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Magyar úszó- és vizipófógyőzefem Parisban

A Kormányzó vasárnap 
Kinevezte az uj Kormányt
Ernszt Sándor nyilatkozott: a numerus ciausust az összes közén- 
iskolákba Is szeretne behozni - Vargha Imre Wbb nyilvánosságot kíván 
a 33-as bizottságnak - Három részre oszlik a pénzügyminisztérium 
vezetése -Teleszky irányitla a szanálást - Bethlen István kedden elutazik 
- Kedden a 33-as bizottság elő kerülnek a takarékossági rendeletek

Károlyi Gyula Összehívja a parlamentet
Vasárnap délelőttre Immár mégis végleg itását. A teljes bizonytalanság közepette lé- 

megalakult az uj kormány, amelynek meg-lpett közbe azután Bethlen István gróf mi- 
slakitása elé annyi nehézség tornyosult, Iniszterelnök, akinek akciója teljes sikerrel 
hogy még mint ismeretes. Károlyi Gyula járt és az uj kormány vasárnap végleg meg- 
gróf szombaton délután visszaadta megbiza-lalakitottnak tekinthető.

Ma délben teszi le az esküt az uj kormány
A kabinet végleges névsora a következő: 
Miniszterelnök: KAROLYI GYULA gróf, 

aki egyszersmind ideiglenesen vezeti a pénz
ügyminisztériumot is.

Külügyminiszter: WALKÓ LAJOS.
Belügyminiszter: KERESZTES-FISCHER 

FERENC.
Kereskedelmi miniszter: KENÉZ BÉLA. 
Földmivelésügyi miniszter: IVÁDY BÉLA. 
Igazságügy miniszter: ZSITVAY TIBOR.
Honvédelmi miniszter: GÖMBÖS GYULA. 
Közoktatásügyi miniszter: ERNSZT SÁN

DOR, aki egyszersmind ideiglenesen vezeti a 
népjóléti minisztériumot is.

Tárcanélküli kisgazda-miniszter: MAYER 
JÁNOS.

A kinevezésekre vonatkozó kormányzói 
kézirat a Budapesti Közlöny hétfői rendkí
vüli kiadásában fog megjelenni és ugyan
csak

hétfőn délben 12 órakor jelennek meg 
nz uj kormány tagjai a kormányzónál, 

hogy letegyék a hivatalos esküt.

Az eskütételen, mint zászlósurhelyettcs gróf 
Széchenyi Emil koronaőr fog funkcionálni.

Elsőnek gróf Károlyi Gyula miniszterel
nöktől veszi ki az esküt az államfő 

és ennél az aktusnál Zsitvay Tibor igazság- 
ögymlniszter olvassa fel az eskíitnintát. 
Azután a kormányzó visszavonul, majd gyü
lekeznek a szertartási teremben a kormány 
többi tagjai, felállnak sorba, elsőnek az 
1848. III. t.-c. felsorolása szerint a külügy
miniszter, utána sorban a többiek s legutolsó 
a sorban a tárcanélküli miniszter. Amikor 
n kormány tagjai ilymódon elhelyezkedtek, 
Rróf Széchenyi Emil kíséretében újból meg
jelenik a kormányzó és

bárezlházl Bárezy István mlnlszterelnök- 
’égl államtitkár olvassa fel az eskü

mintát.
A kormány tagjai fekete diszmagyarban je
lennek meg az eskütételen, melynek megtör
ténte után a kormányzó rövid kihallgatáson 
fogadja először a miniszterelnököt, azután 
külön-külön a kormány minden egyes tagját.

Bethlen utolsó napja — 
Károlyi első napja

A kormány megalakulásának hírére vasárnap 
már a kora délelőtt élénk mozgás volt a budai 
Várban.

Bethlen István gróf voh miniszterelnök 
kora reggel már hivatali szobájában volt.

Kora délelőtt meglátogatta, hogy elbúcsúzzon 
tőle József kir. herceg, nemsokára De 
Vlenne francia követ jelent meg a miniszter
elnöknél, majd 1 óra felé fogadta Scitovszky 
Béla volt belügyminiszter és felesége látogatá
sát. Egyébként

Bethlen István gróf egész nap hivatalában 
tartózkodott

és csupán egészen kora reggel távozott el más
fél órára hivatalából.

Károlyi Gyula gróf miniszterelnök ugyan
csak korán reggel mór hivatalában volt talál
ható, ahol elsőnek Kenéz Béla kereskedelmi 
minisztert fogadta, s ennek a látogatásnak a 
nyomán végleg elhatároztatott, hogy a kereske
delmi tárcát Kenéz Béla veszi ót.

A kereskedelmi miniszter távozása után 
bárezlházl Bárezy István miniszterelnökségi 
államtitkár jelent meg az uj miniszter

elnöknél,
akivel megbeszélték a holnapi eskütétel rend
jét és megtették az intézkedéseket arra, hogy 
az uj kormány kinevezésére vonatkozó előter
jesztés a kabinetiroda utján az államfő elé ke
rüljön. .

Bárcziházi Bárezy István még fenn tartózko
dott n miniszterelnöknél, amikor

megjelent a miniszterelnök előszobájában 
Vargha Imre pénzügyminiszteri államtitkár.

A Hétfői Napló munkatársa megkérdezte 
Vargha Imre államtitkárt, hogy nem miniszteri 
kinevezéséről von-e szó.

— Szó sincs miniszterségről. Hogy miről van i már bement a miniszterelnök dolgozószobájába 
szó, arról csak akkor, beszélhetek, ha már a és a kihallgatás még tartott, amikor feltűnt az 
miniszterelnök urnái kihallgatásom befejező-1 előszobában Einsrt Sándor közoktatási minisz- 
dött. I tér,' aki ugyancsak a miniszterelnököt kereste

Néhány pillanat múlva Vargha államWkár I fel.

A mostani kölcsön másfél évre elegendő — 
mondja a pénzügyminisztérium vezetője

Természetesen várakoznia kellett és ezalatt 
az idő alatt a Hétfői Napló munkatársának 
volt alkalma

A KÖZOKTATÁSI miniszterrel 
beszélgetni.

— Van-e kegyelmes uramnak valami már 
elhatározott programja a közoktatási tárca 
jövő munkatervére vonatkozólag? — kérdez
tük.

— Egyelőre csak egy elgondolás van,
a legszigorúbb takarékosság

és semmiesetre sem akarok nagy elődömnek 
rossz utódja lenni. Különben éppen a köz
oktatási tárcánál nagyon óvatosnak kell 
lenni, mert hiszen mindenesetre biztosítani 
kell kulturális fejlődésünk előbbrevitelét. Az 
is igaz, hogy a közönségnek az ilyen pro
gram egyszer tetszik, egyszer nem.

— Mi volt az oka annak, hogy olyan ne
hezen oldódott meg a pénzügyminiszterség 
kérdése? — hangzott a második kérdés.

— Hát ez bizony — mondja nevetve 
Ernszt Sándor — úgy történt, hogy

kritikus volt bőven, de bátorság annál
• kevesebb

a felelősség vállalására.
— Lehetséges az, hogy megszűnik a nép

jóléti minisztérium?
— Nem lehet megszüntetni, mert olyan 

szociális feladatokat kell teljesítenie, 
amelyeket más minisztérium keretében alig 
lehetne ellátni.

— Nem tudja kegyelmes uram, hogy mi 
lesz a hatásköre a kisgazdaminisztériumnak?

— Hűt megszaporodtunk, talán ez is ta
karékosság.

Közben megnyílt a miniszterelnök szobá
jának ajtaja, kilépett azon Vargha Imre ál
lamtitkár, hogy nyomban bezáruljon az ajtó 
Ernszt Sándor mögött.

Most azulán folytatódott a beszélgetés

VARGHA IMRE
pénzügyi államtitkárral, akihez ismét azt a 
kérdést intéztük, hogv nem mint pénzügy-* 
miniszter jött-e ki a kihallgatásról.

— Ismételten kijelentem, hogy nem va
gyok pénzügyminiszter — mondotta az ál
lamtitkár — és egyelőre, mig véglegesen be 
nem töltik a pénzügy miniszteri széket, a 
miniszterelnök ur veszi át a tárca vezetését. 
Én

megbízást kaptam arra, hogy a minisz
terelnök ur vezetése mellett, mint a mi
nisztérium politikai államtitkára funk

cionáljak
és ebben a minőségben esetleg, ha szükséges 
lesz, a parlamentben is képviselem a minisz
tériumot.

— Lesz-e valami a hosszúlejáratú kül* 
földi kölcsönből?

— A tárgyalások folynak — mondotta r' 
államtitkár, — de

a mostani kölcsön másfélévig elegendő 
arra, hogy pénzügyi háztartásunkat rendben 
tartsuk.

— A szanálásra vonatkozólag milyen in
tézkedések következnek most a 33-as bizott
ság állal elfogadott javaslatok alapján?

— Elkészitettiik a különböző tervezeteket, 
amelyek elsősorban a tisztviselők fizetés
redukciójára, a forgalmi illetékek felemelé
sére és a magánalkahnazottak külön adójá
nak felemelésére vonatkozik. Ezeket

a rendelettervezeteket a 83-as bizottság 
keddi ülésén előterjesztjük 

és azután azok alapján megtörténnek a szük
séges adminisztratív intézkedések.

— A kiküldött ötös bizottságnak mi a fel
adata?

— Az albizottság dolga, hogy
végigmegy a költségvetés összes téte
lein és azután számbaveszl az ország 

leherbiróképességét
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iés ennek alapján állapítjuk meg a költség
vetést is.

Mindebben nincs titok — folytatta 
Vorpha államtitkár — aminthogy én 

teljeaen feleslegesnek tartom most már 
■ M*as bizottságnak, Illetőleg a bizottság 
tárgyalásidnak eddigi nagy titokzatossá

gát és titkosságát és én mindenesetre 
rajta leszek, hogy a közvélemény bglyés 
Informálása céljából es a titkolódzás 

megszűnjék, 
mert talán erre szükség volt az első napok
ban, azonban most már nincs annak semmi 
értelme.

Ernszt Sándort A numerus clausust az összes 
középiskolákban is szeretném behozni

Még tartott a beszélgetés Vargha Imre ál
lamtitkárral, amikor Károlyi Gyula gróf 
miniszterelnök szobájából kijött Ernszt Sán
dor közoktatási miniszter. Es most mór 
vele folyt tovább a beszélgetés.

A közoktatási miniszter valósággal kedv
teléssel állta a kérdések ostromát.

— Megmarad a népjóléti minisztériumi — 
volt az r/,s/5 kérdés.

— Most Is azt mondom, hogy megmarad, 
de

nehogy azf gondolják, hogy én most két
— A numerus elausust az összes lüizépis kólákban is szeretném behozni és meg

vallom, hogy ezt megfontolás tárgyává is fogom tenni.
Németországban is nagy nehézségekkel küz
denek azon, hogy az intelligens középosztály 
be nem váltható és meg nem valósulható 
teljes elhelyezkedésének kérdését megold
ják. Az állam nem tud már helyet adni az 
intelligenciának. Én évek óla töprengek már 
ezen a kérdésen, mert hiszen már most 
hosszú idő óla itt van elöltünk u nagy prob
léma, hogy hol helyezkedjenek el az egye
temet végzett intelligens emberek? Azt 
mondják, hogy sok az egyetem; ott van 

nem vezet semmiféle felekezeti szempont, csak az, hogy minden kiváló képességű 
egyén elvégez bease iskoláit,

azonban a rostálás már a középiskolákban 
megtörténhessék.

— Ml történik a Collcglum Hungarlcu- 
mokkall

— Hát azokat egyelőre fenntartjuk, bár 
fulságosnn sokba kerül egyik-másik, de én 
hangsúlyozom, hogy

takarékos, de nem romboló miniszter 
vagyok.

— A népiskoláknál úgysem lehet takaré

Vargha Imre, Darányi Kálmán és Petri Pál 
államtitkárok maradnak, Széli József jön, 

Prónay György brüsszeli követ lesz
A tűit Magyarország miniszterelnökét rendes 

ebédelő lielyérs,
a Dunapnrt egyik polgárt éttermébe vitte, 
ahol mint rendesen, elfogyasztotta szerény 

leves, hun és gyümölcsből álló ebédjét
és azután sietve lakására ment.

A vasárnapi napra a hivatalos tanácskozá
sokul végleg be is fejezte, a délutánt lakásán 
töltötte s előkészítette nz cgvségespárt hétfői 
értekezletén elmondandó korniányprogranimját.

A kormány lemondásával egyidejűleg tudva
levőleg lemondottak n politikai államtitkárok 
is. Erek közül, mint beavatott forrásból érte
sülünk,

Vargha Imrén kívül, mint miniszterelnök
ségi államtitkár Darányi Kálmán és miül 
közoktatás államtitkár Pelry Pál megma

radnak a helyükön.
Valószínűleg uj államtitkárt kap a népjóléti 
minisztérium arra az időre, amíg Ernszt Sán
dor vezeti azt, s hír szerint

tizéll József főispán kerül a népjóléti mi
nisztérium politikai államtitkárt székébe.

Megszűnik a kereskedelmi minisztérium, a bel- 
ügyminiszlérium és igazságügyminisztérium ál
lamtitkári állása és valósziníileg ugyanerre u 
sersra jut a honvédelmi minisztérium állam
titkársága is.

Frónay György báró — mint ló forrásból 
értesülünk — brüsszeli küvetségllnk veze

tését fogja átvenni.
Még a holnapi napon az uj belügyminiszter

iek
benyújtják lemondásukat a főispánok Is

a valóságban tehát ő lesz a végrehajtója a kormány takarékossági rendsza
bályainak.

H’n/AÓ Lajos külügyminiszter feladata I pénzügyi politikának gerincét mégis a kli
pedig a pénzügyminisztérium körül abban lönböző külföldi tárgyalások adják meg s 
csúcsosodik ki, hogy a jövendő magyar | miután

Walkó Lajosnak kitűnő neve és tekintélye van külföldön, tehát mint külügy
miniszter, ő fogja vezetni a külföldi pénzügyi tárgyalásokat is.

Vargha Imre államtitkár pedig a folyó 
adminisztratív ügyek Intézésének az élén 
áll, amelyre kétségtelenül megvan a kellő 
szakértelme és hiuatotlsdga, eltekintve altól, 
hogy az adóigazgatásnak egyik legelső szak
tekintélye.

Mint jeleztük,

Teleszky János volt pénzügyminiszter

Kenéz Béla nyilatkozata miniszteri 
programjáról

A kereskedelmi miniszteri lArca körül Is 
meglehetős nehézségek mutatkoztak, míg végre 
azután vasárnap délelőtt tisztázódott a helyzet 
és Kenéz Béla dr. fogja betölteni az uj kor
mányban a kcreskedulmi miniszteri tárcát 
Kenő Béla dr.. aki annakidején mint a keres
kedelmi minisztérium titkár* került egész fia
talon a kolnrsvárl egyetem statisztikai kated
rájára, kétségtelenül

fizetést fogok kapni,
mert ez már sok volna. Mindenesetre uj hi
vatásomban roppant nagy kímélettel és na
gyon takarékosan fogok mindent teljesíteni 
és igyekezni fogok Eötvös József, Trefort 
Ágoston és Klcbelsberg gróf nyomán minden 
erővel arra törekedni, hogy ez a takarékos
ság ne ártson meg a magyar kultúrának.

— Mi történik a numerus clausussal?
Ernszt .Sándor népjóléti miniszter nem 

tért ki a kérdés elöl, hanem teljes határo
zottsággal a következőket mondotta:

Svájc, ép olyan kicsi állam, mint mi és öt 
egyeteme van. Sajnos

Magyarországon, aki a diplomát meg
szerezte, az szinte állami garancialevél

nek tekinti azt az elhelyezkedésre, 
holott az élet felforgatta ezt az elméletet, s 
‘gy gondolkodnunk kell azon, hogy az egye
temi főiskolákra lehetőleg a Ing jobb unyrig 
kerüljön. Kijelentem, hogy mikor a nume
rus clausus kiterjesztésére gondolok, 

koskodni, legfeljebb arról lehet szó, hogy 
kisebb községekben ne legyenek az állami 
iskolákkal parallel felekezeti iskolák is, s 
czúltul mindenesetre nagy megtakarítást ér
hetünk cl — fejezte be az intervjut.

Ernszt miniszter ezután el is hagyta a 
külügyminiszteri palotát s néhány pillanat 
múlva már eltávozott onnan Károlyi Gyula 
miniszterelnök is, aki ezúttal kivételesen 
szürketaxiba ült és nem siklón távozott a 
várból.

és amint értesülünk, a főispánt karban Is na
gyobb ' változások lesznek.

Teleszky János irányítja 
a szanálást, már kész is 

a terve
— Tudvalevőleg a kormányalakítással 

kapcsolatban
a legnehezebb kérdés volt a pénzügy

miniszteri tárca betöltése,
amelyre elsősorban Teleszky János, majd 
Walkó Lajos volt kiszemelve, azonban Te
leszky már az első alkalommal elhárította 
magától a tárca vállalását, mig Walkó Lajos 
napokig tartó kapacitákis után sem volt haj
landó elvállalni a pénzügyminiszteri tárcát. 
Az ekörül támadt nehézségek miatt, mint is
meretes, majdnem meghiúsult a Károlyi
kormány megalakulása, mig végre azután 
mégis sikerült megfelelő megoldást találni 
a pénzügyi tárca munkájának ellátására 
vonatkozólag is.

A pénzügyminisztériumot tehát névleg 
éa Idelglencaen Károlyi Gyula gróf mi
niszterelnök vezeti, de annak vezetése 
tulajdonképpen most három részre 

oszlik meg.
Teleszky János, aki elvállalta a 88-as bizott
ság ötös, illetve mpst már hatos albizott
ságának az elnökségét, fogja irányítani a 
pénzügyminisztérium szanálási munkájút,

nek a mostani eljövendő korszakban 
meglehetős tevékeny szerepe lesz, 

nemcsak mint a hatos bizottság elnöke, 
hanem azért, mert ö von hivatva a pénzügyi 
szanálás irányítására s erre vonatkozólag, 

teljesen kész szanálási tervezete van 
és szombaton reggel már teljesen részletesen 
le is tárgyalta Károlyi Gyula miniszterel
nökkel.

teljesen uj irányt fog balerinát a kereske
delmi minisztérium munkásságába 

és azok, akik ismerik felfogását, azt hangoztat
ják. hogy elsősorban a kercskcdclom és az ipar 
érdekeit fogja a kabinetben képviselni.

Az uj belügyminiszter, Keresztes Kscher Fe
renc Baranya és Somogy vármegye, valamint 
Pécs város főispánja, hir szerint egyike a leg

kiválóbb közigazgatási szakembereknek, aki

mér évekkel ezelőtt — amikor Scitovszky bel
ügyminiszter tévő táláról beszéltek —, ki vojt 
száméivá a belügyminiszteri tárcára.

A Hétfői Napló munkatársa beszélgetési foly
tatott

KENÉZ BÉLA kereskedelmi miniszterrel 
és megkérdett® öt jövő programújára vonat
kozólag.

— Váratlanul ért a megtisztelő megbíza
tás — mondotta a kereskedelmi miniszter 
munkatársunknak — és Igy tulajdonképpen 
nem itt mondhatok semmit arról, hogy mi a 
programmoin. Annyit mondhatok, hogy 
mindig az volt az álláspontom és ma is, 
hogy

minden foglalkozást! polgárnak ebben 
az országban meg kell találni a maga

Az uj kormány hétfőn este az egységes
pártban mutatkozik be, amelyen

Károlyi Gyula gróf hosszabb expozét 
mond, s ismertetni fogja e kormány 

miinkaprograminját.
Kedden délelölt sajtófogadás lesz, ame

lyen a sajtó képviselőivel ugyanesak ismer
teti a miniszterelnök jövendő munkaterveit.

Kedden délután tartja az uj kormány 
első minisztertanácsát, 

amelyen határozni fognak a parlament ősz- 
szehivásáról,

E tekintetben voltak olyan hírek és ezt 
különösen a kereszténypártban lansziroz- 
lák —, hogy az uj kormány bemutatkozá
sára felesleges összehívni a parlamentet, 
hanem elegendő a 33-as bizottság előtt való 
megjelenése.

Gróf Károlyt Gyula miniszterelnök azon
ban, alkotmányos érzületénél fogva mégis 
úgy döntött, hogy

össze fogják hívni az országgyűlést 
s a kormány mindenesetre alkalmat vesz

Károlyi Gyula ma az egységespártnak, 
holnap a sajtónak nyilatkozik

Károlyi Gyula nem költözik a miniszter
elnöki palotába

Bethlen István volt miniszterolnök, a minisz
terelnöki palotában igénybevette a mindenkori 
miniszterelnöknek kijáró magánlakosztályt, 
Hogy hova fog költözni, arról még nem történt 
Intézkedés, de a miniszterelnök lakosztályának 
kiüritéce és az uj miniszterelnöknek való át
adása jiem is sürgős.

Károlyi Gyula gróf nem fog beköltözni a

Rassay, Dési, Friedrich és Fenyő Miksa, 
véleménye az uj kormányról

A Hétfői Napló munkatársa különböző párt
állású politikusokhoz fordult, hogy megkér
dezze a véleményüket az uj kormányról.

A politikusok véleményét alább közöljük. 
RASSAY KÁROLY

— Aki figyelemmel kisérte a kormányválság 
eseményeit, az egységespárli képviselőknek az 
államfőhöz turnusokban való felvonulásét, 
egész a tegnapi tragikomikus Jelenségekig, an
nak nem okoz meglepetést az uj kormány 
összetétele. Igazán

sajnálom gróf Károlyi Gyula áldozatkész
ségét, 

mert hiszen feladatot róttak rá. Azt kívánják 
tőle, egy tízéves kormányzati rendszer össze- 
cmlaránál alakítson kormányt és a politikai té- 
nyrzök azzal a feltétellel kötőtűik meg a kezét, 
hogy a tiz éve uralkodó két párt frakciójának 
személyi ambícióit kielégítse Gróf Bethlen Ist
ván beváltotta azt nz ígéretét, amelyet az egy
ségespárt deputációjának tett: ez a kormány 
valóban biztosítja az eddigi kormányzati rend
szert és szellemében nem lesz változás, sót

mint a lehetetten Idők reneszánsza Jelent
kezik a tárcanélküll minisztérium és Ernszt 
Sándor közoktatási miniszter megdöbbentő 

reformtervezete, 
amely most már a tanszabadság maradékait Is 
le akarja rombolni.

— Csak a történelem mérheti majd fel azt, 
amit a felelős tényezők az elmúlt években és 
napokban az országnak kárt okoztak — foly
tatta Rassay. — Mi várjuk ez uj kormányt, 
amelynek működése nem merülhet most már ki 
üres Ígéretükben,

letteket várunk
s ehhez szabjuk majd állásfoglalásunkat. Egy
előre még résztveszek a 33-as bizottságban, 
amelynek részére több nyilvánosság biztosító- 
iát követelem. Kr. uj kormányra vár az, hogy 
feleletet adjon mindazokra a kérdésekre, ame
lyekkel a múlt kormányzat adós maradt. Az or
szág végre joggal várhatja a soha nem várt ál
dozatok előestéjén, hogy

őszintén tárják fel előtte a helyzetet, 
amelybe a tízéves kormányzati rendszer jut
tatta.

FENYŐ MIKSAI
— Arra kérdésre, hogy ml a véleményem az 

uj kormányról, nem a magyar gyáripar szem
pontjából nyilatkozom — amelynek véleményét 
egy pár exccllcncc gazdasági kérdésben éppen 
úgy, mint a mezőgazdaságot nem kérdezték 
meg —, hanem sz országgyűlés tagjaként, aki 
mint púrtonklvüli képviselő határozott program
mal foglal helyet a képviselőházban.

— Kénytelen vagyok ■ legnagyobb rezer
vál tsággal nyilatkozni az uj kormányról.

A nevek igen liszlelelrenjéllóak. Mindegyik tu
dást jelent, tapasztalatot és felelős komoly aka
rást. kt Irányt és programmot azonban, amely
nek alapján az országot ebből a sulvos vál 
sárfiól kivezetni akarják, a miniszterelnök ne
vének kell jelentenie. Az ő cselekedetei és kon
cepciója alapján kell megítélni, hogy mit jeleni

boldogulását
és mivel én a kereskedelem és ipar ügyeinek 
intézésére leszek hivatott, ennélfogva 

minden törekvésem az lege, hogy ez az 
elv a legmesszebbmenfileg érvényesüljön 

egeknél a foglalkozási ágaknál Is.
Annál is inkább gondolnom kell erre, mert 
tudom, hogy úgy a kereskedelem, mint at 
Ipar, megirdemi a segítést a mai nehéz 
helyzetben.

VJ ember még a kabinetben ivády Béla föld- 
mivelési miniszter, aki tudvalevőleg hosszú 
ideig teljesített a földmlveJésiigyi minisztérium
ban szolgálatot,

mint miniszteri tanácsos vonult nyugalomba 
és eiőslzben a második nemzetgyűlésen kapott 
mandátumot.

magának arra, hogy az országgyűlés bízok 
mát kérje további munkásságához.

Bethlen búcsúzik és indul 
fakére

Az egységespárt hétfő esti értkezletén •—• 
az eddigiek szerint — meg fog jelenni 
Bethlen István volt miniszterelnök is, hogy 

elbúcsúzzék a párt tagjaitól, 
aminthogy hétfőn délelőtt ünnepélyesen eh 
búcsúzik a miniszterelnökség tisztikará
tól is,

Bethlen István gróf kedden elutazik 
Budapestről inkei gazdaságába, 

s valószínűleg ott fogja kipihenni közel ll 
esztendős miniszterelnökségének fáradal
mait.

A kormányzó a kormány felmentése 
alkalmával rendkívül meleghangú el- 
Ismerését nyilvánítja Bethlen látván gróf 

miniszterelnöknek
eddigi munkásságáért.

miniszterelnöki palotába, mert nem hagyja ? 
ott eddigi lakását.

A külügyminisztérium még vasárnap délbe* 
liöpiávjralban értesítette összes külföldi képvi
seleteinket a kormány változásáról.

Az uj kormány megalakulásáról és eskü* 
tételéről vasárnap este a Magyar Távirati 
Iroda hivatalos közlést adóit ki.

az uj kormány az ország részére. Éppen ezért 
a legnagyobb zavarban vagyunk, mert hiszen a 
miniszterelnök ur személye fehér lap: amelyre 
a jövőben íródnak sorok. Puritán egyéniség, jó 
gazda, jószéndéku hazafi, de annyit tudunk^ 
hogy kabinetalakilási munkálatainál és fárado
zásainál

mások tanácsára volt utalva, mert nem 
Ismeri sem az embereknek, sem a dolgok

nak egymáshoz való viszonyát,
távol élt a politikai élettől, splendid isolatións 
bán.

— Ilyen körülmények között ha nem l| 
mondhatunk véleményt,

várnunk kell, 
amíg az emberekkel és dolgokkal megismerte* 
dik és ezután ismeretei alapján cselekszik. 
Hogy az ország várhat-e, mikor már tegnap lelt 
volna szükség cselekedetre, arról most korai 
nyilatkozni.

FRIEDRICH ISTVÁNj
Azt látom, hogy az uj kormány meg* 

alakulásával a válság személyi része megöl* 
(látott. Köztudomású, hogy a kormány, 
bukása gazdaságpolitikai okokból történt és 
most mégis egyszerűen kockát vetettek egy* 
más között, hogy a sors szabja meg, ki le* 
gyen miniszter. Nagyon derék urakat látok 
a kormányban, de sejtelmem sincs arról, 
hogy milyen gazdasógpolitikai irányt képvi* 
seinek. Egy bizonyos:

semmi sem változóit, csak a miniszterek 
személye.

—- Az ellenzék is ott fogja folytatni a har* 
cot, ahol elhagyta. Vége a Treuga Deinck,

__ «z ellenzék tovább fog küzdeni
a nemzet igazságaiért,

DÉSI GÉZA:
Bethlen István gróf zsenialitása és céltudatos 

kormányzása alatt
a lelki válság enyhült és halványodott, 

s ti# nem Jön közbe a világgazdasági válság, 
akkor Bethlen István gróf az országot szellemit 
anyagi, erkölcsi virágzás magas fokára emelte 
volna.

Sajnos, a gazdasági válság bizalmi válsággá 
fajult.

— A kormány meg fogja érteni az idők pa
rancsát, amikor tekintet nélkül egyes kiváló 
egyének vagy osztályok különleges érdekeire, 

M egyetemes érdekeket fogja istápolnl 
és senkii sem részesít kivételes kedvezményig 
Meggyőződésem szerint a mai válság rövid idő 
múlva enyhülni fog. Természetesen a kormány 
egymagában mindent nem végezhet el, szüksége 
van a: egész nemzet segítségére. El kell tehat 
hallgatni a meddő éa gyűlöletes hangoknak 
mindenkinek kötelessége, hogy a nehézidők* 
ben félretéve az egyéni érdekeket, a külön ér* 
dekeket, vállvetett erővel küzdjön a szebb s 
jobb magyar Jövendőért. _

i. ....> . . Herezeg Je«ő
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CsecsemOhoiitesteket csempészett 
a szegedi fogadalmi templomba 

egy erűit
Az anatómiai intézetből lopta a holttesteket

Szeged, aug 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Borzalmas leletre bukkantak va
sárnap délelőtt Szegeden a Szent Rókus egy
házközség templomában. A kora reggeli 
órákban, néhány perccel a templom kinyi
tása után a templomba igyekvők

egy csecsemőholttestet találtak a szen- 
teltvlztartóban.

A borzalmas lelet nagy izgalmat keltett a 
reggeli misére igyekvők között és mielőtt 
még intézkedhettek volna, már

a templom másik szenteltviztartójában

Tízévi bujkálás után elfogtak 
egy szökött rabot

Külföldről Nagykanizsára hozta a honvágy
Nagykanizsa, aug. 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Érdekes előzmények után került 
tegnap a nagykanizsai rendőrség kezére 
egy szökött rab.

Szukovics Károly kiskanizsai cserenes- 
segéd a kom műn alatt szerepet játszott és

a proletárdiktatúra bukása után a bí
róság ötesztendei fogházra Ítélte.

Szukovics Vácott kezdte meg büntetésének 
kitöltését. A jó magaviseletü rabot egy év 
múlva mezei munkára rendelték ki és

Szukovics megszökött.
Körözőlevelet adtak ki ellene, de nyoma- 
veszett. A szökött rab sokáig

Éjszakai tűzharc az erdőőr 
és az orvvadász között

A csendőrök elfogták a megsebesült orvvadászt
Gróf Széchenyi Frigyes somogytarnócai bir

tokán az utóbbi időben orvvadászok garázdál
kodtak. Többször meg is támadták az erdőőrt s 
éppen ezért fokozottabban ellenőrizték, hogy 
az éjszakai órákban nem tartózkodik-e idegen 
az uradalomhoz tartozó erdő közelében.

Szombatön éjszaka éjféltájban Bitó Ferenc 
•rdőőr arra lelt figyelmes, hogy

a kukoricásban valaki motoszkál.
Zseblámpájával bevilágította azt a helyet, 
ahonnan a gyanús zajt hallotta. Mintegy há
romszáz lépésnyi távolságra egy ismeretlen 
embert látott állni, aki mikor észrevette, hogy 
figyelik, leguggolt a kukoricásban. Az idegen
nél vadászfegyver volt. Bitó fölszólitotta, tegye 
le a fegyvert, mire

az éjszakai látogató egy lövést adott le az 
erdőőr Irányában.

A golyó szerencsére nem talált és most már 
Bitó is védekező állásba helyezkedett. Fegyvert 
ragadott és újból felszólította a lövöldöző em

Jimmy Walker vasárnapja 
a Hullámfürdőben, a Svábhegyen 

e's a Margitszigeten
Egy magyar pulikutya is elkíséri a newyorki polgármestert Amerikába

A Budapesten tartózkodó newyorki polgár
mester mai programja jóval a déli egy óra 
után kezdődött, mert tegnap éjszaka alig mosta 
le megérkezése után az ut porát (igaz, hogy a 
prágai kormány által rendelkezésére bocsátott 
szalónkocslban nem sok rakodhatott reá), ba
rátai társaságában a Margitszigetre ment va
csorázni s ez — miként erről Inpunk más he
lyén beszámolunk — bizony erősen a hajnali 
órákba nyulott bele. így azután ki volt adva az 
ordré, hogy Jimmyt nem szabad /elkölteni egy 
óra előtt.

így is történt.
Hiába vártak rá a fotóriporterek, Jimmy 

nem jött.
Egy óra előtt néhány perccel érkezett Huszka 
Viktor dr. tanácsos, aki Lieber alpolgármester 
megbízásából a fővárost képviseli Jimmy Wal
ker mellett, ö azután felment a polgármester 
szobájába és nem sokkal később, a szintén

■trandolia •!«« nélkülözhetetlen 
a kitűnő Illata 

mORISSOH TEJ 
mert ezy pere a'n’t eltávolítja telesleges 
hajszálait. Kaph-' minden szaküzletben, 

sktár:
Kosmochemlart Uuüapost.Vn, Hermina nt8/a 

egy másik csecsemőholttestre akadtuk.
Értesítették a rendőrséget, s az esti órákban 
már a nyomozás eredményre is vezetett. 
Elfogták Németh István cipészsegédet, aki
ről megállapitották, hogy az anatómiai in
tézetből lopta cl a csecsemőholttesteket és 
csempészte a szcoteltviztartóba

Némethről megállapitották, hogy nem 
épelméjű,

egyelőre azonban őrizetben tartják. Való
színű, hogy beszállítják az elmegyógyinté
zetbe.

külföldön kóborolt, de a honvágy 
hazahozta

és egy napon megérkezett Kiskanizsára.
A városban mindenki azt hitte, hogy már 

kitöltötte a büntetését s nem törődtek vele.
A minap azután névtelen levélben figyel

meztették a Váci [egyház igazgatóságát, 
hogy Szukovics Kiskanizsán tartózkodik. A 
fegyház igazgatósága érintkezésbe lépett u 
nagykanizsai rendőrséggel és közölte, hogy 
Szukovics szökött fegyenc. Az értesítés 
alapján tegnap

rendőrök mentek a lakására, előállí
tották az ügyészségre 

és most visszaviszik Vácra, hogy kitöltse 
hátralevő büntetését.

bert, hogy adja meg magát, majd mikor válasz 
helyeit újabb lövést adott le,

ő is fegyvert hasznúit és az orvvadász felé 
lőtt,

akit el is talált.
Ezután újabb lövés nem dördült el és Bitó 

elindult a kukoricás felé, hogy megnézze, mi 
történt támadójával. Amikor odaért, a megse
besült orvvadász futásnak eredt és dacára sé
rüléseinek •

sikerült elmenekülnie. <
Bitó még az éjszaka folyamán jelentést tett a 
helybeli csendőrségnek a történtekről, az meg
indította a nyomozást és rövidesen

elkerült elfogni az orvvadászt Bellái János
36 éves földmives személyében.

A grófi uradalomtól mintegy ötszáz lépésnyi 
távolságra fekvő Barcs község határában talál
tak rá, amikor éppen vérző sebeit kötözte a 
jobbkarján. Bellái ismert orvvadász, már több
ször volt büntetve. A csendörség őrizetbe vette.

megérkező Incze Sándor főszerkesztő társasá
gában autóba szálltak.

A főváros a Grifért-szállóban adott ebédet a 
newyorki polgármester tiszteletére. Előbb 
azonban

Jimmy Walker egy kis autósétát tett a fő
városban,

végigröhögött kocsijával az Andrássy-uton, be
kukkantott a Szépművészeti Múzeumba, végig
hajtatott a Ligeten s aztán ment át a Gellértbe. 
A vasárnapi ebéden a newyorki polgármeste
ren, Huszka dr. tanácsoson és ugyancsak a 
Walker mellé beosztott dr. Mátéka idegenfor
galmi titkáron kivül Walker orvosa, vele együtt 
jött négy barátja, titkára és mint egyetlen ma
gyar vendég — Incze Sándor vett részt.

Az ebéd a Hullámfürdő terraszán zajlott le. 
A fürdőben ugyan senki sem volt a rossz idő 
miatt, a hullámok Játéka azért mégis megin
dult a newyorki vendég tiszteletére és csap
kodtak addig, míg Mr. Walker ebédelt. A menü 
a fővárosnak azt a szándékát tükrözte vissza, 
hogy a newyorki polgármester ismerkedjék 
meg a magyar konyha specialitásaival, éppen 
ezért

paprikás csirkét, túrós csuszát éa tokaji 
bort szervíroztak — lévén Mr. Walker a 
prohlbieló ellensége és ssivvel-lélekkel 

„nedves" párti.
Ebéd után újabb autősita következett, Jimmy Schindhagel Károlgnéval és amikor szakt-

Walker most már a Svábhegyre ment fel, hogy 
onnan gyönyörködjék a tündéri panorámában.

Itt beszélgettünk vele.
— Tündéri ez a város, — mondotta komoly 

elragadtatással hangjában Mr. Walker —
soha nem láttam még ennél szebbet.

Hasonlít San Franciscora, mely Neu) York 
után legkedvesebb városom. Itt az a legreme- 
kebb, hogy az emberek itt lakhatnak villáik
ban a hegyek között. A napi munka után ide 
jöhetnek felüdülni! Csak

azt nem értem, hogy miért mennek el In
nen nyaralni az emberek, hiszen éppen 
ellenkezőleg — ide kellene, hogy jöjjenek.

Mit nem adnék én egy ilyen lakóhelyérti Bu
dapest jövője óriási, hiszen minél inkább nö
vekszik majd az autóforgalom, annál inkább 
rájönnek az emberek arra, hogy a hegyek kö
zött kell lakóhelyeiket megkeresni...

Európai programjáról beszél ezután.
— Bizony, a hat hét, — amelyet Európára 

szántam, — mondja Jimmy — hamar elszalad. 
Prágába mentem Karlsbadból, ahol egy tiz na
pos kúrát csináltam végig, de ahonnan

elkergetett az az eső, amelyet agylátszik 
azonban magammal hoztam Ide Pestre.

Prágából persze elruccantam Pilsenbe is, lévén 
ott a legjobb sör és erről meg kellett bizonyo
sodnom. innen egyenesen Pestre jöttem, mert 
Zukor Adolf és még igen sok magyar barátom

Mulatságos detektív ^betörő kaland 
a Zrínyi-utcában

A főkapitányság épülete mellett elaludt két régen keresett betörő, 
egy ügyes detektív felismerte és álmukban megbilincselte őket

Nem mindennapi, mulatságos detektiv-betörő I odalépett a bóbiskoló fiatalemberekhez, neszte- 
kaland játszódott le tegnap egy Zrínyi-utcai lenül melléjük állt és lehajolt hozzájuk. Egv pil- 
vendéglőben. I lanatlg tartott csak az egész — a vendéglő kö-

A Zrínyi-utcában, a főkapitányság épületének zönségének nem is volt ideje, hogy megértse mi 
tőszomszédságában van egy vendéglő. Tegnap készül, — azután a detektív megrázta a vállukat 
délben beiért aprópénzt váltani a vendéglőbe és rájuk szólt:
Horváth Vendel detektívfelügyelő, az egyik be
törési szakcsoport kitűnő vezetője. Alig fél per
cig tartózkodott a vendéglőben, mikor pénzvál
tás közben körülnézett és

felcsillant a szeme.
A vendéglő sarkában, az egyik asztalnál két fia
talembert pillantott meg, akik könyökükkel az 
asztallapjára támaszkodva, békésen szundikál
tak. A detektivfelügyelő éles szeme azonnal 

felismert bennük két betörőt, akiket már 
régen keres a rendőrség.

'Horváth Vendel egy pillanatig se habozott, ott
hagyta a váltásra szánt bankót a pénztárnál, 
zsebébe nyúlt, elővett egy szijbilincset — amit 
a detektívek állandóan maguknál hordannk —

Öté vig ült f eleséggy i I k osságért 
ártatlanul a fegyházban

Most derült ki ártatlansága
Bécs, aug. 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Ezelőtt öt esztendővel a felső
ausztriai Atnang községben rejtélyes halál
eset történt. Schindhagel Károly vasmun
kás feleségét

hálószobájában álmetszctt torokkal ta
lálták.

földön feküdt a véres bo- 
merényletet elkövették.

Az ágy mellett a 
rotva, amellyel a 
Az orvosi vizsgálat nem tudta megállapítani 
kétségtelenül, hogy gyilkosság vagy öngyil
kosság történt-e, de a hatóság gyanúba vette 
a meggyilkolt asszony urát, akinek különben 
a ruhája is véres volt.

A feleséggyilkossággal gyanúsított Schind
hagel Károly állandóan ártatlanságát han
goztatta és véres ruháját azzal magyarázta, 
hogy felesége holttestét kiemelte az ágyból. 
A törvényszéki szakértők is ellentétes szak
véleményt adtak a halálesetről és az egyik 
törvényszéki szakértő véleménye szerint ön
gyilkosság is történhetett.

A wellsi törvényszék a mindvégig taga
dásban lévő vádlottat tlzenötévl (egy
házra ítélte éa az elitéit Immár közel öt 

esztendeje van (egyházban.

Schindhagel védője azonban még a jogerős 
ítélet után is nyomozott a haláleset körül
ményei után és igy jutott tudomására, hogy 
egy Hoffer nevű hajómunkás Marseillesben 
kocsmai borozgatás közben kijelentette, 
hogy neki hosszabb ideig viszonya volt 

telkemre kötötte, hogy ezt ■ várost okvetlen 
meg kell néznem — és én hálás vagyok érte, 
hogy megtettem.

Zukort fel Is hívtam különben ma délután 
telefonon és megköszöntem neki tanácsát. 

Sajnos, holnap délben el kell utaznom már 
Budapestről. Egyrészt mert Cannesben vár egy 
barátom, akivel feltétlenül találkoznom kell, 
másrészt pedig onnan

rohanok Párisba, ahol az amerikai légió
nak lesz óriási parádéja és ezen feltétlenül 

részt akarok venni.
Hogy holnap este Bécsben megállok-e — két
séges ...

A svábhegyi autóséta végeztével a Duna- 
palota elé szaladt az autó. — Jimmy Walker 
hazamegy lepihenni. Estére

Lleber alpolgármester ad vacsorát tiszte
letére a Margitszigeten,

hétfőn délelőtt 11 órakor pedig Ripka főpol
gármester fogadja amerikai kollegáját. í óra 
20 perckor Jimmy Walker elutazik Budapest
ről.

A vele együtt jött newyorki társaságon kivfil 
minden valószínűség szerint

egy magyar pulikntya Is elkísér! a new
yorki polgármestert az újvilágba,

— annyira megtetszett egy ilyen hosszuszőrü 
lompos jószág Jimmynck ...

— Hé, keljetek fel!
A fiatalemberek fölriadtak álmukból és felug

rottak nz asztaltól és ijedten látták, hogy szij- 
bilincs hurkolja egymáshoz a kezüket:

a főfelügyelő észrevétlenül összebifincselte 
őket, amig az igazak álmát aludtúk.

Az álomból riadt betörök elképedve nézlek 
egymásra, az első pillanatban

nem Is értették ml történt velük,
hogyan kerültek bilincsbe.

Mikor azután magukhoz tértek, szomorúan 
összenéztek és kénytelen-kelletlen savanyú kép
pel követték elfogójukat a főkapitányságra, ahol 
megkezdték kihallgatásukat.

tásra került a dolog, akkor neki
levélben megírta és bejelentette, hogy 

öngyilkos lesz.
Ezen adatok birtokában intézkedés tör

tént, hogy a hajómunkást Marscillesban ki
hallgassák és ő ott tett vallomásában is 
megerősítette azt, hogy neki az asszony be
jelentette az öngyilkosságot.

Ezekután kétségtelen, hogy az ujrafelvé- 
teli tárgyaláson az immár öt év óta (egyház
ban lévő vasmunkást a törvénysék fel fogja 
menteni.

Korunk 
követelménye

a legmagasabb teljesítmény. ön
nek is ezt kell tenni, ha a létért 
való küzdelemben nem akar alul 
maradni. A legjobb segítőtársa 
ebben a valódi hamisítatlan bab
kávé.

Naponta néhány csésze az 
ehhez szükséges erőt megadja. 
A tejeskávé egyúttal élvezetes 
tápszer.

Meinl világhírű keverékei u tói - 
érhetctlenek.

Meinl Gyula rL
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Sósavval laentotta tanét 
az elhagyott feleség

Qaisraacta. toaif napak öla k&sztilt a macénvlatre
A Ferenciek-terén történt sósavas menny

let ügyében vasárnap déliun fejezte be a nyo
mozási a főkapitányság sérülési osztálya

Szombaton reggel 9 óra tájban, mint hmere- 
les. féltékenység! dráma játszódott le a Feren
ciek terén. közvetlenül a templom elölt. A kom 
reggeli órákban egv fiatalember sietett nz 
Egyetem-utcán át a Fercncick-terc Irányába. A 
templom elCtl egy fiatalasszony sétált izgatot
tan fel-alá. Amikor a féri a nő közelébe ért. 
az egy kis papirosból orvosságot üveget vett 
elő és

annak tartalmát a férfi arcába öntötte.
Olyan váratlanul törtéi.t u merénylet, hogy o 
férő, aki nagy fájdalmában hangosan felsikol- 
toll, nem Is védekezhetett támadójával szemben.

A merénylő nő, mint aki jól végezte dolgát, 
tovább akart sietni, de nz eset szemtanul közül 
többen útját állták és

átadták az elősiető rendőrnek.
A férfit, akinek arcán

súlyos égési sebeket ejtett n maró folyadék, 
súlyos állapotban « Szent István kórházba szál
lították a mentők, mig a merénylő nfit a IV. 
kerületi kapitányságra állították elő. Az asz- 
azonyt az izgalmuk annyira megviselték, hogv 
órákhosszat meg sem kezdhették kihallgatását.

Aa őrizeten cellában haját tépve, összefüg
géstelen soavakat kiabálva szaladgált fel-alá. 

Eleinte oxt hitték, hogy elmebeteggel állanak 
nemben, éppen ezért rendőrorvostul vizsgál
tatták meg elmeállapotát. Az ötvös megálbipi- 
tolta, hogy nem elmebeteg, csupán a történtek 
dúlták fel lell.iállapotát. Vasárun;* délelőtt, ami
kor teljesen visszanyerte önurnlmót, áfklsérték 
a főkapitányságra. ah<d részletesen kihallgat
ták a merénylet előzményeire vonutkorólng.

Randit Károlyné 28 éves háztartásbeli nő 
követte <1 a Ferenciek terén a merényletet kü
lönélő férje ellen, all mint vilkinyszerelősegéd 
keresi kenyerét. Bnndllné hosszasan Ismertette 
a kihallgatást végző rcndörtlsztviselővel u vil- 
lanysrerelösegéddel való ismeretségének törté-

Eltemették a miskolci 
orvostragédia főszereplőjét 

dr. Neuwalder Ernőt
Az orvos unokanövére volt az, akit a tiltott miitét megölt 

A lelkJsmeretturdaiás kergatte a halálba az orvost

(nagyincnnyhégü morfiummal meg
mérgezte mrfgát

s hiábavaló volt az orvosok minden erő
it szitése, nem tudták megmenteni az élet
nek.

Neuwalder Ernő dr. halála egy halálos 
végű tiltott műtéttel van szoros összefüg
gésben és mint a mára befejezett vizsgálat 
kiderítette, az orvos teltét egyrészt a meg
hurcoltatástól való félelem, másrészt a lelki- 
hmcretfurdalás mialt követte el, hiszen 

saját unokanővére volt az, aki a tiltott 
műtétnek áldozatul esett.

Mini ahogy a ma lezárt vizsgálat megálla- 
pitolla, augusztus 10-én jelent meg először 
Neuwalder dr. rendelőjében unokanővére: 
Fodor Lipót mezőkeresztesi kereskedő 34 
éves felesége és kétségbeesetten panaszolta, 
hogv gyermeket vár, annak ellenére, hogy 
táram gyermeke van már, akiknek eltartá
sáról is csak igen nehezen tudnak gondos
kodni. Amikor az asszony arra kérte az or
vost, hogy szabadítsa meg születendő gyer
mekétől, Neuwalder dr.

kereken elutasította.
Három nappal később 
jött Miskolcra 
nyegctődzéssel végül is rávette Neuwalder 
doktort arra, 
rajta A műtét után az asszony visszatért 
.Mezőkeresztesre, Neuwalder dr. pedig fele
ségével együtt feljött Budapestre bútorvá
sárlás céljából és az volt a terve, hogy csak 
Szent István után tér vissza Miskolcra.

Alig érkezett azonban Budapestre, távira
tot kapott, hogy siessen vissza, mert

Fodor Llpátné, akit közben beszállítot
tak Bender Béla miskolci sebéaiorvoa 

rendelőjébe, nagyon rooszul van.
Neuwalder azonnal vonatra ült és Mis
kolcra érve, Bender dr. rendelőjébe sietett, 
ahol kollégájával egyetértőén megállapítot
ták, hogy

az asszony menthetetlen,
mert hashártyagynlladás lépett fel és min
den orvosi beavatkozás felesleges már. Fo- 
dornét már nem is szállították vissza laká
sára, mert aznap éjjel még

Bender dr. lakásán meghalt.

Miskolc, aug. 23.
(’A Hétfői Napló tudósítójának telefcinje- 

leütése.) Vörösmarty-iAcui lakásáról nagy 
tömeg részvéte mellett kisérték vasárnap 
utolsó útjára Neuwalder Ernő dr. mis
kolci orvost, aki mint ismeretes, a csü
törtökről péntekre viradó éjszakán

OrvasprofosszoroK és netegsM 
v Jismínya a Zaüais jy'Wzntmi

Tekintettel arra, hogy sok ellenkező nyilatko
zat hangzott el n francia dr Arsonval egyetemi 
orvosprofesszor állal feltalált mngasfrckvencláj i 
villanyos gyógykezelésről, nmeivel Zeileis egy- 
•icrútílett formában alkalmazott, utána érdek
lődtünk világhírű külföldi ét budapesti orvos 
sznklckinlélycknél, akik a következőleg nyilat 
kazlak:

Dr N. C,altitzer professzor azt írja: a Zeileis- 
féle készülékkel olyan szép eredményekéi értem 
el, hogy magam is bAmuham ilyen gyors gyó
gyulásokon, olyan betegeknél is, akik már min
den egyéb gyógymódot eredménytelenül meg
próbáltak hihetetlen nagy költséggel.

Dr. S. Kellet (német): A Zellcls-gyógymódot 
még lényegében nem ismerik jól, nem az orvosok 
nngy réme, sem a betegek, pedig igen sok beteg
ségnél, különösen a reumatikus, csűzos, kösrvé- 
nyes. máj. vese, gyomor és bélbetegségeknél, éj 
elmesresedés, vémyomásemelkedésnél, anyai? 
csercelvállozások nagy csoportja (Bascdow) hi
hetetlen gyógyeredményeket lehet elérni.

A Rákóczi út Cl. arám alatti rendelő orvosa 
így nyilatkozott;

Ezen kiváló gyógymódtól senki csodát vagy 
lehetetlent ne várjon, mert mindent meggyógyí
tani véges emberi tudással lehetetlen. Csak ko
moly orvosi vizsgálat dönti el, hogy moly beteg
ség alkalmas Zeilcis-kezelésre. A modern orvosi 
műszerekkel és gépekkel felszerelt rendelőbe 
Zeileis, röntgen, kvarc, légzőszerv! bánlalmaknAI 
belégző-gyógytorna stb. áll • 
fis ógyeredményckről Icvélbenl 
legeinktől:

Nagyságot dr. Vrl
Ne vegye rossz néven, hogy 

lasségemnek tartom, hogy hálakftszftnetet mond
jak lelkiismeretes gyógykezeléséért, mert engem 
a aír széléről hozott vissza. Ej élelet adott ne
kem. áldja meg az Isten, stb.. ■. Sz J-, Margit 
körút 58.

Kedvet dr. Vrl
Nem mulasztottam el, hogy köszönetét mond

jak önnek odaadó, lelkiismeretes gyógykeze
lőéért, mellyel olyan betegségemből gyógyítóit 
ki. amit már reménytelennek találtam. A hossrú 
szenvedés után hála Istennek úgy érzem magam, 
miniha újra izületiéin volna stb.... B. E., Kér- 
•*.. ueM IS.

rendelkezésre. A 
nyilatkozat a be-

zavarom, de kőié-

■ nctét és tlránkozvn adta eló, hogy férje, akit
■ nagyon szereteti, mór házasságuk után rövide

sen megcsalta,
minden keresetéi nőkre költötte s ő, a fe
leség o legszükihcbb anyagi viszonyok kö

zött tengődött
— Többször könyörögtem lérdreborulva 

életté, hogy becsülje meg magát, hiszen én hü- . 
ségcsen kitartok mellette, még akkor is, ha be
tevő futatom nincs, ő nem hallgatott rám. Addig 
jó voltam, inig állás nélkül volt és én tudtam 
támogatni, de amikor keresethez jutott, meg
feledkezett rólam és Igen gyakran Petneházy- 
utcai lakásunk előtt bcnyolitotta le randevúit. 
Nagyon bántott a dolog, már az öngyilkosság 
tervével Is foglalkoztam, végül is arra az el
határozásra jutottam, hogy bármennyire szere
tem is hüllőn uramat, otthagyom s rokonaim
hoz megyek lakni Pár hétig laktam már távol, 
amikor egy napon az utcán találkoztam vele és 
isinél arra kértem, hogy állítsuk helyre a régi 
házastársi viszonyt. 0

durván elutasított
.engem és én ettől kezdte hosszú tervét forraltam 
agyamban Elhatároztam, hogy

leszámolok vele és azután magammal Is. 
Nem tudtam beleélni magam abba a tudatba, 
hogy ő más nőket szeressen.

Napok óta készültem a merényletre, 
három napig hordottam magammal a sósavval 
telt Üveget, azonban a legalkalmasabb időpont 
l< i vem végrehajtására szombaton kínálkozott. 
Megtudtam, hogy reggel kilenc óra után a Fe
renciek-tere közelében tesz munkája és így 
egész bizonyosan arra kell elhaladnia. Már fél- 
kilenckor lesbenálltam a templom előtt. Azért 
választottam ezt a helyet, hogy eszébe juttas
sam, hogy mikor feleségül vett, templomban 
esküdött örök hűséget s ezt a fogadalmát ö 
könnyelműen megszegte.

A merénylő asszonyt súlyos testisértés elmén 
helyezték előzetes letartóztatásba.

Fodorné újból be
ás öngyilkossággal való fe-

hogy a műtétet hajtsa végre

Ma 50 •szar a premier tüneményes szereposztásában

VIHAR A BALATONON
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Neuwalder hazament éa mikor Bender dr. 
megtelcfonálta neki az asszony halálát, be
zárkózott rendelőjébe és nyolc fiola morfiu
mot befecskendezett magába.

A miskolci törvényszéki orvos különben 
ina boncoltu fel Fodor Lipótné holttestét is. 
A boncjegyzőkönyv szerint

Briand nem ragaszkodik

elkövetkezendő hetek Franciaországban döntő fon-Az _ __
tosságuak lehetnek úgy a májusi francia választások, 

mint egész Európa jövője szempontjából
Párizs, augusztus 23.

(.1 Hétfői Napló párizsi tudósítójától.) 
Dacára a német, angol, magyar, osztrák 

és még a jó Isten tudja hányféle krízisnek, 
talán még sohase voltak a francia belpoliti
kában ily félelmetesek és összekuszáltak a 
nagy viharokat megelőző, ra ff inált intrikák.

Cochcret. ahol Briand remeteheteit tölti, 
, a gazdag és gazdasági válságok nélkül élő 

Franciaország érdeklődésének középpontjá
ban áll. Külsőleg ugyan az utolsó viskóig 
úgy néz ki, mint akármelyik Párizs melletti 
városka, de már az ingujjra .vetkőzött szál
lodás, amint végignéz rajtam, azonnal meg
kérdi, hogy ugy-e

„miatta" Jöttem.
Arról természetesen már az elindulásom

kor lemondtam, hogy az igazán, vagy csak 
„állítólag" nagybeteg Briand személyesen 
fogadjon és csupán — körülnézni jöttem.

De az időnkénti szerencsém most is segít
ségemre állt és alig kélórai „tapogatódzás" 
után egy kis bistrot (vcndéglőcske) sörös
poharai mögött szemben ültem D .. . volt 
képviselővel, Briand személyes barátjával 
és sokévtizedes hívével, aki szinte tulbőven 
és tulkészségesen, a közelgő politikai ese
mények sok érdekes és még ismeretlen ter
vébe avatott be.

— Briand betegsége, sajnos, még annál is 
súlyosabb völt, mint amilyennek az ellen
ségei hirdették. Pár napon keresztül még a 
legoptimistábbak is kételkedtek nem csupán 
abban, hogy az aktiv politikába visszatér
het-e, de abban is, hogy egyáltalában élet
ben marad. Halálának azonban annyian 
örültek volna ... — mosolyodik el Monsieur 
D ... kesernyésen —, hogy Briand" elhatá
rozta ... egyelőre még vár vele.

— Egyszóval, Briand visszatér?
— Ezért kapta meg Francois Poncet, a 

kitartó külügyminiszter-önjelölt fájdalom- 
kiijként a berlini nagykövetséget. Elődjének, 
De Margerie-nck hallatlan baklövése óta (a 
német-osztrák vámunió tervét csupán a la
pokból tudta meg) ez az állás uj emberre 
várt. Laval úgy gondolta, ha már Briandtól 
nem is tud megszabadulni, legalább

„biztos" Brland-ellenséget vezényel 
Berlinbe.

De a nagy ütközet, az 1932-es választások 
igazi elöcsalározása csak ezután jön. Han
nibál ante portás. Ilerriot a kapuk előtt áll!

— Herriot?
— Igenis, Herriot. Lyon polgármestere, a 

radikál-szociaüsta párt felmorzsolódásának 
elkerülése végett, az utolsó hat hónapban

Holnap éjfélkor megszűnik az 
,, Ausreis est euer“ Németországban

Berlin, aug. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A birodalmi kormány szombat
esti minisztertanácsán elhatározta, hogy az 
úgynevezett

„Ausrelsesteuer" rendeletet augusztus
20-án kezdődő időtartammal felfüg

geszti.
Mint ismeretes, julius 18-ika óla minden 

német állampolgárnak, aki az ország hatá
rait akár nyaralás, akár külföldi gyógy
kezeltetés, akár pedig üzleti céllal átlépte, 
tekintet nélkül az utazás fontosságára,

fejenként 100 márka utazási adót kel
lett lefizetni.

A porosz kormánynak ez a rendelkezése 
úgyszólván teljesen megbénította a külön-
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at aszón y halálát műtéti beavatkozás 
nyomán fellépő hashártyagyulladáa 

okozta.

Természetesen eljárás nem indul ebben az 
ügyben, hiszen Neuwalder dr. maga mon
dott itíletet önmaga felett.

apos-

szédületesen elkanyarodott a nacionalisták 
felé. Beethoven hajdani tisztelője, ma már 
szintén „sale boche‘‘-okról és a békeszerző
dések betüszerinti tiszteletbentartásáról be
szél. Az őszi „szezon" előrelátható nagy 
eseménye az lesz, hogy a radikál-szocialista 
párt „en masse" Briand ellen szavaz,

a kormány megbukik 
és az uj kabinetben, legalább is a jövő év 
májusáig, Herriot lesz a Quai d'Orsay ura, 

— És Briand?
— Briand kevés, de megbízható 

társaságában kezébe veszi a régen 
„vándorbotot" és mint a béke igazi 
tola, Franciaországot bejárva, 

propagandát csinál 
a májusi, egész Európa sorsát eldönthető 
parlamenti választásoknak.

— Ha Ilerrioték Laval mögé állanak, a 
Kamrában a kormánynak 610 képviselőből 
legalább 450 főnyi többsége lesz. Gondok 
ja-e, hogy ez az arány 1932-ben megváltozz 
hátik?

— Briand meg van győződve róla.
A mai francia parlament többé nem 

képviseli Franciaország igazi arcát 
Mindenekelőtt a radikál-szocializmus telje* 
sen lejárta magát. Mai száznégy képviselő* 
jüknek, valószínűleg a negyedrészét se vá* 
1 ászt jók meg újra. A nagy győztes minden; 
bizonnyal a szocialista párt lesz. Legna* 
gyobb ellenségei is számolnak azzal, hogy 
106 helyett 150, vagy esetleg 200 emberrel 
jönnek vissza. Ha most, a centrum igazán 
pacifista kis alakulatai Briand mögé állnak* 
úgy León Bluméktól támogatva, az 1931-es 
esztendő, Briand elveinek eddigi, lég diadalt 
masabb megvalósulása lehet.

— Milyen következményekkel járhat 
mindez Európa többi országaira?

— Kiszámíthatatlanokkal.
Nem Igaz, hogy Briand a békeszerző

dések szentségének volna híve, 
de ne felejtse el, hogy mostanáig kötve volt 
a kezel De majd 1932-ben ... 1

Kisbajuszos, kopasz bácsika megy az 
utca másik oldalán.

— Briand kezelőorvosa... — mutat rá 
D . . . ur... — Jókedvűnek látszik. Úgylát-. 
szik „odalenn" semmi baj. Úgy Franciaor* 
szágra, mint Európára megmérhetetlen kár 
lett volna. így, reméljük, hogy még hosszú 
esztendőkig vezetőnk marad. A mai, fegyver* 
csörgetések és páncéloscirkálók vizrebocsá- 
fásának korában szükségünk is van reá.

Körösi László.

bözö környező államok Németországra ba- 
zirozolt idegenforgalmát, úgyhogy az Aim- 
reisesteuer ellen egymásután jelentenék be 
tiltakozásukat a svájci, olasz és egyéb álla
mok idegenforgalmi szervei. A kormány 
most engedett a különböző oldalról jövő 
nyomásnak és

hatályon kívül helyezte a rendeletét. 
Eszerint

kedd éjféltól kezdve
a német állampolgároknak nem kell már a 
100 márkát lefizetni a határátlépés alkal
mával.
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Vfirfurdo a táncteremben
Lagtnyak varos kasparbala a leányok miatt - Harminckét 

kasszurast kapón kát togany
Zalaegerszeg, aug. 23.

’ (A Hétfői Naplő tudósítójának telefon
jelentése.) Nagy búcsú volt tegnap a zala- 
jnegyei Csatár községben, amelyre a szom
széd községbeliek is eljöttek. Vígan folyt a 
nótasző és a bor a vendéglőben, amikor

■ különböző falubeli legények a leá
nyok miatt Összevesztek egymással

és csakhamar előkerültek a csizmaszárból 
a kések.

A késharc odáig fajult, hogy a terem 
egyik sarkában vérében összeesett Sabján 
'János 28 éves kádármester, aki

13 késszurást kapott
'és oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy 
vérében, eszméletlenül terült el a táncterem 
padlóján. Néhány pillanat múlva hasonló

Két nővér megmérgezte magát, 
mert mind a ketten egy 

férfit szerettek
Romantikus, megrázó

Miskolc, aug. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Miskolcon néhány nap óta való
ságos

öngyilkossági epidémia 
'dúl és csütörtöktől vasárnapig nem keve
sebb mint tizenhét öngyilkosság történt, 
kmelyek közül három halállal végződött.

Az öngyilkossági lavina esetei közül 
kiemelkedik az a kettős öngyilkosság, 

amelyet vasárnap reggel fedeztek fel az 
'Avason. A Kühne-pihenő tájékán egy pa- 
ídon ugyanis két eszméletlen fiatal leányra 
bukkantak a járókelők. A pad lábánál egy 
literes üveg hevert, amelynek alján még 
meg lehetett annak a méregnek maradvá
nyait találni, amellyel a két szerencsétlen 
fiatal teremtés az öngyilkosságot elkövette. 
Természetesen azonnal értesítették a men
tőket, akik a két eszméletlen leányt beszál
lították a kórházba. Estére az egyik leány 
magához tért. Elmondotta, hogy öt

Molnár Katalinnak hívják, 10 eszten

Lopás miatt a rendőrségre 
került egy morfinísta színésznő

Morfiumot vásárolt a
A budapesti hatóiágok megkeresése alapján 

Nyíregyházán előállították a rendőrtégre Csa- 
fordi Fekete Rózsi színésznőt, aki nemrég még 
a debreceni színtársulat népszerű szubrettje 
volt.

Lopás miatt került a rendőrségre a fiatal 
színésznő, 

aki ellen több feljelentést tettek Nyíregyházán 
és Debrecenben is. Csafordl Fekete Rózsiról el
mondották a feljelentők, hogy ahol csak meg
fordul, lopásokat követ el.

Szállodákban, penziókban, albérleti laká
sain tulajdonított el klsebb-nagyobb értéke

ket.

Izgalmas hajsza után 
elfogtak egy veszedelmes 

lakásfosztogatót
Vecsésrö! járt be Budapestre „dolgozni**  és eddig ötven 

lakás kifosztását ismerte be
Cucculinusz Antalné mngánzónőnek a 

Horthy Miklós-ut 45. számú házban lévő 
lakására tegnap este beállított egy jól öltö
zött férfi és

■ magánzónő kiadó szobájáról érdek
lődött, 

amelyet a kapura akasztott tábla hirdetett.
Megnézte a szobát, szépnek találta, meg

alkudott a házbérben és kijelentette, hogy 
nyomban beköltözik.

Árra kérte Cucculinusznét, hogy szerezzen 
egy embert, menjen el vele a Verpeléti-ut 7. 
számú házba, ahol régebben lakott és 

hozassa el onnan a holmijait,
A majd megvárja, amig visszatér és akkor 
lefizeti a szóba bérét.

Cuccullnu^zné teljesítette is az uj lakó 
kívánságát és elindult a Verpeléti-utra. Az 
uj lakó egyedül maradt a lakásban. Né- 
"Ány perc múlva a szomszéd lakás bérlője, 
Lukács Margit észrevette, hogy

csomagokkal megrakodva távozik a la
kásból 

sors érte Pete Ferenc 22 éves sárhidai ci
pészt, akit

14 késszurással terítettek le,
majd ugyancsak 7 mély szúrást kapott Olasz 
István 56 éves csatári gazda és kívülük még 
számos más táncolót szurkáltak össze.

Sabján János, Pete Ferenc és Olasz Ist
ván állapota olyan válságosra fordult, hogy 
sürgősen be kellett őket szállítani a zala
egerszegi közkórházba, ahol nyomban a 
műtőbe vitték őket.

Állapotuk válságos.
A csendörség szigorú vizsgálatot inditott, 

a késelők és ünneprontók kézrekeritésére, 
de eddig nem sikerült még megállapítani, 
hogy kik követték cl a mészárlást a tánc
teremben.

szerelmi dráma a miskolci Avason
dős, a másik életunt pedig testvérhuga, 

a 18 esztendős Margit,
Vallomása nyomán romantikus szerelmi 

történet rajzolódott ki öngyilkosságuk 
mögé.

Kiderült ugyanis, hogy nemrégiben egy 
kereskedösegéd kezdett udvarolni neki, 
akibe azután

húga is beleszeretett.
Miután pedig a férfiről egyikük sem akart 
lemondani, nem tudtak megegyezni abban, 
hogy melyikük menjen feleségül a keres
kedősegédhez. A két testvér viszont annyira 
szerette egymást, hogy egyik sem akart a 
másik útjába állni, éppen ezért határozták 
el, hogy öngyilkosságot fognak elkövetni. 
Ma reggel felmentek az Avasra, ott 

nagyobb mennyiségű laminált, sósavat 
és szublimátot összekevertek

és azt felhajtották.
Molnár Magit mindezideig még nem 

nyerte vissza eszméletét, úgyhogy az orvo
sok nem bíznak felépülésében.

lopott holmik értékén
A színésznő retiküljében őrzött orvosi receptek 
feleletet adtak a rendőrségnek arra, hogy miért 
került a züllés útjára az egykori debreceni szub- 
rett.

A receptek morfiumról szóltak.
Különböző ürügyekkel csalta ki orvosoktól eze
ket a recepteket, a morfium vásárláshoz szük
séges pénzt pedig úgy teremtette elő, hogy lopá
sokat követett el.

Kopottan, összetörtén, betegen került a 
rendőrségre a színésznő,

akinek elszomorító bűnlajstromát most állítják 
össze.

és kisiet a kapun. Lukács Margit rosszat 
sejtve, utána sietett. Az albérlő mikor látta, 
hogy nyomon követik,

felugrott egy 9-es Jelzésű villamosra.
Lukács Margit most már biztos volt abban, 
hogy az albérlő rosszban jár és kiabálni 
kezdett a kocsivezetőnek:

— Álljon meg! Betörő van a kocsin! Fog
ják meg...!

A vezető fékezett is, mire a férfi leugrott 
a kocsiról. Éppen akkor jött ellenkező 
irányból a másik sínpáron egy villamos és 

most már erre a kocsira ugrott föl.
Perceken át tartó izgalmas hajsza követke
zett. Egyik villamosról a másikra ugrott, de 
a Lukács Margit kiáltozására összeverődött 
járókelők mindenütt a nyomában voltak. 
Végül abbahagyta a villamoskocsikon való 
artistamutatványait, eldobta a csomagokat 

gyalog futásnak eredt.
Az üldöző tömeg azonban nem maradt el 
mögötte, az egyik mellékutcában

elfogták és rendőrnek adták át, 
aki előállította a főkapitányságra.

Kiderült, hogy Krausz Lipót a neve, 33 
éves vecsési bádogos. Bevallotta, hogy fosz
togatás! szándékkal állított be Cucculi- 
nuszné lakására, soha nem lakott a Verpe- 
léti-uton, csak azért küldte oda a föbérlő- 
nőt, hogy eltávolítsa és ezalatt kirabolja a 
lakást.

Megkérdezték tőle, hogy 
követett-e el már hasonló dolgot, 

mire Krausz egy pillanatnyi gondolkozás 
után igy válaszolt:

— Igen, egy párat.
— Mennyit?
— Hát úgy ötvenet, — hangzott a fe

lelet.
Krausz ezután egész sereg lakáscímet mon
dott, ahol hasonló trükkel fosztogatta a fő-

Hathónapi börtönre ítéltek 
csalás miatt egy szállodai 

„bliccelőt"
Háromheti kifizetetlen hotelszámlával tiint el 

a „részvénytársasági főtitkár**
A budapesti szállodások az utóbbi időben tö

megesen tettek feljelentéseket olyan vendégeik 
ellen, akik a bejelentőlapot bizalmalkeltő név
vel, foglalkozással kitöltve — több hétig ott 
tartózkodnak a hotelben s azután fizetés nélkül 
távoznak. A rossz gazdasági viszonyok követ
keztében a kávéházi „bliccelők" után megszü
lettek a szállodai „bilccelők'‘ — ez azonban, 
mint ahogy egy szombaton meghozott törvény
széki ítéletből kiviláglik, igen komoly bűncse
lekményt képez.

A törvényszék előtt Lusztig István állásnélküli 
magántisztviselő állott vádlottként, akit

ai egyik budai szálló jelentett fel csalás 
miatt.

Lusztig a múlt év novemberében szállt meg a 
hotelben,

a bejelentőlapot mint részvénytársasági fő
titkár töltötte ki

és egy második emeleti szobát bérelt. Mikor a 
szálló igazgatósága az első hét végén a számlát 
prezentálta az állítólagos részvénytársasági fő
titkárnak, az arra kérte a hotel vezetőségét, 
hogy

várjanak néhány hétig a számla kiegyenlí
tésével,

mert külföldről nagyobb összeg átutalását vát 
ja, amely egy két napon belül megérkezik. 
Állítása bizonyítására több hitelt érdemlőnek

Paramount-fllm

REX
V, Dorottya-u. Z. Tel. 8UÓ4 

modern ös styi- 

csillárok 
íHOItmpaH, falikarok 
bionz, márvány, üveg porcel
án ntb. diazni ti Aruk tény
leg Jui Ányos olcsó Arakon

bérlőket. Kiderült, hogy a bádogos az idén 
júniusban szabadult ki a soproni fegyház- 
ból, azóta szinte

napról-napra sikerült neki egy-egy 
fosztogatás

és a zsákmányból fénj’esen megélt.
Krauszt kihallgatása után letartóztatták 

és most igyekeznek összeállítani pontos 
bünlajstromát.

látszó okiratot mutatott fel s ilyen módon 
sikerült h a számla kifizetésének terminu

sát három hétre kitólnl.
Mikor azután a hotel vezetősége már erélyesen 
lépett fel ellene, Lusztig egy szép napon eltűnt 
a szállodából.

A most megtartott tárgyaláson mindenekelőtt 
az derült ki, hogy

Lusztig István soha nem volt részvénytár
sasági főtitkár, ellenben már három év óta 

állás nélkül van.
Kiderült az is, hogy a külföldi átutalás csak a 
fizetni nem tudó szállóvendég fantáziájában 
született meg. A vádlott különben beismerte 
bűnösségét s azzal védekezett, hogy

nem volt állása,
ezért szánta el magát arra, hogy a szálloda hi
telét igénybe vegye, a részvénytársasági főtitkár 
foglalkozási pedig csak azért irta be, hogy na
gyobb bizalom nyilvánuljon meg vele szemben.

Késznek nyilatkozott különben arra, hogy a 
szálloda kárát, ami az elfogyasztott ételek árá
val együtt több mint 5()0 pengőre rúg, amint 
foglalkozása lesz — megtéríti.

A perbeszédek elhangzása után a bíróság bű
nösnek mondotta ki Lusztig Istvánt és

hathavi börtönbüntetésre
Ítélte.’

Az ítélet ellen fellebbezést jelentettek be.



6 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 auguaitus A,

ííSásBUTORS
SF&WS.S Baross-u. 11

^BUTORS—■
Doa raktár. Nagy AjríewAUl. tt jr — _ • j /ataa. LegiMMBabto rtulet. ll OZSPT-U. Ift 
tí»etéB. — Címre ttgyalaii OWXICTWJM **• XV

Elfogtak két szökött 
fcgyencet, 

akik bujkálás közben tíz betörést követtek el
Vasárnap délelőtt a pécsi rendőrség ér

tesítette a budapesti főkapitányságot, hogy 
Dunaszckeső község határában a csendőrök 
két szökött fegyencet fogtak el, akiket or
szágszerte köröztek.

Junius elején értesítés érkezett a hartai 
fegyintézet igazgatóságától a pesti rendőr
ségre, amelyben közölték, hogy az állam
pusztai telepről két rab,

<»yulal József 80 esztendős és Szerle- 
tles József 28 éves többszörösen bün
tetett betörők inunkaközben megszök

tek
és több mint valószínű, hogy a főváros felé 
vették útjukat. Mindketten ismerősei a bu
dapesti rendőrségnek s legutóbb is a fővá
rosban fogták el őket, nagyobb betörés al
kalmából.

A detektívek heteken keresztül nyomoz
tak a kél ismert betörő után, de fáradsá
gos munkájukat nem koronázta siker. 
Szombaton n késő esti órákban érdekes be
jelentés érkezett a dunaszekcsői csendör- 
őrshőz. Egy ottani lakos közölte, hogy

Telefonon kémlelte ki, 
hogy távol vannak a lakók, 

azután betört a lakásba
A házmester ébersége hiúsította meg a betörést

Izgalmas betörőfogás játszódott le szom
baton éjszaka h Vdcí-ut 115. számú házban. 
A ház egyik lakója, dr. Ernáit Ernő MÁV 
pólyaorvos, oki jelenleg vidéken tartózko
dik családjával s igy lakása felügyelet nél
kül maradt. A házfelügyelő, mikor kapu
zárás előtt a lépcsőházban tartózkodott, 
egv gyanús embert látott a lépcsőn felsietni. 
Megkérdezte az Illetőtől, hogy hová mogy, 
mire az az egyik lakó nevét mondta be. 

az egyik szénakazalban két gyanús 
ember húzta meg magát.

Csendőrök mentek ki a megjelölt helyre, 
körülfogták a szénakazalt és felszólították 
az ott tartózkodó két férfit, hogy azonnal 
jöjjenek elő. Két ijedt ember került elő, 
akik zavaros válaszokat adtak. Azt hangoz
tatták eleinte, hogy áilásnélküli iparos
segédek és gyalog vándorolnak egyik vi
dékről a másikra, hogy állás után nézze
nek. Alig fogták azonban vallatóra őket a 
csendőrőrsök,

kiderült, hogy ezek a régen keresett 
szökött fegyencek.

Junius 4-én szöktek meg a fegyintézetből 
és azóta vidékről-vidékre kóborolva, ki- 
sebb-nagyobb betöréseket, lopásokat követ
tek el.

Tíz lopást. Illetve betörést ismertek be.
Pécsre szállították őket és miután szöké

sük óta újabb bűncselekményeket is követ
tek el, a pécsi ügyészség fogházában ma
radnak mindaddig, mig főtárgyalásra nem 
kerül ügyük.

Amikor az idegen egy félóra múlva sem tá
vozott a házból, felsietett ahhoz a lakóhoz, 
akinek a nevét bemondta és érdeklődött, 
hogy tényleg jött-e oda egy férfi látogatóba. 
Kiderült, hogy a látogató egyáltalában nem 
volt náluk és igy csakhamar megállapítást 
nyert, hogy a kopottruhás férfi bizonyára 
rosszban sántikált.

A házfelügyelő végigjárta az egész 
házat, 

hogy megnézze, nincs-e valahol elbújva az 
ismeretlen férfi. Amikor dr. Ernszt. laká
sához ért, észrevette, hogy a lakásrót hi
ányzik a lakat és az ajtó nincs becsukva.

Benyitott az előszobába és lábujjhegyen 
az ebédlő ajtajához közeledett. A lakásból 
zajt hallott, mire attól tartva, hogy a be
törő védekezni fog és esetleg revolvert fog 
rá,

rendőrért sietett
és azzal bement a pályaorvos lakásába. Az 
ebédlőben munka közben találták a hívat
lan látogatót, aki amikor megpillantotta a 
rendőrt, az ablak felé sietett s bizonyára az 
volt a szándéka, hogy

a nyitott ablakon keresztül az első eme
letről az utcára ugrik.

A rendőr útját állta és összekötözve elő
állította a főkapitányságra.

Paris kellős közepén megnyílik 
a vincennesi Exposition Coloniale-nak 

„ ellenki állít ás a“
Két hét múlva nyitja meg kapuját Paris újabb csodája

Párizs, augusztus hó.
(A Hétfői Napló párizsi tudósítójától.) 

Mialatt a vincennesi Exposition Colonia- 
le-on, királyok maharadzsáknak, maharad
zsák szultánoknak és szultánok pesti kirán
duló társaságoknak adják a kilincset, Párizs 
kellős közepén, ha a méreteiben el is tör- 
pülő, de érdekességben és őszinteségben 
figyelemreméltó „Etlenkiállitás" készül.

A francia lapok természetesen egyetlen 
szót sem írnak róla, maguk a rendezők is, 
csupán az utolsó pillanatban, már a kész 
kiállítással akarnak a nagyközönség elé 
lépni.

Arról van szó, hogy két, az egész világot 
behálózó emberbaráti egyesület: „A fekete 
fajt védelmező liga" és a „Túlzó gyarmati 
imperializmus ellen küzdő szövetség" a vi
lág elé tárja

a gyarmatosítás és a néger race helyze
tének igazi arcát.

— Ez lesz a valódi „Gyarmati kiállitás...!1' 
— mondja el kérdéseimre Saumane ur, a 
párizsi, nem éppen franciabarát négerek

Dalia József 25 éves, állás és foglalkozás 
nélküli egyén volt az orvos betörője. Meg* 
állapították, hogy már négylzben volt bűn- 
tetve betörés miatt és csak legutóbb szaba* 
dúlt a fogházból. Bállá kihallgatása sorárí 
elmondotta, hogy az utóbbi időben

telefon utján próbálkozott megtudni, 
hogy hol nincsenek odahaza a lakók.

Ha elment egy ház előtt s egy nagyobb la* 
kás ablakait lefüggönyözve találta, óvato* 
san megállapította, hogy ki lakik a lakás-* 
bán és ha az illetőnek telefonja volt, a lég- 
közelebbi nyilvános telefonállomásról fel
hívta számát. így ellenőrizte, t hogy a lakás 
bérlője tényleg távol van.

A furfangos betörőt, aki öt lakásngitást 
ismert, be, előzetes letartóztatásba helyez
ték.

egyik vezére. — Meg fogjuk mutatni, hány 
millió testvérünk halálának árán jöhetett 
létre

a „vincennesi fekete vásár".
Nem igaz, hogy kommunisták tüzelnének 
bennünket. Tőlük teljesen függetlenül küz* 
dünk azért, hogy szülőföldeink szabadok és 
függetlenek legyenek. Szeptember első nap- 
jaiban, a Piacé de la Republique közelében 
nyílik meg kiállításunk, ahol dokumentum 
mokkái, előadásokkal, vetített képekkel, 
valamint művészi kiállítással és koncertek
kel akarjuk bizonyítani egyrészt eddigi 
szenvedéseinket, másrészt

a színes népek emancipálódottságát és 
fejlettségét.

A „fehér" intelektuellek részéről Victor 
Margueritte, Pioch, Luchaire állnak a moz
galom oldalán és a francia politikai érett* 
ségre és

a hallatlanul nagy szabadságra jellemző, 
hogy a párizsi rendőrség szó nélkül engedé* 
lyezte a kiállítást.

Olvassa 
el a HIÍMAJP

Hogyan cserélt helyet 
a börtönben 

Petur Gyula végrehajtó 
segédjével, Ti Ily Gyulával

Báró Schönbergerné
Wallenstein Róza 
kalandos életének 
izgalmas regényét

Uiabb érdekes fordulat Petur végrehajtó 
bűnügyében

Báró SchönbergernéWallenstein 
Róza ai 1900-as évek nagy 
kurtizánja volt és mint 

a „koalioió rózsája11 
a magyar politikai 
élet egyik érde
kes szakaszá
ban Jelen
tős szere
pet Ját
szott

A Magyar Hírlap 
naponta közli az 

érdekfeszitő korrajzot

Ismeretes, hogy különböző szabálytalan
ságok miatt az ügyészség annak idején elő
zetes letartóztatásba helyezte Petur Gyula 
bírósági végrehajtót, majd később letartóz
tatták a végrehajtó segédjét, Tilly Gyulát is. 
Petur néhány hónapig volt végrehajtó, ami
kor fegyelmi eljárás indult ellene s megál
lapították, hogy nagy hiányai vannak s 
mintegy

hatezer pengővel nem tud elszámolni.
A fegyelmi vizsgálatot követte a bűnvádi 
eljárás, majd a letartóztatás. Petur Gyula 
letartóztatása után a vizsgálóbírónál történt 
kihallgatásakor levelet adott At a vizsgáló
bírónak, ezt a levelet Tilly Gyula, a végre
hajtó segédje irta s ebben

Tilly beismeri, hogy a hatezer pengőt ő 
sikkasztotta el.

Ezek után szabadlábra helyezték Petur 
Gyulát s most már Tillyt tartóztatták le.

A végrehajtó és segédjének bűnügye 
azonban ezzel a fordulattal sem fejeződött 
be, hanem most újabb meglepő fordulata 
támadt ismét ennek a bűnügynek.

Tilly ugyanis as ügyészség fogházából 
bűnvádi feljelentést tett Petur Gyula 

ellen.
Ebben a feljelentésben érdekes dolgokat 
mondott el annak a levélnek a keletkezésé
ről, amelynek alapján őt letartóztatták. 
Tilly feljelentése szerint, ő főnökének két 
alkalommal két-kétezer pengő óvadékot 
adott át. Peturtól azonban hiába követelte 
vissza óvadékát, azt sehogy sem tudta meg
kapni, mire Peturnak egy furcsa ötlete tá
madt, amelynek megvalósításába Tilly Gyula 
is beleegyezett, hogy pénzét megkapja.

— írjon hozzám egy levelet — mondotta 
Petur végrehajtó segédjének —- és ebben 
jelentse ki, hogy maga hatezer pengőt sik
kasztott tőlem. Ennek a levélnek az alapján 
rokonságomtól összeszedem a pénzt, kifize* 
lem a maga követelését is. A levélben pedig 
kötelezem magam arra is, hogy maga ellen 
bűnvádi feljelentést nem teszek.

Tilly megírta a levelet, de pénzt ezek 
után sem kapott, Petur végrehajtó pedig 
nem tartotta be az Ígéretét, de

feljelentést tett Tilly ellen 
mellékelte ehhez a levelet s ennek az alapján 
tartóztatták le Tilly Gyulát.

A vizsgálóbíró a fogházból irt feljelentés 
alapján a szabadlábrahelyezett Petur Gyulát

kétrendbeli kauciósikkasztás miatt most 
Ismét letartóztatta,

a levél alapján pedig Tilly Gyulát szabad
lábra helyezte s részben mar meg is szün
tették ellene az eljárást.

A kihallgatások pedig a vizsgálóbírónál 
tovább folynak. Számos ügyvédet és Petur 
több ügyfelét hallgatta ki a vizsgálóbiró 
tanúképpen. A tanuk elmondották, hogy 
Petur Gyula nagylábon élt, költséges pasz* 
sziói voltak. Előszeretettel látogatott el a 
lóverseny  térre, ahol sokszor nagy összegek* 
ben játszott.

saját autóján járt végrehajtásra, 
mindaddig, amíg többezer pengős hiánya 
nem támadt, amelyet azután segédjére akart 
hárítani.

így cserélt helyet a börtönben Petur Gyula 
végrehajtó segédjével, Tilly Gyulával.

Vlotorla BUTOR-smmhim
RFthSrbutort vásárol/on a gyárban^
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Jimmy Walker 

mulat
Jimmy Walker, a nyolcmilliős Newyork vá

ros polgármestere érkezése után átöltözött és 
több amerikai és magyar ur társaságában — 
Tarján Vilmos igazgató és Incze Sándor szer
kesztő kalauzolása mellett, akiket még az ame
rikai zarándokút alkalmából ismer, a Margit 
szigetre ment. Amikor a karcsú, elegáns és vi
tám Jimmyt az étterem finom publikuma meg
pillantotta, lelkesen megéljenezte. A Joly Boy's 
jazzband az amerikai himnuszt játszotta, mire 
mindenki felállott. A mozik filmhíradójából ki
tünően ismert Walker mosolyogva köszönte 
meg a kedves fogadtatást. Éjfélután a mozgé
kony yenki a szigeti előkelő nyári szórakozó
helyet kereste fel. Természetesen, itt is azonnal 
felismerték és egyszerre az érdeklődés forró 
fokusába jutott. A pompás hölgyek, prominens 
színésznők, idegen urak csak a Hudson-parti 
motropólis első tisztviselőjét figyelték, aki fesz
telen, emberi egyszerűséggel vett részt a szóra
kozásban. A finom varieté műsorának már vége 
volt és a jelenlevők szerpentint és hólabdát 
dobálták. Ailg foglalta el helyét Jimmy és társa
sága, a hölgyek formálisan

pergőtüzet zúdítottak a hangosan és jóked
vűen nevető newyorki polgármesterre, akt 
egyáltalában nem kapitulált a túlerővel 
szemben, hanem viszonozta a koncentrikus 

támadást. á
A különféle hadállásokból percekig tartott a 

tüzérségi harc, amit derűs megjegyzésekkel és 
felkiáltásokkal kisértek. A közönség soraiból 
már megszűnt a hólabdatüzelés, csak

Pilla Stroy külföldi artistanő és Walker 
polgármester között tartott a kedves csatá
rozás, ami a hölgy győzelmével végződött.

A közönség a közvetlen és vidám amerikai fő
hivatalnokot hosszasan megtapsolta.

Az orchesterből bujálkodva törtek elő az ame
rikai foxtrottok hangjai és a szép, színes parkett 
egyszerre megtelt táncoló párokkal. A csábitó 
muzsikának és édes hangulatnak Jimmy Wal
kot se tudott ellentállni. A páholya melletti 
társaság egyik hölgytagját: Szánthó vezérigaz
gató feleségét kérte fel táncra. Mikor a tánc 
végétért, a jelenlevők soraiból egymásután hang
zott fel az elismerő megjegyzés:

— Brávó, Jimmy!
— Éljen JimmyI
Már mindenki csak Jimmynek szólította a bá

mulatosan egyszerű és végtelenül közvetlen ame
rikait, aki percek alatt sztárokat megszégyenítő 
gyorsasággal hódította meg a sziveket.

kXg a mulatozás javában folyt, azalatt báró 
Schell Pál, az amerikai magyar követség tagja, 
aki a newyorki polgármestert kitünően ismeri, 
egy igen kedves meglepetést készített elő. A 
báró félrevonult a zenekar három tagjával, akik 
előtt többször eldudolta Jimmy kedvenc dalát. 
A hegedűsök gyorsan megtanulták a zenét és 
néhány perc múlva a szép muzsika melódiái 
töltötték be a helyiséget. A polgármester nem 
tudott eleget csodálkozni a finom prezent fölött.

Hogy Jimmy Walker ne csak nemzetközi vo
natkozású dolgokat tapasztaljon és lásson a bu
dapesti szórakozóhelyen, néhány magyar műsor
számot játszottak előtte. Különösen tetszett két 
táncosnő: Juci és Olga produkciója. Liszt 
rapszódiára magyar táncot mutattak be. A ma
gyar táncszámokat az amerikai vendégek fre
netikusán tapsolták.

Már hajnalba térült az idő, amikor Jimmy 
Walker társaságával együtt a legderűsebb han
gulatban elhagyta a helyiséget.

Barátságos atmoszférában 
folyik a magyar-cseh 
tárgyalás Lillafüreden

Miskolc, aug. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A magyar-cseh kereskedelmi tár
gyalások, amelyek már hosszabb idő óta 
folynak Lillafüreden, vasárnap is folyta
tódtak.

A delegátusok barátságos 
bán, élénk eszmecserével 

tárgyalásaikat.
Nickl Alfrédnek, a magyar 

vetőjének kijelentése szerint
a tárgyalásokat augusztus 26-án félbe

szakítják, 
mivel a magyar delegáció vezető tagjának 
a Népszövetség rendkívüli ülésére kell utaz
nia. Szeptember elején azonban újból meg
kezdik a tárgyalásokat, amelyeket előre
láthatóan szeptember végére fognak befe
jezni.

atmoszférá- 
folytatják

delegáció ve-

■i

már 4.000 pengős árban előnyös 
részletfizotésre kaphatók. Érdek* 
lődni: a helyszínen Hazai Fa
termelő telepén Thököly-ut 103. 
Telelő t 96—9—94, vagy a Magyar 
Tisztviselők Takarék pénztárá
nál Mester-u. 17. Telelőn 461-56

Debrecen, aug. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megdöbbentő öngyilkossági kí
sérletet fedeztek fel Debrecenben a Kispipa 
szállóban. Kovács Béláné 24 esztendős ame
rikai állampolgár, aki két héttel ezelőtt

Newyorkból Debrecenbe érkezeit, a 
szálloda egyik szobájában balkarján 

borotvával felvágta ereit.
Mire rátaláltak, mór eszméletlen állapot
ban volt. Azonnal beszállították a városi 
közkórházba, kihallgatni azonban mindez- 
idcig nem lehetett.

Tanácskozások a tőzsde 
megnyitásáról

Vasárnap a tőzsde vezető köreiben meg
beszélések folytak a tőzsde megnyitásával 
kapcsolatosan. A tőzsdetagoknak és a gaz
dasági élet reprezentánsainak is az az állás
pontja, hogy a helyzet nyugvópontra jutá
sával semmi komoly akadálya nem lehet 
már annak, hogy az értéktőzsdét megnyis
sák. Ennek az álláspontnak adtak kifejezést 
a vasárnapi megbeszélésen, amelynek nem 
volt hivatalos jellege, hanem inkább a tőzs
detagok egymásközti fesztelen eszmecseréje 
volt ez.

Értesülésünk szerint
ma, hétfőn, a tőzsde vezetősége Is fog
lalkozik a tőzsde megnyitásának kérdé

sével.
Vasárnap délután a Hétfői Napló munka

A negyvenmittiófontos Agulár- 
örökség száz várományosa 

vasárnap családi konferenciát tartott Pöstyénben
Annak a negyvenmillió fontos örökségnek 

ügye, amelynek hire nemrég érkezett London
ból Budapestre, érthető izgalomban tartja a 
pesti, vidéki és külföldi Atfuldr-családokat. Az 
előzményekről eddig csupán annyi került nyil
vánosságra, hogy Londonban több bank safejé- 
ben

negyvenmillió fontot őriznek, amelynek ed
dig nem akadt gazdája.

A negyvenmillió fontot néhai Aquilár Mózes 
hagyta hátra, aki százhúsz esztendővel ezelőtt 
hunyt el az angol fővárosban. Most azután vala
hogy eljutott a hire Budapestre, hogy a fantasz
tikus örökség

egyedüli várományosai a magyarországi és 
csehszlovákiai Agulár-család tagjai, 

akik joggal tarthatnak igényt a hagyatékra.
Megindult a kutatás, nyomozás és az Agulárok 

egymással versenyezve keresték a százhúsz év 
előtti szálakat, amelyek az örökhagyó Aquilár

Mózesig vezetnek el, akinek rokonsága az idők 
során szétszóródott Európában. így történt, 
hogy

120 évig őrizték Londonban az örökséget, 
mig most elsőnek a Csehszlovákiában élő roko
nok jelentkeztek elsőnek az örökségért. Aquilár 
Mózes rokonai — akikből az idők során Agulá- 
rok lettek, — tekintélyes szómban élnek Buda
pesten, Pécsett is Szombathelyen is.

A várományosok a napokban elhatározták, 
hogy családi konferenciát hívnak egybe.

Száz meghívót bocsátottak ki a családi kon
ferenciára, amelyet tegnap, vasárnap tartot

tak meg Pöstyénben.
A konferencián úgy döntöttek, hogy egyöntetű 
eljárással kezdenek hozzá a fantasztikus ősz- 
szegü örökség megszerzéséhez és megbeszélték, 
kiket fognak megbízni az előzetes eljárások le
folytatásával. Egy szőkébb családi bizottság ala
kult a konferencia eredményeképpen és most ez 
teszi meg a további lépéseket

Vilmos excsásxáv mvnyéneft 
adta fii magát egy szélfiámos 

pesti masamód
A német hatóságok már hónapok óta 

egész detektivrajokkal figyeltették a soroza
tos szélhámosságokat elkövető Bárt Máriát, 
akinek azonban mindig sikerült kiszabadul
nia üldözői kezei közül Most azután, ami-

Vasárnap volt századik évfordulója Karínéig 
Ferenc halálának. Ezt az évfordulót ez év fo
lyamán még országszerte méltó méretekben 
fogják ünnepelni irodalmi és művészi tcstü- 
leleink. Azt, hogy a Kazinczy emlékünnep or
szágos jelleget öltsön, azt a „Magyar Irodalmi 
és Művészeti Szövetség" tűzte ki céljául és en
nek a mozgalomnak eredménye volt a vasár
napi ünnepség is a Nemzeti Muzeum kertjében 
álló Kazinczy mellszobor előtt.

Nagyszámú közönség gyűlt a Muzeum-kcrtbe 
s az ünnepségen a székesfőváros képviseletében 
Liber Endre polgármester, Némethy Károly ta
nácsnok, Cserhalmy Jenő és Pacher Béla dr. 
jelentek meg. A Nemzeti Muzeum képviseletében 
Csíki Ernő igazgató, a Nemzeti Szinház képvi
seletében Gál Gyula színművész, a Magyar Iro
dalmi Társaság képviseletében Pintér Jenő és 
a Képzőművészeti Társaság nevében Felvinczi 
Takács Zoltán jelentek meg. Ott voltak azon
kívül a Magyar Irodalmi és Művészeti Szövetség 
vezetői, Rexa Dezső főlevéltárnok és a Kazinczy- 
család leszármazottjai: Kazinczy Gábor kúriai 
biró, felesége, flia és leányai, Billermann Nán- 
dorné, fia és leánya Koz/ncrp-ösunokák.

Az ünnepséget Liber Endre alpolgármester 
nyitotta meg lelkes beszéddel, melyben utalt 
Kazinczy áldozatos munkájára, nyelvújító küz
delmeire, melynek nyomán dús magyar szellemi 
termésünk dicséri őt az irodalomban. Ezután 
letette a székesfőváros koszoruját a talap
zatra.

Koszorút helyeztek még el a Közoktatásügyi 
Minisztérium és a Nemzeti Muzeum, a M. Tud. 
Akadémia, a Kazinczy-család, a Szépművészeti 
Muzeum, a Nemzeti Színház és a Magyar Iro
dalmi és Művészeti Szövetség nevében.

Érdekes átirat érkezett tegnap Budapestre 
a meimari rendőrségtől. Ebből az átiratból 
kiderül, hogy a meimari rendőrséget olyan 
nagyszabású szélhámosság foglalkoztatja, 
amelynek hire eljutott Európa minden tá
jára. Az is kitűnik a meimari rendőrség je
lentéséből, hogy ennek

a különös és bizarr szélhámosságnak 
hősnője, aki c pillanatban az erfurti 
rendőrség fogdájában ül — magyar 

leány.
Bárt Mária néhány esztendővel ezelőtt ke

rült el Budapestről, ahol
egyik belvárosi kalapszalonban volt 

masamód.
A feltűnően csinos, választékos eleganciával 
ötltözködő, fiatal huszonkét esztendős leány 
előbb Bécsbe ment apjához, aki ott egy nagy 
elektrotechnikai cég alkalmazottja. Később 
Berlinbe tette át székhelyét és itt, nem tudni 
mi módon,

mint társalkodónő bekerüli Vilmos ex- 
császár egyik fiának udvartartásába.

Az itt uralkodó nagystílű életben sajátította 
el azokat az allűröket, amelyeket szélhá
moskodása közben ragyogó technikával al
kalmazott.

A fiatal leány bejárta egész Németországot 
és különösen a Berlintől messzefekvö, világ
tól elmaradt helységekben aratott leginkább. 
A fiatal nő

évekig mint a császár menye szerepelt 
és Weimarban például a főpolgármester a 
városi magisztrátus élén fogadta a pályát 
udvarra érkező „hercegnőt ",

A szálló szobájának asztalán egy levelet 
találtak, amelynek tartalma a következő:

Varga Béla, Püspökladány, MÁV mű
szaki tiszt tud ügyemről, miért tettem.
A rendőrség természetesen azonnal intéz

kedett, hogy Varga Bélát kihallgassák. Az 
asszony kézitáskájában rendkívül értékes 
ékszereket találtak. Egyébként a szóban- 
forgó levélen kivül a rendőrségnek semmi 
nyom nem áll rendelkezésére, amellyel az 
öngyilkosságot indokolni tudná.

A szerencsétlen fiatalasszony élctben- 
maradásához kevés a remény.

társa kérdést intézett a hétfői Ülésre vonat
kozóan

FLEISSIG SÁNDOR kincstári főtaná
csoshoz,

a budapesti tőzsde elnökéhez, aki a követ
kezőket jelentette ki:

— Hétfőn a tőzsdetanács igazgató
bizottsági Ülést tart, amelyen azonban 
tudomásom szerint erről a kérdésről 
konkrét javaslatok és határozatok nem 

lesznek.
Arra a kérdésünkre vonatkozóan, mikorra 

várható a tőzsde megnyitása, Fleissig kije- 
jentette, hogy errevonatkozóan ő semmiféle 
nyilatkozatot nem tehet.

HANAUSEK-STONNER
Wien. I, WeihburnRasse K>-12. (Telefon R 23—S—64) 

“ lokrgal felruhiUott nép-ír kftzeplikola.
Zene. Nyelvek. Sport. laternAtue. 

Externátui* 

kor pedig úgy látszik, hogy lezárta volna 
szélhámosságai listáit — végre rendőrkézét 
került.

Erfurtban ugyanis
egy igen előkelő, fiatal gróf kérte meg a 

„hercegnő" kezét 
és az ifjú pár már teljes esküvői díszben el 
is indult a templomba, amikor előléptek a 
berlini detektívek és Bárt Máriát a díszes 
vendégkoszoru legnagyobb megdöbbenéséra 
leleplezték.

Bárt Mária kihallgatása során 
megtörtön vallotta be 

szélhámosságainak izgalmasan érdekes rész
leteit. Kihallgatása után átadják a berlini 
ügyészségnek.

A ureimari rendőrségnek Bárt Mária val
lomásával kapcsolatosan az a gyanúja, hogy 
az dl hercegnő Magyarországon is követett 
el különböző szélhámosságokat. Átiratában 
erre vonatkozólag kért különböző felvilágo
sításokat Budapestről.

Pótválasztás lesz 
Szombathelyen

Szombathely, aug. 23.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefont 

jelentése.) Vasárnap zajlott le Szombathe
lyen a választás, amely nagy érdeklődést 
váltott ki a város közönségéből. Az érdek
lődésre jellemző, hogy 11.000 
zűl 10.400 szavazott le.

Az eredmény a következő:
gróf Csekonics Iván
dr. Tóth László 
Kiskos István

Gróf Csekonics Iván és 
között pótválasztás lesz.

szavazó kőt

4929
3588
1907

Tóth Lászlódr.

Kazinczy-ünnepség 
a Muzeum-kertben
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— Borút*, e«5s Idő. Vasárnap rövid meg

szakítással egész nap szemelt az eső és ba
rátságtalan, borús volt az idő. A Meteoro
lógiai Intézet prognózisa szerint továbbra 
is csendet, túlnyomóan borult, főként a 
Dunántúlon esős idő várható a hőmérsék
let lényeges változása nélkül.

— A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
kecskeméti naggyülésének záróraeményel. Az 
utóbbi négy napon zajlott le Kecskeméten a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek nagyszabású 
országos konferenciája, amelyen összesen 
ezren vettek részt. Vasárnap reggel a refor
mátus templomban dr. Kapi Béla dunántúli 
evangélikus lelkész, az evangélikus templom
ban pedig Győri Elemér v. teológiai tanár, 
győri református lelkész prédikált. Utána az 
összes résztvevők felvonultak a Kossuth-szo- 
bor elé, hogy megtartsák nagygyűlésüket a 
vasárnap megszentelése érdekében, f'áy Ist
ván főispán nyitotta meg a gyűlést, majd 
Kapi Béla püspök mondott beszédet a va
sárnap szentségéről. Végül a püspök határo
zati javaslatot terjesztett elő, amelyben meg
állapít ja a nagygyűlés, hogy a vasárnap 
megszentelésének elhanyngolása súlyosan 
akadályozza n magyar ifjúság testi és lelki 
fejlődését, méltó kibontakozását. Ezért el
határozták, hogy ugv egyéni, családi és tár
sadalmi életükben, mint hivatásuk körében 
mindent elkövetnek a vasárnap megszente
léséért és követelik ennek törvényes utón 
való biztosítását.

— Hegymegl Kiss Pál koalíciós kormányt 
hirdet. Debrecenből jelentik- Dr. llcgymegi 
Kiss Pál Debrecen város képviselője szom
baton esle n Függetlenségi Körben nagy be
szédet mondott, amelyben részletesen fog
lalkozott a politikai helyzettel. Kijelentette, 
hogy az ellenzék Gaál Gaszion vezetésével 
szívesen látna egv koalíciós kormányt uz el
lenzéki pártok bevonásával. Hangsúlyozta, 
hogy a káoszból való menekülésnek egyet
len alfa az uj választások kiírása. Gaál 
Gusrtont puritán jelleme és kiváló egyéni
sége révén a legalkalmasabbnak tartja arra, 
hogy a koalíciós kormány feje legyen.

— Súlyos ssrrenesétlenség as órláshegységl 
autóversenyen. Oberschreiberhauból jelentik: 
Vasárnap folyt le Schreiberhau mellett az óriás- 
hrgységi autóverseny. A versenyen két súlyos 
szerencsétlenség történt. Stelzer kenus szomba
ton tréning közben nekirohant egy fának s olyan 
sebesüléseket szenvedett, hogy vasárnap meg
halt. Magán a versenyen a nehéz sportkocsik 
kategóriájában utolsónak startolt Manfred von 
Rrauchltsch, az ismert versenyző. A kocsi meg
csúszott, Jobb első kerekével fölfutott egy ho
mokdombra, amely a magasba dobin az autót 
és azuAn fölborította. Von Braiichitsch súlyosan 
megsebesült.

— Talajsüllyedés okozta .. Horthy Mik
lós -iitl ház falának repedéseit. Nagy riada
lom támadt szombat délután a Horthy Mik- 
lós-ut 59. szánni házban. Hirtelen roppa
nással nz egyik tűzfalon több apró repedés 
támadt. Rendőri bizottság szállt ki a hely
színre s óvatosságból figyelmeztették a la
kókat, hogy lehetőleg ne aludjanak a re
pedt falu szobákban. Vasárnap délelőtt n 
kerületi mérnöki bizottság ment ki a Hor
thy Miklós-uti házba. Megállapították, hogy 
a szomszédos Horthy Miklósul 61. szánni 
ház alapépítményeit mélyebbre ásták, mint 
az 59. számú házét. Az igy előállott nívó- 
különbség kibillentette n talajt egyensúlyi 
helyzetéből, ezért süllyedt le a tűzfal, ami 
azután a repedéseket okozta. Megnyugtatták ( 
a ház Inkáit, hogy izgalomra nincsen okuk. ' 
Néhány nap múlva a falon támadt hasadé- 
koknt betömethetik.

— Magánautó és teherautó karambolja 
a Marglthldon. Vasárnap délelőtt súlyos ki
menetelű aulókaramhol történt a Margit- 
hidon. A Bp. 21—910. rendszámú autó, 
amelyet Hanyag József 23 éves sofför veze
tett. összeütközött nz elölte haladó teher
kocsival, amelyet Vcraszta József 28 éves 
kocsis hajtott. A sofför és a kocsis lezuhan
tak üléseikről. Vcraszta a fején szenvedett 
sérüléseket. Ilangpy pedig jobbkarján sé
rült. Az összeütközés következtében még 
egv sérülés történt, Feldmann Sándor ke
reskedő. aki nz autóban ült, n lehulló üveg
cserepektől szenvedett kisebb sérülésék t. 
A mentők Vcraszta sérüléseit találták a leg- 
sulyosnbbnknak, őt a Margit kórházba szál
lították, ahol ápolás alá vették, mig a gép
kocsi vezetőiét és utasát kötözés után laká
sukra sz illi'nt'ók. A. Margithidon történt 
karambol f ’véhrn a rendőrség megindította 
a vizsgálatot,

— Az nlai használhatósága a hóztartásban
nagyon sokféle előnnyel jár; a szervezet srt- 
mára n legjobb rsirndék az olaj, a táplálkozás 
céljaira legcélszerűbb ugyancsak az olaj éa 
végül pazdaságosAáfl aremoontjából Is nz olajat 
kell d«A helvre állítanunk A Meinl oüvnolsj 
nem hl ' nsnrhalik rgv tá-tertáaból sem. Olaj
árainkat elv mértékben azállitotluk le, hogv ez 
a fontos tápérték mindenki számára hozzáfér- 
ketŐté vált I

FoKozúdik az angol válság
LoníonDa orkozott a kiraiv es ttrgyai a politikai vozirakkei

London, aug. 28.
Az angol király vasárnap reggel nyolc óra
kor Skóciából megérkezett Londonba. Dél
előtt fél tizenegv órakor

a király kihallgatáson fogadta Mac- 
Donald miniszterelnököt.

A kihallgatás egv óra hosszat tartott. Mac- 
Hónaid tanácsára azután a király délután

Gróf Karátsonyi Jenőné érdekes 
távirata a budapesti 
főkapitánysághoz

Érdekei távirat érkezett vasárnap esle a bu
dapesti főkapitánysághoz. A táviratot Karátso
nyi Jenő gróf felesége adta fel Bériből. A 
grófné táviratában arra kérte a főkapitánysá
got, állapítsák meg, hogy

az utóbbi napokbun Mécsben elzálogosított 
nagyértékü gyanús ékszerek nem az Ő tu

lajdonát képezik-e.
A grófné pontos leírást is adott az ékszerekről. 
Mint ismeretes, néhány nappal ezelőtt a főka
pitányság értesítést kapott a bécsi rendőrségtől 
és ebben közölték, hogy két magyar ékszerét: 
rendkívül nagyértékü ékszereket zálogosított el 
az osztrák fővárosban, ami a rendőrség gyanú
ját fölkeltette. Ezekre az ékszerekre vonatko
zóan táviratozott most a főkapitányságra Ka
rátsonyi Jenőné grófné.

Igen érdekes események előzték meg a gróf- 
nénak ezt a táviratát Karátsonyi Jenőné, aki 
hosszabb ideje tartózkodik a külföldön, az el
múlt hónapokat a frnneia Riviérán töltötte. Itt

— Debrecen városa beszüntette a köz
munkák egy részét. Debrecenből jelentik: 
Debrecen város képviselőtestülete, tekintet
tel a gazdasági helyzetre, elhatározta, hogy 
azokat a közmunkákat, amelyeket eddig a 
városi házipénztár terhére hajtottak végre, 
a jövőben beszünteti. A határozat katasztró
fáiig helyzetbe sodort sokszáz munkást, aki
ket a város eddig a köztemetői munkák és 
a városi bérházak tatarozása körül foglal
koztatott. A szociáldemokratapárt szerdai 
közgyűlésén ezért elhatározta, hogy akciót 
indít, amelynek célja, hogy kényszerítsék a 
várost az abbahagyott közmunkák folytatá
sára. Értesülésünk szerint hétfőn munká
sokból álló küldöttség keresi fel a polgár
mestert és a főispánt a város határozatának 
megváltoztatása érdekében.

— Véres zavargások Berlinben. Vasárnap is
mét véres zavargások voltak Berlinben. A kom
munisták összetűzlek n nemzeti szocialisták
kal. mire a rendőrség gummibotokkal óllitotta 
helyre a rendet. A kommunisták közül huszon
hetet. a nemzeti szocialisták közül pedig tizen
hármat őrizetbe vettek. Zavargások voltak 
l'lmban is, ahol a kommunisták n Remarque- 
film bemutatása miatt összeverekedtek a nem
zeti szocialistákkal és a rendőrség a zavargók 
közül mintegy ötvenet őrizetbe vett.

— öngyilkos lett, mert férjét becsukták. Újvi
dékről jelentik: Vasárnap délelőtt felakasztotta 
magát Petri András mezőőr felesége. Mire rá
találtak. már halott volt. A rendőri nyomozás 
megállapította, hogy azért lett öngyilkos, mert 
urát egy csavargó lelövése miatt a törvényszék 
másfélévi börtönre ítélte.

— Aa Országos Gazdakör nagygyűlése. Az Or
szágos Gazdakör rendkívüli közgyűlést tartott 
Czeglédy Endre volt nemzetgyűlési képviselő, 
országos elnök vezetésével, amelyen többszáz 
kisgazda és 22 gazdakör képviselői vettek részt. 
A közgyűlésen elhatározták, hogy a mezőgazda
ság súlyos helyzetét nemcsak a kormány, de az 
államfő elé tárják és kérik, hogy a most követ
kező, előreláthatólag nehéz tél előtt, a kormány 
hozza meg azokat az intézkedéseket, amelyek 
szükségesek a fenyegető bajok elhárítására.

— A vasárnap öngyilkosai. Vasárnapra 
virradó éjszaka három öngyilkossági kísér
lethez hívták ki r mentőket. A Városliget
ben a Közlekedési Muzeum mellett egy pá
don eszméletlen állapotban egyszerűen öltö
zött fiatalembert talált a rendőrség. Meg
állapították, hogy Rezes Gyula 35 éves nap- 
számossal azonos. Szerelmi bánatában két
szer mellbeszurtn magát. — Nagy Gyula 30 
éves gyári munkás Reménv-ulca 10. alatti 
lakására ittas állapotban tért haza, ezt hoz
zátartozói kifogásolták, mire elkeseredésé
ben jobbkarján felvágta nz ereket. — Er
délyi Jánosnó szili. Huszár Ilona fővárosi 
ni tiszt 30 esztendős felesége Gát-utca 32. 
alatti lakásán ismeretlen méretei megmér- 
itezte mngát. Mind r három életuntat n Ró
kus kórbázbi *záHitették.

Hn E£NV£4 szakorvosHl" ■ EHYEkí vér-. Mr-H nemtbeteírek- 
nck rendel egén nap

»• Rákossal Msmbes.
— Vlrbcfntladt a tótkomlóst Jegyző fia. Sze

gedről jelentik: Megdöbbentő szerencsétlenség 
történt vasárnap délelőtt Tótkomlóson, Vasas 
István Jegyző házában. A jegyző kisfia a beto
nozott vízmedencében úszkáló kacsákat do
bálta, mikor megcsúszott s a medencébe zu
hant. A kisfiú mire segítség étkezett, megful
ladt. A vizsgálat megindult, hoRy a tragikus 
szerencsétlenségért kit terhel a felelősség.

—• Legyőzte a dr. Martoson az összes szőr- 
eltávolítókat, mert uj kreációja a Morisson tej 

■ egy perc alatt eltávolítja a felesleges szőrszá
lakat.

két órakor

Sir Berbert Sámuelt, az Ismert liberális 
vezért fogadta.

Délutánra a király Balduiint, a volt konzer
vatív miniszterelnököt kérette magához, 
akit informatív kihallgatáson fogadott a ki
rályi kastélyban.

történt, hogy a grófnőnek egy nagyértékü ék
szerét ellopták.

Egy nyolcvan darab drágakőből álló komá
ját rabolták el a a francia rendőrség mind- 
ezldelg hiába kutatta a vakmerő ékszer

tolvajt, nem sikerült nyomára akadni. 
Gróf Karátsonyi Jenőné a francia Riviéráról 
néhány nappal ezelőtt Bécsbe utazott s itt ol
vasta a lapokban az elzálogosított gyanús ék
szerek ügyét s ez inspirálta arra, hogy a főka
pitányságnak táviratozzon.

A budapesti főkapitányság a grófnő távirati 
bejelentése alapján most majd érintkezésbe 
lép a bécsi rendőrséggel az ékszerek ügyében.

Gróf Karátsonyi Jenőné egyébként ma, 
hétfőn délelőtt indul el Bécsből Budapestre 
s megérkezése után a főkapitányságon sze

mélyesen meg fog jelenni, 
hogy részletesen elmondja a vakmerő rivierai 
ékszcrrablás történetét.

— Szülei szemeláttára halálragázolta az 
autó. Vasárnap délután Csepelen halálos 
autógázolás történt. Kaszeliczky Sándor 
gyári fűtő feleségével és 14 éves Mária leá
nyával sétálni ment. A csepeli Horthy Mik- 
lós-uton át akartak kelni az úttesten, mikor 
arra robogott a Shell Kőolajfinomitó rt. te
herautója, amelyet Roth Artúr 28 éves 
sofför vezetett. Kaszeliczky Máriát elkapta 
az autó és keresztülgázolt rajta s amikor a 
mentők kórházba akarták szállítani, meg
halt. A halálos gázolás színhelyére rendőri 
bizottság szállott ki, amely a soffőrt őri
zetbe vette.

— Két holttestet fogtak ki a Dunából. Esz
tergomból jelentik: Sütlö mellett kifogtak a 
Dunából egy 175 centiméter magas férfihullát. 
Alig tették partra, ujabb férfiholtlcstet sodort 
a parthoz a viz. Egyiknek sem tudják szárma
zását.

— Olasz diákok Rz Ismeretlen Katona air- 
jánál. A római „Amid de’.rUngheria" ifjúsági 
csoportjának a debreceni nyári egyetem tan
folyamáról visszatérő ötven tagja Giovanni 
Terranova elnök vezetésével vasárnap délelőtt 
megkoszorúzta az Ismeretlen Katona emlék
művét. Az olasz diákok, akik bél főn a Balaton 
környékét tekintik meg, a Magyar Egyetemi 
Hallgatók Olasz Körének meghívására szerdán 
kétnapi tartózkodásra Sopronba utaznak.

— Halálozás. Gyurkó Lászlóné, szül. Guzi- 
kovszky Mária életének 31-ik évében rövid 
súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése aug. 
24-én délután 4 órakor lesz a Kerepesi temető 
halottasházából.

ÖyánnaS Irt
Matteino

— A lovak és kocsi keresztül mentek a gaz
dán. Borzalmas szerencsétlenség történt a zalai 
országúton. Magyar Pál 60 éves lentiszombat- 
helyi gazdaember tegnap reggel nagyobb szál
lítmány borjut szállított Kotormány határszéli 
községbe, egy zökkenőnél a lovak közé esett, 
amelyek keresztül tapostak rajta és keresztül 
ment rajta a kocsi kerekestül is. A szerencsétlen 
ember véresen maradt ott az ut porában, mi
közben a lovak tova poroszkáltak. A mezőn dol
gozó gazdák észrevették a földön elterült em
bert, akit nz első orvosi segélynyújtás után hal
dokolva vittek a zalaegerszegi közkórházba.

— Betörtek ■ Társadalombiztosító pápai 
fiókjába. Pápáról jelentik: Tegnap fényes nap
pal betörő járt a Társadalombiztosító Intézet 
fiókjában. Simon Mihály asztalos a szomszéd 
ház falón át bemászott az intézet helyiségébe 
és föl akarta feszileni a fiókokat. Nagyban 
dolgozott, amikor belépett az intézet altisztje, 
elfogta és rendőrnek ndta át. Simon azzal vé
dekezik, hogy nyomorban élt s a nyomor vitte 
a bűnre. A betörőt letartóztatták.

— Elfogtak egy veszedelmes gyujtogatót. 
Miskolcról jelentik: Az utóbbi Időben csaknem 
minden éjszaka tüzet jelentett a tiizőrség s elő
fordult az is, hogy mig a tűzoltók környékbeli 
tnnyák oltásán fáradoztak, szomszédságukban 
ujabb tűz ütött ki. A nyomozás megállapította, 
hogy gyújtogatás okozza a sok tüzet és vasár
nap sikerült kézrekertteni a gyujtogatót: Hor
váth János 57 éves napszámost, akit beismerő 
vallomása után letartóztattak.

— Megjelent a gyógyszerpiacon a legideáli
sabb, egyszersmind a leghatásosabb hashajtó a 
„Spolicin" krém, vagy bonnbon. Ezen hashajtó 
mór nz ősidők óla ismert ricinusolajat tartal
mazza 65%-ban, annak minden kellemetlen és 
rettegett mellékize nélkül. Köztudomású, hogy 
a ricinus a legegészségeseebb és legártalmatla
nabb hashajtó, Igy tehát ma is minden verse
nyen felül áll Az orvosi tudomány Ismét egy 
áldásos gyógyszerrel ajándékozta meg az embe
riséget. j 

— Nehéz székeiéiben szenvedők, akiknek 
az agyvértódulás, a fejfájás és szívdobogás, 
ar emésztési zavarok és különösen a vég- 
béibajok teszik az életet nehézzé, igyanak 
reggel és este egynegyed pohár természetes 
^Ferenc József" keserűvizet. Klinikai vezető* 
orvosok igazolják, hogy a Ferenc Jőzaef-vís 
műtétek előtti és utáni időszakokban is 
nagyértékű hashajtónak bizonyul. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

— Tizenöt kllogram szacharin a bécsi 
gyors postakocsijában. Vasárnap este a Bécs- 
böl Budapestre érkezett gyorsvonat posta
kocsijában három cím nélküli ötkilogram
mos postacsomagot találtak a vasutasok. A 
csomagokról csakhamar kiderült, hogy 
szacharint tartalmaznak. A meglepő felfe
dezésről értesitették a főkapitányságot, hová 
a csomagokat is beszállították. A rendőrség
ről detektiveket küldöttek ki a pályaudvarra, 
hogy a helyszínen indítsák meg a nyomozást 
a rejtélyes szacharin-küldemény ügyében.

— Magyarok ■ viaregglói Mussollnl-tábor- 
ban. Rómából jelentik: A külföldi olasz avant
gardisták viareggiói Mussolini-táborába ötven 
magyar fiú érkezett. A magyar és olasz ifjak 
között a legszivélyesebb barátság fejlődött ki.

— Szeretője segítségével meggyilkolta a 
férjét. Miskolcról jelentik: Bestiális gyilkos
ság történt Nagycsécs községben. Somost 
Józsefné idős gazdálkodó fiatal felesége meg
jelent a csendőrségen és bejelentette, hogy 
verekedés hevében fejszével agyonverte fér
jét. A csendőri nyomozás vasárnapra meg
állapította, hogy Somosiné nem verekedés 
hevében ütötte agyon férjét, hanem előre 
készült megölésére. Az asszony férjének 
egyik béresével, Bujdosó Péterrel folytatott 
viszonyt, akivel elhatározták, hogy elteszik 
láb alól a gazdálkodót. Bujdosó beállított 
Soniosiék tanyájára, veszekedést színlelt a 
gazdával, az asszony pedig fejszével ráron
tott férjére, akit agyonvert. Az asszonyt a 
szeretőjével együtt letartóztatták.

— Titokzatos selyemruhás nő holttestét 
fogták ki a Marosból. A deszki csendőrség 
jelentést tett vasárnap a szegedi ügyészség
nek, hogy a Marosból egy fiatal nő holttes
tét fogták ki. Kék selyemruhát, ugyancsak 
selyemből készült alsóruliát viselt, amiből 
arra következtetnek, hogy a jobb társadalmi 
osztályhoz tartozott. Igazoló Írást nem talál
tak nála s megállapították, hogy egy-két 
hete lehetett a folyóban. Arra gondolnak, 
hogy bűntény áldozata s a szegedi ügyész
ség utasítására erélyesen folytatják a nyo
mozást az ismeretlen ho-lttest személyazo- 
nosságának megállapítása iránt.
■■ V előkészít polgárt és
Ar CDs SÍ Hra3 középiskolát mspán-€50811 05
— Tlzenkétévl fegyházra Ítélték a 70 évs 

Íyllkos gazdát. Nagykanizsáról jelentik: Ez év 
prilis havában Zalamegyében, Bánokszent- 

győrgy községben Busa Ferenc birtokos házá
nál nagy házimulatság volt, amelyen részt vett 
Busa István 70 éves gazdaember is. Busa ittas 
fővel ment haza éjfélután. Mielőtt lefeküdt, ki
nézett az ablakon és akkor látta, hogy valaki 
járkál a háza előtt. Fejszét fogott, kiment és 
az illetőt, aki nem volt más, mint gazdatársa, 
Devecz György, egyetlen csapással leütötte. A 
nagykanizsai törvényszék az öreg embert ezért 
12 esztendei fcgyházzal sújtotta. Tegnap foglal
kozott ezzel a bűnüggyel a pécsi tábla, amely 
helybenhagyta a 12 évi fegyházbüntetést.

— Orvosi hírek. Dr. Simon Béla egyetemi 
magántanár, fogorvos, rendelését uj rendelő
helyiségében, IV., Kigyő-utca 4. II. megkezdte. 
Telefon 883—80. — Völgyesi Ferenc dr. sza
badságáról megérkezett, hypnosis-therapial 
rendelését folytatja. Wekerle Sándor-utca 19.

— Szivensmrták a búcsún. Sárvárról jelen
tik: Véres vasárnapja volt Dénesd vasmegyei 
községnek. A falu legényei a búcsúi táncmu
latságon összeverekedtek. Verekedés közben 
Németh Ferenc gazdalegényt szivenszurták. 
Mire kórházba szállították, meghalt. A csend
őrség megindította a nyomozást a gyilkos 
kézrekeritésére.

— A devizaforgalom szabályozása Ausztria 
és Magyarország között. A magyarországi 
devizaforgalom korlátozása bizonyos tár
gyalásokat tettek szükségessé Ausztriával. 
Dr. Winkler István külügyminiszteri taná
csos Bécsben tanácskozásokat folytatott az 
osztrák kormány megbizottaival a devizafor
galomnak Ausztria és Magyarország közötti 
akadálytalan lebonyolítására. Dr. Winkler 
vasárnap visszaérkezett Budapestre, hogy 
jelentést tegyen az eddig tárgyalások ered
ményéről s egyúttal az uj kormánytól utasí
tásokat kérjen további tanácskozásokra vo
natkozólag. Dr. Winkler István kedden uta
zik vissza Bécsbe r tárgyalások folytatására.
0 A Gschwlndt-féle szesz- .élesztő-, likőr- és 

rumgyár részvénytársaság folyó évi Június 30-án 
elhatározott slaptökeleszállitósa cégbiróságilag 
jóváhagyatván, az 50 pengő névértékű részvé
nyenként 25 pengőt kitevő tőkevisszaflzetés folyó 
évi augusztus hó 24. napjától kezdve hétköznap 
9 és 1 óra között a részvénytársaság pénztárá
nál (IX.. Ipar-utca 17.) r részvényeknek szel- 
vényiv nélkül, szóm Jegyzék kíséretében való be
nyújtása és a pénztár által eszközlendŐ lebé
lyegzése mellett felvehető.

KOVÁCS

BÚTORCSARNOK
Hálók, ebédlők, urtnobák, kárpttosánik, konyhák. 
Matatok, minden kivitelben. A k'slparl munka 

nmeket. Kedvezd fizetést feltétele .
Budapest, VJIIM Üllöl-ut SO. mám.

Máris-otca sorok, • klinika mellett.
■HalooRBOMS * V1L, ▲ngoLaion
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MOZI
Csathó Kálmán 

a Nemzeti Színház főrendezője
UJ Irány érvényesül a Nemzeti Játékrendjében

ház mérlege. Már többször felmerült az a 
terv, hogy jó lenne az állatni színházakat 
magánvállalkozónak bérbeadni és értesülé
seim szerint a földmüvesszövetség (Lanti- 
butid) abban az esetben, ha a viszonyok 
őszig nem javulnak, interpellációt fog be
terjeszteni a nemzetgyűlésen, 

melyben tekintettel az állam 
súlyos gazdasági helyzetére, 
fogják az állami színházak 

bérbeadását.

amugyis 
követelni 
azonnali

A régen tönkrement mulatók és lokálok' 
mellé most felsorakoznak a színházak is és 
sötét, üres nézőtérre merednek némán a 
színpadok, melyeknek deszkáin egykor 
Girardi, Krones, Gall mayer és annyi sok má
sok aratták forró sikereiket. Az őszi szezon* 
bún előreláthatólag megint egypár szinhác* 
zal szegényebb és egypár emlékkel gazda
gabbak lesznek a dal, lánc és szerelem vá
rosának egykor jókedvű lakói.

a ... r.

Színházi körökben már hosszabb idő óta 
állandó szóbeszéd és találgatás tárgya, 
hogy az uj szezónban ki veszi át a Nemzeti 
Színház főrendezői állását, amely Horváth 
Jenő halálával megüresedett. A találgatá
sok során többféle kombináció merült fel, 
ezek azonban csak néhány napig voltak 
forgalomban, mert ekkor már egyre bizto
sabbnak és valószínűbbnek látszott az a 
megoldás, hogy a Nemzeti Színház 

főrendezői állásába Csathó Kálmán 
kerül.

Éppen azért senkit sem lepett meg a hir, 
amikor Csathó Kálmánnak ilyen minőség
ben való szerződtetése meg is történt.

Csathó Kálmán, mint ismeretes, hosszabb 
ideje működik a Nemzeti Színháznál, mint 
rendező. Az elmúlt évek során nemcsak 
saját darabjait állította be, hanem más 
szerzők darabjainak rendezését is elvállalta. 
Ez a megoldás a Nemzeti Színház szem
pontjából igen szerencsésnek látszik, mert 
az uj főrendező stílusban és művészi el
gondolásban ugyanazt a felfogást képviseli, 
amely a színház alapvető programját je
lenti. Az utóbbi években már a Nemzeti

Színház részéről is határozott érdeklődés 
mutatkozik az újabb szinházi törekvések
kel szemben és megszűnt a mereven kon
zervatív elzárkózás az uj stílusáramlatok 
elől.

A régi felfogással való szakításnak 
döntő dokumentuma,

a színház uj, fiatal magyar szerzőnek,h°gy
Boross Elemérnek „Világrekord" cimü da
rabjával nyitja meg szezónját.

Értesülésünk szerint a Nemzeti Színház 
idei játékrendjén klasszikus repriz-ciklus is 
szerepel. Shakespearen kivül több Moliére, 
Corncille-, Strindberg- és fbsen-darab kerül 
felújításra, sőt egy eddig be nem mutatott 
.Vo/f éré-vígjáték premierjéről is szó van. 
Csathó Kálmánra tehát a Nemzeti Színház 
uj szezónjában

nagy feladat vár.
A szinházi közvélemény általában bizalom
mal tekint működése elé és elvárja, 
Csathó Kálmán gyorsítsa 
kulásnak a f *„___ ....................-___
célja az uj, friss, modern felfogású 
zeti Színház.

hogy
in gyorsítsa annak az átala- 
folyamatát, amelynek végső

Nem

Katasztrofális válság előtt 
a bécsi szinházi világ

Húsz nagy színház közül előreláthatólag esak 
nyolc nyitja meg kapuit az őszi szezonban

l

Heti jelentés Berlinből
Megkezdődtek a Haway berlini próbái, Eggerth Mártha mint 
Lilian Gish, Szőke Szakáll nagy sikere, pestiek inváziója 

és egyéb berlini érdekességek a színház és tilm világából

Bécs, augusztus 23.
(Bécsi szerkesztőségünktől.) A bécsi szin

házi válság nem mai keletű, a volt császár
város színházai már évek óta küzdenek a 
krízissel és alig mull el esztendő, hogy ne 
csukott volna be végleg, vagy jobb esetben 
csak ideiglenesen Thalia egyik másik jobb
sorsra érdemes hajléka. Ez a hosszú évek 
óta lappangó válság most aztán nyílt ka
tasztrófában tört ki és ha a jelek nem csal
nak,

Bécsnek egykori húsz nagy színházából 
az őszi szezonban előreláthatólag csak 

nyolcban fognak előadást tartani.
Évek óla némaságra van kárhoztatva az 

egyik legrégibb operettszinház, a Práter- 
strassén lévő Carltheater és a Roland- 
Bühne.

Mozi lett
már ugyancsak régebben a Komödienhaus 
Lustspicltheater és Apollotheater-bö\, a 
Kola-fivérek irodalmi színházát, a Neue 
Wiener Bfíhnét az ősszel fogják átalakí
tani

garage céljaira.
A tavaszi szezon végén zárta be örökre ka
puit a második legnagyobb operettszin
ház, a Johann Strauss Theater, hogy őszre 
„Scala“ néven mint

hangos fllmkino
nyíljon meg újra. Ugyancsak zárva marad
nak ősszel a Bürgertheater, Stadtthcater, 
Kammerspiele, Neues Wiener Schauspicl- 
haus (a néhai Volksoper) és a Renaissance 
Bühne.

A legszembetűnőbb az operettszinházak 
halála. Ez a város egy évszázadon keresztül 
a könnyű zene hazája volt, ma

nyolc operettszlnháza közül összesen 
egy*

a Theater an dér Wien játszik. A bécsi ope
rett világában ma a Karcag Verlag tulajdo
nát képező Theater an dér Wien és annak 
igazgatótulajdonosa, Hűbéri Marischka a 
korlátlan diktátor és csak az boldogulhat 
itt. akit ö szóhoz jutni enged. Ennek ter
mészetesen meg lesz a hátránya, hiszen 
könnyen elképzelhető, hogy Kálmán, Lehár, 
Fali, Strauss, Stolz, Katschcr és az üstökös- 
srerűen feltörő Ábrahám nem férhetnek el 
egy szezonban ebben az egy színházban. A 
bécsi szinházi világ kulisszái mögött máris 
szenvedélyes harcokra készülődnek és

az első összecsapás már meg is történt 
az Áhrahámmal dolgozó Márton Verlag 

és Marischka igazgató között.
Mártonék már annak idején nehezmé

nyezték, hogy a „Viktória und Ihr Huszár" 
cimü operettet a Theater an dér Wien tul- 
gvorsan levette a műsorról és éppen ezért 
Ábrahám második operettjét, a Lipcsében 
nagy sikert aratott „Blume von Havay"-t 
hir szerint csak abban az esetben akarták 
átengedni a fenti színháznak, ha legalább 
100 előadást garantálnak. Marischka állító
lag elutasította az ajánlatot, mire felmerült 
az a terv, hogy a Márton Verlag a többi 
színház nélkül maradt színpadi kiadóval 
egyesülve, kibérel egy tönkrement színházat 
és ott kerül majd színre többek közt az uj 
Abrahám-operett is. Ennek a tervnek ugv 
látszik valami más akadálya lehetett, mert 
a Márton Verlag egy nemrég adott nyilat
kozatában kijelenti, hogy a „Blume von 
Havay" ügyében még nem tárgyaltak hivata
losan Marischkával, tehát annak nem is 

elutasítani, a 
foglalkoznak, 

mellékes, hogy 
az Abrahám 

legalább száz-

Berlin, aug. 23.
(A Hétfői Napló berlini tudósítójától.) 

Csütörtökön megkezdődtek a „Haway" ber
lini próbái és 27-én már premier Is lesz az 
Xbrahdm-operettböl. Lipcsében pontosun 
30 napig játszották és az ottani nagy siker
ből arra lehet következtetni, hogy Berlinben 
még nagyobb sikere lesz a Haumynak, mint 
Lipcsében volt. A berlini előadáson ugyan
azok a szereplők játszanak és Bársony Ró
zsinak jelentékenyen felemelték a gázsiját. 
Bársony Rózsi egyébként a Gaumont-gyhr- 
ral szerződést kötött, amelynek értelmében 
a francia vállalatnál Hans Scliwarcz rende
zésében fog egy filmet játszani. A „Haway" 
filmváltozatában is szerepelni fog és ezen
kívül még három filmre kötött szerződést.

★

Rengeteg pesti van Berlinben. Megérkezett 
Harmath Imre is, aki a Hesslerben. a magya
rok kávéházában kijelentette, hogy nem mer 
megfordulni, mert fél. hogy a Rákost-szobrot 
pillantja meg a háta mögött. Harmath ezzel 
azt akarta kifejezni, annyi a Hesslerben a ma
gyar, hogy a pesti New-Yorkban érzi magát.

Megérkezett Keglevich Marietta is, aki több 
gyárral folytat szerzödtetési tárgyalásokat

Gaál Franciska már tiz napja Berlinben van 
és próbafelvételei kitünően sikerültek. Berlin
ben tartózkodik Zala filmvállalkozó is, aki több ■ 
filmet kötött le Pestre.

Salamon, Pásztor Béla, Kertész Gábor és Fé
nyes Szabolcs már hosszabb ideje Berlinben 
vannak és a német fővárosba érkeztek a pesti 
filmezés után Szenes Ernő éi Székely István Is. 
Székely István a jövő héten ismét belekezd egy

film rendezésébe. A Budapesten készült film fel
vételeit mór előhívták és a zártkörű sajtóbe- 
mulatón nngy sikere volt a filmnek. Különösen 
Kabos, C.sortos és Szenes volt kitűnő.

Most mutatták be Szőke Szakáll főszerep
lésével a „Varsói unokanővér" cimü filmet, 
amelynek hatalmas sikere volt. Az újságok 
hasábokat írnak Szőke Szakádról és mind
egyik lap a legjobb német filmszínésznek 
könyveli el. Jövő héten lesz Szőke Szakái! 
saját vállalkozásában készült filmjének a 
bemutatója, amelytől még nagyobb sikert 
várnak. Ez a film arról szól, hogy Szőke 
Szakádnak, aki egy kegyelemkenyéren élő 
nagybácsit alakit, egy majmot kell Berlin
itől Hamburgba szállítania. Természetesen a 
vonaton rengeteg kalandja van Szőke Sza
kádnak a majommal és ezek a kalandok 
olyan mulatságosak, hogy a nézők két órán 
keresztül 
ból.

nem fognak kifogyni a kacagás*

♦
Mártha megkezdte uj filmjét Ebben 
Hans Albers, a neves német film-

Eggerth 
a filmben _ . ,
színész a partnere. Eggerth Mártiidnak ez less 
eddigi legnagyobb szerepe. Egy 
szerű figurát fog alakítani.

♦
Willy Meisel uj film zenéjét 

meg és ennek a filmnek az az 
hogv a szövegkönyv társszerzője nem más, 
mint a komponista felesége, aki magyar nő 
és Debrecenből került Berlinbe.

(palásti.)

Lilian Gish-

komponálta 
érdekessége,

Bethlen-téri Színpad
évadnyitó előadása Pénztári telefon: J. 443-70.

színházi napló

Ez a hét jól kezdődik,
ha megnézi

a rMiűriDorier
cimü remek németül beszélő vígjátékot

Bufiter Keaton, 
Ramon No varró, 
Nóra Gregor, 
Adolphe Menjou, 
Paul Morgan és 
Oscar Strauss
főszereplésével a

Radius-Metro 
filmpalotában

Előadások 2—fi lg folytatólagosan, az
után 6 8, 10 órakor, vasárnap 1-4-ig 
folytatólagosan, azután 4, 6, 8, 10 óra
kor. 8U0 ülőhely 1 pengőtől 2 pengőig.

volt alkalma a feltételeket 
színházbérlettel pedig nem 
Szerintük egyébként teljesen 
mikor kerül Bécsbe színre 
operett, amelyet eddig már 
ötven európai színpad lekötött magának.

Bécs már rég elvesztette vezető szere
pét az operett világában 

és igy nem az a helyzet, hogy a komponis
tának súlyt kellene helyeznie egy bécsi pre
mierre.

Baj van az állami színházakkal, az Ope
rával, a Burgtheoterrel és Akademiethea- 
ter-rel is. Ismeretes, hogy a három állami 
színháznak ezévi deficitje nem kevesebb, 
mint 7 millió schilling volt s ha a parla
mentben már meg is hozták a sztárgázsik 
leszállításáról szóló törvényt, kérdéses, hogy 
ezzel lényegesen javul-e majd a három szin-

ndday Imre a Belvárosi Színházhoz szer- 
, ződött az uj Barry Conners-vigjáték 

férfifőszerepének eljátszására. Kelten huza- 
kodtak a zsákmányért, amely végül a har
madiké lett. Rádayt a Vajda-rezsim és a 
Juhi-rezsim is szerződtetni akarta, de nem 
mert kötelezettséget vállalni mindaddig, 
amig a bíróság nem döntött a Magyar Szín
ház bérleti szerződésének ügyében. A Ma
gyar Színház szerencsés szezoneleji startja 
nem kis mértékben függ a népszerű és tehet
séges fiatal színész fellépésétől és lehetséges, 
hogy a helyzet tisztázódása esetén Ráday 
mégis szerződést vállal a Magyar Színház
nál is.
TJorold Lloyd legújabb burleszkje, a Suszter 

princ uralja a Teréz körúti UFA műsorát 
és csodálatosképpen már szezon elején nap-nap 
után táblás házakat vonz. A publikum hangos 
nevetéssel honorálja elejétől végig a kitűnő 
btirleszkszinész hangos produkcióját. Ezúttal 
egy cipőáruház segédje Harold Lloyd, aki ren 
geteg mulatságos és ötletes bonyodalom után 
végre elveheti feleségül szive választottját. 
Aktuális hangos híradókkal köriti a Teréz-kör
úti UFA uj műsorát, ami az előjelek után Ítélve, 
még hosszú ideig Harold Lloyd nevét viseli az 
élén.
fTkoumergue, a francia köztársaság nyuga- 
U lomha vonult elnöke darabot irt. Ezzel 
a hírrel lepte meg a világot a párisi Ami du 
Peuple. Úgy látszik az elnök nagyon unatko
zik, hogy darabirásra adta ősz fejét. A meg
lepetés azonban most következik. Egy volt 
köztársasági elnöktől, ha már darablrőnak 
csap fel, történelmi drámát vár az ember. 
Doumergue azomban — bohózatot ir. Min
denkinek megvan a maga passziója.

A Városi Színház megvette előadásra Balassa 
Emil és Molnár Mihály uj operett

jét, amelynek elme: „Pünkösdi kirátyság". A 
szerzőket nem kell bemutatni, Balassa sok nagy
sikerű librettó szerzője, aki tavaly „T„

Conners-vigjúlék

staggione szerepel Budapesten a 
jövő szezonban, a híres Ballerini-társu- 

lat. Egyelőre még bizonytalan, hogy melyik 
színházban vendégszerepelnek, csak annyi 
bizonyos, hogy velük jön Brottl-Merino, a 
kiváló drámai hős. aki magyar darabokban 
aratott nagy sikert hazájában. Az olaszok 
három estén át vendégszerepelnek és egy 
Molnár-darabon kívül Pirandellót és Shakes
peare t játszanak.
Tj clijó hó 28-án, pénteken este 0 órakor kezdi 
* évadját a Petiden téri színpad. A színház, 
mint eddig, Fekete József és Korcsmáros Nán< 
dór igazgatása nlatt kezdi műsorait. A színház 
vezetőségének sikerült megnyernie Szabolcs Er
nőt a műsor rendezőjéül, mig a zenei vezetés 
továbbra is Hetényi Hcidelbcrg kezében marad. 
A konferanszié s crepét Szentivángi Kálmán 
viszi, a felit 'Hott társulat tagjai közül pedig a 
következő ..mert neveket említjük fel: Peren* 
czy Mar,enne. Tamás Benő, Anlők Ferenc, 
Kabók Győző, Békéssy Antal, Balassa János

KmAbet klrályné-nt L 
Telefon: 87-0—07

tnoisú hót
16 vílágattrakció

A z első film, amellyel az Omnla szerdán uj 
** szezonját megnyitja, Harry Plel és Hans . 
Junker mann attrakciót filmje: „A Sanctmoritzi 
kaland". Ezt köveit Nóti Károly uj filmje: 
„Meine Coustne aus Warschau". Szenzációs si
kere lesz Félix Bressart filmjének: „Garnizon 
rémének", mely Berlinben hat hónap óta a leg
nagyobb sikerek közepette megszakítás nélkül 
hit. Bemutatásra vár Joe Mag filmje: „Es isi 
die Hauptsnchc", Nóra Gregorral, az Olympla 
főszereplőjével, Salamon Béla legtlső filmvállal
kozása: „őfelsége az utazó". Minden jel arra 

„u - va^i hodV a* Omnla ezidén a premier színházak 
t f ..................... „Te ‘ nem I f°0 haladni.

ismered Verát" cimü vígjátékéval aratott nagy I D ákosi Szidi szinészképző Iskolájában a he
tikért, mig Molnár Mihály egykori sanzonjainak | Íratások megkezdődlek. Beiratkozni lehet 
népszerűsége biztosit ja a muzsika nívóját. mindennap délelőtt 10—11-ig, délután 3—ö tg

SZENZÁCIÓS vendégjátékának
(PREMIER: AUGU8ZTU8 18.)

JEGYÁRUSÍTÁSÁT 
MA MEGKEZDTÜK!

Előjegyzett jegyek kedd <L o. S óráig tarthatók fenn.

KOMÉDIA ORFEUM
JÖKM.TtR 10. TBLEFOH -. *. 1W- ».

1—pangAs helyérakl
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HÉTFŐI SPORTNAPLÓ
A Szent István-dij:

1. BBTE
2. MAC

45 pont
44 pont

két helyet foglalják el Héjjas előtt, mig Kovács 
versenyfeladás vagy diszkvaliflkálás esetén nem 
szerzett volna pontot. A két MAC-ista végig

Magyarország atlétikai bajnokságainak 
második napi programját több mint há
romezer főnyi közönség jelenlétében bonyo
lította le a MASz. nz üllőiuti sporttelepen. 
A bajnoki miiing rckordjavitást ugyan nein 
hozott, mindamellett több nagyszerű s biz
tató eredményi nyújtott,

A versenyen <löít el a Szent István ván
dordíj sorsa is, melyet a tavulyl védő
vel szemben clsölzben nyert meg az 
óriásit fejlődő s állandóan feltörő 

BBTE.
Rendkívül örvendetes jelenség s a ma

gyar atlétika fejlődésére pillanatnyilag be 
nem látható jelentőséggel bir a budaiak 
felfejlődése az évtizedes hegemóniát tartó 
griffmndarasokhoz, ami élénk és egészséges 
rivalizálásban jut kifejezésre. A pontver
seny hullámzása érdek feszitővé tette az 
egyes számok gigászi küzdelmét.

Ax első napi program lezajlása után a 
MAC vezetett 21:15 arányban. A második 
napi tiz számból álló program első ver- 
senyszáma után a BBTE 4 pontra megkö
zelítette a MAC-ot, de már a kővetkező 
versenyszámnál, a sulydobásnál a MAC elő
nye Ismét 7 pont volt. A 4. versenyszámnál, 
a 110 méteres gátfutásnál a budaiak már 
ponttal megközelítették a szigetieket és 
következő számnál,

a 400 méteres síkfutásnál a BBTE nem
csak elérte a MAC-ot, de 13 ponttal 

meg Is előzte.
A továbbiair során a BBTE pontszáma az 

utolsó versenyszámig 44 maradi, mig a 
MAC fokozatosan pontot szerezve, isméi 
megközelítene a budai gárdát, úgyhogy an
nak győzelme csak a legminimálisabb dif
ferenciával, az utolsó versenyszámban dőlt 
el.
1500-ON KEZDŐDIK AZ UTOUSÓ ROHAM 

A SZENT 1STVÁN-DIJÉRT
1500 méteres síkfutás: Lövés után Barsi ugrik 

az élre, de 200 méter ufón Riegler váltja fel, 
sőt Cytilay és Szabó is Barsi elé ..tolakszik". A 
2 Ik körben Gyulán vezet, de 1000 méternél fel
adja a versenyt, ekkor hátulról Govrik tör az 

élre, Barsi negyedik még 
ekkor. Szabó cél előtt 200 
méterrel beéri Govrikot. 
majd viszont 50 méterrel 
a cél el-tt Barsi őt finiseli 
le és gvőz négy méter
rel. A 80Ö-as idő 2 p. 07 
mp. volt. Barsi látszólag 
könnyedén győzött, Szabó 
mindent kiadott magá
ból.

Bajnok: Barsi (BBTE) 
4 p. 03.4 mp. 2. Szabó 
(MAC) 4 p. 04.4 mp. 3. 
Blödy (Hakoah, Bécs) 4 

Govrik
Barsi

06.6 mp. 4. 
mp.

1 
a

(BEAC) 4 p. 07.8 ,
A pontverseny állása: MAC 24 pont, 

20 pont.
AZ EUSŐ DOBÁS 14651...

Sulydobás: A hat induló közül Kulitzy, Ko
vács, Horváth és Darányi került a döntőbe. Kü- 
versenv folyt h győzelemért a külön küzdelem 
• harmadik helyért

A 18 éves Horváth első 
Felzug a tribün: mi lesz Itt? 
abban, hogy ma 15 méteren 
bajnok. Darányi első do- 
dobása 1431, a második 
már 1470, a következő 
pedig a győztes dobás: 
15.25. Darányinak nem 
•Ikerül a többi kísérlete, 
mig Horváth 1467-el, 
1480 at (!) s végül 1435 öt 
dobott.

Bajnok: dr. Darányi
(k'lC) 1525 cm 2. Hor
váth MZSE 1480 
Eszanyugati rekord. 
Kovács (BIITE) 1279 cm. 
4 Kulitzy 1272 cm.

Pontverseny: MAC 29 pont.
EGY MTK BAJNOKSÁG

201 méteres síkfutás: A pálya belsejétől szá
mítva a következő a stnrlolók elhelyezkedése: 
Cyenes, Gerő, Szalay, Paku. Ugyanis

Patti és Raggambl a középfutamok során 
elvérzett.

A sort első lövésre sikerült, nzonnal Gerő tört 
az élre s előnyét mindvégig megtartva 3 méter
rel biztosan győzött. Szalay at utolsó 20 méte
ren előzte meg l’akut. Gyencsnek a 200 m. még 
nem konven’ál.

Bajnok: Gerő III. (MTK) 22.5 mp. 3. Szalay 
(BBTE) 22.7 mp. 3. Paku TFSC 22 9 mp. 4. Gye- 
nts (MTK).____________________________ ______

ViííflhirQ ksrHptrok, 
vsrrogtpsk rtszietra is S8SB

-DIMML" ThOkOlp-ul t«.
{tatatt ► s.ktaalM>.) KSrjaadijUlaa kápssasgy áUagpékat.

BBTE

dobása 1465!
Mindenki biztos 

alul aligha lesz

cm.
3.

Darányi dr.

BBTE 22 pont.

A poufverseny: MAC 29 pont, BBTE 25 pont. 
OSZTRÁK KÉZBE KERÜL AZ EGYIK GÁT

BAJNOKSÁG.
110 m-ea gátfutás: Kálmán és Jávor nem 

tudott a döntőbe bejutni. Kovács, Boros, 
Deschka, Langmayer állanak starthoz. Az első 

két lövésnél Kovács, 
majd Deschka kiugrott, 
a mezőny harmadszorra 
indulhat el. A két osz
trák 70 méterig elől van, 
ekkor Kovács Deschkát 
megelőzi, de győzni már 
nem tud, centiméterek
kel verve marad.

Bajnok: Langmayer
Reichsbund Bécs, 15 6 
mp. 2. Kovács BBTE 
15.7 mp. 3. Deschka 
Reichsbund Bécs, 15.8 
mp. Boros KEAC 3 gá
tat döntött.

pontverseny: MAC 29 pont, BBTE 28 pont.

Nagy Géza. Somfai.

fusson célba.
Bajnok: Nagy MAC 57.4 mp., 2. Héjjas BEAD

58 mp., 3. Somfai MAC 58 mp., 4. Kovács BBTE.
A Szent István-dij végeredménye:

1. BBTE 45 ponttal,
2. MAC 44 ponttal,
3. MTK 14 ponttal,
4. Soroksári AC 11 ponttal,
5. TFSC 9 ponttal.

együtt futott, csak at utolsó 30 méteren dőlt el 
Nagy Géza elsősége, mig Héjjas csak mellbe- 
dobással tudta maga mögé szorítani Somfait. 
Somfai két gátat döntött, egyet pedig a helyéből 
félretólt, úgy, hogy a budaiak szerint Somfait 
feltétlenül diszkvallflkálnl kellett volna. Kovács 
150 méternél teljesen lelassított, csak arra 
igyekezett, hogy gátdöntés nélkül negyediknek

Két ifjúsági bajnokság
4X400 m.-es stafétafutás a budapesti ke- 1 

rület 1931. évi bajnokságáért:
Bajnok: MAC (Madary, Duha, Kakas, Mészá- 

ros) 3 perc 37 mp. 2 FTC A) 3 p. 38.8 mp. 3. 
UTE 3 p. 41.6 mp. 4. FTC B) 3 p. 47 mp.

3000 m.-es ötös csapatverseny a budapesti 
kerület 1931. évi bajnokságáért:

Bajnok az MTK csapata 39 ponttal. 2. Törek
vés. 3. FTC.

Egyénileg: 1. Simon (MTK) 9 p. 28 mp. 2. 
Ács (MTK) 9 p. 39.8 mp. 3. Csiky 9 p. 42 mp.

A
A BBTE ELŐRETÖR A PONTVERSENYBEN.

Magasugrás: A pontversenyben itt előzték 
meg a budaiak a griff madarasokat. A 11 főnyi 
mezőny közül Bódossy, Orbán és Késmárky 
jutott át 185-ön, mig a többiek — köztük a for
mán kívül lévő Bácsalmási — 178 cm-nél kies
nek. A 188 cm-t Bódossy elsőre, Orbán és Kés
márki 3-ik kísérletre ugorja. A 191 cm-re fel
tett lécet mindhárman háromszori kísérletre 
dobták. A 185-re viszatett lécet Késmárky és 
Bódossy elsőre ugrotta, Orbán kétszer verte. 
A 187-et estik Késmárky vitte át.

Bajnok: Késmárky BBTE 188 cm. 2. Bódossy 
PEAC 188 cm. 3. Orbán BBTE 188 cm. 4. 
Stumpf KEAC 182 cm.

Pontverseny: BBTE 35 pont, MAC 29 pont. 
NÉGYSZÁZON BARSI NEGYEDIK — MÉGIS 

9 PONTOT SZEREZ A BBTE.
400 m-ea síkfutás: Négy előfutam után a 

döntőbe Barsi, Szalay, Lázár és Zsitvai kerül s 
ez a sorrend voll a startnál is a belső pályától 
számítva. Borsiból nz 1500 méter és a 400 mé
ter előfutam mindent kivett, úgy, hogy már 200 
- biztos győztesnek látszott.

Barsi sokáig a második, 
majd a harmadik he
lyért verekedett, de

az utolsó 400 m-en 
kénytelen volt a ne
gyedik hellyel 

érni.
Bajnok: Zsitvay
49.8 mp. 2. Szalay BBTE 
50.6 mp. 3. Lázár KEAC
50.8 mp, déli kerületi 
rekord, 4. Barsi.

Pontverseny! BBTE 
pont, MAC 29 pont.

SZEREPELT A BAJNOKI 
DISZKOSZMEZŐNY.

Diszkoszvetés: A nyolcas mezőnyből Da
rányi, Kulitzy, Donogán és Remetz került a 
döntőbe. Donogán és Remetz formán kívül do
bott. Donogán dobásai: 4539, kilépett, kilépett, 
44Ő2, cm. 4574 cm, kilépett. Remetznek is csak 
egyetlen dobása sikerült.

Bajnok: Donogán BTC, 4574 cm, 2. Remetz 
RÁC, 4449 cm, 3. dr. Darányi MAC, 4255 cm, 
4. Kulitzy TFSC 4208 cm.

Pontverseny: BBTE 44 pont. MAC 31 pont.
A VERSENY, AMELYBEN CSAK A MAC 

SZEREZ PONTOT.
10.000 méteres síkfutás: Hevele már az első 

400 m. után élre ment, előnyét folyton növelve, 
komolyabb ellenfél nélkül futotta le a versenyt, 
miközben a mezőny néhány tngját, igy Galam
bost ia lekörözte. Németh végig a második he
lyen feküdi, mig Szerb csak 6 kilométer után 
zárkózott föl a vezetők közé, akiktől viszont az 
osztrák Schindler szakadt le a hetedik kilomé
ternél.

Bajnok: Hevele SoAC 32 p. 44.4 mp., 2. Né
meth MTE 32 p. 48.6 mp., 3. Szilágyi CLE 32 p. 
55.6 mp., déli kerületi rekord, 4. Szerb MAC 33 
p. 52.8 mp.

Pontverseny: BBTE 44 pont, MAC 32 pont. 
BÁCSALMÁSINAK NINCS MÉLTÓ ELLEN

FELE.

méternél Zsitvai

Zsitvai

GYÖNGÉN

be-

BBTE,

44

Hármasugrás: A 17 induló közül Bácsalmási. 
Magyar, Somfai, Zsuffka és Fekete került a 
döntőbe. Bácsalmási teljesen kiemelkedve társai 
körill, biztosan nyerte a versenyt. Ugrásai: 1371, 
1405, 1412.

Bajnok: Bácsalmási Péter TFSC 1412 cm., 2. 
Zsuffka MAC 1370 cm., 3. Somfai MAC 1365 cm., 
4. Fekete VTE 1351 cm.

Pontverseny: BBTE 44 pont, MAC 37 pont. 
EGY PONTTAL GYŐZ A BBTE.

400 m.-ez gátfutás. Az első előfutamot Nagy, 
a másodikat Somfai, a harmadikat Héjjá, a ne
gyediket Kovács nyerte, mig Valentin, Bajor, az 
osztrák Deschka és Dénes mint második helye
zettek kiestek • döntőből. A felállás sorrendje: 

Kovács, Nagy volt. A versenyt 
rendkívül érdekessé tette az a körülmény, hogy 

esen az egyetlenegy számon, mely egyben 
as egész verseny utolsó száma volt, a MAC 
megakadályozhatta volna a BBTE gyözel- 

mét a pontversenyben.
Ehhes as kellett, hogy Somfai és Nagy ax első

Kiss Gyula:
„Menthetetlen a magyar 

futball..
A voZí sportvezér szenzációs nyilatkozata a pusztuló 

magyar futballról
Kiss Gyula neve fogalom a magyar fut

ball életében. Az egykori válogatott futbal
lista és szövetségi kapitány véleménye min
dig nagy figyelemre tarthatott számot. Kiss 
Gyula közel három esztendeje kivált azok 
táborából, akik a magyar futball ügyeit irá
nyították. Oka volt rá. Távozásakor meg
mondta az okot is: Olyan útra tévedt a ma
gyar futball, amely a pusztuláshoz vezet. 
Hasztalan volt minden figyelmeztetése és 
követelése: elment. Jóslatai pontról-pontra 
beteljesedtek eddig.

Ma már nyilvánvaló, hogy a tönk szé
lén áll ez az egykor világhírű, ragyogó 

sportág.
ősszel már aligha fejezik be a szezónt csa
pataink, talán el sem kezdik.

Kétszeresen érdekes tehát az, amit hosszú 
hallgatás után mond a visszavonult sport
vezér.

— A megindult folyamatot most már nem 
lehet megállítani:

menthetethen a magyar futball!
Lehet még itt-ott ideiglenes védgátat emelni — 
kétségbeesetten próbálják is, — de a megin
dult lavina a végén elseper mindent. Annyira 
el van rontva az egész, hogy hiába minden 
segítség. Odáig visszamenni, ahol elrontották, 
most már nem lehet. Legfökép azért nem, mert 

senkiben sincs annyi bátorság, hogy meg
állapíthassa, hol, kik és miért rontották el.
— A felelősség mindenesetre azt a fórumot 

terheli, amely elrendelte a professzionalizmus 
bevezetését, ugyanakkor pedig nem hogy 
anyagi eszközökkel biztosította volna az uj 
rendszer életképességét, hanem az adóval eleve 
megfojtotta.

— Az adózás tényében ugyanis nem csak az 
a fontos, hogy az százalékszeriien mennyi, 
sokkal döntőbb az, hogy mik a velejárói!

— A legfontosabb mindenesetre az volt, 
hogy az amatőrfelfogásnak még a gyöke
rét is kiirtotta azokból az emberekből, 
akiknek különben eszük ágában sem volt

a futball révén pénzt keresni.
Mindenki úgy gondolkozhatott, hogy a futball 
Imel — üzlet. Adót kell fizetni ugyan, dehát 
az üzlet jó, csak keresni szabad rajta. Pedig 
hát mi is az az adó? Az adó akkor létjogosult, 
ha az adózónak van miből adnia. Aki keres, 
az fizessen! Az adó ugyanis végeredményben 
visszaszáll az adózók közösségére. Tehát nem 
haszontalan.

A futball adójára azonban ez nem áll!

A futball adója nem kerül vissza a futball táp
láló ereibe.

Fodor dr. például hevesen tiltakozott a 
professzionalizmus bevezetése ellen. Hasz

talan.
Csak természetes, hogy amikor kényszerítve 
volt, úgy gondolkozott: ha ti mindenáron üzle
tet akartok, akkor én is annak veszem!

— S mi következett ezek után? Hogy ne zú
golódjanak, kifejlődött a kéz kezet mos — 
politikája.

„Én nem bántom az adódat, te ne bántsd az 
üzletemet!**

így éldegéltek szépen egymás mellett, mig az
után most nincs közönség, nincs bevétel. Meg
van ellenben az adó, azzal szemben, hogy 
nincs futball.

— Hogy milyen rosszul állanak, azt leg
jobban Gschwlndt dr. eljárásából láthat
ják. Az FTC vezére még egy utolsó url 
gesztussal kifizette a zöld-fehérek nehéz 
adósságait és aztán végleg magukra hagyta 
őket. így fog magára maradni az egész

futball!
S ezért a történelmi felelősség az OTT-t ter
heli.

Rendszerváltozást sürgetnek az egész vona
lon. Legelőször is erre az OTT-ban van szük
ség.

Nem ez volt Gerenda? elképzelése a sport 
adójáról. Ép az ellenkezője.

Az adóból akarta a sportot naggyá tenni, nem 
pedig fordítva. És nem az volt az elképzelése, 
hogy a sportot kívülálló emberek irányítsák, 
hanem, hogy azok, akik benne élnek.

— Jellemző a helyzetre, hogy nincs egyetlen 
tisztességes pályánk sem. A szegény bécsiek 
egy remek stadiont tudtak építeni.

Nekünk nincs olyan pályánk, amelyet szé- 
gyelnl ne kellene, nincs egyetlen verseny
képes csapatunk sem, van ellenben egy 

remek szövetségi palotánk.
— Hogy mi történjék? A váltógazdaság ere

jére kell bízni az egészet.
Lejtőn lefelé rohanva nincs megállás. Le 
kell jutni egészen a mélybe, hogy újra 

kezdhessük a magasságok megmászását.
Három év története igazolja Kiss Gyula 

helyes meglátását. Szomorú hallani ezt a 
szörnyű diagnózist, amely ellen — úgy lát
szik — nincs orvosság. El kell pusztulnia 
egy dicsőséges sportágnak, százezrek büsz
keségének egyetlen hibás s most már hely-* 
rehozbatatlan rendelkezés miatt.

A drukkerek a meccs után 
összeverekedtek a kocsmában: 

a számlát a futballszövet ségnek prezentálták
Az amatőr futballsxövetségnek a napokban 

szokatlan „áruról" szóló számlát kézbesitettek. 
A számla 3000 pengőről szólt és annak benyúj
tója egy futbnlipálya vendéglőse volt, aki a 
számlát a következőkben indokolta:

Az amatőr alszövetség osztályozó mérkőzé
seket rendezett a visszalépett Népjóléti Sport 
Egyesületnek a második osztályban üresedés
ben maradt helyének a betöltésére. Az egvik 
mérkőzés után a két csapat hivei testületileg 
bevonultak a pálya vendéglőjébe, hogy a meccs 
okozta izgalmakat lecsillapítsák.

A mérkőzés • bírói jelentés szerint, zavarok 
nélkül folyt le. Ugylátszik, hogy a visszafoj
tott izgalmak ■ korcsmában robbantak ki, mert 
néhány liter Jó bor elfogyasztása után

a két csapat drukkerei között kölön 
boKÜÓmérkírf. ládáit a tukalerllt, ««-

falóknál.
A meccs lefolyását nem részletezzük ‘ külön, 
csak annyit regisztrálunk, hogy

a rendőrségi riadóautó háromszor vonult 
ki az „esethez**.

„A mérkőzés rendben folyt le" — Jelentette 
■ birói jelentés, a korcsmái meccs bírói jelen
tését azonban a rendőrségi jegyzőkönyv pó
tolta.

A vendéglős 3000 pengős számlája az össze* 
tört boros- és szódavlzes üvegek, tükrök, képek 
stb. ellenértékéről szólt.

Éva! Gyere haza. Nyugodtan 
aludhatsz. Lakásunkat rendbe
hozta PITR1CHSTEINu-»-«
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Két gólért egy kontinenst 
utazott keresztül Zamora 

és csapata
Kápráztató formában játszott a magyar fedezetsor 

és a két szélső
Magyar protikombinált—Madrid 2:0 (1:0)

Jó napja volt végre a közönségnek, amely 
Kivándorolt a Hungáriu-utra. Spanyolokat 
láthatott, sőt! Verve Láthatta őket s

mellesleg olyan magyar kombinált csa
patban gyönyörködhetett, amely — ha 
nem Is volt kifogástalan —. reményt 
nyújtott a közelgő nagy csaták szeren

csés kimenetelére*
Bánk fér már.

A vendégekről szólva, nem lehet elhall
gatni azt a kiábrándulást, amelyet ez a csa
pat keltett.

El sem képzelhető, hogy ez, vagy ehhez 
hasonló spanyol csapat győzött eddig 

ellenünk X:0, 4:2 és 5:2 arányban. 
Hiszen, akik végignézték a vasárnapi har
cot, láthatták, hogy csak némileg is jobb 
belső csatársorral ezen a meccsen fizethet

Madrid gyöngyei kissé hamisak
Tizennyolcezer néző elölt fut ki a pályára a 

lila-fehér madridi csapat. Gyenge taps fogadba 
őket. A kék-fehér magyarok már nagyobb 
emóciót keltenek. Az elegáns Zamorát pergőtűz 
alá fogják a fényképészek és filmesek, csokor
átadás, aztán fiittyent Klug bíró és fölhangzik 
a dörgő Huj huj, hajrát Szemben áll a két csa
pat. A magyarok;

Acht—Dudás, Mand!—Borsányl, Sárost,
Lázár, Tünzer, Auer, Kalmár, Túrái, Hirzer. 

Szóval a csapatban változás állott be. Amsei és 
Szedlacsck kimaradt. A spanyolok:

Zamora-—Quesada, Qulneoees—l'rats, Es- 
parza, Leon-Martln, Reguieiro, OHvares, 

Hilarlo, Olaso
C8szeállitásban játszanak.

A magyar csapat azonnal átveszi a játék 
irányítását s ezt az egész félidő folyamán szinte 
szakadatlanul tartja.

Hlrser ®8 Tánzer a két szélen kápráztató 
lefutásokkal ragadja magával az egész csa
társort s mögöttük a három klasszikus já
tékot játszó fedezet olyan ostrom alá veszi 
Zamora legendás kapuját, hogy szinte a 
csodával határos módon kerülik el a »P«- 

nyolok a katasztrofális vereséget. sem

Q.VMATÁ 11 fóXaiZtb

Kalmár túljár Zamora eszén. Zamora balra várja a fejest, jobbra kapja és hiába úszik 
utána.

GlUJNCOCES

'A belsők azonban — különösen az elején gyen
gék. Egymás nyakán botorkálnak, mindegyik 
gólt szeretne lőni Zamorának s ez persze at 
eredményesség rovására megy. Ezenfelül pedig 
nagy ppeh is kíséri a lövéseket, vagy a fejese
ket. A tempó egyre hevesebb, a közönség tom
bol. Tempó! Tempói

Auer kiugrik, de Zamore mint a tigris veti 
magát eléje és elüti a fejéről a labdát. 
Aucrnak azonban súlya van s ezt Zamora 

sokáig érzi.
Tit percen keresztül mozdulni sem tudnak a 
spanyolok. Sok lövés megy fölé, amiből mind 
a három belső csatár kiveszi a részót. Végre a 

Kalmár földre csalja Zamorát és tapintatosan 

*PanyoJ jobbszélső kap labdát, rohan, lő, már
tír gólnak látszik, amikor Acht robinzonáddal 
ment. Ez volt a legveszedelmesebb spanyol tá
madás. Utána már a magyarok jönnek. A 25. 
percben

Borsányl labdájával TMnzer lefut, jól cen- 
lerez középre, Kalmár remek rttssel érkezik

tük volna vissza mind a három előző vere
ségünket — számszerűen is. Ez természete
sen nem kisebbíti a magyar csapat játékere
jét.

Nyole pompásan dolgozó magyar játé
kos alkotta a csapat zömét. Már ez a 
nyolc ember Is lehetetlenné telte volna, 
hogy vasárnap bármilyen csapat győz

hessen Itt Pesten.
Ha a többi három is teljesen formába jön 
«— nem lesz gond egyhamar a válogatott 
mérkőzéseken.

Külön ki kell emelni a magyar csapat 
gerincét alkotó fedezetsort, amely káp
rázatos formában játszotta végig a mér

kőzést. .....
Zamora csapata ez egyszer nem úszta 

meg szárazon a magyar találkozót.

között 
balsa
la bdát

Kalmár.

s a két hátvéd 
lejei. Zamora 
■okba vágja a
* Igy amikor Kalmár 
becsapva balra irá
nyítja, Zamora már 
későn veti magát. 

1:0.
szép geomelriáju 
támadásban mu- 
meg a madridiak 

de túlságosan 
ahhoz, hogy

Néhány 
spanyol 
tatkozik 
tudása, 
erőtlenek 
Mandl és Dudás nyugod
tan ne szerelhetné le 
őket. A magyar támadó 

sok tovább folytatódnak, de belül semmi sem 
sikerül. Sőt a 39. percben OHvares ugrik ki bek- 
jeink közölt futtában lő, amely csak véletlenül 
múlik el a gólból, mert a kapufáról pattan visz- 
sza s at újabb lövést Acht már biztosan fogja 
Kalmár egyre jobban melegszik bele, de hál 
a spanyolok sokkal gyorsabbak s igy rombolni 
tudnak mindent. A félidő utolsó percében Hir- 
xer tisztára játssza Túráit, de a nyurga csatár
nak — tudjiSten hányadszor — a hatosról 

sikerül gólt lőni.
Szünetben elégedetten térgyaljn a közönség a 

látott játékot, bár a legtöbben még félnek a 
rettegett spanyoloktól s attól, hogy a második 
félidőben „feljönnek**,

Szünet után azzal kezdődik az izgalom, hogy 
Zamora nem akar a régi labdával játszani. De 
hát ez nem Is fontos, mert a magyar csapat
nak mindenképpen megy a Játék. Rögtön két 
kornerrel kezdik az ostromot, aztán Túrái ereszt 
meg egy bombát — sajnos — mellé.

Hirzer egyre-másra száguld le, ellenállha
tatlan testeseiéivé! ■ rohamával otthagyja 
a spanyolokat, úgyhogy a közönség külön 

ünneplésben részesíti.

kikerülve a nagy tpgnyplt sterénytn gólt IC. 
Tönzer sem marad sokkal mögötte, esők egy 
kicsit határozatlan, óriási helytetet kap, de 
úgy látszik, hat Zamora félelmetes neve s a 
labda kapu fölé kerül. A 11. percben aztán 
nincs mentség! <

Szabadrúgást lövünk, Aaer és Hltzer fut a 
labdára, hogy becsapja a spanyolokat. Auer 

ló, a labda lepattan Esoaraárdl. A aaemfii- 
les Kalmár kiugrik, elég gyorsan ahhoz, 
hogy a veszélyt megsejtő Zamora már hiába 
vetődjön. A labda Kalmárnál marad, aki 
Zamora mögé kerülve, bálóba plaszlrozza a 

labdái. 2:0.
A gólt viharos tomboláé fogadja. Kataszlrófá- 

A KONTINENS LEGJOBB FEDEZETSORA:

Borsányl Sárost Lázár

lis vereség fenyegeti a spanyolokat, mert
8 magyai támadások ellenállhatatlanok.

4 befejezésnél azonban mindig hiba van. A si
kertelen ostromok egy kicsit Janyhilják az ira
mot, a madridiak szóhoz juthatnak s ebből 
Murin ragyogó lövése találja a felső kapufát.

Nagy érdeklődés mellett folyt le a Balatonon 
az első Wesselényí-távuszóverseny

Balaton für cd, aug. 23.
f.l Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A Magyar Úszó Szövetség vasárnap ren
dezte a Tihany és Balatonfüred közölt elte
rülő körülbelül 14 km-es távon az első Wesse
lényi lávuszó-emlékversenyl. A verseny előtt 
dr. Kéler Tibor Ítélőtáblái biró, a MUSz társ
elnöke üdvözölte báró Wlassics Tibort, a bala
toni társasegylet elnökét, aki az üdvözlést 
megköszönve, válaszában ismertette a Wesse
lényi lávuszások történetét, majd bemutatta p 
versenyen résztvevő úszókat

Délután 4 órakor volt a start Tihanyban a 
mólónál. A hölgyversenyzők 4 órakor Indul
tak, majd 10 perc múlva starthoz álltak a fér
fiak is. Az időjárás kissé hűvös volt s ennek 
következtében a Balaton meglehetősen hul
lámzott. A távnszó mezőny, körülvéve a csóna
kokkal, motorosokkal és a kisérőhajókkal, fes
tői látványt nyújtott.

Start után a hölgyversenyzőknél a következő 
sorrend alakult ki: Koch Bözsi, Sághy Hús, 
Szenesné, Bosnyákovics Etel. Ez a sorrend a 
célig sem változott. A férflkategórlában 25 
perc után az újpesti Jakab 109 méterrel veze
tett Csillag és Zólyomi ejött, majd 5 méterrel

Együtt van a lengyelek 
ellen kiállítandó 

atlétacsapat
Az atlétikai bajnokságok befejezése után a 

MASz válogalóbizolisága ülést tartott az FTC 
pálya vendéglőjében s a kétnapos mitiugen 
mutatott formák alapján összeállította a jövő 
vasárnapon Lengyelországgal szembeállítandó 
magyar reprezentánsokat, Az egyes verseny
számokban a következők képviselik a magyar 
színeket:

100 m-es síkfutás: Gyenei Gerő III. A00 m es 
síkfutás: Zsitvay, Szalay. 800 m-es síkfutás; 
Barsi, Zsitvay, tartalék: Lázár. 1500 m-es sík
futás: Szabó, Kelen. 5000 m-es síkfutás: He- 
vele, Kelen. 110 m-es gátfutás: Kovács, Jávor. 
)00 m-es gátfutás: Nngy, Héjjas. Távolugrás: 
Balogh, Kollay. Magasugrás: Késmárky, Bo- 
dossy, tartalék: Orbán. Sulydobás: Darányi, 
Horváth, torlalék: Kisj. Diszkoszvetés: Mada
rász, Donogán. Gerelyvetés: Szepes, Takács.

A staféta tagjait a fentiekből állítják össze. 
Az ntlétngárdn pénteken reggel indul Lengyel* 
országba s este érkezik Kattowitzba, ahol a 
verseny kezdetéig megszállnak. Közvetlenül a

Meglepetések 
a „futball-főpróbákon"
Két héttel a szezónkezdés előtt csapataink 

nagyrésze turamcccscket Játszott, míg a másik 
része barátságos mérkőzéseken mutatkozott be. 
Ezek közül a legnagyobb meglepetéssel a Nem
zeti csapnia szolgált, amely hatalmas gólarány- 
nyal „Intézte" el a Hungáriát, amely bár válo
gatottjai nélkül állt ki, de tiszta márkás névvel 
s igy súlyos veresége alig menthető. A Kispest 
Is gólképességéről tett tanúságot, mig a Ferenc
városnak nem volt nehéz dolga az uj pesterzsé
beti proflesapat ellenében.

Nemzeti-Hungária 7:1 (6:0).
A játék nem úgy indult, hogy a Nemzeti győ

zelmére lehetett volna következtetni. Ticska, 
nagy ciánnal lefutott, de bombája a felsőidé
ről vágódott vissza. A 6. percben esett az első tói, amikor is Kovács beadását Szenes álfejell 

illám inak s ö Szabó hálójába védhetellen gólt 
rúg. (1:0). A fekete-fehérek tovább támadnak s 
• 22. percben újabb gólt érnek el: Bihámi 85 
méteres lövése a jobbra ugró Szabó ujjalrál a 
baloldali hálóba perdül. (2:0). A kék-fehérek 
körében nagy a meglepetést mi lesz? Erről a 
Nemzeti gondoskodik; a 25. percben Wetsz, a 
28. percben Biliáml rúg gólt. (4:0). Egy hang a 
tribünön: „Milyen jó tanítvány a Hungária, 
utánozza a Vasast, amely a huszonnyolcadik 
percig szintén négu gólt kapott . , ." Rel- 
ehardt; Bihámit 2500 pengőért visszaadták; 
mert nem tudták használni..A 39- nercben 
Kovács, a 43. percben Weisz növeli a gólok szá
mát. Félidő: (6:0).

A II. félidőben a Hungária kissé összeszedi 
magát, több veszélyes lövés is megy a Nemzeti

A játékidő második felében Kalmár Ismét len
dületbe jön s egyik fejese a másik után vészé* 
lyeztell a madridiakat, da

Zamora halálos nyugalommal, biztosan há* I 
rltja el a néha már menthetetlennek látszd I 

gól veszélyt is. ’
T*25. percben Borsányl sérülése miatt kiáll lg

helyére Kővágó kerül. A spanyolok most már 
egyre többször látogatnak a magyar kapu elé, 
Achtnak Jónéhányszor dolga van, ezek azonban 
nem okoznak nagy gondot. Az utolsó percben 
Hirier labdáját Zamora csak nehezen tudja a 
gólból kiknparni.

hátrább Házi és 15 méterrel mögötte Zentat 
következett. A versenyzők közül mindössze 
hárman adták fel a versenyt, mig a hölgyek 
közül egyedül Szenesné szállt ki cél elölt < 
vízből. Az első Wesselényi iávuszóverseny 
végeredménye a következő:

A férfiak csoportjában: I. Jakab (UTE) 1 6 
08 p 36 mp. 2. Zentai (FTC) 1 ó 09 p 20 mp. 
3. Zólyomi (MUE) 1 ó 10 p 26 mp. 4. Csillag 
(BSzKRT) lóit p 50 mp. 5. Lakó 11. (MUE) 
1 ó 11 p 56 mp. jl. Házi (FTC) 1 ó 12 p 10 mp. 
7. Cakó I. (BSE) 1 ó 12 p 15 mp. 8. Farkas 
(FTC) 1 ó 12 P 54 mp. 9. Forray (FTC) 1 ó 
13 p 42 mp. 10. Heine (Tolnai Levente E) 
1 ó 14 p 25 mp.

A férfiak csapatversenyében: 1. FTC (2, 6, 
8) 16 pont. 2. MUE (3, 5, 17) 25 pont, 3. FTC 
II. (9, 12, 14) 35 pont.

A hölgyek versenyében: 1. Koch (MUE) 1 ó 
29 p 30 mp. 3. Sági (BEAC) 1 ó 29 p ló mp. 
3. Bosnyákovics (III. kér. TVE) 1 ó 30 p 17 
mp. 4. Pilipp (BEAC) 1 ó 31 p. 5. Fonyó (III. 
kér. TVE) í ó 33 p 20 mp.

A hölgyek csapatversenyében: 1. Ili kér. TVE 
(3, 5, 6) It pont. 2. MUE (1, 7, 8) 16 pont. 
B. BEAC (3, 4, 12) 18 pont.

verseny előtt mennek át a Kattowif:* közelé
ben levő verseny színhelyére. A csapat kísérői: 
dr. Szerelemhegyi Jenő nlelnök. Hajó Károly 
főtitkár, mint menedzser és Tatár István.

A verseny pontozása 3—2—t arányban tör
ténik. Mig a stafétát 4:2 pontozással számítják.

Meglepetésekkel indult 
az amatőrök uj szezonja

Vasárnap indult meg az amatőrök uj futball- 
szezonja, amely nem hozott ugyan teljes for
dulót, de néhány meglepetéssel szolgait. Így 
elsősorban a Póstás veresége meglepetés az új
donsült elsőosztályu Elektromos Miivek csapa
tától s n MÁV nagy győzelme a „33" FC fölött. 
.4 bajnok Törekvés „legqloppirorta" a BSzKRT 
csapatát, az UTE is kitűnő startot vett az MTK. 
ellenében, mig a BSE csak egyetlen gólkülönb
séggel tudta megadásra késztetni az URAK csa
patit,

A részletes eredmények a következők:
Törekvés— BSzKRT Ő.2 (2:1). Elektromos

Müvek—Póstás 1:0 (0;0). BSE—URAK 4;J (8:1), 
U TE—MTK 8:2 (hl). MÁV—„88" FC 5.2 (3.-0), 

kapujára, de ezeket Vtrő, az újonnan szerződ
tetett kapus, nagy stílusban védi. A 28. percben 
Bihámi ismét nem szégyenli magát és a hetedik 
5ólt Is berúgja. A Hungária csak a 33. percben 

r el gólt, ezt is ll-esből, amelyet Sólymos Riró 
kissé elhamarkodva Ítélt meg a Nemzeti terhére. 
A 11 est Barátky értékesítette. (1:1). Az ered- • 
mény a hátralevő időben nem változott, ennek 
ellenére a kék-fehér gárda nagyon levert. Egyet
len vigasz: nem volt bajnoki... De pls-ont a 
Nemzeti újból nagy „mumus" lett..,

Ferencváros—ETC 5:1 (3:1)
A Ferencváros a vasárnapi szabadnapot Pest* 

erzsébeten töltötte, ahol az újonnan alakult 
proHcsapat, u II. osztályú ETC volt az ellonfele. 
A |utballközöiihég nehéz anyagi viszonyait a 
szomszédos temető dfszkapalúnkja mutatta, 
ahol végig emberfürtök lógtak. De ettől elte
kintve, az első barátságos mérkőzésen 700 fi
zető néző és 300 pengő tiszta jövedelmet pro
dukált a pesterzsébeti futballpálya.

Maga a mérkőzés nem éppen a legjobb spor- . 
tót mutatta, a Ferencváros a mérkőzést 5:1 
arányban lépésben nyerte meg. A csapatban 
bemutatkozott a ferencvárosi együttes Benj»« 
minja, a fiatal Bodnár Ferenc Is, aki két gólt 
lőtt. Újból játszott a ferencvárosi csapatban az 
Esztergomban katonáskodó 1 őrös, aki nagy 
hasznúra volt a csapatnak. A Ferencváros öt 
góljából hármat Toldi, kettőt pedig Bodnár lőtt.

Kispest—Vasas 44) (4:0)
A Hungária-uti pályára már kora délután 

szállingózni keidctt a közönség, hogy a spanyol 
mérkőzésre jó helyet kapjon, no meg azért Is, . 
hogy a kettős előmérkőzésben gyönyörködjékr 
Meg kell adni* ha sok játékbeli szépséget nem 
is nyújtott n Kispest—Vasas clőmeccs — ami a 

szezonkezdetet tekintve, érthető is — a gólok
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Űrén kielégített. Mert például a mérkőzésből 
még félóra sem lelt ti, a Kispest csapata mór 
AjO arányban vezetett. A góleső láttán Révéit 
dr., a Kispest egyik vezetője meg is jegyezte: 
A további gólokat akár a bajnoki meccsekre 
Is tartalékolhatnánk . ..

hl cl»ő félidő góljait egyébként Kanyar (2. 
p), Konyar (17. p ), l’aczolay (22 p.) ét Lukács 
,(28. p.) rúgták.

Szünetben a Vnsns öltözőjében élénk „fej 
mosás" folyik. Schrcibcr Intéző pattog: — Igy 
nem lehet játszani/... Ennek megfelelően, ii II. 
félidőre n Vasasnál két uj ember lép n pályára, 
amit egyébként n Kispest csapnia is megtesz. 
A játékot most inkáb a piros-kékek irányítják,

A tosongelesl ollmpióssznl egyldöben rend
kívül érdekes világverseny lesz Palesztinában.

1032 nyarán Tel Avhban rgybegylijtlk öt 
világrész legkiválóbb zsidó sportolóit.

Már építik n hatalmas stadiont, amely 60 000 
főnyi közönségei fogad majd be. A zsidó nem
zőt: világszövetség, amely a hatalmas vilúgser- 
aenyt rendezi, az egyik földközilengeri olasz 
kikötőbe küld egy óceánjáról, amely nz euró
pai résztvevőket egybegyűjtve, a verseny szín
helyére szállítja.

A zsidó olimpiász programja felöleli nz ősz- 
szrs sportágakat. Lesz futball, atlétika, úszás, 
túrna, vívás, vizipóló, evezés yyephokkl, birka ,

A VÁC világhírű tornászbajnokcsapafa 
nem vesz részt a zsidó olimpiászon

KÜLFÖLDI SPORTIinPLÓ
Az Európabajnokságok első napján 
válogatott vizipólócsapatunk 12:l-re 

győzte le a franciákat
Bárány István dr. 59.8. Székely András 1.01 mp-ces idővel be
jutott a százas döntőbe— Lenkey Magda is megnyerte előfutamát

Páris, aug. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának lelefnn- 

jelentése.) Magyar szemszögből tekintve, a 
legszebb reményekkel indultak tn.’g vasár
nap a párisi európai uszóbajnoksúguk küz
delmei.

Válogatott vizipólócsapatunk remek já
ték után 12:1 arányban győzte le l'ran- 

. cliiország válogulotl egyiiltcslét, 
, Sprlntrrink: Bárány István dr., s Szé- 
. kely András előfiilnniiak.il megnyerve, 

bejutottak a százas döntőbe.
Bárány István dr. 5.9.8 niáspdpcrc, Szé

kely András pedig 1 p. 0.1 mp. alatt úszta 
meg előfutamát.

Délután fél 3 órakor mintegy 10 000 főnyi 
közönség töltötte meg a tourellesi uszósta- 
diónt, s

n nézőközönségnek egyharmadrésze a 
. magyar kolónia tagjaiból állott, akik 
] fgetverő huj-hiij-hajrá kiáltásokkal hlz- 
] tatták és hajszolták győzelemre a ma

gyarokat.
^flclölt megkezdték volna nz európabajnoki 
küzdelmeket a résztvevő 15 nemzet váloga
tott úszói ünnepélyes fel vonulást tartollak 

az uszósladiónbnn. Az 
üdvözlöbeszédeket C'ns- 
trlani gróf továbbá 
Drigny. a nemzetközi 
uszószövclség elnöke 
tartotta, majd a részt
vevő nemzetek himnu
szait intonálta a zene
kar.

A vizipólótorna selej
tező mérkőzései során 
Ausztria 3:2 (1:1) arány-

’ Bárány dr. blln lc Suédnr-
slagot. A mérkőzés ele

inte teljesen egyenlő erők küzdelmét mu
latta, mindkét fél egyformán veszélyesen tá
madóit. A második félidőben azonban felül
kerekedtek az osztrákok és végül is 1 gól
különbséggel megnyerték mérkőzésüket.

Németország Csehszlovákia ellen játszott 
"és győzött 3:1 (2:1) arányban.

Óriási izgalom közölt került sor a ma
gyar-francia válogatott mérkőzésre. A fran
ciák csapatából hiányzott Dujardin, aki he
lyeit Pádon védte a francia kaput. A ka
tasztrófáiig vereségnek ez volt tulajdonkép
pen a kutforrósa. A félidő 5:0 arányban vég
ződött a magyarok javára. A gólok közül 
Németh négyet, Vértesi kettőt,, Keserű hár

A Bocskay szép győzelme az aradi bajnok felett
Bocskay — Glória CFB 3:0 (2:0)

Arad, nug. 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telc/onjelen- 
lése.) Arad sokszoros bajnokcsapata n vasutas 
Glória a debrecenieket hívta meg vendégül, 
•kik pompás játékukkal teljesen megnyerték n

de minden eredmény nélkül, bár Dénes több 
Ízben ciak nehezen mentcsitette kapuját a gól
tól. A második félidő tehát n*m hozott gólt, de 
a kispestiek ennek ellenére őrültek, mondván: 
— Ez a szezon jól kezdődik ...

SZEGED FC—SZEGEDI AK 2:0 (1.0).
Szeged, augusztus 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
léte.) A volt Bástya játékosaival felálló Szeged 
FC. első bemutatkozása sikerültnek mondható, 
bár nz amatőr ellenfele erős ellenállást fejtett 
l.l. Az első gólt Stcmlcr, a másodikat Hernádi 
rúgta.

zás. boxolás, amely sportágak mindegyikében 
hatalmas mezőnyök állnnnk starthoz.

A világverseny rendezőbizotlságának egyik 
tagja nemrégen Budapesten járt, hogy tárgya
lásokat folytasson a Vívó és Atlétikai Club 
elnökségével u részvételre vonatkozóan. A 
torna egyéni és csapatbajnokságában ugyanis 
hars ránconrx áll a C.1C. amely egyetlen nem
zet részéről sem találhat ebben a sportágban 
legyőzőre.

A VÁC azonban — mint értesülünk — úgy 
határozott, hogy

nem ve«z részt a világversenyen, 
még pedig elvi okokból.

mat és Halasi szintén hármat dobott. Az 
első félidő végén Némethet kiállították, de a 
franciák ennek ellenére sem tudtak boldo
gulni a magyar csapattal. A francia gól a 
második félidő első percében esett.

MAGYAR USZÓSIKEREK.
100 m. női gyorsuszds.

I. előfutam: 1. Godard Yvonne (Franciaor
szág) 1:10.4 mp., 2. Cooper (Anglia) 1:11.8 mp., 
3. Braum (Hollandia) 1:12 mp., 4. Sípos (Ma
gyarország) 1:17 mp.

II. előfutam: 1. Lenkey Magda (Magyarország) 
1:11.6 mp, 2. De Ouden (Holland) 1:12.2 mp., 3. 
Mac. Dowell (Anglia) 1:16.8 mp. Mindkét előfu
tam három elsője a döntőbe kerül.

100 m. férfi gyorsuszds:
I. előfutam: 1. Székely (Magyarország) 1:01 

fp., 2. Stciner (Csehország) 1:02.8 mp., 3. Gri 
Ilini (Belgium).

II. előfutam: 1. Bárány dr. (Magyarország) 
59.8 mp., 2. Haas (Németország) 1:03.6 mp., 3- 
Bohenski (Lengyelország).

Hl. előfutam: 1. Costoli (Olaszorsz.ág) 1:03.8 
mp., 2. I.undhal (Svédország) 1:04 mp., 3. Schu
bert (Németország).

A döntőben a három előfutam két első helye
zettje vesz részt. A döntő futamokat ma délben 
kezdik.

Körösi László.

Késő éjszaka jelenti Párisból tudósítónk:
A magyar—francia vizlpólómérkőzés izgatott 

légkörben zajlott le. Dujardin francia kapust 
Pndouval helyettesítették. A magyar játékosok 
fölénye már az első félidő elején kitűnt. Ke
serű két gólt dobolt, majd Thevenon francia 
játékos hibája következtében Németh és Vér
tesi dobott gólt. Némethet kiállították ekkor, 
hét francia játékos- játszott hat magyar játékos 
ellen. Ennek ellenére a frnneia játékosok nem
törődömséget és tehetetlenséget mutattak, 
messziről célozlak, s nem vigyáztak. Halassy 
dobta nz ötödik gólt és igy az első félidő ered
ménye 5:0 volt n magyarok javára.

A második félidő eiején a frnneia játékosok 
a közönség lelkesítése mellett pillanatnyi fö
lénybe kerültek és Cuvelier nz első francia gólt 
a mngvar hálóba dobta. Halasy elkeseredett 
küzdelme után ujabb gólt juttatott a francia 
hálóba.

VIZIPÓLÓ B) CSAPATUNK VERESÉGET 
SZENVEDETT JUGOSZLÁVIÁBAN

Dubrovnikből jelentik: A magyar tartalék 
vizipólóválogatott csapat vasárnap nagy kö
zönség jelenétében játszott Dubrovnikban n 
.IUK csapatával, amelytől 2:1 (1:1) meg nem 
érdemelt vereséget szenvedett. A jugoszlávok 
fizikumukat túlságosan kihasználva, akadá
lyozták meg a magyar győzelmet.

közönség tetszéséi s
fölényes győzelmet arattak.

A vezető gólt a 17. percben Máté ff y lőtte, majd 
a 43. percben Markos ujabb gólt lőtt. Szünet 
után n 23 percben Markos Állította be a vég
eredményt. Biró Darázs volt.

Madarász 48 és félméteres eredménnyel győzte le 
a francia Noéit és Wintert

Strassburg, aug. 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A franciák vasárnap Strassburgban nagy 
nemzetközi atlétikai versenyt rendeztek, melyre 
meghívták a jeles magyar diszkoszvetögúrda 
egyik tagját: Madarászt, aki ellen felvonultat

ták két nagyágyújukat: Noéit és Wintert. A

Lengyel

Győzött 
a III. kér. FC 
Kolozsvárott

III. KÉR. FC—UNIVERSITATEA 2:1 (1:1)
Kolozsvár, aug. 23.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
lése.) Az óbudaiak kolozsvári vendégszereplése 
teljes sikerrel járt, mert szombati győzelmüket 
vasárnap az egyetemi együttes ellen megismé
telték. A 31. percben Lengyel szerezte meg a 
vezetést, azonban egy perc múlva a kolozsvá
riak Tabak révén kiegyenlítettek. A II. félidő 
19. percében ismét Lengyel lőtte a pestiek gól
ját. Befejezés előtt 2 perccel a biró 11-est Ítélt 
a III. kerületiek ellen. A nagyszerűen védő Biri 
azonban parírozta az erős lövést. A magyar 
csapatban Biri, Biró, Magyar és Lengyel ját
szott kiválóan.

X Ripensia—TAC 4:1 (3:0). Temesvárról je
lentik: A román proflesapat 4:1 (3:0) arányú 
könnyű győzelmet aratott a TAC felett. A gó
lokat Wetzer ,Dobay, Kafinszky, Dobay, illetve 
Korony lőtte.

X Jugoszláviai eredmények. Zágráb: Grad- 
janski—Concordia 2:0 (1:0). — Sabác: Macsva 
—Osijek 1:0 (1:0). — Spalato: Hajdúk—Zág
rábi ASK 5:2 (3:1). — Szabadka: Bácska— 
Pancsovai SC 5:1 (4:0). — Becskerék: Obilics 
—SAND 6:0 (2:0). — Sarejevo: Beogradski— 
Slavia 3:1 (2:0). — Eszék: Slavia—Újvidéki 
Vojvodina 5:0 (1:0). — Zombor: ZsAK—Z. 
Sport 3:2 (2:1).

VILÁGSZEMLE
RADEMACHER A NÉMET FOLYAMBAJNOK

Küstrinböl jelentik: A német folyambajnok
ságot az Oderán 754 km-es távon bonyolították 
le 16 fokos hideg vízben. A bajnokságot Joacfiim 
Rademacher nyerte 1 óra 02 perc és 35 mp-es 
idővel.

NYUGAT-NÉMETORSZÁG—HOLLANDIA 56:46
Münsterből jelentik: A nyugatnémet—hol

land atlétikai mérkőzést a németek 56:46 pont
aránnyal nyerték. A diszkoszvetést Hofmeister 
nyerte 4726 cm-cs dobással, a'többi eredmény 
közepes.

BÉCSI FUTBALLEREDMÉNYEK.
Bécsböl jelentik: Az eső miatt a legtöbb 

labdarugómérközés elmaradt. A Rapid 1:0 
arányban győzte le a HAKOAH csapatát, a 
WAC az prágai Cehie Kariint 3:l-re győzte le, 
de a meccs a II. félidő 11. percében félbesza
kadt.

A DÁNOK LETAROLTÁK A FLYER 
VILÁGBAJNOKSÁGOT

Kopenhágáből jelentik: Az amatőr kerék
páros világbajnokságok küzdelmei vasárnap 
megkezdődtek. Az első napon

■ flyerbajnokság talált gazdára, ■ dán 
Helge Hardcn személyében.

A második helyezett ugyancsak dán, a tavalyi 
világbajnok Gerudn lelt. A harmadik helyezést 
a szintén dán Andersen biztosította magának. 
Negyedik a német Frgch Jelt. A többi verseny
számok küzdelmei hétfőn indulnak meg,

megjavították a százméteres sík
futás VILÁGREKORDJÁT

Newyorkból jelentik: A vancouveri pályán 
megtartott nemzetközi atlétikai miiingen a 
néger Eddy Tolan a százméteres sikfutás vi
lágrekordját 10.3 másodpercre javította meg.

VJ Nöl VILÁGREKORD
Hannoverből jelentik: A német—angol 

női atlétikai mérkőzés során az angol Wedd 
a 80 méteres gátfutásban 12 mp-es idejével

VI- guggerhegyi 
autóverseny

Tömeges uj rekordok a gugger- 
hegyi versenyen

Vasárnap tartották meg a hagyományos VI. 
guggerhegvi autó- és motorkerékpár versenyt a 
Terézvárosi Torna Club rendezésében. A ma
gyar autó- és motorkerékpárbajnokság pont
szerző futama ez a verseny és ennek ellenére 

magyar versenyző klasszisa szembetűnő volt, 
minden dobása 47 méteren felül ért földet. 
De volt Madarásznak két 48 méteren felüli 
dobása Is, míg a győztes eredménye 48 m 

59 cm volt.
Noel 4723, Winter pedig 4554 cm-es dobással 
végzett Madarász mögött.

igen kevés Induló jelentkezett a versenyre, 
amelynek legnagyobb szenzációja

a Hartmann és Zichy párharc
lett volna, ez azonban Zichy t&vollétében 

elmaradt.
Motorkerékpárosaink elég szép eredményt ér

tek el, ha tekintetbe vesszük, hogy az összes 
indulók között csupán egy öreg motoros: Za- 
mecsnik indult, mig oldalkocsival Bauer star
tolt. A 115-ös kategóriában szenzáció erejével 
hatott, hogy Zboray megverte (7 mp) Lukave- 
czet. A 250 kategóriában Kiss László Puc/i-gépé- 
vcl csodás időt futott. Reeordot javított a 175 
kát. Zboray 4 mp-ccl jobb a múlt évi Lukavecz 
rekordnál. A 250 kát. 2 perc a rekord, 6 mp-cl 
jobb a mullévi Torisclli-rekordnál. 350 ke kát. 
Zcmccsnik 66 századmp-cel döntötte meg Meli- 
chár múlt évi vekor ját.— Az 500 kát. Deli La
jos Rudge-gépén Mclichar rekorját döntötte meg 
1 mp. differenciával. Oldalkocsis versenyben 
nem történt rekorddöntés. Túra- és versenyko
csiban Hartmann László fényes időket csinált 
és a saját multévi rekordját 3 mp-cel javította 
meg. Mindkét menése hatalmas rutinról és ve
zetői fejlődésről tett tanúságot. Nagy kár, hogy 
Zichy nem jött haza, mert itt összemérhette 
volna tudását a két bajnok.

Részletes eredmények a következők:
Részletes eredmények a következők. Szóló 

motorkerék párok: 175 ccm. űrtartalomig: 1. 
Zbóray Ferenc BSE DKW, 2 perc 04.82 mp. ka
tegóriarekord, 2. Lukavecz Ferenc KMAC Fran
cia Barnett, 2 perc 11.34 mp. 250 ccm. űrtarta
lomig: 1. Kiss László HAC Puch, 2 perc 00.53 
mp. kategóriarekord, 2. Fischer László TTC 
Ariéi, 2 perc 17.23 mp. 350 ccm. űrtartalomig:
1. Zamecsnik Tivadar TTC Velocette, 1 perc 
51.01 mp. kategóriarckord, 2. Kreinm József 
HAC Motosncoche, 1 perc 58.27 mp., 3. Kovács 
Sándor BSE Rndge, 1 perc 58.33 mp., 4. Auslán- 
der István DAC Rudge. 1 perc 58.41 mp. 559 
ccm. űrtartalomig; 1. Kozma Endre BÉTA A. .1. 
S-, 1 perc 49.12 mp. osztály- és kategóriarekord,
2. Deli Lpjos BSE Rudge, 1 perc 50.36 mp. Ol
dalkocsis motorkerékpárok. 350 ccm. űrtartalo
mig: 1. Wiltcnberg József TTC Velocette, 2 perc 
20.54 mp. 600 ccm. űrtartalomig: 1. Bauer József 
MTK Norton, 2 perc 01.20 mp. osztály- és kate
góriarekord. 2. Lukavecz Ferenc KMAC Stan
dard, 2 perc 03.20 mp., 3. Bátya János HAC F< 
N., 2 perc 03.62 mp. Túrakocsik. 2000 ccm. űr
tartalomig: 1. Singer Imre TTC Steyr. 3 perc 
02.55 mp. 3000 ccm. űrtartalomig: 1. Hartmann 
László KMAC Bugatti, 2 perc 23.85 mp. Verseny
kocsik. 3000 ccm. űrtartalomig: 1. Hartmann 
László KMAC Bugatti, 1 perc 47.75 mp. kategó
riarckord és egyben a nap legjobb ideje. A ki
tűnő rendezésért a TTC vezetőségét illeti dicsé
ret.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Vindobona nyerte a Hatvani-dijat
Két olyan száma volt a vasárnapi program

nak, melyek közül egy is elég lett volna, hogy, 
jelentőséget adjon a napnak. Az egyik a két
évesek részére kiirt Hatvani-díj, a másik a 
Háromévesek nyári nagy Iiandicapjc volt. Mind 
a két versény teljesen megfelelt rendeltetésének, 
miután mindegyik érdekes küzdelemmel folyt 
le. A Hatvani-díj finisét még tetézte az a nagy
szerű hqrc, melyet Vindobona és Orpington 
vívtak egymással. Sokáig jó versenyt futott a 
bécsi Ormond is, a finisbe azonban csak Vín- 
dobona, Orpington és Naplemente kerültek. Kö
zülük már Orpington látsr.olt nyerőnek, de 
Sejhál mesteri lovaglása végül mégis Vindo
bona javára billentette a mérleget. A ver
seny erkölcsi nyerője Orpington és két
ségtelen, hogy ha őt lovagolja Sejbál, 
biztosan neyri az értékes dijat. A Há
romévesek nyári nagy handicapjét Vágjad nyerte 
meg nagy fölénnyel Kapitány és Süsü előtt. 
Nagy meglepetést okozott a Sashegyi-dijban 
Betyár rossz futása, melyet még a bécsi Volat 
is megelőzött. A double-fogadások második ré
szét Arme Gredl nyerte meg a kissé megkésett 
Africanus ellen. Mivel úgy Vágjad, mint Arme 
Gredl autszájderck voltak, a double-kvóta is te
kintélyes lett és öt pengőre 935 pengővel hono
rálta a szerencsésen játszókat. A negyedik és ha
todik futam kétévesei közül Snotv White és 
Nótái kerültek ki győztesen. A részletes ered
mény a következő:
. I. FUTAM. 1. Rr. Rothschild A. Corvus (8:10) Szabó 
L. II. 2. Volat (4) Tellschik. 3. Betyár (pari) Balog. F. 
m.: Tékozló. Tol. 10:21. - II. FUTAM. 1. Györfly L- 
Vágjad (5) Kaszián F. 2. Kapitány (10) Gulyás. 3. Süsü 
110) Esch. F. m. Ármány, ltaggcr, Néni, Pálinka. lg*'* 
gyöngy, Hcrbslzcitlosc, Platán. Tárnok. Tót. 10:02. 33. 
91. 67. - 111. FUTAM. 1. Gr. Wrnckhelm D. Vindobona 
(pari) Sejbál 2. Orpington (154)* Esch. 3. Naplemente <4) 
Blaekburn. F. m.- Mulatós. Ormond. Tót. 10:21,13, 1*. 
- IV. FUTAM. 1. Sehiffer M. Snow White (2) Rózsa. 2. 
Nimole <4) Csnplár. 3. Tiro (7:10) S-lbál. F. ír.: Ka<"« 
gány, Galiba, Babv II.. Kitbag. Prix Fixc Tót. 10:28. 1L 
13. 11. - V. FUTAM. 1. Rcívcs H.-né Arme Gredl (10’ 
Tellschik. 2. Africanus (6) Rózsa. 3. Goodluck (6) Kaszián 
F. F. m.: Martinsberg. Ludvik, Habart, Pálma. Ama- 
nullah. Flamm. Nebuló, Ma cherie. Mazurka. Becsvágy, 
Inke. Mortng. Tót. 10: 119, 42. Ti. 28. - VI. FUTAM. 1. 
Gr. Pejacscvieh A. N<W4» (2H) Gúlái. 2. Türelem. 3- in
teres (1<) Klimscha F. m • Makfllkó. Csendőr. Finum 
Rózsi. Daru. Csicsóné. Erdélvgyöngye Riksa. Levendula 
II., Ahogy akar. Tol. 10:46, 19, 23. 55.
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