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Albrecht főherceg titokban
NtiUffigépeii madridira ment
fiifonz spanyol blráivhoz,
hsssf segKÉsst kérjen tőle
mraiyi nsgytrawta MfzüeWását Mr! a HatHtónnSi,
hogy MMrttsa házassága at«i az egyházi akadályaira!
Albrecht király] herceg személyéről hete
kig folyt nagy cikkezés a sajtóban, három
nap óta azonban egyetlen sor sem jelenik
meg róla, mert egy nyilvánosságra került
híradás szerint a főherceg a nagy sajtókam
pány fáradalmainak kipihenésére egyik bir
tokára utazott. Ez a híradás hallgattatta el a
sajtót, nekünk azonban ezzel a híradással
szemben teljesen hiteles forrásból származó
igen érdekes értesülésünk van. Ugy hisszük,
hogy magáninformációnk. melyet nagy ala
possággal és nagy utánjárással szereztünk,
alkalmas arra, hogy a fiatal főherceg érde
kes személyével a magyar, sőt az egész euró
pai sajtó ismét hasábos cikkekben foglal
kozzék.
Albrecht főherceg kétféle birtokra utazha
tott volna. Vagy atyjának, vagy feleségének
birtokára. Mindkét birtokon érdeklődött a
főherceg holléte Iránt munkatársunk. Ma
gyaróváron, Frigyes királyi herceg birtokán,
ahová a budapesti családi tanácskozás után
Frigyes főherceg már visszaérkezett,
semmit sem tudnak a fiatal főherceg
hollétéről.
Albrecht főherceg nem érkezett Magyar
óvárra és jelenleg nem tartózkodik ott. Nem
Is íartózkodhatik. mert szüleivel történt kon
fliktusa a családhoz közelállók határozott
véleménye szerint, ezt teljességgel lehetet
lenné is teszi.
Szabadkai tudósítónk a legnagyobb körül
tekintéssel járt utána, hogy nem tartókodik-c
a főherceg feleségének baranyai birtokán.
Minden kétséget kizárólag megállapítottuk,
hogy Albrecht főherceg a baranyai birtokra
sem érkezett meg. A család tagjai közül
egyébként is csak a főherceg fiatal feleségé
nek kismacskája tartózkodott itt a legutóbbi
Időkig. Ma már ő sincsen édesanyja birtokán,
mert, — mint köztudomású — néhány nappal ezelőtt az egyik családtag kíséretében
Budapestre érkezett, hogy a beiratások alkal
mával már a fővárosban lehessen.
E megállapításokra azonban csupán azért
volt szükség, hogy a főherceg hollétéről szer
tett teljesen
megbízható Információnkat
csak alaposabbá tegyük. Albrecht főherceg
valóban nem lehet cgvlk birtokon sem. sőt
nem lehet nagybátyjától Albrecht főherceg
től örökölt csehországi, teschcni birtokán
sem, mert
Albrecht főherceg
szombaton reggel
utazott el nagy titokban Budapestről, a
mátyásföldi repülőtérről egy Igen fontos
ügyben, legszemélyesebb ügyében Buda
pestről és mindegyik birtokától igen

messzire.

Bár Albrecht főherceg budapesti környeze
tében mindenki ug.v tudja és ugy állítja,
hogy a főherceg egyik birtokára utazott, két
ségtelen
bizonyossággal
megállapítottuk,
hogy Albrecht főherceg
szombaton hajnalban repülőgépen Mad
ridba utazott nagybátyjának, XIII. Al
fonz spanyol királynak a meglátogatá 
sára
A váratlan repülőutnak nagy jelentősége
van. Albrecht főherceg tudomást szerzett
arról, hogy feleségének korábbi házassága
ügyében akadályai támadtak a válás egyházi
megengedésének. Bár a főherceg felesége
evangélikus, első férjével való házasságát ka
tolikus szertartás szerint katolikus pap ál
dotta meg és Igy a Vatikán a házasságot ér
vényesnek ismerte el. E házasság felbontását
most a hírek szerint a Vatikán nem fogja el
ismerni. Különösen azért nem, mert az ifjú
főherceg családjának tagjai közül azok,
akik e házasság ellen vannak, a végsőkig
minden követ megmozgatnak a házasság
meghiúsítására. Ennek más tere nincs, mint
az egyházi állásfoglalást a főherceg ellen elő
készíteni. A család tagjai, főként Izabella fő
hercegasszony ki is jelentette már állítólag
egyházi illetékes tényezőknek, hogy mint jó
katolikus nem ismeri cl egyházi okoknál
fogva sem fia házasságát. Ilyen értelmi! ál
lásfoglalásra bírta állítólag Izabella főher
cegnő azokat a katolikus egyházi méltóságo
kat Is, akikkel a legutóbbi ünnepségeken
alkalma volt találkozni.
Albrecht főherceg a napokban tudta meg,
hogy egyházi közökben ml kí.zül ellene. El
határozta, hogy ez ellen a maga eszközeivel
védekezik. A főherceg vallásos nevelésben rí-

szcsült és mindig hithü katolikus volt. Min
den egyéb aspirációról letett, személyi ambí
ciói nincsenek, de
arra súlyt helyez, hogy egyházával ne
kerüljön összeütközésbe.
Mindent el kiván követni, hogy jó katolikus
ként élhessen ezután is.
Éppen a Vatikánnal támadt, de czldőszerint még nyíltan ki nem pattant konfliktus
elkerülésének célja vezette váratlan repülőutjára a főherceget. XIII. Alfonz király, aki
mint ismeretes a spanyol-római király címet
viseli, igen nagy tényező a római katolikus
egyház életében. A spanyol király Albrecht
főhercegnek nagybátyja és kevesen tudják,
hogy
a főherceg előre megbeszélte házasságá
nak esélyeit nagybátyjával. A spanyol
király a házasság megkötéséről is tudott
és e házasság miatt nem idegenkedett cl
unokaöccsélől.
akit eddig is igen erős rokoni szeretettel ke
zelt.
Albrecht főherceg XIII. Alfonz király sze
mélyét kívánja felhasználni a pápai udvar
nál ellene érvényesített erőtényezőkkel szem
ben. így akarja ellensúlyozni anyjának, Iza
bella főhercegasszonynak egyházi befolyá
sait. A főherceg már bírja nagybátyjának, a
spanyol királynak hozzájárulását a házasság
hoz és ez adta neki a bizalmat ahhoz, hogy
XIII. Alfonznak további segítségét Is kérhesse
ebben az ügyben.
Albrecht főherceg ugy tudjuk, hogy o hét
közepén, szerdán, vagy csütörtökön érkezik
vissza ugyancsak
repülőgépen Magyaror
szágra.
.

A katolikus egyház nem oldja fel Albrecht
főherceg feleségének első házasságát
Bécs, augusztus 31.
(.4 Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.)
Albrecht főherceg, amint ismeretes, csupán
polgári házasságot kötött Brighlonban fele
ségével, Rudnayné Lclbach Irénnel.
Lclbach Irént megelőzőleg a bíróság elvá
lasztotta első férjétől, Rudnay szófiai magyar
követtől, ez a válás törvény szerint jogerős,
azonban a római katolikus egyház a házas
ságok
fclbonfhatallanságának álláspontját
képviseli és ez az oka annak, hogv Albrecht
főherceg csupán polgári házasságot köthe
tett.
Néhány nap előtt bejárta a sajtót az a hir,
hogy Albrecht főherceg a Vatikánnál fele
sége első házasságának érvénytelenítését

kérte és ennek a kérésnek teljesilésére állí
tólag kilátása van. Ezzel n hírrel kapcsola
tosan felmerült az a verzió, hogy a római
katolikus egyház nevében nem a Vatikán,
hanem a szabad kai -püspökség fogja a házasSágot érvényteleníteni.
így azután vitás lehet ugyan, hogy Alb
recht főherceg kéré®c ii Vatikán, avagy a
szabadkai püspökség kompetenciája
alá
tartozik, bizonyosra vehető azonban, hogy
Albrecht főherceg kérése
a katolikus egyház részéről visszautasí
tásban fog részesülni.

magas klérussal, de a Vatikánnal is közis
mertek, beszámol Frigyes főherceg és Alb
recht főherceg sajtónyilatkozatairól, és a
budapesti jelentéshez a következő, feltétle
nül a Vatikán álláspontját tartalmazó meg
jegyzést fűzi:
„ . . . A főherceg állítólag a Szentszéktől
az elvált asszonnyal való házasságának el
ismerését kérte. A katolikus egyház a házas
sági
kötelék
fclbonthatatlanságát egész
népek és birodalmak elvesztése árán Is meg
védelmezte: — mit jelenthetnek tehát szá
mára egy fiatal főherceg privát kívánságai!
**
Ez a rövid megjegyzés annyira határo
zott és olyan éicshangu, hogy a Reichspost,
amely nemcsak a klérus orgánuma, de egy
úttal habsburgisla irányzatú, nem közölte
volna megfelelő aulorizáció nélkül.
Mivel már ismételten előfordult, hogv a
Szentszék felbontotta llabsburg-családtagok
házasságait és ezeket az egyházi válásokat
megfelelő okokkal motiválta, mint például
betegség, a megkötött házasság nemkonzumálása, stb., a Relchspost-ban megjelent
nyilatkozatot arra kell visszavezetni, hogy
a Habsburg-dinasztia azon tagjai, akik a
Vatikánnál nagy befolyással rendelkeznek.,
állanak az elutasítást hírül adó kommüniké
mögött.
A magyar törvények szerint azonban az
egyház magatartása nem érinti Albrecht fő
herceg házasságának jogérvényességéi, bár
milyen családi fejlcménvei is legyenek en
nek. Albrecht főherceg megtarthatja a királyi
herceg címet, továbbra is tagja marad a
Ilabsburg-családnak és feleségét is megil
leti a királyi hercegnői ciinzés és a „Fenség“ megszólítás.

Albrecht főhercegnek
szüleihez intézett válasza
Az eddigi diszpozíciók szerint

a hét közepén kerül nyilvánosságra ax a
kommüniké Is,
amelyben a főherceg válaszol szüleinek, akik

nek udvartartása a Magyar Távirati Iroda ut
ján hozta nyilvánosságra „hogy az illető urhölgy nem tekintetik a fenséges család tagjá
nak".
Albrecht főherceg válaszában — a Hétfői
Napló értesülése szerint —
néhány sorban reflektál szülei kijelenté
selre. Mindenekelőtt hangsúlyozni fogja a
Hatni főherceg, hogy szülei Iránt tisztelete
nem változott n történtek után *etn. Kije
lenti azonban, hogy az udvartartás nrm az
a fórum, amely ebben n kérdésben állást
foglalni hivatott és Igy a főherceg a maga
Az osztrák kercsztényszociálisla párt hi
részéről nem kíván az udvartartással a
vatalos napilapja, a Reichsposl, amelynek
nyilvánosság előtt vitába bocsátkozni.
kitűnő kapcsolatai nem csupán az osztrák
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Agyonlőtte magát vasúti tutinál
HŐSE nyelviskola firatz Emil malomtulaldonos

A modern nyelv
oktatás szenzációja

angol, francia, német, olasz stb.
a ROSE-féle ábrázoló-módszer szerint.

IX., Ferenc-körut 25. sz., félemelet Telefon: József 361-36
Ezzel n kommünikével azonban aligha fog
bezárulni Albrecht főherceg és szülei közöli
límiadl konfliktus,
mert a főherceg módot

o kar kerend arra, hogy annál a legmagasabb
lóriimnál is /nmet közben járjon, amely a
Habsburg-család házilöriiényeinek megfelelően
szankcionálja a maliid tagjainak házasságát.

Az iskolatársnők üdvözlete
Most érkezeit Buda pest re, a főherceg fele
ségének címére
az a néhány soros gratuláció
amelyet Szabadkáról küldöttek neki az ot
tani felsőleányiskola 1913-ban végzőit nö
vendékei. Tizenöt aláírás van a gratuláló
sorok aluli!
Lclbach Irén tizenöt osztálytársnőjének
aláírása.
Az osztálytársnők a legkülönbözőbb társa
dalmi rétegből kerülnek ki. Van köztük dús
gazdag főldbirlokosnö, kereskedő, gyáros
felesége és van köztük egy szabadkai gyü
mölcsárus kofa is — akit a sorsa az iskola
padjaitól az utcai gyiímölcsúrnsilásig sodort
el. Lelbach Irénnek azonban minden bizony
nyal egyformán jól fog esni a jómódban élő
genlri asszonyok és n gyümölcsárusitó sza
badkai kofa gratuláló sorai, amelyek igy
hangzanak:
„Sok, sok szerencsét és boldogságot kí
vánunk Neked, házasságod alkalmából ...
* ’

Croy-Dühlmen Vilmos herceg
révén Izabella hercegasszony
már 25 év előtt rokonságba
került a Lelbacli-családdal
Igen érdekes, huszonötév előtti házassági
történetet elevenít lel a pesti társaságokban
az egyik arisztokrata. Ez a történet nem
kevesebbet bizonyít, mint azt. hogy Izabella
főhercegasszony, akinek udvartartása tud
valévőén kutegórikusan kijelentette, hogy

Albrecht feleségét „sohasem fogadja be a
fenséges család", tulajdonképen
márts rokonságban áll a — Lelbachcsaláddal.
A rokonsági történet a következő:
Mintegy busz-huszonöt évvel ezelőtt Ara
don szolgált, Croy-Dühlmen Vilmos herceg,
aki az egyik huszárezrednek volt a főhad
nagya. A herceg, a tisztikar dísze és büsz
kesége, központja lett az aradi úri társa
ságnak és nem volt ünnepség, mulatság,
bál, ahol ne rajongták volna körül.
Egy ilyen mulatság alkalmával meg
ismerte ,— Zombory-Rónay Daisyt, aki ra
gyogó szépségű és igen előkelő, dúsgazdag
családnak volt a dísze. A fiatalok között
csakhamar forró szerelem keletkezett, amely
rövidesen
házassággal végződött,
Néhány év múlva a herceget elhelyezték
Aradról, sőt még későbben ki is lépett a
hadsereg kötelékéből és kiment feleségével
együtt Németországba. A háború előtt ő is
katona lett, majd a háború utón betegen
hazajött és rövid idő múlva meghalt, öz
vegye egy ideig itt élt Budapesten, majd
Németországba költözött, ahol ma is él.
A Zombory-Rónay-család egyik férfitagja
időközben elkerült Arad környékéről és
Szabadka vidékén vett földbirtokot. Itt,
amint ez a szomszédos birtokosok között ter
mészetes Is, csakhamar bejáratos lelt a tár
saságokhoz és megismerkedett Lelbach János
—» Irén apja — egyik nőrokonával, akit fe
lelőségül vett.
Izabella hercegasszony abból a CrovDühlmen-családból származik,
amelyikből
Vilmos herceg származott
Tehát ép ugy,
amint az Árpádokkal tartja a rokonságot;
rokonságban áll tulajdonképpen a Lclbaeh-családdal
ép f9V Croy-Dühlmen herceg házassága ré
vén.

A Lelbach-családnak már 1914 óta van
Argentínában földbirtoka
A I.clbnch család egyébként egyike a Bácska
legelőkelőbb
és leggazdagabb famíliájának,
amelynek két ága van. Az egyik feje János *
Albrecht feleségének uz édesapja, a másiké pe
dig László.
A bábom kezdetén igen érdekes dolgokról
volt szó u Szabadka környéki földbirtokos csa
ládoknál.
Lelbach László fin Ödön ugynnls 1914-hcn
emlilelle az egyik oltani földbirtokosnak, hogy
I úrmilyen kimenetelű lesz is a háborít, a csa
ládi vagyon biztosítva van, mert Argentínában
sásúrollak mintegy 10.000 holdnyi birtokot,
amely igen jól jövedelmezőnek bizonyul.
Később, amikor Amerika is a központi ha
talmuk ellen fordult, megijedlek Lelbachék.
Azt hitték, hogy Argcntina is az Egyesült Ál
lamokkal fog tartani és clkonliskálja majd az
ő birtokukat, mint ellenséges alattvalók birto
kát.
Az Ijedelem azonban korai, sőt fölösleges
volt, mórt Argentína semleges maradt. A há
ború és a békekötés után a Lelbach család el
határozta, hogy egyik tagját — Lelbach Lász
lói — kiküldi Argentinéba, hogy nézze meg ml i
van az oltani birtokkal.

Lelbach László vissza is jött és elroferálla,
hogy minden folyik nyugodtan a maga medré
ben
Ezután történt, hogy Albrecht főherceg elha
tározta, — bár ettől teljesen függetlenül
hogy Brazíliába utazik. Innen tudvalevőén re
pülőgépen ment át Buenos-Aircsbe, Argentí
nába.
Igen érdekes, hogy ezzel kapcsolatban egye
sek arról beszélnek, hogy a főherceg

megtekintette a Lclbach-blrtokot
és most szó lehet arról, hogy Lelbach írón
200 holdas bácskai örökségét átcserélik — az
argentínai birtokra, vagy annak egy részére.
Ezt annál Is inkább valószínűnek tartják, mert
hiszen n főherceg maga jelentette, hogy meny
nyire tetszenek neki az oltani gazdálkodási
rendszerek, az oltani viszonyok és az ottun)
földművelés . . .
Könnyen lehetséges tehát, hogy minden mó»
kombinációval szemben argentínai
földbirto
kos lesz az ifjú főhercegből, akinek semmi
kedve sincs ahhoz, hogy családjával és az ud
vari intrikákkal nősiiléso miatt felvegye a har
col . , .

Vasárnap délelőtt megtartották az
iparosok nemzetközi kongresszusát
Vasárnap délelőtt tartották meg
az iparosok nemzetközi kongresszusát

Budapesten nagyszámú idegen résztvevő jelentétébrii. Mint egv négyszáz külföldi delegátus je-

Harkány
BMMrMt
(Pécs mellett)
(i2n C. kénes, iszapos radioaktív
gyógy forrásaival

rheuma, csuz,
Köszráv, ischlas
ellen
Szállodai szoba, teljes ellátás háromszori
ót iezóFKol, I. <>nzt. mórvány-kádf rdövel,
villany világi ás óa kiszolgálás díjával együtt
sr.nplrimber 1-töl naponta 7. - prnjftt.
Kórján azonnal diimontos
rvszletoH piospoktust,

Intcrurbnn telefon: Knrkány O,

lent meg, a külföldi iparosszervezetek és ipar
kamarák küldöttei. Az ülést Czettler Jenő dr. or
szággyűlési képviselő, a képviselőhöz alelnöke
nyitotta meg. Berelvás Jenő miniszteri tanácsos
a kereskedelmi miniszter, Berczell Jenő alpolgármester pedig ■ főváros nevében köszöntötték a
megjelenteket, akiknek megbízásából Kolmann
volt osztrák pénzügyminiszter mondott köszöne
tét a fogadtatásért. Schmidt müncheni városi ta
nácsnok az Iparosok nemzetközi szervezkedésé
nek megindítását javasolja. Ezután Nagy Antal,
a kereskedelmi és iparkamara, Fenyő Miksa, a
GyOSz nevében üdvözölték a kongresszust. Műiler Antal kereskedelmi tanácsos a kisipari hitel
kérdésről tartott előadást, ismertette a magyar
országi hltclszervek működésűt.
Farkas Elek a
szociális biztosítás nemzetközi szabályozására
terjesztett elő indítványt. Margaretc Florey,
• szász iparnssiövetség ve.zcrtllkárnrtjc
a német kisipari viszonyokat ismertette, tiallcr
István beszédében a kartelek túlkapásai ellen
tiltakozott. Czettler Jenő elnök indítványára vé
gül is elhatározták, hogy ezentúl minden évben

megrendezik az iparosok nemzetközi kongreszszusát.
A külföldi iparosok tiszteletére este a Gellértszállóban bankett vo

J lángu brom ebédlAcaillár .. «, M.—
< lángu bronz ebédlöcs ItAr .. .. 42.
i.«k4«bao felszerelve
Kapható csak "
hotelben. VI.. Fed
ninnlcak.v-utoa ?7ib.
Vtlmház-korui 11 w.

órtdst vdlawték I
Kérje kópea árjegyzékünkét.

AgnoszháiiM a uasuii hitf titokzatos Italomat

Néhány nappal ezelőtt az összekötő vas
úti hídnál ötven év körüli, jól öltözött férfi
holttestére akadt a rendőrőrszem. A jelek
amellett szóltak, hogy az ismeretlen férfi
öngyilkossági szándékból főbelőtte ma
gát.
A revolvert ott is találták mellette. A vizs
gálat kétségtelenül igazolta az öngyilkossá
got, de napokig nem sikerült az életunt férfi
kilétét megállapítani. Vasárnap délelőtt az
után eredményre jutott a rendőri nyomozás.
Sikerült megállapítani, hogy az összekötő
vasúti hid öngyilkosa
Gralz Emil 52 éves lukácsházal malom
tulajdonos,
aki a Szent István ünnepekre jött fel Buda
pestre és a Dohány-utcai
szálló
ban lakott.

öngyilkossága napján eltávozott a szálló,
hói és szobájában pár soros Írást hagyott
hátra, amelyben arra kérte a szálló igazga
tóságát, hogy

ha néhány napig nem tér vissza, akkor
küldjék haza holmiját Lukácsházára.

A szálló igazgatósága bejelentette a malom
tulajdonos eltűnését és vasárnap reggel Lu
kácsházáról is távirat érkezett, amelyben a
malomtulajdonos hozzátartozói ugyancsak
bejelentik az eltűnést
A rendőrség táviratilag értesítette az
öngyilkos malomtulajdonos hozzátar
tozóit,

hogy jöjjenek fel Budapestre a törvényszéki
orvostani intézetben fekvő halott végleges
agnoszkálása céljából.

E héten tárgyalnak a háztulajdo
nosok a főváros közvetítésével
az üzletbérek mérsékléséről
A magas üzletbérek revíziója érdekében
hónapokkal ezelőtt nagy akció indult meg
és a polgármester, valamint Liber Endre
tanácsnok vállalták, hogy az üzletbérlök és
a Háztulajdonosok Szövetsége közölt köz
vetítik a megegyezést. A háztulajdonosok
nem szívesen vették a főváros beavatkozását.
de mégis ígéretet tettek, hogy megvizsgálják
a kérdést és méltányos alapon igyekeznek a
bérek mérséklése tekintetében megegyezést
létrehozni. Belekapcsolódott a tárgyalásokba
az OMKE is. amely vállalta, hogy a keres
kedők kérelmeit összegyűjti és a Háztulaj
donosok Szövetségéhez juttatja. Ugy volt,
hogy előbb a kávéházak bérmérsékléséröl
fognak tárgyalni, mert
a kávéházak vaunak a legrosszabb hely
zetben.
A beérkezett többszáz bérlcszállitási ügy

ben azonban még
máig sem kezdődtek meg a tárgyalások.
A háztulajdonosok nem siettek a' bérmérséklés keresztülvitelével, a városházán a
nyári szünet miatt aludt el az ügy, az OMKE
pedig — ugy látszik —
megfeledkezett a kérdésről.
Emiatt a Vendéglős- és Kávéháztulajdonosok Ipartársulata külön is vált a mozgalom
tól és önállóan igyekszik megegyezésre jutni
a háztulajdonosokkal.
Felkérték
Liber
Endre tanácsnokok lépje.) érintkezésbe a
Háztulajdonosok Szövetségével a tárgyalá
sok mielőbbi megindulása érdekében. Liber
tanácsnok a közvetítést vállalta is és e héten,
miután Németh Béla, a Háztulajdonosok-Szövetségének elnöke hazaérkezik nvári utazá
sáról, megkezdődnek a tárgyalások az üzlet
bérek mérsékléséről.

Küldöttségben kérik
a fogyasztók, hogy a gázszámlákat
ne a hónap végén kézbesítsék
a gázművek
Érdekes ügyben vezetnek szociáldemokrata Kisfizetésű emberek, a munkás és középosztály
fővárosi bizottsági tagok küldöttséget kedden tagjai természetesen húszadika után nem igen
a polgármesterhez. Sipőcz Jenő polgármestert tudják miből a gázszámlát kifizetni, ezek után
ezúttal, mint a Gázmüvek felel les hatóságát kénytelenek egészen l éig hideget enni, mert
akarják közbelépésre bírni a fővárosi üzem
nincs gáz, amely a tűzhely vagy a rcsó
nél uralkodó visszásságok ügyében.
lángját táplálná.
4 gázdijak beszedésénél uralkodó rendszer
ellen merüllek fel ugvanis a legutóbbi időben A múlt évben a Gázmüvek igazgatósága hatá
komoly kifogások. Á gázfogyasztásról szóló rozott ígéretet tolt a fogyasztóknak arra, hogy
számlál a hónap közepén kézbesítik ki n fo hó végén nem fogják pénzbeszedőik a számlát
gyasztóknak. Ha a fogyasztó azután a számla bemutatni, hanem azt mindig az 1-ét követő
összegét akár, mert nincs otthon, akár mert napokban teszik. Ezt az Ígéretét a Gázmüvek
nincs pénze, nem Űzeti meg azonnal, a szám igazgatósága azonbnn
lát néhány nap múlva újra kiviszik. ILa azután
nem tartja meg.
a fogyasztó ekkor sem tud űzetni, akkor
A szociáldemokrata bizottsági tagok vezetésé
a gázt kikapcsolják
vel felvonuló küldöttség arra fogja kérni a
és a gázóra tulajdonosát a fogyasztásból ki polgármesteri, hogy rendeletileg szabályozza
zárják mindaddig, amiy tartozását meg nem ezt a kérdést, mert altól eltekintve, hogy a
fizeti. Eddig ez rendjén is volna, a komoly pa gázfogyasztás ki-és bekapcsolása minden fo
nasz azonban a Gázmüvek igazgatósága ellen gyasztónak 1 pengő 60 fillér kiadást jelent,
az, hogy
fontos szociális érdek, hogy a fővárosi üzem a
a második számlát mindig a hó végén niufogyasztónak minden körülmények közölt se
tátják be a fogyasztónakgítségére siessen.

Érdekes bírói döntés a zálogház ellen
A budapesti királyi járásbíróság elvi jelen
tőségű döntést hozott egy érdekes perben,
amely
a postatakarékpénztár és egy köztisztvi
selő között
folyt egy négyszáznyolcvgn pengős női vadmacskabőr bunda értékének megtéri léséért.
A tisztviselő 1928. év elején elveszítette
állását s áprilisban. hogy esedékes ház bérét
ki tudja fizetni, felesége bundáját a posta
takarékpénztár egyik zálogkölcsönközvetilő
fiókjában
zálogosította el.
Azóta több mint két év telt el, a zálogcédu
lát többször is meghosszabbították, mig
végre a tisztviselő mostanában nagyobb őszszeghez jutóit.
Boldogan sietett a pénzzel a zálogházba,
hogy felesége kedves ruhadarabját kiváltsa.
A zálogház pénztáránál kifizette a bundáért
járó összeget. Pár nap múlva pedig öröm
repesve vitte haza a zálogház, raktárából a
bundái rejlő kis csomagot.
Otthon kibontotta s az örömét szomorúság
'állotta fel. A bunda, amely kél év előtt ki
fogástalan, majdnem uj volt, a zálogház rak
tárában tönkre ment.

Megélték a molyok.
A tisztviselő a veszteségbe természetesen

nem nyugodott bele
ügyvéd utján

és

dr. Fazekas Miklós

beperelte a postatakarékpénztárt
az okozott kár megtérítéséért.
Az ügy Halmi Bódog dr. járáshiró elé ke
rült, aki annak ellenére, hogy a zálogcédulák
hátlapjára nyomtatott szabályok szerint a
l'ostatakarékpénztár az elzálogosított tár
gyak megóvásáért nem vállal felelősséget,
mégis
.
megítélte a molyette
vadmncskabffrbimda értékét
s 480 pengőben
rékpénztárt.

elmarasztalta a postaiakon

Perzsaszőnyegek
antíkbuforok
műtárgyak
alkalmi vételekből

Antikért R.-T.

(Sternberg Z. J.)
VII., Dob-utca 31, Knzinczy-utca sarkán
I etetőn

J. «>3-68 és 423-59

Tranzitó vámraktár az üzlethelyiségben
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Készenlétben áll a karhatalom, ntbus Panna nemniam
_ hogy szeptember 1.
kritikus napján biztosítsa
Budapest nyugalmát
ALBUS PANNA az én nevem.
Mindig csak azt ismételem:
Tányérodba tyúkot, kappant
Nagymosáshoz Albus szappant!

Elfogtak húsz kommunista bujtogatót
Szeptember elseje, kritikus, izgalmakkal és
nyugtalanságokkal fűtött napja lett a magva:
főváros rendjének, nyugalmának. A szocialista
felvonulást és gyülésezést a rendőrhatóságok
betiltották, arra való hivatkozással, hogy a
munkanélküliség ügyében tartandó demonstrá
ciókat a szélsőséges kommunista elemek szo

tát sem engedélyezik, mert az ilyen tömeges
csoportosulás nem kívánatos incidenseket rob
banthat ki. Ezzel szemben a munkásság veze
tői arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a
tüntető sétát megtartják, mert nem lehet meg
tiltani a munkásoknak, hogy az úttesteken
csendben sétáljanak.
kásuk szerint ezúttal is nyugtalanság és zavar
Így hál meglehetősen
keltésére használnák fel. A főkapitányság, majd
élére van állítva a helyzet.
a belügyminisztérium arra az álláspontra he
A hétfői események elé egyformán izgalmas
lyezkedett, hogy a főváros nyugalma érdeké várakozással tekint a rendőrség, a munkásság,
ben az úgynevezett néma tüntetést, tömeges sé- de a főváros egész publikuma is.

Készenlétben áll a karhatalom
Már szombaton megtörténtek a rendőrség
és a karhatalmi osztagok részéről mindazok az
intézkedések, amelyek arra hivatottak, hogy
egyrészt az államhatalom akaratának érvényt
szerezzenek, másrészt minden körülmények
között
biztosítsák a főváros rendjétI és nyugalmát.
Hétfőn reggel pontosan hétI órakor az őszszes karhatalmi osztagok már• megjelennek a
számukra kijelölt helyeken, Ugyanekkor- a*,
összes örszobákon, kerületi 1kapitányságokon,
,
rendőrlaktanyában és a főkapitányság épületé
ben megkezdődik
a legszigorúbb készenlét.
A rendőrség arra az álláspontra helyezkedett,
hogy a kiadott utasítások értelmében az sem
engedhető meg, hogy a gyári munkásság a gyá
rak épületei és telepei előtt gyülekezzék, anynyival is inkább, mert a munkaszünetre való
tekintettel a gyárépületek zárva maradnak és
igy
már a gyárnegyedek útvonalain kezdi meg
a rendőrség és szükség esetén más kar
hatalmi osztagok is a tüntető felvonulásra
gyülekező csoportok feloszlatását.
Ennek megfelelően már reggel hét órakor
megfelelő létszámú karhatalom helyezkedik
el a gyári negyedekben. így:
Csepelen, Újpesten, Óbudán és Kőbányán,

hogy idejekorán megakadályozhassák a tüntető
munkásság zárt sorokban és nagy tömegekben
.való felvonulását.

Erélyesen, de keltő
tapintattal ...
A hatóságok azonban számítanak
hogy a kiinduló pontokon foganatosítandói intézkedések ellenére is a munkásság nagy tömegekben fog egyesével, vagy egészen
>
__ kis- CSOséta színhelyéül
portokban eljutni a tüntelő
*.
tZ„
kiválasztott Andrássy-ulra,
Erzsébet-, Terézkörútra, a Rákóczi-utra,
Király-utcába
és
Aréna-ulra, hogy aztán ezekről az útvonalak
ról próbáljanak nagy tömegekben eljutni az
Iparcsarnok előtt megtartandó néma tüntetés
színhelyére. Mindezekre az útvonalakra tehát
szintén
nagy rendőri, esetleg csendőri karhatalmat
helyeznek el,
bogy elejét vegyék a tumultusnak és az esetlegcs rendzavarásoknak.
Szükség esetére készenlétbe helyezték a Mosonyi-ulcai laktanyában
a két rendőri páncélkocsit is,
annak jeléül, hogy a rendőrség minden körülmények közöli érvényt szerez az államhatalom
akaratának és biztosítja a főváros rendjét.
Vasárnap délelőtt egyébként a főkapitánysá
gán megtörténtek az intézkedések a közmüvek
megvédésére is.
Rendőröket és detektiveket vezényeltek ki

r ül menyek

között, a legnagyobb

torlódások

a helyszínen lehetőleg kíméletesen végez
zék el teendőiket, szép szóval győzzék meg
a munkáscsoportok vezetőit, hogy nem sza
bad szembehelyezkedniük a karhatalom
intézkedéseivel és nem szabad összetűzése 
ket provokálnlok,
de ha a szép szó és a rábeszélés nem használ,
akkor szükség esetén messzebbmenő intézke
désekkel, karhatalmi eszközökkel kell biztositaniok a főváros rendjét és nyugalmát.
A legfontosabb útvonalakra, a körutak keresz
teződéseire. a főkapitányság olyan magasrangu
rendőrtisztviselőket vezényelt ki karhatalmi pa
rancsnoknak, akik az utcai események alkalmá
val már sokszor bizonyítékát adták arra való
rátermettségüknek, hogy
erélyesen, de a kellő tapintattal védelmez
zék meg a rendel és nyugalmat
lés akik értik a módját annak, hogyan lehet felesleges incidenseknek és összeütközéseknek eleI jét venni

Elfogtak busz kommunista bujtogatót

Elmegyek, el
én messzire...

United Artists hangos attrakció.

Szeptember 4-től

Corvin

ALBüS-SZímN
kiválóságát mindenki ismeri.

Mindezeket a szigorú intézkedéseket igen in
dokolttá teszi az a körülmény, hogy már napok
óta
kommunista röpcédulákat

Minden vonatkozásban fontos érdekek fűződ
nek ahhoz, hogy a gyári munka szünetelésén
kivül, a főváros napi élele a rendes keretek
között bonyolódjék le, mert — mint hangsuszedtek össze a politikai detektivek a különböző lyozzák — éppen a mai időkben valósággal
munkásnegyedekben. Ezeken a röpcédulákon a
végzetes és katasztrófáit
*
lenne, ha a fő
kommunisták izgatják és uszítják a munkanél
város utcáin súlyosabb rendzavarások tör
külieket a szociáldemokrata pártvezetőség ellen,
ténnének.
amely szerintük nem teljesíti hivatását. Ezek az
Ez lenne ugyanis a legnagyobb akadálya an
izgató röpcédulák kétségtelenné teszik, hogy
nak, hogy a munkanélküliség enyhítésére
a kommunisták részéről próbálkozás törté
szükséges összegek a kormányzat rendelkezésére
nik majd a rend megzavarására,
álljanak, mert ez nagyban hátráltatná a kül
a hangulat elmérgesítésére és éppen erre való földi kölcsön most aktuális elintézését is. ami
tekintettel szombaton és vasárnap egész sereg pedig fontos a közmunkák nagyarányú meg
gyanús elemet áldottak már elő a főkapitány indítása szempontjából.
ságra és a kerületi kapitányságokra. Vasárnap
Peyer Károly országgyűlési képviselő a hét
délelőttre több mint 20 olyan szélsőséges kom fői tüntető felvonulásról, a kővetkezőket mon
munistát állítottak elő a főkapitányságra, kiknek dotta a Hétfői Napló munkatársának:
részük volt a röpcédulák elkészítésében és kiosz
— A munkásság utcai felvonulását minden
tásában és akiket már az előző ügyekből kifo- részletében előkészítettük és reméljük, hogy a
kommunisla agitátorként ismer a rend- demonstráció békésen fog lefolyni.
— A gyülekezési helyeken és felvonulási út
Este újabb röpiratokat terjesztettek a kom vonalon
munisták, amelyeken
a szakszervezetek vezetői, külön rendezők
néma tüntetés helyett zavargásra lázitólés a szociáldemokrata képviselők ügyelnek
Iák a munkásokat
arra, hogy a rendet senki se zavarja meg.
és a munkanélküliek számára rendszeres se
Reméljük, hogy a rendőrség is ugyanolyan
gélyt követeltek. A rendőrség nagymennyiségű
röpiratot foglalt le és a terjesztők közül többet magatartást fog tanúsítani, mint május elsején
és akkor a tüntető felvonulás békés lefolyása
előállítottak.
biztosítottnak tekinthető.
A munkásság négy főirányból .Igyekszik
majd eljutni az Iparcsarnok elé:

Óbudáról a Bécsi-uton, a Lajos-utcán, a Zsigmond-ulcán, a Margithidon és a Lipót-köruton
keresztül, Csepelről és Pesterzsébetről, a Soroksári-uton, a Mester-utcán a-körutakon, a Rákóczi-ut és a Király-utcán keresztül. Újpestről
a Váci-uton, a Teréz-köruton, a Podmaniczkyulcán és Andrássy-ulon keresztül, Kőbányáról
pedig a Fiumei-utón és az Aréna-ulon keresztül.
A távoli munkástelepekről már reggel nyolc és
kilenc óra közölt elindulnak a csoportok, hogy
tizenegy órára eljussanak a Városligetbe, az
Iparcsarnok elé.
Annyi bizonyos, hogy a hatóságok megtettek
mindent a rend biztosítására. Mindenesetre aján
latos, hogy
a Járókelők sürgős és nagyon fontos ok nél
kül a tüntető séta utvonalaiu a délelőtti és
déli órákban ne jelenjenek meg
és erre a tartózkodásra hangsúlyozottan, ismé
telten felhívják az ületékes hatóságok a nagy
közönséget. A rendőrség értesülései szerint, eze
ken az útvonalakon, tehát a fövóros legfonto
sabb részein jóformán az összes üzleteket be
zárják a tüntető séta idejére, igy azután a szo
cialista munkásság tüntetése nemcsak n gyári
üzemeket, hanem a kereskedelmi életet is meg
bénítja szeptember 1-ére.

Szeptember elseje a vidéken

vagy pedig felbomlik a rend a főváros utcáin.

a munkások maguk lúvolllják el majd a
közéjük furakodó rendbontó elemeket.

A tüntetősétát a Piac-utca két oldalán akarjak
megtartani. A Piac utcai kereskedők n tüntetés
tartamára bezárják üzleteiket, mert
féltik a kirakataikat.

A debreceni munkások körében méltatlankodást
váltott ki a rendőrség egyik intézkedése. Török
Gábor városi bizottsági tagot, az épitőmunkások
szakszervezetének elnökei ugyanis már régeb
ben elitélték két napra egy kihágás miatt. A
rendőrség intézkedésére l'érök Gábornak éppen
hétfőn kell megkezdeni a büntetés kitöltését.
Miskolcon

Rcisinger Ferenc országgyűlési képviselő kért
engedélyt a tüntetésre, n rendőrség azonban el
utasította n kérést. A munkások ennek ellenére
délelőtt 11 órakor az Arany János-ulca mind
két gyalogjáróján végig, felvonulnak a M un
it ásolhon épületébe
Szegeden

a rendőrség vasárnap reggel óta teljes permanenciában van. A szeged-környéki lovasrendőr
séget is a városba vezényelték A munkásság
Debrecenben
vezetői vasárnap arról értesítették a hálós; go
Hollő János párltitkár tárgyalt Ságv Lajos kat, hogy nem tüntetésre, hanem budapesti
rcndőrfőtanácsossal, a kapitányság vezetőjével. mintára néma felvonulásra készülnek.

Zichy János gróf nem Hozza
nyilvánosságra a minisztereinOk válaszlevelet
n válasz szerint a karhatalmi készültség elrendelése
a kormányzat szuverén tóga

nem fog adódni, amely veszélyeztetné a székes
Jól informált helyről kapott értesüléseink
főváros nyugalmát.
A rendőrség és az egyéb karhatalmi szervek szerint, a miniszterelnök levelében megálla
permanencióban vannak. Természetesen külön pítja, bogy az Ottóra és az állítólag kísé
utasilásokat is kaplak arra vonatkozólag, hogy retében lévő Zita királynéra vonatkozó ren
delkezésekkel a maga részéről szintén nem
maguk a karhatalmi szervek
ért egyet, de viszont. ezek a rendelkezések
a legnagyobb tapintattal
csupán alantasabb közbiztonsági szervek
biztosítsák a rendet és a nyugalmat.
Természetesen •— mondották a Hétfői Napló túlbuzgóságából eredtek Egyébként a levél
munkatársának — elsősorban a munkásság tartalma utal arra, hogy

m^ialarfásától függ, hogy váljon szeptember
elseje valóban egy békés tüntetés napja lesz e,

A párt garanciát vállalt, hogy a budapestihez
hasonló néma tüntetés rendben fog lefolyni és

A vidéki városokban folynak az előkészületek
a szociáldemokraták részéről.

Politikai körökben meg mindig élénken
foglalkoznak Zichy János gróf ismeretes
nyílt levelével, amelyetaz úgynevezett Oltó
permanencia dolgában Bethlen István gróf
miniszterelnökhöz intézett. Erre a nvilt le
vélre a miniszterelnök tudvalevőleg magán
Mindenki rendet és
levélben válaszolt Zichy János grófnak, rtki
nyugalmat ígér
azonban jelenleg nagylángi birtokán tartóz
Illetékes helyről nyert információnk szerint kodik és beavatott forrásból szerzett értesü
a kormány a legteljesebb nyugalommal tekint lésünk szerint,
a holnapi nap eseményei elé. A belügyi kor
a miniszterelnök levelét sem teljes egé
mány és a rendőrség < meglett minden intézke
szében, sem részleteiben — bár ez
dést arra nézve, hogy az utca rendje és a fő
utóbbira a miniszterelnök felhatalmazta
város közbiztonsága biztosíttassák s kétségte
— egyelőre nem hozza nyilvánosságra.
lennek tartják, hogy semmiféle olyan incidens

MAGYAR DALOK
MAGYAR TÁNCOK

Kamara

a vlzmütelepckhez. a gázmüvekhez, az
elektromosmüvek telepeihez, a telefonköz
pontokhoz és minden más fontos közmű
höz.
Andréka Károly helyettes főkapitány és Tö
rök János rendőrfőparancsnok vasárnap dél
előtt autón járták be az összes főbb útvonala
kat, amelyeknek szerepük lesz a hétfői izgal
mas események sorún és a megtett intézkedé
seket a terepszemle tapasztalati alapján akként
módositották, hogy a karhatalom minden kö-

esetén is megfelelő módon funkcionálni tudjon
és megakadályozza a tumultuózus jeleneteket.
Értesülésünk szerint, a rendőrlisztviselői és
felügyelői kar a szombat déli és délután
*
nagy
értekezleten azt az utasítási kapta, hogy

a karhatalmi készültség elrendelése szu
verén joga a kormányzatnak, amely fe

lelős az ország nyugalmáért és bizton
ságáért
és igy az ilyen preventív intézkedésért —
amely senkire nézve nem jelenteit sérelmet
— semmiféle politikai pártnak, vagy társa
dalmi osztálynak a kormányzat felelősség
gel nem tartozik.

GÁBOR
Fiúnevelő-Intézet

Bentlakó és bejáró e emi. közép- és
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Szigorú törvény készül
a gázolás után elmenekülő
gépkocsivezetők ellen
A rendőrség kiküldött bizottsága visszaérkezett külföldi
tanu'mányutjáról — Villamosközlekedés lesz a Dohány
utcában — Megrendszabályozták a soifőriskolákat
Aa Andrásiy-utl kereskedők pár nappal ez
előtt küldöttségben járlak Andréka Károly főkapitányhelyrftesnél, akitől nz Andrássy-ut köz
lekedési rendjének a megváltoztatását kérték. A
főkapilAnyhelycttes azt válaszolta a küldöttség
nck, hogy a rendőrség éppen most küldött egy
bizottságot küllőidre, hogy az ottani forgalmi
rendet tanulmányozza és ennek a tanulmányút
nak a tapasztalataitól teszik függővé, hogy megreformálják-e az uj közlekedést rendet, amely
ellen a közönség részétől »< k panasz hang
zott el.
A bizottság azóta már hazaérkezett.
Boksa János főkapilányhnlycltcst, a közignzga
lási osalály vezetőjét küldte ki a belügyminiszter
u tanulmányútra. Boksa főkapllónyhelyclles Marinoulrh Marcell fogalmazó kíséretében Berlin

lónyság bűnügyi osztályán és a közlekedési ősz
tólvon állandóan foglalkoznak a kérdés megol
dásával és az a vélemény alakult ki, hogy

csak törvényhozód! utón lehet megoldató
ezt a problémát. A magyar törvények ugyanis
semmiféle intézkedést
tartalmaznak ilyen
cselekre vonatkozóan
Franciaországban már
megoldották a problémát A francia törvény
könyvbe beiktattak <gy szakaszt amely egy uj
bűncselekményt kreált: a gyáva meg/utamodás.
franciául: delit de fulte vétrégét.
A gázolás vagy összeütközés ulán elmene
külő sofőrt a rendes büntetésen kívül külön
még három hónapi fogházra Ítélik a mene
külés miatt.
A rendőrségnek az a terve,. hogy
... az illetékesek
ben. Bécsben és Antwerpenben tanulmányozta a utján hasonló törvény megalkotását kérje ná
lunk is.
közlekedés rendjét és tapasztalatairól
*
részlete
jelentésben számol be a belügy

miniszternek
A most készülő újítások közül a legfontosabb
az. hogy a Rákóczl-uton az úttest közepére he
lyezik a villamossíneket, azonkívül a Rákóczi
ul, Murcum-körut, Kossuth Lajos-utca és Ká
roly.körút keresztezésénél
megszüntetik * villamosok bekanyarodáaát.
A 19-cs villamost, ahelyett hogy befordulna
a Muzcum-körulra. a jövőben a Kossuth Lajosutcán. Erzsébet-hldon és n ti.idni Dunaparton
keresztül fog Kelenföld felé közlekedni. Azok a
villamoskocsik, amelyek eddig a KAroly-körulra
kanyarodtak be,
ezentúl • Dohány-utcán át fognak haladni.
A Rókóczl-ulról a Sip-utcán keresztül egv mel
lékvágány húzódik a Dohány utcába és betorkolódik a Károly-körulba. Ezen a sínen a já
ratokat még a háború elótt beszüntették, most
azonban

újra

villamos fog közlekdnt a
utcában.

Dohány

A ainek rendbehozását és a pályatest renová
lását néhóny nappal ezelőtt már meg is kezd
ték a BESzKÁRT munkásai.
Jelenleg a legtöbb és legnagyobb gondot
a gázolta után elmenekülő sofőrök
okozzák a rendőrségnek. Az utóbbi időben egyre
gyakrabban fordul elő, hogy lelkiismeretlen
autósok a gázolás után elrobognak és otthagy
jík vérhcíagyotl áldozataikat Az elmúlt héten
egymásután négy Ilyen csel történt A főkapi-

Ettől függetlenül is hoztak már egy intézke
dést a sofőrök megrendszabólyozásúra. Eddig
bárki alapíthatott sofőriskolát. A rendőrség
most úgy rendelkezett, hogy
• jövőben csak engedéllyel lehet, soföriskoIái nyitni
és az iskolákat állandó ellenőrzés alatt fogják
tartani.
Eddig ugyanis sok esetben nzt tapasztalták,
hogy egyes iskolák nem fordítottak lelkiismere
tes gondol a kiképzésre. Ennek tudható be igen
sok baleset és igy történhetett meg, hogy az
elmúlt esztendőben
36 halottat és 1165 sebesültet
szedlek a Budapesten előfordult közlekedési
balesetek.

Virágkort remél az idén
a magyar sziiesipar
Erős visszhangja támadt a Héttői Napló múlt heti cikkének
Az általános gazdasági bnjok, a sok panasz föl szőrmefeldolgozó gyárakat és készletük egyközepette jól esik tudomást szerezni olyan je részét már nem nyers állapotban adják el.
lenségekről, amelyek egyik-másik iparág lábraArról azonban, mintha Oroszországban éve
állására, sőt föllendülésére mutatnak. Az idén
ken át óriást mennyiségű szőrme gyűlt
a szőrmecikkek olyan divatba jöttek, mint még
volna össze, szó sem lehet,
talán soha és igy remélhető, hogy a világhírű
magyar szücsipar, amely sok ezer kcnyérkerc- mert az oroszok minden évben eladták készle
tüket. Átmenetileg mutatkozott áresés a szőrme
sőt foglalkoztat, nemcsak megerősödik, de köz
piacon, de nz is jelentéktelen volt. Az áresés
vetve uj életet visz a sokféle rokoniparágba is.
kizárólag divatjamúlt színű, szürke és silány
A Hél/ői Naplá-bsn megemlékeztünk arról,
minőségű
szőrméknél tapasztalható. A szeré
hogy újabban sok orosz szőrmét is hoztak Bu
dapestre. A híradásra vonatkozóan, továbbá a nyebb anyagi viszonyok közt élő vásárlóközön
ség
is
rájött
ugyanis arra, hogy az olcsó áru
magyar szücsipar általános helyzetéről
hamar tönkre megy és Igv ma mindenki igyek
Elkán Gyula,
szik maradandó szőrmét vásárolni. A jó prémek
ismert Károly körüli szücsmestcr, a szücsipar- ára változatlan, sőt éppen az utóbbi napokban
tórsul.it tekintélyes tagja a következőképpen
■ lipcsei piacon erős szilárdulta mutat
volt szives nyilatkozni;
kozik.
— A szőrmék világpiacán jelentékeny válto
zás nem történt. A fogyasztás legnagyohb részét Ennek pedig a szörmedivat páratlan fellen
eddig is az orosz termelés szolgáltatta. Az orosz dülésében leljük magyarázatát. Személyes ta
szőrmét nyers állapotban szállították a londoni pasztalatom, hogy a közönség csaknem kizáró
aukciókra. Olt vásárolták meg szükségletüket a lag a príma szőrmét keresi és ügyet sem vet az
magyarországot ellátó lipcsei gyárak is, ame olcsóbb árura. Az. mintha az orosz behozatal
lyek aztán a szőrmét földc’gozták és forga az árak alakulására hatással volna, nyilvánvaló
lomba hozták. Újabban az oroszok is állitották tévedés. Egyébként — fejezte be Elkán Gyula —

az Idén iparunk virágkorát hisszük és re
méljük.
Nyilatkozik a föllendült szőrmefogalomra vo
natkozóan a „Budapesti Lószőrfonóda Szőrme
osztálya'' is. Ez a vállalat hozza forgalomba
Magyarországon az orosz szőrméket. A nyilat
kozat szerint csakugyan jelentékeny mennyiségü orosz szőrméi importáltak, de az árak ala
kulását □ világpiac helyzete szabja meg és a

prémek ára a tavalyihoz viszonyítva majdnem
változatlan. A minőség tekintetében pedig nincs
eltérés, mert hiszen a fogyasztás hatvan száza
léka mindig orosz eredetű volt.
A nyilatkozatokhoz azt fűzzük hozzá, hogy
bár a többi iparágban és a kereskedelem min
den terén olyan kedvezők volnának a kilátások,
mint a szücsiparban, amely annyi bizalommal
tekint a jövő felé.

Névtelen feljelentés
a pestszentlőrinci
főmérnök ellen
A fel jelentési láz, amelyet a székesfehérvári panamaügy elindított, átcsapott — Kispest és Pesterzsébet után — Pestszentlőrincrc
is. Itt a parcellázások körül támadt bonyoda
bonyoda-
lelynek középpontjában Tildy Árpád
lom, amelynek
községi főmérnök áll.
Tildy ellen névtelen feljelentést adtak be
a vármegyéhez. Azt panaszolják, hogv
« főmérnök u Szemere és egyéb parcellá
zások körüli eljárás során hátrányba
hozta volna a községet.
már jóval előbb megtilA vármegye
_ ugyanis
w
tóttá volna, hogy a községi mérnökök magá
nosok részére parcellázásokat végezzenek,
Tildy pedig ennek ellenére mégis megtette
ezt.
Hogv mi igaz a feljelentésből azt egyelőre •
nem lehet tudni, annyi azonban tény, hogy
a vármegye megindította a vizsgálatot.

Dreyíus kapitány
*

Hiteles
adatok
Gyorsírói
feljegyzések
Intim
vallomások

hazaárulási pőrének és rehabilitálá
sának, a történelem legborzasztóbb
justizmordjának hiteles történetét,
eddig rejtett részleteit, s a dráma
minden mozzanatát közli hétfőtől
kezdve, napi folytatásokban az
%
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Kassán elfogták es letartóztattál!
a Miskolcról megszokott steril Jenöt
Hazafele igyekezett, hogy ónként leienikezzen. de útközben
letartóztattak
Miskolc, augusztus 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) A hét közepén országos viszonylat
ban is nagy szenzációt kelteit a Miskolci
Kézmüáru Rt. összeomlása. A cég, amely
Felsőmagyarország legnagyobb
textilcége
volt, ötszázezer pengő passzívával bukott
meg. Amint ismeretes, Stern Jenő, a Miskolci
Kézmüáru Rt. igazgatója ellen csalás és sik
kasztás miatt számos feljelentés érkezett a
miskolci rendőrségre. Az igazgató pedig meg
szökött és mint utólag kiderítették, Csehszlo
vákiába utazott. Feleségét letartóztatták, de
a következő nap szabadlábra helyezték.
Szombaton a késő éjszakai órákban
váratlan fordulat
állott be Stern Jenő ügyében. A vizsgálóbíró
és az ügyész táviratot kapott Prágából
amelyben
Stern Jenő bejelentette, hogy vasárnap

Miskolcra érkezik.
A rendőrségről azonnal felhívták telefo
non a kassai rendőrigazgatóságot és kérték,
*logy Stern Jenőt, amint megérkezik Kas
sára, tartóztassák le. Vasárnap délelőtt az
után a kassai rendőrigazgatóság telefonon
értesítette a miskolci rendőrkapitányságot,
hogy
Stern Jenőt, aki a Prágából jövő sze
mélyvonattal Kassára érkezett, őrizetbe
vették.
A rendőrkapitányság most arra kérte a kas
sai lendörséget, hogy Stern Jenőt, mint
egyszerű toloncot adja át a hidasnémeti ma
gyar határkirendeltségnek.
A kassai rendőrkapitányság csak holnap
dönt arról, hogy vájjon meginditsák-e a ki
adatási eljárási, vagy mint toloncot adják
át Stern Jenőt a magyar hatóságoknak.
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Ormándy János gazdasági
főtanácsos és egy győri
rendőrtanácsosné súlyos
autókatasztrófája

Véres botrány
egy fővárosi klubban

Veszprém, augusztus 31.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon
jelentése.) Súlyos autóbaleset történt vasár
nap Veszprém halárában. Ormándy János
gazdasági főtanácsos a FelsődunánluH Me
zőgazdasági Kamara igazgatója Győrből
autókirándulásra indult vasárnap BalatonA hazárdjáték hevében a tagok agyba-föbe verték
földvárra. Az autóban Ormándyn kívül he
egyik társukat
lyet foglalt Gritzmann Gyula győri rendőr
— Csak egy ilyen zsidónak lehet ilyen tanácsos felesége és leánya.
A főváros egyik sűrűn látogatott klubjaA gépkocsi normális sebességgel haladt
bán, a József-köruti Nemzeti Egységes Kői szerencséje.
— Elég volt a zsidózásból! — figyelmez az országúton, amikor Veszprém halárában
helyiségében véres botrány játszódott le,
mely a hatósági feljelentések egész sorát tette erélyesen Draskóczyt Grünwald.
az auló hirtelen megcsúszott és a kö
— Addig zsidózok, amig akarok 1
vonta maga után. A tömegtettlegesség szín
vetkező pillanatban ez országutat sze
— Rögtön hallgasson!
helye a kör bakk-szobája volt, ahol a játé
gélyező árokba borult.
— Nem hallgatok!
kosok egy felekezeti megjegyzés miatt tá
Az összeroncsolt gépkocsi alá kerüllek az
A kötekedő Draskóczyt erre Grünwalo
madtak egymásra. Az eset részletei a kö
gyomron ütötte. Az ütés következtében
vetkezők:
A Nemzeti Egységes Körben megindult a
Draskóczy egy székre esett.
játék. Az ellipszis alakú asztalnál mindenki
A játékosok idegesen ugráltak fel he
elfoglalta helyét és a szokott módon cseré lyeikről és békét akartak teremteni. Dras
lődtek a chemin de fér színes kartonlapjai. kóczy alig tért magához, a terem közepére
A szerencse szeszélyesen cikázott hol egyik, ugrott,
hol másik játékoshoz, kik között több jó
széket ragadott fel és éktelen szltkozsefvárosi polgár, iparos, kereskedő volt.
Faludi Sári halálos autógázolása ügyében,
zódás kíséretében ütni kezdte a meg
Már órák óta folyt a küzdelem. Vesztettek
mint ismeretes, a napokban helyszíni szem
rémült tagokat. A dühös embert nem
és nyertek. Draskóczy Józsefre került a
lét tartott a bíróság a Slcfánia-ulon, hogy
lehetett
megfékezni. A nagy tumultus
bankadás sora. A szangvinikus természetű
megállapítsa, milyen módon történt a tra
közben végre
Grünwaldnak sikerült
játékos, aki egész délután vesztett, az első
gikus szerencsétlenség, amelynek Pallér
Draskóczy közelébe férkőznie. Ráug
coup-t megnyerte, amit szokatlan megjegy
György irodaaltiszt súlyos sebesültje lett.
rott, a széket kicsavarta kezéből és tel
zéssel kisért, mondva:
Pallér kisgyermeke pedig a katasztrófa halá
jes erővel lefogta. A botrányt okozó
— Most nem zsidó nyerít
los áldozatául esett.
Draskóczyt, aki most már tehetetlen
— Ne bántsuk egymást — mondotta egy
A Stefánia-uti elgázolás azonban nemcsak
volt, ekkor a jelenlévők valamennyien
’Griinwald nevű játékos, aki amatőr boxütlegelni kezdték.
az ügyészséget és büntetőbíróságot, hanem
bajnok.
a polgári törvényszéket is foglalkoztatja. Az
A
szerencsétlen
embert
Petheő
Bálint
fa
— Itt csak játékosok vannak — figyel
elgázolt irodaaltiszt, aki ma is súlyos sebemeztette a vitatkozókat Petheő Bálint tanár. nár szabadította ki veszedelmes helyzeté
siiltje a katasztrófának s két mankóra tá
Kártyáztak tovább. A kínos intermezzót ből. A tanár kivonszolta a több sebből
maszkodva tud csak járni, kártérítési pert
élénken kommentálták. Újból Draskóczy vérző játékost a bakk-sZobából és azonnal
indított Faludi Sári ellen. Keresetében, ame
első
segélyben
is
részesítette.
elé jutott a „koporsó
.
**
Ezúttal a poentör
A verekedők kölcsönös feljelentést tettek lyet nemrég nyújtott be a törvényszékhez,
nyert, mire a tultemperamentumos bankár
40.000 pengő kártérítést követel Falud!
egymás
ellen.
hevesen kifakadt:
Sáritól.
A budapesli polgári törvényszéken
holnap tárgyalják az clgázolásból tá
madt polgári pert.
Pallér a tárgyaláson ismertetendő kereseté
ben előadja, hogy a művésznő a nyomozás

utasok, akik közül
Gritzmanné súlyos sérüléseket szenve
dett.
Ormándy gazdasági főtanácsos csak köny
nyebb sebeket kapott, mig Gritzmann Gyula
leánya csodá’alosképen sértetlen maradt.
A szerencsétlenül járt autó utasait egy
arra haladó paraszlszckér szállította be
Veszprémbe, ahol
Grllzmannét kórházba vitték.
Itt megállapították, hogy igen súlyosak a
sérülései. Ormándy sebeit is a kórházban
kötözték be.
Az autőkatasztrófa ügyében megindult a
vizsgáiul, hogy megállapítsák, mi okozta nz
automobil felborulását.

Holnap tárgyalján a Stefániautón eigázoit srodaaltiszt 40.000 pengős
Kártérítési pőrét Faludé Sári színésznő ellen

Amerikai magyar rendőr
hőstette Brooklynben
Egyedül Üldözőbe vett négy autős-revolveres
banditát és halálosvégU tűzharc után elfogta
a banda három tagját

Newyork, augusztus. fölüllek az autóra és kényszeritették a so
főrt, hogy vigye őket a 16-ik utcába, ahol
várakozott rájuk az előre kibérelt autó. Itt
átültek az uj kocsiba és elrobogtak.

( A Hél/St Napid ludósitójátdl.) A newyorki lapok hasábos tudósitisokban számolnak be egy brooklvni rendőr hőstettéről. A
lapok szerint Draki a neve ennek a r®odőrnek, a magyar kolónia azonban megálla
pította, hogy tulajdonképpen
Deák! a neve és magyar származású.
John Wellegreen taxisofőrt a Prospect
Avenuen megáliilolla négy férfi. Beüllek a
kocsiba és miután helyet foglaltak, az egyi
kük revolvert fogott a sofőrre és ráparanrsolt, hogy vigye őket az Elevent Slreetre,
a Pilgrin mosodához. A mosoda elé érkezve
egyik bandita a sofőr mellett maradt, a má
sik három pedig bement az irodahelyiségbe
és ott
revolverrel kényszerltették a pénztáros
nőt, hogy adja át a páncélszekrény kul
csait.
'A banditák kifosztották a pénztárt, azután

Ne felejtse el a

Papagáj
qrandiósus szeptember!
műsorát megnézni I ! !

s-

MA PREMIER!! -

eddigi megállapítása szerint felelős a gázolá
sért, amelynek következtében keresetképte
lenné vált Pallér György és elvesztette gyer
mekét is. Faludi Sári ügyvédje a keresettel
szemben viszont azzal fog védekezni, hogy a
művésznő, amikor az elgázolás türlént, nem
rendelkezett még autóvezetői jogosítvány
^?
**
nyal. Hogy ezt megszerezze, a Generál Autó
kereskedelmi
Részvénytársasággal
lépett
érintkezésbe. A vállalat egyik soffőrjét bízta
meg, hogy Faludi Sárit autóvezetésre meg
tanítsa. A gépkocsin, — amely a Generál
Rt. tulajdona volt — Faludi Sári mellett ült
a soffőr. akinek kötelessége lett volna a ka
tasztrófát megakadályozni és igy a történte
kért nem ö, hanem a vállalat, illetve sofTőrje
felelős.
Ez a védekezés Faludi Sárinak a 40.000
pengős kártérítési perrel szemben, amely
nek során valószinüleg
széleskörű bizonyítást

fog elrendelni a bíróság.

Vasárnap leleplezte
a rendőrség az angyal-utcai

hamáspengő-gyárat
V tettenért pénzhamisiió megszökött és csak izgalmas
üldözés után sikerült elfogni

Ezalatt a rendőrség tudomást szerzett a
rablásról és riadót rendelt el. Deáki rendőr,
futásnak eredt.
Vasárnap délelőtt a főkapitányságra elő
aki a 24. utcában állt poszton, a taxisofőr állították Nagy István mechanikust angyal A detektívek üldözőbe vették, hamarosan el
által adott leírás alapján
utcai lakásáról. A rendőrség ugyanis meg fogták és bevitték a főkapitányságra a bűn
jelekkel együtt.
tudta, hogy a mechanikus
felismerte a banditák autóját.
Nagy István a rendőrségen tagadta, hogy
Pillanatnyi habozás nélkül, segítséget nem is egy- és kétpengősök hamisítására készül. hamisítás céljából készített gipszlenyoma
kérve, fölugrott egy taxira és üldözőbe vette A detektívek éppen akkor állítottak be va tokat az egy- és kétpengősökröl és azzal
őket. A Savanth Avenue és a 41-ik utca sár sárnap délelőtt lakására, amikor a mecha igyekezett védekezni, hogv
kán
csak a fémek erősségét akarta ki
nikus kétpengösöket nyomott gipszbe. Nagy
próbálni.
a banditák megálltak és revolvereikből
Is'ván menekülni akart és mialatt a detek
soríüzet zúdítottak az üldöző rendőr
tívek házkutatást végeztek, ki is szökött a A rendőrségen őrizetbe vették és tovább
folytatják ügyében a nyomozást.
felé.
lakásból és
Deáki leugrott a taxiról és maga is több lö
vést adott le. Egyik golyó kilyukasztotta a
banditák autójának pneumatikját, úgyhogy
nem tudtak tovább menni. Elkeseredett tűz
harc következett. A banditák tucatjával ad
ták le a lövéseket. Deáki rendőr mitsem tö
rődve a golyózáporral, fölvette a harcot
velük.
A bátor rendőr lövései letérhették a
banda vezérét, Charles Roferst,
a másik banditát pedig súlyosan megsebesí
tette.
Végül is a sebesült és egy társa
megadták magukat,

Előzetes jelentés!
Közismert „félemeleti Népszerű osztálvunk
**
női- 6s mrliKaoai. kosztüm- es ruhakelms árusítását a közönség
Kényelmének teljes biztosítása céljából

szeptember első napja tói kezdve
Ideiglenesen 1U., Petőfi Sándor ucca 10.
szám alatti MllOn lűlűszntl helyiségben folytatjuk. A meznyltAst külön közöljük.

LÁSZLÓ ÉS FEKETE

a banda negyedik tagjának azonban sikerüli
elmenekülni.
Deáki csodálatosmódon épségben úszta
meg a revolveres közelharcot. A vakmerő
magyar rendőr kitüntetést kúp hőstettéért, Különleges női

ta Uríi tivit».«imM aruhaia. Eudapeat, iv„ Feteti sandor ucca w-U

.
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Borzalmas vasún Katasztrófa
szegeoataracan
* gyorsvonat mozdonya elkapta egy vigyázatlan gazda szekeret
es halálra gázolta két utasát
Szeged, aug. 31.
(A Hétfőt Napló ■ tudósítójának telefonjaiéntése). Halálos voustgúzolús történt vasárnap
délelőtt Szeged halárában. Kiss Mátyás szegedi
Cizdólkodó és György Istvánná egy szekéren a
orgosl országúton haladtak. Kiss, nki a lova
kat hajtotta, a fák miatt

nem vette észre a Szeged felől robogva kö
zeledő gyorsvonatot.

sába, azzal a céllal, hogy azt kirabolja.
Fosztogatás közben hazatért a házigazda, akit
Jenczik két bajonclldöfésscl leterheli. Ezerhá
romszáz korona készpénzt és több értéktárgyat
magához véve, ezután távozott, de előbb

még kétszer fejbeszurta

kisebb bűncselekmények miatt többéves bünte
a földön heverő tanítót.
tését tölti,
Jenczik József mindmáig abban a hiszemönként jelentkezett a fogházügyészségen és
hen volt, hogy áldozata meghalt Mára azon
bevallotta, hogy több mint tíz esztendővel
ban kiderült, hogy Kalotaszegi tanító

súlyos sérüléseiből felgyógyult.

Beidézték a sátoraljaújhelyi ügyészségre, ahol
A beismerésben lévő foglyot büntetésének czlkkcl egyezően adta elő a rablógyilkoskisérkitöltése után Sátoraljaújhelyre hozták, ahol le( részleteit. Jenczik Józsefet, aki kora fiatal
ma délelőtt dr. Léé Tibor királyi ügyész meg ságától kezdve, úgyszólván egész életét börtön
kezdte részletes kihallgatását. Jenczik elmon ben töltötte,
előzetes letartóztatásba helyezték
dotta, hogy 1919 nyarán mint vöröskatona .
Olaszliszkán teljesített szolgálatot és ott egy | és mivel kihallgatása során zavarosan viselke
napon
dett, elrendelték elmeállapotának törvényszéki

behatolt Kalotaszegi András tanító

laki-

orvosszakértőkkel való megvizsgálását.

Szatirok garázdálkodnak
a Városligetben
A rendőrség hajtóvadászatot rendez ellenük és szigorúan
megbünteti őket
Az utóbbi időben számos panasz érkezett
megint a kerületi kapitányságra a Városli
getben uralkodó állapotok miatt. A környé
ken lakó urlasszonyok teszik a bejelentése-,
két egymásután az. őrszemnek, vagy a kör
zeti örszobák utján, kétes foglalkozású lialalembetek ellen, akik úgy vasárnap, mint hét
köznap délelőttönként

molesztálják a park sétányain keresztül
haladókat és tolakodásukkal már egyene
sen a közrendet veszélyeztetik.
Eddig csak késő estig s az éjszakai órákban
lünedezlek fel a Városliget sétányain az aszfsltbetvórok, akik néha a legdurvább mó
don inzultálták és terrorizálták az arra ha
ladó urinöket. A legkülönbözőbb bejelenté
sek érkeztek arról, hogy beteges szenvedélyű
emberek milyen hajmeresztő és egészséges
ésszel meg nem érthető dolgokra ragadtat
ják rl magukat. A rendőrség akkor, igen he
lyesen,

sen csak a legritkább és a legpregnánsabb
esetekben mennek rendőrhöz. Illetve ha ke
resnek is rendőrt, a liget fái között nehezen
találnak őrszemre és miié az megjelenik, az
aszfaltbetyár régen eltűnt szemeik elöl. Va
sárnap délelőtt egy részvénytársasági igaz
gató felesége volt kénytelen hangos botrányt
rendezni a Városliget István-uti traktusán
egv fiatalember ellen, aki vakmerőségében
odáig ment, hogy
karjánál

fogva akarta őt egy mellék
ösvényre vonszolni.

A népes vasárnap délelőtt sokan jártak a Li
getben, úgyhogy az urlasszony kiáltozásaira
mind fenyegetőbb tömeg gyűlt a fiatalember
köré, aki, azonban, mire rendőr tűnt fel a
láthatáron kereket oldott.
A főkapitányságon az utóbbi időben mind
gyakrabban Ismétlődő városliget anomáliák
miatt elhatározták, hogy a legközelebbi jö
vőben újból
hajtórazEiát rendeznek a ligeti aszfalt
sorozatos razziát rendezeti a Városliget
betyárok ellen,
(
fái közölt
és sikerült egy időre ezeket az embereket mert minden körülmények között lehetővé
elpusztítani a környékről.
Most, hogy a rendőri razziák egy időre
szünetelnék, a Városliget nszfaltbelyárai me
gint felbukkantak a láthatáron és vakmerő
ségükben odáig mennek, hogy neipcsak az
esti órákbnn, hanem
fényes nappal Is terrorizálják a védte
len nőket,
akik a botrány elkerülése végeit természete-

térítők, agyé ők stb.

SOMOGYI LAJOS

Bűnvádi feljelentések
és elfogatóparancs az Ottó
szobor-akció nyomában

a két sserencsétlcn embert valósággal szét

A fogházban vallotta be
egy fegyenc9hogy tiz évvel
ezelőtt rablógyilkos
merényletet követett el

ezelőtt, ■ kommün idején rablógyilkosságot követett el
a zemplénmegyet Olaszllszka községben.

Budapest, 1930 szeptember f.

szekerének egyik kereke a sínek közé akadt
s ii szekeret a lóvak hem bírták helyéből el
mozdítani.
A mozdonyvezető rémülten fékezett, de a tel
jes sebességgel robogó gyorsvonatot már nem
tudta leállitanl. A szekeret elkapta a mozdony és
az összeütközés ereje a szekéren idő két emberi
a sínek közé dobta. Mire a vonalot sikerült meg
állítani, addigra már

Nyugodtan ráhajtolt a sínekre s ekkor elhülve
lépték a vonat kerekei,
vette észre a vasúti átjáró felé robogó moz
donyt. Ijedten a lovak közé csapott, de szeren . borzalmasan szálvagdalt végtagjaikat a vasúti
| (öllés két oldalán találták meg.
csétlenségére

Sátoraljaújhely, augusztus 31.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A váci fegyház igazgatósága néhány nappal ezelőtt érdé
kés ügyről értesítette a sátoraljaújhelyi királyi
ügyészséget, Hivatalosan jelentette ugyanis,
hogy Jenczik József fegycnc, aki ott különböző

akarják tenni azt, hogy urlaaszonyok ét urb
leányok la nyugodtan sétálhassanak akár
délelőtt, akár este a ligeti fák között, külö
nösen a mostani rekkenö meleg napokon. A
liget szatirjainak kedvét pedig súlyos bün
tetéssel és visszaeső bűnösség esetén pedig
kitoloncolással és a főváros területéről való
kitiltással fogják elvenni a kedvüket hasonló
'.
*
„szórakozásoktól

Érdekes bűnügyben folyik a nyomozás az
ügyészségen. Egy szoborakció körül keletkezett
a bűnügy, amelynek során az akció egyik kez
deményezője ellen elfogatóparancsot adott ki a
budapesti bilntetőtörvényszék vizsgálóbírója és
ezt megküldött
*
vasárnap a rendőrségnek.
Dr. Juhász István é 5 Balogh Sándor bank
tisztviselők hónapokkal ezelőtt egvnagyobbszabásu szoborakció lebonyolítását határoz
ták el.

Ottó királyfi mellszobrát akarták árusítani.
A királykérdés ujnbb aktualitásával fényes üz
letet reméltek a szoborakcióból. Meg is indult
a szoborakció munkája. Dr. Juhász István nagy
összeget fektetett be a vállalkozásba, az ügynö
kök egész seregét szerződtették és

megbíztak egy előkelő magyar szobrász
művészt Ottó királyfi szobrának elkészíté
sével.
A szobor el is készült, de amikor a terjesztés
munkája megindult, dr. Juhász István üzlet
társa,

Balogh Sándor ellen bűnvádi feljelentést
tett.

hamis nyugtákat készített.
A feljelentés szerint' Balogh nemcsak (ár.sát,
hanem a szobrászművészt Is megkárosította és

a szobrászművésznek járó több ezer pengő
honoráriumból mindössze csak nyolcvan
peugőt fizetett ki neki,
a többi pénzt saját céljaira fordította.
A feljelentés után megindult a nyomozás,
amely megállapította, hogy Balogh valóban kü
lönböző manipulációkat követett cl. Baloghot
többször idézték kihallgatásra, majd amikor a
detektívek elő akarták állítani, kiderült, hogy
külföldre utazott és máig sem tért vissza. A
nyomozás közben megállapították azt is, hogy

Balogh Sándort egy másik ügyből kifolyóan
csalás miatt körözik. A büntetőtörvényszék
vizsgálóbírója ezek után

elfogatóparancsot adott ki B alogh Sándor
ellen
és ezt vasárnap megküldték a főkapitányság
nak, amely elrendelte Balogh országos körö
zését.

Esküvője napján vitriollal
öntötte le hűtlen vőlegényét
Hatheti fogházra ítélte a bíróság az elkeseredett leányt
Érdekes vltriolos szerelmi merénylet ügyét
tárgyalta szombaton a pestvidéki törvényszék
Szabó-tanácsa. Kovács Lujza, egy jómódú
pestkörnyéki gazdálkodó 45 éves leánya volt
a vádlott, aki ellen

A törvényszék kihallgatta a sértettet: Tárnok
Istvánt Is, akinek az arcán sebhelyek beszél
nek a furcsa tragédiáról.
— Én

nem kívánom a vádlott megbüntetését.
— mondja a gabonakereskedő —, mert belá
súlyos tesu sértés elmén Indult meg az el
tom, hogy sok tekintetben igaza van. ö külön
járás.
Kovács Lujza ugyanis a mull év tavaszán a ben polgári pert is indított ellenem a rám köl
jegyzői hivatal előtt megvárta volt vőlegényét: tött pénzösszegek visszatérítése irányában s ez
Tárnok István gabonakereskedőt és amikor az ügyben a bíróság elölt egyezséget kötöttünk,
uj menyasszonyával a karján kilépett az anya amelynek előírásait én pontosan betartom és
könyvezés! aktus után, odaugrott hozzá és
az utolsó krajcárig visszafizetek mindent.
vitriollal leöntötte.
A törvényszék a perbeszédek elhangzása ulán
Izgatottságában nz üveg tartalmának legna bűnösnek mondotta ki Kovács Lujzát súlyos
gyobb részét csak a férfi ruhájára öntötte, a testisértés bűntettében és ezért őt az enyhítő
maró folyadék azonban Tárnok István arcát is szakasz alkalmazásával
hat heti fogházra Ítélte.
ósszeégette.
Zokogva adta elő védekezéséi a szombati fő Enyhítő körülménynek vette a bíróság a vád
lott töredelmes beismerését, valamint izgatott
tárgyaláson Kovács Lujza.
— Megbántom a teltem, tekintetes törvény lelkiállapotát és a feltétlenül mérlegelés tár
szék — védekezett a bíróság előtt, — azonban gyát képező előzményeket. A büntetésben úgy
nem tehetek róla, a bánat elvette az estemet. a vádlott, mint védője is megnyugodott, úgy,
Tizenkét évig jártam jegyben ugyanis Tárnok hogy nz rögtön jogerőre emelkedett.
Istvánnal, minden kis pénzem a leendő házas
ság előkészületére ment el. A hosszú mátkaság nlalt

vőlegényem minden délben nálunk ebédelt,
minden este nálunk vacsorázott.

LÓSPORT

Budapesti lóversenyek

En már a lakást is kibéreltem, bútort is vet
tem részletre abban a boldog hitben, hogy j
Az augusztusi miiing vasárnapi utolsó verseny
végre megesküdhetünk. Tizenkét évi jegyessé? . napjának az Elnöki dij volt az eseménye. A ver
után azonban
senyt nagy érdeklődés előzte meg, mert a magyar
vőlegényem hirtelen faképnél hagyott,
pálya legjobb lova - Blanc — újból találkozott
mert beleszeretett egy fiatal, tizenhét éves a románok legkitűnőbb, eddig még veretlen lelileányba és annak ellenére, hogy 53 éves, meg vérjével, Coquinnel.
I. FUTAM: 1. Mr. C. Wood Baldoyle (8:10 reá)
kérte a kezét. Meg Is kapta, össze is házasod
lak. A szomorúság vitt azután rá erre a bor Csuta, 2. Baladin (6) Schejbal. 3. Rajna (4) Gu
tái. Fm.: Gvöngvhalász. 4 h. Ölnegyed h. Tót.:
zalmas cselekedetre, amelyet
10:18. — IÍ. FUTAM: 1. Dreher J Páratlan II.
nagyon megbántam
(2) Gutái 2. Rcnteria (l’A) Balog, 3. Honpolgár
kérem ..
(pari). Hulme. Több ló nem futott. Nyakh. 3fí

ÚJ FIÓKOT
NYITOTT

BLOCKNER J.
HIRDETÖIRODAJA

VILMOS CSÁSZÁR ÚT »
SZÁM ALATT
Ezzel is nagyszámú ügyfeleinek kényelmét kívánja szolgálni megbfzható pontos
kiszolgálással. A vezetés a cég régi tisztviselőjének kezében van, aki minden
érdeklődőnek a legrészletesebb felvilágosítással és tervekkel rendelkezésére áll

KÖZPONT; IV, VÁROSHÁZ UCCA 10. TEL 889-14

FIÓKOK

Feljelentésében elmondotta, hogy Balogh Sán
dor különböző manipulációkkal súlyosan megkárosította a vállalkozást,

VI. ANDRASSY UT 2.
TELEFON 232-45
• VI. VILMOS CSÁSZÁR UT 33. TELÉFÖN
■ VII, ERZSÉBET KÖRÚT 12. TELEFON 360-44

h. Tót.: 10:25. — 111. FUTAM: 1. Mr. C. Wood
Blanc (7:10 reá) Schejbal, 2. Coquin (2J^) Esch,
3. Csilri (2J-í) Csuta. Fm.: Kitartás, Hassan. 2.'-á
h. 1 J-á h. Tót.: 10:19, 13, 16. — IV. FUTAM: 1.
Harkányi S. br Bonn? fortunc (2%) Schejbal. 2.
Toto (10) Cspplár, 3. Mirjnm (4) Esch Gy. Fm.:
Cortlna, Bon soir, Sárkány, Bizalom, Zsarnok,
Tudós, Hornce, Ki tudja?, Renaissnnce, Annából,
Mirabelle. »/< h. fejh. Tót.: 10:30, 16. 33, 24. —
V. FUTAM: 1. Schiller M. Királyleány (2%)
Tusa, 2. Verilv (10) Balog, 3. Livorno (7:10 reá)
Lync.li Fm.: Péter, Babszi, Herbstzclllosc, Derítő,
Maxima. 3 h. ötnegyed h. Tót.: 10:4,5. 13, 19. 12.
VI. FUTAM: 1. Horthy ,1. Fogaras (2) Csapiár,
2. Szigllget (8) Tcltschik, 3. Granada (6) Esch.
Fm.: Robogó. Mármaros, Czlgányasszonv, Dchogyisnem, Hypermangan, Feldherr, Csokor,
Olcsó Jancsi, Fuvolás, öreg Signora. 2 h. fejh.
Tót.: 10:30, 16, 28, 29.

Olcsó átrak

Balatonföldváron
Szeptemberben igen mérsékelt utószezon!
árakon nyaralhat Balatonföldváron.
Szobák hideg és meleg folyóvízzel, személyenkéut 3.— P.
Naponta háromszori ízletes, bőséges étke
zés 4.80 P.
Kitűnő strand, sportok, hajókirándulások stb.
Fürdőigazgalóság: Budapest, V„ Sólyom-utca

1. Mám. Tel.t 270—04 és Balatonföldváron

Bud«pt»l, 1930 szeptember 1.

HÍRÜK
Német tudósok
és írók kiáltványa
a néphez
Lelpilg. au gusztus 30.
Hétfői Napló tudósítóidnak távirata.)
Érdekes felhívást közöl egy híres német
folyóirat legújabb számában. A kiáltványt,
amely a német néphez intéződött, a német
tudomány, művészet és irodalom 38 kiváló
képviselője Irta alá. A feltűnést keltő kiált
ványban az aláírók fölhívják a német né
pet, hogy
szavazati jogukat gyakorolják a válasz
tásokon,
mert a nemválnsztók pártjának megerősö
dése eredményezi azt, hogy
a német politikából hiányzik a gerinícsség.
A birodalmi gyűlésnek uj jelleget kell öl
tenie, amelyre az intelligencia üti rá a maga
béyegét.
Az érdekes kiáltványt többek között Waldemar Bonsels, Gerhardt Hauptmann, Bernhord Kellermann, Ileinrich Mann, Thomas
Marin, Walter von Molo, Frltz von Unruh,
Clara Vicblg és Kari Zuckmayer is aláírták.
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zavaros madár vasárnap
sulyos Idegrohamot kapott
cellájában
Székesfehérvár, aug. 31
CA Hétfői Napló tudósitójától.) Vasárnap
délután futótűzként terjedt szét a városban
a hir. hogy Zavaros Aladár,
Székesfehérvár letartóztatott polgármes
tere megőrült cellájában.
Annyi bizonyos, hogy a polgármester nz
utóbbi napokban mind nyugtalanabbul vi
selkedik a fogházban, állandó idegrohamai
vannak, úgyhogy rengeteg csillapító szert
vesz he. Az elmúlt éjszaka

Megnyílt
dr. Krtl eebéMetl
plasztikai gyógyintézet
*
VII, Tbököly-ut 86. Telefon : Zugló 82 63 én Zugló 67-62
Főorvos: dr. Érti János egyetemi rr agár tanár, egóazsóg
ügyi főtanácsos, kórházi sebószfóorvos. Az igazgatóság
prospektussal és mindennomü telvIlágosltáMal szolgál

ke.rcim közül. Sokáig nem dolgoztam, ránk
éltem. Nem la jól. Nem mertem, féltem a feltű
néstől. Mégis elfogyott. Három év Alatt. Ugy
olvastam egyik angol laphnn, hogy Ide embere
ket telepítőnek é« igy kerültem ide, erre az
orvos két ízben egészségtelen, keserves vidékre.

fokozottabb idegrohaui vett erőt rajta,
tőrnl-zuzni kezdett cellájában, az ajtót
verte, toporzékolt,

úgyhogy a törvényszéki
adott csillapító injekciót neki.
A törvényszéki orvos jelentéstétel végett
vasárnap Budapestre utazott. Minden való
színűség szerint
orvosi bizottság fogja felülvizsgálni
Zavaros Aladár idegállapotát.

Tizenöt halottja van már a
francia repülőkatasztrófának

Párizs, augusztus 31. , pével próLarepülésre szállt fel és
(A Hétfői Napló tudósitójának telefon je
ezer méterről lezuhant.
lentése.) A francia katonai repülés fekete A francia pilóta ejtőernyővel súlyos sérü
listája újabb három katasztrófával bővült. lések árán megmenekült. A fíochefort mel
Diedenhofen közelében egy leszálló katonai lett történt nngy repülöszercncsétienség
repülőgép szerencsétlenül járt és
| kel sérültje szombaton meghalt a kór
darabokra tört.
házban.
Ugyanezen a vidéken egy repülőgép éjsza
kai gyakorlat alkalmával lezuhant. Szom | Ezzel az utóbbi napokban történt francia
— Nincs változás az időjárásban. Vasár baton pedig Mormoz, az. ismert francia táv I katonai repülőkatasztrófák francia
halótnap is derült, kellemes idő volt egész nap. A repülő járt szerencsétlenül. Toulonban gé- I iáinak száma tizenötre emelkedett.
Meteorologiai Intézet prognózisa: a: időjá
rásban lényeges változás nem várható.
— Rassay Károly a Szabadelvű Párt sze
gedi összejövetelén. Szegedről jelentik: A
Nemzeti Szabadelvű Párt szegedi szervezete
szombaton, szeptember 6-án rendezi első őszi
összejövetelét, amelyre már az első felhí
vásra hat szálnál többen jelentkeztek. Az öszszejövetelen megjelenik Rassay Károly, a
párt elnöke s nagyobb szabású beszédet
mond.
Szeged, augusztus 31. A vonat még néhánvszáz méteren keresztül
— A Budapesti Református Gimnázium Diák
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje robogott a lefékezés után is és magával von
szövetsége szeptember havi társas összejövetelét
szeptember 3.-án, szerdán este nyolc órakor lentése.) Borzalmas öngyilkosság történt va szolta az öngyilkos fiatalember testét. Ami
tartja meg a Posch-féle vendéglő különtermé sárnap este a szegedi rendezöpályaudvar kor azután a vonat megállott, kiemelték a
ben (V., Jőzsef-tér 1. szám alatt).
előtt. A kiskunfélegyházai vonat elé vetette kerekek alól az öngyilkos fiatalembert, akit
— PénzUgyl bajok Nagykőrösön. Nagykőrös magát egy fiatalember, akit
borzalmasan összeroncsoltak a vonat
ről jelentik: Nagykőrös város képviselőtestülete
kerekei és már nem volt benne élet, mire
a mozdony kerekei darabokra vagdaltak
most tárgyalta az 1931. évi költségvetést A költ
az orvos megérkezett.
szét.
ségvetési tervezet szerint az évi szükséglet
Az öngyilkosság ügyében a rendőrség meg
Az esti órákban érkezett Szeged felé a kis
1,664.000 pengő volna, de a fedezet csupán
A mozdony indította a nyomozást és megállapította, hogy
1,014.000 pengő s igy a fedezetlen hiány közel kunfélegyházai személyvonat.
Kovács András 28 éves lakatosmester
650.000 pengő, amelyet csakis a mai pótadónak vezető észrevette, hogy a rendezöpálvaud181 százalékára való felemelésével lehelne el varnál
ugrott a vonat elé.
tüntetni, szemben a mai 50 százalékos pótadó
a fiatalember a mozdony elé vetette
Kovács
Rimaszombatról
jött Szegedre,
val. Dezső Kázmér polgármester az előadói ja
vaslattal szemben külön javaslatot terjesztett Valósággal versenyt futott a vonattal A moz miután ott nem kapott munkát. Ugy látszik,
dony
vezetője
lefékezte
a
vonatot,
de
abban
Szegeden
sem
tudott
elhelyezkedni
s ezért
elő, amelyben az előirányzatból mintegy 500.000
pengő szükséglet törlését kérte. A polgármester a pillanatban, amikor a fékhez nyúlt,
követte el az öngyilkosságot. Zsebeiben
javaslata értelmében a városi tisztviselők le
egyetlen fillért nem talállak s búcsúlevél
afiatalember a mozdony elé vetette
mondtak a 20 százalékos pótillctményröl, a pol
sem volt nála.
magát.
gármester külön is lemondott 2000 pengő munkaátalányről, tetemes tételeket töröllek az egy

Versenyt futott a vonattal és
a mozdony elé vetette magát

egy 28 éves fiatalember a szegedi rendezőpályaudvar élőit

hazak segélvezésére szánt összegből s igv sike
rült a hiányt 180.000 pengőre leszállítani. A
közgyűlés a polgármester javaslatát elfogadta,
amelynek végrehajtása esetén a városbeliek pót
adója továbbra is 50 százalék marad.

— Két nő öngyilkossága a csepeli Dunaágbán. A csepeli Dunaógban vasárnap délelőtt
két fialni nő is öngyilkosságot akart elkö
vetni. Az egyik öngyilkossági kísérlet a cse
peli téglagyár irányában történt, ahol Krnll
Ferencné 23 éves háztartásbeli asszony bele
vetette magát a Dunába. A közeli hajósok
siettek segítségére és nagynehezen csónak
jukba emelték n fuldokló asszonyt. A men
tők a Rókus kórházba vitték. A másik öngyil
kossági kísérlet a csepeli Dunaógban történt.
Itt Keszler Margit 18 éves háztartásbeli leány
ugrott be a Dunába. Az életunt leányt a va
sárnapi fürdözők mentették ki a vízből. A
mentők őt is a Rókus kórházba vitték.

— Megháromszorosodott a nagykörös! ««!«kivitel. Az Idei szőlőexport kilátásai Igen jók. A

Jelűnek Morton, a hírhedt
valutacsaló, fatermelő
Madagaszkár szigetén

— „Csak a pénzt szeretném visszafizetni1* — ez életem
egyetlen vágya
amelyről annak Idején az egész ország be
KI rlc emlékeznék nrrn a minlegv Hz esztendő
szélt.
előtt történt valutacsalásra, amelynek hősét
Jellinek Mortont, a valamikor dúsgazdag Jelli— Tulajdonképpen senki sem károsodott,
nek-család egyik közeli tagját, az egész világ csak én, — beszélte. Hiszen mire megszöktem,
rendőrsége körözte, kereste, kutatta ...
már minden üzletfelem annyit keresett,
Jellinek Morton tudvalévőén előkelő ismerő bőven fedezte az általam elvitt pénzt.

200.000 pengő mai értékű valutával eltűnt
a fővárosból és eltűnt — ugy látszott az
egész világból . . .
Most azután hir jött felőle. Állítólag Anlnna

külföldről főleg Lengyelországból, Ausztriából,
Cseh- cs Németországból érdeklődnek a nagy narivában. Madagaszkár szigetén él,
ahol
kőrösi szőlő iránt. A jelek után Ítélve valószínű,
fnrmja van. Fnkcrcskcdclemmel foglalkozik.
hogv az Idei nagykőrösi szőlöcxport háromszoNéhány nappal ezelőtt érkezett Szolnokra —
rosa lesz a tavnlvinak.
szülővárosába K Jenő fftkercskedö, aki rokonai
— Gyilkol a napszurás. T.angresból je- látogatására jött a messzi Madagaszkár szigeté
Imiik: A 12-lk gyalogezred 30 katonája a ről, ahol állandóan lakik. Ez beszélte el a kö
lothatlnglal hadgyakorlatokon
napszuras vetkezőket.
— üzletileg sokat utazom Madagaszkár ..?!•
következtében sulvosan megbetegedett. A
katonákat egy közeli kórházba .„állították. gélén, ahol élénk falermclés folyik. A Guajok
fát termelik ilt, amelyik különösen alkalmas
Egy katona meghalt, háromnak felépülésé- csónak és bárknépiléshez, mert igen könnyű és
hez kevés a remény.
amellett, szinte rothadásmentes. Egyik utam ni
kaiméval kerültem össze egv alacsony úrral,
aki ép olvan idegen kiejtéssel beszélt franciául,
mint én. Az arca ts físmerŐs volt
Mintha lót
Ma és mlndonnap
Inni volna valahol. Egyszer csak szinte akarat
lanul megkérdeztem:
— Mondja uram, nem magyar önt
— De, igen — felelte az ur. És nagy zavarba
lőtt.
Látszott, hogv kellemcllon neki az ügy. —
muzsikál és ónekei
Pestre való vagyok — mondotta tovább. Hél
a.
éve körüliem el
Többet nem beszéltünk ez alkalommal
Ké
nagy
Restaurant
sőbb és többször is érintkeztem scle és ogyízben Ő kezdeti beszélni:

— Fgy bűnös ember áll ön előtt — kezdte.
— fts’elmondotta, hegy ö Jellinek Morton,
aki rutul visszaélt a brléhclyrzett bizalom
mal éa elbeszélte azt a manipulációt,

— Igy talán már el is felejtettek. Azt hiszik,
meghaltam —• mondotta. — És ez jobb nekem
Is. Nekik is . , .

CBFE
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IV., Réglposta
u.
*

Te efon: 897—66.

(Galamb-u. sarok)
* I)Ivo Annié

zenes uzsonnah!

Hangulatos es:eKi

— Leleplezték a gyulavári hős! halottak
cmlékszobrát. Gyuláról jelentik: Vasárnap
délben leplezték le Gyulaváriban a község
hősi halottainak cmlékszobrát, amelyet a
liilu szúznyolc hősi halottjának emlékezetére
állítottak fel. A leleplező ünnepségen megje
lent József főherceg, akit EeilHzsch Berchlold báró főispán és Verthán Emil dr. köz
*
•égi főjegyző üdvözölt. A leleplező ünnepié
*
gén József főherceg nngy beszédben emléke
zett meg a világháború magyar hőst halottalról. A többi ünnepi szónok beszédének el
hangzása után végeiért az ünnepség, amelyet
négyszázlerilékes bankett követett.
— Befejeződött a varsói nemzetközt mezőgaz
dasági konferencia. Szombaton este záróülést
tartott a Varsóban ülésező nemzetközi mezőgaz
dasági kongresszus és azon döntöttek a külön
böző határozati javaslatok felelt. A m|'zőgózdasági export újjászervezése, a kiviteli préniumok
eltörlése, az állategészségügyi kérdések nemzet
közi rendezése lesz a javaslatok szerint a konfcrencia legközelebbi feladnia. A konferencia 1981
őszén fog újra összeülni tanácskozóira.

— ítélet a nagyszakácsi! gyilkosság ügyében.

Kaposvárról jelentik: Most tárgyalta a kapos
vári törvényszék Kelemen tanácsa Molnár Gyula
és Takács Géza nagyszakácsll lakosok
bűn
ügyét. Atofridr és Takács néhány hónappal ez
előtt
Nagyszakácsi
községben megtámadják
Baumgartner Sándor gazdálkodót, akivel dula
kodni kezdtek s a verekedés közben agyonver
ték. A főtárgyaláson számos tanú kihallgatása
után a bíróság Molnárt háromévi, Takácsot öt
évi fegyházra ítélte
— Bigámia miatt letartóztattak egy ny. tiszt
helyettest. Bigámia büntette miatt tartóztatták
le a főkapitányságon vasárnap Macsiska Mijhály 42 éves nv. liszthelyettest. Macsiska régeb
ben már egyszer nős volt, de feleségét elhagyta
és másodszor is megnősült — szerinte —■ abban
a hiszeniben, hogy első házassága már érvényte
lenné vált. Mivel válópör sem indult meg az
első házasságának felbontása céljából, a ható
ságok megindították ellene nz eljárási, Ma
csiska másQdik feleségét is otthagyva, ismeret
*
1 len helyre távozott, ugy, hogy körözőlevelet ad
lak ki ellene. Ennek alapján vasárnap délelőtt
a detektívek felismerték az uccán és előállí
tották a főknplfónyságon, ahol védekezése el
lenére letartóztatták.

Visszatérítjük
a rádió előfizetési díját!
Olvassa el a szep
temberi rádiónyugtát!

Caffe

Erzséb t-körut 53.

így beszélte el a csodás szerencsével megme
nekült Jelűnek Morton életét. K. Jenő szolnoki
fakereskedő, aki a napokban utazik vissza.
Nem is járt a Jellinck-csalúdnál, mert megkérte
Jellinek Morton, hogy senkinek se mondja
meg, mi van vele.

TUNGSRAMRADIO

uöpOs Feri

Klraiv Kaufiliazí.n

hogy

seitől, diplomatáktól, nriszlokratáktól és pénz
— Most keservesen meg kell dolgoznom azért
emberektől közel 200.000 pengő értékű dol a butaságért. Se éjjelem, se nappalom. Foly
lárt, fontot, svájci frankot csalt ki. azzal, hogy ton az erdőt jórom és
jó áron, a napi árfolyamnál jóval magasabban
fogja értékesíteni. Jellinek, akinek a neve Is
alig keresek annyit, hogy megélhessek.
garancia volt, hónapokon keresztül szolgálta ki
— A pénz, amit elhoztam, elment. Kifolyt a
precíz pontossággal üzletfeleit, mig azután egy
szép napon mintegy

— Csak egyetlen vágyam van az életben.
Annyit szeretnék keresni, hogy visszafizet
hessem az elhozott pénzt és — hatamehes
*
sek. Haza . . .

TUNCbPAM
BÁRIUMCSŐ

TUNGSRAM
ÚJPEST, 4.
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Cssze) aeiBelÉoieitH a KínjiszerAz Országos HHeinédő Egyletben az utóbbi
időben több tanácskozás volt, amelyen a hitele
zői érdekeltségek egyöntetűen állási foglallak

« kényszerfelszámolás intézményének életbelép
tetése mellett A határozat értelmében az OHE
felterjesztést intézett a szakminiszterekhez és a
kényszerlikvidálás bevezetését kérte.
Az igazságíigyminisztériunibnn nemrégiben ké-

Hűltek el az errevonatkozó törvénytervezettel,
amelyet a napokban meg is küldtek az Orszá
gos Hilclvédő Egyletnek, valamint az összes
gazdasági érdekképviseleteknek. A törvényterve
zet szerint a jövőben lehetővé válik

az adós teljes vagyonának likvidálása még
az adós ellenzése esetén Is.
A kényszerfelszámolás simán bonyolódik le ak
kor, ha nz adós maga bocsújlja rendelkezésre
h vagyonához tartozó
dolgokat és jogokat, de
ezt a lépést maguk a hitelezők is kezdeményez
hetik. A tervezet szerint a kényszerfelszámolás
kimondásához a hitelezők kvalifikált többsége
szükséges. A hitelezői érdekeltségek megnyug
vással fogadják nz intézmény bevezetését, nz
adósok viszont azt hangoztatják, hogy ez nz in

tézmény n jóhiszemű adóit in kiszolgáltat ja a
hitelezők kényc-kcdvének. A kényszerlikvidálási
törvényt nz ősz folyamán akarja a kormány tető

A salába dobta feleseget
és kisgyermeket a féltékeny térj,
azután utánuk ugrott
.Miskolc, augusztus 31.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) Megdöbbentő családi dráma ját
szódon le vasárnap dé'után Miskolc köze
lében, a Sajó partján. Kovács Mihály barminchétéves lakalossegéd feleségét és két
éves kisgyermekét a folyóba dobta, azután
maga is utánuk ugrott, de kimentették őket,
állapotuk azonban életveszélyes.
Kovács Mihály hosszú ideig különvúllan
é't feleségétől, s csak nemrég költöztek újra
össze. De e rövid idő alatt is napirenden
voltak közöttük a féltékenységi jelenetek.
Vasárnap kirándultok a Srijópartra. Itt is
összevesztek s a lakr.tossegíd dühében
a folyóba dobta feleségét, aki kétéves

Budapest, 1930 szeptember 1.
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CSILLÁRGYÁR
u

min ta termei

megnyíltak
Mária Terézia szoba, modern
terem, francia- és angolstílű
korhű csillárok

mielőtt w
CSILLÁR szüKsesieiet

kisgyermekét az ■ ölében tartotta, majd
maga is a vízbe ugróit.
A pillanatok alatt lejátszódó drámát a
beszerzi, tekintse n cg az
szemközti parton tartózkodó katonák észre
vették s azonnal a fuldoklók segítségére
'iSít
Kér'.en
képe
VII.,
Dob ucca 42. kiállítását
síeltek. Mind a hármukat kihúzták s a mis
kolci kórházba szállították őket.
A rendőrség megindította a nyomozást s
Nagy közönségsikere van a lakberendezési
kiderítette, hogv Kovács tettét
vásárnak. Búd János keieskedelmi miniszter
szombaton délelőtt azzal nyitotta meg a város
előre megfontol szándékkal követle el

Elektra csiliargyár

ligeti Iparcsarnokban a lakberendezési és ház
tartási vásárt, hogy ezen a téren a magyar lak
berendező iparos a legelső a világon. Valóban
nagyon szép, nagyon nívós, nagyon praktikus a
vásár, amelyre egész vasárnap özönlött a közön
ség. Kedves szint adott a vásárnak a feltűnően
sok ifjú pár. Már a délelőtti órákban is sok
szobabútor elkelt. A kiállító iparosok, akik leg
újabb, legjava termésüket hozták el a vásárra,
mind bizakodó hangulatban tárgyalnak a sűrűn
érdeklődő látogatókkal. Majdnem azt lehelne
mondani, hogy a vásár kis oázis a mostani igen
nehéz gazdasági helyzetben, vigasztaló és meg
nyugtató. A lakberendező iparosok igen nagy
crőfesziléssei kiválót produkállak, aminek a
kedvező jelek szerint meglesz az üzleti eredmé
nye. A legnagyobb sikere természetesen a tö
nóban folytak tovább a tárgyalások, ame mérdek modern bútornak van. De igen sokan
tanulmányozzák a nagyszerű asztalterilési cso
lyek azonban
portot is. Tetszést arat a bájos weekend csoport
annyira elmérgesedtek, hogy a gyár
is. A vásár beváltja a hozzáfűzött reménységet,
biin-

mert szántszándékkal ment a Sajónak ahhoz a
szakaszához, ahol köztudomás szerint a leg
mélyebb a viz. A rendőrség értesítette a kór
ház igazgatóságát, hogy Kovács Mihályt,
amint ál'anota kielégítő lesz, letartóztatja.

Hirscfifeld Mór figyelmet fiért
* olasz fiúnalytóí.
a
aradi textitnagyHeresHedő ítiivíziája ax elmérgesedett
gyességi tdrgyalásoHtól a fiarmadfélévi börtönbüntetésig

— A Nemzeti Szabadelvű Párt kerületi válaszln.anyainak alakuló gyűlései. A Nemzeti
Szabadelvű Párt, Rassay Károly és Sándor
Pál pártja a legközelebbi napokban megala
kítja kerületi nagyvúla?ztmányait. Az ala
kuló gyűléseket a következő sorrendben
tartják: szeptember 3.-án este félhétkor a VI.
kerületi nagyválasztmány alakul meg, rákö
vetkező nap, 4.-én este félhétkor a Vili, ke
rület nagyválasztmánya alakul meg. 11.én
este 9 órakor pedig a IX. kerületieket hívták
egybe. Az üléseket mindenkor a párt helyi
ségében: VII. kerület, Erzsébet körút 43. sz.
alatt tartják meg. A kcrü'eti nagyválaszlmányok tagjaiból alakítják meg azután a párt
intézőbizottságát.
— Tizennégyév után hazatért n halottnak
hitt férj. Pápáról jelentik:
Még 1916-ban az
orosz fronton eltűnt Horváth János pápai la
kás. Horváth eltűnéséről hivatalos értesítés is
érkezeit feleségéhez, aki tiz év után, 1026-ban
kérte a hatóságokat, hogy nyilvánítsák holttá
eltűnt férjét. Az asszony kérésére a holttá nyi
vánllás is megtörtént és ezek után Horváthné
újból férjhcz.mcni. Néhány nappal ezelőtt nzután, az usszony érthető meglepetésére. Pápára

érkezett Horváth János, aki Oroszországból
tért haza tizennégyévt raboskodó
*
után. Hogy
miképpen oldják meg Horválhék nz. első férj
hazatérésével bekövetkezett bonyodalmat, arról
még nincs híradás.

A cséplőgép hulálos áldozata. Nagykanizsá
ról jelentik: Szentgyörgyvölgy községben Prill< r József gépész, a cséplőgép körül foglalatos
kodott, miközben a gép dobja leszakította a
jobbkarját Proillcr a nagykqnizsai kórházban,
ahová beszállították, meghalt. A vizsgálat meg

indult.
— A Znlamcgycl Gazdasági Egyesület köz
gyűlése. Keszthelyről jelentik: A Zalamegyei
Gazdasági Egyesület vasárnap tartotta meg
Kcszlhclvcn czévl közgyűléséi, amelyen Parányi
Ferenc vasmegyei főispán elnökölt és megje
lentek a többi közölt Benyovszky Móric, gróf, nz
Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara elnöke.
Malatinszky Ferenc felsőházi tag és Reischl
Richárd országgyűlési képviselő. A közgyűlés
lob felszólalás után elhatározta, hogy felterjesz
ti ssel fordul a kormányhoz, a bortermelés külön

Az olasz királyi kabinetirodához nemrég
érdekes kérvény érkezett. Egy Budapesten
is jól ismert aradi nagykereskedő folyamo
dik kegyelemért ebben a kérvényben Viktor
Emánuel királyhoz. Tragikus előzményei
vannak annak, hogy miért kér az olasz ki
rálytól kegyelmet az aradi nagykereskedő.
Hirschfeld Mór aradi textilnagykereskedö,
aki egyik legrégibb és legtekintélyesebb ke
reskedője Erdélynek, nemrég
fizetési zavarokba jutott.
Hirschfeld vagyoni összeomlását is az
okozta, ami oly sok régj céget omlasztoll
már össze: a kiskereskedők, akiknek kisebbnagyobb mennyiségű árut hitelezett, sorra
csődbe kerültek és ennek következtében
Hirschfeld nemcsak a maga tekintélyes va
gyonát vesztette el, hanem nem tudott ele
get lenni azoknak a kötelezettségeinek sem,
amelyeket ö vállalt a külföldi gyárosokkal
szemben. Ugy látszott már, hogy sikerül ki
egyeznie a külföldi hitelezőivel. Az egyik fő
hitelező azonban, a Crespi-féle fonalgyár
nem akart tovább várni a követeléseire.
Ez a gyárvállalat Európa egyik legnagyob fonalgyára s
tulajdonosa nem más, mint M. Crespl,
Olaszország volt miniszterelnöke,
aki annakidején Olaszország képviseletében
részlvett a béketárgyalásokon is, jelenleg
pedig az olasz szenátus egyik tekintélyes
tagja.
A Ilirschfeld-cég és a Crespi-gyár között
megindultak az egyességi tárgyalások, ame
lyeknek során Hirschfeld egy táviratot ka
pott Milánóból, amelyben közölték vele,
hogy azonnal utazzék oda. Most már Milú-

— Dolgoznak a betörők. Vasárnapra vir
radó éjszaka ismeretlen tettesek a Krisztinakörút 115. számú házban feltörték Winter Ig
nác divatárukereskedő üzletének redőnyéi és
löbbszóz pengő értékű ruhaneműt vjtlck el. —
Rál ospnlotán az újpesti
vasúti
í”
’
i.Llomason
i
Roller janosne
Jánosné íruiiKiunan
trafikjában
járlak
betörők, I
noiicr
jaruiK
betörök,
akik 180 pengő készpénzt és 150 pengő értékű
trafikárut loptak el. A rendőrség keresi a be
böző kérdéseinek szabályozása, valamint a törőket.
gazdák sérelmeinek orvoslása ügyében.

körözőlevelet bocsátott ki. Halmi, aki nz
emigrációban a legvércsszájubb rágalmazó
magyarellenes cikkeket irta, az emigránsla
pok bukása után Kassán, Pozsonyban és Prá
gában szélhámosságokból éli és a rengeteg
feljelentés elöl szökött meg.
— Egv hattagú csillád gonibamérgezése. Ka
posvárról jelentik: A somogymegyci Juta köz
ségben Szabó Ferenc gazdálkodó hattagú csa
ládját súlyos goinl amérgezéssel szállították kór
házba. A nyomozás megállapítása szerint Szabó
egyik leánya az erdőben gomból szedett, azt
megfőzte és a gombától a család tagjai vala
mennyien rosszul lettek. Vasárnap Szabó Fe
renc a kaposvári kórházban meghalt, mig fele
sége és gyermekei állapota igen súlyosra for
dult.

— összeszurkálta n fuvarost

a

potyautas.

Vasárnap hajnalban Kovács Ernő fuvaros, aki
nz Ágnes ucca 26. számú házban lakik, hazafelé
'rtolt üres teherkocsijával a Németvölgyi utón.
l.
Közben felkírcdzkedell a kocsijára Slraub Mik
lós padlóburkoló és felesége. A vendégül a sok
üres üveget talállak a kocsiban, amit el akartak
vinni magukkal. Ebből összeszólalkozó
*
tá
madt. Straub kért rántott elő és össtet'urkálta
Kovács Ernőt, aki kzubani a bakról. Strnubél
leugrottak a kocsiról és menekülni aknrlak. a
fuvaros s< célylilnllására flevelmessé lelt rendőr
azonban hosszas halva után elfogta mindkettő
jüket. Kovács Ernőt n mentők a Rókus kór
házba vitték, a Straub házaspárt pedig u rend
őrsig u loluiichúzba küldte..

— Hazaérkezett Ardrce holtteste. Stock
holmból jelentik: A Braaturag hajó, amely
a 33 évvel ezelőtt eltűnt Andrée svéd sark
kutató holttestét hozza fedélzetén vasárnap
jjasvihba érkezett. A hajó este tovább foly, „ . .,
,
■ . ......
,alja utjai Tromko fele, ahova hétfőn reggél érkezik meg.

— Csangcsa előtt állnak már a vörösök.
— Gondatlanságból megfojtotta a csecsemő Sanghaiból táviralozzák: Hankaui jelentések
szerint Csangcsa helyzete reménytelen. A kül
földi hatalmak áyyunaszádjai, amelyek a város

jét. Pécs-Budafa községben — mint a csendűri
sajtóiroda jelenti — Antal Imréné, egy gazdál
kodó fiatal felesége,
kél hónapos gyermekét
szoptatta. Az asszony elaludt és mire felébredt,
rgsrebb klŰHAs.
tO-e« villamos.
Csak 20 tok melej
kis gyermeke már halott volt, mert az asszony
*
bóbiskoló
köztien erősen ráhajolt a gyermekre
— Körözött emigráns. A kassai ügyészség és a szerencsétlen apróság ennek következtében
Halmi József hírlapíró ellen többrendbeli megfulladt. A csendőrség a gondatlan anya el
csalás, sikkasztás és házasságszédelgés miatt len megindította az eljárást.

SASFÉSZEK ZS5?
*

igazgatósága hitelezési csalásért
vádi feljelentést tett Hirschfeld Mőr
ellen.
A feljelentés következtében megindult az el
járás, Hirschfeld Mórt rövidesen letartóz
tatták Milánóban, bíróság elé álitották és
a törvényszék húrom és fél évi börtön
büntetésre Ítélte.
Az Ítélet egész Erdélyben és a budapesti
textilpiacon is nagy feltűnést keltett és so
kat beszéltek Hirschfeld Mór kálváriájáról.
Az aradi textilnagykereskedö bünperében
most volt a semmitőszéki tárgyalás, amely
ugy végződött, hogy
Hirschfeld büntetését egy évvel leszállí
tották, jogerősen tehát két és félévi bör
tönre Ítélték el.
Az ítéletet a napokban közölték Hirschfeld
családjával és Aradon mindenki részvéttel
beszélt a szerencsétlen textilkereskedőröl. A
jogerős ítélet után Hirschfeld Mór egy ma
gyár ügyvéd utján
kegyelmi kérvényt intézett az olasz ki
rályhoz, amely nemrég Rómába érkezett,
ahol Hirschfeld jelenleg börtönbüntetését
tölti. A kegyelmi kérvény feltárja, hogy
Hirschfeld a gazdasági válság áldozata és
saját hibáján kivül került ilyen súlyos hely
zetbe. Az aradi textilkereskedők körében
ugyancsak mozgalom indult meg Hirschfeld
érdekében s több kereskedő hir szerint
ugyancsak kérni fogja az olasz államfőt,
hogy Hirschfeld Mór börtönbüntetését en
gedje el.

víz. szappan, ocsetnéikoii
gyors borotválkozás

előtt horgonyoznak, hogy veszély esetén fedél
zetükre vegyék a külföldieket, hir szerint már
be vannak fűtve. .4 20.000 főnyi kommunista
hadsereg útban van Csangcsa felé. A Csangcsálói 40 kilométerre délkeltre fekvő Lilling várost
már el is foglalták a vörös csapatok. Más kom
munista hadtestek délnyugatról közelednek
Csangcsa felé. Minthogy a várost északkeletről
is fenyegetik, most már három oldalról körül
van zárva.

megindítja az őszi üzleti forgalmat.
Tamás képfalai. Mint minden esztendőben,

úgy az idén is színesen, gazdagon, előkelő szín
vonalat reprezentálva jelenik meg az őszi lak
berendezési kiállításon Tamás művészeti kiadó.
A két szabadon álló, piros és zöld alapszínek
ben pompázó, ügyesen összekomponált kocka
alakú építményt szebbnél-szcbb képek sora
díszíti. Az egész már messziről feltűnik és le
nyűgöző hatást gyakorol a nézőre. A képszalón
vezetősége a magyar és külföldi művészet való
ságos kincsesházát tárja a publikum elé. Hazai
és idegen mesterek legkiválóbb alkotásai talál
nak helyet ebben a művészi összeállításban,
amely az őszi kiállítás legmegkapóbb látvá
nyossága. Helyes elgondolással mind az eredeti
'cslményeknek. mind a reprodukáló művésze
teknek széles és dús skálája kerül itt bemuta
tásra. Eredeti olaifesiménvek. paszlellek, akvarcllck és rézkarcok, azonkívül a művészi renrodukálás minden válfajának hatalmas gyűjte
ménye sorakozik fel a képszalón kénvcsízlésí
vezetőségének kritikai gonddal és szakavafolt'ággal végzett rendezésében. A páratlan kol
lekció értékes darabjai méltók minden ínlclligens úricsnlád otthonának díszítésére. A veze
tőség a kiállítóit képek megszerzését előnyös
-észlcinzetési feltételekkel könnyíti meg a
tátogató közönségnek.
Toronymagasségban áll Podonvl Jenő ÍVTIT.,
nllöi út 12.) kárpitos- és diszílőmesler kiállí
tása a csarnok középpont iában. A jóhírű cég
ugyanis nemcsak remckbekésziilt bútoraival
eltelte ámulatba a közönséget, hanem tornyos
objektumával mi'intba jelezni
,
akarná azt, hogy
a magyar műbútoripar világklasszis,
'
A gyönyörű klasszikus bútorok. vnlamint
•
• - a polgári
igényeket kielégítő modern, célszerű és kényel
mes kárnilosbútorni oly szén kivitelűek, hogy
mcRúllnnpá«unk szerint Bodonyi
" '
Jenő
’
a ma
'"•ar műbútoripar egyik legkiválóbb képvise
lője.
A lakberendezési vásár egyik legmonumentálisal b része nz a pnvillon. ahol a Budapesti
Asztalosinarleslülct védnöksége alatt álló Bútor'•earn
'
*
’« Szövetkezet (Budapest, Vili., üllői út
18.. Vili.. József körűt 98.) vonultatja fel ter
mékeit. Impozáns egységben sorakoznak egy
más mellé a szövetkezet kék rokokó úriszobói
és ebédlői, diófa műbúlorai, olasz reneszánsz
"arnilúrái. amelyek valamennyien a magynr
ipar nagyszerűségét, megbízhatóságát és hallat
lan slflusérzékét dokumentálják.

Ha pénzre van
szüksége
bndapesfi vagv budapest-környéld házra, telekre *
a
épl'kezézrp, rtvnrtoin és előnyUaen kaphatja

hosszabb törlesztésre

SOLTI LAJOS

Rndnneat,
Tisza István (volt FUr<l«-ntca) 1O.

Gróf

— A Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajó

— l'j fiókot nyitott Blockner J. hirdető iro zási r.-l. 1930. aug. 30-án tartotta XXXIV.-ik
dája, Vb, Vilmos császár ut 33. sz. alatt. Ez a
rendes évi közgyűlését dr. Popovics Sándor
Hók is, mint a vállalat többi irodája, a reklám
Kapható minden ült.
belső titkos tanácsos ur elnöklete alatt és báró
minden fajával foglalkozik
dr. Wimmcrspcrg Frigyes államtitkár, miniszteri
FöraR ar: KOZfflOCHLMIA R.-T.
— A légiforgalom őszi menetrendje szeptem biztos ur jelenlétében. A közgyűlés Schwanda
Budapest, vii.. Hermina
*
ut 8.
ber 1.-én kezdődik és október 31.-ig tart. A Bu- Gusztáv és dr. Baránszki Gyula felszólalása
dapest-Wicni és csatlakozó forgalomban csak és dr. Domony Móric vezérigazgató felvilágosító
lényegtelen változás van. Budapestről reggel 7.00 válasza után egyhangúlag tudomásul vette az
— Felakasztotta magút a vlllamososzlopra. és 15.00 órakor indulunk a gépek. A Budnpesl- 1928. évről szóló jelentest és elhatározta, hogv
Pcslszenllőrinc és Vecsés közölt a vasul! töltés Pécs-Kaposvári járatban lényeges változás ál a 4.883,427.88 pengő veszteség az 5.378,591.63
melletti
villanyoszlopra
fejkendőjével
fel lott be, amennyiben a gépek vidékről reggel ér pengőt kitevő tőketartalék terhére számollassék
akasztva találták Schwegcr Anlalnó 44 éves keznek Budapestre is innen délután indulnak el. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy a
pestszentlőrinci munkásasszonyt. Amikor levág vissza.
lészvénylársaság alaptőkéjét 1,078.000 drb rész
ták még élt. Súlyos állapotban a Rókus kórházba
vénynek 15 P névérlékben való kibocsójtása
szállították.
utján 24.990.000 pengőre felemeli. A kibocsá
— öngyilkos lett — mert nagyolt hallott.
tásra kerülő részvények átvétele biztosítva van.
Dombóvárról jelentik: Köretek Mihályné köA főkefelemclés keresztülvitelével és közelebbi
lesdi 80 íves usszony tegnap felakasztotta ma
módozatainak megállapításával a közgyűlés az
gát. Tettét affelctti elkeseredésében követte el.
igazgatóságot bízta meg, amely a keresztülvitel
hogy az utóbbi időben — bár egyébként a leg
— A Rosc nyelviskola, mely ma már Buda időpontját a m. kir kormány (minisztérium)
jobb egészségnek örvendett — nagyolt hallott pestnek egyik legjobb nyelvoktató Intézete, fej hozzájárulásával fogja megállapítani.
és ezt igen szégyellő. Mire rátalállak meghalt.
lődésének egy ujabb korszakához jutott, ameny— - Bottal leütötte ar urát egy harcias asz- nyiíicn a főútvonalra tette ál székhelyet és a
szony. A Jász ucca 62. számú házban vasárnap Ferenc körút 25. szám alatti, legmodernebbül
reggel Tóth Márton
44 íves villninoskalm'z berendezett félemeleti helyiségeiben kezdte meg
összeverekedett a feleségével. Az asszony elő- őszi oktatásait az angol, francia, német, olasz
rántotta férje kampót botját és azzal ugy fö- és spanyol nyelvekből. Reiratások naponta.
ICjfel
llterCS Zárt palackokban.
bcsujtotta férjét, hogy a mentők életveszélyes Mérsékelt órndljnk. Telefon: József 361—36.
ASZtflli tUrö */• kgmos csomagokban
fejsérüléssel vitték a Rókus kórházba. Tóth
— Szappunhab nem kell, ha Morisson-crémmel
Mártonná ellen megindult uz eljárás.
borotválkozik.
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Budapest, 1930 szeptember 1.

MOZI
VASÁRNAP DÉLUTÁN
SOMLAY ARTÚRNÁL
„Lemondani a szabadságról — annyi, mint önhatalmúlag megválni az
élettől, amely bármilyen nyomorúságos is, mégis érdemes arra, hogy
az ember bevárja a végét . . .“
Nem szeretem a szinész-interjuknt. A színész
— szerény véleményem szerint — mindig ér
dekesebben beszélhet és érdekesebbeket mond
hat a színpadon, ahová született. Színészt be
szélni hallani otthon, a rivaldafény és a szín
pad hatást keltő rekvizitumai nélkül, majdnem
annyi, mint a ragyogó hollywoodi miliőben
játszódó moziszüzsét könyvben elolvasni. Ter
mészetesen vannak kivételek. Ilyenek azok a
művészek, akiknek a színpadon kívül is van

nak mondanivalóik, vagy akik — jó színészek
az éleiben is. Somlay Artúr az első kategóriába
tartozik. Súlyos egyéniség és zabolátlan ter
mészet. Féket nem tűr és éppen ezért a szin
ház megszokott, sablónos rendjével gyakorta
összeütközik, de mivel a színház organizmu
sát sokszor erőtlenebb emberek tartják a kéz
ben. az egyénnel való összeütközés drámai
eredménye mindig az erősebbet erősiti. Somlay

Artúr még mindig felülmaradt a harcban.
Éppen ebből az apropóból látogattam meg
Somlay Artúrt dunaparli otthonában, ahol
magafőzte fekete mellett elbeszélgettünk a ké
szülő színházi szezónról. Somlay Artúr tavaly
meglehetős keserű hangon nyilatkozott a buda
pesti színházakról és

a Belvárosi Színházzal történt afférja al
kalmával bizony leplezetlenül súlyos és
őszinte szavakkal kritizálta — találóan —
az akkori színházi helyzetet.
Somlay keserűségét már sehol sem
látni. Derűs, mosolygó, nyiltszivü és
beszédű ember társalog, még pedig
amiről talán egyetlen színész sem m<lerne
bátran és őszintén nyilatkozni. Mert
kérdés ilyesformán hangzik:

lehet
nyílt
árról,
ilyen
első

— Hogy van az, hogy éppen a Belvárosi
Színházhoz szerződött az idén, amelytől tavaly
oltian Súlyos afférral kapcsolatban vált meg
*
— Ez azért van, — felelte habozás nélkül
Somlav — mert ezzel is dokumentálni akartam.

hogy nékem nem manóval a színházzal, mint
intézménnyel volt afférom, és semmiféle kifo
gásom sincs a Belvárosi Szinház vezetősége el
len. Bár több ajánlatot kaptam és magamnak
is voltak önálló terveim, mégis a Belvárosi
Színházat választoltam, ahol szezonomat el
kezdem. azért, mert

én testcstől-lelkestől magyar Író-párti va
gyok.

generálódó irányával szemben üdítően hnt. Es
ezen a ponton meg kell állni. Legalább tiz
olyan magyar iró darabját ismerem, amelyek
ről a legnagyobb lelkesedéssel tudok csak be
szélni. A sok közül meg kell, meg muszáj em
lítenem egyet, ez Keleti Sándor „Korunk hőse"
cimü drámája. Ha szerény véleményemnek
hitelt ad. úgy bátran mondhatom, hogy

ez az uj magyar dráma.

Mint az köztudomású. Patti Kellermann festő
művész nyomtalanul eltűnt. Feleségével weekend csónakázásra ment, a csónak felborult,
az asszony kiúszó.t, Ö vizbefult. A festő fe
leségét letartóztatták férjgyilkosság miatt,
mert a tanuk igazolták, hogy a bázastársak
között félték onységi jelenetek dúltak.
A gyilkossá?! per tárgyalása csütörtökön,
szeptember 4-én kezdődik az

I FAB4X és
ORIONBAA

muzsikál

Fedák Sári hazaérkezett Párisból
Autóval tette meg az utat és hétfőn már próbál a Király Színházban
Fedák Sári pesti barátainak vasárnap táv
iratot kézbesítettek, amelyben a művésznő
estére jelezte hazaérkezése időpontját. Ez
azonban egy kissé bizonytalan volt, mert
Fedák Sári Párisból autón telte meg az utat
és a késő esti órákban érkezett meg a dunaparti szálló elé.

Premier után

ben mutatkozik be „Tűz leánya
**
cimü uj
filmjében, amelynek külön nevezetessége az.
hogy magyar, illetően erdélyi miliőben ját
szódik le. A film, bár Hollywoodban készült,
mégis magyar dalokkal van telitüzdelve. Bű
bájos, ahogy Dolores dél Rio, aki egy gyergyói cigánylányt alakit filmjében, romanti
kus bús magyar dalt énekel. A minden izé
ben művészi filmremeket a Corvin és a Ka
mara filmszínházak parádés külsőségek kö
zött fogják csütörtökön a közönség elé
hozni.
SA1.LY
a elme az Uránia legközelebbi óriásfilmjének,
amely valóban százszázalékos muzsika, ének és
mindez a legcsodásabb szinpompában. A Sally
Amerika, illetőleg a Ziegfeld-szinházak legna
gyobb revüje, amely évekig uralta a Broad
way!. Főszereplője Marylin Miller, a „Talkie
királynője", ahogy őt Amerikában tisztelik. A
legcsodálatosabb tánc- és énekfenomén, aki az
utóbbi időben Hollywood egén ragyogott. Egy
forma könnyedséggel láncolja a legpompásabb
klasszikus, mint a leggroleszkebb modern tán
cokat és amellett bűbájosán énekel is. A Sally
külön meglepetése, hogy a film végen, mint va
lami csodás képeskönyv lapjai, a legpompásabb
hölgyekkel és a legelegánsabb urakkal egy
gyönyörű divatrevü elevenedik meg, olyan for
mában, amely még mindenütt a világon a szen
záció erejével halott.

Gyilkosság vagy
Öngyilkosság?

Sovánka Nándor
Fedák Sári hazaérkezésére csak azért volt
szükség, mert hétfőn reggel megkezdődnek

Komédia orfeum

Filmbemutatók

— Bizony vanl — mondja élénken. — Va
lami olyan szokatlanul nagy munkát érzek a
színházaknál, művészileg sokkal jelentősebb
készülődést, hogy ezt az elmúlt szezónak de-

PATRIA

kávéházban

Az uj magyar drámaírót én mindig Erdélyből
a pióbák a Király Színházban Farkas Imre
vártam és ez a fiú Gyulafehérvárról van útban
,.Bécsi keringő" cimü daljátékából, amely
Budapest felé. Ha ezt a drámát Budapesten
ben — minden híresztelés ellenére — Fedák
bemutatják, úgy ez a tény az uj magyar dráma
| Sári játssza a főszerepet.
elindulását jelenti. Talán azért sem kötöttem
éves szerződést, hogy szabad legyek arra,
hogy ott játsszam el ezt a darabot, amelyik Szeptember 5-én, pénteken újonnan átalakítva, teljesen uj műsorral megnyílik a
szinház vállalkozik ennek előadására.
Jókal-tér 10. (Andrássy-ut
— Ha olyan sok jót vár ettől a szezónlól,
mellett.) 'fel. Aut. 180—2(1
nem érzi, hogy a hangosfilm és az egyéb szó
rakoztató technikai csodák rést üthetnek azon
Jegyek már kaphatók.
a kevés színházi közönségen, amely még hűen
kitart a színházi előadóművészei melleit? ön
szereplése, Peti Sándor egy-két pompás alakifilmszínész is, tehát sokkal igazabbul érezheti
tása és a fiatalok közül elsősorban Ákos Erzsi
azt, amit mond.
ragyogó exteriőrjével és Ditrói Ica bájos egyé
— Sohasem fogom elhinni azt, — hangzott a
AZ ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ SZEZONKEZ niségével hatolt.
válasz. — hogy érdekesebb legyen az, amit DÉSE. Ha valamilyen színháznak sikerült önálló,
egy Kép, bármilyen tökéletes is, lélek nélkül egyéni hangot és egy bizonyos jellemző tónust
KÉK MADÁR A VÍGSZÍNHÁZBAN. A
ad vissza rólam, mint amit én magam mon biztosítani magának, akkor ez elsősorban az kedves és ötletes Jusnij uj műsorát mutatja
dok.
Sajnos, ez
Andrássy-uti Színházra vonatkozik, amely uj be esténként a Vígszínházban.
A mozi, akár beszél, akár nem, véleményem
műsorával ismét verseny nélkül áll. Tegnap
w , nem bírja el az összehasonliést a régivel.
szerint csak profitálhat a színháznak.
bemutatott uj műsora, bár abban a tisztultabb, Ezt érezhette Jusni j is, aki felejthetetlen régi
A szórakozásnak clőiskolája a szinház szá finomabb kabarétónusban
........................
van tartva, mégis számait, a Kintornást és a Svájci anzikszot,
mára. De nem hinném azt, hogy egy ilyen olyan friss,, vidám és ötletes, hogy
.........Barabás
tchnikai ügyeskedés megdöntsön és fejlődésé Lórándnak, a művészeti igazgatónak és Szabolcs uj műsorában is előadta. Volt is sikere.
ben elgáncsoljon egy háromezeréves kultúrát. Ernőnek, a rendezőnek, de elsősorban WertheiA BETIILEN-TÉRI SZÍNPAD UJ MŰSORA.
— Sok a megkötöttség, — vetem közbe — a mer Elemérnek, a szinház igazgatójának csak Budapest legfiatalabb színháza teljes biztonság
fantázia szárnyát nyesegeti a rendőri, a-ké gratulálni kell hozzá. A műsor első részét vi gal startol az idei szezonban is. Az előadás kö
nyelmi, az „okossági
**
és a kassza cenzúrája.. dám egyfelvonásosok, Békeffy László tartalmas zéppontjában a sok esztendő után reaktivált
— Hót ez az, — dobban keményen Somlay konferánsza és Medgyaszay Vilma, a ,,prima Komái Berta állt, akit Korcsmáros-Hctényi
—. ahhoz, hogy helyes legyen a szinház fej donna rediviva" töltik ki. Mrdgyaszay Vilma szá Heidelherg darabjában úgy ünnepelt a közön
lődése. természetesen elsősorban szabadságra mai élményként hatottak azokra is, akik regen ség, mint annak idején a Tatárjárás Mogyoróssy
van szükség. Ezt kivívni legelső kötelessége ismerik a művésznő utólérhetctlen kvalitásait. önkéntesét. László Lili Vadnay mulatságos
a művészeknek önmagukkal és a művészettel A második részben egy francia vígjáték Zágon strandburleszkjében remekeli. Kellér Dezső
szemben. Bármily uton-módon, bármilyen esz István átültetésében és Losoncig Dezső linóm operettjében viszont uj szubrettet, Vajda Hildát
közökkel, de szabadság kell! A költői sza dalával kerül színre. Az ennivaló Fejes Teri és uj énekesnőt, Kéky Rózsit ismerhettük meg.
badságra lakatot verni, annyi, mint önhatalmú művészi skálája sokat bővült és Pager Antal, a F.rczkövy Lászlót. Sárossy Mihályt és Szent
lag megválni az élettől, amely, bármilyen nyo szinház, vidékről szerződtetett uj tagja tökélete mányi Kálmán pompás konferánszait tapsolja
moruságos is, mégis érdemes arra, hogy az sen illeszkedett a szinház előkelő levegőjébe. esténként a színházat mindig zsúfolásig meg
ember bevárja a végét...
Sokra viszi még Pesten! Rndó Sándor kupléján töltő közönség. A közönség mondta ki tehát a
Stób Zoltán
rengeteg sokat kacagtak. C.sortos Gyula vendég legjobb kritikát n

A Belvárosi Szinház mulatja be a szezón első
magyar újdonságát, két tehetséges fiatal szerző.
László Aladár és Faragó Sándor „Egy leány,
aki mer" cimü vigjátékál. A darabot elolvas
tam és nagyon megtetszett ... Ennyi az egész.
DOLORES DÉL RIO
Különben is kifejezetten két magyar darabra a verhetetlen hollywoodi sztár uj hangos
szerződtem a Belvárosi Színházhoz, a második
filmjét
mutatják
be e héten a Kamara és u
valószínűleg Fodor László Töltőtoll cimü da
Corvin filmszínházak. A tüneményes szép
rabja lesz.
— ügy látom, hogy a tavalyi pesszimizmus ségű és babonázó erejű spanyol filmszinésznő ismét egyéniségéhez szabott szerep
eltűnt — velem közbe.

Oka van rá, bogv a színházakról az Idén
több optimizmussal beszéljen, mint tavaly?

A fényesen
renovált

9

HÓKUSZPÓKUSZ,
Kurt Goetz mesteri vigjátéka, amely témá
jánál fogva hangosfilmre volt predeszti
nálva, — világsikere ulán végre hangosfil
men is elkészült. Reinhardt legkedvesebb da
rabja, amely évekig uralta a német színpa
dokat, nálunk pedig óriási sikert aratott a
Vígszínházban, filmen is elsőrangú. Elejé
től végig természeteién német beszéd, de
olyan, hogy annak minden szavát megérti az
is, aki nem tud németül. Ez ugyan para
doxon, de ismerni kell Reinhardt színészéit,
akik a főszerepeket játsszák, akkor azután
ez is igazolva van. A Reinhardt-szinészek
élén Lilly Hervaga a legnagyszerűbb és leg
szebb német filmsztár és Willy Fritsch, a
kedves, de nagy színészi feladatokat meg
oldó Ufa-sztár haladunk. A Hókuszpókusz
elejétől végig egy bűnügyi tárgyaláson ját
szódik le és expanzív érdekességével valóság
gal lenyűgözi a nézőt. Az l'fa és Orion
filmszínházak mutatják be ezt a filmrcmckét csütörtöktől kccdvc,

HÉTFÖINAPLÖ
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Rendezőnek szerződtetett
a Paramount egy fiatal
magyar újságírót
Két évvel ezelőtt sikertelen budapesti ki
Bérletei után Berlinbe vándorolt ki Ormos
László hírlapíró. A fiatalember a filmstú
diók körül éli és hogy megkeresse kenyerét,
gyakorta statisztált is a filmeken, mig odáig
Jutott, hogy egyik berlini szinház helyettes
aegédrendezője lett. A fiúnak azonban nem
volt szerencséje, hazajött és itthon próbált
elhelyezkedni. Vágyai a szinház felé vonzot
Iák, a Vígszínháznál kísérletezett, hogg ren

sem tudtunk itt Budapesten.
Ez a fiatalember nem a reklámot kereste, ha
nem dolgozott és a munkájúnak meg is volt
a kellő eredménye. A múlt héten éppen, ami
kor „Az orvos titka" cimü film spanyol
verzióját készítették a párisi stúdióban. Or

Budapest, 1939 szeptember f,

SPORT
Atyai jóindulattal oktatta
a Ferencváros
Amerika bajnokcsapatát
•

——— ■ —I

Ferencváros—Fali River 6:2 (3:0)

mos Lászlót segédrendezőnek hívta a spanyol
menedzser. Ormos olt is kitünően megállta a

Amerika bajnokcsapatét, a szeszélyes tank Tanczcr elé kerül, aki gyorsan bepöcköli. 4:f,
helyét. A spanyol rendező ezt mindenüti csapatot ezúttal az Üllöi-uton alaposan lehenge Harmincméteres Turay-bombák élénkítik köz.
hangoztatta, hogy milyen kitűnő segítőtársra relték
A számszerű eredmény keveset mond, ben a játékot s ezek közül nem egy ad komoly
dezőnek jusson be, de ez bizonyos akadályo akadt ebben a magyar fiúban és senki előtt már csak azért is, mert
dolgot Harpernek. A 17. percben
kon meghiúsult. Annyit azonban mégis elért, sem titkolta el, hogy a spanyol verzió sikerét
Berkessy—Toldl-komblnúció után a labda
a Ferencváros atyai Jóindulattal oktatta a
hogy a Paramount Párisban készülő magyar jórészt Ormosnak köszönheti. A spanyol
az üresen futó Takács Il.-hez kerül, akt a
gyerekcipőben Járó amerikai vendégcsapa
filmjéhez kivitték a vigszinhá/iak és /toboz verzió plakátjain Ormos László nevét is nagy
tot a futball magasabb tudományára
régi recept szerint növeli a gólok számát.
5:1.
igazgató Hegedűs Tibor mellé osztotta be. betűkkel tűntetik fel.
s ez az atyai jóindulat magyarázza azt, hogy a
Azok a magyar színészek, akik a párisi mii
Mig a stúdiókban a munka folyt, a Para győzelem számszerű értéke nem szaladt a fan Most már nagyon paprikás a hangulat, az ame
teremben dolgoztak,
mind
elragadtatással mount egyik amerikai igazgatója látogatási tasztikus számok régiójába. Menti a vendégcsa rikaiak tajtékoznak tehetetlen dühükben, ezt
beszéltek Ormos Lászlóról, aki nélkülözhe lelt minden nemzet stúdiójában és figyelte a patot az a körülmény, hogy Szombaton Po- aztán növeli az is, hogy Viczenik Fuhrmannuk
tetlen tagja lett a film magyar társulatának munka menetét. A cél többek között az volt,
és elsősorban az ő érdeme Is az. bogy
hogyha alkalmas embereket talál, azokat a
a Paramount első magyar filmje sikerült.
Paramount hollywoodi
filmgyára
részére
Mig a vizgszinháziaknak semmi gyakorlatuk szerződtesse. Ez nz ur a „párisi Hollywood"
sem volt a hangosfilm gyártásában, addig területén csak két embert talált alkalmasnak
Ormos már kitanulta ennek titkát Berlinben arra, hogy a Paramount részére leszerződ

és mig Hegedűs Tibor nyelvi nehézségekkel
is küzdött, addig ö kitűnően beszélt fran
ciául és más idegen nyelven. Érdekes, hogy
mindenki, akinek bármilyen kis köze
volt a Paramount magyar filmjének el
készítésében. öles betűkkel szerepelt a
pinkátokon és nz iíjsngokhan, addig Or
mos Lászlóról és működéséről semmit

tesse,
az egy ik egy Japán színész, aki egyúttal
a lóklói nemzeti szinház főrendezője, a
másik pedig Ormos László, fiatal pesti
újságíró.
Ormos László természetesen boldogan irta
alá a szerződését, amely öt a Paramounthoz
köti és rövidesen kihajózik Amerikába.

A Király Szinház ma nyilik meg!
Szlnrokorül a világhírű

zsonyban játszott, de ennek ellenére sincs egyéb

Viktória

magyarázat az amerikaiak gyenge játékára,
mint az az egyszerű tény, hogy az amerikai fut
ball még nem ismeri a futballtaktika magasabb
szabályait Technikailag sokkal elfogadhatóbb

Az újjászületett Décsi

Ez a nemzetközi mérkőzés arra mindenesetre
jó volt, hogy a középeurópai futballklasszis jó-

produkciókat láttunk tőlük, de ezek sem jelent
hettek a rutinos zöld-fehér gárda részére meg
oldhatatlan feladatot

SZÍNHÁZI NAPLÓ

úgyhogy ez ismét a legelső legyen. Több mint
3500 villanykörte ég az uj filmpalotában, ame
lyet rejtett világítással is tündért fénnyel áraszt
el. Az uj színházépületnek megfelelően pará
dés filmmel nyit a jövő héten a Décsi, ez pedig

HAR.PE.tb

európai túrájának menezselésére vállalkozott
és a túra előkészítésén nagy lelkesedéssel fára-

konferálnák a film keretében.
Bárdo, Arlhur ebő rrndrsf..

s

.

hírnevét végleg megalapozzuk s egyúttal az sem dozott, annak a közlésére kért fel bennünket,
volt megvetendő eredmény, hogy
hogy ö az amerikai csapattal jóval a budapesti
mérkőzés előtt minden összeköttetést megsza
a Ferencváros együttesét teljes harci fel
kított.
készültségben láthassuk.
A sokszoros bajnokcsapat jelenlegi formája
X Tóth Ilonka Miskolcon. Miskolcról jelen
alapján a legnagyobb bizalommal indulhat az
tik: Az MVSC vasárnapi uszóversenyén Tóth
uj bajnoki év küzdelmeibe.

A vendégcsapat kék-fehér dresszben elsőnek
lép a pályára, hangos hurrázással üdvözli a
hétezer főnyi közönséget, amely nagy jóakarat
tal viszonozza a köszöntést. Hatalmas üdvrival
gás fogadja ezután a zöld-fehéreket, majd el
kezdődik nz egyenlőtlen küzdelem. A Ferencvá
‘ C<i<for-Z«i,l,koUb». Fodor ros Amsei — Takács I., Korányi — Fuhrmann,
oki- zonelnnár All. eng. m. tenehkolájábuí Lyka, Berkessy — Tánzer, Takács JL, Turay,
-í ™ 118011 szeP
ember
*
1., 2., 3. é, ,.(n t.„k8. Toldi, Kohut összeállításban, nappal szemben
'vihrlök délelőtt II —12-ig ís dí|ul4n
kezdi a játékot. Az amerikaiak csapatában
f"'8”10’0*1 iroilájúban. Budapest, Vl" Hungler játszik hnlhalfot, aki — hir szerint —
Jókai Ur I szám alatt. Beiratási <111 20 penad már végleg a Fali Riverhez szerződött.
Tandíj: kezdőknek évi lao. 180. 240 vagy fao
Turay óriási lövőformában van,
pengő, haladóknak évi 180. 240 vagy Soo’pengö
Íík t a 7 "'
?
*
“k""''",1»i osztőlj-Lk nővén- bombái szinte láthatatlanul süvítenek, de egy
előre elkerülik a kaput. Komoly Ferencvárosi
zn
■ ^c,lcn|ilvósiell Főiskolán vizsgáznak és kombináció után, amelyekben főként a jobb
éllamérvényes bizonyítványt kapnak. A IV aka.
Índ“krí"l“7l'“n
osz,ál.vzl"°l nyert nő- szárny vesz részt, a 10. percben

fí ékeffy István és Lajtliay
.
j Lajos operettszerző társascég sikerérői
sikerérő. is .....
kell beszámolni abból az alkalomból, hogy a külföldi és
belföldi lapok a magyar operett diadalmas
előrenyomulásáról imák. A bécsi „Johann
Strauss Theater"" október 24
.............
én mutatja „„
be
Békeffy és Lajthay „Sislcrs" cimü operettjét,
amelynek egyik főszerepét Bécsben Blller Irén
játssza. Külön érdekessége a premiernek az.
hogy 7.eska, a Burgtheater híres prózai színésze
először lép operettszinpadra ebben a darabban.
A viláq kőnyvelő/e a címe Földes Imre lég
Tünczer ügyesen gurított labdáját Takács
újabb darabjának, amely
utópisztikus > ">l> kék a Zenetnüveszall Főiskola tanárképző
II. simán a hálóba plasszirozza. 1:0.
tendenciája miatt 1035 ben játszódik. A Magyar Utnfolynman felvétel, vizsgára jelentkezhetnek.
Szinház mulatja be Földes darabját és ez les: Tanári leslillet: dr. Bauntann Gyula, Bún Lenke, Néhány korner, majd a 20. percben Kohut éles
beadása
röppen Takács II. fejéröl az ellenkező
ha7ZT
H- B"8 Ln|. Berkovils Lajo,, BlFn. J ? v T" ,Pa“'"’ T'Jolkowszky Józsa, sarokba. 2 0. A 23 percben ismét a jobboldal

4 43- 76.

Premierünk döntő
sikert aratott!!!
W BUDAPEST EGYETLEN DÉL-

UiÁ I ES ESTI SZÍNHAZAI
Előadások kezdete 6 és 9 órakor
Hely árak: SO fillértől 3 pengőig !
Hétköznap délután félhelyérak.

plasszirozza.

♦

Klng of Jazz

N

Telelőn: József

Még egy holtbiztos gólhelyzet adódik, ezt azon
ban kis Takács fölös kímélettel kapu mellé

Vásárhelyi Lajos, az Amerikai Magyar Nép
szava sportvezetője, aki a Fali River közép

„A jazz királya" cimü beszélőfilmremek, amely
nek főszereplője, a jazz koronázatlan feje
delme, Paul Whilemann. Külön érdekessége
ennek a pasztellszínű fllmremeknek az, hogy
Lucy Doralne és Lugosy Béla magyar nyelven

C zinházl körökben rendkívül sokat mulatnak
, f9ll szerződésen, amelyet egy nagy szín bői \ll áa Bnr hPad°^ ,íerveznf- Tizennégy kép
ház igazgatója kötött az ismert komikussal,
, ,h' ,amelW"
*
előadása, „ lelek
akinek különösen politikai körökben van nagy
befolyása és talán ez volt az oka annak, hogy
váratlanul a színház művészeti igazgatója lett.
Hevi ezer pengőt kap ezért a ténykedéséért
egy különös és furcsa szerződés alapján. A
szerződés körülbelül így hangzik: „Amennyi
,?rJCUm !na c”e
ben az igazgató elvesztené a szinház koncesz•sióját és azt az ujonnan szerződtetett kómikus-igazgató kapná meg, akkor a komikus
köteles az igazgatót ugyancsak havi ezer pen
gővel szerződtetni". Ez a szerződés termésre
lesen csak a jókedvű igazgató bölcs előrelátá
^*3 cl ls ^rt. Budapestnek ez a kis
sából születhetett meg és most valóban nem hon •*élt‘ah.aa^'
0San. niP^rü lett és valószínű,
tudta a színigazgató, nem lenne-e jobb neki a
/oko,nl
„j ,!e.
komikustól kapni az ezer pengő gázsit, mint ’SnJdbál,
azt fizetni.

BEIHLEII TERI SZIRPAD

lyáról sorozatos durvaságokért. A 25. percben
az őszhaju Mac Nab végigfut és leszorított szép
lövése Amsei mellett hálót ér. 5:2. A Ferencvá
ros szemmelláthatóan kíméli most már a ven
dégcsapatot, de a 34. percben mégis nagyobb a
harci kedv a kíméletnél és

Turay a tizenhatosról kapásból, fordulva
olyan gólt lő, bogy a közönség percekig
tapsolva ünnepli.

A jövő hiten nyilik meg Budapest legre'gibb filmszínháza
— a legmodernebb formában
Akik a Teréz-körulon járnak, már hosszú
hetek óta látják azt a nagyarányú építkezést,
amelyet a Décsi filmszínházon végeznek. Nem
egyszerit átszerelésről és kicsinositásról van
itt szó, hanem a színházépület gyökeres átépí
téséről. A Décsi filmszínház, amely Budapest
legelső filmszínháza volt, a régi formáiban
kissé hálramaradt a többi csillogó moziépülcltói, s éppen azért Décsi Gyula kormányfőta
nácsos, a filmszínház igazgatója, hallgatva a
kor szellemére,
■ legmodernebb kivitelben átépítette a
színházat,

egy durva faultját, bár a szeme előtt történik,
elnézi s most már az amerikaiak minden törek
vése jóformán-csak az, hogy visszaadják a köl
csönt: Végül is az egyiket le kell küldeni a pá

Toi’lnerné V. Lenke. Friedenslein Irén, Fuchs
n,Í
„
0AI °’'ilr8>' Gondáné K.
Olga, Unnak Árpád, dr. HolTtnanné B. Emma,
Horovtl, Pál, lórii Gyula. Horll Sándor. Hubort Lajos, Kadosa Pál, Kaufmann László, KálmAn György, Keleti Lili. Kigyósi Árpád, Kó** ”* ,ü> í!n,v|n- Kovacslk Paula, Kőrösiné W.
7
Szidónia, V. Krammcr Teréz, Laurisln Miklós.
László Ernőné, Majomé L. Ilona. F. Molnár Rózsn, Rndóné B. Valéria. Rados Dezső, dr. Renke.vné H. Sarolta Salgó Alléé, faréi,dl Sándor
Margit. Selberné P. Berta. Srldnrr Ilona. Sénvl
Ágnes. Sprenger Lajos, Staub Margit, Szarvas
Liza. Szatmári Tibor. Szelínvi István, Szécsi
Ilona, Waldbáuer Imre. Willheim Lajos..Zolnav
Klára, Zoltán László.
*

vezet támadást és

Tlinezer beadását Toldi busz méterről
szörnyű erővel kapásból lövi. 3:0.
Állandó ferencvárosi fölény s ennek a nyo
masztó hangulatát csak a közönség enyhíti,
amikor llarper kapus a hatos vonalra leállított
kirúgásainál kórusban kiáltja a hóóó-rukk ot!
Az amerikaiak elentámadásai szánalmasan kez
detlegesek.
A második félidő mégis amerikai góllal Indul.

Ilonka szerepelt vendégként, aki a 1Ó0 méteres
hátuszásban l p 37 mp-és idővel győzött,
Sprinter pedig ellenfél nélkül 1 p 17 flip-cet
úszott. A verseny keretében lejátszott vizipolómérközések során a Debreceni Úszó Egyesület
2:0-ra győzött az MVSC fölött, mig a Debreceni
Egyetemi Atlétikai Club 4:l-re verte a Diósgyőri
AC-ot.
X Kik Játszanak az első bajnoki pontokért ?
Hát a Bástya és a Budai 33-as. ök ugyanis már
szombaton délután megvívják egymás elleni
bajnoki mérkőzésüket. Az első bajnoki pontok
lehat e mérkőzésen találnak gazdára.

vígszínház
Szombaton, szeptember 6-án először

A koldusoperája
(Drelgroschenoper)
Zenés vígjáték 3 felvonásban
Angol és német változatból magyar szín
padra alkalmazta: Heltai Jenő

Főszereplők:
Gaál Franciska,
Gombaszögl Ella. Slmön Gizi,
Szilágyi Marosa
Jávor Pál, Mály,
Stark a kezdés után kiszökik, lövése Korányiról
Gárdonyi, Makláry,Sárossy,
visszapattan ugyan, de ezt Stark még egyszer
elcsípi és -most már a kifutó Amsei sem segít:
Vértes Pártos,Pofi,László,Bárdi,
8:1. A 7. percben Korányi szabadrúgást küld a
Hajmásy, Mátray, Szegő, Dózsa
kapu elé, cit Turay fejelné, de nvomják s igy I
A jegyeket már árusítják.
P labda a nagy tumultusban ‘ akadálytalanul |

HÉTFŐI NAPLÓ

Bu«l»p«»t, 1930 szeptember 1.

Idegizgató szörnyű csata után a tomboló
hangorkánban másodszor is sikerűit
a revans Amsterdamért
A magyar csapat heroikus erőfeszítése a második félidőben elsöpörte a németeket
Hatalmas erőpróbán vágta df magát is
mét a magyar akarat és tudás, amikor ide
gen környezetben, ellenséges légkörben újra
a maga javára döntötte el az Európa Vizi
póló Tornát. Ezzel

másodszor is revansot vett Németország
felett, amelynek csapata a legutóbbi
ollmpiászon a legfájdalmasabb csapást
mérte a magyar sportra.

a sarki tengerek „hőfokával" vetekedett, de
mindeneseire mélyen azalatt volt, amihez
itthon a válogatottak szoktak. Ezzel szem
ben a németek, a torna favoritjai, hossza
időn keresztül készültek a harcra és edzőt
tok magukat a hideg vizhez. A táviró, sőt
a rádió már meghozta a kora délutáni órák
ban a hirt:

amelyet azonban éppen hihetetlen jóságánál
fogva kétkedéssel fogadunk.
Hiszep
Gyepes
eddigi legjobb eredménye 11.3 mp volt!
Igen jó még Liszkey 178 cm-es magasugrása
és Somló 670-cs távolugrása és 1402 cm hár
masugrása.

Eredmények: 100 cm. 1. Gyenes (MTK). 2.
László (FTC) 112 mp. 3. Kovács (FTC) 11.3
mp. — 400 m 1 Kovács (FTC) 54.5 mp. —
minden hendikep ellenére is győzött a
800 m. 1. Magvary (FTC) 2:05 mp. 2. Cserháti
magyar csapat
(MTK) 2058 mp. — 1500 m. 1. Simon (MTK)
Akkor, a világ nngy nemzeteinek küzdelmé
4:23 6 mp. 2. Cserháti (MTK) 4:20.1 mp. —
ben elbukott a balszerencsével harcoló ma s ha a győzelme nem is volt oly nagyarányú, $000 m. 1. Ács (MTK‘ 9:54 mp. — 200 m. gát.
gyar csapat, de már a kővetkező évben itt mint az elmúlt esztendőben, de
1. Nváry (FTC) 27.3 mp. 2. Maverböck (FTC)
Budapesten mutatta meg a hatostornán,
27.4 mp. — Magasugrás, t. Liszkay (FTC) 178
arra elegendő volt, hogy a magyar vízi
hogy az olimpiai vereség irreális volt. Né
cm. 2. Rovás (MTK) 170 cm. — Távolugrás.
póló klasszis vitathatatlan fölényét a

metország tavaly a féktelen revansvággyal
vlzbcszállt magyar csapattól 7:1 arányú
megsemmisítő vereséget szenvedett. Ma, egy’
évvel később, már kevesebb bizalommal
búcsúztunk a Nürnbergbe utazott kisded
magyar kolóniától, mert tavaly óta lénye
gesen eltolódtak az erőviszonyok s

németekkel szemben kidomborítsa.
Tehát ismét győztek a magyar fiuk és ismét
miénk az a díszes trófea, amelyet gróf Klebclsberg alapított...
Az Európa Vizipóló Torna végleges állása:

1.
2.
ez a torna nem a tudása teljében érte
3.
Utói a magyar csapatot.
4.
Nagy és nehéz tehertétel volt még ezenfelül 5.
az is, hogy a nürnbergi uszoda vize szinte 6.

Magyarország
Németország
Belgium
Franciaország
Anglia
Svédország

5
5
2
2
1
1

37:11
27:6
13:16
9:30
13:25
10:21

10
8
4
4
2
2

Magyarország-Németország 4:1 (1:0)

A magyar
tolja meg,

csatársor akcióit főleg az gáhogy Némethre a németek na
gyon vigyáznak.

Svédország minden erejét összeszedi, hogy
legalább egyetlen győzelmet tudjon kierősza
kolni a torna folyamán s ez sikerül is a várat
lanul gyengén játszó angolokkal szemben.

Franciország—Belgium 3:2 (2:2).
Végre egy magyar korner után Halassy—Ho
monnay—Németh-ősszjáték alakul ki s
A torna legnagyobb meglepetése. A titkos fa
vorit Belgium csapatit a franciák lelkesedése
■ gólrekorder „James
**
megindítja a gólok
legyőzte^ Hiába harcolt nagyobb technikai tu
sorát. 1:0.
dással a belga csapat, Vandeplanquic pompás
Ezután erős és izgalmas küzdelem mindkét

szereplése ellen nőm volt orvosság,
kapu előtt, majd vége a félidőnek.
vésbé a hal trickje ellen.
Gyors masszázs, tanácsok, higgadtságra intik
» fiukat, majd folytatódik a nagy küzdelem.
Wannie II. harmadik

A közönség most teli tüdővel buzdítja saját
csapatát, óriási a nyomás,

még ke

lett

200 m-en

Pénzt, időt,
munkát fakarit meg
Kertben, kertészetben, szólóten gyümölcsösben

öntözzön
a szabadalmazott
?azdasáK

Kézi

öntözőgéppel
*
Non
permetez, nem locsolt nem
urasz.t. Az öntözővizet közvetlenül a termő
talajba. a nyökérzcthez vezeü. *.,o Tízzel.
>imunkavul 10: % tuhblermést érel
*
Ari
* «' 00 fIII. Ezidöszerint még 34%
üt
kedvezménnyel 18 P OOHllérért rendelhe ő meg

Gaar Ödön
KÉRJEN PROSPEKTUST MÉG MA

1, Somló (FTC) 670 cm. 2. Hubai (MTK) 640
cm. — Hármasugrás. 1. Somló (FTC) 1402 cm.
Somló eredményénél jobbat az idén csak Bácsalmási 111. és Fekete ért el. Sulydobás. 1. Virág
(MTKI 1091 cm. —
Diszkoszvetés. 1. Virág
(MTK) 3534 cm.

Véresre verték Spitzet,
az Újpest csatárát,
akit a mentők szállítottak el a berni pályáról
1:1 arányban döntetlenül végződött az Újpest—Ambrosiana
botrányokkal tarkított Mitropacup-mérkőzése, amelyet negyedszer
is meg kell ismételni

Bern, augusztus 31.
Nürnberg, aug. 31.
macherf, azután beejti a mérkőzés sorsát
(A Hétfői Napló tudósítójának tele/onjelenmegpecsételő gólt. 3ll.
tése.) A Középeurópai Kupa küzdelmei két
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentésse.) A belga Delahaye bíráskodása mellett Most már a mieink nagyon vigyáznak a további „nehéz" együttest állitották egymással szembe.
kezdődött a játék és a gyorsabb németek fog akciókra, Igv a németek többször juthatnak szó Az Újpest és az Ambrosiana már harmadik
ják el először a labdát. De támadásuk meddő, hoz, de ezt ismét Bródy szereli. Schultzét több izgalmakkal teli, késhegyre menő küzdelmet
a magyar védelem helyén van. Eleinte kiégvén- szöri eluszás miatt a biró kiállítja, a meggyen vivőit egymással s
suiyuzott hullámzó a játék,
,
amelyet mindkét gült németekkel ezután már fölényesen játszik
a harmadik összecsapás sem döntötte el a
oldalon
védelem gátol az eredmény elérésé- a magyar csapat s végül Halassy góljával be
továbbjutás kérdését.
ben. Mégis valamivel több a német csatárok állítja a végeredményt. 4:1.
A rendes játékidőben |:1 volt a mérkőzés ál
agilitása, ezt azonban Bródy biztos védése haSvédország—Anglia 5:1 (3:1).
lása. Ekkor következett a szabályszerű 2Xl">
tástalanitja.

11

perces meghosszabbítás, amely példátlan izgal
makkal és botrányos jelenetekkel tarkította:,
csak a második részidő harmadik percéig tart

Ruoff biró sem nézhette tétlenül az égbekiált''
sportszerűtlenséget s

a magáról alaposan megfeledkezett Degani
olasz kapust kiállította. Azonban megfeled
kezett arról, hogy ezért a súlyos szabálysér
tésért lles bünlelőrugás járt volna.
Újpest játékosai felháborodva protestáltak a hlrónál, aki azonban hü maradt elveihez s nem voft
hajlandó 11-est Ítélni.
Ezután mindkét csapat
Hz emberrel játszott tovább. A meghosszabbitatt
játékidő második felében

P. Szabó feltartózhatatlanul száguldott végig
a pályán s éles lövéssel, gyönyörű szabályos
gólt lőtt.

hatott, mivel ekkor a sötétség már oly nagy RuofT biró azonban a nagyszámú olasz közönség
volt, hogy a biró kénytelen volt a mérkőzést tüntetése következtében nem merte megítélni a
befejezni. A Középeurópai Kupa szabályai ér gólt, hanem
telmében, lia a meghosszabbított idő sem hoz
lesúllás elmén anullálla és büntetőt Ítélt c
döntési, akkor sorshúzással kell kijelölni a
Illa-fehérek ellen.
továbbjutót. De mivel a sötétség megakadá
.4 következő percben már teljes sötétség borította
lyozta a mérkőzés befejezését,
q
pályát
s
a
biró
mindkét fél kérésére lefújta a
egy negyedik mérkőzés megtartás
*
vált
mérkőzést. A kiállítóit Degani kapus sportszerűt
szükségessé,
len és renitens viselkedését kiállítása után is
amelynek színhelyét és terminusát azonban va folytatta s amikor a közönség sorfala közt öltö
sárnap késő estig sem döntötték cl a küzdő zőjébe tartott, az egyik nézőt inzultálta, majd a
felek vezetői maguk között. Az errevonatkoza rendőrökkel kelt bírókra, úgyhogy csak a leg
határozat a jövő héten Bécsben összeülő Kö nagyobb erőfeszítés után sikerült általmatlanná
zépeurópai Kupakonferenciára hárul.
lenni.
Ruoff svájci biró sípjelére Újpest a kővel,
Újpest csapata várakozáson felül kitünően
kező összeállításban vette föl a küzdelmet a
játszott.
komplett olasz csapat ellen: Aclit — Kővágó,
All
ez elsősorban a közvetlen védelemre és a
Dudás — Harsányt, Valentik, Wilhelm, —
Ströck, Auer. Sloffián. Spilz, P. Szabó. Az első halfsorra. Acht több közeli lövést bravúrosan vé

A vizipólótorna keretéül szolgáló uszómérkőamelyet nem sokáig bir a magyar csapat s a zések során Wannie II. a 200 m-es gyorsuszásveszélyes Aman közelről kiegyenlít. 1:1, Ez az bán veit részt. Azonban csak harmadik lett a
tán fölrázza a magyar csapatot, szörnyű elánnal horoszlói Schubert (2 p 23.5 mp) és a nürnbergi
fekszik a küzddembc,
fíalk (2 p 26.5) mögött 2 p 29.6 mp idővel. A
• támadások szinte szünettelenűl követik
100 m yyorsuszást a darmsladti Schumrz nyerte
egymást, mig végre Homonnayhoz kerül a
1 p 05.5 mp-es idővel. A 100 m. mellúszásban a
labda, aki végiguszik és balszélről dühödt
hamburgi Sietas győzött 1 p 19 mp-cl. A 100 m félidőben a 30-fokos hőségben az olaszok áll dett, a Vogl Józsit nélkülöző védelem hibátlanul
lövéssel Ismét vezetéshez juttatja a magyar
hát úszást a magdeburgl Schumburg nyerte 1 p tak jobban az iramot. Némi fölényben voltak, dolgozott, a halisorban
csapatot. 2:1.
Borsányi és Volentlk messze kimagaslott tu
16.4 mp-es idővel. A A /OX/OO m-es stafétát de Újpest közvetlen, védelme feladata magas
dásával olasz társai felett.
F.z meghozza a szükséges lelki egyensúlyt, München csapata 11 p 26.5 mp-es idővel nyerte latán állott.
Niirnberg együttese olött, melynek ideje 11 p
de Wilhelm is kifogástalanul játszott. .4 csatár
úgyhogy Homonnay jó labdájával
Szünet után a Illa-fehérek fokozatosan fö
36.1
mp.
volt.
sor
a
mezőnyben
szép lapos kombinativ játékot
lénybe
kerültek.
Németh
kiugrasztja
kapujából Rade-

A Császárliirdő uszodájában a közönség fomboló lelkesedéssel
és a Himnusszal ünnepelte a nürnbergi magyar győzelmet
a nürnbergi meccs helyszíni rádióközvetitésén
Mialatt a magyar válogatott vlzlpólócsnpat a
nürnbergi uszodában v-ivla elkeseredett és győ
zelmes küzdelmet a német olimpiai bajnok
csapattal, addig a Klebclsbcrg-kupamérkozések
tavalyi színhelyén. a Császárfürdő uszodájá
ban az FTC bonyolította le szezonvégi úszóversenyét. A nem nagyszámú publikum zöme
a Klebelaberg-kupa magyar-német döntője! egu
mérkőzésének helyszíni rádióközvelitése kedvéért ment el a Császár-uszodába. A helyszín
*
konferánszát
Marádióriport magyarnyelvű
"*
*
kwófvrir.
„ Hungárla-evezős,
...... -.--‘1. a. MTI
chán Tibor, a Jeles
nyugal°mmn;
munkatársa végezte,
*
'imponáló
x,x
varázsolva a ---------magyar publikum elé a forró
nürnbergi visicsata izgalmas jeleneiéit.
A publikum
lélegzettel,
idegeit
p
|HH>||RUI|> visszafojtott
.................
....
.
megfeszítve figyelte a nagy meccs mozzanatait
és tombolva lelkesedett a magyar góloknál. A
rádió hűen adta vissza a nürnbergi uszoda
harci lármáját,

lelkesen Ünnepelte Keserű Ferencet, aki a
pieccs után ■ kiállóit fizikai fáradalmak
tól lihegve beszélt a magyar közönséghez.
Harsogó kacagás kísérte a rádióriporternek

VED

azt a bejelentését, hogy

Pitl-Klsst, a magyar úszók és vlzlpólójdtékosok népszerű masszőrjét n játékosok a
győzelmes meccs után ruhástul belökték
a vízbe.
Az uszóverseny közönsége a helyszíni közveIllés után elénekelte a Himnuszt.

Az amatőr bajnoki
második fordulófa
A profik még el sem kezdték, nz amatőrök
már a második fordulót bonyolították le vasárA legérdekesebb
nap..............
o..........................mérkőzés a Millenárispályán folyt le, ahol a mullhell bajnok verő

UTE ezúttal ■ kitűnő fővárosi együttest,
■ BSE-t gyűrte le mag
*
alá 4:1 (0:0) arány
ban.
_......
kiköszörülte a
A Törekvés — részien
mull heti csorbát, 4:? (4:1) arányban gvőzve
I. osztályú NMSH
a postás ellen. Az
/ újdonsült
,
__ •“........................................
2:1 (|:0)-ra gvőzölt
a 3.7 FC ellen, a másik
újonc, az URAK már
mér nem
iiviii volt ily
:'y szerencsés.
_______2:1 (0:01 arányban* kikapott
a
mert szintén
1
HTC-től. A másik két mérkőzés közül a
RSiKRT a III kér. TVE ellen győzött 2.1
(0:1)-rr. az FTC viszont a fen Vasutast győzte
le 2:0 (0:0) arányban

Az FTC és az MTK Hiúsági
atlétagárdájának erőpróbája

Szárazelemek és telepek
AA rövAr
„s rgvrnrii
vg„riini„ atlétikai
............
főváros
egyetlen vasárnapi
csemézseblámoa és anódtelepek nve nz ftc é* mtk írj gárdájának a megütközése volt. A
"széffléra
* versenyen
vorsnnven néhány
néhánv kiváló eredmény
volt s ezek közül Is

Teljesítményük fslülmvlh«i«Hwr
Minden sseküilelben kaphatók

kiemelkedik fiyencs 10.0 mp-es (?) 100
méteres Ideje,

Az olasz kapu Auer, Spltz és P. Szabó veszé mutatott s gyakran ragadta tapsra az objektív
lyes helyzetei révén gyakran volt veszélyben. Svájci nézőket.
Hiányzott azonban a befejező akciók lendü
lete s a góllövés biztonsága.
Egyedül Auer játszotta ki legjobb formáját, míg
Az olasz csatársor négy tagja segített a
a többiek löuötudománya többé-kevésbé hiányos
halfsornak, egyedül Meazza, a RudapMlen
nak mutatkozott. Az olaszok messze maradtak a
Is jól Ismert fürge centcresatár állt a fél
budapesti és a milánói játékuktól és időnként a:
vonalon.
egész
csapat ,.sz(c(liqi“ védelmet alkotott
A második félidő huszadik percében
RuofT svájci bíró példátlanul gyengén éa
egy felszabadító rúgás Meaazához került,
szemérmetlenül vezette a mérkőzést.
aki az előrehuzódolt védelmet kicselezve
Mindén Ítélete Újpest legénységét sújtotta.
véglgwzágyldott a pályán s a többssör meg
Spltz knokautoliísánál feltétlenül 11-est kab
csodált recept szerint megszerezte a ve
lett volna Ítélnie.
zető gólt. 0:1.
.4 lila-fehérek emberfeletti erővel mentek ellen De kevéssel később P. Szabó szabályos góljának
onullálásáual
is
bizonyságát adta olqsi érzeti
támadásba « szinte a kapujukhoz szegezték az
Ambrosiánát, A 36-ik percben
meinek.
Ströck mesteri átadásával Aoer kiugrott a
Újpest csapata kedden délután érkezik nicg
védbetellen bombalövéMel kiegyenlítette.
Budapestre.
1:1.
A továbbiak során az olasz bajnokcsapat mind
a tizenegy játékosa a kapu közelségében bek
kel! s igy sikerült megakadólyorniok a nagy
lendületbe jött magyar bajnokcsapat eredmé
nyességét.
Zágráb, augusztus 31.
Ezután következeit a kétszer llzenötperces
(A Hétfői Napló tudósítójának telcfonjelenmeghosszabbítás.
tése.)
Nagy
érdeklődés
mellett folytak le a«
A 4. percben Slóftán fejese a felső kapuléeröl
folyó
tenniszversenyek.
pattan Spltz elé. aki összeütközött az olasz ka A(eranderserlcgi rí
amelyen résztvett a többszörös magyar bajnöfc
pusról. Ennek az összeütközésnek a 9. percben
de a szicíliai védelmet alkotó olaszok ellen
bajos volt a tömörült falanxot áttörni.

Kehrling veresége
Zágrábban

lett folytatása, amikor

Kehrling. a sorleg védője is.

A fáradtan játszó Kehrling azonban Ideg
a kapu felé törtető Spitzet Degani olaM kgizgató küzdelem után 6:5. 6:3. 3:6, 1:2
Eus fellökte, a mellére térdepelt s arcát
arányban vereséget szenvedett a francia
ssze-vlassa bokszolta- A kitűnő magyar
Dupplelx-től.
csatár eszméletét vesztette ■ arcát elöntött
*
A Mária királyné serlegéért folyó küzdelem,
a vér.
lsen
a
multévi
védő
.4 magyar vezetőség s a mentők esseveszcllen
Haumgarten Magda (Budapest) 6:2,
rohantak be a pályára és Spitzet hordágyon
arányban fölényesen győsötl
vehetett résit.
kivitték, aki a továbbiakban természetesen nem Fröhlichné (Zágrábi ellen.

Európa-bajnokok boxolnak
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Az eszéki Gradjanski kétszámjegyű
veresége Szegeden
Bástya—Grad/anski 10:2 (4:1)
Szeged, augusztus 31.

téka.

A Gradjanski nem keltett rossz • benyomást
eg.v proflcsnpat azonbnn kissé túl erős ellenfél
B részükre. A vereség nagyságát a kapus

Az FTC uszóversenye
A Ferencvárosi Torna Club ma délután ren
dezte n Császárfürdő uszodájában országos úszó
versenyét. amely n vidéki úszók hiányában csuk
a fővárosi uszógárda találkozója volt. A verseny
közönségén már meglátszott a futball konkur
enciája, mébt annak ellenére, hogy a verseny
rendezősége a nürnbergi Klcbelsberg-Kupa küz
delem döntőmérkőzésének a magyar-német vizlpólómérkőzésnek, ródióközvetitése alatt a ver
senyt szüneteltette és az izgalmas mérkőzést vé
gighallgathatták; csnk közel ezer főnyi közönség
gyillt egybe. Ez n közönség azután lelkesen ün
nepelte a magynr gólokat és könnyezve hallgatta
H Nürnbergitől hangzó magynr himnuszt.
A versenyen főképpen a budapesti hölgyuszógárda vonult fel nagyszámmal. A verseny részle
ten eredményei a következők:

I. osztályú versenyek.
200 m gyorsuszás: 1. Szabados UTE 2 n 27.6
mp, 2. Székely FTC 2 p 34 mp, 3. Bozsi UTE 2 p
40 mp.
100 m hátuszás: 1. Nagy UTE 1 p 16.6 mp, 2.
Szabolcsi TFSC 1 p 23 mp, 3. Haász FTC 1 p
23 4 mp.
200 m mellúszás: 1. Forrai FTC 3 p 12 mp. 2.
Mezei FTC 3 p 21 2 mp, 3. Sáros! FTC 3 p

25.2 mp.
3X100 m gyorsuszóstaféta;

1. UTE-csapata
(Szabados, Bozsi. Jakab) 3 p 22-4 mp, 2. FTC
A) csapnia 3 p 31.2 mp.

I. oszidlyíl hölgyuszó számok200 in mellúszás: 1. Brcucr Erzsébet MUE 3 p

2. John (cseh) 11 mp. Jahn az előfutamban
10.8 mp-et futott. — 400 m, síkfutás. 1. EfTenberger (cseh) 62.6 mp. 2. Deutscher Hakoah
Bécs). — 800 m. síkfutás. 1. Szabó (MAC) 1.58.8
mp. 2. Kostyak (Brünn) 2:02 mp. — Távolug

lok sorozatát. Ettől. kezdve a vendégcsapat is
gynkrnbbnn támadott és a 20. percben Nowosel
réven gólt lőtt. A Gradjanski fokozta az ira
mot, támadási-támadás után intézett a Bástya
kapuja ellen, n szegedi csapat védelme azon
ban bizlosnn állott lábán. A 25. percben Pos
sák lapos lövése a hálóba került. A Bástya át
vette a játék irányítását és a 35. percben újból
Possák révén negyedik góljához jutott. Szünet
után a 10. percben Schwarz lövése kapufáról
pattant n hálóba. A 11. és 15. percben Kitti
Possák átadásából két ujabb gólt lőtt. A 17.
percben Nowosel átdolgozta magát n Bástya
védelmén és 10 méterről gólt lőtt. A 29. perc
ben Hernádi—Kitti-akcióból utóbbi újból há'ól a helyezte a labdát. A 35. percben Schwarz
a 39. percben pedig Szedlacsek volt a góllővő.
4 kornerarány 5.4 volt a Gradjanski javára.
A csatársorban pedig a Possák—Szedlacsek—
Korányi II. szárny volt jó.

a vizipólócsapat nem kellett kedvező benyo
mást a vasárnapi sorsdöntő mérkőzésen —
az uszósport szakértői a Nemzetiek reneszán
szának visszatérését várják.)
A mérkőzések eredményei:
MUE—FTC 2:2 (1:0). (Az elsőosztúlyu baj
nokságért). Biró: Tichy Henrik. Gyönge mér
kőzés sok csapkodással és kevés vizipólóvaj.
A gólokat az FTC részéről Zentől és Székely,
a MUE részéről Petüs cs Mattyasovszky dob
ták.
NSC—Pécsi AC 6:5 (3:1, 4.4). (Döntő-mérkőzés az elsőosztályba való bejutásért.) Biró: vi
téz Jónás István. Az NSC az első félidőben
már 3:0 arányban vezetett, a félidő 3:!-re vég
ződött. A második félidőben a pécsiek nem
csak kiegyenlítették, de 4:3-ra vezetlek is. Az
NSC befejezés előtt egalizált. A 2X3 perces
meghosszabbított játékidőben az NSC két, a
Pécsi AC egy gólt lőtt és igy a végeredmény
6:5 a Nemzeti javóra. Az NSC e győzelmével
bejutott az első osztályba.

Európabajnokok
a ringben
Nemzetközi amatőr és
professzionista boxmérkőzések
a Sportarénában

Utolsó simitások egy héttel a bajnoki
start előtt
Nemzeti—Kispest 8:2 (3:2).
Gyenge nívón mozgott a két csapat mérkő
zése s a játék nagyon magán viselte a barátsá
gos jelleget.

Különösen a csatársorok rontottak sokat,
mig
A
inár
egy

a befutó Horváth a hálóba juttatta (1:0).

Nem sokkal rá szabadrugósból ugyancsak Hor

váth érte el a Nemzeti második gólját (2.-0).
Ezután a Kispest is támadásba ment át

és

Steiner szabadrúgását Senkey II. a kapuba fe
jelte (2:1). A 12. percben egyenlített ki a Kis
pest

Senkey II. labdája a kapufáról pattant
vissza s a befutó Harmath kapásból a
a hálóba lőtte (2:2).

Egyéb hölgyszámok:

Az NSC vizipólócsapala vasárnap
a Pécsi AC fölött aratott győ
zelmével bejutott az elsőosztályba
Az FTC vasárnapi uszóversenyének programjóm három vizipóló-mérkőzés volt kitűzve. El
sőnek uz FTC és a MUE jálszoltn le mérkőzé
sét az elsöosztályu bajnokságért. A meccs
gyönge játék után 2:2 arányban döntetlenül
végződött. Ezután következeit uz NSC és a
Pécsi AC dönlöjellegfl mérkőzése, amely vsak
meghosszabbítás után dőlt el uz NSC javára,
még pedig egyetlen góldifTcrcndűvnl.

A győztes NSC Igy visszakerült az elsőoMstályba.
(NB. Ar NSC évekkel ezelőtt n lóghatnimasabb magyar uszóegyesiilct voll. A klub
ban megindult bomlási folvnmal előbb az
első osztályban sikerrel szerepelt vizipólócsapatol 'etette vissza a második osztályba,
majd szétrobbant a hatalmas uszógárda is.
A nyilvánosság elől visszahúzódott klub a
nyugalmas, izgalommentcs időket szervezke
désre hnsrnólln fel és lágymányosi uszodájá
ban nz ifjú uszópemzedék kiképzésére fordí
totta minden erejét. Ez sikerüli is és — bár

Szepes második lett a gerely
vetésben, Szabó (MAC) győzött
800-on
Bécs, augusztus 31.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefonjelentése.) A WAF jubileumi atlétikai versenyének

Semlcr lefutott a balszélen és jó beadását
bubák góllá értékesítette (1:0).

Egy támadás során nagy kavarodás támadt
az Attila kapuja előtt és Semler a hálóba
vágta a labdát (2:0).
III. kér. FC—Pécs-Baranya 3:0 (2:0).
Pécs, augusztus 31.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Ezerötszáz nézőt produkált vasárnap Pécs

a meccsre, amelyet a III. kér. FC abszolút biz
tonsággal nyert meg. A Pécs-Baranyában Biri
A játék ezután ellaposodott és csak az utolsó helyeit Jandala védett. Somogyi még nem ját
percben élénkült meg a jálék, amikor Czétényi szott. A mérkőzési a pécsiek kezdték igen nagy
lelkesedéssel, de Kocsis három jó helyzetet ron
belőtte a győztes gólt (3:2).
tott el. A 10. perctől a III. kér. nyomult fel. Kü
Szünet után nem változott az eredmény.
lönösen Zilahi center mesteri irányítása vetette
Bocskay—Attila 2:0 (1:0).
előre a csatársort. Az első gólt Fenyvesi rúgta
Debrecen, augusztus 31.
a 24. percben. A 28. percben Biró (III. kér.)
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen miatt a biró 11-est Ítélt, melyet Foór mellé gu
tése.) Nem valami színes mérkőzést vívott egy rított. A III. kerület nagy fölénnyel küzdött
mással a két vidéki csapat. Mintha nem is a tovább. A 33. percben Fenyvesi ismét lefutott
szezon kezdete előtt egy héttel volnánk, olyan és beadását Lengyel gólba rúgta. A második fél
lélektelen, unalmas játékot nyújtott a két csa: időben a pécsiek felforgatták csapatukat. Halas
lett a center, de kényelmes játékával csak ron
pat.
tott. A 29. percben Schiller lefutásából Zilahi
Nem kombináltak a csapatok, nem építet
rugla a harmadik gólt. Ezután ellaposodott a
tek föl tervszerű támadásokat, hanem egy
játék. Köves és Toszler összeszólalkozott a pá
más hibáinak a kihasználását tartották
lyán, majd Teszler arculötőtte Kövest. A biró
szem előtti
természetesen kiállította. A győztes csapatban
Hát ez bizony nem jó előjel a szezonra. Kü
Zilahi, Lutz II., Fenyvesi és Lengyel, a Pécslönösen az Attila mutatott keveset. Igaz ugyan,
,
*
Palkó és Kovács
hogy a csatárai még eldöcögtek a 16-osig, ott Baranvában pedig Iváncsic
játszott jól.
azonban megállt a tudományuk. Bán, MaszVasas—Bak TK 3:1 (3:0).
lonka, Opata és Szemző voltak a csapat leg
jobbjai.
Az első ligába visszakerült Vasascsapat ked
A Bocskayban kitűnő volt a debütáló Dankó. vező benyomást keltett. A lejátszott barátságos
De Vincze, Teleky és Fejér is jó volt.
mérkőzésen a Vasas állandó fölényben volt.

Külföldi
futballeredmények

A magyar amatőr boxolósport legkiválóbb
NÉMETORSZÁG
képviselői hosszú szünet után ismét a ringbe
Balti válogatott—Délkelet Németország 4 : 2,
lépnek. Az őszi boxidény mar válogatott mér
kőzéssel teljesen egyenrangú nemzetközi küz Vfb Leipzig—-SC 99 Düsseldorf 4:3, Alemannia
—SC Dorlmund 4:2, Hcrla BSC—Berliner Kikdelemmel veszi kezdetét.
kers 6:2, Spielvereinig Fiirth—ASV Nürnberg
Az öt legjobb magyar boxoló a briinni vá
3:2, Bayernshof—IFC Nürnberg 2:1, Bayern
logatottal veszi fel a küzdelmet,
München—Wacker München 5:2, Karlsrube—
amely küzdelem tulajdonképen a tavaszi briinni Rastadl 3:3, Phönix—Sportfreunde Saarbrücken
8—8-as eredményt korrigálásának tekinthető. 3:1.
A magyar csapat összeállítása még nem vég
ROMÁNIA.
leges, csak az egy bizonyos, hogy a három
Nagyvárad: NAC—AMTE 8:2 (3:1).
Európa-bajnok Énekes (B. Vasutas Sport Club),
Temesvár: Törekvés—TUTE 5:3 (2:3), KaSzéles (FTC) és Szabó (BTK) alkotja a csa dima—Turul 2:0 (1:0), Gyapjuipar—Hajdúk
Egyéb versenyek.
pat gerincét.
3:0 (1:0), ZsSE—Rapid 3:1 (1:1).
II. osztály 100 m mellúszás: 1 Forrni FTC 1 p
Az amatőrök mérkőzését sz ökölvívó szövet
Reslca: TAC—RUTE 6:4 (2:1), Bánátul UDR
25 2 mp, 2. Bépa MAFC 1 p 27.4 mp. 3. Holtver ség korábbi határozatához híven arra is fel
1:1 (0:0).
senyben Kuslnszky FTC és Mezei FTC 1 p 32 mp. használják, hogy az érvényesülés elől elzárt
Arad: ATE—Olimpia 6:1 (2:0).
!i. osztályú 100 in gyorsuszás: 1. Flór Közg. magynr professzionista botolók helyzetén is
Gyulafehérvár: Mikai Viteazul—Tricolor 3:0
EAC 1 p 04.2 mp, 2. Csepela BBTE 1 p 05 2 mp. javítsanak. Ezt megvalósítandó két professzio
(1:0).
3 Jakab UTE 1 p 08.2 mp.
nista pár is ringbe lép majd ez alkalommal.
Vulkán: Unirea—Minerul 4:2 (2:0).
3X50 ni Ifjúsági vegyessta/éta: 1. MTK (Jónás.
Minden valószínűség szerint Micsicsák-SiBrassó: Marosvásárhely—Brassó 2:1 (1:1).
Hazai, Brandi) 1 p 46 mp. 2. FTC A) csapata liga és Hochmann—Hirsch mérkőzés kerül ez
JUGOSZLÁVIA.
1 p 46.8 mp. 3. BBTE I p 55 mp.
alkalommal sorra. A mérkőzés a városligeti
Jugoszláviában szeptember 6-ig tart a ful200 m ifjúsági mellúszás: I. Pázmány BBTE— Sportaréna ünnepélyes megnyitásával kapcso
KISOK 3 p 12.2 mp, 2 Nuber FTC- KISOK 3 p latban szeptember 6-án szombaton este J^9 balllilalom, a szövetség azonban felmentette a
négy belgrádi vezető klubot ez alól, akik kör
20 4 mp. 3. Sebestyén FTC—KISOK 3 p 25.2 mp. órakor kerül megrendezésre.
mérkőzést rendeztek a belgrádi alszövelség ja
4X?ÖO m ifjúsági gyorsuszástaféta: 1. MTK
vára.
Eredmények:
Szombat: Jugoszlávia—
(Sólyom, Brandi, Hód' II, Hazai) li p 08 4 mp,
Obilics 5:3 (2:3). — Soko—BSK 3:2 (2:1).
2 MAC 11 p 14 mp, 3. FTC 11 p 33.2 mp.
100 m junior hátuszás: 1. Bépa MAFC 1 p
Vasárnap: BSK—Obilics 3:1 (1:0). — Jugo
szlávia—Soko 1:0 (1:0).
28 mp, 2. Bajki MTK 1 p 30 mp, 3. Szainkó UTE
1 p 30.6 mp.

Szabó 718 cm-rel legyőzte
a japán Odáf a bécsi
nemzetközi versenyen

Az első félidő egyetlen gólja hullámzó, de
ennél eseménytelenebb játék után a 25 perc
ben esett.

Szünet ulán a Bocskay nagy erővel támadott,
a védelmek már inkább megfelellek.
Nemzeti támadásaival kezdődött a játék s de Szemző nagyszerű védésein minden meg
a 3-ik percben gólt ért el a Nemzeti. Déri hiúsult. Azt azonban már ő sem tudta megaka
dályozni, hogy a 16-ik percben Semler gólt ne
veszélyes labdát kiütött és
löjjön.

35.8 mp, 2. Veréb Ilona UTE 3 p 36.8 mp, 3.
Bécsi Klári III. kér. TVE 4 p.
100 m gyorsuszás: 1. Sípos Margit FTC 1 p
20 mp, 2 Takács Erzsébet MUE 1 p 294 mp,
3 Csányi Borbála FTC -KISOK 1 p 34.6 mp.
100 m hátuszás: 1. Szőke Katalin NSC 1 p 40.8
mp, 2. Kovácsv Erzsébet MUE 1 p 41.2 mp, 3.
Kovács Flóra MUE 1 p 47.2 mp.
3X.100 méteres hölgy vegyessta/éta: 1. FTC
A> csapata (Zsoldos. Sípos, Sányi) 4 p 52.8 mp,
2 MUE A) csapata 5 p, 3. MŰÉ B) csapata 5 p
12 2 mp.

50 m ifjúsági mellúszás: 1. Szász Magdolna
UTE 43.8 mp. 2. Dán Klóra FTC 46.7 mp, 3
Byarl Katalin UTE 52 mp.
50 m ifjúsági hátuszás: |. Bán Mária FTC 46.6
mp. 2. Báder Anna UTE 49.4 mp.
100 m ifjúsági gyorsuszás- 1. Pap Emília UTE
1 p 24 6 mp. 2. Somogyi Hedvig FTC 1 p 32 mp,
3. Somló Klóra 111. kér. TVE 1 p 39.6 mp.

cm. 2. Oda (Japán) 360 cm. 3. Höller (Bécs)
340 cm. — 4X/00 m. 1. MTK 43-4 rop. 2. Japán
43.6 mp. Gerelyvetés. I. Sumivoshi (Japán)
6(142 cm. (Japán rekord.)' 2. Szepes (MAC)
6592 cm.

gyenge védése magyarázta.

Már nz 1. percben Szedlacsek fordulásból
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tété.) Ar. csz/ki Gradjanski szegedi vendég gólt lőtt. A 7. percben Possák foly’ta.tn a gó

játékát mintegy 1000 főnyi közönség nézte- vé
gig
A Bástya csatárainak élelmes és gólratörő játékával ellenfele védelmének bizonyta
lanságát kihasználva,
gólzáport zúdított a vendégcsapat kapu
jára.
A Bástya játéka különösen nz első félidőben
eleven, ötletes volt. Mégis kiütköztek a csa
patból azok a hibák, amelyeket a szezón kéz
dele előtt okvetlenül ki kell küszöbölni a csa
patból. Különösen a közé.pfedezelhelye nz,
amelyet meg kell erősíteni, mert
Wahl nem
szerepelt teljes sikerrel. A védelemben Schmidt
nem tudta pótolni Kordnyit, mig a csatársor
bán feltűnést keltett Hcrnády ötletes, friss iá

Budapest, 1030 Bteptember f.

rás. 1. Szabó (PSC) 718 cm. 2. Oda (Japán)
Részletes eredmények:
100 m. síkfutás. 1. Yoshioka (Japán) 11 mp. 704 cm. — Rúdugrás. I. Nishida (Japán) 380

X Camera knockautos győzelme Bertazzolo ellen. Newyorkbó! táviratozzak, hogy
Camera vasárnap 40.000 néző .előtt mérkő
zött honfitársaival, Riccardo Bertazzolo eh
len, akit a harmadik menetben kiütött.
X Tennlszmérkőzés a Rottermere-serlegért.
Szombathelyről jelentik: A Rolhermere-serlegért
folyt városközi mérkőzések során vasárnap
Mátyásföld és Szombathely tenniszezői mér
kőztek. A vándordijas mérkőzést Mátyásföld
nyerte meg 3:2 arányban.

X Berlin—Köln városközi boxolótnérkőzés.
Berlinből jelentik: Vasárnap bonyolították le a

Berlin—Köln városközi boxolómérkőzést, ame
lyet Berlin ökölvívói nyerlek meg 10:6 arány
ban.
X Két egyesület jubileumi mérkőzése. Sátor
aijaujhelgről jelentik: A SAC és a Kassai AC
25 éves sportmüködésének jubileumára mérkő
zést játszott egymással, amely gyönyörű játék
után 2:2 (0:2) arányban döntetlenül végződött.
X Az északnyugati kerület stafétabajnoki
versenye. Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap
rendé, j meg a MASz északnyugati kerülete a
stafétabajnokságokat,
amelyek nagy részét
gyenge idő alatt nz ARAK nyerte.
X Német győzelem motorvezetéses kerékpáros
világbajnokságokon. A ma lefutott százkilométe
res motorvezetéses kerékpáros világbajnokságot
ezúttal a németek nyerték, Möller Erich hanno
veri versenyző révén. Részletes eredmény:
1.
Möller 1 ó 32 p 55 mp; 2. Paillard 300 méterrel,
3. Grassin 560 m-rel, 4. Crewel, 5. Lfiupig.

Dr. FÉNYES

ver-, bőr- és nemi-betegeknek rendel egész nap
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VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

második napja nagyszámú közönség előtt a kül
X A Dunántúl bajnoki kerékpáros körver
földi atléták tömeges részvételével folyt le. A senye. Szombathelyről jelenük: A Szombathelyi
verseny második napjának legjobb eredményét a Kerékpár Egylet vasárnap rendezle 100 kilo
gerelyvetés hozta, ahol
méteres országúti kerékpárkörversenyét Dunán
Szepes, bár 6592 cm-t dobott, mégis vereséget
túl kerületi bajnokságáért. A versenyben tizen
szenvedett ■ japán rekorddal győző Sumiöt kerékpáros indult. Az útvonal Szombathely
yoshitól.
— Körmend — Rum — Ikervár — Sárvár —
Szépen szerepelt a pécsi Szabó, aki a távol Szombathelyen keresztül vezetett. Győztes Ko
ugrásban a japán Oda fölött aratott szenzációs vács József SzKE 3 óra 07 p. 34 mp., aki győ
zelmével a dunántúli kerület országúti bajnoka
győzelmet.
lett. Második Rnndweg János Sz
Haladás 3
Szabó 718 cm-t ugrott, mig Oda 704 cm-ig
óra 07 p. 34.1 mp., 3. Kiss Károly Sz. Haladás
vitte.
X
Az
MTE
propaganda
atlétikai
versenye.
Szabó Miklós 800on győzőit a hossz utánfutó
Vasárnap délelölt rendezte meg nz MTE szoká
Kostyák ellen.
sos propaganda atlétikai versenyét, amelyen né
hány tehetséges újonc atléta tűnt fel. A verseny
keretében volt egy 2000 méteres előnyverseny,
amelyben Németh József 5.5Ö.4 mp-es kitűnő

időt ért el.

X A gelsbergi motorkerékpár-verseny. A II.
Geisberg versenyen, amelyet 11.900 méteres té
ren. 800 méteres magasságkülönhözel és he
lyenként 2— 12%-os emelkedési pályán futottak
l<\ jó eredmények voltak. A motorkerékpárok
legjobb idejét az angol Bullus futoltu NSU gé
pén 7:505 mp.-es idővel.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDA) MCINTÍZET R. T. KÖBFORGOGÉPE )N. BUUÁPBST,

Magyar Légiforgalmi RT.
ŐSZI MENETREND
Érvényes 1930 október Sl-ig.
7.00 15.00 ind.
8.40 16.40 érk.

BUDAPEST
WIEN

érk.
ind.

9.45
8.15

17.50
16.00

Vssárnspokon ss slábbi menetrend érvényes:
érk. 11.00
7.00 ind.
BUDAPEST
ind. 9.30
8.40 érk.
WIEN
érk
BUDAPEST
14.50 Ind.
ind.
PÉCS
16.00 érk.
érk.
PÉCS
16.10 ind.
ind.
KAPOSVÁR
16.30 érk.
Naponként, vasárnap kivételével

910
8.00
7.50
7J0

Ar autók indulnak: Budapesten, n Vád-utca 1. sz.
alól 45. Wienben a Bristoltól 40. Pécsett a Taussbanktól 30. Kaposváron a Son>ogvmc«yeí Takarék
tói 30 perccel a repülőnél' indulása előtt
Felvtl
«osltés
*
és legyvtlUs: Magyar Léniloraalnu Itt
IV.. Véd utca 1 Tel: MM -SX.. Központi Menetjegytroda es sz összes fiókok Wienben: Lidii elsebnreav
Kérntnenina ft Tel : R W19Ő
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A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ
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