egy Berlin

ben élő orosz építész ma kijelentette, hogy 
adatokat tud közölni, amelyek Sacco és 

Vanzetti ártatlanságát bizonyítják.
Az építész azt mondja, hogy 1922-ben egy ró
mai étteremben találkozott egy olasz fiatalem
berrel, aki elmondotta neki, hogy egy terror
szövetkezet tagja és Boston környékén több 
gyilkosságot követett el. A gyilkosságok miatt, 
amelyeket én követtem el — mondotta az illető 
— most két másik olasz ül fogságban. Az épi- 

kat agyilkosságokat', amelyek miatt Saccot és 
Vanzettit halálra Ítélték.

iszreremoxoi, uuug — mv« .......... .
éhezik f, hivatalát U« 'l.ícn, Z.

Megnyílt a 
VAS-, GÉP- ÉS 
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Városligeti Iparcsarnok - Förórosl Csarnok
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szőnyegek, valamint antik bútorok 

olcsóbban mint bárból

Hirdetésszerzöt
aki a fővárosi hirdető-körökben 

teljesen bejáratos,

magas fizetéssel 
és Jutalékkal azonnal alkalmaz 
bevezetett hetilap. „10 millió" jel
ige alatt ajánlat a kiadóhivatalba.
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Jelentkezett
a Kolumbusz-utcaí merénylő
Levelet irt egy színházt újság szerkesztőségének és riporter 
akar lenni. — „Kolumbusz 11.“ a merényié álneve, akiről 

kiderüli, hogy titkos verslró

pénz, különböző népszállókból szár
mazó pléh bárcák és 9 darab nadrág

gomb volt.

Verhanovitsról megállapították a rendőri 
főorvosi hivatalban eszközölt beható vizs
gálat uaán, hogy dementia paranoides baj
ban szenved, hallucinációi vannak. E fő

A titokzatos Koluinbusz-uccai merénylő, 
akinek személye körül lassan-lassan való
ságos kalandorregény szövődik, váratlanul 
felbukkant és jelentkezett levélben egy bu
dapesti hetilap szerkesztőségében. A vak
merő tettes, akitől egyben már kerülő utón 
levél érkezett a főkapitányságra, akkoriban 
azt irta, hogy nem akart rabolni, csak az 
izgalom utáni vágy vitte a kalandba, mos
tani újabb levelében már tovább megy és 
egszisztenciát akar magának alapítani a 
vakmerőén végrehajtott zsarolási trükkből.

A Színházi Élet legutóbbi számában egy 
fénykép-riport jelent meg a Kolumbusz- 
uccai merényletről. A ripojt néhány képből 
áll, amelyek bemutatják, hogyan történt a 
kaland. A merénylő kivételével az eredeti 
szereplőkről készült e felvétel, Berták Zol
tán üzletében, a Kolumbusz ucca 31. számú 
villában és a Magyar-Olasz Bankban.

A merénylőt természetesen nem állította 
lencséje elé a fotoriporter és igy egy fiatal
ember helyettesitette, akinek az arcát azon
ban elretusálta és feje helyén egy kérdőjel 
látszott. Ez a fotoriport azután fordulatot 
hozott az ügyben. Szombaton reggel aján
lott levél érkezett a lap szerkesztőségébe.

A súlyos borítékból egy kapukulcs és 
egy levél került elő, amelyet a Kolum- . 

busz uccal merénylő irt.

Az elferdített kézirásu levélben elmondja, 
hogy kezébe került a fotoriport és szinte 
megdöbbent, hogy az milyen élethűen adta 
vissza az egyes részleteket.

— A merénylőt helyettesítő férfi alakja 
teljesen megegyezik az enyémmel — írja — 
és arra gondoltam, hogy telepátikus utón 
állapították meg ilyen pontosan a dolgokat.

A továbbiakban megírja, hogy nem volt 
szándékában kirabolni Bartók Zoltánt, 
hanem a kalandvágy kergette és ezt a haj

lamát elégítette ki a merénylettel. A hosszú 
levél legérdekesebb része a végén követ
kezik.

— Mindig újságíró szerettem volna lenni 
— hangzik a levél. — Az Önök szerkesztő
ségébe is vittem már többször kéziratot, de 
nem fogadták el. Álnéven verspályázatok
ban is résztvettem és nemrégiben egy rek- 
lámverspályázatot meg is nyertem. Á Ko- 
lumbusz-utcai kalanddal bebizonyítottam, 
hogy ötletes, ügyes ember vagyok és bevá- 
lok riporternek.

Szeretné megtudni — folytatja, — 
hogy a színházi lap alkalmazná-e ri

porternek.
A rendőrségen nem mer jelentkezni, mert 
fél a büntetéstől és ezért a hatóság előtt 
meg akarja őrizni inkognitóját. Arra kéri 
a lapot, hogy a szerkesztői üzenetekben

Kolumbusz II. jelige alatt válaszoljanak. 
Nehogy misztifikációnak tartsák a levelet, 
mellékelten

elküldi Koiumbusz-utcai villa kapu
kulcsát,

amely majd igazolja személyazonosságát.
A levél érthető feltűnést és meglepetést 

keltett. A lap azonnal átadta a kulcsot egy 
megbízottjának, aki kiment a Kolumbusz- 
utca 31. számú villába és kipróbálta a kul
csot.

A kulcs beleillik a zárba,
tehát azonos azzal, amelyet a merénylő a 
háztulajdonostól kapott, mikor kibérelte a 
szobát.

A színházi újság szerkesztője most ter
mészetesen kötelességszerüen a rendőrségre 
juttatja a levelet, amelynek alapján újabb 
nyomon indulhatnak el a detektívek a ri
porter-jelölt kalandor kézrekeritésére

Sági Pál.

Ma döntenek a sztrájk folytatásáról
A vasmunkások bérmozgalina ügyében az 

ünnepnapok alatt nem történt olyan esemény, 
amely a megegyezést közelebb hozta volna. El
lenkezőleg: azok a tanácskozások, amelyeket a 
munkásság vezetői egymás között és az egyes 
gyárak bizalmi embereivel folytattak, azt a lát
szatot keltik, hogy itt egy

hosszantartó, nagy küzdelem Indul meg a 
munkaadók és a munkások között.

A helyettes miniszterelnök, aki a két ünnep
napot Budapesten hivatali ügyeit intézve töl
tötte el, vasárnap délelőtt korán megjelent hi
vatalában, ahol felkereste öl issekutz Aurél 
belügyi államtitkár és Andréka Károly főkapi
tányhelyettes. Mindketten azokról a jelensé
gekről számollak be, amelyek a szlrájkmozga- 
lommal kapcsolatosan észlelhetők.

Kabók Lajos, országgyűlési képviselő, 
aki, mint a vasmunkások szakszervezetének 
vezetője, a tárgyalásokat irányítja, a követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munkatár
sának:

— A jelekből következtetve, határozottan 
állíthatom, hogy — sajnos — egy erősen 
terjedő mozgalommal állunk szemben. Hang
súlyozom, hogy a munkásság nem akar 
sztrájkolni, a munkásságot sztrájkra kény- 
szeritették. A felelősséget a munkaadóknak 
kell viselniük, akik rideg, elutasító maga
tartásukkal a munka abbahagyására kény- 
szeritették a vasmunkásokat.

Arra a kérdésre, hogy a megegyezés megkö
tése érdekében nem inditanak-e újabb békél
tető tárgyalásokat, Kabók Lajos a következő
ket mondotta:

—• A helyzet egyelőre kilátástalan.

A munkásság vezetői ma este ülnek 
össze döntő tanácskozásra a további 

teendők megbeszélése céljából.
Egyebet ebben a pillanatban nem mondha
tok.

A kormány álláspontját

orvosi véltmény alapján Verhanovits Ede 
tébolydában nyert elhelyezést.

A rendőrség a legszélesebbkörü nyomozást 
folytatla le, amelynek alapján megállapít
ható, hogy Verhanovits Ede semmiféle 
kommunista irányú összeköttetéssel nem 
bir s ebben az irányban minden kombiná
ció elesik.

Illetékes helyen
a következőkben körvonalazzák a Hétfői 
Napló munkatársa előtt:

— A miniszterelnököt helyettesítő Vass 
József népjóléti miniszter az általa ve
zetett békéltető tárgyalások meghiúsu
lása után a maga részéről kezdeményező 
lépést a megegyezés érdekében nem tesz, 
de készségét jelenti ki arra, hogy abban 
az esetben, ha a munkásság hozzá for
dul, a megegyezés érdekében újra össze

hívja közös megbeszélésre a feleket.
Kormánykörökben reménytelennek látják a 

bénnozgalinak elintézésének lehetőségét, 
arra az álláspontra helyezkednek, hogy senki
nek sem sikerülhet a békét létrehozni, ha Vass 
József közbelépése eredménytelenül fejező
dött be.

További kizárásokkal fenyeget 
a vasasok sztrájkja

Az egyezkedési tárgyalások meghiúsulás® 
erősen befolyásolta a* munkaadók eddig ese
ményben türelmes hangulatát. A gyáriparosok 
körében azt hangoztatják, hogy a zavaros mun
kamenet felbecsülhetetlen károkat okoz. Elvi
selhetetlennek tartják a kárt, amely azzal éri 
őket, hogy egyes helyeken a munkások nem 
biztosítják a zavartalan üzemet, megszakítják 
a munkát és félórákon át tanácskoznak sztrájk
ról, Egyes gyárosok hangulatát annyira befő* 
lyásullák az utóbbi napok eseményei, hogy

attól lehet tartani, hogy az esetleg tovább 
húzódó sztrájkkal párhuzamosan újabb 

nagyarányú kizárásokra kerül u sor.
Erről azonban a munkaadók részéről hivatalo
san semmiféle kijelentés sem hangzott el. A 
Vasművek és Gépgyárak Egyesülete megvárja 
a munkás összbizaliniak hétfői határozatát,

keddre pedig már Igazgatósági ülést hívtak 
össze

és ekkor döntenek a helyzethez képest a to- 
I vábbiakról.

Hat évvel -ezelőtt elkövetett 
hitvesgyílkosság* gyanúja miatt 

vasárnap letartóztattak 
egy hatvanéves cipészmestert

Vasárnap reggel az ócsai csendőrség egyik 
járőre a pestvidéki törvényszékre szállí
totta Rekó Benjámin hatvanéves ócsai ci
pészmestert, akit azzal gyanúsítanak, hogy 
hat esztendővel ezelőtt meggyilkolta máso
dik feleségét.

A bünügy szálai hat évre nyúlnak vissza. 
1921 nyarán titokzatos módon eltűnt öcsé
ről Rekó Benjámin második felesége, szü
letett Német Szidónia. Az eltűnés után arról 
kezdtek suttogni a faluban, hogy

u állítólagos eltűnés mögött rejtélyes 
bünügy húzódik meg

és Rekó Benjámin tette el láb alól a felesé
gét. A hírek alapján az ócsai csendőrség 
még annakidején megindította a vizsgálatot, 
amely most súlyos gyanuokokat produ
kált a cipészmester elen.

Rekó állandóan ártatlanságát hangoztatja.

Azt mondja, hogy feleségének eltűnését be
jelentette a csendörségen, de a kutatás ered
ményéről eddig még nem értesítette őt 
senki.

Az eddigi tényállás és a. tanúvallomások 
alapján az a gyanú terheli a cipészmestert, 
hogy eltette láb alól a feleségét és

holttestét valahol a házban elásta.
A pestvidéki törvényszéken a beszállítás 
után azonnal intézkedés történt, hogy hol
nap már a kora reggeli órákban törvény
széki bizottság szálljon ki Ocsára a helyszí
nére a vizsgálat megejtése és a meggyilkolt 
asszony testének felkutatása céljából. A bi
zottságot dr. Köves Emil vizsgálóbíró vezeti 
és az ügyészség vezetőjén kívül rész vesz a 
bizottság munkájában dr. Gyulai Elemér 
törvényszéki orvosszakértő is. A holnapi 
vizsgálat oldja meg a rejtélyes kérdést.

Megzavarta a Szent István-napi 
körmenetet egy elmebajos munkás

Papírzacskót dobott a körmenetben haladó előkelőségek közé
A Szent István-nupi körmenet ünnepi 

hangulatát néhány percig tartó kellemet
len incidens zavarta meg. A Tárnok-utcában 
haladt a körmenet, amelyben Horthy Mik
lós kormányzó is résztvett, mikor egy exal- 
tált külsejű, kopottan öltözött férfi áttörte 
magát a kordonon és egy csomagot dobott a 
körmenetben résztvevő egyházi és világi 
előkelőségek elé. A tömegben pillanatnyi 
zavar támadt, a detektívek és rendőrök le
fogták a férfit és fölkapták a földről a cso
magot, amely — mint kiderült —

teljesen ártalmatlan volt.
Egy papírzacskóból állt, amelyben néhány 
pénzdarab, apró fémlapok és gombok vol
tak. A kopottruhás embert, aki olyan fel
tűnően viselkedett, ho«v

Rí első pillanatra meg lehetett állapí
tani, hogy elmebajos,

bekisérték az elsőkerületi kapitányságra, 
majd átvitték a főkapitányság politikai osz
tályára Hetényi Imre főkapitányhelyettes 
elé, ahol kihallgatták.

Az incidensről a rendőrség a következő 
hivatalos jelentést adta ki:

— Folyó hó 20-án a Szent István-napi 
körmenet alkalmával, amikor a menet a 
Tárnok-utca 5—8. számú ház elé ért, a tö
megből kivált egy ember és a rendőrkor
dont át akarta törni és egy zacskót akart 
dobni a menet azon része felé, amelyben a 
■pápai nunciys haladt. A rendőrök az em
bert lefogtál# úgy, hogy a zacskót nem 
tudta ívben éldobni, csupán kiejtette kezé
ből. Az illetőt Verhanovits Edének hivják, 

Vörösváron született, 1876. évbeli nyomdai 
I segédmunkás. Az I .kér. kapitányságra állí

tották elő. Megállapítást nyert, hogy

r zacskóban 1 pengő 32 fillér váltó-
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Meghalt Lovászy Márton
Vasárnap délben hosszas szenvedés után

meghalt Lovászy Márton, a közelmúlt 
politikai élet egyik legkiemelkedőbb 

alakja.
Egy é* . el ezelőtt tért haza az emigrációból, 
ahova az ellenforradalom zavaros idejében 
ment nyugalmat keresni. A hazai levegő 
sem tudott tartós gyógyulást hozni a hatvan
hároméves politikusnak.

Lovászy Márton 1864-ben született Zen- 
Ián. Középiskolai és egyetemi tanulmányait 
Budapesten végezte. Előbb Bács-Bodrog 
megyében tiszteletbeli aljegyző volt, majd 
árvaszéki ülnök. A vármegyei szolgálatból 
1896-ban távozott, mint Ada mezőváros fő
jegyzője. A lévai kerületben függetlenségi 
és 48-as programmal jelöltséget vállalt, de 
kisebbségben maradt, mire hírlapíró lett. 
Hosszabb ideig dolgozott a Magyarország 
kötelékében, mint politikai újságíró. Kép
viselővé 1901-ben választották Ugron-párti, 
majd 1905-ben függetlenségi és 48-as párti 
programmal. 1903-ban és 1904-ben a dele
gációnak is tagja volt. Megszakítás nélkül 
19l8ig volt képviselő. A koalíció alatt tevé
keny szerepet játszott. Kemény harcos volt. 
A függetlenségi párt Justh-csoportjához tar 
lozotl. majd Károlyi Mihály táborához csat
lakozott. Az októberi forradalom után Ká
rolyi Mihály kormányának kultuszminiszteri 
tárcáját vállalta, de már januárban össze
különbözött Károlyi Mihállyal, akinek 
egyre inkább balfelé való eltolódását nem 
helyeselte és ekkor le is mondott kultusz
miniszterségéről. E bátor magatartása miatt 
a kommünben le is tartóztatták, a proletár
diktatúra bukása után pedig néhány napig 
külügyminiszter volt. Az ellenforradalmi za
vargások idején Béc.sbe menekült, ahol 
Garami Ernővel együtt a Jövő cimü lapot 
szerkesztette. Az emigrációból 1926-ban tért 
visszaMagyarországba. A Jövőben megjelent 
cikkek miatt eljárás volt ellene folyamat
ban.

Halálával egy derék ember és jóhiszemű 
politikus távozott az élők sorából. Temeté
séről vasárnap még nem történt intézkedés.

Természetes
szénsavas a

Mohai Ágnes-forrás 
pnrafadugóa üvegekben 
Kapható mindenütt t 

TABARIN
vm., Rákóczi-ut 83. Telelőn: J. 321-16.

a világ legjobb spanyol 
táncosai és a 

Mló megnyitó műsor
Ma záróra

5
órakor

Divatrevü nélkül, szürkén zajlott 
le a Szent István-dij, amelyen a 
pályakorzóra bevonult a fejkendő

A tradicionális szinpompáju Szent István-dij 
palettájáról az idei sok tarka szin hiányzott, 
de szerencsére csak éppen annyi, hogy a ben- 
fentesek vették észre. A tizezerfőnyi közönség 
nagyrésze boldog önfeledtséggel adta át magát 
a futtatás és a pálya képe gyönyörűségeinek.

A harminchetedik Szent István-dij előkelő
ségeinek sorát az idén is

a kormányzói csalód
nyitotta meg. Az udvari páholyban Horthy 
Miklós kormányzó mellett a felesége ült. | 
Könnyű drapp complet-t viselt a kormányzó 
felesége, borvörös kis kalapot, fekete tollal. A 
főhercegi családból Izabella és Gabriella főher
cegnő jött cl.

A Lovaregylet ural
közűi sokan elmaradtak. A hölgyek mintha tel
jesen eltűntek volna: a nyaralás gyönyörüsé- 

I gélt nem cserélték fel a verseny szépségeivel.
Csekonics Gyula gróf volt — hagyomány sze
rint — az első aranypatkós. Nemsokára utána 
érkeztek az uj vezetőség tagjai: Batthyány 
Gábor gróf, Cziráky László gróf és Odeschalchl 
Béla, Festettch Tasziló, Wenckheim Dénes, 
Széchenyi Zigmond, Edelsheim Gyulai Lipót, 
Szapáry György, Keglevich Géza. Pcjachevlch 
Albert, Cziráky József és György, Zichy Antal, 
Géza és János, Csekonics Iván, Teleki Tibor és 
László, Szurmay Sándor és Károlyi István gró
fok tűntek fel a páholyban és a mázsáié kö
rül. Mindenki megcsodálta Zichy Eduárd gró
fot, aki

piros hajtókás ulánus waffcnrockban
jött el. meNén a kitüntetések egész serege. A 
békevilág egy színes pontját varázsolta a pá
lyára a k. u. k. ulánuskapitányi egyenruha.

Már az arisztokraták felvonulásán látszott, 
hogy az idei Szent István-dijon nincs divatrevü. 
Andrássy Géza gróf fehér tennisznadrágot vi
selt. Apponyi György gróf, aki a mindig finom, 
egyszerű elegúnciával öltözött Kitty grófnőt kí
sérte, világos zöldes burberyt, Erdödy György 
gróf drapp öltönyt. Uralkodó férfidivat nem 
volt. Thurn-Taxis herceg, Pallavicini György

Hadik János gróf kínos incidense 
a székesfehérvári iparoskongresszuson

Nem hagyták beszélni, mire kíséretével együtt 
eltávozott a gyűlésről

Székesfehérvár, augusztus 19.
(.1 Hétfői Napló tudósítójától.) Szombaton 

mintegy halszáz iparos részvételével kezdődött 
az országos iparoskongresszus. Pálffy Dániel 
elnöki megnyitójában sürgette a kisiparosság 
hiteligényeinek kielégítését az IOKSz révén, 
sürgette az ingójelzálog intézményének megte
remtését, ismertette n kisipari exporlkérdést és 
a közszálliási sérelmeket. Hangsúlyozta, hogy 
az iparosság negyven év óta mindig ugyan
azokért a célokért küzd.

A kongresszus izgalmas jelenetekben is bővel
kedett, amennyiben Nagy Antal, a budapesti 
asztalosiparlestület elnöke nagy vihar közepette

megtámadta a jelenlevő Hadik János grófot 
az Iparosok Országos Központi Szövetkezeté
nek elnökét. Hadik János gróf válaszában

Tiz súlyos baleset történt 
a vasárnapi motorversenyen

Az egyik versenyző elgázolta a mentőorvost 
és az ápolót is

Vasárnap az UTE-stadion motorpályáján 
folyt le a nemzetközi motor- és motorvez- 
téses kerékpárverseny. A verseny programja 
szerint száz kilométeres sebességgel szá
guldó motorkolosszusok mérték össze erejü
ket a versenypályán. Az izgalmas lefolyású 
versenyen számos baleset történt, amelynek

tix súlyos sebesültjét szállították el ■ 
helyszínről az ujpeMI mentők.

A motorvezetéses kerékpárverseny első 
sebesültje Szekeres Béla 19 éves műszerész 

Budapest legrégibb mozija
a müértő közönség mozgóképotthona,25 év ta- 
pasztalatát felhasználva állította össze az idei 
szezon szlne-javát. Megnyitó augusztus 25-én DÉCil MOgGÓ

lNCtYBN IDEÁL l’AI’LAAKA
Szent István hetében

500 darab paplant kiselejtezünk. K
Sándor Ideál onplangyAr IV., Kamermayer Károly u 1 Közp városhá- épü’etében '

őrgróf, báró Harkányi Sándor, Lutzenbacher 
Miklós. Pírét de Bihain Jenő báró, Podma- 
ntezky Attila báró mind más-más módon öl
töztek. Általában az utcai zakko dominált.

Cilinder mindössze három látszott a pályán.
Az egyiket ifj. Horthy István viselte, a má

sikat egy ismeretlen ur az első helyen, a har
madik pedig Batthyány Elemér gróf szürke 
cilindere volt. A társasági életet Péchy Andor, 
Mészáros Ervin, Tarján Vili, Jaross Sándor, 
Schey Púi ezredes, Schnur Henrik báró, a 
pénzvilágot Schiffer Miksa, Erdős Dezső kor- 
mányfÖtanácsos, Kovács Izsó, a Tröszt igaz
gatója, Ullmann Andor, Halász Manó, Krcufzer 
Jenő képviselték Katonák kevesen voltak. Élü
kön Horthy István tábornok és Slbrik Sándor 
ezredes. A művészvilágból Heltal Jenő ,a két 
Faludy, Lányi Pipi a szobrász, Kálmán Jenő 
Fodor Arthur és még néhány szinész. Külön, 
népes udvara volt Székely Ibolyának, a pün
kösdi királynőnek.

A hölgyek kora őszi divatbemutatója tel
jesen elmaradt.

A páholyok árnyékában és a pázsit nap
sütött földjén egyetlen olyan toalett sem tűnt 
fel, amely fejtörést okozhatna a pesti divat- 
Mussoliniknek, a szabómühelyeknek. Slbrik 
Sándorné, Jeszenszky Elemérné, Hardyné 
Dreher Margit és még néhányan jártak az 
élen. A hölgyek között vizsla szemmel, villám
gyorsan cikkázotl ide-oda a belvárosi divat
szalon embere. Komoly néznivalója azonban 
nem igen akadt: az őszi Páris még nem érke
zett meg Budapestre.

Volt azonban egy kedves és bájos jelensége 
az idei Szent István-dijnak, ami pótolta a di- 
vatrevüt és uj szint hozott a verseny korzó
jára. Az első helyen a crcpp zsorzseltek, tül- 
lök, complet-k, a százféle komplikált toalettek 
áradatában végigvonultak a korzón

pltykés dolmányos, rámáscsizmás kísérők
kel selyemruhás, ezüstrldlkülös falusi me

nyecskék, selyemkendővel a fejükön.
A fejkendős versenylátogatóknak az első he

lyen és a páholyokban több bámulója akadt, 
mint akármelyik szürkébb futamnak.

a. p.

védte az IOKSz-of, hangsúlyozta, hogy a milli- 
árdokat nem herdálják el .hanem megfelelően 
használják fel, beszédét azonban az ellenzék 
annyira zavarta, ho^ az elnök

kénytelen volt a kongresszust berekeszteni.
Vasárnap folytatták a kongresszus tanácsko

zásait, amelyen Hadik János gróf folytatni 
akarta előző napon félbeszakító., beszédét, 
azonban isméCTbly vihar támadt, hogy Hadik 
kijelentette, hogy ilyen körülmények között 
nem beszél s

kíséretével elhagyta a kongresszust.

Ezután letárgyalták és elfogadták a határozati 
javaslatokat s a kongresszus nagyrésze Hadik 
János gráf éltetésével kivonult a teremből.

volt, aki kerékpáron versenyzett, amely 
előtt motorkerékpár száguldott. Szekeres 
Béla versenyzés közben leesett,

ballábát törte.
Ugyancsak leesett kerékpárjáról s lábát 
törte Viktort Ferenc 21 éves fiatal ver
senyző. Mozsoldi János 21 éves szobafestő 
kerékpárja összeütközött egy másik vér
engző kerékpárjával, Mozsildi

lezuhant gépéről s kezén, lábán súlyo
san megsérült.

Szekeres János 24 éves hentessegéd ke
rékpárja felborult, Szekeres fején s lábán 
sérült meg súlyosan.

A legsúlyosabb balesetet Usetty Miklós 
31 éves kertész idézte elő. Usetty motor, 
kerékpárjával egy éles kanyarodónál ki
vágódott a pályáról.

a motorkerékpár elgázolta a kanyarodó 
melletti mentőállomáson szolgálatot tel
jesítő Székely János mentőorvost és 

Gombay Józse 21 éves mentőápolót

Usetty térdén és combján szenvedett súlyos 
sérüléseket, a mentőorvos balkarját törte a 
szerencsétlenség során, mig az ápoló bal, 
lábát törte el és fején szenvedett súlyos sé
rülést. Ugyancsak az Ute stadionban zuhant 
le kerékpárjával Hardmann Jenó húszéves 
kereskedősegéd versenyzés közben lezuhant 
kerékpárjáról és esés közben körülbelül öt 
métert csúszott a pálya szélén levő gyalulat. 
lan deszkán, miközben

a testébe rendkívül sok éles szálka fú
ródott.

Az előhívott mentők azonnal ápolás alá vet
ték Hartmannt, akinek igen sok szálkát húz
tak ki a térdéből. Hartmannt, aki súlyos 
zuzódásokat is szenvedett, kórházba szállí
tották.

Odavitték a mentők saját orvosukat és 
ápolójukat is.

Ugyancsak súlyosan megsérült az UTE- 
stadion motorpályáján a versenyzés során 
Kovács Sándor 20 éves mechanikus és Za- 
mecsnik Tivadar 20 éves motorszerelő. 
Mindkettőjük motorja felborult a verseny
pálya éles kanyarodóján, leestek a gépről s 
belső sérüléseket szenvedtek. Val. mennyit 
sérültet az újpesti Gróf Károlyi kórházban 
ápolják.

Kedden exhumálják 
a kisbodonyi áldozatokat

A főkapitányságról még a múlt héten az 
ügyészség fogházába szállították Ferenczi 
Pál kőművest, aki három esztendővel ez
előtt féltékenységből meggyilkolta felesé
gét és három kis gyermekét, holttestüket 
elásta, majd külföldre szökött. Három évi 
bujkálás után a román hatóságok mint 
kémgyanust áttették a magyar határon és a 
rendőrségen azután nyomban megállapítot
ták, hogy a határon áttett ember a négy
szeres családirtás elkövetője, akit emiatt 
köröztette is a balassagyarmati ügyészség.

Ferenci Pált pénteken megbilincselve 
•zuronyos fogházőrök Blassagyarmatra 

vttHk
és átadták az ottani ügyészségnek. A «vil- 
kosság részleteinek pontos megállapítására 
exhumálják majd a holttesteket. Ferenczi 
Pál, aki bujdosása alatt is többször vissza
tért az erdő szélén elásott holttestekhez, 
pontosan emlékezik, hogy hol temette el ál
dozatait. Kisbodony a romhányi csendőrön 
alá tartozik s ezért a romhányi csendőrök 
az ügyészség utasítására

a gyilkosság helyére kísérik Ferenczit, 
hogy megmutassa áldozatainak sírjait, 

amelyeket felásnak. Az exhumáláson részt- 
vesz az ügyészség megbízottja, a vizsgáló
bíró, az orvosszakértő és a csendörség ve
zetője. Vasárnap még nem történt az ex
humálás ügyében végleges intézkedés, >a- 
lószinü azonban, hogy kedden ássák fel a 
kisbodonyi családirtás áldozatainak sírját.

Rablóbanda 
garázdálkodik a deb

receni nagyerdőben
Vasárnap egy kereskedjl ás feleségéi támadták 

mag és fosztották ki
Debrecen, augusztus 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A debre
ceni lakosságot több nap óta egy rabló
banda garázdálkodása tartja izgalomban. 
A rablóbanda tagjai a debreceni nagyerdő
ben vertek tanyát s a nagyerdőben — Deb
recen egyetlen kiránduló helyén — sétáló

kirándulókat támadják meg
s fosztogatják ki őket. A debreceni főkapi
tányságra az elmúlt hét folyamán számos 
följelentés érkezett a rablótámadások miatt, 
a rendőrség azonban nem tudta elfogni az 
utonállókat.

Vasárnap délelőtt azután

njabb rablótámadás történt.
A víztorony melletti sétánynál négyen mef, 
támadták Nagy József kereskedőt és felesé* 
git s kést szegezve mellüknek, kényszerűét* 
ték őket összes értéktárgyaik átadására. A' 
sorozatos feljelentés után a debreceni rend
őrség elhatározta, hogy a debreceni nagy
erdő száz holdnyi területén dehkliv- és 
rendőrcsapalokkal razziákat rendezlet a 
rablótársaság kézrekeritésére. A debreceni 
főkapitányságnak az a gyanúja, hogy a 
rablóbanda tagjai munkanélküli napszámo, 
sok,
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Dr. Morvay István Máv. felügyelő 
Bécsben a villamos elé vetette magát

Lelkes ünnepségek keretében 
79 uj főhadnagyot avattak 
a Ludovika-Akadémiában

Dr. Morvay István, a Magyar Államvas
utak reklámosztályának vezetője, MÁV fel
ügyelő pénteken este szokatlan módon 
akart Bécsben véget vetni életének. Este 
nyolc órakor a Schwarzenbergplatzon lévő 
Schwartzenberg Casino előtt a megálló felé 
közeledő

villamos elé vetette magát
és csak a kocsivezető éberségén múlott, 
hogy a villamos nem gázolt rajta keresztül. 
A vezetőnek ugyanis sikerült az utolsó 
percben, mielőtt még Morvay a kerekek alá 
került volna, kocsiját megállítani.

Az öngyilkossági jelenetre nagy csődület 
támadt és a helyszínen megjelent rendőr 
bekísérte az öngyilkosjelöltet a rendőri 
hivatalba, ahol, miután azt a benyomást 
keltette, hogy tettét abnormális állapotban 
követte el, orvosi vizsgálatnak vetették alá.

A vizsgálat során megállapították, hogy 
Morvay, aki még a rendőrségen is folyton 
azt hajtogatta, hogy meg akar halni és azt 
követelte a rendőrségtől, hogy

szolgáltassanak ki számlára valamilyen 
mé/get,

valószínűleg hirtelen elmezavarában hatá
rozta el magát az öngyilkosságra. És mint

Borzalmas korcsmái verekedés három 
halálesettel és négy sebesülttel

Szeged, augusztus 21.
Szombaton, Szent István napján, a déli 

órákban megdöbbentő öngyilkosság történt 
a Szeged-alsótanyai rendőrségen: egy keres
kedő, akit előállitottak a rendőrségre, egy 
őrizetlen pillanatban valóságos

Halálosvégü korcsmái verekedés játszó
dott le vasárnap délelőtt a Szolnok melletti 
Ujszász községben. Az egyik ujszászi kocs
mában vasárnap belépődíjas mulatságot 
rendeztek. Déltájban ittas állapotban arra 
vetődött Alapi István földmives, aki két tár
sával be akart menni a mulalozók közé. 
Felszóllitották, hogy fizessen, azonban Alapi 
megtagadta a fizetést. Emiatt élénk szóvál
tásba keveredett a pénztárossal. A vitatko
zás zajára nagy tömeg gyűlt Alapi és a pénz
táros köré. Alapi István ekkor

hirtelen előrántotta revolverét és hét
szer a körülötte álló tömegbe lőtt.

Mindegyik .lövés ínfafé. Természetesen óriási 
pánik keletkezett s a korcsma udvara csak
hamar

a sebesültek hörgésétől
s a menekülő emberek kiáltozásától lett 
hangos. Csakhamar csendőrök is kerültek 
elő, akiknek hosszas tusa után sikerült a 
még mindig fenyegetődzö Alapi Sándart 
megfékezniük s a csendőrőrszobára beszát 
litaniok.

Közben hozzáláttak a sebesültek össze 
szedéséhez is. Megállapították, hogy

egy Kovács János nevű fiatalember 
meghalt, hat pedig súlyosan megsebesült.

Ezek közül kettőt ujszászi lakására vittek, 

kettőt haldokolva a szolnoki kórházba 
akartak szállítani, de még útközben 

klszenvedíck.
kettőt: Vörös Albertét és Kovács Józsefet 
felhozták a fővárosba és itt a Kun uccai

LegolcsóbbLegjobbLegszobb

• H
PAP. PAP. PAP- 
kárpitosára, vas- «■ rózbútorgyára 

Saönyrg, pckróc. fttggBny, Agy- és asz
talterítők. gyem.'ikkocsfk, nyugszókek. leAny- 
•inba-, előszoba- és kerti bútorok, ernyők is 
sátrak minden kivitelben kaphatók 

GICHNER JÁNOS 
Budapest, VIU Erzsébet körút 20.

Nagy katalógust 33 fillér ellenében postán küldök 

hogy minden rábeszélés ellenére sem akart 
lemondani az öngyilkosságról, szombaton 
reggel az állami elmegyógyintézetbe szállí
tották át.

A hihetetlen hir hallatára ellátogattunk 
dr. Morvay István budapesti Mária-utca 31. 
szám alatt lévő lakására, ahol tényleg azt 
az értesítést kaptuk, hogy szabadságra 
Ausztriába távozott és onnan tőle eddig sem
mi értesítés nem érkezett. Információnk 
szerint dr. Morvay teljesen rendezett anyagi 
viszonyok között boldog családi életet élt 
és igy érthetetlenül állanak öngyilkossági 
kísérlete előtt. (

Dr. Morvay kihallgatásakor öngyilkossá
gának okául azt jelölte meg, hogy Inns
bruckban

kalandos körülmények között összes 
ruháit és értékelt ellopták tőle

és az a körülmény, hogy teljesen kifosztot- 
tan állott idegen földön, késztette öt az ön
gyilkosság elkövetésére.

A bécsi rendőrség a Máv. felügyelőnek ezt 
az előadását nem fogadta el az öngyilkos
ság magyarázatául és annak földerítése cél
jából sürgősen folyamatba tette a nyomo
zást.

kórházban helyezték el, ahol azonnal meg
operálták őket, mert Vörös súlyos haslövést, 
Kovács pedig szájlövést szenvedett.

Az ujszászi csendőrség a szolnoki rend
őrséggel karöltve megindította a véres vere
kedés ügyében a nyomobást, ma este pedig 
a pestvidéki ügyészségről vizsgálóbíró uta
zott le Ujszászra. 

Lélekemelő ünnepségek közt, előkelő közön
ség jelenlétében avatták fel Szent István napján 
délelőtt a Ludovika-Akadémia kertjében a hon
védség 79 uj főhadnagyát. Pont 11 órakor éles 
klirlszójel mellett megérkezett a kormányzó 
Magasházíj László szárnysegéd kíséretében és 
a Himnusz hangjai melleit ellépett a Ludovika 
Akadémia zászlóaljának arcéle elölt, majd he
lyet foglalt a számára előkészített emelvényen. 
Á különböző egyházak lelkészei, valamint Sí
posa Árpád tábornok lelkesítő beszéde után a 
kormányzó elé lépett az uj főhadnagyok cso
portja. akiknek nevében Siegler Endre főhad
nagy tett lelkeshangu fogadalmat a kormány
zónak. Ezután Horthy Miklós kormányzó inté
zett beszédet az uj főhadnagyokhoz, rámutatott

Harakirit követett el 
a rendőrségen 

egy előállított kereskedő
A rendőrtisztviselő késével 

felhasitotta a gyomrút

barakrit követett el önmagán.

Bóka János szegedi kereskedő, aki ga
bonaadásvétellel foglalkozott, nem számolt 
el az utóbbi időben ügyfeleinek rendes időre 
a reábizott nagy pénzösszeggel. Több gazda 
feljelentésére a rendőrség elővezetési paran
csot adott ki ellene. A Szeged-alsótanyai 

arra, hogy a magyar hadsereg tisztjeiben esz* 
menyivé tisztulva kell lobogni minden nagy éa 
örökkévaló erénynek.

— A magyar nép, — mondotta a kormányzó 
— mindenütt győzedelmeskedett. Adófizető pol
gáraink itthon győzlek egy szinte kilátástalan 
küzdclcmfifcn katasztrofális pénzügyi helyze
tünk szanálása körül. A helyzet még mindig 
elég nehéz s az állam még azoknak sem tud 
teljesen gondtalan megélhetést biztosítani, kik
nek biztonságát és nyugalmát köszönheti.

A kormányzó beszéde további részében tanu
lásra, idegen nyelvek elsajátilására buzdította 
a fiatal tiszteket.

Az ünnepség a Ludo\ ika-Akadémia zászlóal
jának diszfeivonulásával ért véget.

rendőrség hosszas keresés után rátalált 
Bókái Jánosra, akit vasárnap délben előál
lítottak a rendőrségre. A kihallgatás során 
a jegyzőkönyvet vezető rendőrtisztet a tel- 
fónhoz hívták. Mialatt a rendörtisztviselő 
telefonált, nz elkeseredett kereskedő

felkapta a tisztviselő asztalán levő nagy 
paplrvágó kést s azt teljes erejével a 

gyomrába döfte.

1A kés markolatig fúródott a szerencsétlen 
ember hasába, úgy hogy a mentők életve
szélyes állapotban szállították a szegedi köz* 

I kórházba.
Életbenmaradásához kevés a remény.
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KI I KI
— A Szent Jobb árvái. Kilencedszer vir

radt /cl és mtilt el Szent István-napja az első 
szomorú Szent István-nap óla. .Mióta tiltó 
vörös vonalat huzott a Szent Jobb gyerme
kei közé a kéz, amely durván kitördelte a 
szent korona ékköveit. Mióta hatvanhárom, 
véren szerzett ősmegye közül negyvenkilenc
ről letépte Szent István védőpaláffját ün
neplő díszbe öltözött az ország a kilencedik 
István napra, lobogót lengetett a nyárvégi 
szél, büszke háromszinü lobogót és a szivár- ' 
vány pazar színeiben pompáztak, ragyogtak 
rakéták a Gellérthegy ormán. .1 rakéták 
örömiijjongásos fényében ne feledkezzünk 
meg és nem feledkeztünk meg arról, hogy 
az ünnepi tűz csak tizennégy megyére veti fel 
nyél és a szükreszabott határokon tul rab
milliók figyelik bizakodva, sóvárogva a láng 
lobbanását. Szomorú Szent István-nap mú
lásán. ünnepi lüzek-lángok kialvásán szorít
suk össez a fogainkat s erős karral, feszülő 
izommal dolgozzunk — dolgozzunk és vár
juk az uj, boldog ünnepet, mi, a Szent Jobb 
szegény árvái.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet 
vasárnap az időjárásról a következő, 
prognózist adta ki: Egyelőre túlnyomó', 
száraz idő várható hőcmelkedéssel. j

— F.gy volt mentőorvos rejtélyes Hngyllkcs- 
sdgn. Dr. Buday Rezső negyvenéves volt men
tőorvos, magántisztviselő, szüleinek Dob-utca
10. szám alatt lévő másodikenieleti lakásán 
felakasztana magát s mire tettét észrevették és 
a menl/Vk a helyszínre kivonultak, már ki is 
szenvedett. -Dr. Buday, aki kezdetben mentő
orvos volt, n tőzsdei konjunktúra idején a 
tőzsdére ment és ott vagyonra telt szert. A 
tőzsdei krach később azután nz ő pénzét is el
vitte, úgy hogy teljesen tönkrement. Dr. Buday, 
aki ezután egy bakteriológusnál vállalt állást, 
nz utóbbi időben hirtelen teljesen magábazár- 
kózotlá lett. Napokon keresztül nem érintke
zett senkivel, teljesen visszavonult életet élt és 
most .szombaton hajnalban, anélkül, hogy bár
milyen értesítést hagyott volna hátra, öngyil
kossággal vetett véget életének. A rendőrség ép
pen ezért nyomozást indított nnnnk felderítése 
céljából, hogy mi készteíle dr. Buday Rezsőt 
az öngyilkosság elkövetésére.

— Kedden temetik Vadász Miklóst. A Pa
risban élete delén elhunyt nagynevű magyar 
feslőmüvés, Vadász Miklós holttestét Paris
ból hazahozták s kedden temetik el a fővá
rosban. Párisból ■ hazaérkezett Budapestre 
az elhunyt művész tcstvéröccsc. Vadász Ist
ván is, valamint a család többi tagjai. A 
temetésen a budapesti művészvilág számos 
la/*ja y.csz részt.

— Az Unglivdry László faiskola, szőlő- és 
borgazdasági rt. Cegléd, most bocsájtotta ki a 
minden gazda s kortmlvolŐ által nagyon jól 
ismert nagy képes árjegyzékét.' Az Ízléses és ki
válóan összeállított katalógus tartalmazza a fa
iskolai növények, konyhakerti és virágmagvak, 
kertészeti szerszámok legteljesebb és szaksze
rűen tájékoztató árjegyzékét. Az árjegyzékei 
kibocsátó céget érdekelné nz is, hogy az ár
jegyzéket kérő olvasóink vidékén milyenek a 
talaj- és éghajlati viszonyok, hogyan fejlődnek 
oll nz egyes gyümölcsfajok és hogy vannak-e 
n környéken nagyobb gyümölcsösök. Ezt az ár
jegyzéket mindenki, aki lapunkra hivatkozva 
kéri azt a cégtől, ingyen és bérmentve kapja 
meg. Minden olvasónknak, aki ilyen természetű 
kérdésben érdekelve van, szívesen ajánljuk a 
fenti céget. Az Unghváry László rt. Cegléd 
budapesti irodája, IV., Váci-utCR 29—33. kész
ségesen áll mindenkinek rendelkezésére. Tele- 
fonsznmn: Teréz 118—48. A csodaszépen kiállí
tott árjegyzék a Pallos nyomdai míiintézclböl 
került ki.

— Ellopták nz: óráját a villamosban. Szent 
István-nnpján este a Rákóczi-uton egy zsúfolt 
villamosban kilopták Béla Miklós színész, a 
Vigszinház tagjának zsebéhői ezüstóráját. A 
rendőrség nyomozza a zsebtolvajt, akit a káro
sult színész — miután a zsebóra egyben em
léktárgy is — arrn kér, hogy az órát meg
felelő ulánvételi összeg mellett küldje vissza 
postán a Vígszínházba.

— Temetés. Gerendái Klára hosszas szenve
dés után 23 éves korában meghalt Budapesten. 
Az elhunytban, akit vasárnap délután temettek 
el. Rétlaky Ferenc főorvos és neje sógornőjü
ket, illetve nővérüket gyászolják.

— A gyömről-utl vámnál halálra gázolt a 
ceglédi vonat egy embert. Ma délután halá
los szerencsétlenség történt n gyömröi-uti 
vámnál. Pdmer Ferenc 52 éves villanyos, 
vasúti segédmunkás át akart bújni a leeresz
tett vasúti sorompó alatt. Ebben a pillanat
ban arra robogott n ceglédi gyorsvonat, 
amely a szerencsétlen embert elkapta és 
halálra gázolta.

— Megnyílt a Széchenyi strandfürdő. A 
Széchenyi-fürdővel kapcsolatosan létesitett 
uszoda (strandfürdő) a nagy közönség ré
szére a folyó évi augusztus hó 10 én pénte
ken déli 12 órakor nyílt meg. Az uj fürdő 
nagy méreteivel, többszáz kabinjával és öl
töző-szekrényeivel, valamint a legmoder
nebb berendezésével, igy többek között 3 
hatalmas medencéjével a nagyközönség 
minden kívánalmának teljesen megfelel. 
Művészi kiképzése pedig a főváros újabb 
látványosságai közé tarlozik. A fürdő na
ponta reggel 7 órától áll a fürdőtök rendel
kezésére.

— Ismét üzemben n Btthm hordógyár. A jó 
hírnevű Böhm hordógyár — mint értesülünk 
■— üzemét Böhm Kálmán vezérigazgató igazga
tása mellett újból megkezdte. A Böhm bnrd/ 
•yár ideiglenes tele főm láma; 302 2<V

A Pester Lloyd ünnepi számában Walko 
Lajos külügyminiszternek egy cikke jelent 
meg, amely a dunai államok politikai és 
gazdasági perspektívájával foglalkozik. A 
külügyminiszter a cikkben

állást foglal egy gazdasági dunai kon
föderáció terve ellen. ’

Kifejti, hogy Magyarországra nézve az 
ilyen gazdasági együttműködés általános 
termelési szempontokból nagy hátrányok
kal járna. Azok az áldozatok, amelyeket a 
lakosság az utóbbi években gazdasági téren

Walkó Lajos külügyminiszter 
a dunai konföderáció ellen

hozott, sokkal nagyobbak, semhogy az 
ilyen, már meglévő szerződéseken túlter
jedő gazdasági együttműködéssel kockáz
tassa az áldozatok által elért kedvező ered
ményeket. Azonkívül

messzemenő politikai befolyásolás Is 
származhatnék ebből,

úgyhogy a magyar körök a gazdasági dunai 
konföderációnak nem Volnának megnyer- 
hetök. A külügyminiszter cikke nagy feltű
nést kellett és élénken foglalkoztatja főként 
az osztrák sajtót

szállitot-

18-ik m. 
Ezeken 
kisorso- 
fönyerc-

— Autóbaleset a Gcllért-téren. A Geliért- 
téren a Bp. 22—667-cs jelzésű autóból hir
telen kanyarodás közben kieseit Mócár Gi
zella 28 éves háztartásbeli nő és koponya
alapi törést szenvedett. — Ugyancsak ki
esett az autóból Fóris József 23 éves bádo
gossegéd, aki a balkarját törte. Mindkettő
jüket a mentők a Rókus-kórházba 
iák.

— Holnap, kedden kezdődnek a 
kir. osztálysorsjáték föhuzásai. 
szenzációs nyeremények kerülnek 
lásra: a jutalom 300.000 pengő, 
mény 200.000, azután 100.000, 50.000, 40 
ezer stb. pengő, összesen 28.000 nyeremény. 
El ne felejtse a megújítási betétet még ma 
befizetni!

— Újítás a gramofón terén. A közönség 
legkellemesebb szórakozása az I. Nemzetközi 
RcklámkiáUiláson, azt hisszük, a „Homo- 
phon Company** berlini cég által kiállított 
„Homocord" villanykészülékck és lemezek 
bámulatos, lebilincselő teljesítménye volt. 
Áhítattal hallgatták e « készülékek tiszta 
hangcsengését, eredeti hangvisszaadását és 
lermészethü visszaíükrözés folytán maguk 
elé képzelték a lejátszott lemezek szerep
lőit. zene- és énekkarát. Talán sehol sem 
volt oly nagy az érdeklődés és kereslet, 
mint ezen pavillonnál, de nem is csoda, 
mert az óriási hanglömörség a kiállítás 
minden látogatóját már a terembe lépéskor 
vonzotta.

— Megszűnt a szikszói pnp-háboru. A szik
szói zavargások, amelyek Kocsis János plébá
nos! kinevezése rááll törtek ki, békés befeje 
zést nyertek és nz uj lelkész vasárnap már 
prédikációját is megtarthatta. Szabó Nándort 
Mádra nevezték ki lelkésznek. A miskolci 
ügyészség kilencven ember ellen, nkik Kocsist 
megnkadályozlák, hogy a templomba mohos 
sen, megindította nz eljárást, két miskolci 
gazdát pedig őrizetbe vettek.

— Kolozsvárt Balogh Jancsi ezüstolakettrl , 
kapott a balatonfüredi fUrdőlgazgatóságtól. 
Megható ünncpellclésben volt része Szent Ist
ván napján Bnlatonfüredcn Kolozsvári Balogh 
Jancsi cigányprímásnak. Bánó Dezső kormány-] 
főtanácsos, a Balatonfüredi RT. ignzgnlósáaa ne
vében szép beszéd kíséretében egy ezüstplaket- 
tet adott át Baloghnak, aki könnyekig megha
tottál) mondott köszönetét a kitüntetésért.

— Halálos baleset munkaközben . Békés
csabáról jelentik: Halállal végződő súlyos sze
rencsétlenség történt a MÁV., pályaudvar köze
lében. Bálint György 24 éves nőtlen napszámos
munkás két társával nehéz cfemenlcsalornarészt 
görgetett egy faszerkezeten. A nagy teher alatt 
a faszerkczel korhadt gerendája letörött és Bú- ' 
lint oly szerencsétlenül esett az árokba, hogy • 
a négy és fél mázsás ccmcntcsatomarész rá
esett. Bálint a rettenetes ütéstől azonnal kiszen
vedett. Vizsgálat indult meg annak megállapí
tására, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a 
felelősség.

— Szent Tstván-napján is tárgyalta a tör
vényszék Péchy főispán rágalmazás! pőrét. 
A debreceni törvényszék Jeney-tanácsa, 
mely pénteken kezdte meg Péchy László 
László császári és királyi kamarás, Szat- 
már-, Ugocsa- és Bereg vármegyék főispán
jának mátéfalvai Zöld Aladár, volt csendőr
százados, határrendörségi felügyelő ellen in
dított rágalmazást és becsületsértési pőré
nek tárgyalását, szombaton, Szent Islván- 
napján is tárgyalta ezt a nagy port felvert 
ügyet — zárt ajtók mögött. A pörben — me
lyet hétfőn folytatnak tovább — kedden hir
deti ki ítéletét a bíróság.

— Külföldi támadások Rothermcrc lord el
len. A párisi Le Temps mai száma vezércikkben 
foglalkozik Marinkovich jugoszláv külügymi
niszternek a Rothermere lord akciójával kap
csolatos kijelentésével. A lap a kijelentéshez 
azt a reflexiót fűzi, hogy a kisantant semmi
képpen sem fogadhatná el a trianoni béke re
vízióját. A cseh kormány is megrendelt tünte
tést rendezett a revíziós mozgalom ellen. Szom
baton, Szent István napján tót tömeg gyűlt 
össze Pozsonyban és a megrendelt gyűlés „egy
hangúlag" tiltakozott Rothermere lord akciója 
ellen. A Ruthénföldön is hasonló módon elő
állított kijelentés hangzott el. A ruthénföld 
alkormányzója egy cseh lap munkatársa előtt 
állást foglalt Rothermere lord akciójával szem
ben és kijelentette, hogy szerinte a mozgalom 
nem talál visszhangra a ruthén vidéken.

— Családi érvelés — vasdoronggal. Bleger 
Istvánná 50 éves háztartásbeli asszony férjével 
Újpesten az utcán összeszólalkozott. A vita he
vében a férj felkapott egy vasdorongot s fele
ségét azzal fejbevágta. A mentők az asszonyt 
súlyos sérülésével a gróf Károlyi-kórházba 
szállították.

—- Drámai Jelenet egy vígjáték főpróbáján.
A kuliszák világában élénken pertraklálják azt 
a csetepatét, amely nemrég játszódott le egyik 
énekes színházunk színpadán. Az őszi slágert, 
A nappmosús-t próbálták. Már tul voltak az 
első veszekedéseken, a szerző már boldog mo- ----------- - -------------
sollyal hallgatta a tűzoltók, öltözletönök és János vörösrézára és vegyi ipari gépgyárosban, 
kulisszatologntók jóindulatú kritikáit, mikor. a fémiparosok országos szövetségének el- 
mint a derült égből lecsapó villám, majdnem ■ nöke s a magyar ipar egyik legékesebb repre- 
felborult az idilli béke és öröm. Kellékespróbn ’ «ntánsa. A Cziegier-gyár (Koszoru-utca 12.) 
folyt, folydogúlt... A nagymosás főjeleneté.- nagyszerű alumínium zsírolvasztó üstöket mű
nek próbája következett. Szegény kellékes ősz- Int be, amelyekben a zsír teljesen fehér marad 
szchordolt tpknőt, rocskát, standért, kefét,]''8 ezáltal exportra képes.
rumplll, sbnppnnt, lupkörat a míg Inllm Pillái HaaenUrl Ede (VI.. Cscngeri-uica 531 Az or- 
ludja ml > szöszt. A szeszélyes szőke príma- ' .zágazerle híres, negyvenéves, esöudvar néven 
<l°nna Árgus-szemekkel vIzstAlln a kellékeket, közismert cég pavillonja a kiállítás egyik diszél 
A leknél, rocskí standén Hanem amikor a ; képezi. Kiállítóit vascsövekéi, gőzfűtési bérén- 
kefét és a rumnllt meglátta, éktelen barnára a. ___ ________ ■ ., . .

Vas- és reklamkiállitás 
az Iparcsarnokban

A Magyar Vaskercskcdők és Vasiparosok Or
szágos Egyesülete 25 éves jubileuma alkalmá
ból a városligeti Iparcsarnokban vas, gép, ház
tartási, ipari, továbbá reklámkíállitást rende
zett. A kiállítás felöleli úgyszólván az egész 
magyar vas, gép és háztartás íipart és 10 osz
tályon mutatják be a magyar kéznek és a ma
gyar elmének értékesebbnél értékesebb pro
duktumait. A mintaszerűen megrendezett kjál- 
litás összeállításának érdeme Biró Ármint, az 
egyesület alelnökit és Pásztor József igazgatót 
illeti.

A kiállításon résztvevők közül különösen a 
következő cégekre hívjuk fel a közönség figyel
mét:

Arányi Adolf rézmüúrugyáros (Újpest, Lő- 
rinc-utca 11) nagyszabású kiállítása a harminc 
év óta fennálló kitűnő vörösréz-, mosó-, pálin
kafőző-, asztali tűzhely-, üstkészilményeit mu
latja be. A kiállítás méltó bizonyítéka a gyár 
fejlődésének és annak, hogy modem kivitel és 
nz árak olcsósága tekintetében abszolút ver
senyképes.

Blebcr Károly épület- éa mülakatos (I., Pá
lya-utca 6) kiállításában házi testgyakorlásra 
kiválóan alkalmas szab, elmés szobaevezŐ-gép 
tűnik fel. A kiállított takaréktüzhelyek, miiko- 

| vácsmunkák mesteri készítménye. ’ Elsőrangú 
találmány a Bieber-féle ablakrugó. A cég ed
dig két aranyérmet szerzett és kiállításával 
szép sikert aratott. Tulajdonosút báró Wim- 
mersperg államtitkár megszólításával tüntette ki.

Ripka főpolgármester régi ismerősét üdvö
zölte a kiállítás megtekintése során Cziegler

kefét és n rumplit meglátta, éktelen haragra 
gerjedt és a drága rckvizitumokat szegény kel
lékes fejéhez hajigálta. A boldog szerző holtra 
rémülten csittitotfa n magából kikeli művész
nőt, aki reszkető haraggal támadt a megijedt 
kellékesre: „Ki az ördög látott máma a mosás
hoz kefél és rumplit használni? Hozzatok 
Meister-szappant, nz minden kefe, lugkő. rum- 
pli nélkül hófehérre mossa és nem rongálja a 
ruhát".

dezésekel és fürdőszobaberendezéseket a lcg- 
polgáriasabbtól a legfényüzőbbig, úgyhogy azo
kat az Iparosok szakszerűen megnézhessék. 
Wimmersperg államtitkár Fazekas Ákossal, a 
cég egyik tulajdonosával feltűnő hosszú ideig 
elbeszélgetett; megkérdezte, hogy a cég sokat 
cxporlál-e és hogy hazai gyártmányok eladásá
val foglalkozik. Miután kielégítő választ kapott, 
a látottak fölött nagy megelégedését, tetszéséi 
fejezte ki.

Harry Piel bravúros blatl Hímje I

R0MAN0V0K KINCSF
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— Motorkerékpár és egy teherkocsi ösz- 
szeütközése két sulyos sebesüléssel. Kispes* 
len a piac-téren egy motorkerékpár és egy 
teherkocsi összeütközött. A kerékpáron ülő 
Szalnár József 22 éves magántisztviselő és 
a mögötte ülő Klarovics Mária 26 éves ma- 
gántiszlviselönö az összeütközés következté
ben sulyos sérüléseket szenvedtek. A men
tők a Szent István-kórházba szállították. A 
rendőrség a vizsgálatot nieginditotta.

— Delmár VValter győzött a palerml 
autóversenyen. Triesztből jelentik: A pa- 
lermi autóverseny győztese Delmár Wallcr, 
az európai hirü magyar versenyző lett 8 p 
4.6 mp-es idővel.

— A Slávta legyőzte Újpestet. Prágából je
lentik: Prágában vasárnap folyt le a Slávia és 
Újpest csapatni közötti európai kupa-mérkő
zés. A futballmérkőzés a cseh csapat 4:2 (2:2) 
győzelmével végződött.

A Belvárosi Takarékpénztár félévi mérlege. A Belvá
rosi Takarékpénztár Rt. igazgatósága megállapította az 
intézet félévi mérlegét, mely 467.257.59 pengő tiszta 
nyereséggel zárul az előzó teljes évi 4:14,111.79 pengő 
nyereségével szemben. Az idei félév nagyobb nyeresége 
egyrészt annak a következménye, hogy a Belvárosi 
Takarékpénztár az év elején alaptőkéjét 3,000 000 pen
gőről 6,000.000 pengőre emelte fel, másrészt az elmúlt 
félévben a Belvárosi Takarékpénztár igen élénk üzlet
menetre tekinthet vissza. Az intézet kezelésére bízott 
idegen tőkék összege, 22 millió pengőről 31 millió 
pengőre, a vállótárca állománya pedig 11 millió pen
gőről 20.5 millió pengőre emelkedett. Jelentékeny mér
tékben fellendült n takarékpénztár jel’.álogüz.etc is. 
miután az intézt záloglevele iránt a külföldön állandó 
kereslet mutatkozott. A Jeüutóbbi időben a községi 
kölcsönüzlctet is újból megkezdte a takarékpénztár. A 
Belvárosi Takarékpénztár 7;!<%-os angol fontra szóló 
zálogleveleket és 7%-os pengőn? szóló községi kölcsön- 
kőtvényeket bocsát ki, amelyekből eddig összesen mint
egy 10 millió pengő értéket helyezet el a külföldi 
pi^eokon: Amszterdamban. Londonban és Newyorkban. 
A Belvárosi Takarékpénztár legutóbbi alaptőkcemelé 
•ében tudvalevőleg jelentékeny mértékben vett rész.t az 
angol töke is. Az intézet részvényeit Angliában teljes 
sikerrel helyezték el és ennek következtében a londoni 
tőzsde vezetősége hozzájárult a Belvárosi Takarékpénz, 
tár részvényeinek a londoni tőzsdén való jegyzéséhez.
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keresek a VII. kerületben, elstf 
vagy második emeleten. Cse
rébe adom háromszobás, hallos, nagy
szerű helyen levő, elsőemeleti, lép
csőházi, igen szép, modern lakásomat. 
Vagy anélkül is. Ajánlótokat kérek 
.. 'zonnal“ a kiadóba ahol esetleg 

cím is megtudható.
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színház MOZI
Négy ép fogfát huzattá ki 
Fehér Artúr szavalóművész 
egy fllmszkeccs szerepért, 
amelyet el sem játszhatott

Sorozatos perek indulnak Fenyő Sándor ellen, 
aki a „Hoilyvoodi éjszakák** című szkeccsre 
színészt, rendezőt és irót kötött le, de köz

ben lemondott a tervéről

SZÍNHÁZI napló
V

Lábasa Jucival kapcsolatban az utóbbi 
időben a legkülönbözőbb szerződési kombi
nációkat hiresztelték. Elmondták azt is, 
hogy kivándorol, mert itthon nem találja 
meg a szerepet és helyet, amely megilletné. 
Mit mond a primadonna ezekről?

—- Nemrégiben együtt voltam Leltárral, 
akinek társaságában elzongorázták nekem 
a Cárevics-et, Őszintén lelkesültem 
mert ennél klasszikusabban szebb, 
ipabb operett muzsikát hosszú évek 
nem hallottam. 
Király 
vics-et

érte, 
fino- 

hosszu évek óta 
Miután Lázár igazgató a 

Szinház számára lekötötte a Cárc- 
és

Lehár egyenes óhajára
kért 'fel a címszerep eljátszására — 
örömmel mondtam igent. Nagyon 

mert ezzel

— Maga az első, akivel hazaérkezésem 
után beszélek. Pár napig bezárkózom a szo
bámba, senkivel sem érintkezem, — csak 
az utón szerzett impresszióimnak élek. 
Higyje el, egyetlen egy okos dolog van a 
világon — utazni. Meglepetéssel hallottam, 
hogy távollétcm alatt velem kapcsolatban 
házassági híreket lansziroztak. Hát ezt leg
határozottabban

meg \ell cáfolnom
Eszem ágában sincs egyelőre férjhezmenni.

A szezon a filmgyártás jegyében indul el. 
Mig a Star műtermében a„Hetedik fátyol" cím 
alatt készítenek egy drámát, addig a Corvin- 
filmgyár atelicr-jében készül az első Gárdonyi
film.

Két hónappal ezelőtt, mikor dühöngött 
Pesten a filmszkeccsjárvány, Fenyő Sándor 
egy mozgószinház igazgatója elhatározta, 
hogy íllmszkeccsvállalkozó lesz, összeült 
Forró Pál íróval, akivel elkészittette a

Hollywoodi éjszakák
szkeccs szcenáriumát. Forró kitűnő szcená- 
riumot irt, voltak henne görlök, dívák, 
meztelenség, látványosság, humor, dráma s 
minden egyéb, amit a nyár és a filmvállal
kozó kívánt. Forró a Hollywoodi éjszakába 
még Bánky Vilmái és Rod la Roque-l is be
lekalkulálta .akiknek eredeti tervük szerint 
éppen most, augusztusban kellett volna 
megérkezni.

A szcenárium elkészülte után a vállalkozó 
rendező és színészek után nézett. A szkeccs 
rendezéséről Gaál Bélával tárgyalt, akivel 
közösen a film főszerepére Fehér Artúrt 
a neves szavalómüvészt akarták szerződ
tetni.

Mellékszereplőkről is gondoskodás tör
tént, mikor egyik este Fenyő Sándor vállal
kozó vacsora keretében együttes tanácsko
zásra hívta meg azokat, akiknek szerepet 
szánt a Hollywoodi éjszakák körül.

A vacsorán azután megállapodott a szer
ző Gaál Bélával, akit a szkeccs rendezésével 
és Fehér Artúrral, akit a film főszerepének 
eljátszásával bízott meg. Forró Pál szcená
riumát pedig úgy a rendező, mint az imént 
szóval leszerzödtetett főszereplő aprobálták.

A bonyodalom innen kezdődik. Gaál Béla 
megjegyzésére Fenyő Sándor vállalkozó 

kifogásolta Fehér Artúr aranyfogait, 
amelyek a készítendő filmen feketének lát
szanak. Az ügy érdekében Fehér Artúr

vállalkozott arra, hogy aranykoronáit, 
azámszerint négyet és a hozzátartozó 
fogakat kihúzassa és helyébe porcellán- 

fogakat csináltasson.
A rendező és a vállalkozó örömmel vet-

ték a színész szokatlanul lojális ajánlatát és 
abban egyeztek meg, hogy a felvételek Fe
hér Artúr fogainak

rendbehozatala után kezdődnek.
Ezzel az ügy el volt intézve és a vállalkozó 
az írásbeli szerződés átnyujtását, amely

január 10-ig kötné Fehér Artúrt, 
a legközelebbi találkozójuk alkalmára Ígérte 
Fehér Artúr a filmezés reményében elment 
egy tanárhoz és

négy- ép fogát óriási szenvedés árán egy 
napon kihúzatta.

A második héten már kész volt az uj por
cellán fogsor, amellyel jelentkezett Fenyő 
Sándornál. Itt érte a meglepetés Fehér Ar
túrt, mert Fenyő Sándor kijelentette, hogy 

lemond a HoIIywood-1 éjszakákról és 
azt már nem hajlandó elkészíttetni.

Közben ugyanis az történt, hogy a szkeccsek 
divatja elmúlt és a vállalkozó elvesztette a 
kedvét. Fehér Artúr hivatkozott arra, hogy 
a szkeccs miatt

négy fogát huzatfa ki,
közben kénytelen volt lemondani egy sereg 
fellépésről, amelyek mind anyagi kárt je
lentenek, nem is beszélve arról, hogy

január 10-lg a fllmszkeccs miatt nem 
vállalhatott más szerződést.

Miután Fenyő nem volt hajlandó Fehér Ar
túr, Gaál Béla és Forró Pál szerződéssze
rinti igényeit kielégíteni,

Fehér Artnr 120 millió, Gaál Béla 60 
millió és Forró Pál 12 millió korona 

erejéig pert indítottak Fenyő ellen.
Színházi körökben nagy érdeklődéssel néz
nek a per főtárgyalása elé, ahol eldől az is, 
hogy' Fehér Artúr kihúzatott fogáért meg
kapja-e a kért anyagi rekompenzációt.

Stób Zoltán.

engem 
nagy . _________
ambicionálom ezt a szereept, ____ ____
végre rehabilitálva lesz a sokat csepült 
operett-műfaj. Egyelőre azonban nyaralni 
Biaritzba utazom, — nem királynőnek — 
tette hozzá nevetve.

Szent a béke a Magyar Színházban, mert 
mára kibékültek a haragos ellenfelek, Tit
kos Ilona, Biller Irén, Faludi és Neumann 
igazgatók. A béke, amely a színháziak 
nagy örömére létrejött, változatlanul 
hagyta a régi helyzetet, amennyiben a Bon 
garcon főszerepét Biller Irén próbálja, mig 
Titkos Ilona minden tárgyalásai ellenére 

nem szerződik a Vígszínházhoz 
hanem a Magyar Színház tagja marad. A 
Magyar Színházban már meg is kezdődtek 
a Bon garcon próbái, amelynek bemutatója 
szeptember közepén lesz. A Magyar Színház 
augusztus 27-én, szombaton nyitja meg ka
puit tavalyi nagy sikerével, az Oroszország- 
aal.

A Nemzeti Szinház is behivta tagjait és 
megkezdte próbáit. Újdonságot még egyelő
re nem próbálnak, de erősen készülnek 
Zilahy Lajos

átdolgozott „Fehér szarvas"-ára 
amelynek a hírek szerint elmarad a negye
dik felvonása. De más érdekessége is lesz a 
Fehér szarvas „premiérjének“. Kiss Ferenc 
szerepét Csortos Gyula fogja játszani, aki
nek ez. lesz az első Nemzeti Szinházbeli fel
lépése.

Agy’Isten Biri
a címe ennek a filmnek', amelyet Gárdonyi ha
sonló cimü drámájából visznek a vászonra. 
Agyj‘ Isten Biri-t cgv fiatal és tehetséges ren
dező, György István készíti, aki egyúttal a Gár
donyi-film szcenáriumirója is. A főszerepeket 
Somogyi Bogyó, Kompóthy Gyula, Delly Ferenc 
és Kürthy József játsszák.

A Városi Szinház ma egyelőre újra becsukta 
a kapuit, de zárt ajtók mögött lázas munka fo
lyik a legközelebbi újdonság előkészítésére. 
Békeffy—Lajtai Mesék az írógépről cimü ope
rettjét próbálják, aminek az a pikantériája, 
hogy ennél az operettnél kezdiel

Király Ernő főrendezői működését 
nriikÖ- 

az ope- 
Hunthy

a Városi Színházban. Király rendezői 
dése mellett színészi szerepet is vállalt 
rettebn, amelynek női főszerepeit 
Hanna, Zilahy Irén játsszák.

Utókura a Zugligeti Fácánban. A 
környékének legközelebbi és legszebb helyén 
fekvő Fácánban, amely a legjobban felszerelt 
elsőrangú nyári klimatikus üdülőhely, most a 
nyár végén a legpompásabb az utókura. Olcsó 
penziórendszerü szobái, gyönyörű, előkelő 
étterme minden igényi kielégítenek. Villamos- 
és autóbuszközlekedés.

főváros

Rákosi Sxldl 35 éve fennálló, nagyhírű drá
mai és opcrcttiskolája szeptember 5-én kezdi 
meg étidéi működését. A tantestület a főváros 
legkiválóbb tanerőiből áll Rákosi Szidi veze
tése alatt. A tantestület tagja Pásztor Béla, az 
UFA filmszínház igazgatója. Az jskola a Király
ét Belvárosi Színházakkal van* szoros összeköt
tetésben. Beiratás augusztus 24-től naponta 
délután 3—5-lg VIL, Csengery ucca 28. sz. alatt.

Három szerepben egy színész

Ugyancsak alapos próba folyik a Fővárosi 
Operettszinházban a Broodway című darab
ból, amelyet szeptember elején mutatnak be 
a Nagymező utcában. A Broodway-t Szabolcs 
Ernő rendezi, de nagy szerep jut Fodor Artúr
nak, aki

negyven táncbetétet tanít be
A színház több fiatal operettszinésznőt szerződ
tetett az uj szozónjára, köztük Párts Iiát, aki 
tavaly a Városi Színházban működött szép si
kerrel.

A Vígszínház jövő hete
Jubilál az Édenkert.

zsúfolt házak során át hétfőn jut el a múlt 
nagy sikere,

Ai Éden kert.
a huixonőtódik előadás jubileumához. Ritka 
é, ritka előadás találkozik olyan oiilatlau 
mint

színdarab 
tetszéssel.

Harry Liedtke megdöntötte a rekordot és a 
Marcsa katonájában" három figurát alakit99'

Harry Liedtkét kétségtelenül a legtöbbet ke
resett és a legnagyobb népszerűségnek örvendő 
német filmszínészek egyike. Jó humoru, egész
séges élettel teli alakításait az idén nélkülözni 
fogja a pesti publikumot, amely Harry Liedtkét 
már kegyeibe fogadta. Liedtkének egy filmje 
kerül csak bemutatásra az idén, ez a

Marosa katonája,
amely Leó Ascher híres operettjéből került a 
fllmszalagra. A Marcsa katonája Harry Liedtke 
színészi képességeit bravúros alakításban teszi 
próbára. A kitűnő német filmsztár ugyanis 
ebben a filmvigjálékban

hármas szerepet játszik
fregoli képességével. Egyszer mint katona,

másszor mint lakáj, majd mint herceg káp
ráztatja el a publikumot. Partnere ebben a da
rabban a bűbájos Xénia Desny. A Marcsa ka
tonáját az Ufa filmszínház viszi csütörtöki 
premiérjén a közönség elé. Az Ufa azután az 
előszezónból messze kimagasló attrakcióval is 
szolgál. Ez pedig a később sorozatosan bemu
tatásra kerülő cxpediciós filmjeinek első da
rabja. A múlt szezón alatt is osztatlan elisme
résben részesültek az Ufa expediciós filmjei, 
amelynek sora csütörtökön az

Expedíció Perzsiában
cimü cimü ríportfllmmel gazdagodik'. Az Ufa 
expedíciójának tagjai t Stambulon, a Fekete 
tengeren át a sivatagon keresztül autón járják 
be Perzsia ismeretlen részeit.

Asszonyok! Tolsztojt, e 6 g r ó t

Kreutzer szonátá-ia
a ti életetek regénye

Corvin Szinház Capltol

Férjek!

.u

Az újpesti Blaha Lujza-Szinház szezonnyitó 
előadásai a legteljesebb

siker jegyében
peregtek le. Táblás házak' nézték végig a , in
pás műsort, melynek minden száma friss, üde 
és szórakoztató. A varieté Újpesten egy csa
pásra hódította meg a közönséget. Ma este 
Dénes és Pethes fellépte adott uj szint a kaabré 
variettének.

Ab Üdénkért.
amelyben sxerencsósen váltakoznak aj; érdekes és poé- 
tikus jelenetek és minden szerep nagyszerű alakításra 
ad módot.

Gaál Franciska, Góthné Kertész Ella, Gaisi Ma
riska, Rajna, Gábor, Gótli Sándor. Szerémy Zoltán, 
Gárdonyi Lajos vezetésével résztvesznek az előadásban 
mindazok, akik

Ab Édenkert, 
nagy sikerének részesei.

A Vígszínház előadásai nyolc órakor kezdődnek, Jc. 
gyek a hét minden estéjére már válthatók.

Csütörtöktől Kamara

Megnyitó előadás szombaton, aug. 27-én

Oroszország
Törzs Odry Simonyi Mária
Magyar Szinház

A pénztár m A r árusítja a jegye két

Csortos

Ma jött meg nyaralásából ály Ilona, a 
Király Színház primadonnája, aki beutazta 
egész Európát. Járt Páritban, bejárta Bre
tagne, Svájc, Ausztria, Nérnetőrtzág fürdő
helyeit. Vaály a következőket mondotta e 
sorok írójának;

MÁRKUS P1RK-MŐZI
Telelőn: József 452 — 87.

MŰSOR: 
CjAtörtöktől augusztus 18-tól.

Apa kerestetik vígjáték 7 felvonásban 
Főszerepben : Lillán Harwey, Harry Halm.

Rlnaldö Rinaldinl
Bravúrok, kalandok 8 felvonásban.

Kettős főszerepben . Luclanó Albertiul.
Magyar és Fox híradók

Blőadások kezdete: Sós 10 órakor folytatólag

Egész héten — minden este

Az Edénkért
a Vígszínházban

GUNDEL

i

Szent Coliért

Park - terasz
n.p nyit.. Táno

Délután *• e<le wnc IHlIt

32
szorgalmas munkás dolgozik éjjel-nappal a

ÍHARRFpiEr: RÓMÁNÓVÖÍÖCíNCSEI Átalakít**An él c ■ i n o ■ f t A s A n. 
ünnepélyen megnylIO-elüadAsi 

augusztus 25.
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SPORT
Az FTC vizipólócsapata 
katasztrofális vereséget 

szenvedett a 111. kér. TvE-től 
a Magyar Kupa döntőjében

Gyönge sportol nyújtott a 111. kér. TVE két- 
napos uszőversenye, aminek az volt az oka, 
hogy számos vidéki verseny volt A verseny ki
emelkedő eseménye a kupadöntő volt, amelyet 
n Vívók nem várt hatalmas gólaránnyal nyer
tek meg. Az FTC-t régen láttuk ilyen rosszul 
játszani.

Részletes eredmény:
A Szent István-napi eredmények.

lm m. úszás. 1. Halasi Olivér (UTE) 15 p, 13.2 mp. 
2. Geöcze (OTE) 16 p 03 mp.

100 méteres oldoluszá*. 1. Hollóst (III. kér TVE) 1 p.
50 méteres hötgyuszá*. 1 Cseh Vali, 2. Vékony, 3.
100 métere* gyorsuszá*.. 1. Hollóst (MTK) 2 i>. 36.2 

mp 2 Dobos (Hl. kér. TVF) 2 p. 36.6 mp. 3. Hóiba (III. 
ker TVE) 2 n. 44.2 mp.

1Ó SS métere* gyor«u>zó*taféta. 1. A III kér. TVE 
csapata 5 p. 09.4 mp. 2. A MAC csapata 5 p. 13.2 mp. 3. 
Az MTK csapata 5 p. 16.6 mp. . *

JxSO métere* unior vegyesstaféta. 1. A BEÁI, és az 
FTC. csapata holtversenyben 1 p. 56 mp.

100 métere* hUlgygyorauszás: 1. Kraszner Vilma 
<M1 OS méteres gyorsuszás: 1. Hollósy Béla (MTK) 1 p 
07.4 mp 2. Dobos Lajos (III. kér. TVE). 3. Musitz

ISO métere* mellúszás: 1. Tóth (UTE) 3 p 10.6 mp. 
2, Róna (MUE), 3. Matuay ÍHI. kcr. TVE).

100 métere* lilllgyhdltiszá*. 1 Komáromi Bözsi 
(MUE) 1 p. Í5.2 mp., 2. Kovács Bözsi (MUE) 1 p.

tno ni/teres hátuszás. 1- Avar Mihály (MAC) 1 p. 
24 2 mp. 2 Sznbolczy (BBTE). , , . ,oa

Versenyen kívül indult Bartha Károly, ideje 1 p. 19.6 
mp. volt.

4XM métere* HL oszt. lersenystafétn. 1. MAC 2 p. 
26.6 mp 2 UTE. 3. HL kér. TVE.

I 51 métere* hiilgy-vcrsenystnlétn. 1. MUE, 2. UTE.
50 11#0 H50 I 2B0 métere* staféta. 1. MTK 6 p . 09 mp, 

2. III. kér. TVE 6 p. 12 4 mp.

Magyar vlzlpóló kupadöntő 
III. kér. TVE—FTC 6:1 (3:0).

A III. kér. nagyszerű játék után győzte le hatal
mas gólaránnyal a bajnokcsapatot, rcvnnsot 
vevén a bajnokságban elszenvedett vereségért. A 
Vivők védelme kitünően játszott. A mezőny 
legjobb embere Keserii 1. volt. Az FTC nagy 
csalódást kellett, igaz, hogy a csapat Tűri he
lyén Vértessy II-vel állott fel, aki J ~ 1 
gyönge játékos.

A gólokat Csele (3). Keserű I. (2) 
illetve Keserű II. dobták.

Halmay Zoltán kitünően vezette 
tulcrős játékot.

Küzdelem az I. osztályú bajnokságért
MTK—MAC 3:1 (1:0). A favorit MTK roha

mának keményen állt ellen a MAC csapata, 
amely csak a második félidőbe;: hajolt .njc^ el
lenfélé nagyobb tudása előtt. A győztes csapat 
góljnit Homonav II, (2) é« ” h’« <>•’ tát

pedig igen

és Sárkány

a nehéz,

a griffniadaras csapat góllövője Halász II. volt.

Szekrényessy István uj ifjúsági 
gerelyrekordja 5068 centiméter

Az MTK rendezésében vasárnap folyt le a 
Szücs-vándordijas ifjúsági verseny első napja. 
Mint a többi ifjúsági verseny, úgy ez sem ma
radt cl rekord nélkül. Ezúttal

Szekrényessy István, az MTK Jeles ifjúsági 
gcrelyvető-tehctsége Javította meg a ge- 

relyvetés ifjúsági rekordját.
Rekordon belül végzett n 110 méteres gát

futásban Várnai Béla (MTK) is, eredménye 
azonban gátdönlés miatt nem hitelesíthető. A 
Szücs-vándordlj állása nz első nap ulán: 1. 
MTK 11 ponttal. 2. FTC 11 ponttal. 3. MAC 4 
ponttal.

A 3000 méteres gynloglőbajnokságot Koncz- 
u>ald István (MÁV) nyerte.

Bajnoki versenyek.
Távolugrás, «t»* esapnlveraeny. Bajnok az FTC csa

pni* (br. Gudenus. Dobó. Róna. Major, Xezér) 2949 
cm. 2 A MAC csapata 2892 cm. 3. Az MTK csapata
’ DisskossdoMs. OIUs csapatverseny. Bajnok as MTK 
csapata (Szekrényessy. Kcjnény Kénig. Kiss, Wetsz- 
kopf Z.) 15002 cm. 2. A BBTE csapata 14057 cm. 3. 
Az FTC csapata 13525 cm. .. , . .SOM méteres gyaloglás. Bajnok: honczwald István 
(MÁV) 15 p. 10.8 mp 2. Kremmcr Sándor (KAOE) 
16 p. 39.6 mp. 3. Sörös* Béla (MÁV).

Egyéb számok:
11X110 méteres atafétatutás. 1. FTC 1 p. 54.8 mp. 

2 MTK 1 p. 56 8 mp. 3. MAC 1 p. 59.9 mp. - 
11X1000 méteres stnfétalutás. 1. MTK 29 p. 24.2 mp. 
2. MTE 29 p. 31.6 mp. 3. Vasas. — 110 m. gátfutás 
1. Várnai (MTK) 17 mp. 2. Borosa-(KEAC) 17 mp. 3. 
Arany Mihály (Álba Rcgia) 19.6 mp Várnai eredmé
nye gátdöntés mfatt nem rekord. — 2CI ni. gátfutás. 
1 Arany (Álba Regia) 28.5 mp. - Gerely dóba. 1. 
Szekrénvcssv (MTK) 5068 cm Országos ifjúsági rekord.

2.

barlfttöi csak döntetlent tuaott KicsiKarni, va-
méter«»n'juiio?Aiikhiirts. 1. Macii (Vasas) 6 p. 16 mp. I sámap Szegeden kataszlrófális vereséget szén

it. Cser (MTE). 3. Tibor (MAC).

Boroshordók 
és mindenfajta csomagoló-, zsír- és olajosbordók, 

kádak. új és használt állapotban 

Ládák 
Igen utányoa áron 

Fagyapot 
elsórcndtl minőségben

Német kézre került 
két magyar atlétikai bajnokság

A berlini Malitz megnyerte a 100 és 200 méteres bajnokságokat.
Wiese 400 méteren elsőnek futott át a célon, de pályaelhagyás 
miatt diszkvaiitikálták Jó eredmények az ügyességi számokban

Gyönyörű időben, nagy közönség jelenlétében 
bonyolitották le István király ünnepén és az 
azt követő vasárnapon Magyarország atlétikai 
bajnokságának küzdelmeit. Az ünnepi ese
mény érdekességét a BBTE—KAOE-verseny 
német atlétavendégek startja fokozta. A néme
tek. akik hazájukban nem tartanak az első 
klasszishoz, két magyar bajnokságot vittek 
haza Berlinbe. Malits mind a két sprintbajnok
ságot elragadta. Schlősste 200-on harmadik 
lelt. Wiese is elsőnek futott be a célba, de a 
zsűri pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta.

A bajnoki versenyt általában szép küzdelmek 
lelték érdekessé, a legtöbb számban azonban 
nem érték el atlétáink multévi bajnoki ered
ményeiket. A bajnoki számok közül

a MAC 6, a BBTE 3, a MAFC. a BTC és ■ 
KAOE 1—1 bajnokságot nyertek, egy baj

nokság pedig Debrecenbe került.
A bajnoki versenyről az alábbiakban szá

molunk be;

A Szent István-napi első bajnoki 
napon csak Püspöki, Szepes és 
Somfai Elemér tudták megvédeni 

bajnokságukat
Az atlétikai bajnokságok első napján néhány 

szomorú tapasztalattal lettünk gazdagabbak. 
Malinok Hajda fölött aratott bajnoki győzel
mét múlt évi bajnokaink egyrészének váratlan 
veresége, a multévi bajnoki versenynél lénye
gesen rosszabb idők nem tulságrsan alkalma
sak az atlétikai népszerűsítésére.

A múlt évi bajnokok közül csak Püspöki, 
Szepes és Somfai védték meg bajnokságukat. 
Az uj bajnokok közül a debreceni Király 366 
cm-es rudrugó-eredméye respcktabilis.

A kisérö-program néhány pompás küzdel
met eredményezett. Legkiemelkedőbb a 4X200 
méteres ifjúsági staféta eredménye, amelynek 
során

az FTC ifjúsági stafétája 1 p. 34.4 mp-es 
Idővel rekordott Javított.

Az atlétikai bajnokságok első napjának ered
ményeit itt adjuk:

200 méteres síkfutás.
(Védő: Hajdú Sándor (FTC) 22.1 mp.) Baj

nok: Malits (Berliner SC) 21.7 mp. 2. Hajdú 
Sándor (FTC) 21.7 mp. 3. Schlősste (Berliner 
SC) 22.5 mp. Mellszélességgel nyerve.

Távolugrás.
(Védő: Püspöki Tibor (MAC) 706 cm.). Baj

nok: Püspöki Tibor (MAC) 696 cm. 2. Farkas 
Mátyás (MAC) 691 cm. 3. Somfai Elemér 
(MAC) 675 cm.

Rúdugrás.
(Védő: Karlovits János (MAC) 370 cm.).

Bnjnok: Király (Debrecen) 366 cm. Keleti ke
rületi rekord. 2. Hévízi Frigyes (MAC) 355 
cm. 3. Karlovits János (MAC) 355 cm.

Gerelyvetés.
(Védő: Szepes B^a (MAC) 6100 cm. Bajnok: 

Szepes Béla (MAC) 6023 cm. 2. Gyurki László 
(FTC) 5724 cm. 3. Budavári 5589 cm.

400 méteres gátfutás.
(Védő: Somfai Elemér (MAC) 57.4 mp.) Baj

nok. Somfai Elemér (MAC) 57.2 mp. 2. Feren
czy (MAFC) 58 mp. 3. Dénes (MAFC) 59 mp.

800 méteres síkfutás.
(Védő: Barsi László (BBTE) 1 p. 59 mp.)

A temesvári Kinizsi 
katasztrofális vereséget szenvedett Szegeden

A Sabariával döntetlenül végzett a Kinizsi. 
A Hungária Bécsben legyőzte a Hakoaht.

— A Hétfői Napló tudósitóinak jelenté tel. —
A temesvári Kinizsi, amely évek óta nyeri a 

romániai futhallbajnokságot és eddig bámula
tos eredményeket éri el, a legjobb magyar csa
pattal szemben, a kettős ünnepen Szombat
helyen és Szegeden vendégszerepelt. A Kinizsi 
magyarországi vendégjátéka most balul ütött 
ki. A csapat, amely Szent István-napján a Sa- 
bariától csak döntetlent tudott kicsikarni, va-

I védett.
A Hungária Bécsben járt, ahol a Hakoaht 

, győzte le nehéz küzdelem árán.

Bástya—Kinizsi 6:0 (2:0).
Szeged, augusztus 21.

Súlyos vereséget szenvedett a temesvári Ki
nizsi Szegeden n Bástyától, amely a fenti nagy

1 gólaránnyal verte nz előző napi szombathelyi 
mérkőzésből fáradt romániai bajnokcsapatot. A 
Bástyára előző napi gyönge teljesítménye után 
rá sem lehetett ismerni A Kinizsi támadásai 
az első félidőben kulmiaálódtak. A gólok kö
zül hármat Wahl, hármai pedig Hőss rúgott.

DVTK—Szemére 2:1 (0:1).
Miskolc, augusztus 21

Az uj miskolci proíicsapat játéka nagy csa
lódás! keltett A diósgyőri nmntőregyüttes 
gi őzelme megérdemelt volt.
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Bajnok: Magdus László (MAFC) 1 p. 586 mp.
2. Barsi László (BBTE) 1 p. 58.6 mp. 3. Rcmecz 
(BEAC).

5000 méteres síkfutás.
(Védő: Gross István (MTK) 15 p. 47 mp.) 

Bnjnok: Papp (FTC) 15 p 28.6 mp. 2. Gross 
István (MTK) 16 p. 012 mp. 3. Piros István 
(Szolnok) 16 p. 13 mp. Déli kerületi rekord.

7500 méteren és az ügyességi 
számokban hozott pompás küz
delmeket a bajnokság második 

napja
A közönségnek nz atlétika iránti érdeklődé

sét misem bizonyítja jobban, mint az a körül
mény, hogy a bajnokságok második napján 
mintegy 8000 főnyi közönség élvezte végig a 
versenyt. A németek közül Malits szerzett még 
egy bajnokságot 100 méteren. Wiese győzőit 
ugyan 400-on, a zsűri azonban pályaelhagyás 
miatt diszkvalifikálta a németet. A második 
bajnoki nap eredményeit alább adjuk:

Sulylökés.
(Védő: Darányi József (MAC) 1455 cm.) Baj

nok: Darányi József (MAC) 1432 cm. 2. Bács
almási Antal (BEAC) 1371 cm. 3. Eördögh 
László (BEAC) 1320 cm.

100 méteres síkfutás.
(Védő: Raggambi István (BBTE) 10.8 mp.) 

Bajnok: Malitz (Berliner SC) 10.8 mp. 2. Nagy 
József (FTC) 10.9 mp. 3. Schlősste (Berliner 
SC) 11 mp. 4. Hajdú (FTC) ti mp.

Magasugrás.
(Védő: Orbán Ferenc (SzAK) 190 cm.) Baj

nok: Késmárki Kornél (BBTE) 190 cm. 2. Or
bán Ferenc (SzAK) 186 cm. 3. Udvardy Sándor 
(BBTE) 178 cm. 4. Tóth Miklós (Ludovika) 178 
cm.

110 méteres gátfutás.
(Védő: Püspöki Tibor (MAC) 16.4 mp.) Baj

nok: Püspöki Tibor (MAC) 16.6 mp. 2. Koll- 
mann János (Szombathely SE) 16.9 mp. Észak
nyugati kér. rekord. 3. Ferenczy Ödön (MAFC) 
16.9 mp. 4. Várnai (MTK) 17 mp.

Dlszkoszvetés.
(Védő: Marvalits Kálmán (BTC) 4406 cm{) 

Bajnok: Marvalits Kálmán (BTC) 4486 cm. 2. 
Egri Kálmán (MAC) 4380 cm. 3. Darányi Jó
zsef (MAC) 4104 cm. 4. Bertalan György (BBTE)

1500 méteres síkfutás.
(Védő: Szerb Elek (MAC) 4 p. 08 mp.) Baj

nok: Szerb Elek (MAC) 4 p. 06.6 mp. 2. Bel- 
loni Gyula (MAC) 4 p. 06.6 mp. 3. Gyulai 
(DEAC) 4 p. 07.4 mp. Keleti kerületi rekord. 4. 
Rózsa Ármin (MTE).

400 méteres síkfutás.
(Védő: Barsi László (BBTE) 49.8 mp.) Baj- 

nők: Barsi László (BBTE) 50.3 mp. 2. Gerő Mór 
(KAOE) 50.6 mp. 3. Nagy József (FTC) 51.6 
mp. Az elsőnek beérkezett Wiesét a zsűri pá
lyaelhagyás miatt diszkvalifikálta.

200 méteres gátfutás.
(Védő: Magyar Alajos (KAOE) 26 mp.) Baj

nok: Magyar Alajos (KAOE) 26 mp. 2. Somfai 
Elemér (MAC) 26.2 mp. 3. Farkas Mátyás 
(MAC) 27.6 mp.

Sabaria—Bocskajr 4:2 (3:1). 
Szombathely, augusztus 21.

A Vidéki Kupa vasárnap lejátszott második 
mérkőzése nagy közönség jelenlétében folyt le. 
A Sabaria vasárnap már lényegesen jobban 
mozgott, mint előző nap a Kinizsi ellen. A 
szombathelyi csatársor ám erős ellcntállásra 
talált a Bocskay védelme részéről. A Boc.skay 
a második félidőben fölénybe került, de a 
Sabariának az első félidőben szerzett előnyét 
már nem tudta behozni.

Attila—Bástya 1:6 (6:6).
Szeged, augusztus 20.

A Jobb futballt játszó Bástya gyönge csatár- 
látéka miatt szenvedett vereséget a RiefT sérü
lése folytán 10 emberrel játsző Attilától. A 
mérkőzés egyetlen gólját a nagyszerűen bevált 
Powolhy lőtte

Hungária—Hakoah 5:4 (2:2).
Bécs, augusztus 20.

A Hungária a következő csapattal állt ki 
Bécsben: Biri—Mandl, Oláh—Kiéber, Kvasz, 
Rebró—Haar, Molnár, Opata, Schvarek, Jeny. 
A Hungária még pihentette Hirzcrt. de a mér
kőzést ennek ellenére is megnyerte, bár ez a 
Hakoah durva játéka folytán csak nehezen si
került A győztes Hungária góljain Molnár, 
Haar, Schvarek, Jeny és Kiéber osztoztak, mig 
a Hakoah góljait Wortmann és Gőstler (2) 
lőtték.   

Sabaria—Kinizsi 2:2 (1:1).
Szombathely, augusztus 20.

A román bajnokcsapat meglepetésszerűen 
gyönge játékot produkált, de csalódást keltett 
a Sabaria játéka is. A gólokat Hokbauer és 
Stoflán, illetve Semler és Teleki rúgták.

Somogy—Budai „33" 2:0 (1:0),
Kaposvár, augusztus 20.

A Buda: 33-asok „bombacsapatának" a II. 
ligabeli Somogytól szenvedett veresége bizo
nyára meglepetésként fog hatni. A budai csa
pat egy pillanatra aem tudta kétségessé tenni 
vidéki ellenfelének győzelmét.

Nemzett—Szemere 2:1 (1:1).
Miskolc, augusztus 20.

A második miskolci proficsapat bemutatta- 
zása kellemes benyomást keltett A Nemzeti
nek nem volt nehéz feladata, ellenére annak, 
hogy kapujában Wurth állott. A győztes csapat 
góljait Csetényi és Odri lőtték, a miskolciak 
góllövöje Pimpi volt.

Pécs-Baranya—Pécsi SC 2:2 (2:1).
Pécs, augusztus 20.

A pécsi amatőrcsapat csaknem meglepetést 
csinált a zavartan játszó professzionista ellen
féllel szemben.

A kettős-ünnep bajor vendégeinek 
sikere a BTK nemzetközi boxoló- 

versenyén
A két héttel ezelőtt lezajlott magyar—osztrák 

válogatott boxolőmérkőzés ulán lázas izga
lommal várta az ökölvivósporl publikuma a 
kettős ünnep bajor vendégeit. A közönség nem 
is csalódott várakozásában, mert megismerked
hetett a bajorok sporlkulturájával. A magyar 
színek veresége bár fájdalmas benyomást kel
lett, a közönség azonban szinte egyértelműen 
állapította meg, hogy a magyarok veresége 
egyes esetekben irreális volt.

Szombaton:
Bantamsuly: Széles (FTC) győz Leitner 

(BTK) ellen. —• Kocsis (FTC) győz Spunner 
(Ausztria) ellen.

Pehelysúly: Stürzer (bajor) győz 
(B. aVsutas) ellen. — Popischol 
győz Schmidt (BTK) ellen.

Könnyüsuly.* Kugler (bajor) győz 
(BTK) ellen. — Weiner in. (BTK) 
(B. Vasutas) ellen.

Weltersuly: Kultsár (FTC) győz 
(bajor) ellen. — Csiszár (BTK) knock outtal 
győz Endre (FTC) ellen.

Középsuly: Leimann (bajor) győz Bokody I. 
(B. Vasutas) ellen.

Kisnehézsuly: Neuner (bajor) győz Rusovszky 
(FTC) ellen.

Bokody II. 
(Ausztria)

Weiner II. 
győz Papp

Rosmayer

Vasár nap.
Légsuly: Kocsis (FTC) győz Széles (FTC)’ 

ellen.
Pehelysúly: Pospischol (Rapid) győz Schmiedt 

(BTK) ellen.
Könnyüsuly: Weiner III. (BTK) győz Kugler 

bajor ellen. — Papp (B. Vasutas) győz Weiner
II. (BTK) ellen.

Weltersuly: Endre (FTC) győz Kultsár (FTC) 
ellen. — Csiszár (BTK) győz Rosmayer (bajor) 
ellen.

Középsuly: Leidmann (bajor) győz Bokody 
(B. Vasutas) ellen.

Kisnehézsuly: Rusovszky (FTC) győz Neu- 
ner (bajor) ellen.

Súlyos kettős szerencsétlenség 
történt a Szent István-napi 

motorversenyen
A szombat-vasárnapi kettős ünnepért 

világrászóló internacionális sportesemény
nyel kedveskedett az újpesti motorstadion 
a kerékpársport híveinek. Francia, olasz, 
belga, német és osztrák versenyzők felvo
nultatásával tette világeseménnyé a motor
pálya vezetősége a kettős ünnep sportját.

A nagyszabsáu nemzetközi versenyt egy 
sajnálatos kettős szerencsétlenség zavarta 
meg. A miting keretében eldöntésre került 
Zamecsnik—Kovács kihivási versenyben

Zamecsnlk lebukott és as utána Igyekvő 
Kovács oly ssercncsétlenül esett keresz
tül rajta, hogy előbbi két helyen a lá

bát törte.
Kovács Gyula könnyebb sérüléssel úszta 

meg a balesetet.
A nagy verseny legérdekesebb eseménye 

a 20 kilométeres motorvezeféses verseny 
amelv az alábbi ered menüvel végződött:

/. futam: 1. Vay (olasz) 18 p. 14.4 mp. 2. Bar- 
tos (UTE) 3. Istenes (UTE). 4. Schott (német).

//. futam: 1. Lejour francia 15 p. 33.8 mp. 2. 
Dobé (német). 3. Bániczky (Poatás). 4. Gatsa 
(KAC).

Ifi. futam: 1. Lejour (francia) 15 p. 333 mp. 
2 Bartos. 3. Schott.

IV. futam: 1. Vay 15 p. 43.8 mp. 2. Dobé. 3. 
Istenes 4 Bániczky.

5. futam: 1. Vay 15 p. 10.8 mp. 2. Lejour. 
3. Bániczky. 4 Bartos.

A flyerveraenyre kitűzött Szent István-dIJat 
a bécsi Elnrledcl nyerte.

A nagy nemzetközi versenyek kisérő pro
gramja is pompás sportot nyújtott.

‘ MrrkeMtésért é< kiadásért telel: 
Dr. ELEK HUGÓ 

Kiadja;
Hétfőt Lapok** t jságváűalat


