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Uakmerö un auiúsbanditák 
uasárnap álszaka elhureoliak 
a UárosllgetDöl egy táncosnőt 
ftutósétóra invitálta üét ai-mtiiMos Jagitzsr Clarisse artistanőt, utüözüen a 
víztorony mögött, az elhagyató 8 znglöi reteken megiámaütáK es ki akarták rabolni 
s táncosnő kiugrott az antúMN és megsebesült

Világvárosi kalandorregénybe illő, példát
lanul vakmerő rablótámadás történt vasár
nap hajnalban a városliget mögött, ahol két 
elegánsan öltözött férfi, két autósbandita 
robogó autóban megtámadott egy táncosnőt, 
aki csak lélekjelenlétének és bátorságának 
köszönheti, hogy az autóból kiugorva, meg 
menekült a támadók kezei közli).

A vasárnapra virradó éjszaka, röviddel a 
Záróra előtt,

két jólöltözött férfi állított be a város
ligeti Nyári Komédia-Orfeumba.

Helyet foglallak egy asztalnál, egy üveg 
bort rendeltek és csöndes iszogalás közben 
szemügyre vették az orfeum táncosnőit. 
Hosszas szemlélődés után

az asztalukhoz invitálták az egyik ele
gánsan öltözött artistanőt, Jagitzer 

Clarisset.
A táncosnő leült a vendégek asztalához, 
akik közül az egyik földbirtokosnak, a má
sik földbérlönek mondotta magát. Az üveg 
bor melleit társalogni kezdtek és rövidesen 
már mind a kel len hevesen udvaroltak a 
feltűnően csinos táncosnőnek.

Mikór a záróra elkövetkezett, hajnali há
rom órakor

a két férfi autósétára invitálta a tán
cosnőt:

— Kár még most hazamenni — mondot
ták. — Gyönyörű hajnal van. Kint vár az 
autónk, jöjjön velünk egv kis kocsikázásra 
Kimegyünk a Stefánia-uton a víztoronyhoz, 
azután hazakisérjük.

Jagitzer Clarisse elfogadta a meghívást, a 
két udvarló kifizette a számláját, gavallérom 
borravalót adott és az alázatosan köszönő 
pincérek sorfala között vonullak ki a mula
tóból, karjukon a táncosnővel.

A mulató előtt várakozott a gépkocsijuk: 
Egy nyitott, szürke, négyüléses kocsi.

Jagitzer Clarisse a kocsi ülésén foglalt he
lyet, melléje üli az egyik gavallér, mig a 
másik a volán mellé telepedett. Sofőr nem 
volt a kocsin. Az autó elindult és végigrobo
gott a Stefánia-uton. Az egyik udvnrló ez
alatt élénken

szóval tartotta a táncosnőt és bizalmas
kodva simogatta a kezét.

Jagitzer Clarisse annyira elmerüli a beszél
getésben, hogy csak percek múlva vette 
észre, hogy az autó már túlhaladt a víztor
nyon és lekanynrodott a Slefánia-utról az 
elhagyatott, sötét zuglói rétek irányában.

— Eltévesztették az utat!
— mondotta a táncosnő, aki eleinte abban 
a íriszemben volt, hogy a második számú 
gavallér, aki vidéki földbirtokosnak mon
dotta magái, nem ismeri az utat és yélclle 
nill kormányozza a kocsit a zuglói rétek 
irányúban.

Annál nagyobb volt azonban meglepetése, 
mikor n megjegyzésre nem kapott feleletet, 
hanem ugyanebben a pillanatban

o mellette Uiő gavallér egyszerre csak a 

bizalmaskodó simogatás helyett erősen 
megragadta a csuklóját.

A táncosnőt most már rossz elöérzet fogta 
el. Jobbkezét óvatosan kiszabadította lo
vagja kezéből és lehúzta a kesztyűjét, hogy 
értékes brilliánsgyürüjét és karperecéit a 
kézitáskájába rejtse, de már késő volt. A 
. gavallér", aki egy pillanattal előbb még 
finoman udvarolt a táncosnőnek, most vil 
lámgyors mozdulattal rátámadt, lefogta a 
kezeit és rákiáltott:

— Azonnal adja ide az ékszereit!
Jagitzer CÍarisse előtt most már vilá

gossá vált, amit pillanatokkal ezelőtt sej
tett, hogy úri ruhába öltözött autós bandi
ták kezei közé került.

Kétségbeesetten védekezett és torkasza- 
kadtából segítségért kiabált. Az egyik ga
vallér ezalatt teljes sebességre kapcsolta az 
autót és villámgyorsan száguldott a réteken 
keresztül, a másik pedig

kötelet rántott elő a zsebéből és össze 
akarta kötözni a minden erejével véde

kező leányt.
Izgalmas élet halálküzdelem keletkezett a

Hzezrek sorfala között 
vett búcsút Budapesttől Slncero 

bíboros, a pápa legátusa
A Hétfői Napló utján küldi üzenetét a magyar határról

Vasárnap délelőtt a Szentkirály-utcai Károlyi- 
palotában búcsúztatták el Sinccro Alajos pápai 
legátust és ez alkalomból a palota díszes fo 
gndólermc zsúfolásig meglelt a katolikus hit
élet egyházi és világi méltóságaival. Midőn a 
pápai legátus élénk éljenzés közben megjelent 
az egybegyiill előkelőségek közöli, Huszár 
Károly

meleghangú ’ .csuzlató beszédet mondott, 
amelyre a legátus olasznyelvü beszéddel váló 
szolt. Beszédében hangsúlyozta, milyen kelle
mes emlékeket visz magával Magyarországról 
és a magyar népről a Vatikánba. Beszédét 

magyarul fejezte be.
— Uraim — szólóit — kedves szavaik mélyen 

meghatottak, fogadják érte hálás köszöneté 
mct.

A bucsuünncpség befejeztével a pápai legátus 
a Várban levő nunclnlurára ment s onnan tért 
azután vissza délután a Szentkirályi-utcai 
Károlyi-palotába.

A pápai legátus búcsúszavai
Közvetlenül elutazása előtt sikerült a Hétfői 

Napló munkatársának Sinccro Alajos pápai 
legátussal beszélnie. A szimpatikus arcú, pápa
szemes egyház fejedelem

teljes blhornokl díszben volt már.
Nyilatkozatát olasz nyelven kezdte a bíbo

ros: 

robogó autóban, amely sebes iramban szá
guldott végig az elhagyatott zuglói réteken, 
mindig messzibbre és távolabbra a várostól. 
Jagitzer Clarissenek végül is hosszas kiizkö- 
dés után sikerült kiszabadítania magát tá
madója kezéből. Az erős, kisportolt artista
nő a küzdelem közben nem vesztette cl lé
lekjelenlétét:

balkezével erős ütést mért támadója 
állóra,

aki az ökölcsapástól egy pillanatra megtán- 
lorodott.

A táncosnő felhasználta az autós bandita 
pillanatnyi tehetetlenségét és

bátor elhatározással kiugrott a robogó 
gépkocsiból.

Jagitzer Clarisse sulyos zuzódásokkal bo
rítva terült el a szántóföldön: kezét-lábál 
súlyosan megsértette, feketeselyem estélyi 
köpenye, muszlinruhája a szószoros értel
mében szélmállott rajta az erős iitödes kö
vetkeztében.

A banditák autója ezalatt megállás nél
kül továbbrobogott, Jagitzer Clarisse pedig

—• Élelem
legszebb emléke lesz magyarországi tar

tózkodásom
és sietek hálámat leróni és boldogságomat ki
fejezni a pápa őszentsége előtt, aki ilyen ben 
sőségcs élményhez juttatott. Mikor elindultam 
Rómából, tudtam, hogy szeretetreméltó, vendég
szerelő nép karjai közé jövök. Erre azonban, 

a lelkesedésnek ilyen impozáns megnyilvánu
lására, a tömegeknek ekkora rajongására, be
vallom, nem számilollam. Minden magyar cm 
bért és minden magyar ügyel szivembe zárva, 
távozom el önök közül.

Az utolsó mondatot azután már magyarul 
mondja a nálunk rövid idő alatt annyira nép
szerűvé lelt pápai legátus:

— isten áldja meg! Éljen Magyarország!

A délutáni bucsu-ünnepély
Délután díszruhán lovasrendőrök szállták 

meg a Szenlkirályi-utcól. Innen, a Károlyi-pa
lotából indult el pontban félhatkor a legátus a 
pályaudvarra. A menet élén haladt hófehér lo
vakon n lovasrendőrök diszszaknsza, utánuk 
áiulréka főknpitónyhr lycllcs autója következeit, 
amelyet Sipőcz polgármester kocsija követelt 
Isméi fehérlovas diszrcndőrcsnpat jött utánuk s 
csak ezután a pápai legátus és a hercegprímás 
autója. Az ő autójukat a pápai nuncius gépko
csija követte, végül Csiszarik János püspök és 
Bárczy államtitkár autója. A díszes menet ki-

föllápúszkodott a földről és gyötrő fájdal
mai ellenére, minden erejét összeszedve, 
gyors futással igyekezett embcrlakla helyre 
kerülni. Pár pillanatnyi futás után szembe
találkozott két bolgár kertésszel, akik segít
ségére siettek, majd mikor néhány szóval 
elmondotta nekik mi történt, az autó után 
rohantak.

A gépkocsi azonban pillanatok alatt el
tűnt a szemük elől, ugy hogy még a 

rendszámát sem tudták megjegyezni.
A táncosnő alighogy elmondotta a történ

teket, az átélt izgalmak és a sebesülések 
következtében ájulton esett össze. A bolgár 
kertészek igyekeztek őt eszméiéire téríteni, 
nemsokára pedig egy magánautó közeledett 
a városliget irányából. N kertészek integeté
sére és kiáltozására a kocsi megállt és a 
bolgár kertészek a gépkocsi vezetőjének a 
segítségével eszméletre is téri tették Jagitzer 
Clarisset. Ezután beültették az autóba és

hazavitték a népszinházutcai lakására, 
hogv olt kipihenhesse a veszedelmes éjsza
kai kaland izgalmait.

kanyarodott a Baross-utcóra, onnan a Kálvin- 
téren, Muzeum-körulon, Károly-körulon, Vil
mos császár-uton. gróf Tisza István-uleán és 
Lánchídon keresztül a Délivasul hoz mentek. Az 
útvonal mindkét oldalán a nézők ezernyi tö
mege állott a díszbe öltözött gyalogos és lovas
rendőrök mögött. A tömeg, amerre csak elha
ladt a legátus autója, mindenütt lelkesen él
jenzőit.

Hat órakor érkezett meg a tömeg óriási él
jenzése közepette a Délivasulra Sinccro pápai 
legótiis, Scrédi Jusztin bibornokhcrcegprimás 
kíséretében A pápai legátus leszállva az. autó
ról, a pályaudvar előtt álló tömegnek

áldást osztott,
majd sorban kezet fogott a fogadására megje
lent előkelőségekkel, közöltük Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszterrel, Walkó Lajos külügy
miniszterrel és a miniszterelnök képviseletében 
megjelent bárciházi Bárczy István miniszterel
nökségi államtitkárral. Az udvari váróteremben 
Sipőcz Jenő, Budapest székesfőváros polgár
mestere búcsúztatta a pápai legátust a követ
kező beszéddel:

— A magyar nép, a magyar főváros nevében 
szeretettel fogadtuk Szent l'éler földi helytartó
jának magyar földre leszállóit képviselőjét. 
Amikor Idejött, ez az ország boldogtalan ország 
volt, de most, hogy Szent Péter utóda eltávo
zik tőlünk,



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1930 augusztus 25.

Oetf éa 1411

gyaplüszövetuoi 
saját műhelyemben 

mflriűK szabin! oiionv 
folyószámlahitelre  R <>•.— 
kóezpénzfuetóenél  R 03.-

MŰM ÁRUHÁZ
Budapest, IV., Kálvln-tér 1.

Boldog országnak boldog fővárosát hagyja 
Itt.

Dp az n fényesség. amit itt látod, nem Anyagi 
javakból tevődöd össze, hanem ennek nz or
szágnak történelmi múltjából és keresztény 
magyar leikéből. Eminenciád

boldoggá tette ezt az országot
és a fővárost és ml magyarok hálának vagyunk 
és sose fogjuk elfelejteni Szent Péter utódának 
kegyességét. Szivünkbe várjuk fenkfilt szemé

lyét, meg fogjuk őrizni továbbra is a keresztény 
erkölcsöket, /iof/g ezzel szerezzük meg a jogot 
Magyarország feltámadására.

Lelkes éljenzés követte a polgármester beszé
dét. Utána ll'idiz István tábori püspök, n Szent 
Imre ét> rendezi! főbizottsága nevében búcsú
zod cl n pápai legátustól, mire Sineero bíbo
ros magyar nyelven n következőket válaszolta:

— Urálin! A kedves szavuk mélyen meg
hatottak. Kérem, fogadják legforróbb kö- 
szttnelcmct. Éljen a magyar nép! Éljen Ma
gyarország! Éljen Szent Imre emlékezete!
Zugó éljenzés fogadta a bíboros szávait, mire 

ő Ismét visszhangozta;
— Éljen Magyarországi
Ezután Vérfrssy Sándor, a kormányzó kabi

netirodájának főnöke, a kormányzó megbízá
sából

átadta a pápai legátusnak a kormányzó ki
tüntetését,

amit a bíboros meleg, közvetlen szavakkal kö
szönt meg, mnjd kíséretével a reá várakozó 
termeskocsi elé állott. Ott a termeskocsi kísérő
jének magyar ruhába öltözött kisleányától, 
Maltz Olgától egy gyönyörű virágcsokrot vett 

át, majd Serédl Juszilnlán hercegprímás Intoná- 
lásával magyar nyelven elénekelte a kÖtÖnség 
előbb a pápai, majd a magyar Himnuszt.

A legátus beszállód n termeskocsiba, amely
nek egyik virágokkal Övezed ablakából újból 
áldást oszlott, majd a köriilállóknak

kis ezüst emlékérmet osztogatott széf, 
amely egyik oldalán a pápa arcképét, a másik 
oldalán Szűz Máriát ábrázolja.

Ezután melegen elbúcsúzott n köríllöttc ál
lóktól különösen Serédl Juszilnlán hercegprl- 
prlmáslól, Klebelsbcrg és Walkó miniszterek
től ég a legátus vonata pontosan fi óra 15 pere
kor ez ünneplő tömeg lelkes éljenzése és kendő*  
lobogtatása közben kifutott a pályaudvarról.

A székesfehérvári ünnepség
Székesfehérvár, aug. 24.

(A Hétfőt Napló tudósítójának lelefonjelcn- 
lése.) Sineero pápai legátus vonalát az egész 
útvonalon végig nagy lelkesedéssel fogadták. 
Még azokon nz állomásokon is, amclyoken a 
vonat nőm állott meg, kivonult a plébános ve
zetésével a község népe s harsány éljenzéssel 
és énekszóval várták a pápai legátus Szalon
kocsiját.

Székesfehérváron a feldíszíted pályaudvaron 
a hadlárvák zenekara várta a legátust hozó 
gyorsvonatot. Midőn a vasul berobogolt a 
pályaudvarra, a zenekar rázendített a pápai

Az orosz áru-tenger első 
hullámai Budapestre érkeztek

Rengeteg szőrmével árasztották el a fővárost, ami miatt 
majdnem felényire szállt le egyes szőrmék ára

Tudvalevő, hogy Szovjet-Oroszof«zóg az 
utóbbi hónapokban óriási mennyiségi! nyersler- 
inénnyel, ipari cikkel és élelmiszerrel igyekszik 
elárasztani az európai államokat, Az orosz ke
reskedelmi ügynökök különösen Németország
ban dolgoznak eredményesen. Legutóbb sok 
millió tojást szállítottak Németországnak, hihe
tetlen krach ot idézve elő n tojáspiacon, a nyers
fa tömegeinek áron alul való szállításával pedig 
válságba sodorták ii német fakercskedelmel. Az 
utóbbi időben Budapesten is dolgozni kezdtek 
az orosz kereskedelmi ügynökök, illetve azok
nak a megbízottal.

Hihetetlen olcsó ítron kínálják a különböző 
cikkekéi, különösen fát, olajat, gummlt, sót 

Őszi lakberendezési 
és háztartási vásár
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himnuszra. Utána Shumy Lajos, székesfehér
vári püspök köszöntötte a pápai legátust. A 
város népe nevében Kisteleki Károly főügyész 
magyarnyelvU Üdvözlő beszédet mondod, amit 
Sineero bíboros pápai legátus

magyarul köszönt meg.
A pápai leaátus ezután áldást oszlott az induló 
vonat ablakából.

Üzenet a magyar népnek
Nagykanlssa, augusztus 24.

Nagykanizsa az utolsó magyar város, amelyet 
nz országból távozó pápai legátus vonalú érint. 
Este 10 óra Ifi perckor robogott be a vonat a 
pályaudvarra, amelyet ez alkalomból ünnepé
lyesen feldíszítettek és amelyet többezer főnyi 
tömeg töltött meg áhítaton várakozással. A nagy 
éljenzéssel fogadod vonatból leszállód a pápai 
legátus, akit dr. Rótt Nándor veszprémi megyés
püspök latin üdvözlő szavakkal fogadott. A mo- 
gyéspüspök szavaira Sineero bíboros ugyancsak 
latinul válaszolt. Bödy Zoltán Zalamegye alis
pánja magyar nyelvű és dr. Kratky István nagy
kanizsai polgórmester magyar-latin nyelvit üd
vözlő beszedeket mondtak. Fehérruhás lányok 
virágkoszoruját vette ót ezután a bíboros, aki 
a gyermekek mindegyikének

díszes gyüngyolvísót 
ajándékozott.

Mielőtt a vonal elhagyta volna Magyarország 
területét, a tfétfői Napló nagykanizsai tudósí
tója. J.uttor Ferenc dr. pápai kamarás közvetí
tésével azt a kérést intézte a pápai legátushoz, 
hogy

a magyar végeken a Hétfői Nanló utján 
küldjün Üzenetet a magyar népnek.

Sineero bíboros meghatódon fogadta a kivánsó- 
got és a kővetkező üzenet tolmácsolására ha
talmazod fel bennünket:

— Imádkozni fogok, hogy Magyarország 
szenvedései véget érjenek és végre igazsá
got kapjon ez a sok megpróbáltatásnak ki
telt ország. Könnyes szemmel hagyom Itt 
Magyarországot, ahol lelkesedésükkel és 
szeretefllkkcl Ilyen páratlan áldásban ré
szesítettek. Tolmácsolni fogom a sokat szen
vedett ország bajait és szenvedéseit a Szent
atya előtt és szószólója leszek mindenko
ron, hogy ez a nép végre boldogságot leljen 

és nyugodtan élhessen krisztusban.
A pápai legátus vonata 11 óra 5 perckor fu

tott ki a nagykanizsai pályaudvarról. A tömeg 
letérdelt

és áhitatoSSn fogadta a pápai áldást, amelyet 
a legátus a térmeskocsl ablakából osztod mind
addig, mig csak a vonat el nem tűnt az embe
rek szeme elől.

A lengyel hercegprímás is 
elutazott

Sopron, aug. 24.
Lengyelország bíboros hercegprímása, Hlond 

Ágoston vasárnap reggel Szombathelyre uta
zod, ahol misét mondott a plébániatemplom
ban, utána megáldotta a szombathelyi uj Szent 
Imre szobrot, majd pedig látogatásokat tett az 
egyházi és világi méltóságoknál, este 6 órakor 
pedig

Szombathelyről Sopronon keresztül Bécsbe 
utazóit.

Sopronban a katolikus szervezetek ünnepélye
sen üdvözölték u prímást, akit a város nevében 
Thurncr Mihály polgármester, a papi testületek 
részéről pedig Papp Kálmán prépost köszön
tött. Az üdvözlésekre Hlnnd kardinális szíves 
szavakkal válaszolt, majd áldását adta a tisz 
leletére egybegyűltek seregére.

és tojást, továbbá a MŐrineáruk legkülön
bözőbb fajtáit.

Persze, csak ezulán fog kiderülni, hogy mi 
rejlik emögött a kereskedelmi ,tblöff**  mögött. 
Az kétségtelen, hogy máris sikerült az oroszok
nak Budapesten fantasztikus mennyiségű olcsó 
szőrmét elhelyezniük. A Kirilly-Ucábnn és a 
környező kis utcákban, ahol a nyers-szőrme
kereskedők raktárai vannak, valóságos hegyek 
emelkednek orosz szőrmékből. Az oroszok a 
l.'gkülönböíőlib szőrmofajiúkat adják —- coboly
tól kezdve olcsó nyulpréniig. — hihetetlen ol- 
orosz bélycbzövol elütött szőrmeárul hoztak Btt- 
kinálal, az árubőség mialt a szőrmeáru hagyot 
esett az utóbbi napokban Budapestén.

A Hétfői Napló munkatársának egyik ismert 
budapesti szőrmeiparos a következőket mon
dotta a szörmcinvázióról:

—- Bizonyos, hogy legutóbb óriási mennyiségű 
orosz béjcgzŐvel ellátott szŐrmcártit hoztak Bu
dapestre és azt meglehetős olcsón árusítják, hir 
szerint a Nísnij-Novgotodban évek hosszú során 
ót fölgyülemlett szőrmét dobja Oroszország a 
piacra. A budapesti stflcsók számára ez megle
hetős veszedelmet jelent. A nagy szűcsök
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ugyanis téli szükségletükéi a nyár során a lip*  lí/ed meg, mert hiszen az árak leszállása réoén
...i.r,... n.óo hj.«r«rnriéL. Tudni keli azon- növekszik a loraalma. A szeoénuebb nénosztá-csei vásáron már beszerezték. Tudni keli azon

ban, hogy a lipcsei áru legnagyobb része is orosz 
eredetű és igy az árkülönbség nem olyan horri
bilis, mint első pillanatra látszik. Azonkívül az 
orosz áru eredeti formájában nem olyan finom, 
nincs olyan tökéletesen földolgozva, hogy vele 
versenyezni ne lehetne. A szőrmék árának a csök
kenését nemcsak az orosz behozatal, hanem az 
általános gazdasági válság és általában a szőr
meáruk bősége okozza. A magyar szücsipar nem

Az angol lordok hazának és az also- 
háznak hatvannyolc tagja a béke

szerződések revízióját kérte
A népszövetség az Ősszel foglalkozik a beadvánnyal

Mint a Hétfői Napló értesül, a Népszövetséghez nagyjelentőségű beadvány érkezett, 
amely beadványban taglaltakkal őszi ülésszakában fog foglalkozni a Népszövetség. 
A beadvány, amelyet az angol lordok házának és alsóházának hatvannyolc tagja irt 
alá, a békeszerződések sérelmes pontjait foglalja s odakonkludál, hogy elkerülhetet
len a békeszerződés revíziója.

A Népszövetség most foglalkozott az angol képviselők memorandumával, amelyet 
az őszi ülésszak alkalmával október hónapban vesz érdemleges tárgyalás alá. Akkor 
fognak határozni arról, hogy kiadják-c a memorandumot a különbizottságnak beható 
tanulmányozás és jelentéstétel céljából.

A Baross Szövetség mozgalmat 
indít a füszerkereskedelemnek 
képesítéshez kötése érdekében

Vizsgáztatni akarják a tanoncokat
A kereskedelemben minden szakma súlyosan 

érzi a gazdasági viszonyok terhelt, de talán 
egyik ágban sem olyan nyomasztó a helyzet, 
mint a füszerkereskedelemben. A Baross Szö
vetség most nagy mozgalmat szervez, amelynek 
célja a füszerszakma megmentése, nívójának 
emelése, amit oly módon akarnak elérni, hogy 
követelik a régen hangoztatott szakmabeti ké
pesítés törvénybeiktatását.

A Baross Szövetség terjedelmes tervezőiét 
dolgozott ki, amelyben azt hongozlalja, hogy a 
szakma leromlásának legfőbb oka az, hogy a 
lüszerkCreskedolemben a legminimálisabb mű
veltséggel és szakmai ismeretekkel rendelkező 
segédek működnek, nagyrészük éppen nogy el
végezte a falusi népiskolák negyedik Osztályát 
és még a számolással is hadilábon állanak. Ezek 
közül kerülnek ki azután az önálló fÜszerkerés- 
kédők, akik nemcsak Önmagukat, hanem nz 
egész szakmái tőnkre leszik. Nagy mértékben 
hozzájárul a szakma leromlásához a tultott 
mértékű tanonctenyésztés. A fűszeresek hagy- 
része inasokkal dolgozik, aminek következmé
nye, hogy ma

a fővárosban közel 3000 füszerkereokedő*  
segéd van alkalmazás nélkül.

A boncolás egyetlen ép 
részt sem talált az agyon- 
kinzott kisleány testén, 

akit szülei halálra vertek
Bestiális szülők felett ítélkezett szombaton 

a pestvldéki törvényszék szünet! tanácsa. Oroszi 
Imre és félesége voltak a haláltokozó súlyos 
testi sértés bűntettével vádlottak, mert az el
múlt év nyarán

halálra kínozták az asszony első házasságá
ból származott hétcszteudős kisleányát.

A vádirat borzalmas tükörképe két elvetemült 
ember bcslialiíásának. Az. adatok szerint ugyan
is az anya és a motohaapa szörnyű kegyet
lenséggel kínozták halálba a gyermeket. Ütöt
ték, verték, éhezlellck, borzalmas testi és lelki 
tortúrákat Járatlak a gyermekkel, a legkisebb 
hibáért, amíg végül ktszer.vedett.

Egymásután vonulnak fel a tanuk, kötségheil 
lakosok, akiknek elbeszélése nyomán kirajzo
lódik a szegény kisgyermek kínszenvedése. El
mondják Itt a bíróság előtt, hogy

Oroszlék a kisleányt tehénistállóban a já
szolhoz kötözve tartották egész nap és mos

lékot adtak neki enni.
A felolvasott boncjegyzőkönyv szerint, a sze

rencsétlen kisgyermeknek
bőrén és testén egyetlen ép rész sem tolt.

A bőr tele volt véraláfutásokkal, amelyek bi
zonyítják, hogy n gyermeket nemcsak ostorral 
ét kemény tárggyal verték, hanem az apa szö

növekszik a forgalma. A szegényebb néposztá
lyoknak Is módja lesz arra, hogy a szőrmevise
let áldásait élvezzék és ebből iparunknak csak 
haszna lehet.
Az orosz szőrmekiviteli központ egyébkéntmlnt 

minden más orosz árucikké, Berlinben működik 
és onnan igyekszik tengernyi áruját elhelyezni. 
Az olcsó szőrmét is Berlinből szállítják Buda
pestre, dé persze itt is kétségkívül kiderül, hogy 
,olcsó húsnak híg a leve".

A Szövetség hangoztatja, hogy a szakma ma 
a kétes egzisztenciák menedékhelyévé válL 

Követeli, hogy az ipartörvényben foglalt felha
talmazás alapján a kormány kösse képesítéshez 
a füszerkereskedelcin üzését és rendeletileg 
mondja ki, hogy fűszer- és csemegekereskedés
ben csak négy polgárit végzett tanoncot lehet 
alkalmazni. A lanonclartás reformja során kö
vetelik, hogy korlátozzák a tanonclartást oly
képpen is, hogy csakis az a kereskedő tarthas
son tanoncot, aki a füszerszakma minden ágá
val foglalkozik és legalább egy segédet tart. 
Négy segéd után 2, hat segéd után 3 tanonc al
kalmazását engedjék meg. Falusi szövetkezetek
nek teljesen tiltsák meg n tanonclartást, mert 
Innen ered a legrosszabbul kiképzelt anyag. A 
szövetkezetek csak 30.000 lakosi meghaladó vá
rosokban alkalmazhassanak tanoncot. A továb
biakban azt követeli a Baross Szövetség, hogy 
á lanoncidő kiszolgálása ulán ne következzék ha 
automatikusan a felszabadulás, hanem a tanonc 
mint gyakornok folytassa bizonyos Ideig műkö
dését több főnök keze alatt. A gyakorlati idő 
letelte ulán főnöki bizottság elölt

vizsgáztassák le a Jelöltet,
Akiből csak sikeres vizsga ulán válhasson segéd.

ges csizmával (s sokszor mcgrugdalta. A fej
bőrön régebbi zuzódásoknak egész sereg nyoma 
találtatott meg, azonkívül pedig a kislány 

bordája három helyen el volt törve.
A talpán és a lábujjain égési sebek nyomait 
találták.

— Hát hogy tehetett ilyet a saját édes gyer
mekével? — kérdezi az elnök a bestiális anyá
tól.

— Mit csinálhattam volna, kérem, mikor az 
uram sehogyse szenvedhette a gyereket, amely 
nem tőle volt?

A védő állott fel ezután ób kérte, hogy a 
törvényszék

rendelje el a vádlottak elmeállapotának 
megvizsgálását.

Szerinte ugyanis a tárgyaláson tanusitott egy
kedvűség és a szörnyű kínzások azt látszanak 
bizonyítani, hogy a terhelt családból származó 
vádlottak a terhűkre rótt bűncselekményeket 
nem ép ésszel követték cl. A törvényszék helyt 
adott a védő előterjesztésének és elrendelte 
mindkét vádlott elmeállapotának törvényszéki 
htvosszakértöyel történő megvizsgálását.
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szomszédja uzetet egy összerósz

' Még Szent István napján történt, hogy| 
betörök jártak a Kúroly-körut 24. szánni 
házban, Widder Izsó ékszerész üzletében. 
Widdernek a ház első emeletén van az üz
lete. Csütörtökön reggel, mikor az ünnep
napi munkaszünet után kinyitották az 'üz
letet, megdöbbenve látták, hogy

betörök jártak a helyiségben.
Widder Izsó üzletének a szomszédságában 
egy irodahelyiség van, amely most üresen 
áll; A tettesek valamilyen utón-módon be
jutottak ebbe az üres irodahelyiségbe, ki
bontották az irodahelyiség és a Widder- 
féle üzlethelyiség közötti válaszfalat. Az 
igy támadt résen át bemásztak az ékszerész 
üzletébe és modern, kitűnő szerszámokkal

megfúrták a páncélszekrényt, 
•melynek rekeszeiből kiszedték az ott őr
zött értéktárgyakat. A pontos leltári össze
állítás alapján megállapították, hogy ösz- 
•zesen

húszezer pengő értékű ékszert vittek 
,, magukkal.

A nyomozás során két rovottmultu be
törőre, Tankovics István 31 éves betonmun- 
kásra és Schwertner József 30 éves ügy
nökre terelődött a gyanú. A detektivek va
sárnap reggel rajtukütöttek és előállították 
őket a főkapitányságra. A kél betörő rövid 
kihallgatás után

beismerő vallomást 
tett és mind a ketten részletesen elmondot
ták a betörés történetét és annak igen ér
dekei és szenzációs előzményeit.

Tankovics és Schivertner pár héttel ez
előtt szabadullak ki a fegvházból. Mikor 
szabadlábra kerültek, pár fillérrel a zse
bükben álltak az utcán. Nyomban a kisza
badulásuk után elhatározták, hogy valami 
nagyöbbszabásu betörést fognak végrehaj
tani és igy szereznek pénzt. Tanácskozás 
közben eszükbe jutott egy ismerősük, Löwy 
László budapesti ékszerész, aki az ő tudo
másukkal összeköttetést szokott föntartani 
kéteshirü emberekkel. Beállítottak Löwy 
Lászlónak a Dob-utca 9. számú házban 
lévő üzletébe, ott előadták, hogy nagy
szabású betörést akarnak végrehajtani és 
tanácsot kértek tőle. Az ékszerész, akinek 
rendes, nyílt üzlete van,

tanácskozásra ült össze a fegyházhól

Elf ogatópara ncsot 
adtak ki Bölöm Györgyné 

ismert írónő ellen, 
kítincontumaláamnemzetgyalázásér*  elítéltek

Uj érdekes elfogalóparanrsot adott ki a 
budapesti biintetfilőrvényszék. Esy ismert 
írónő ellen szól ar elfogatóparancs:

dr. Bötftnl GyBrgynét keresik a ható- 
sdnok.

Bölöni Gyórgyné nevét ismeri a magyar kö
zönség Kiméri Sándor ólnéven irt novellá 
kát, tárcákat, amiből nem is leli volna kü
lönösebb baj, de Bölöniné legutóbb politi
zálni is kezdett s különböző lapokban éles 
támadó cikkeket irt, amelyekben a királyt 
ügyészség

kormányzósérlés és nemzelgyalázás 
büntettél látta fennforogni 

és ezért vádiratot adott ki ellene. Az Írónő

Harmincezer dolláros 
alapítvány

Dorothy Arents és ifj. Konkoly-Thege 
Gyula emlékére

A Konkolv-Thege és az Arents-család teszi az 
nlnnitvánvt amelynek kamataiból fiatal magyar alapítványig ___,í„rtwhallgatókat küldenek
------------------ — tu[iul műútra
mérnöküket és műegyetemi hallgatókat küldenek

A kerepesi temető egyik parcellájában 
most csak' két egyszerű fekete fejfa hirdeti 
Ifj. Könkoly-Tluge Gyula és hutai felesége 
tragédiáját. Rövidesen díszes mauzóleum 
kerül az egyszeri! fejfAk helyére, de a már- 
ványnál is szebben és maradandóbban hir
deti majd a tragikus házaspár emlékét a 
szülői szeretetnek az a megnyilvánulása, 
•melynek hivatalos formákba való öntésé 
már folyamatban van.

Arról van szó ugyanis, hogy
• gyászoló szülök nngy alapítvány
nyal örökítik meg rajongásig szeretett 

gyermekeik emlékét.
Augusztus 9-én lőtte agyon magát az AZ-

szabadult betörőkkel
és megállapodtak abban, hogy Löwy László 
majd egy alkalmas címet mond nekik, ahol 
Tankovics és Schiuertner betörhetnek.

A megbeszélés után Lüunj László elment 
Widder Izsó károlyköruti üzletébe. Löwy 
ugyanis üzleti összeköttetésben állt a Wíd- 
der-céggel és már máskor is gyakran for
dult meg a károlyköruti üzlethelyiségben. 
Most az újabb látogatását, amely vásárlás 
ürügye alatt történi, arra használta fel, hogy 

kikémlelte a terepet.
A terepszemle után megint összeült a betö
rőkkel, pontosan leírta a helyzetet és igy 
valóságos

térképet adott nekik,
amelynek segítségével végre is hajtották a 
betörést.

A betörők beismerő vallomása után va
sárnap reggel nyomban detektívek mentek 
Löwy László lakására és házkutatást tar
tottak.

A szekrényekben hiánytalanul megta
lálták a Widder Izsó üzletéből elvitt 

Összes ékszereket.
Löwy Lászlót rögtön előállitották a főkapi
tányságra és megkezdték kihallgatását.

A kihallgatás alatt derült ki, hogy Löwy 
László becsapta fölbérelt bűntársait is:

a huszezer pengő értékű ékszerért mind
össze 500 pengőt adott a betörőknek. 

Löwy Lászlót ezután az egyik őrizetes cel
lába kisérték, hogy olt várja be, amig bűn
társai kihallgatását befejezik.

Löwy László az őrizetes cellában öngyil
kosságot akart elkövetni. Az őrizetes cella 
ajtaja állandóan nyitva van és egy rendőr 
all előtte, hogy figyelhesse a foglyokat. 
Löwy a nyitott ajtó mögé húzódott, amely 
eltakarta öt a rendőr szemei elől. Az ajtó 
mögött

levetette a nyakkendőjét, egyik végét a 
nyakára, a másikat pedig az ajtóki
lincsre hurkolta és fölakasztotta magát.

Az őrtálló rendői azonban észrevette, nyom
ban odarohant és levágta az ajtókilincsröl.

Ezalatt a két betörő kihallgatását is be
fejezték, Löwy Lászlót visszakisérték az 
emeletre és mindhármukat letartóztatták.

bünperében fötárgyalást tűztek ki, ezen 
azonban a vádlott nem jelent meg, mire a 
bíróság

in conlumatlam bűnösnek mondotta ki, 
de a büntetés mérvét — mint ilyen esetek
ben a törvény előírja — nem állapította 
meg. A kormányzósértés ügyében ugv hatá 
rozotl a bíróság, hogy a vádlott előállítá
sáig megszüntette ellene az eljárást.

Az ítélet kihirdetése után intézkedés tör
tént, hogy Bölöniné ellen elfogatóparancsot 
adjanak ki. Ez most meg is történt. Az el
fogatóparancs adata szerint Bölöni György 
né férjével együtt állítólag Párisban tartóz
kodik  

lantié gőzös egyik kabinjában ifj. Konkoly- 
7 hege Gyula. Augusztus 22-én temették a 
felesége mellé és a kellős simái ott állt 
Georg Arents és a felesége, akik Londonból 
jöttek Budapestre, hogy részvegyenek nejük 
temetésén. Tegnap, szombaton utaztak el 
Budapestről Párisba Arentsék és még né
hány hétig a kontinensen maradnak, össze
sen tehát alig huszonnégy óráig tartózkod
tak Budapesten, de ez alatt muMe’entő 
ségű és

nemescélu ügyben folytattak tár?’ a<á;.o- 
kat n csaliul budapesti jogtanácsosá
val, dr. Nagylványl Zoltán ügyvéddel.

A jogtanácsossal folytatott tárgyalásokat 

családi tanácskozás előzte meg, amelyen 
Georg Arents és a Konkoly-Thege család 
több tagja vett részt.

Georg Arents és Id. Konkoly-Thege 
Gyula bejelentették a családi tanácsnak, 
hogy közösen alapítványt tesznek Do
rothy Arents és Ifj. Konkoly-Thege 

Gyula emlékére.
Szóbakerültek az alapítvány részletei is. A 
tervezés szerint körülbelül

harmincezer dollár, vagyis 150—200 
ezer pengő lesz az alapítvány, 

amelyet a tragikus véget ért házaspár ne
véről neveznek el. Az alapítványt Budapes
ten fogják kezelni és annak kamataiból 
időközönként, felváltva

három-négy fiatal magyar mérnököt 
vagy mérnöki pályára készülő műegye
temi hallgatót küldenek amerikai ta
nulmányútra és igy lehetővé teszik szá
mukra, hogy Amerikában képezzék ki 

magukat.
Az alapítványi helyekre osztály- és feleke
zeti különbség nélkül bekerülhet majd min
den tehetséges fiatal mérnök vagy egyetemi 
hallgató, mert ebben az irányban semmiféle 
kikötéssel nem élnek az alapítók.

Georg Arents budapesti képviselője már 
meg is kezdte a munkát,

Ebéd közben lenyelte 
műfogsorát egy karcagi asszony

A fogsor megakadt a szív nagy erénél és sikerült onnan 
operáció nélkül eltávolítani

Karcagról jelenti a Bét fői Napló tudósítója: 
Dobrai Lörincné idősebb karcagi asszony, aki az 
itteni Hunyadi-utcában lakik, a napokban ebéd 
közben egy zsíros falattal együtt lenyelte mű
fogakból való felső fogsorát, mely a használat 
közben megkopott ós igy okozta a végzetesnek 
látszó baleset.

Dohrainé ijedten sietett orvoshoz, aki Rönt
gen-vizsgálattal megállapította, hogy a miifogsor 
a szív tájékán, a nagy érnél akadt meg. Tekintve 
a hely veszedclmességére, Dohrainé bement a

Kórházba szálBitották Takács 
Lajos tüzéralezredest, a Sótáp- 

panama fővádlottját is
Vasárnap reggelre került nyilvánosságra, 

hogy Balásy László csendőrgazdasági szá
zadost, az építési visszaélések egyik vádlott
ját idegállapotának megfigyelése céljából a 
helyőrségi kórház elmeosztályára szállitot- 
lák.

Ugyanekkor megállapította munkatársunk, 
hogy

a lótáppanama egyik vádlottja Is kór
házba került.

Emlékezetes, hogy a takarmányszállitási 
ügy kipattanásakor a polgári hatóságok elő
ször Lühnsdorf Ferencet, a katonai hatósá
gok pedig Takács Lajos tüzéralezredest tar
tóztatták le.

Takács Lajos letartóztatása után állan
dóan ártatlanságát hangoztatta, jóhiszemű
ségével védekezett és azt állította, hogy őt 
megtévesztették, belerántották ez ügybe. A 
cellájában feltűnő idegesen viselkedett és 
magatartása olyan volt, hogy védői ideg
betegség tüneteit észlelték rajta.

A védők Takács Lajos ideg- és kedély
állapotának megfigyelését kérték

a katonai bíróságtól. Arra hivatkoztak, hogy 
az alezredes idegeit a hosszú és nehéz front
szolgálat annyira megviselte, hogy a háború 
után már orvosi kezelés alatt is állt.

A bíróság helyt adott a védők kérelmé
nek és a döntése alapján

bútorok luxuskivitelben, nemes 
külföldi anyagokkal

P 1600-tól—P 3000-ig,
Ülőgarnitúrák, szabadalmazott molymentes:

1 kanapé, 2 karosszék 530 P-től felfelé.
129 teljesen berendezett mlntaszobából álló kiállítás.

Budapest, VII., Rózsa.utca

Pénzt, időt, 
munkát takarít meg 
Kertben, kertészétben, szólőbeo. gyümölcsösben

öntözzön
a szabadalmazott

gazdasági Kézi

öntözőgéppel
Nem permetezi, nem locsol, nem 
uraszt. az öntözővizet közvetlenül a termt- 
lalajba. a gyökérzethez veze I. •/,» vízre).

munkával 10*  % tnhbtermést ór < 1
Aura «' UO fill. Ezídószerint még 85% 
kedvezménnyel is PöOtlllérért rendelbe ötneg

Gaar Ödön Andróssy-nt 90. 
KÉRJEN PROSPEKTU f *)  R í( 1TA

hogy id. Konkoly-Thege Gyula megbízott
jával együtt előkészítse a nemescélu alapít
vány megszervezését, amellyel a szülői sze
retet soha cl nem múló emléket állit a ke
repesi kettős sir fölé.

debreceni klinikára, ahol a nyolc centiméter 
hosszú fogsort operáció nélkül távolították el a 
testéből.

Az érdekes műtétet tölti orvos végezte a kö
vetkező módon. Először fémből készült csövet 
dugtak le Dobrai Lörincné torkán, azután le
nyúltak egy kampós horoggal, hogy a fogsort 
kivegyék. A műtét nehezen ment, mert a fogó a 
müfogsorról sokszor lepattant. Végül azonban 
sikerült a fogsort a horoggal megragadni és az 
asszony nyelőcsövén át kihúzni.

Takács alezredest a közrendészeti kór
házba szállították megfigyelés céljából.

A megfigyelésre kitűzött határidő már vége, 
felé jár és

az orvosszakértők szeptember elsején 
terjesztik elő szakvéleményüket, 

amely döntő jelentőségű lesz az alezredes 
további sorsára nézve.

A polgári hatóságok még folytatják a 
vizsgálatot a takarmányszállitási ügyben, a 
katonai hatóságok azonban már nagyjából 
befejezték az eljárást. A vámőrparancsnok, 
a csendőrfelügyelő és a vegyesdandár pa
rancsnokának ügyészei

már el is készítették vádirataikat a vám
őr, csendőr és katonai vádlottak ellen.
Hét vádlottja van ez ügynek a kórházba 

szállított Takács Lajossal egyfln, ezek kö
zül öten letartóztatásban vannak, egy alez
redes és egy őrmester pedig szabadlábon 
várja a főtárgyalást. Az ügy különben olyan 
stádiumban van, hogy

a főtárgyalást még az ősszel, október
ben vagy novemberben megtartják.

Ez azonban a polgári vádlottakra nem vo
natkozik és lehet, hogv a katonai vádlottak 
ügyét se együttesen, hanem csoportonként 
elkülönítve fogják tárgyalni.
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LÁTOGASHA MEG AZ ŐSZI
PRÁGAI NEMZETKÖZI 

ÁRUMINTA VÁSÁRT 

az ömum terreléat Agak reprezea'atlv kiailltésU

1080. UEPTEHBüR 7-11 VkUp.Mndi.ri-

Ingyen vízum; 38% kedvez
mény a msgyar as cseb z.^- 
vAk va utaki.n. Igazolványok 
és felvilágosítások: Magyar 
Caahax'ovék Kotesso- 
deíml Kamaránál Buda
pest, V, rtáoor-v. 14. Tat. 
(231-71) é» az Összes buda
pesti és vidéki MÁV meoet- 
jagylrodékban

Erdélyi Béla ki maszkírozó ti

és a pesti részt Szilágyi, a budai részt Mór- 
bitzer vezetésére bízta. Hir szerint ezt 11 
rendszert véglegest tik és a viaskodásnak az 
lesz az eredménye, hogy két kertészeti igaz 
gató lesz Dudapestnek. Sok haszna ugyan 
nem lesz ebből a fővárosnak, mert amint a 
múltban évtizedeken át, ugy a jövőben is 
elláthatná egy igazgató a kertészeti ügyeket

Tetemes kárral és ráfizetéssel fog 
azonban járni

a hivatal kettéválasztása, mert az egységes 
vezetés megszűnése folytán egyik igazgató
nak sem lesz áttekintése az ügyekről és 
amellett a két hivatal különállása 

személyzetszaporltást is von maga után.
Állítólag a különválasztott kertészeti hivatal 
!ok ügykörét azzal akarják növelni, hogyi 
Hatáskörükbe utalják a temetőkertészetele 
dolgait is. Ez csekély vigasz lesz a felesle*  
gesen elköltött sok pénzért.

váltóhamisító barátait 
utánozta két banktisztviselő, 

akik 10.000 pengőt vettek íel egy földbirtokod 
ingatlanára

Újabb fordulat a kispesti 
fegyelmi ügyben

Névtelen feljelentő ellen indítják meg 
a vizsgálatot

A budapesti hatóságokhoz vasárnap ér
kezett meg az az elfogatóparancs, amelyet a 
gyulai törvényszék adott ki két szélhámos 
banktisztviselő ellen, akik furfangos és vak 
merő szélhámosságot követtek el egyik bé- 
késme.gyei pénzintézet kárára.

Az elfogatóparancs Kiss Ferenc és Szász 
Ferenc banktisztviselők ellen szól, akik

tízezer pengővel károsították meg a 
Békésmegyel Takarékpénztár Részvény- 

tárnaaágot.
A két banktisztviselő szélhámossága hason
lít azokra a bűncselekményekre, amelyeket 
annakidején Erdélyt Béla barátai követtek 
el különböző váltómanipulációikkal. Kiss 
Ferenc egyik barátjával, Szász Ferenccel el
határozta, hogy Koválcsik János orosházi 
földbirtokos ingatlanára kölcsönt vesz fel. 
Kiss barátját kimaszkirozta. Éppoly gondo
san vigyázott arra, hogy Szász Ferenc ha
sonlítson Koválcsik Jánosra, mint ahogy 
annakidején Erdélyi Béla nagy gonddal 
ügyelt arra, hogy a hamis váltókkal operáló 
barátai hasonlítsanak n váltókon szereplő 
földbirtokosokhoz. Kiss Ferenc a kimaszki-

rozott Szászszal beállított a Békésmegyei 
Takarékpénztárhoz, ahol Szászt mint Ko
válcsik János orosházi földbirtokost mu
tatta be.

Néhány hamis okmány felmutatása 
után az ál-KovolcsIk előadta, hogy 
szentetornyal birtokára tízezer pengő 

kölcsönt akar sürgősen fölvenni.
A bank rövidesen le is bonyolította a köl- 
csöníizletet, a két szélhámos megkapta a 
tízezer pengőt, amellyel azután kereket 
oldottak s állítólag

Budapesten keresztül Berlinbe utaztak.
Koválcsik János csakhamar megtudta a 

történteket és a Békésmegyei Takarékpénz
tárral együtt

bűnvádi följelentést tett a szélhámosok 
ellen, akik azonban ekkor már meg

szöktek.
Ilyen előzmények után bocsátotta ki a vizs
gálóbíró az elfogatóparancsot Szász és Kiss 
ellen, akiket eddig még nem sikerült kézre- 
keríteni.

Dr. Köhler Hildegard kispesti 
orvosnőt halálosvégü tiltott 

műtét miatt
vasárnap letartóztatta a rendőrség
Az orvosnő tagad, de a tanuk ellene vallottak

A kispesti városházán még zajlanak az ese
mények és egymásután kerülnek felszínre 
azok az állítólagos szabálytalanságok, amelyek
ről évvek óta suttogtak és suttognak a kispesti 
polgárok.

A szabálytalanságokról — mint megírtuk — 
egy névtelen feljelentésből szerzett tudomást 
a vármegye. A kihallgatások során a vizsgáló
biztos előtt megjelent beidézett tanuk mind 
egyöntetűen vallották, hogy egv kispesti vál
lalkozó már évek óta emlegeti, hogy „majd ö 
megmutatja"...

Igen érdekes, hogy ezzel a nyomozással pár
huzamosan az irányban is megindult a nyomo
zás, hogy ki a feljelentőt A hatóságok ugyanis 
megállapították, hogv egy csaknem azonos szö
vegű feljelentést évekkel ezelőtt már beadtak 
Kispestről a honvédelmi minisztériumhoz és 
erről kiderült, hogy

teljesen alaptalan.
Ugyancsak hasonló feljelentés ment a bel- 
ügybe is. amelynek igen tragikus vége lett: a 
feljelentett ugyanis izgalmában öngyilkos lett 
és halála után derült csak ki, hogy teljesen ár
tatlan volt.

Gál Jenő, Monda Sándor felfüggesztett pol
gármester védője ki is jelentette a vizsgáló
biztos elölt, hogy az ő szerepe ebben ügyben

csak a retorzió lesz,

amelyet a névtelen, de előbb-utóbb kinyomo
zott feljelentővel szemben fog alkalmazni a 
vizsgálat befejeztével.

Van a vizsgálatnak, illetve ezzel kapcsolato
san a kispesti ügynek még egy érdekes mellék
hajtása:

Annak idején négy kispesti választó ugyanis: 
mcgpeticionálta a polgármesterválaszlást. A 
petíciót azért adták be, mert a szavazócédulá
kat állítólag előre megjelölték és mert a vá
lasztás előtti napon az egyik városi tanácsos 
Válya polgármesterjelölt érdekében

kortesbeszédet mondott, amit pedig a tör
vény tilt.

Ez a petíció hosszú idő óta húzódik és 
most, mint a Hétföl Napló igen megbízható 
helyről értesül — döntés előtt van. Informá
ciónk szerint a petíció tárgyalása szeptember 
első hetében lesz és az előjelek szerint — ki
hallgatott tanuk, Írásbeli bizonyítékok stb. — 
kedvezőtlen lesz a jelenlegi polgármesterre.

Ugylátszik ezt már annyira biztosra veszik 
Kispesten, hogy az egyes polgármester-ellenes 
pártok máris jelöllek után néztek.

Eddig
három jelöltje van

a megüresedendő kispesti polgármesteri szék
nek: egy fővárosi rendőrkapitány, egy rendőr
főtanácsos és egy pestkörnyéki nagyközség fő- 
jegyzője.

Pénzt hamisított, 
hogy a szerzett pénzen 

találmányait előállíthassa
Kispesten .szombaton nagy feltűnést kel

tett és villámgyorsan terjedt el a hir, hogy 
Kispest egyik orvosnőjét, a negyvenéves 

dr. Köhler Ilildegardot, akinek Kispesten, a 
Rózsa-utca 9. szánni házban van az orvosi 
rendelője, a budapesti főkapitányságon 
őrizetbe vették. A bűnvádi eljárás dr. 
Köhler Hildegard ellen

haiálosvégü tiltott műtét végrehajtása 
miatt

indult meg.
Néhány nappal ezelőtt ugyanis Kispesten 

meghalt egy 23 éves munkásleány és a tiszti 
orvos megállapította, hogy halálát tiltott 
míltét okozta. A nyomozás szálai a kispesti 
orvosnőhöz vezetlek, akit szombaton elő

is állítottak a budapesti főkapitányságra. 
Az orvosnő a rendőrségen
tagadta, hogy a tiltott műtétet ő haj

totta volna végre, 
azonban Kispestről több tanú jelentkezett, 
akik azt bizonyították a rendőrségen, hogy 
dr. Köhler Hildegard a halálos kimenetelű 
tiltott műtétet egy , az övével szomszédos 
házban végezte el.

A bizonyítékok és súlyos tanúvallomások 
alapján, a főkapitányságon vasárnap dél
előtt

előzetes letartóztatásba helyezték 
a kispesti orvosnőt és délután már át 
kisérték nz ügyészség fogházába.

Vasárnap letartóztatta a rendőrség

is

A fővárosi adminisztráció 
legújabb csodabogara

igazgatójelölted eldöntetlen darednad etedmdnyadént 
dcttévdlasztottdd a fővárosi kertészetet

Az alábbi eset a fővárosi törvény hibái
nak egy kirívó példája, de egyben fényt vet 
a mni városházi gazdálkodásra is. Az tör
tént ugyanis, hogy az elmúlt bélen po'gár- 
mesterl intézkedésre ketté választották a fő
város kertészeti hivatalál és az eddig egysé
ges vezetés alatt állott intézmény most jobb 
és balparti külön igazgatás alá került.

Az intézkedés személyi kérdésekre vezet
hető vissza, ftdde Károly, a kertészeti hiva
tal eddigi igazgatója nemrégen nyugalomba 
vonult és állását nem töltötték be azonnal, 
mert a városházán újabban szokásossá sáli, 
hogv a megüresedő állásokat érlelik és csak 
akkor töltik be. amikor a sok jelölt már ki
fárad a versenyfutásban. A kertészeti hivu- 
tál igazgató! állásánál is ezt nz elvet akar
ták követni. Közben életbelépett az uj fő- |

városi törvény, amely kimondja, hogy az uj 
törvényhatósági bizottság megalakulásáig | 
semmiféle alkalmaztatást, előléptetést nem 
szabad eszközölni és a megürülő állásokat 
sem tölthetik be.

A kertészeti hivatal igazgatói állásának 
sorsát ez az intézkedés meg sem döntötte 
el, mert a két jelölt, Morbitzer Dezső és 
Szilágyi József főfelügyelők egyaránt igényi 
tartottak arra, hogy nz átmeneti időre egyi
küket behelyettesítsék az igazgatói állásba. 
Mindketten igen kiváló tisztviselők, egyben 
kitűnő kertészeti szakemberek, ugy hogy 
mindkettőjük érdekében előkelő befolyások 
Igyekeztek érvényesülni. A végén azután a 
polgármester ugy oldotta meg a gordiusi 
csomót, hogy

kettéválasztotta a kertészeti hivatalt

Miskolc, aug. 24.
CA Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 

A miskolci rendőrkapitányság bűnügyi osz
tálya vasárnap előzetes lctartózta,ásba he
lyezte és az ügyészség fogházába szállította 
át az ércötpengősök hamisítása miatt őri
zetbe vett Ilévész Kiss Andor miskolci mű
szerészt.

Révész még augusztus első napjaiban 
próbálta forgalomba hozni jólsikerült után
zatait. Három darabot sikerült is elhelyez
nie. de közben a rendőrség tudomására ju
tott, hogy hamis ötpengősöket igyekeznek 
forgalomba hozni, mozgósították a rendőr
séget és az egyik rendőrőrszemnek sikerült 
is Révész Kiss Andort elfognia. A forgalmas 
Széchenyi-utcában azonban Révész megug
rott a rendőrtől, a Hecc patak medrébe ve
tette magát és itt a rendőr nyomát vesztette.

A napokban azután érdekes körülmények 
között ismét elfogták a pénzhamisító Ré
vészt, mikor elhaladt a városban portyázó 
detektivek mellett,

ismerősként köszöntötte a rendőrség 
embereit,

akikkel már többizben volt dolga. Beszélge
tésbe elegyedtek vele a detektivek és a be
szélgetés során meglepetve állapították meg, 
hogy a rajtalevő ruha megegyezik azzal a 
ruhával, amelyet az elmenekült pénzhami
sító ruházatáról adtak a rendőrségnek. Elő
állították és rövid faggatás után bevallotta, 
hogv gipszleifyomat segítségével valóban 6 
volt az ötpengősök hamisítója, egyben azon
ban védekezést terjesztett elő. Előadta, hogy 
azért hamisított pénzt, hogy

találmányait szabadalmaztathassa 
és hogy hozzákezdhessen azoknak a gyár
tásához. Addig akart pénzt hamisítani, amig 
olvan összegre nem tesz szert, amelynek se
gítségével Magyarországon vagy a külföldön

kis gyárat létesíthet találmányai készí
tésére.

A pénzhamisitőnál tartott házkutatás során 
öt kisebb, de nagyon praktikus értékű 
találmánynak a rajzát találták meg a 

rendőrség
emberei. A találmányok rajzát természete
sen lefoglalták és minthogy miskolci mér
nökök megállapították azokról, hogy értékes 
gyakorlati eszközök, a rendőrség zár alá 
vette a rajzokat, amelyekkel később majd 
kiszabadulása után Révész Kiss Andor fog 
rendelkezni.

A „Tudor" üKHumíiiátorgyá? RÍ. 
ni " ' ’

A „Tudor**  Akkumulátorgyár r.-t. budapesti 
gyártelepén berendczkcdelt szárazelemek gyár
tására, főleg rádió-anódtelepek és zseblámpák 
részére, ugy hogy a jövőben akkumulátorokon 
kivül ily szárazelemeket is fog forgalomba 
hozni. E célra a németországi törzsgyár érdek
közösségéhez tartozó Pertrix chetn. Industrie 
szabadalmazott gyártmányát fogja előállítani, 
mely gyártmány Németországban leginkább van 
elterjedve és amelynek előnyei más gyártmá
nyokkal szemben a hosszabb raktározhntóság, 
nyugalmi állapotban nagyobb magáhoztérő (re- 
gerenáló) képesség, ennélfogva nagyobb telje
sítmény.. A Perlrix gyártmánynak ezen tulaj*  
donságai főleg annak a következménve, hogv 
a horganvclektródol maró szalmiók’ helyett 
más eleklrolylot használ fel. Ez az eljárás a 
gyakorlatban oly kitünően bevált, hogy Német
országban, Angliában, Délamcrikában és a 
Keleten a többi gyártmányt túlszárnyalta.
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Budapest, 1930 augusztus 25. HÉTFŐI NAPLÓ 5Ripka Ferenc főpolgármestert 30.000 pengő kártérítésért beperelte a Lovaregylet, 
mert a Szent Imre ünnep miatt bevonatta a Louaregyiet 

Oktogon-téri reklámiüüogűiát
Különös akkordja támadt a Szent Imre- 

ünnepségeknek, melynek fényét a kormány, 
a főváros, hatóságok, testületek vállvetve 
iparkodtak emelni. Ezekben a szép intézke
désekben elöljárt a jópéldával Ripka Fe
renc főpolgármester, akit azonban ez a bűz-*  
gósága — mint hamarosan kiderült — kel
lemetlen szituációba hozott. A főpolgármes
ter ugyanis még idejekorán észrevette, hogy 
a nagy fölvonulás egyik főútvonalát, a lo- 
bogódiszbe öltözött Andrássy-utat

ugyancsak eléktclcniti az a nagy fehér 
reklám-lobogó, amely az Oktogon kö
zelében az úttest fölött hirdeti a lovar

egylet I futtatásokat.
A főváros és az állam szineit viselő zász

lók közül kirívó hatást váltott ki a nagy
méretű hirdető zászló. A főpolgármester in
tézkedett, hogy

az Ünnepségek és az egyházi felvonu
lások alatt a futtatások idejét hirdető 

lobogót távolítsák el.
Ripka főpolgármester ezen intézkedéséről 
udvarias hangú levélben értesítette a Ma
gyar Lovaregylet igazgatóságát. A válasz 
meglepő volt. A nobilis felkérésre a

.__varegylet tiltakozással válaszolt.
Majd amikor a főpolgármester a leghatáro
zottabban kijelentette, hogy a kegyeletes

A szabadlábra helyezett 
Kelemen Aurél 

kormányfőtanácsos beszél: 
kilenc és félhetes fogságáról, az ó- és 

uj-zab közti különbségről és Lühnsdorfról, 
akinek vallomása alapján letartóztatták

A lótáppanama ügyében letartóztatott Ke
lemen Aurél kormányfötanácos és cégtársa, 
Duray Gyula termenynagykereskedö elölt 
szombaton megnyílt a Markó-utcai fogház 
kapuja, miután a vádtanács is elrendelte 
szabadlábrahelyezésüket. Kelement és Du- 
rayt a lótáppanama szállítások ügyében tar
tóztatták le annak idején, mert az volt el
lenük a vád, hogy silányabb minőségű zabot 
szállítottak, mint amilyenre kötelezték ma
gukul.

Vasárnap délután
a Hétfői Napló munkatársa felkereste 

Kelemen Aurél kormányfőtanácsost, 
a Kelemen és Duray cég főnökét, hogy 
megkérdezze, mit szól ügyének ehhez a for
dulatához, mit szól magához a megveszte
getési bűnügyhöz, amely a Markó-utcai fog
házba juttatta. Kelemen Aurélt védőjének 
és testvérbátyjának: dr. Kelemen Kornél 
ügyvédnek a lakásán találtuk meg. Szélesen 
nyújtózik el az egyik bőrfotelben az atléta
termetű, szélesvállu Kelemen kormányfőta
nácsos és csöndesen, szenvtelen hangon be
szélni kezd:

— Nem akarok egyelőre elébevágni az 
ügyemnek. Ennek az ügynek egyébként az 
a szerencsétlensége, hogy oly sok bonyolult 
szakkérdésről van benne szó. amihez spe
ciális szaktudás kell s igy a laikus számára

HA A CSÁSZÁR
VISSZATÉR__

RAMON NOVARRO, .
MINT A CSÁSZÁR LEGVITÉZEBB GÁRDISTÁJA. 

A METRO-GOLDWYN SZEZÓNNYITÓ 
SZENZÁCIÓJA.

DAL, SZERELEM, BÁTORSÁG.

összhangot zavaró reklámot feltétlenül be
vonatja,

nyomban kártérítési keresetet adtak be 
a bírósághoz, amelyben a Lovaregylet 
vezetősége 30.000 pengő kártérítést kö
vetel — Ripka Ferenc főpolgármester

től.
A Lovaregylet azzal indokolja keresetét, 

hogy az intézményt a zászló egyoldalú el
távolításával igen tetemes veszteség érte. 
Azonkívül a Lovaregylet szerződést kötött a 
városi hirdető irodával a reklám-lobogónak 
bizonyos meghatározott időre való kifüg
gesztésére és ezért jelentős bért fizet. Mikor 
a Lovaregylet a városi hirdető irodával a 
megállapodást megkötötte, szó sem volt ar
ról, hogy a felvonulás tartamára a reklám
lobogót el kell távolítani. A rideghangu kár
térítési kereset ezenkívül hangoztatja, hogy 
éppen a nagy ünnepségekre való tekintettel 
függesztették ki nagy költséggel a reklám
zászlót, amely az idegeneket tájékoztatta a 
futtatásokról. A lobogó eltávolítása követ
keztében — mondja a kereset — a Lovar- 
egyletet horribilis kár érte és ennek oka 
Ripka főpolgármester.

Előrelátható, hogy a főpolgármester el
len indított keresetet a főváros magára vál
lalja és megtalálja a módját annak, hogy a 
főváros által is támogatott Lovaregyletet 
jobb belátásra bírja.

talán nem is igen érthető, hogy miről van 
szó tulajdonképen.

— Engem annak idején a rendőrség őri
zetbe vett, majd az ügyészség letartóztatott.

Kilenc és fél hétig voltam a Markó- 
utcai fogházban.

A letartóztatásom anélkül történt, hogy bár
ki feljelentést tett volna ellenem. Az eljárás 
megindítására Lühnsdorf Ferenc vallomása 
adott okot.

Lühnsdorf vallomása alapján indítottak 
ellenem eljárást.

— Mit vallott önről Lühnsdorf? — kér
dezzük Kelemen Aurélt.

— Azt vallotta, hogy ózab helyett gyen
gébb minőségű zabot, úgynevezett ujzabot 
szállítottam. Hogy honnan tudja ezt Lüh.as- 
dorf, arról fogalmam sincs, hiszen a cégem 
semmiféle üzleti nexusban nem állott vele. 
Lühnsdorfot onnan ismerem, hogy öt évvel 
ezelőtt, mikor a hajmáskéri tüzérségi tábor
ban altiszt volt,

vállalkozott arra, hogy cégem szállítmá
nyait kirakja és egyéb kiváltási teendő

ket elvégez.
A szállítmányok minőségéről azonban fo
galma sem volt. Mi mindössze négy-öt va
gon zabot szállítottunk annak idején Haj- 
máskérre, az ottani tüzérség lóállománya

részére. Mindenkor az árutőzsdén minta 
szerint vásárolt príma zabot küldtünk,

a szállítmányainkat háromtagú tiszti 
bizottság vette át és minősítette.

fyiy gyalogsági, egy gazdászati tiszt és egy 
állatorvos vizsgálták át a szállítmányain
kat, amelyek elten soha nem emeltek kifo
gást. Most öt évvel a szállítások után ért
hetően meglepett, amikor megtudtam, hogy 
eljárás indult ellenem a zabszállitmányok 
miatt. Megtudtam, hogy a rendőrség nyo
moz az ügyben, erre

azonnal fölkerestem Bezegh-Huszágh 
Miklós főkapitányt és arra kértem, hogy 
a lehető leggyorsabban és a legszéle
sebb alapokon vizsgáljanak meg min

dent,
mert nekem nincs takargatni valóm. Ezek 
után hallgatott ki Csákány rendörfogalmazó 
és kihallgatásom után őrizetbe vett. Álki- 
sértek a Markó-utcába, ahol a vizsgálóbíró 
a formális szokásos kihallgatás után kihir
dette, hogy előzetes letartóztatásba helyez 
megvesztegetésért és csalásért. Máig sem ér
tem, kit csaltam meg és mivel követtem el 
csalást, hiszen az árutőzsdén vásárolt zabot 
szállítottam a hadseregnek s ezt a zabot 
nem én minősítettem, hanem a már emlí
tett tiszti bizottság. Azt sem értem, kit 
vesztegettem volna meg, hiszen tudomásom 
szerint

azok közül a tisztek közül, akik annak 
Idején átvizsgálták a srállitmánvainkat, 
senki ellen nem indult eljárás és senki 

sincs letartóztatva.
— El kell mondanom azt is, hogy ügyem

ben tulajdonképpen érdemleges vizsgálat 
máig sem indult meg.

A vizsgálat elrendelésének formasága 
után engem a vizsgálóbíró ki sem hall- 

gatott.

Kifosztotta az élés fiam tát 
és világgá mont egy miniszteri 

tanácsos gimnazista fia
A főkapitányság eltűnési osztályán két

szer egy esztendőben van „szezon", amely 
itt azt jelenti, hogy tömegesebben jelente
nek be eltűnéseket. Ez a szezon a bizonyit- 
ványkiosztást megelőző hetek ideje és ter
mészetesen ezzel egyenértékű a szeptem
beri pótvizsgákat, valamint a beiirntkozáso- 
kát közvetlenül megelőző idő. Ilyenkor 
szánják el magukat a kisebb és nagyobb 
Robinsonok arra, hogy nekivágjanak a nagy 
ismeretlennek, amely tele van ugyan ve
széllyel, de viszont sokkal félelmetesebb 
számukra az a még sokkal nagyobb veszély, 
amely a legközelebbi jövőben várakozik rá
juk a bizonyítvány vagy a pótvizsga képé
ben.

Egy ilyen szökési kísérletnek érdekes utó
játéka játszódott le ma délelőtt a főkapi
tányságon, ahol a detektívek

dr. K. Z. ny. miniszteri tanácsosnak 
adták vissza tlzenkétesztendős harma

dik gimnazista fiát,
aki két nappal ezelőtt tűnt el hazulról. A 
Hu

megbukott két tantárgyból az idei osz- 
tályvizsgán

és pótvizsgát kell tennie szeptemberben. A 
kis gimnazistának azonban sehogy sem íz
lett a tanulás, éppen ezért elhatározta tehát,

Nagygyűlést tartanak holnap 
a pincérek a borravaló ellen
A „tűzveszélyes**  régi képviselőház helyett a budai Vigadóban 

tartják meg a nagygyűlést
A lapok jelentették, hogy a szállodai és ét

termi, valamint a fürdő- és fodrászalkalmazot
tak szervezetei borravalóellenes ligát alakíta
nak és augusztus 21-én, a régi képvlselőházban 
kellett volna megtartani a nagygyűlésüket, ame
lyen ki akarták mondani a borravaló meg
szüntetését. Hogy nz akciónak nagyobb nyo- 
inatékot adjanak, felhívást is tettek közzé, 
hogy e napon a közönség ne adjon borravalót 
az előbb említett szakmák alkalmazottainak. 
Minden intézkedés megtörtént n csütörtökre 
hirdetett alakuló nagygyűlés megtartására, a 
gyűlés azonban mégis elmaradt, mert mint is
meretes, a hatóságok a múlt héten

tűzveszélyesnek nyilvánították a régi kép
viselőházat

és a városházi gondnoki hivatal, amely nz 
épületre felügyel, erre való tekintettel megla 
gadta a régi képviselőház nagytermének bármi 
célra való bérbeadását és visszavonta az enge 
dilyt azoktól a gyűlésektől is, amelyeket máj 
régebben bejelentettek és amelyekre nz enge 
délyt eddig kiadták. A régi képviselőházban 
addig nem is lehet gyűlést tartani, nmig a tűz 
veszély elhárítására

■ főváros az épületet megfelelően ál nem 
alakítja.

Ennek ellenére a borravaló elleni akció 
-Mindjobban szélesedik és mind több szervezel 
iclenll be n lh’óhoz való csatlakozását. A nagy 
gyűlést valószínűen n Budai Vigadóban tart
juk meg a jövő héten, ezt megelőzőleg a Ma 
gyár őéankások Stövcségének szállodai, ét

eo ev oia fennauo 
urldlvatozKtemel bzeptomöer nzvabtn 

mhelyezem 
ugyanezen hAz Vte,-utcai aarokbeiyisegébe. 

Raktáramon ovo tinóm uridivatclkkeut 
augusztus 15-t öl 

rendkiuui ölesen árusítom:
l inóm puplining ..............P Ifi.—
Piyama ........................... p JŐ.—
Francia Linon-zscbkendő P 3.50 
Nyvlszőrkalap............. P 15.—
Tisztaselyem nyakkendő

P 2.50, 5.-.7.-.W.-
Angol öltönyszövetek.... P 60.— 
Cérnaharisnya.................P fi.—, 7.50
Cérnazokn......................... 4.—
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Szabadlábrahelyczésemnek pedig az volt az 
előzménye, hogv védőm előterjesztést nyúj
tott he a vizsgálóbíróhoz s ebben okmá- 
nvokkal igazo’tnm, hogy nekem nincs mit 
tartanom a büntetéstől. A szökésemtől sem 
kell tartani, mert mindenekelőtt az én ér
dekem, hogy a vizsgálat mielőbb lefolyta
tódjék és befejeződjék.

— Minderről egyébként, amit elmondtam 
— fejezi be a beszélgetést Kelemen Aurél — 
volt időm gondolkozni a fogházban kilenc 
és fél hét alatt, de volt időm arra is, hogy egy 
csomó könyvet olvassak cl. En nyugodtan 
vártam benn a fogházban, mi történik az 
ügyemben és nyugodtan várom most is, mi
után már szabadlábra kerültem.

hogy megszökik. Édesapjának Balatonal
mádi község határában néhányhoidas sző
lője van, amelynek közepén használaton 
kivül álló présház áll. A kis gimnazista gye
rek éjnek idején megszökött szülei Margit- 
körúti lakásából és

gyalog lement Balatonalmádiba. 
Észrevétlenül tanyát ütött az elhagyott prés
házban, ahol ugy rendezkedett be, mint aki 
egész télen ott marad. Hazulról való elindu
lása előtt

az egész éléskamrát kifosztotta, 
hátizsákjában sonkát, szalonnát, kolbászt 
vitt el magával. Szülei természetesen rémül
ten kerestették gyermeküket mindenfelé, 
végül is aztán Balatonalmádiban bukkantak 
rá. A kis gimnazista még

magakészitette rádióját is fölszerelte a 
présházban, hogy — ne unatkozzék. 

Térdenállva könyörgött a detektiveknek, 
hogy ne vigyék haza, mert ő nomád életet 
akar élni, apja pedig tanult embert akar fa
ragni belőle, márpedig ehhez neki semmi 
kedve nincsen. A detektívek természetesen 
nem teljesítették kérését és

vlsszavltték szüleihez,
akik boldogan ölelték magukhoz elveszett 
fiukat.  

termi és kávéházi alkalmazotti szakosztálya 
holnap, augusztus 26-án, kedden délután 3 óra
kor a Vilmos császár-ut 23. szám alatti helyi
ségében tart nagygyűlést, amelyen

a pincérség fog állást foglalni a borravaló 
megszüntetéséért.

A gyűlésen foglalkoznak még n gazdasági hely
zettel és szakmabeli munkanélküliség problé
májával is.

Önt biztosan érdekli
hogyan nyilatkoznak kiváló 
orvosi szaktekintélyek a tiszla, 
valódi babkávéról. Hogy mily 
értékes és elengedhetetlen té
nyezője a legkülönbözőbb be
tegségek megelőzésének és gyó
gyításának a koffeintartalmú 
babkávé, azt az „Orvosi nyilat
kozatok" cimü röplapon, mely 
minden Meinl fióküzletben meg
található. olvashatja.

Meinl Gyula rt.
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Mussolini 

Franciaországban?
Pária, aug 24

A Parin Midi lyoni jelentése szerint Mus
solini tegnap este 6 óra tájban Bourg-Saint- 
Maurice mellett egy nagy sárgn automobilon 

átkelt az olasz-francia határon
ás Chambéry felé hajtatott. Mussolini autó 
mobilja — a lapjelentés szerint — Baurg- 
Saint-Maurieeban az alpesi hadgyakorlata- 
lton résztvevő francia hadsereg csapattestcl- 
vei találkozott.

A Sfe/onf-iroda e hírrel szemben megálla
pítja, hogy Mussolini, aki augusztus 22 én

Palermóban unokaberse temetésén vett 
részt,

mrfr i3án visszatéri Rómába és most is otr 
tartózkodik.

—■ Időjárás. A Meterológiai Intézet va
sárnap az időjárásról a következő prog
nózist adta ki: Mérsékelt nyugati légáram
lással továbbra is szép idő várható.

— Az olasz követ Somogy megyében. Kapós 
várról jelentik: Marin Ártotta olasz nagykövet 
csütörtökön tóbbnnpl tartózkodásra Somogy 
megyébe érkezett, ahol gróf Somsslch László 
felsőházi tag szalkavári birtokán többnapos va
dászatot rendezett tiszteletére.

— Halálos zuhanás a kőbányában. 
Dombóvárról jelentik: Dobó József megye
fai lakos, aki az oltani kőbányában dolgo
zott, tiz méter magasból lezuhant és súlyos 
belső zuzódásokat szenvedett. Kórházba 
szállították, ahol belső elvérzés következté
ben meghalt.

— Halálra gázolta a borjú. Várdombról 
jelentik: Riegler Imre várdombi legény há
romnegyedéves borjut vezetett kötélen, nme
ivel karjára csavart. A borjú megvadult és 
végigtiport Ricgleren, nki nzonnnl meghalt.

— Görög orvosprofesszorok Budapesten. 
Szeptember elsején nagyobbszámu, előkelő 
görög orvosprofesszorokbój és tudósokból 
álló társaság érkezik Budapestre. A görög 
orvostársaság utazásának egyetlen célja n 
budapesti fürdőintézmények megtekintése.

Paplant, matracot 
a legolcsóbban, de legjobbal csakis a 

Sándor IDF Al vásárolhat 
InMaaH paplanok, takarók n a a y választékban 

Címre Ugyalnl I
Kammormayer KAroly-utca 1. szám
Vóroahóaa ópUlet Cégünk Ö7 éve All lenn

— F.gv rcndőrtlszlvlselő motorkerékpár
szerencsétlensége. Kcszthc'yről jelentik: 
Háry József budapesti rendőrtisztviselő mo
torkerékpárján Tapolcáról Budapestre igye
kezett. A balatoni országul egyik emelke
désénél a motorkerékpár fékje hirtelen fel
mondta a szolgálatot és n gép a meredek 
lejtőn nz árokba zuhant. Eőry Józsefet, nki 
kizuhnnt a gép nyergéből, súlyos sérülések
kel a tapolcni kórházba szállították.

— ötven éve tanító. A kispesti evnngélikus 
egyház meleg ünneplésben részesítette áfoszny 
Sámuel ignzgitó tanítót abból nz alkalomból, 
hogy ölvén évvel ezelőtt kezdte meg tanítói 
működését. Mnstny Sámuel, aki 1860-bnn szü
letett, a Felvidékről került Kispestre, ahol te
vékeny részt vett az egyházközség fejlesztésé- 
ben.

— Feltűnően szép nő a siófoki rabló
banda vezére. Siófokról jelentik: A vasár
napra virradó éjjel betörtek Grósz István 
ruhakereskedő üzletébe, ahonnan mintegy 
tízezer pengő értékű ruhaneműt loplak eí. 
A csendőrök megállapítása szerint a betö
rést egv négytagú rablóbanda követte cl. 
■ melynek vezére egy feltűnően szép, fiatal 
szőke nő. A banditák vezére szemelte ki a 
betörés színhelyét és ő is állt őrt, amíg tár
sai az üzletben tartózkodtak. Az eddigi nyo
mok szerint a rablóbanda tagjai autón 
Zala megyébe szöktek.

— Halá'o*  fürdőzés a Balatonon, Balalon- 
főldvárról jelentik: Vasárnap déle'őtt halá
los Szerencsétlenség történt a Balatonon 
fía'atonszrírszó közelében. A Keresztény If
jak Egyesülete Baltonszárszón tartja ezidol 
országos konferenciáiét, amelyre az ország 
minden részéről igen sok református és 
evangélikus teológus érkezeti. A teológusok 
közül négven ma délelőtt fürdőzni mentek 
a fíalatonhoz. Csónak inkknl messzire be
eveztek a vízbe és Szalka Mihály tizennyolc
éves khkőrösl teológus a vízbe ugrott, hoev 
megfürödlék. Alig u*zott  azonban kétszá’ 
méterre, birleln görcsöt knnott és elmerült. 
Mire tár*ai  segítségére siettek már holttes
tét s*m  tn’álMIr mer?

— Haléira párolta ■ vonat. Az uipesli vasuli 
állomás köreiében vasárnap délelőtt egv sze
mélyvonat elütött egv idősebb férfit, nki non 
vetít észre r közeledő vonatot és át nknrl 
menni ■ vrtsutt töltésen. A mozdonyvezető hír 
telén megállította a vonatot, a kocsiki ó| le- 
ugráló ufa*nk  scottségér*  *'»ttek  a srcrcncsé'- 
lennek. nki azonban mielőtt scpMség érke-elt 
volna, néhánv nerc nlnti meghalt A rendőr 
Ság megáiiapHoUn. hogv Robik An»nlnnk hív
ják, 55 éves bniómunká’ nki hnznfclé Igsekr- 
vett és útközben akart átvágni n vasu’i töllé 
atn. Költésiét a törvényszéki orvostani inté- 
zelba vitték.

meccs közben hirtelen 
meghalt a isáigán ess futballista

Stadmlliier Gyula tragikus hatnia
Vasárnap délután a kelenföldi sport

pályán bajnoki mérkőzés volt az I. Kerületi 
Sportklub és a Zuglói Sportegylet futball
csapatai között. A meccs legizgalmasabb pil
lanatában

Stadmüilcr Gyula az I. kerületi SC .iá- , 
tékosa szivéhez kapott, hirtelen össze- i 

esett és eszméletlenül vágódott el.
A pályán nagy riadalom keletkezett. Stad-1 
müller Gyulát nz öltözőbe vitték és a mén-1

„Nagyságos uram, verjenefi 
vasat rám, bünfiödni afiarofi” 

fiönyörgött a gyilfios anya, afii önfiént jelentfiexett
Nagykanizsa, augusztus 24.

CA Hétfői Napló tudósítójától.) Lerongyo
lódott, támolygó parasztasszony állított be 
ma délelőtt a nagykanizsai ügyészségre és a 
soros ügyészt kereste. Mikor eléje engedték,

az asszony az ügyész elé borult
és kezeit összekulcsolva, sírva könyörgöti 
feléje:

— Nagyságos uram, verjenek vasat rám! 
\frggyilkollam a gyermekemet, bűnhődni 
akarok!

Az ügyész igyekezett a zokogó nőt meg
nyugtatni, aki azután elmondotta, hogy őt 
Molnár Gábornénak hívják és Galambos 
községben lakik. Néhány nappal ezelőtt

megfojtotta és n kútba dobta három

— Megkezdődött a liminológlni kongresszus. 
Vasárnap délelőtt tartotta a Nemzetközi Timi 
nologiai Egyesület megnyitó ülését a Tudo
mányegyetem épületében. Thienemann, a gyű
lés elnöke, vclilell képekkel illusztrált elő
adást tartott a német liminologiai Sanda 
expedícióról, majd Ruttncr professzor, a 
lunzi biológiai állomás vezetője a Sunda- 
cxpedició eredményeit ismertette. A kongresz- 
sztissaj kapcsolatosan a Muzcum-körut 4. sz. 
alatt liminologiai kiállítást nyitottak meg.

—- Halálos repülőkatasztrófa. Goslarból 
jelentik: A mai repülőnap alkalmával Linz 
hraunschweigi repülő sportgépével lezu
hant. A repülőgép, amely alacsonyan szállt, 
propellerével a földbe fúródott. Linznek 
több .bordája és mind a két Iába eltört, 
azonkívül fején is súlyosan megsebesült s 
a kórházba szállítás közben meghalt.

— A ..Közlekedés" Konlz Endre dr. minisz
teri tanácsos szerkesztésében megjelent augusz
tusi száma érdekes riportot közöl Kállay Mik
lós dr. kereskedelmi államtitkártól, mint regi 
automobil isi ál ól. Magyarország útviszonyai 
ról nz autóközlekcdés szempontjából. Török 
Sándor nz autóipar és közlekedés céltudatos 
fejlődéséről és intézkedéseiről irt érdekes cik
ket a lapban. Várszegiig János dr. pedig egy 
érdekes grafikonnal tarkított tanulságos és 
figyelemreméltó cikket irt „A közúti balesetek 
Magyarországon 1929-ben" címmel. A lap 
hozza a közlekedési rendelet teljes szövegét is. 
Számos egyéb érdekes cikken és Közleményen 
kivid komoly és figyelemreméltó tanulmányt 
közöl a lap vitéz Sccbcry századostól a Zeppe
linről.

Ha pénzre van 
szüksége
hndapc-tl vagv bndaoMt-körnvékl házra, 'elekre és 
építkezésre, rtvorsan én elOnyUaon kaphatja 
hoMvabb törleaztéare
CHI TI T A TAQ ’ bankcégvezető áltat, 3UL11 LAtlVd nsidnnest. V.. Grál 
TI«M latváa fvolt FHrrlő-otca) IU.

—- Megállapították n tolvaj siófoki url- 
asszony személyazonosságát. Siófokról je
lentik: Az itteni csendőrség, mint ismere
tes, letartóztatott egv budapesti uriasszonyt, 
akit tettenértek, amint a homokban akart 
elrejteni több lopott ékszerdarabot. Mára 
kiderült, hogv a magáról megfeledkezett 
uriasszonyt l.indenbach Józscfnének hin
ták. kiilönvállan él férjétől és egves verziók 
szeriül az uriasszonynak legutóbb igen nagy 
veszteségei voltak a siófoki kaszinóban. A 
csendőri nyomozás mára tisztázta azt is. 
hogy nz ellopott ékszerek dr. Angyal László 
budanesli orvos feleségének lezárt kabin iá
ból kerültek a tolvaj urjasszonyboz. Lin- 
denbnchnét vasárnap Siófokról a veszprémi 
ügyészség fogházába szállították.

^A^Fí^7FK vendé«l<sJfldl L J L L II Süveg-utca 7.
eresebb kl'sté*  'fl-ee villantó- Csuk 20 'ok •vélné

—- Kigyulladt és porrá égett a Mátyás király- 
utón egv autó. Vasárnap délután négv óra felé 
n Málvás királv-ut 14. srámu húz előtt kigyul
ladt Hideg István hajcsárul) aulofuvnrozó Bp. 
18—192 számú bérautója, amint éppen utn 
sokat srállitolt. Ar autó pillanatok alatt porrá 
égeti, úgy hegy mire nz előhívott tűzoltók ki
érkeztek. már semmi dolguk n.-in akadt A- 
autá utasai idejekorán kiugrottak a kocsiból 
’ így szerencsére emberéletben nem esett kór. 
A rendőri bizottság megállapította, hogy ■ tü
zet motorhiba okozta.

tökért telefonállak. Néhány perc múlva már 
ott voltak a mentők, segíteni azonban nem 
tudtak,

a szerencsétlen futballista klszenvedett.

Halálát minden valószínűség szerint szív- 
szélhüdés okozta. Stadmüller Gyula, aki
nek kőinüvesség volt a polgári foglalkozása, 
huszonnyolc éves korában halt meg. A 
vizsgálat megindult.

éves kisgyermekét.
majd szörnyű telte után, mikor a csend
őrök keresni kezdték, megszökött. Napokon 
keresztül bujkált és bolyongott a község ha
tárában lévő erdőkben, mig végül most tel
jesen elgyötörtén, kiéhezve, az ügyészségre 
jött. Azt is elmondotta, hogy esztendőkkel 
ezelőtt

már késsel támadt a gyermekre,
akit annak idején csak könnyebben sebesi- 
tett meg.

A soros ügyész a töredelmes beismerés
ben lévő gyilkos asszonyt

letartóztatta
és valószínűleg el fogja rendelni elmeálla
potának megvizsgálását.

KÖZPONTI TEJCSARNOK 
naponta friss 

yoghurt
— Eltemették a legöregebb magyar evangéli

kus púpot. Szekszárdról jelentik: Vasárnap dél
után 3 órakor temették el Pakson nngy részvét 
mellett Magyarország legöregebb evangélikus 
popját, Horváth Sándor főespercsf. aki 64 évig 
állt a paksi evangélikus egyház élén. A nagy- 
műveltségü pap élete végéig megőrizte szellemi 
irisscségét és pár nappal ezelőtt. 90-ik születés
napján még felkelt betegágyából, felvitette ma
gút a templom szószékére és onnan búcsúzott 
el szép szónoklattal híveitől. A temetési szer
tartást a paksi evangélikus templom szentélyé
ben felravntálozott koporsó előtt 14 pap segéd
letével maga Kapi Béla evangélikus püspök vé
gezte.

magyar Rázárj- es Fínnteresksdeimi Rt
Budapest, V, Berlini-tér 9. Te lefon: Aut. 163-07

Sápja- es ubrösrázioinazeK. 
estim, rtidas és huzalok

— Százéves a balatonfüredi református 
templom. Balatonfürcdről jelentik: ünnepélyes 
külsőségek közölt vasárnap ünnepelték a bala
tonfüredi református templom fennállásának 
százesztendős jubileumát. Az ünnepségen, ame
lyen fclkczcli különbség nélkül résztvellek n 
község lakosai és a fiirdövendégek is, dr. An- 
lal Géza református püspök mondott nagyha
tású beszédet.

— Terjed a gyermekparalizls Hnjdumegyé- 
ben. Debrecenből jelentik: A Hajdú megyében 
pusztító gycrinekparalizisnek ujnbb betegei 
vannak. Sáránd és Vámospét községekben tör
téntek újabb megbetegedések. Dr. Görgey vár
megyei tiszliföorvos meglette a szükséges óv
intézkedéseket, hogy megnkadálvoza a járvány 
továbbterjedését. A sárándi és vámospéti meg
betegedések aránylag könnyű lefolyásunk és 
eddig hnlálos áldozatot nem követeltek.

— Házasság. Árvái Rózsi és dr. Dcutsch Sán
dor földbirtokos jegyesek.

— Orvosi hír. Dr. Neubauer Adolf kórházi 
főorvos, fül-, orr- és gégeorvos szabadságáról 
visszaérkezett és rendelését újból megkezdte. 
(VI., Andrássy-ut 21. Telefon: Aut. 289—19.)

— A virágkiállítást meghosszabbították. 
Szombaton József főherceg és Auguszta fő
hercegasszony megtekintették a virágkiállítást. 
Nagy érdeklődéssel szemleltek a kiállított virá
gokat, növényeket s a látottak felett elismeré
süket fejezték ki. A virágkiállitás óriási si
kere és a közönség általános óhaja arra kész
tette a Virágos Budapest—Virágos Magyaror
szág elnökségét, hogv a kiállítást meghosz- 
szabhiisa. E hó 25-től. hétfőtől kezdve 30-ig. 
szombatig n kiállításnak a jáki udvarban levő 
része álrendezés miatt zérva lesz, de a többi 
rész ezidő alatt is 50 Jllléros jegyekkel megte
kinthető E hó 30-án, szombaton a lakúsbercn- 
dezcsi vásárral kapcsolatban ismét megnyílik 
a kiállítás mind a négy része.

— A kisgazdák is gyüléseznl akartak szep
tember elsején. A Hcrczeg Sándor elnöklete 
alatt álló Országos Nagyatádi Párt szeptember 
elsejére nz or«7óg minden községébe gvíilétt 
hívott össze Értesülésünk szerint, a gyűlésekre 
.) belügyi kormAnv nem ndin meg ny engedélyi 
s épen ezért az Országos Nagyatádi Párt ve. 
rctöségo vasárnap délufón Herczeg S’ndor eb 
nöklcsével ülést tartott, hogy a további leen
dőket megbeszélték. Határozatot nem hozlak, 
mert előbb tudni akarják a belügyi kormány- 
znt vég]cgr< ’>11; sfcglakhát a gyűlések engedé
lyezése tekintetében.

— Rálőtt aa apjára. Pécsről jelentik: A pécs! 
ügyészségen szándékos emberölés kisérletu 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték vasár, 
nap ifj. Horváth Lajos szavai napszámost, 
Horváth kétszer rálőtt az édesapjára, de a go^ 
Igák nem találtak. A gyilkossági kísérlet után 
elmenekült és Harkány-fürdőben most fogták 
el s beszállították az ügyészségre. Horváth 
vallomásában elmondotta, hogy apja még hu- 
szónkét évvel ezelőtt elkergette édesanyját, aki 
emiatt megőrült. Ezután összeköltözött egy 
falubeli asszonnyal s most erre az asszonyra 
akarta földjét ráíratni. Ez keserítette el öt any- 
nyira, hogy le akarta lőni édesapját.

— Megjelent a Kereskedelmi és Iparkamara 
évi jelentése. A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara most hozta nyilvánosságra az or
szág 1929. évi közgazdasági állapotáról szóló 
jelentését, amely sorra veszi az összes ipari és 
kereskedelmi szakmák helyzetét és részletesen 
ismerteti minden egyes szakma aktuális pana
szát és kívánságát. A mű a mai naptól kezdve 
minden nagyobb könyvkereskedében nyolc 
pengőért kapható.

— Kommunisták éa nemzeti szocialisták 
összetűzése Berlinben. Berlinből jelentik: 
Vasárnap újabb véres összeütközésekben 
robbant ki a nemzeti szocialisták és kom
munisták közötti választási agitáció. Az ösz- 
szeütközések során két rendőrt életveszélye
sen megsebesítettek. A verekedések során 
összesen százhúsz embert állítottak elő, akik 
között negyven nemzeti szocialista és nyolc
van kommunista volt. Ar. előállítottak ki
hallgatása vasárnap a késő éjszakai órák
ban is tart.

— Valótlanok a Lomási Erdőipar R. T. 
elleni feljelentések. Egyes lapok foglalkoz
tak a Lomási Erdöipar R. T. aradi cég ellen 
tett adófcljelentés ügyével. Az erre vonata 
kozó közlemények két elbocsátott tisztvi
selő feljelentésére vezethetők vissza, amely 
feljelentést a hatóságok adóügyi eljárás tár
gyává tették. Miként értesülünk, ezen felje
lentés teljesen hamis és tarthatatlan és ép- 
ugy valótlannak fog bizonyulni, mint azon 
számos egyéb feljelentés, amely az utóbbi 
években Romániában az ottani nagyobb 
vállalatok ellen tétetett.

— Ganz és Társa Villamossági, Gép-, Vagón- 
és Hajógyár Részvénytársaság. A vállalat e hó 
22-én tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, 
hogv az eddigi 12,250.000 pengői kileső alap
tőkét 98.000 darab. 1930 október 1-től osztalék
jogosult, 50 pengő névértékű uj részvény ki- 
bocsátósa állal 17,150.000 pengőre emeli fel. Az 
uj részvényekre a régi részvényesek elővételi 
joggal bírnak, oly módon, hogy minden öt 
régi részvény ellenében két uj részvény vehető 
át részvényenkint 110 pengő lefizetése ellené
ben. Az elővételi jog augusztus 23-tól szep
tember 2-ig bezárólag a Magyar Általános Hi
telbanknál vagy a Magyar Leszámítoló és 
Pénzvállóbanknál, vagy a Magvar-Olnsz Bank, 
nál gyakorolható. A közgyűlés továbbá p new
yorki International Generál Electic Company 
Incorporatcd részéről beválasztotta a Ganz és 
Társa-cég igazgatóságába Minor Clark H. ve. 
zérigazgatót és Woodward Jesse Marion jog
tanácsost.

— A Magyar Országos Központi Takarék
pénztárnak a hivatalos lapban közzétett félévi 
mérlagadalai mutatják, hogv az intézet folyó 
banküzlctcinck fejlődése a gazdasági viszonyok 
rosszabbodása dacára sem állott meg. A félévi 
mérleg főbb állományait összehasonlítva a ta
valyi első félév adataival (zárójelben) a követ
kezőkben ismertetjük. Vagyontételek: pénztár
készlet 4.53 millió pengő (2.69), girószámlán, 
pénzintézeteknél és hankcégcknél fennálló kö
vetelések 13.27 millió pengő (21.86), váltótárca 
53.06 millió pengő (41.85), összes adósok 40 62 
millió pengő (49.70), zálogleveles kölcsönök 
27.31 millió pengő (23.31). A takarékpénztárra 
bizolt idegen tőkék: betelek könyvecskékre és 
pénlárjegyekrc 42.23 millió pengő (40.01), be
tétek folyó- és csekkszámlában 50.32 millió 
pengő (47.24). hitelezők 34.83 millió pengő 
(31.31), az idegen tőkék együtt 127.38 millió 
pengő (118.62). Az üzleti terjedelem növeke
dése azt eredményezte, hogy a nyereség a ked
vezőtlenebb gazdasági helyzetben sem maradt 
mögötte a tavalyi félév tiszta nyereségének.

— Rákosi cmlékpad Balatonalmádiban. A 
Zsófia gyermekszanatórium egyesület vasár, 
nap délelőtt Balatonalmádiban ünnepélyt ren
dezett, amelynek keretében leleplezték az 
Egyesület díszes emlékpadját, amelyet Rákost 
Jenő és Rothermere szobrai diszitenek. Az ün
nepi beszédei Rótt Nándor dr. püspök és Óvári 
Ferenc dr. mondották.

Zsoldos előkásztt polgári és 
középiskolai magán
vizsgákra, áret'tect- 
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— Nyilatkozat. A Magyar Tógazdaságok rt. 
a következő nyilatkozat közzétételére kért fel 
bennünket:

Egyes lapokban közlemények jelenlek meg 
gróf Zichy Jánossal 15.000 pengő iránt folyó 
polgári jogvitánknak büntető útra való terelé
séről.

Addig is. amíg alkalmunk lesz a folyamatba 
leli akció teljes alaptalanságát bírói határoza
tokkal dukomentálni, szüks*gesnek  tartjuk ezen 
közleményekre a következőket megjegyezni:

A följelentést a gróf úr képviseletében dr B.i« 
tiyai-Bhchilz ügyvéd úr letto meg. A sérelmezett 
iratlefoglalás egv szabálytalanságok miatt azon
nali halállval elbocsátott tisztviselőnk szakvé
leménye alapján történt, anélkül, hogy mi a« 
alaptalan gyanúsítás tárgyában meghallgatta!- 
tünk volna.

Gróf Zichy Jánns úrnak egy fillér követelése 
sem áll fenn 'elünk szemben- amint ez ar általa 
eredménytelenül folyamaiba lelt polgári per 
eddigi adataiból is kitűnik.

! megtorló lépéseket-mindazok elleix akik a 
hatóságokat félrevezetni akarták, haladéktala
nul fnlvainalbi tesszük nz alaptalan akcióból 
eredő 6-szes kárigényeinket pedig azonnal ér
vényesítjük.

Magyar Tógazdaságok R.-T. :
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Amerikai vadász

társaság Budapesten
Harminc amerikai vadász érke

zik ma Budapestre, a Budai 
Lövészegy'et vendégeként

Érdekes külföldi vendégek érkeznek ma Bu
dapestre. Az Aueurop Trevelle Service, new- 
yorki menetjegyiroda értesítést küldött Buda
pestre. hogy

hétfőn 30 fűből álló amerikai vadásztársa
ság érkezik hozzánk.

Az amerikai vadászok magyar vadásztársasá
gokkal keresnek kapcsolatot és

■ Budai Lövészegyle.t fogja vendégül látni 
őket.

Ar amerikai vadászok jól választották meg az 
időt: oz apróvad szezón már megkezdődött és 
ha a vidéken néhány körvadászaton is részi
vesznek, kitűnő impressziókat szereznek majd.

Eszterházy Lajos herceg, a híres tigrisvadász 
ozorai birtokán valaha messzi földön híres 
dámvad és szarvasbika vadászatokat rendezeti 
és ezeken a vadászatokon minden esztendőben 
résztvett az angol arisztokrácia is.

Talán most újból
az idegenforgalmi propaganda szolgálatába 

lehetne állítani a vadászatot
mint nemes sportot is.

— Albrecht királyi herceg házassága? 
Délamerikai útjáról váratlanul Szent István 
nap előtt tudvalevőleg hazaérkezett Al
brecht királyi herceg és hazaérkezésével 
kapcsolatban az a hir terjedt el, hogy Al
brecht királyi hercegnek tengerentúli útja 
előtt tervbe vett házassága mostanában és 
pedig külföldön megtörtént volna. A királyi 
herceg környezetében cáfolják a házasság 
megtörténtét, annyi azonban bizonyos, hogy 
a királyi herceg a szombati napon Magyar
óvárra utazott szüleihez. Frigyes királyi, 
herceghez és Izabella királyi hercegasszony-

— Veszedelmes tűzvész Pécs mellett. Pécs
ről jelentik: Vasárnapra virradó éjszaka a Pécs 
mellett lévő Lippo községben veszedelmes tűz 
pusztított. A tűz Winhelm György gazdálkodó 
pajtájában keletkezett s csakhamar gyorsan 
terjedt tovább s nagy kárt okozott a gazdasági 
épületekben. Az eddigi megállapítások szerint, 
a tűzvészt gyújtogatás okozta.

— Megtámadta n detektívet egy villamos
kalauz. A Conti-utca és a Bérkocsis-utca 
sarkán vasárnap este nagy csődület támadt 
Szedlacsck Géza detektív és egy villamos 
kalauz körül. A detektiv ugyanis a villamos 
kalauzban a személyleirás után egy körö
zött egyént vélt felismerni és ezért igazo
lásra szólitotta fel. A villamoskalauz arcul- 
ütötte a detektívet, mire természetesen nagy 
csődület támadt, körülfogták a két vitat
kozó embert. A detektiv az iránta megnyil
vánuló ellenséges hangulat láttára a Nagy
körúton posztoló rendőrőrszemhez szaladt, 
miközben a zutca népe üldözni kezdte azzal 
a kiáltással: — Fogják meg! Zsaroló ál- 
detektiv! Végül is a rendőr segítségével 
Szedlacsck elövezette a villamoskalauzt a 
VIII. kerületi kapitányságra, ahol a kihall
gatás után a villamoskalauzt elbocsátották, 
de hatósági közeg elleni erőszakért megindí
tották ellene az eljárást.

— Elütötte a gépkocsi. Vasárnap este 8 óra 
tájban a Huszár-utca és Rákóczi-ut sarkán cg.> 
ismeretlen rendszámú gépkocsi elütötte Béni- 
esek Ferenc 67 éves ügynököt, aki zuzódásokat 
és agyrázkódást szenvedett. A gázoló autó _ to
vább robogott. A mentők a sebesült ügynököt 
n Rókus-kórházba vitték.

Szülei szemeláttára 
a Dunába fulladt egy kisfiú

Vasárnap délelőtt az újpesti Népsziget 
fiirdőzői ecy nyolcéves kisfiú holttestét fog
ták ki a -Dunából. A kisfiú fürdőtrikóban 
'olt Az újpesti rendőrség megindította a 
nyomozást és csakhamar megállapította, 
hogy a szerencsétlenül járt kisfiút Erdélyi 
Miklósnak hívják.

Tegnap délután Újpesten lakó 
szüleivel együtt fürödni volt a Népszi

get északi csúcsán.
Estefelé hat óra tájban a flu egyedül ma
radt a vízben, szülei már partra mentek és 
akkor történt a szerencsétlenség:

■ nyolcéves flu elmerült és nem Is buk
kant fel többé.

A szerencsétlen szülők kétségbeesve rohan
tak a vízbe, fellármázták nz ctfti környé
ket, a többi fürdőtök is kutatni kezdtek nz 
elmerült gyerek után, de eredménytelenül- 

Vasárnap reggel azután a kis holttestet a 
sziget déli részére sodorta a viz és ott talál
ták meg a kirándulók. A halálos balesetet a 
Duna erős és veszedelmes áradása okozta, 
amelynek erős sodra elkapta és a viz alá 
húzta a szerencséden kisfiút.

A kormanyzű megkegyelmezett 
a Mt wnag? hOrronre italt 

gyermekgyilkos szMszaöaek
Nagykanizsa, augusztus 24.

M Hétfői Napló tudósítójának telefőnje- 
lentésc.) Érdekes kormányzói leirat érkezett 
ma délelőtt Nagykanizsára. A legfelsőbb el
határozásról szóló okirat azt közli, hogy

Horthy Miklós, Magyarország kormány
zója megkegyelmezett egy gyermekgyil

kosság miatt elitéit színésznőnek.
Lányi Lili, a szegedi sznház szubrettje 

volt 1927-ben. A liatal színésznő hamarosan 
összeismerkedett a szinház egyik férfilagjá- 
vaj és a barátságból csakhamar szerelem lett. 
Mikor aztán ennek a szerelmi viszonynak 
következményei kezdtek mutatkozni, a fiatal 
szubrett hazajött szülővárosába:

Nagykanizsára és ott szülte meg gyer
mekét.

\ kisgyermeket azután, hogy szégyenét pa- 
'ástolja.

Balogh Géza vizsgálóbiztos 
nyilatkozik Chikán Béla polgár

mester ügyéről
Még ezen a héten befeieződik a vizsgálat

Pest vármegye alispánja tudvalevőleg dr. 
Balogh Géza tiszteletbeli vármegyei főügyészt 
bizta meg a pesterzsébeti polgármester ellen 
beadott följelentés kivizsgálásával. Dr. Balogh 
Géza a vármegyeházán kezdette meg a fel
jelentő Szerencsés Ferenc volt községi tisztvi
selő kihallgatását. Szombaton azután kiszállt 
i pesterzséhe’i városházára, ahol már a kü
lönböző akták alapján eszközölte egész, napon 
H Szerencsés kihallgatását, de közben

kihallgatta ugy Chikán Béla polgármesteri, 
mint helyettesét is.

A Hétfői Napló munkatársa kérdést intézett a 
vizsgálat eredményéről, dr. Balogh Géza vizs
gálóbiztoshoz, aki a kővetkezőket mondotta:

— Még a legkezdelén vagyok a vizsgálatnak 
■is igy természetesen az ügy érdeméről nem 
mondhatok semmit. Valószínűnek tartom 
azonban, hogy

Letartóztatták a Kaszsl révészt, 
aki a tümesss arával csának- 

szerencsétie»sé9@t okozta
Barcs, augusztus 24.

fA Hétfői Napló tudósítójától.) A Drávn- 
folvón történt borzalmas csónakkatasztrófa 
áldozatait még mindig nem vetette ki teljes 
számban a rohanó viz. A Hétfői Napló is je
lentette, hogy a katasztrófa alkalmával 

huszonkét ember pusztult el.
A tömeges szerencsétlenség napja óta a 
partmenti községekben az emberek százai 
lesik szorongva a hullámokat, hogy melyik 
pillanatban dobja fel eltűnt hozzátartozóik 
holttestet. Ma reggel egy fiatal leány holt
testét sodorta lefelé az ár Vizvár község 
határában. A szerencsétlen áldozatot, aki 
szinten a bucsusok csónakjának alámerülé
sénél pusztult el, többen felismerték, igy 
édesapja is. A szerencsétlen apa azonban 
hiába könvörgötl a parton álldogáló embe
reknek és

Politikai pártba tömörülnek 
a pirostaxísok

Saját sorukból akarnak városatyát küldeni az uj közgyűlésbe
A pirostaxisok sorában állandóan nagy az elé

gedetlenség. Amióta az ipartársulat fennáll, már 
minden párthoz csatlakoztak, de rövid idő Blatt 
valamennyi községi pártot faképnél is hagyták. 
Most elhatározták, hogy szakítanak a jelenlegi 
pártokkal és a közeledő községi választásokra

önállóan vonulnak harcba,
külön párlalakulatot létesítenek, amely csakis nz 
ő érdekeiket fogja szolgálni. A piros taxisok mái 
meg is indították a politikai szervezkedést és az 
a szándékuk, hogy az uj sálasztúsokon külön 
listával vesznek részt és

a maguk sorából választanak sárosatyát, 
akinek feladata lest, hogy a főváros közgyűlésé
ben az autótaxis kisemberek érdekeit megvédel- 
mezre Hogy sikerül-e ez a tervük, az nagyon 
bizonytalan, mert a taxisok nincsenek olyan 
nagy számban, hogy önállóan vehessenek részt 
a választási küzdelemben és több mint való
színű, hogy újra kénytelenek lesznek valameljik 
pórihoz csatlakozni, ha ugyan a tapasztalatok 
alapján lesz párt, amely befogadja őket.

A pirostaxísok külörhen Állandóén uj.il 
r'ndclelcket honink, hogy nr utasok s impétló- 
jót elnyerjék. Most egyenruhába akarják öltöz- 
leüli * ’ soffőrjeiket és aa autókat is egyforma

karosszériával akarják felszerelni. Szövetkezetei 
is akarnak alapítani azzal n céllal, hogy a szö
vetkezet lássa el az összes beszerzéseket és 
nagybani éren bocsássa a cikkeket a tagok 
rendelkezésére.

— Robbanás egy pécsi hányában. Pécsről 
jelentik: Tegnap este a Bányalelepi-uton levő 
kőbányában foglalatoskodott Tőrök Nándor 
busz éves munkás Eközben eddig még ki nem 
derített okból a kötélben lévő dinamlt felrob
bant. A robbanás ereje Törököt valósággal a 
levegőbe rönitette. lábát és két keze fejét lesza
kította Életveszélyes sérülésekkel szállították 
kórházba. A vizsgálat folyik.
- A brit világblrodolmi játékok ujabb ered

ményei. Hamiltonból jelentik: A brit világbiro- 
dalmi játékok során szombaton ismét néhány 
több eredményt értek el az atléták. így kitűnő 
a kanadai Tilson 48 8 mp-es negyedmérföldcs 
ideje, az angol Thnmas t 11 mp-es I angol mér 
földes si!- f-tásii és nr 1923-ben nálunk is járt 
lord Burghley 1*6  mp-es 120 yardos gátfutása 
Az (igvésségl számok közül a? 1928. évi angol 
belnnk«é.ghan már 67 méteren felüli eredmény! 
elért ujzélandl Lay 6310 cm-es gerelyvetése 
említésre méltó.

megfojtotta és a holttestét elásta.
A gyilkosságra rájöttek és Lányi Lilli bírái 
elé került. A törvényszék első fokon

hét hónapi börtönre ítélte a gyermek
gyilkos színésznőt.

Ezt a büntetést a pécsi királyi tábla, majd 
pcd'g a Kuria is jóváhagyta.

Lányi Lilli a jogerős kúriai ítélet elhang
zása után

kegyelmi kérvénnyel fordult a kormány
zóhoz

és kérte, hogy engedjek el neki büntetését. A 
kormányzói leirat ma érkezett meg Nagy
kanizsára és eszerint a legfelsőbb helyről 
érkezett kegyelem

törli a fiatal színésznő büntetését, 
akinek ilyen módon nem kell leülnie hét
hónapos büntetését.

ezen a héten teljesen befejezhetem a 
vizsgálatot

és azután teszek annak eredményéről jelentést 
a vármegye alispánjának.

Itt említjük meg, hogy Pest vármegye alis
pánja ugyancsak dr .Balogh Géza tiszteletbeli 
főügyészt bízta meg a Szabadszállást Villamos
sági Részvénytársaság ügyeinek vizsgálatával 
is. A villamossági részvénytársaságnak a köz
séghez való kapcsolata következtében emeltek 
bizonyos vádakat

Kálmán Lajos községi főjegyző ellen, 
aki a vizsgálat tartamára szabadságra ment, 
de fölfüggesztve nincsen.

Szabadsága alatt n főjegyzőt Rajháthy Gyula 
fujszi főjegyző helyettesíti, aki ellen viszont a 
saját községének ügyeiben rendelték el a fe
gyelmi eljárást megelőző vizsgálatot, Rajháthy 
sincs azonban fölfüggesztve és igy módjában 
van a szabadszállási főjegyzőt helyettesíteni.

hiába ígért tízezer dinárt is, 
csakhogy a hullát kihozzák a habokból. 
senki nem mert a megáradt folyó örvénylő 
közepére menni.

A drávai halálos katasztrófa ügyének 
különben érdekes eseménye az, hogy a 
tömeges szerencsétlenség okozóját:

Mlrusovlts János révészt a csendőrök 
megvasalva vitték a zágrábi ügyészség 

fogházába.
A révész tudvalévőén erősen ittas állapotban 
volt, amikor a bucsusok csónakját vízre- 
engedte és

kapzsiságában sokkal több személyt 
engedett a csónakba,

mint amennyit a könnyű faalkotmány el
bírt volna.

Magyarországon
i« kapható a

bőrifjitó találmány a bőr
elöregedést megállítja és 
az arcot megújítja-

Ismertetőt küld ft

Szív-utca 15.

Öngyilkosság
falbontással

Maisch Lajos gyógyszerész öz
vegye a faion keresztülvezetett 
csőből kiáradó gázzal megmér

gezte magát
Vasárnap este tiz óra tájban a Szent 

Imre herceg ut 4. számú ház lakói arra let
tek figyelmesek, hogy a III. emelet 3. szánni 
lakásból, ahol özv. Maisch Lajosné, egy 
gyógyszerész 57 éves özvegye lakik, 

gázszag tódul ki.
A lakók figyelmeztették a házmestert, sm 
becsöngetett, de nem kapott választ. Kopog
tatott, dörömböli, az ajtót azonban csak 
nem nyitották ki és Maisch..bajosné nem 
jelentkezett. Végül is rosszat sejtve rendőr
ért mentek, aki azután

lakatossal felnyít(altn a bezárt ajtót.
A lakásban a fojtó gázszag terjengett, a 
konyha melletti kis benyílóban pedig halál
sápadt arccal,

holtan találták özv. Maisch Lajosnál.
Az özvegyasszony fantasztikus módon kö
vette el az öngyilgosságol. A konyhát n be
nyílótól elválasztó falat egy darabon kibon
totta és az igy támadt résen keresztül 

bevezette a benyílóba a konyhában lévő 
gázrezsó gumicsövét, 

majd kinyitotta a gázcsapot.
Maischné azután egv lepedőből leszakí

tott vászoncsikokkal szorosan
összekötözte a derekát és a nyakát 

s lefeküdt egy pamlagrn, szájába vette n 
gumicsövet és a kitóduló gáz rövidesen 
megölte.

Özv. Maisch Lajosné az utóbbi időben tel
jesen visszavonultan, szinte buskomoran 
élt. Valószínű, hogy

idegroliamájan szánta el magát a fan
tasztikus öngyilkosságra.

Erre vall az is, hogy teljes érthetetlen mó
don magára csavarta a lepedőből szakit itt 
vászoncsikokat. A szerencsétlen végű asz- 
szony holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

— öngyilkossági kísérlet. Vasárnap este 
Pesterzsébeten a Rákóczi-ut 26. szóm alatti 
vendéglő tulajdonosának, Horváth Sándornak 
26 éves felesége lugkővct ivott. Életveszélyes 
állapotban a Rókus-kórházba szállilolták.

— Felrobbant a benzin. A Soroksóri-ut 70. 
szám alatt Krutsu Béla 10 éves tanuló játékból 
benzint öntött az égő tűzhelyre. A benzin fel
robbant és a kisgyerek súlyos égési sebeket 
szenvedett, úgyhogy életveszélyes állapomul 
szállították • Szent István kórházba.

— Négy széket sittek el a betörők az Astor 
moziból. Vasárnap délután betörők jártak az 
Akácfa-utcai Astor moziban. Déli 12 órától 3-ig 
zárva volt a mozi helyisége s ez alatt az idő 
alatt hatollak be. A betörők nem vittek cl mást. 
csők négy széket. A furcsa betörés tetteseit ke
resi a rendőrség.

— Débimcrlkába érkeztek n szépségklrdlv- 
nők. Rio de JaneiróbM jelentik. Az európai 
szépségklrálynők, akik részt vesznek a Rio de 
Janerióban megtartandó világszépség'erseny- 
ben. ma ideérkeztek. A szcpségkirál.vnők autó
kon végigvonullak a városon. A város közön
sége meleg ünneplésben részesítette őket.

— öt város tornászainak mérkőzése. Ham
burgból jelentik- Az öt város (Berlin. Hamburg. 
Lipcse. Hannover és Kiél) fnrnászatlétiinsk 
mérkőzését Berlin (3315 ponttal nverlc Lipcse 
(3138 pont) előtt. 3. Kiél 2003 ponttal. 4. Ham
burg 2866 ponttal, 5. Hannover 3784 ponttal.
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SZÍNHÁZ - MOZI
Mi az igazság a Viktória körül?
A „Hétfői Napló" február 17-iki száma már beszámolt arról 
a furcsa színházi bonyodalomról, amely a Viktória körül dúl

Berlinben bemutatták Földes Imre, Harmath 
Irtire é*  Ábrahám Púi közösen irt operettjét, n 
Viktóriát, amely váratlanul óriási sikert aratott. 
Mig Berlinben a ..Viktória" biztosan balad a si
ker utján, addig Budapesten a szerzők között 
olyan furcsa és minden tekintetben elitélendő 
hátioriisóg dúl, amelynek végére — reméljük — 
ezzel a cikkel pontot teszünk.

A szerzők közötti nvilatkozatháborunak az a 
lényege, hogy Harmath Imre ismeretlen okok 
bál nem került rá a Viktória berlini szinlapjára 
és Budapesten Földes Imre azt állítja róla, hogy 
nincs is tok köre ahhoz a Viktóriához, amelyet 
most Berlinben bemutattak. Hogy honnan datá
lódik ez a színházi háborúság, ezt mi már u 
Viktória budapesti bemutatója előtt, februór 
17-én a következőkben megírtuk:

„Hónapokkal ezelőtt készült el Földei Imre 
és Harmath Imre közös operettje, a Viktória 
grófnő. A régi Fővárosi Operettszinház fogadta 
e| ezt az operettet éa a szerepeket ki is osztotta. 
Eszerint a főszerepeket Piciin Erzsi. Fejes Teri 
éa Szokolay Olly játszották volna és ezek n 
szerepek a színésznők egyéniségéhez mé.rlen ké- 
srülfek Is el. A Fővárosi Operettszinház bukása 
után a Király Színházhoz került ez az operett, 
amely természetesen újra kiosztotta és most a 
főszerepek Lábass Jucinak, Fejes Terinek és 
Vaály Ilonának jutottak. Itt támadt az első 
nézeteltérés a szinhóz és a szerzők között.

A szerzők feltétlenül Szokolay Ollyt akarták 
látni a Viktória grófnő egyik jelentős «zub- 
rettszerepében, viszont a színház ezt a sze

repet Vaály Ilonának adta.
azzal, hogy a szerzők még néhány számot Írja
nak a művésznőnek és a szerepét megfelelően 
bővítsék ki. Harmath Imre, az egyik szerző ezt 
a munkát kereken megtagadta. Földes Imre ez 
ügyben semlegességet jelentett be és később ha
sonlóan nyilatkozott az operett zeneszerzője, 
Abrahám Pál is. Harmath Imre ezután nem 
ment cl a Viktória egyetlen próbájára sem és 
nem végzett semmi olyan munkát, amelyet n 
premier előtt, a próbák alatt az opcretlmüfnj 
természete megkíván. A szinhóz ezért, mivel

Földes Imre nem teljesen volt járatos az ope- 
rettmüfajban, a szövegkönyvet

Szilágyi Lászlóval, majd Ifjú Békeffy Ist
vánnal, végül pedig Nótl Károllyal akarta 

kibővítetni.
aki utóbbi vállalkozott is erre a munkára. így 
készült el a Viktória grófnő, amelu most kissé 
más formában került színre, ahogy annak idején 
Földes Imre és Harmath Imre megírták. Éppen 
ezért Harmath Imre nem mint társszerző, ha
nem csak mint versiró szerepel a Király Szin
ház plakátján.

Harmath Imre akkor a Hétfői Naplóban 
megtagadta a közösséget a Viktóriával,

azzal, hogy bárki idegen abban egy sort is meg
változtat, ö érte nem vállalhatja a felelősséget".

Ez volt tehát az igazi oka annak a háború
ságnak, amely most Harmath Imre és Földei 
Imre közölt kitört, mikor Harmath Imre, mégis 
meggondolva magát. — most már — az operett 
társszerzőségét vindikálja magának — teljes 
joggal, hiszen egy szerző érzékenysége és lob
banékonysága nem lehet ok arra, hogy egyszeri
mindenkorra kizárják egy olyan világsikerből, 
amilyen most a Viktória lett.

Harmath Imre egyébként elmondotta, hogy 
nemcsak a Viktória teljes kompozíciója az övé, 
hanem

az operettverseket dr. Fritz Loeschner- 
Deda, a német átültető néha szóról-szóra 

átvette a forrás megnevezése nélkül.
Beda ur le se forditotla, hanem meghagyta ma
gyarul, ugy. ahogy azokat Harmath megírta. 
Mint például a „Honvédbanda" cimü slágernóta 
a német fordításban is honvédbanda maradt, a 
híres tangója, a Good Night, németül is Good 
Night, nz Édes mamám-ból pedig „Meine Mama" 
lett, mig a „Pardon, madame" németül is „Par
don, madame".

Ezekután a Színpadi Szerzők Egyesületének 
kötelessége megvédeni egy magyar szerzőt, ha 
mór anyagi jogait eljátszotta, — az erkölcsi jo
gaiban. (s. i.) a Budai Színkör öltözőiben

Második „isaszegi csata" 
a Városi Színházban

Botrányos jelenetek a Magyar Est nézőterén

Kilopják a retlkiilből a színésznők gázsiját

. *•
A Városi Szinház volt az egyetlen magán

kézben levő szinház, amely engedve Ripka 
Ferenc főpolgármester fölszólilásánnk, a Szent 
István ünnepek tartamára kinyitotta kapuit, 
sőt azóta elvétve esténként játszik is.

Sebestyén igazgató azonban, éppen mint a 
többi pesti színigazgató, jól tudta, hogy Szent 
Istvánkor mindenhová mennek nz emberek, 
csak épen színházba nem, ugy biztosította te
hát magát a deficit ellen, hogy a Szent István 
ünnepét követő napra, csütörtökre, kiadta 
színházát a Magyar Est cimü előadásra, an
nál is inkább, mert különféle szereplők élén 
Farkas Imrét mint konferansziét hirdették. Az 
augusztusi kánikulában meg is jelenlek néhá
nyon a Városi Színház nézőterén, akik várták 
a nngy garral beígért Magyar Est szenzációit. 
Farkas Imre bevezető száma le is pergelt, nini 
után néhány cigány kezdte huzni a magyar 
nótákat n Városi Szinház színpadán. A ma
gyar ember ahhoz szokott, hogyha talpalávaló

HOZZA EL A KEDVES LEÁNYÁT 
ÉS A KEDVES FÉRJÉT IS!

A Balaton körül szélhámoskodtak a budapesti 
Bethlen-téri Szinház nevével

A Bethlen-téri Színház, Budapest legifjabb 
kis színháza, amint alább kiderül, karéiért 
csinált, mert íme: ismeretlen egyének jónak 
tartották nevét a szélhámosságaik fedezé
sére.

Néhány nappal ezelőtt, még az újonnan 
kezdődött kánikula előtt a szobáikba beszo
rult balatonkőrüli nyaralókat egy zöldszlníi 
plakát és röpcédula örvendeztette meg. Ez 
a plakát tudtul adta nz érdeklődőknek, hogy 
a budapesti Bethlen-téri Színpad „szünetelő 
tagjainak" vendégjátéka készül a fürdőhe
lyen. A röpcédula azután felsorol tiz-tizen- 
két kitűnő egyfelvonásost és magánszámot, 
ezenkívül pedig a komikusok versenyét 
Ígéri nz esti előadáson. Az előadás megkez
dése előtt két fiatalember jelent meg a nya
ralók hoteljében és egyes villákban, ahol

nagyobbmennyisé*!ü  jegyeket helyeztek 
el készpénzfizetés ellenében.

JARD IN
Erűébe! királynéul 1. Tel.: Zugló 70-07

A naiy augusztusi műsor!

UTOLSÓ HÉT
KBzmrnt ro órakor 

cigánymuzsikót hall, legalább is bort kap az 
asztalára. A Városi Szinház nézőterén azonban 
természetesen bor nem akadt, ugy hogy a kö
zönség egyre türelmetlenebbül hallgatta a ci
gányok fáradhatatlanul és szakadatlanul szóló 
nótáit. Ezután egy végnélkűli film következett, 
amely meglehetősen untatta a közönséget. Ezt 
már nem bírták tovább és a nézőtéren egy-két 
„rebelis" hangosan szólt közbe:

— Elég már, halljuk inkább Farkas Imrét! 
Farkas Imre azonban nem jelentkezett és az 

elégedetlenek tábora egyre nőtt.
— Ez a második Isaszegi csata! — 

kiáltották sokan közbe. A hangulat a néző
téren egyre izzóbb lett, úgyhogy már attól kel
lett félni, hogy botrányba fullad az est. A jobb- 
érzésii közönség azonban csendre intette a za- 
jongókat. akiknek nagyrésze tüntetőén eltávo
zott a nézőtérről. Ezután rövidesen be is feje
ződött a Városi Szinház isaszegi csatája.

F

jelölt helyet, 
zárt ajtók fogadták és az előadás elma

radt.
Az előre fölvett jegyek árával a bizonyos 
két fiatalember, a „Bethlen-téri Színpad két 
előkelő tagja" természetesen meglépett.

A nyaralók bosszankodtak és talán már 
el is felejtették ezt a kis affért, amelynek 
váratlanul különös utójátéka lett. Az egyik 
balalonboglári nyomdász, aki a röpcédulá
kat nyomta, levelet küldött Fekete József
nek, a Bethlen-téri Színpad igazgatójának és 
felszólította őt, hogy a

nála rendelt ezer darab plakátot hala
déktalanul fizesse ki.

A nyomaték kedvéért megküldte a plaká
tot is, amelyen feltűnő betűkkel ez van 
nyomva: „Nagyságos Asszonyom! Hozza el 
a kedves leányát és a kedves férjét is!" A 
két szélhámos ugy látszik, jó kedvében volt 
és a nagyságos asszonyhoz ezúttal nem az 
udvarlók seregét, hanem a családi kört rek
lamálta. Bizton akkor reméltek kabarét, 
amikor a család kiöltözve és egymást okolva 
megjelenik a bűntett színhelyén.

.BECiUA**  B1’1"®* ctrmz “r|«w ■ W ■■ II Városliget. Tel.: Ant. 1M-S5
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Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitány
ságon Kun Magda színésznő, a Fővárosi 
Operettszinház tagja, aki most a Budai 
Színkörben az „Első tavasz" operettelöadá- 
sain a szubrettprimadonna szerepét játssza. 
A színésznő elpanaszolta a rendőrségen, 
hogy szombaton este a Budai Nyári Szín
házban levő öltözőjében ismeretlen tettes 
kiemelte retiküljéből az aznap

esti felléptidiját,
huszonöt pengőt, amelyet a második felvo
nás után kapott kézhez és melyet a retikül- 
jébe tett. Amikor előadás befejeztével visz- 
szament öltözőjébe, a pénzt már nem találta 
meg._________________________________________

Az uj szezon első eseménye:

„ Andrássy-uli Színház
szombati nagy premierje!

SZÍNHÁZI napló
Bánky Vilma, amilyen csendesen jött, 

olyan szerényen utazott el ma Buda
pestről. A déli gyorssal ment és csak sző
kébb családja kisérte ki az állomásra. Az 
állomáson azonban fölismerték Bánky Vil
mát és nagy érdeklődéssel nézték, amint a 
világhírű filmcsillag galambszürke utazó 
kosztümjében elfoglalta helyét az egyik el- 
sőosztályu kocsiban. Bánky Vilma könnyei 
között is mosolyogva búcsúzott Budapesttől 
— ahova jövőre feltétlenül el akar jönni.
Yfét darabból folynak a próbák a Magyar

Színházban. A Páris 19S0. cimü fran
cia vígjátékból és Pásztor Árpád ..Kocka
játék" cimü drámájából. Az előbbiben 
Góthné egy francia anyát játszik, aki há
rom fiát szeretné gazdag amerikai nőknél 
elhelyezni, ami végül sikerül is. A fiuk csak 
házasság céljából vetik ki hálójukat gazdag 
amerikai nőkre, akik bizony a házasságot 
megelőzően „mást" szeretnének. A fiuk 
azonban erkölcsösek és csak házasodnak. 
Van azonban egy spanyol selyemPu, aki 
szintén nagy hozományra utazik, de sze
gény, mielőtt feleségül mennének hozzá, 
mindig „elbukik." Igy a„ partiból sohasem 
lesz semmi. Góth egy hoteliert játszik. Mé
száros Giza, Lázát Mária, gazdag amerikai 
nőket. Rendkívül érdekes, hogy a darab 
néhány szereplője csak idegen nyelven be
szél. Igy Kőrösy Angéla angolul és fran
ciául. Tamássy Lívia, aki egy amerikai női 
játszik, csak angolul, Turay Ida még spa
nyolul is.

1 usnij ma levelet irt a Vígszínháznak, 
amelyben bejelenti, hogy elkészült uj 

műsora próbáival és eredeti tervtől elté
rően, a Kék madár Budapesten fogja meg
tartani uj műsora Urafführungját. A Víg

A színésznő bejelentése előtt, amely most 
került a rendőrség elé, egy egész sereg házi
tolva jlás történt. Csak tegnapelőtt törtek be 
a Budai Színkör pénztárába, ahonnan a 
pénztárnoknő munkaruháját és egy kalap
ját vitték el a betörök. A Budai Színkör 
görljei is panaszkodtak, hogy állandóan két- 
három-öt pengő vész el a retiküljükből, de 
miután kis összegekről volt szó, a szinház 
igazgatósága nem tett komolyabb lépést a 
háziszarka elfogására. Kun Magda bejelen
tése után a rendőrség most már valószinq- 
leg detektivet rendel a kulisszák mögé, hogy 
a Budai Színkör szarkáját ártalmatlanná 
tegye.

színházban természetesen örömmel fogad
ták ezt a bejelentést és a közönség is bizo
nyára érdeklődve várja a Kék madár jól is
mert produkciói helyett — az uj műsort.

Szeptember elején nyit a Király Szinház 
még pedig kihasználva a Viktória külföldi 

sikerének hirét, ezzel az operettel. Erre az al
kalomra kölcsönkérték a Városi Színháztól az 
operett régi szereplőjét, Sziklay Józsefet, aki 
öt napig a Király Színházban fog vendégszere
pelni, majd szeptember 5-ike után a Városi 
Színházba áthozott Első tavasz cimü operett
ben veszi át Rátkai Márton szerepét.
A Dreyfus-per színpadi változatára készülnek 

az Új Színházban és a németországi be
mutatója után a hires darabnak ez lenne az 
első külföldi előadása. A Dreyfus-per főszere
peit Gellért Lajos, Molnár Aranka és a szinház 
harminchat tagja játssza.

Filmpremiérek...
MEGNYÍLT A RADIUS-METRO FILMPA

LOTA. Fényesen átalakítva megnyílt a Metró- 
Goldwyn-Mayer érdekeltségéhez tartozó Rndius 
Filmszínház. Metró hangosujság után egy né
metül beszélő Stan és Pan burleszket játszot
tak, majd bemutatták „Ha a császár vissza
tér. . " cimü romantikus operettet Romon No
va rróval a főszerepben

VJ DITA PARLO-FILM A CORVINBAN: 
A Corvin filmszínház eheti premiérje Buda
pest kedvencét. I)ita Parlot hozza egy fi
nom társadalmi színműben —- természete 
sen hangosan.

A Jardin de Paris csak augusztus 81-lg van 
nyitva. A nagysikerű ünnepi varieté műsor 
23-ig szólt. Folyó hó 24 tői a szenzációs augusz
tusi varietémiisor bucsuelőndásai. A műsor
ból kiemelendők: Doddv Fix, Alaska és Erna, 
Andre Harry és Wallv Winter.

^■oawi imO
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
Döntetlenül végződött 
a Sabaria nemzetközi 

mérkőzése 
Sabaria—Slovan (Bécs) 0:0

Szombathely, aug. 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjelen- 

tété.) A Sabaria vasárnap újból nemzetközi 
futballeseményt prezentált közönségének. A 
vendégcsapat ezúttal a bécsj Slovan volt.

A két csupa! szezónelejel mérkőzése gól
nélküli döntetlent eredményezett.

Az első félidőben a Sabaria támadott többel, a 
bécsi védelem azonban minden támadást bra
vúrral parírozott.

A második félidőben viszont a magyar csa
pát térfélén folyt a játék. A Slovan gyakori 
és veszélyes támadásai gyakran foglalkoztat
ták Weinhardtot.

A Sabaria a mérkőzés alatt összes játékosait 
szerepeltette, a közönség Azonban nem mutat
kozott megértőnek csapatával szemben, mert 
a meccsnek kisszámú nézője volt.

vivott a két

védelem és a 
első félidőben 

után ez is fel-

szenzációsán

A Nemzeti és a Bocskay 
debreceni főpróbám 

Bocskay—Nemzeti 4:1 (1:1)
Debrecen, aug. 24.

(A H. N. tudósítójának telefonjclcntése.) 
A Nemzett valahogy igen szimpatikus a debre
ceni közönség előtt. Ez magyarázza, hogy szo
katlanul nagyszámú közönség kereste fel a 
mérkőzés színhelyét. És a közönség nem is 
csalódott:

szép, változatos küzdelmet 
csapat.

A Bocskayban igen jó volt a 
csatársor, mig a halfsor az 
gyenge volt, de Sághy beállása 
javult némileg.

A Nemzetiből különösen a 
védő Gallina emelckedett ki.

Kezdés után a Bocskay támadott és a 10. 
percben már meg is született az első gól.

Marim*  lövését Gallina kiütötte és ■ ré- 
aeA levő Bobák a hálóba fejelte (1:0).

A Bocskay csak 10 percig örülhetett a 
▼etetésnek. Egy Bocskay-komer után ugyanis 
a Nemzeti-jobbszárng gyorsan lefutott és Odri 
szép góllal egyenlített (1:1). Utána is a Nem
zeti támadott, de Győry két tiszta helyzetben 
a kapu mellé lőtt.

Változtatott összeállításban játszott szünet 
után a Bocskay. Farkas helyett Hübner lett a 
kapus, Móré helyett Sághy a középfedezet és 
Bobák helyett Semler állt a balösszekötőbe. 
Ez a változás helyesnek bizonyult, mert a 18. 
percben

a tétovázó Nemzeti védelem mellett 
Semler megszerezte a vezetést (2:1).

A góllövés a 27. percben folytatódott, amikor 
. .............................................  ' ’ *“ ’ aVince ért el gólt (3tl), majd a 42. percben 
sérült Semler helyett ismét beállt

Bobák sarokkal juttatta a kapuba Markos 
beadását (4:1).

Szeged győzelmes 
próbagaloppja 

Bástya—111. kér. FC 2:0 (0:0) 
Szeged, augusztus 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefónjclen- 
tése.) Az őszi szezón kezdete előtt játszotta le 
első komoly mérkőzését a Bástya csapata. Az 
első félidő legnagyobb részében mezőnyjátékkal 
telt cl, a kapusok alig kaptak lövést. A nngy 
meleg miatt mindkét csapat lassan és bágyad
tan mozgott. Szünet ulán a játék megélénkült. 
A Bástya főleg bnlizárnya révén vezetett néhány 
tetszetős támadást. Korányi II. lefutásai csak
nem mindig veszélyt jelentetlek Németh kapu
jára. A 25. percben Korányi beadását Szedln- 
csek lapos lövéssel góllá értékesítette. (1:0). 
Majd néhány perc múlva Konyor szép lövését 
Beneda csak nehezen védte komorra. A 36. perc
ben Hernádi komoréból Kitti a Bástya második 
gólját fejelte. (2:0). A győztes szegedi együttes
ben Stcdlacsok nagyszerű Irányításával emel
kedett ki, rajta kivül Korányi IL, Emődl és 
Rlest volt Jó. Possák ellen a közönség, kényel
mei játéka miatt, tüntetett. A III. kerület kitűnő 
játékot mutatott. Különösen halfsora volt nagy
szerű.

A Harminc
hármasok Kispesten 

Budai 33—Kispest 5:2 (2:1)
A Kispest erői tréningbe fogott, mert a baj

noki nyitányra már teljes készültséggel akar a 
gyepre állni. Vasárnap a Budai 33 csapatát 
hívta vendégül, do hál ugy látszik, a budaiak 
nem udvariasak, alaposan ráverlek a házigaz
dára. A vereség azonban nem tragikus, hiszen 
azt a célt szolgálja az ilyen srezóncleji barát
ságos mérkőzés, hogy a hibákra rávilágítson. Az 
első félidőben még nem sok ilyen hibavilágl- 
tátfn nyílott alkalom, a második félidőben 
azonban megindult a budai gépezet s végered
ményben Kaltenecker II, Stancsik és Czumpfl 
góljaival könnyen győzött a Harminchármas.

A teplitzi csapat a „nagyok" közé érkezett

Újpest formája aggasztó 
a döntő genfi csata előtt 
lila-fehér védelem kiállta a tüzpróbát, a csatársor azonban mén4.. Wa-fehér védelem kiállta a tüzpróbát, a csatársor azonban még 

döcög — Hattl ragyogó játéka szárnyakat adott a tormában lévő 
cseh csapatnak

Ugylátszik, hogy nem olyan nagy a fut
ball iránti éhség a közönség köréhen, mint 
ahogy azt a klubok vezetői szeretnék. A 
nyári futhallsziinet végével, az első vasár
napon ugyanis alig háromezer ember jelent 
meg a Hungáría-titi pálya .szörnyen poron 
porondján, hogy végigélvezze a szezonnyi- 
fást én az Újpest első budapesti bemutatko
zását a tepliciekkel szemben. Ez a bemutat-
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közás csak félsikerrel járt, minthogy ez ter
mészetes is, hiszen a multévi hatalmas 
munka után pihenőre volt szüksége a csa
patnak s ebből a pihenőből éppen csakhogy 
kijött.

Néhány napja áll csak tréningben a 
bajnokcsapat s ez természetesen nem 
volt arra elegendő, hogy felkészüljön, 
harci képességeinek minden fegyveré

vel szálljon küzdelembe
teplici csapat ellen, amely vasárnapi jáa

Amikor még nagy a bizalom ...
Utolsó nézőnek Potya lépked a tribünök 

felé. Kijött megnézni az Újpestet, mert egy tré
nernek, még ha szolgálaton krvül is van, min
dent kell tudnia. Ki tudja, mikor kerül rá is
mét a sor?

A teplici csapat azúrkék dresszben fut ki a 
pályára s mindjárt kész a megállapítás is: az 
Újpest kívánta igy, hogy szokjon a szemük az 
Ambrosiana színeihez. A szokott sürgés-forgás 
alakul ki a kapuk előtt, lövések jobbra-balra. 
itt egy Auer-bomba szakítja az — eget, amott 
Wieser, a régi jó békeidők Wicserje szakítja a 
—• hálót. Erős küzdelem Ígérkezik. Kann biró 
végre megérkezik, gyorsan tevékenykedik s mór 
szól a fütty: az Újpest kezdett. Néhány másod
perc. múlva Wleseré a labda, átgondolt, okos 
passz s egy lövés keresztbefut a kapu előtt: 
alig kerüli el a hálót. A tepliclek tovább támad
nak,

ragyogó akciók gyönyörködtetik a nézőt s 
busltják ■ drukkert.

Most Haftlhoz kerül a labda, fordulásom plasz- 
szirozásR Azonban a földön fekvő Achthoz gu
rul. Haftl csóválja a fejét és nevet. Veszélyes 
gólhelyzet volt. Azután Újpest ideje következik, 
de mintha meg lennének babonázva,

minden labda nz egeket ostromolja. 
Ebben különösen Auer és P. Szabó jeleskedik. 
Az első sikertelen támadások után mezőnyjáték 
alnkul ki, amelyből sem n játékot nem lehet 
látni, csak a port, a töméntelen, flnomraőrölt, 
szörnyű port. Szép Igazságosan jobbra-balra 
kornerek esnek, minden erdmény nélkül. Kann 
biró is beledolgozik s egy veszélyes teplici tá
madást ál-ofTszájddal tartóztat vissza Majd 
P. Szabó Ströck hendósárn remekül fut s két 
lépésről, szinte csodával határos módon élesen 
a kapu fölé emeli a labdát. A 37. percben

Borsányi passzál Cambal elfog|a, Haftlhoz 
küldi, ez fordul és robog előre, amig Kő-

Megverték a bajnokcsapatot az amatőr
labdarúgás bajnoki évadnyitóján

Augusztus 21.-ével megszűnt a fulballtiinlmi 
rehdelet hatálya és nz ismét mozgalmassá vélt 
labdarúgópályákon a kapunyitás után elsőnek 
az amatőrök fürge hadserege jelent meg. 
Mindjárt az első bajnoki fordulón szenzációs 
események tarkították az amatőrök pro
gramját.

Eseményszámba megy elsősorban az, hogy

a Törekvés, a többszörös magyar amatőr
bajnokcsapat 8:2 (1:0) arányú vereséget 
szenvedett első meccsén Újpestnek remek 

amatőrcsapatától.
Bajnokveréssel indult tehát a szezón az ama

tőröknél s ezt a „kunzrr'-ot az UTE átszerve
zett, friss és ötletes csapata mutatta be. A 
Törekvés, ha rutinosabbnak i» látszott, lendü-

VIttSZ'NHÁZ Szerdától, augusztus 27-tól
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téka után minden európai együttes számára 
a legkeményebb ellenfélnek avanzsált. A 
szezonnyitó vasárnapokon még egyetlen csa
pattól sem láttunk eddig nagy játékot. Ez a 
harci készülődés természetében van.

Az Újpestnél, ha mégis aggodalommal 
eltelve szólunk erről a bemutatkozóról, 
csak az lehet az egyetlen ok, hogy a 
lilafehéreknek jövő vasárnap Genfben 

kell helytállniok a magyar névért.
látottak alapján ez a küzdelem egészen

nyílt lesz s ha Újpest addig lényegesen nem 
erősödik meg a csatársorában, akkor a mér
kőzést csak az döntheti el, hogy mit ttid — 
az Ambrosiana.

vágó utoléri. Ekkor lövés helyett okosan 
Haberstrohoz gurít, ő kapásból élesen lő, 
Acht a nap miatt csak ököllel tud védeni s 
a kibokszolt labdát Haftl most már elrslpl 

és nyugodtan helyezve a jobbsarokba 
küldi (0:1).

Az ellentámadásokban Auer ront a legtöbbet, 
ezzel szemben Haftl egyre jobban játszik. Új
pesti helyzettel ér véget a félidő, de két lépés
ről persze ez is fölémegy.

Amikor móri.így az aggodalom.-.
Szünet után Haftl lapos és sarkos lövése ad 

munkát Achtnak, majd Stófián spriccelő fejese 
siklik a teplici kapusba, hogy azután ismét 
Auer égbekiáltó bombái következzenek.

A közönség a teplicieket tapsolja: 
a kombinációik magas futballmatematikát árul
nak el. Közben Kann biró menti, ami menthető, 
úgyhogy megszületik a kritika is: bár az Újpest 
dolgozna annyltl Hnberstroh bombalövését Acht 
robinzonóddni menti, végre, a 41. percben meg
születik a kiegyenlítés.

Auer Stófián labdájával kitör, de a két 
teplici bekk és a kapus fnlankszába ütkö
zik, a nagy tumultusban Höfer kapus meg
kaparintja a labdát, én kivágja, de ebben a 
percben szól a bíró sípja és Kann a tlzen- 
egyea pontra mutat. A nézőtéren hatalmas 

nevetés hnrsan fel,
senki nem érti az Ítéletet. Auerhez hozzá sem 
nyúltak. De hiába minden reklamálás: P. Szabó 
áll a labda elé.

A tepliclek kapusa tüntetőén otthagyja a 
a kapuját P. Szabó fütty után az Üres bá

lóba gurítja a labdát. 1:1.
Azután az Újpest erősít, de hlábn mindem 
mérkőzés félslkcrrcl végződik.

a

let és szívósság dolgában messze volt a lila
fehérektől. Verekedés miatt Mészárost kizárta 
a biró a Játékból s az egy ember hiányát erő
sen megérezte a vasutas csapat.

De érdeklődés kisérte a Magyar Atlétikai 
Club legendás hirii jogutódjának, a népjóléti 
minisztérium csapatának bemutatkozását is. A 
griíTmadarns csapat lelkes kései utódai iga
zolták jó hírüket és
2:0 arányban győzték le az MTK együttesét.
Ar első bajnoki vasárnap érdekességei közé 
tartozik az is, hogy a Postások csapata 5:0 
(2:0) arányban győzőit a ,13-asok ellen. A III. 
kerületiek a BTC-t látogatták meg a rákos
mezői pályán, ahonnan 0:1 (0:0) arányú' vere
séggel térlek haza Óbudára. Bemutatkozott va
sárnap az amatőrök ox-bajnokesapafa is, a 
BSE. A fővárosi tisztviselők csapata a ferenc
városi amatőröket kényszerilette térdre, legyőz
vén ellenfelüket 5:3 (1:1) arányban.

A Vasas pécsi 
balsikere

Pécs Baranya—Vasas 6:2 (1:1)
Pécs, augusztus 24.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A Pécs-Baranya és az újdonsült I. ligabeli 
Vasas találkozása óriási hőségben és ennek 
megfelelően lanyha iramban folyt le. Az első 
félidőt többnyire unalmas mezőnyjáték töl
tötte be,

a második félidőben azonban a Pécs-Bara
nya nagy fölénybe került és megérdemelten 

győzött.
Pécs-Baranya támadással indult a mérkőzés, 

ennek ellenére a Vasas érte el a vezető gólt a 
lő .percben.

Jeekl szabadrúgását Palkó Jeney elé fe
jelte, aki a hálóba juttatta a labdát (0:1).
A Pécs-Baranya a félidő végén egyenlített, 

amikor Kása beadását Kautzky a kapuba fe
jelte (1:1).

Szünet után Halas lett a Pécs-Baranya cen
tere és Somogyi a középfedezel. Ez hamarosan 
reztelte a hatását s a fí. percben Foór 11 -étből 
megszerezte a vezetést (2:1). öt perc múlva 
ugyan még kiegyenlített a Vasas Stanczl révén, 
de ezután visszaesett és a Pécs-Baranya egyre- 
másra érte el a gólokat. A 17 .és 25. percben 
Halas, n 35. percben Kautzky, végül

a 42. percben Ertlnger ért el gólt.

Nagy tömegek és jó ered
mények a vasutasok baj
noki atlétikai versenyén

A szokott jó rendezésben, de kévé*  néző 
előtt folyt le az ezidei vasutas atétikai bajnok
ság, amelyen a vasutas-egyesületek nagy töme
gekkel vettek részt.

Az atléták nagy fejlődésről lettek tanú
ságot s az eredmények az egész vonalon 

jobbak oz előző évek eredményeinél.
Különösen ki kell emelni a gerelyvetők ered

ményét, továbbá Szelemley és Kuruez magas
ugrását.

Részletes eredmények:
Ifjúsági számok.

100 m. síkfutás. 1. Pipcsák (Sz.MÁV) 1Í.8 
mp. — 400 ni. síkfutás. 1. Molnár (TSE) 555 
mp. —- 800 m. síkfutás: I. Velekel (Sz MÁV) 
2.10 mp. — 1600 m. síkfutás. I. Velekei
(SzMÁV) 4:26.8 mp. — 3000 m. síkfutás. 1. 
Albert (TSE) 0:51.8 mp. — 200 m gátfutás.
1. Molnár (TSE) 28.4 mp. — Magasugrás. 1« 
Szeremley (Sz.MÁV) 174 cm — Távolugrás. 
t. Varga (TSE) 660 cm. — Sulydobás. 1. Ki
nél (Ny.VSE) 1196 cm. — Diszkoszvetés. 1. Ki
nél (Ny.VSE) 3465 cm. — 4X100 m. 1. Tö
rekvés 46.2 mp. 2. MVSE 47.4 mp. — Olimpiai 
staféta. 1. Tö-kvés 4:01 mp. 2. Sz.MÁV 4Ö5.7 
mp. 3. Ny.VSC 4:09.8 mp.

Szenior-számok.
100 m. síkfutás. 1. Szobonya (Sz.MÁV) 114 

mp. 2. Kurunczy (TSE) 113 mp. — 400 m. 
síkfutás. I. Kurunczy (TSE) 53.8 mp. 2. Ká
rolyi (TSE) és Puljer (Sz.VSE) 54.8 mp. — 
100 m síkfutás. 1. Bártfalvi (TSE) 2:03.5 mp. 
2 Móna (Ny VSE) 2:05.4 mp. 3. Miskotczl 
(SzVSE) 2:08.6 mp. — 1500 m. síkfutás. 1.
Móna (NyVSE) 4 10.2 mp. 2. Bártfalvi (TSE) 
1.24.1 mp. 3. Lakos (TSE) 4:28 mp. — 3000 
m síkfutás 1. Hermann (TSE) 9:30.5 mp. 2. 
Juhász (Sz.VSE) 9:39.8 mp. — 200 m. gát
futás. 1. Károlyi (TSE) 28.2 mp. 2 Szobonya 
(Sz.MÁV) 28.3 mp. 3. Rcgner (TSE) 29 mp. 
Magasugrás, t. Kuruc./ (Ny. VSE) 174 cm.
2. Létray (Ny.VSE) 170 cin. — Távolugrás. 1. 
Régncr (TSE) 655 cm. 2. Létray (Ny.VSE) 
643 cm 3. Szobonya (Sz.MÁV) 632 cm. — 
Sulydobás. 1. Mészáros (Sz.MÁV) 1196 cm. 2. 
Msyzlk. (S/MÁV) 1168 cm.. 3. Kaltenbach 
(MVSC) 1136 cm. — Diszkoszvetés. 1. Tóth 
(TSE) 3774 cm. 2. Knltcnbac.h (MVSC) 3515 
cm. — Gerelyvetcs. 1. Pulman (Sz.MÁV) 5557 
cm. 2. KaltcnbHch (MVSC) 5266 cm. 3. Tóth 
(Sz.MÁV) 5025 cm. A verseny legjobb ered
ménye 4X100 m. staféta. I Törekvés 45.8 mp. 
2 Sr.MÁV 46.8 mp. — Olimpiai staféta. I. 
Törekvés 3:54.3 mp. 2. Sz.MÁV 4:00.4 mp.

A Gróf Klebelsberg Kuno Serleg pontverseny
ben 1. Törekvés 99 pont. 2. Szolnok 63 pont. 3. 
Nyíregyháza 39 pont

Dr. KAJDACSY asakorvot ■MHBCMMMMMBMBBMi rendel é«7 s*ig  
Jóisef-kürut 2. aa. u Fért és női betegeknek
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A Springer-emlékversenyt az MTK 
nyerte 29 ponttal

Marvalits 4582 cm-es d:szkoszvefése a verseny 
legkiemelkedőbb eredménye

Álmos, unalmas hangulatban folyt le nz 
FTC Springer vándordíjai atlétikai versenye, 
A bajnokság multheti versenyei nagyon érez
tették • hatásukat s a BBTE és a MAC távol
léte folytán

elaAlzben nyerte meg n MTK a Springer
en] sédehnél.

Az eredményeket vizsgálva elsősorban .Var 
valits ín általában n diszkoszvető mezőny ered
ményét kell kiemelnünk. Szép volt a 110 m 
gátfutás, ahol a szombathelyi Kálmán készült 
bajnokverésre, de bár legjobb idei eredményét 
futotta, Jávor a finisben megelőzte.

örvendetes eseménye a versenynek, hogy 
bár a nevezések nem valami kitünően sikerül 
lek, nkik benevezlek, legalább indullak. Így 
azután

ha ■ közönség teljesen távol Is maradt a 
versenytől, néhány klasszis atlétánk Indu
lása révén legalább nporthell fiaskóról 

nem beszélhetünk.
Elindult Szepes is. eredménye azonban 

már persze csak hozzá viszonyítva — „köze
pes". Hcvele 5000 -cn győzött fölényesen s 
amikor még megemlítjük Ferihegyi és Ldx.-M 
közölt a 800-as verseny finisében vívott szép 
küzdelmet végeztünk is a Springer-vándordijas 
verseny eredményeivel.

Végeredményben: néhai Sprlnocr Ferenc
emléke nem ilyen versenyt érdemeli

Részletes eredmények:
110 m. gátfutás: 1. Jávor (MTK) 10 mn. 2. 

Kálmán (SzSE) 10 1 mp. 3. Várnai (MAC) 
17,3 mp — A második startra Kálmán indult 
a legjobban és már az első gáton némi előnye 
volt. Előnyét a hetedik gátig másfél méterre 
növelte, ezt azonban ütötte, úgyhogy Jávor 
felnyomult és a finisben fél méterrel meg 
előzte.

Diszkoszvetés. 1. Marvalits (BTC) 45.82 cm.

2. Regős (MAFC) 43.43 cm. 3. Remecz (RAG 
42.72 cm. — Marvalits állandóan 44-en felül 
dobva negyedik dobásra érte el fenti ered
ményét. Ezenkívül volt míg egy 45.26-os do
bása. Idei legjobb eredményét dobta Regős.

Magasugrás 1. Sós (BSE) 175 cm. 2. Vezér 
(FTC) 165 cm. — Csak ezek kelten indultak.

800 m. síkfutás. 1. Ferihegyi (MTK) 2 028 
mp. 2. László dr. (UTE) 2:03.2 mp. 3. Pálfl 
(l TE) 2:05 3 mp. — Három újpesti futó ve
zetésével indult a mezőny és Ferihegyi csak 
500-mii állt élre. Meglepetésre azonban László 
átvette nz iramát és Ferihegyi 100 méteres 
finis után csak nehezen győzött másfél mé
terre)

5000 m. síkfutás. 1. Hevelc (SAC) 16:08.6 
mp. 2. Németh (MTE) 10:14.6 mp. 3. Csaló 
(MTE) 16:34 mp. — Németh 4100 méterig 
együtt ment Heveiével s Heveié csak az utolsó 
két körben húzott el és könnyen futva 40 mé
terrel győzött.

100 m. síkfutás. 1. Nagy (FTC) 11 mp. 2 
Vezér (FTC) 11 2 mp. 3. Bánóczi (MTK) 112 
mp. — Nagy végigvezetve kélméterrel győzött, 
mig a nagyon feljavult Vezér centiméterekkel 
verte Bánóéit.

Gerelyvetés. 1. Szepes (MAC) 6201 cm. 2. 
Szekrénvessv (MTK) 5741 cm. 3. Takács 
(Postás) 5666 cm. Szepes első dobásra érte el 
legjobb eredményét, a többi lulmagasra sikc-

Olimpiai staféta. 1. MTK a) (Sugár, Szabó, 
Bánóéi. Halász) 3:45.6 mp. 2. FTC (Nagy. 
Vezér. Hajdú, Róna) 3:46.2 mp. 3. MTK_ b) 
(Farkas, Schwarcz, Jávor, Ferihegyi) 3:52.4 

m/Í. csoport. 1. UTE a) (Leichtag I. Leichtag 
II. Pólfi. László dr.) 3:52.8 mp. 2. MTE. 3:53.4 
mp. 3. UTE b) 3:50 mp.

A Sprlnger-dljas pontversenyben:
I. MTK 29 pont, 2. FTC 19 pont, 3. UTE 

14 pont.

sort s lejjátéka is imponáló hatást kellett.
A csatársorban Toldi mutatott kiváló formál, 

de a csapat többi lagja is méltóan játszott ne
véhez, úgyhogy a csapat összteljesítményével 
nemcsak beváltotta, de túlszárnyalta a hozzá
fűzött reményeket. Erősen tűző nappal szem
ben, negyvenfokos hőségben indította el a lab
dát Toldi. Azonnal erőteljes támadásokkal leple 
meg a Ferencváros a délszlávok védelmét s már 
a hatodik percben

a Jobbszárny tetszetős támadása után Toldi 
védhetetlen lövéssel megszerezte a vezető

gólt. 1:0.
Sorozatos támadások után a 15. percben Kohut 
iveit beadását a kapus Takács II elé öklözte, 
nki szép sarkos gólt lőtt. 2:0. Két perc múlva 
Petringert elengedte a védelem, aki megszerezte 
a délszlávok első gólját. 2:1. A 19. percben Toldi 
huszonölmélcres bombalövése repüli a délszlá
vok hálójába. 3:1. A következő percben Bér- 
kessy kiáll s ezután a halfsor a következő fór 
mációban játszott: Fuhrmann, Lyka, Obitz. Ez
után mezőnyjáték következeit s a Ferencváros 
valósággal iskolajátékot mutatott. A pompás 
technikai trükköket a közönség nagy élvezettel 
nézte és gyakran megtapsolta. A 29. percben

Takács II. szép lövése újabb gólt eredmé
nyez. 4:1.

Az utolsó percben Kohut bombalövése a kapu
fáról pattan a mezőnybe. Szünet után az előző 
napi erős meccs, nemkülönben a nagy hőség

lefokozta a Ferencváros játékkedvét. A dél
szlávok mind többet támadtak s ebben a félidő
ben nyolc komért értek cl a Ferencváros négy 
kornerével szemben. A 15. percben ismét sikerült 
az eredményen szépíteniük, amennyiben Lyubu- 
rics beadását Kekics gólba lőtte. 4;2. A zöld
fehérek a meccs további részében is lankadtan 
játszottak, de a 35. percben Toldi egyéni játéká
val mégis növelték a gólarányt. 5:2. A Ferenc- 
város dokkal jobban játszott, mint szombaton, 
győzelme teljesen megérdemelt volt.

A mérkőzés után 
Neuwelt Emil

a következőképen nyilatkozott a Hétfői Naplő 
munkatársa előtt:

— A két belgrádi csapat meglepően jó fut
ballt játszik. Különösen a védőjátékosaik nagy
szerűek, bár kissé erősen játszanak. Budapesten 
egyik csapatnak sincs olyan kitűnő tartalék
együttese. mint a BSC-nak. A Ferencváros csa
patával teljes mértékben kielégített és teljes 
bizalomul tekinthetünk a szezón elé.

Eg.vébb délszláv eredmények:
Szabadka: Ferrum—Bácska 3:1 (1:1). Barát

ságos.
Zombor: Zombori Szokol—Bácstopolya SC 5:0 

(3:0). Bajnoki.
Zágráb: Waeker (Bécs)—Gradjanski 4:1 (2:1). 
Zenta: Zentai AC—Becskereki Obilics 5.4

(3:1).
Újvidék: NAK—Szuboticai SC 4:3 (4:1).

5173 cm az uj diszkoszvető világrekord (?)
FenlarISs.al közöljük a kfsö ójjeli órákban I »ulyall«ája 5173 centlmítcrre Javította a

I dlszkoszvetés világrekordját.
New Yorkból érkezett hírt, hogy A Wva(n|os világrekordot E. Krenz tartja

P Jessup, a plttsburgi egyelem kiváló 4990 cm.-el.

Míchard és Gerardín a rövidtávú 
kerékpáros világbajnokok

Páhok István és Szenesné Schwarz Magda 
a leggyorsabb Balatonuszók

Brüsszel, aug. 24.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen

tése.) A kerékpáros világbajnoki küzdelmeket 
vasárnap gyönyörű időben tizenkétezer főnyi 
közönség jelenlétében folytatták. Ezúttal a rö
vidtávú világbajnokság döntő küzdelmeit bo- 
nyolitotlnk le úgy a professzionista, mint az 
amatőrök kategóriájában. A magyar verseny 
zők — sajnos — már pénteken a reményfutam

ból valamennyien kiestek s igy a magyarok 
szempontjából érdektelen volt a verseny A 
professzionisták csoportjában

Michard világbajnoki elmét megvédte, i 
második helyre a belga Moeskops került.

Az amatőrök kategóriájában szintén francia 
győzött. Gerardin személyében, az angol Co- 
zens előtt.

Siófolt, augusztus 24.
(A Hétfői Napló tudósilójának tclcfonjelcn 

tése ) A Balaton átúszó bajnokságot, mint is
merete*.  három béllel ezelőtt n rossz időjárásra 
való Ickintcllel elhalasztották A rendező MUE 
tegnap délelőttre irta ki újólag a versenyt A 
verseny nem hozott meglepetést, amennyiben

a férfiak kategóriájában n favorit Páhok 
győzött.

a hölgyek versenyét pedig a tavalyi bajnak, 
fitenesné Schmarz Magda nyerte nagy fölény
nyel. aki sorrendben harmadiknak úszott be, 
Táhok és Labort dr. után. Az összes benevezet
tek starthoz álltak és szép, élvezetes küzdelmet 
vívlak a teljesen csendes Balaton tükrén. Gcö-

ere, a tavalyi bajnok, nem indult. Úgy Bala- 
tonfiireden. a startnál, mint Siófokon a célnál 
mintegy kétezer főnyi közönség gyűlt össze és 
lelkes ünneplésben részesítette a résztvevőket 
\ kisérőbajón is mintegy háromszázan élvez 
lék végig a nagyszerűen sikerült versenyt. Az 
eredmények n következők:

A Balaton átuszás bajnoka: Páhok István 
(MTK) 4 ó 29 p 0.2 mp.

2 dr. I.abori (MUE) 5 ó 02 p 35 mp, 3. Kársát, 
(Szerencsi SC), 4. Vida (BSE). Németh (Besz 
kárt) és Ahnássy (FTC) feladta.

Hölgybajnok: Szenesné Schumrz Magda 
(MUE) 5 ó 29 p 32 mp, 2. Bosnyákovits Etel 
(TFSC) 5 ó 46 p 55 mp. Bosnyákovits Etel sor
rendben negyediknek érkezett be.

A Fali Rivers győzelme Bécsben
Fali Rivers—Austria 3:1 (1:0)

Bécs, augusztus 21.

(A Hétfői napló tudósitójának tclefonjelen- 
tése.) Amerika bajnokcsapatának szombati 0:6 
arányú súlyos veresége a WAC-tól nagy megle
petésként hatott a kontinens futballtársadalmá
ban. Az amerikaiak a meccs után azonnal ki
jelentették, hogy hihetetlen rossz napjuk volt

s feltétlenül korrigálni fogják a súlyos debacle-t. 
Vasárnap az Austria ellen álltak sorompóba és 

szép Játékkal megérdemelten győzlek is 3:1 
(1:0) arányban.

A 6000 főnyi közönséget az amerikaiak lanksti- 
lusa teljesen kielégítette s lelkesen ünnepelték 
az együttest.

Kecskeméten rekordközönsőg várta a Bárány Wannie 
ta álkozást száz méteren, amely elmaradt, mert 

Bárány István nem állt starthoz
A SZUE hét egri stafétát vert meg

Kecskemét, augusztus 24. 
Hétfői Napló tudósítójának tclefónjelen- 
Knssni startját lemondva, nz egri úszó- 
vasárnap kecskeméti meghívásának lelt 

. A Kecskeméti Atlétikai Club :• széklói 
nsárnap nszóversenyt, amely 

’ilclb'l.ségek foglalkoztatósát 
vendégszereplése azonban 
eseménnyé emelte a kecs- 

rekordközönség

CA i 
fése.) 
gárda 
eleget, 
pályán rendezett v 
eredetileg fiatal liszt 
célozta, nz egriek ’ 
országos jelentőségű 
keméti nszóversenyt, amelyen 
jelent meg.

Az érdeklődésnek meg Is volt n magyaráznia, 
hiszen a 100 méteres gyorsuszásbnn Bárány— 
Wannie-találkozási hirdettek.

A nagy esemény azonban elmaradt, mert 
Bárány István dr. nem jelent meg n startnál.
A publikum természetesen nem lelkesedett 

túlságosan az elmaradt verseny kihirdelísekor, 
és nz som vigasztalta meg a közönséget, hogy

a legjobb magyar úszó egy 200 méteres „be
mutató" versenyt szólóban úszott végig, 
sőt u verseny végén két kombinált csapni 
vL-lpóló-mérkőzését személyesen vezette le. 
Annál jobban ünnepeltek n Bárány-família 

nőfngját: Magdát, aki a hölgyek 100 méteres 
xnelluszó versenyen I perc 40.8 mp-es idővel 
győzött.

A verseny azonban mégis a MESE—SzUE ri
valizálás jégvében zajlott le. Az egrieknek nem 
volt

arányban megadásra. Sopronban volt a har
madik bajnoki játék, amelynek során a Ka
posvári Turul SE 6:4 (2:3) arányban győzött a 
Pannónia Úszó Egylet Sopron fölött. Ez utóbbi 
meccs egy háziverseny keretében zajlott le.

A francia—japán atlétikai miiinget tegnap 
tartották meg Párisban. A franciák 57:47 ará
nyú győzelmet aratlak. Az eredmények köze
pesek .csak Winter 46.08 m-es diszkoseredmé- 
nye érdemel említést.

Külföldi 
futballeredmények

Csehszlovákia:
Prága: Sparta—Slavia 2:2 (0:0). A serlegmér

kőzés a rendes játékidő alatt döntetlenül vég
ződött s igy 2X15, majd 2X10 p-es meghosz- 
szabbitás vált szükségessé, de az eredmény ek
kor sem változott s igy a győztest majd sors
húzással döntik el. A Sparta góljait Silny és 
Podrazil, a Slaviát Jóska és Fait szerezte. A 
meccsel tizennyolcezer néző nézte végig.

BFC-Meteor Vili. 1:1 (0:1).
Németország:

Tcnnis Borussia—Blauweiss 8:0, I. FC— 
Nürnbcrg— FC Bayreuth 3:2, Bayerhof— Fürlh 
1:1. Unión—Obersöhneweide—Hcrla BSC 4:3.

Dánia:
Bőid Clubben 93—Arminia Hannover 3:0. 

ROMÁNIA
Arad: Glória CFR—ATE 4:1 (4:0), AAC— 

Olympia 1:1 (0:0), AMTE komb.—Transsylvania 
5:2 (2:2).

Temesvár: Kinizsi—TMTE 1:1 (1:0). Rapid— 
Turul 1:0 (0:0), Kadima—Hajduk 5:3 (4:2), 
Gynpjuipar—Zsombolyai SE 6:1 (3:1).

Nagyvárad: Chrisana—Törekvés 2:0 (2:0). 
Gyulafehérvár: Unirea—Mures 3:2 (2:1). 
Torda: üveggyár—Universllalea 3:2 (2:0).
Szamosujvár: Spárta—Haggibor komb. 4:0 

(2:0).
Dés: KAC—CFR 1:1 (1:0).

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

x Jó eredmények a nagykanizsai atlétikai 
versenyen. Nagykanizsáról jelentik: Az NSTE 
szépen sikerült atlétikai versenyt rendezett a 
Zrinyi-pálván, amelynek legjobb eredményét a 
helyből magasugrásban Józsa érte el, aki 142 
cm-es eredményével uj ifjúsági rekordot állított 
fel. A 800 méteres sikfutásbon Nothnagel 
(MZTE) 2X19.4 másodperces idejével; a stilv- 
dobásban Barid (NZTE) 1111 cm-es ered
ményével. továbbá a helyből lávolugrásbnn 
Józsa (NZTE) 297 cm-es ugrásával állított fel 
uj ifjusúgi rekordot.

X Vlzlpóló-mérkőzések a másodosztályt: baj- 
nokságért. Vasárnap délután három másod
osztályú vizipólómérkőzést bonyolítottak le, 
még pedig valamennyit a vidéken. Ezek közül 
keltő Dcbrcconli.cn került lejátszásra. Az NSC 
csapata a Debrecent Úszó Egyletet 7:0 (5:0)
arányban győzte le, mig a DEAC együttese a 
Postások csapatát kényszeritette 7:0 (5:0)

LÓSPORT
Eudapesti lóversenyek

Igen érdekes küzdelmekkel folyt le az augusz
tusi miting tizedik napja.. A program spórt- 
szcmpontból két értékesebb száma a Hatvani 
dij és a Sashegyi dij, annak ellenére, hogy mind
keltőben csak kis mezőny startolt, pompás 
látványt nyújtott. A Hatvani díjban újból fe
nomenális stílusban szaporította meg lola II. 
győzelmei számát. Gyöngyhalászon mesteri lo
vaglást produkált Balog. A Háromévesek nagy 
handikapjében Hapag schogysem akart a start
hoz állani, végül ő startolt legjobban és bizto
san nyert Románc és Cigányasszony ellen. 
Ádáz küzdelem folyt le az utolsó futam finisé
ben Hadúr és Mazurka között, de egyik se 
tudott n másik fölé kerekedni és holtverseny
ben érték cl a célt. A részletes eredmény a kö
vetkező-

I. futam. 1. Horthy J. Gyöngyhalász (2>í) 
Balog. 2. Biiby (2 reá) Esch. 3. Rajna (3) Schej- 
bnl. Több ló nem futott. *Zi  h.. 1 h. Tót. 10:31. 
— II. futam. 1. Győriffy M. Blrl (6) Péter. 2. 
Bichetle (6) Cseszkovics. 3. Napamasszonv (3) 
Schejbal. F. ni.; Neva, Süsü P.atán, Verily, Ki- 
rálvleóny, Rózsalak, Corvin. Motalko. ’/i h., 
fejh. Tót. 10:18, 38, 27. 18. — III. futam. 1. Mr. 
Corner lola II. (2 reá) Esch. 2. Ultié Nubian 
(2) Schejbal. 3. Bármikor (16) Hulme. F. m : 
Rendes. 2 h., 1% h. Tót. 10:15. — IV. futam.
1. Gr. Jankovich Bésán E. Hapag (8) Lynch.
2. Románc (12) Hűlnie. 3. Cigányasszony (10) 
Fodor. F. ni.: Inninte, Conchila, Csopak, Mára- 
mnros. Fababa. Lelkem, Fogaras. 1? h., nvakh. 
Tót. 10:135, 39, 70. 51. — V. futam. 1. Gr. 
Bcrchtold L. Tourlereau (1(4) Esch. 2. Amii- 
nullah (8:10 reá) Balog. 3. Pinipóka (20) Tóth. 
F. ni : Rhaclia. Pici, Janc Évre. */<  h., S h. 
Tol. 10:24 12. 11. -- VI. futam. 1. Szunyogh A. 
czr. Hadúr (2) Balog és Györffy M Mazurka 
Í6) Fodor holtversenyben. 3. Fraii Wundcrlich 
(6) Kaszián F. F. ni.: Zsarnok. Cipón. Kallisto, 
Renalssnncc, Páfrány. Numa Pomnilius, Rab 
Ráby, Minin, Margaréta. Lncretia. Blnck Hnnd, 
Takaros, Balaton. Tánló. Holív, nvakh. Tót. 
10:22 és 70. 19 32. 22.

jegyében 
jó napjuk, mert
versenyen lebonyolított két stafétában a 

vert mezőnyben szerepelt Eger.
3X50 méteres vegyes stafétában a Gáli— 

mic I. - Wannie II. összetételű együt
tes 1 porc, 39 2 mp-el verte az egriek Mezei— 
Mártonffy—Boros csapatát, amely 1 p. 40 mp-et 
oszolt. — A 3X50 méteres gyorsuszóstafélóban 
a Boros —Wannie 11.— Wannie I csapat 1 p 25.2 
mp alatt győzött az egriek stafétája ellen egy 
másodperccel jobb idői úszva ki riválisánál.

A közönség szeretettel ünnepelte a szegedieket 
akik a rokonszenvet azzal viszonozlak, hogy

a kisebbik Wannie ezúttal mint mfiugró is 
bemutatkozott a kecskemétieknek.

A 15 számból álló versenyen sok ifjú tehet
ség bukkant fel.

Ha a vége jó, minden jó. Az egriek és a sze
gediek tiszteletére este vidám hangulatú száz- 
terítékes bankettet rendezett a figyelmes rende
ző? ég és a fehér asztalnál mind a kél uszógárdál 
lelkesen ünnepelték. Amikor e sorokat Írjuk, 
még javában folyik a barátkozna.

Ii

II. J.

KÜLFÖLDI SPORTHDPLŐ
I

A tropikus hőség sem zabolázta 
a zöld-fehér harcikedvet

Ferencváros—
f ~ llrlgrád, augusztus 24.

(.4 Hélfói Napló tudósítójának tclcjónjelcn 
tése.) x Ferencváros 3:0 ás szombati győzelme 
■ z i.ús. n tailnlékos BSK ellen még fokozottabb 
éi.lcklődé'l váltott ki a közönség köréből Töl b 
mint hatezer m zó gyűlt a Jugoslavija pályára 
s Vaszilievics biró sípjelt re a zöldfehérek a kő- 
vtlkt-zó össz< .dlilósban álltak fel: Amsd- 
Takács l K< ranyi Lyka, Clbitz. Bcrkessy 
Táncos, Tál ács II . Toldi. Lázár. Kölnit A csa
társor tehát nélkülözte Turayl, aki a BSK el

Jugoslaviia 5:2 (4:1)
leni meccsen könnyebb sérülést szenvedett A 
Ferencváros együttese pompás futballt játszott. 
Különösen az első félidőben nyújtott teljesít
ménye érdemel dicséretet. Szép, élvezetes, ma
gas nívón mozgó, tchnikni trükkökkel dolgozott 
a csatársor s a lapos skót stílus nagyon tetszett 
a közönségnek, amely mind a meccs közben, 
mind a mérkőzés népén meleg ünneplésben ré- 

\ ízesítette a zöld-fehéreket.
| A csapni legjobb része a halfsor volt, 
mely állandóan frontban ludla tartani n csatár

X szcrkeszlésérl és kiadásért felel-
l)r. El .EK HVGft
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