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magyar győzelem
Parisban
Megnyertük az Európa-kupát — Halassy kápráztató
küzdelem után magyar rekorddal nyerte az 1500
méteres bajnokságot—Hatalmas botrányt rendezett
a vereség miatt elkeseredett francia publikum

1. Magyarország 114, 2. Németország
92 és fél, 3. Franciaország 33 pont
Pária, augusztus 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Az Európa-bajnokságokat vasár
nap este befejezték.
A vizitorna hősei a magyarok, akik vá
ratlan győzelmükkel megszerezték az
Európa-bajnokságot. Egyébként a ver
seny botrányba fulladt,
miután a sovén franciák nem tudtak bele
nyugodni abba, hogy a torna során immár
harmadik favoritjukat érte váratlan vereség.

Egy fontos ponttal közelebb
a bajnoksághoz
Már a délelőtt folyamán a toronyugrásnál
kellemes meglepetésben volt része a magyar
kolóniának, miután a toronyugrást Staudinger osztrák versenyző nyerte a német Neu
mann előtt, aki az osztrák 111.82 pontjával
szemben csupán 108.00 pontot szerzett. Ez
zel már megnyílt az ut a bajnokság felé.
Kellemes meglepetésként hatott az is, hogy
Vajda nz ötödik helyet foglalta el, amire
pedig senki sem számított.
A toronyugrás végleges sorrendje a követ
kező: /. Staudlnger, 2. Neumann, német, 3.
Riedschláger, német, 4. Olander, svéd, 5.
Vajda, magyar, 6. Btjard, francia. A 9. helyet is magyar versenyző, Lenhardt fog
lalta el.
Magyarország tehát a toronyugrásban
elért ötödik helyezésével két ujahb pon
tot szerzett az Európa-kupában.
A délelőtt folyamán még egy meglepetés
ben volt része a vizitorna közönségének.
A vizipólómérkőzés során ugyanis Ausztria
óriási meglepetésre legyőzte Csehországot
3:2 arányban és ezzel Németország mögött
n 3. helyet foglalta el.
Délután folytatódott a kellemes meglepe
tések sorozata Magyarország számára.
Németországnak Ismét csökkent
az
esélye az Európa-kupa elnyerésére, mi
után a 200 méteres mellúszásban a né
met Wlttenberg kéttized másodpercnyi
Időkülönbséggel a finn Rcingoidt mögött végzett.
Reingoldt végig vezetett és bár Wittenberg
kétségbeesett erőfeszítést tett, hogy elébe

kerüljön, a finn versenyző vasenergiával
küzdve elsőnek nyúlt be a célba.
1. Reingoldt finn, 2 p. 62.2 mp., 2. Wittenberg német, 2:52.2 mp., 3. Sietas német,
2:55 mp„ 4. Cartonet francia, 2:56.4 mp.,
5. Hegner svéd, 2:59.6 mp, 6. Caccinati
olasz, 3 perc.
A 400 méteres hölgy-gyorsuszás eredmé
nyei a várakozásnak megfelelően alakultak

ki, egyáltalán nem hatott a meglepetés ere
jével, hogy a kitűnő formában lévő holland
Braun uj Európa-rekordot állított fel.
1. Braun holland, 5:42 mp. Európarckord! 2. Cooper angol, 5:54 mp. 3. Godard
francia, 5:55.4 mp. 4. Baumeister holland,
6:21 mp. 5. Davies angol, 6:22 mp. 6. Bél
bort francia, 6:46.4 mp.

Vitéz Halassy, a győztes „magyar motor"
csodálatos küzdelme
Ezután került a sor a torna egyik legiz
galmasabb verseny számának, az 1500 méte
res gyorsuszásnak lebonyolítására. A szak
értők egyhangú véleménye szerint, ennek a
versenynek a francia Taris és a két olasz,
Costolt és Perentin között kellett eldőlnie.
Hihetetlen szenzáció erejével hatott az
eredmény, amikor nz outsider Halassy
Olivér, akit a legjobb esetben is csak a
harmadik helyre tippeltek, nz összes favoritokat megelőzve, pompás finisével
elsőnek ütött a célba.
AZ EUBÓPA-BAJNOKI HNÁLÉ HŐSE

Ideje 5:16 mp.
A tempó hallatlanul erős, lehetetlen,
hogy Taris végig bírja a távot!
Valóban, 600 méternél a kél olasz előrenyo
mul és Parisnak nagy megerőltetésébe ke
rül, hogy végleg le ne szakadjon az élcso
portról.
900 méternél az eddig hátul kullogó
Halassy bámulatos energiával előretör,
1000 méternél befogja Perentint, aki
egy darabig megkísérli, hogy a magyar
motorral menjen, de nem bírja az ira
mot.

Halassy ettől a perctől kezdve végig az élen
van és soha nem látott 500 méteres finist
vágva ki, biztos elsőként érkezik a célba.
Az utolsó 50 méteren Halassy úgy dol
gozott, mint egy propeller, gépszerü
precizitással és kimeríthetetlen ener
giával.

A magyar kolónia eddig is harsányan buz
dította és lelkesítette a magyar fiút, de
mintha csak must jött volna meg a hangja.
Vitéz Halassy Olivér

Kitűnő start után azonnal Taris megy az
élre, aki 200 méternél még tartja a vezető
poziciót. A franciák szivszorongva figyelik
Taris úszását és aggódnak a tulcrös tempó
miatt, Taris ideje 200 méteren 2:27 mp.,
300 méternél Taris még mindig elől van,
bár Costoli és Perentin erősen üldözik.
Halassy leszakadva a mezőnyről, a hátsó
csoportban küzd. 400 méternél a három elől
lévő versenyiő már csaknem egy vonalban
, van, bár Taris alig két fejhosszal még vezet.

Pompás győzelme őrjöngő lelkesedést váltott ki a magyar közönségből és őszinte el*
ismerést a lehangolt franciákból.
1. Halassy Olivér, 20:49 mp, magyar re
kord! 2. Perentin, olasz 20:50.6 mp. 3. Cos-,
loli, olasz 21:09.4 mp. 4. Taris, francia
21:13.8 mp. 5. Roig, francia 22:35.2 mp. 6,
Tilikainen finn.

Botrányba fullad a nagy
torna fináléja
A kedélyek lecsillapodása után Németor
szág és Svédország vizipóló csapatai szállt
tak vizbe. A német csapat egyenletes formát
játszva ki, végig kezében tartotta a mérkőzés sorsát és végül 4:2 (1:0) arányban biz
tos győzelmet aratott az erősen feljavult
svédek ellen
Utána rögtön megkezdődött Franciaor
szág és Belgium csapatainak mérkőzése,
amelyet az elkeseredetten küzdő belga csa
pat nyert meg 4:2 (1:1) arányban.
A mérkőzések ezzel befejeződtek és
eldőlt az Európa-kupa sorsa is, amelyet
a magyar legénység ncyrl meg 114
ponttal, mig Németország csapata 92'/i
pontot szerzett.
Az eredmény kihirdetése után az uszoda
színhelyén parázs botrány kerekedett. Mint
már említettük, a feltüzelt és soviniszta
francia közönség nem tudott belenyugodni
három favoritjánalc vereségébe, hangos tün
tetésbe kezdett, majd párnákat, könyveket,
papírdarabokat dobált a medencébe. Mind
azonáltal rendőri beavatkozásra nem volt
szükség, mert a közönség a versenyrendező
ség felszólítására, bár hangosan és elégedet
lenkedve, mégis szétoszlott.

A nagy csata a s izámok tükrében:
Az úszó Európa-bajnokság férfiszámaira ki
irt pontversenyt és ezzel a Smith Jcremiásvándordijat Magyarország nyerte 114 ponttal.
2. Németország 92:5 ponttal. 3. Franciaország
33 pontiul. 1—5. Olaszország és Ausztria 29:29
ponttal. 6 Finnország 14 pontiul. 7. Csehszlo
vákia 12 ponttal. 8. Svédország 11.5 ponttal. 0.
Belgium 8 nonllal.
A vizipóló Európabajnokság végeredményé
a következő: 1. Magyarország 5 győzelem, 1
döntet'en, 67:7 gólarány, 11 pontszémmal, 3

Németország 4 győzelem, 2 döntetlen, 21:9
gólarány, 10 pontszámúiul, 3. Ausztria 3 győ
zelem, 3 vereség, 7:21 gólnrány, 6 pontszám
mal. 4. Belgium 2 győzelem, I döntetlen, 3 ve
reség. 16:20 gólnrány. 5 ponhzámmul. 5. Cseh
szlovákia 2 győzelem, I vereség, 11:16 gól
nrány, 4 ponlszámmnl. 0. Franciaország I győ
zelem 1 .lfln'ell-n, ’ vereség, 14:27 gólarány,
8 portyámmal, 7. J>édo*szág 1 győzelem, 1
dönti tlen, 4 rwsrsét, 11 28 gólnrány, 3 pontssáipznaL
Körösi Lássló.
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búzában ötven százalékkal ad vissza
többet.
Ez tehát százszázalékos kölcsön és a Iegszornorubb, hogy akik ezeket a hiteleket Igény
azok a legszegényebb mezőgazda
Curlius es seneuer tanácskozása - Francia uMemány beveszik,
sági munkátokból — a nincstelenekből —
a uamuniűrűl
kerülnek ki, akik csak úgy tudnak dolgoz
legalább kenyerük van.
ne foglaljon már most állást a német-osztrák ni,Aha
Genf, augusztus 30.
jelentés különben a legpontosabban Is
vámunió kérdésében, hanem tegyék át u merteti a vidéki gazdák szomorú helyzetéi
Curlius német birodalmi külügyminiszter
kérdési az Európa-bizottság gazdasági szak és elsősorban legfőbb feladatnak jelenti ki
n népszövetségi delegáció tagjaival ma dél
értőinek albizottságához.
ben érkezeit meg.
Páris, augusztus 30.
(.nrtiiis
dr.-ral
egyidejűleg
érkezett
Génibe dr. Schober osztrák helyettes kancel
A sajtó a hágai bíróság döntése előtt az
lár, dr. Jtich volt pénzügyminiszter és dr. Anschluss kérdésével foglalkozik. A Temps
Schüller osztályfőnök kíséretében.
szerint az osztrák kormány meggyőződhe
Ma délután
tett arról, hogy
Schober dr. ii Metropol-szállóban fel
csatlakozási politikája az országot
kereste dr. Curlius külügyminisztert.
katasztrófába sodorná.
A két külügyminiszter arról fnnácskózott,
A Journal szerint nem szabad elfeledni,
milyen álláspontot foglaljon el a népszövet hogy Franciaország cl van tökélve arra,
Egy fiatal, tehetséges magyar feslőmüvésznő
ségi tanács küszöbön álló ülésén
hogy egy centtmcot sem ad Ausztriának, váratlan haláláról érkezett hír Budapestre.
a német-osztrák vámunió
ha az nem mond le határozottan minden
Kőszegi Bella halálhírét hozta egy messzi
tárgyalásra kerülő tervével kapcsolatban. vúinuniótcrvérői. A Malin úgy véli,
ről Jött kábeltávlrat
Hír szerint ezidöszerlnt olyan törekvések Schober Géniből való visszatérte után
a szülőkhöz: Kőszegi László, az Iparművészet!
merültek fel, hogy a népszövetség tanácsa fogja adni lemondását.
Főiskola tanárához és feleségéhez. Kőszegi Bella
halála az első pillanatokban megmagyarázha
tatlanul állott a szülök előtt, mert
a leány boldog házaséletet élt fiatal férjé
vel,
Marcel Herard néger orvossal, aki a Haiti
szigeteken telepedett le fiatal feleségével. Kő
szegi Bella Párisban ismerkedett meg Herarddal, aki a francia fővárosban tanult az egye
temen, a leány pedig mint állami ösztöndíjas
/ kát a .'Alik a feleségétől, akár nem, nagyon súlyos
iparművészeti főiskolai növendék ugyancsak
Párisban végezte tanulmányait. A fiatalok meg
a helyzete a városházán
szerették egymást és a szülök boldogan adták
után békésen elválnak egymástól.
beleegyezésüket a házassághoz, annál is in
Dr. Sipőcz Jenő polgármester a házassága
körül felmerült különböző politikai kom
Ilir szerint szükség lesz a válás körül kább, mert a néger orvos
Igen előkelő családból származott
binációk következtében — mint ismeretes bizonyos anyagi ügyek rendezésére is. Si
a Haiti szigcloruig UlUnnágl elnOkel
— szombaton reggel teljes csöndben haza pőcz Jenőné ugyanis első férje, Kársát Fe
érkezett Budapestre és sem szombaton, sem renc miniszteri tanácsos utón özvegyi nyug csaknem valamennyien az ő családjából kerülvasárnap jóformán ki sem mozdult Bor- dijat kapott, amely természetesen a polgár
óros-tér 3. szám alatti lakásáról. Hazaérke mesterrel kötött házassága után megszűnt.
zésének hírére nagyon sokan próbálkoztak Ha tehát most elválnak, akkor semmiféle
a közelébe jutni a polgármesternek, azon törvényes lehetőség nincs arra,
ban senkit sem fogadott és a szobaleánynak,
Debrecen, augusztus 30.
hogy Ismét első férje után kapjon nyug
nki a polgármester utasítását, hogy senkii
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
dijat, tehát e tekintetben a polgármes
se bocsássanak hozzája, végrehajtotta, na
jelentése.) A debreceni Keresztyén Ifjúsági
ternek kell őt megfelelően kárpótolni.
gyon sokszor kellett ismételnie az előszoba
Egyesületnek Debrecen városa székházépí
Várospolitikai körökben — akár megtör tésre egy pompás park közepén hatalmas,
ajtó kukucskáló-ablakán át az elutasító vá
ténik
a válás, akár nem — Sipőcz polgár 120.000 pengő értékű telket adományozott.
laszt:
— A méltóságot polgármester ur beteg és mester helyzetét nagyon súlyosnak találják.
Az ifjúsági egyesület közel 45 tagja most
Ha nem válik el a feleségétől,
senkit sem fogad.
résztvesz a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Dr. Sipőcz Jenő polgármester értesítette
elfordul tő.'e a kereszténypárt, amely
Vi 1 ágszövetségének newyorki konferenciáján^
a főváros elnöki osztályának vezetőjét, dr.
eddig tudvalevőleg saját polgármesteré
Gallina Frigyes tanácsnokot, hogy
nek tekintette dr. Sipőcz Jenőt
hétfőn reggel átveszi hivatalának
és elfordulnak tőle mindazok a keresztény
vezetését
szervezetek, amelyek eddig minden tekintet
és addig egyáltalában nem hajlandó senki ben támogatták őt. Ha mégis úgy határozná
el magát, hogy enged a kereszténypárt kí
vel sem tárgyalni házassági ügyében sem.
Ugyancsak szombaton érkezett meg dr. vánságának — és akár békés megegyezés
Sipőcz Jenöné is a fővárosba, aki régi laká sel is — elválik a feleségétől,
A nagybeteg Izabella főhercegasszony ál
ján tartózkodik és csupán legközelebbi
abban az esetben nemcsak az ellenzéki
lapotában sajnos, vasárnap sem következett
hoziálartozólvnl érintkezett a vasárnapi
bizottsági tagokat, hanem az egységes
napon.
be lényegesebb javulás s továbbra is
községi párt nagyrészét is szemben ta
Mindenesetre a holnapi nap valószínűleg
lálja magával.
aggasztóan komoly a betegsége.
döntő fordulatot hoz n polgármester házas Megtörténhetik igy, hogy már a legelső ko- A Hétfői Napló munkatársa vasárnap dél
sági ügyében. l)r. Sipőcz ugyan többször molyahb kérdésben le fogják szavazni.
után érdeklődött a Fasor-szanatóriumban-—
hangoztatta, hogy nem tűr semmiféle bcleIlyen körülmények között különösen vá- ahol a föhcrcegasszonyt ápolják — éa itt
nvatkozást házassági ügyébe, azonban ki rosházi körökben nagy érdeklődéssel várják következő felvilágosítást adták:
jelentette azt is, hogy ettől függetlenül,
a polgármester hivatalfoglalását és további
— A beteg állapota változatlanul súlyos.
esetleg a feleségével történt megegyezés
elhatározását házassága ügyében.
A kora délutáni órákban 38.5 volt a láza.
A délutáni órákban elsőnek érdeklődött a
főhercegnő állapotáról a kormányzó és csa
ládja, továbbá József főherceg és Auguszta
főhercegasszony.
Frigyes és Albrecht főhercegek délután
tettek látogatást

Géni vasárnapia

Budapest, 1931 augusztus 3f.

hitelviszonyok megjavítását.
Mayer János kisgazdaminiszternek —most, hogy felszabadult a földművelési mi
nisztérium vezetésétől — bizonyára lesz
gondja arra, hogy az elnöklete alatt álló
Faluszövetség kiadásában megjelent gaz
datitkári jelentés szomorú adatain elindul-,
va, megkeresse az eladósodott és szoronga
tott helyzetben lévő kisbirtokos osztályokon
való segítés módját és ennek hathatós eszkö
zeit.
é

Vasárnapra tisztázódott Kőszegi
Bella fiatal festőmüvésznő
halálának rejtélye

Sipőcz Jenő polgármester
ma elfoglalja hivatalát

lek ki.
Gyönyörű villában, fejedelmi környezet
ben éltek a fiatalok az egzotikus sziget
országban
a házasságkötésük után. Az asszony áradozó
szeretettel Irt szüleinek uj otthonáról s a leg
utóbbi napokban több festményt is küldött ne
kik, melyeket odakinn készített. Tegnapelőtt
azután a férjétől távirat érkezett Kőszegiéklicz
és ebben kö?li, hogy felesége váratlanul el
hunyt.
Vasárnapra tisztázódott Herardné Kőszegi
Bella hirtelen halálának rejtélye. A Haiti-szi
getekről érkezett újabb jelentés szerint néhány
nappal ezelőtt a fiatal asszonyt megcsípte vala
milyen mérges légy, a következő napon már
magas láz lépett fel, megdagadtak végtagjai s
azután
vérmérgezés lépett fel, amely a beteg
halálát okozta.
A kétségbeesett szülök azt tervezik, hogy
szerencsétlen sorsú leányuk holttestét haza
szállítják és itt helyezik örök nyugalomra.

Szízezerdollártkjpott a debreceni keresztyén IIM

Változatlanul súlyos
Izabella főhercegnő
állapota

Országos átlagban ötven
százalék teher van a magyar
földbirtokokon

15-16 százalék az átlagos kamatláb — Százszázalékos
gabonakölcsönök a nincsteleneknek
A múlt év tavuszán Mayer János földmi-1 (lünk n guzdutilkárok Jelenlései alupján n
.elésügyi miniszter támogatása
támogutása melleit
____ . u | falusi nép mostani helyzetével.
vidéki községekben úgynevezett gazdalitMegrendltő adatok vannak ebben a fü
kéri állásokat szerveztek. Ezeknek a gazda*
zetben, amely bizonyos tekintetben hi
titkároknak nz a hivatásuk, /topp segítségére
vatalos jelentések alapján állíttatott fiszlegyenek a falusi földműves népnek a ter
ste. Elsősorban látjuk a gazdaközönség
mi-lét, értékesítés és beszerzés körül ét ta
szörnyű eladósodását és u jelentés sze
nácsokkal lássák cl minden gazdasági kér
rint ez az eladósodás átlagosan ötven
désben.
százalék.
Ezidöszerlnt 114 gnzdalilkár működik n Az udalok egyes vidékekről valók csak, még
vidéken és munkásságukról, valamint az is maga u jelentés azt n következtetést vonju
egész gnzdatllkárl Intézmény Ismertetéséről le ebből, hopp ez at ötvenszázalékos eladó
Tokaji Nagy László, a gazdalitkári központ sodás alighanem országos átlagot it jelent.
vezetője részletes Ismertetést adóit ki, amely
A hitelviszonyokat illetőleg hosszúlejáratú
n napokban kerül nyilvánosságra.
jelzálogkölcsön falun, kisbirlokon alig van.
Az. ismertetéshez Grabovstky Miklós föld Majdnem minden kiskölcsön bekebelezett,
müvelésiigvl miniszteri tanácsos Irt előszót. rövid váltókölcsön.
A részletes ismertetés során megismerkeA kamattételek kilenc százaléknál kez
dődnek és huszonegy százaléknál végződ
nek, úgyhogy az átlagos kamatot tizen
öt-tizenhat százalékra lehet tenni.
Ez természetesen csak n bank- és szövetke
zeti hiteleknél van, azonban egyes vidékeken
nagyban dominálnak az úgynevezett uzsora
üzletek. A hitelezők ezeknél a kölcsönöknél
budapesti és helyi magánosok és kereskedők
és
Dr. Blechner Barna orvos rendelőjében,
sllrün előfordul husz-hatvanszázalékos
VI., AndrAsayut 52. (Oktogonnál). Telefon:
uzsoraözlet Is,
Aut 18-5-22. Mindennemű fájdalmas beteg
A legszörnyübb a gabonauzsora-kölcsön,
a£gót és Idegos bántalmait kezeltesse a szám amely különösen tavasz felé divatos.
talan eaetben bevált, do csak eredeti
Burát adnak kölcsön, azzal a kikötéssel,
Zeileh kúrával. Kezelés cselenként 3 pengő.
hogy aratás után as adás ugyancsak

Eredeti
zeiieis

gailspachl

besugárzás

a szanatóriumban.

A segédhivatal! tisztviselők
országos nagygyűlést
tartanak a fizetés
csökkentés ellen
határozata,
A 33-as bizottság szombati
amely 3
a köztisztviselők fizetésének leszállitermészetesen
inegmoz£íu". vonatkozik,
'különböző tl.zivUéÜH
leMlllelekel
....................................................... Is,
amelyek veszedelmesnek tartják a tisztikarra
nézve a most elhatározott és szeptember else
jei érvénnyel életbelépő flxelésleszállitúsi ren
delkezéseket.
A Közalkalmazottak Nemzett
Szövetsége
még a fizetésleszállltás hírére részletes memo
randumot adott be annakidején a kormány
nak, amelyben azt kérte, hogy a tervezett fizctéslcszállilús ne lineáris, hanem progresszív
legyen és
egyáltalában ne nyaljon hoszá a kistiszt
viselők és a kisnyugdíjasok Illetményei
hez.
Kérték azt Is, hogy az esetleges flzetéscsökk'enés csak mint levonás szerepeljen, tartalékollassék jobb időkre, hogy esetleg, amikor az
államháztartás egyensúlya megengedi, <i le
vont összegeket a tisztviselők visszakaphatták
és kérték azt is, hogy ez a levonás meghatáro
zott időre szóljon.
A 33-as bizottság határozata szerint ezek
nek a kéréseknek csak egy részét teljesítették
A Hétfői Napló munkatársa beszélt a 33-as
bizottság határozatáról Javorntczky Jenő dr.rnl, a KANV főtitkárával, aki a tervbevett intéikedéaekről a következőket mondotta:
— Akciónk csak nagyon csekély részben
sikerült és fontosabb kéréseinket a 33-as bipottság nem vette figyelembe. A KANSz elnök-

ahol a konferencia keretében jelentést téti
lek arról, hogy Debrecen városa milyen je
lentős, nagyértékü hagyományt juttatott a
székház építésére.
A világkongresszus a bejelentés követ
keztében határozatot hozott, amely szerint
százezer dollárral járul hozzá a debre
ceni keresztény ifjúsági egyesület palo
tájának építéséhez.
rége hétfőn, yagy kedden ülést tart, amelyen
megállapítjuk a további teendőket, mert a fi- ,
zetésleszállitásra
vonatkozó rendelkezéseket
katasztrófáidnak tartjuk kjilönöspp a kisebb
tisztviselőkre nézve. Érintkezésbe lépünk vi
déki szervezeteinkkel is és azután fogunk ha
tározni afelett, hogy milyen lépéseket tegyünk
a bennünket sújtó rendelkezések ellen.
Megmozdult
azonban a fizetésleszállltási
rendelkezés ellen a kisebb közalkalmazottak
hivatalos szerves a Segédhivatali Tisztviselők
Országos Szövetsége is, amely szeptember 2-án
foglalkozik a kérdéssel és
október 4-re országos nagygyűlést hív
össze.
Erre a nagygyűlésre nemcsak az összes állami,
megyei, városi, rendőrségi és társadalombiztosiló intézeti segédhivatali tisztviselőket, keze
lőket és dijnokokal, hanem a posta, a vasút
azonos képzettségű, tényleges és nyugdíjas
kistisztviselőit is kivétel nélkül meghívják.
Az októberi nagygyűlésen a szövetség
nyíltan fel akarja tárni azokat a fölösle
ges költségvetési és költségvetésen kívüli
kiadási tételeket, amelyeknek helyes fel
használásával — szerintük — ugyanannyi
megtakarítás lenne ezrek és ezrek egyéni
sérelme nélkül elérhető, mint a kistiszt
viselőkre vonatkozó 33-as bizottsági dön
téssel,
amely egyszersmind nagymértékben sújtja a
kereskedelmet és ipart is. mert hiszen a kis
tisztviselők tízezrei elsősorban kereskedelmi es
ipart szükségleteiknél lennének kénytelenek
lecsökkentett jövedelmükből megtakarításokat
eszközölni.
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Letartóztatlak három fiatal
bankigazgatót

A pesti házhely

Fényesen berendezett irodákban űuadóKos alkalmazottakat szerződtettek
fis az úuadOk elsikkadt az „igazgató urak" kezeit
előzetes letartóztatásba helyezték.
Az utóbbi hónapokban a rendőrség Igen sok I hogy ők nem akarták megkárosítani alkalmakauciócsalót
__ w___
suciócsalót tett ártalmatlanná,. ,jóidéig
nem„is zottaikat. Arra hivatkoztak, hogy a bankzárlat, A kárösszeg többezer pengőre rúg, de a rend
jelentkeztek újabb kauciószélhámosok és már majd a devizaforgalom szabályozása bénította őrség azt hiszi, hogy még több károsult fog
azt gondolták a főkapitányságon, hogy végre meg üzleti tevékenységüket és azt hangoztat jelentkezni s igy ez az összeg még emelkedik.
megszűnt ez a szélhámossági üzletág. Tegnap ják, hogy a közeli napokban már meg akarták
Érdekes, hogy Mészáros pár hónappal ezelőtt
azután kiderült, hogy a kauciócsalók nem szün kezdeni a folyó munkát. A rendőrségen termé már szerepelt is kauciósikknsztási üggyel kap
tették be működésűket.
szetesen nem fogadták el ezt a mesét, mert a csolatban a rendőrségen, azonban akkor sike
pár héttel ezelőtt
nyomozás megállapította, hogy
rült szerepét tisztázni. A Népszinház-utca 48.
“*
a Tisza Kálmán-tér 11. számú házban, va
alatt Herceg István nevű egyénnel együtt
semmiféle bankösszeköttetéseik nincsenek,
lamint hz Erzsébcl-kűrut 44. szám alatt
Magyar-Francia
Bank
a Tisza Kálmán-téri iroda álnéven volt kibé
fényesen berendezett Irodák nyíltak.
relve, Ábrahám Gergely dr. szerepelt cégfőnök cimén létesitcttek egy válalatot, amelynek fő
Az előbbi ifj. Mészáros István neve alatt ment, ként és az ő nevére voltak a különböző bérleti üzletága zálogüzlet volt, zálogcédulákra is admint banküzlct és az Erzsébet-köruti Continen- szerződések is kiállítva, holott ez a személy tak köcsönt s természetesen ennél a „banknál"
tál Forgalmi Iroda néven szerepelt. Mind a két nem is létezik.
is kauciós alkalmazottakat veitek fel. Herceget
helyiség fényesen volt berendezve s mint utó
A károsultak kihallgatása után Mészárosékat annakidején letartóztatták, mig tanítványa most
lag kiderült, a bútorokat részletfizetésre vásá csalás cimén
követi mesterét a Markó-utcába.
rolták, de az állítólagos banküzlet tulajdonosai
csupán pár pengő előleget adtak azokra.
A két helyiségben mozgalmas élet zajlott le.
A tisztviselők alig fértek el az irodákban,
mindegyikre esett egy altiszt, csupán a felek
hiányoztak. A rendőrség bizalmas utón arról
értesült, hogy a két iroda tulajdonosainak te
vékenysége csupán abban merül ki, hogy
egues lapokban hetenként többször apróhirdeté
seket tesznek közzé, amelyekben banktisztvise
lői és altiszti
állásokat kínálnak kaució ellenében.
A mai világban, amikor az elhelyezkedés szinte
Barcelona, aug. 30.
A városban pánikhangulat uralkodik. Az
lehetetlen, természetesen nagy örömet keltett
az állásnélküli emberek körében ez a ritkaság
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon emberek nem mernek az utcára lépni. A
számba menő apróhirdetés és tolongtak az em jelentése.) A barcelonai pestisjárvány a ha mozik és színházak zárva vannak, a kávé
berek a megadott címeken. Legfeltűnőbb az tóságok legnagyobb erőfeszítései és védelmi házak, éttermek és más szórakozóhelyek
volt, hogy még csak protekciót sem kellett intézkedései ellenére
konganak az ürességtől. A villamosok
Igénybe venni, azonnal állást nyertek 250—300
Üresen futnak az üres utcákon,
folyton terjed.
pengős fizetések Ígérete mellett. A felvett em
mert az a néhány járókelő, aki ki mer
berektől
A járványkórházban eddig 150 a betegek menni a házából, a villamost már nem
száma — közülük igen rövid idő alatt
az „igazgató urak** 100—500 pengőig ter
meri igénybe venni. Barcelona már a kora
jedő Összegeket vettek fel kaució cimén.
negyvenen haltak meg.
esti órákban is teljesen kihalt.
'A tisztviselőknek és altiszteknek azonban semmi
dolguk sem akadt. Amikor érdeklődtek, hogy
tulajdonképpen mit is kell majd csinálniok, az
elegáns és jósvádáju igazgatók kijelentették,
hogy rövidesen nagyobb külföldi megbízásokat
fognak kapni és még különórákban is kell majd
dolgozniok. A külföldi megbízatás azonban
csak nem érkezett meg,
elérkezett az első fizetési terminus is, de
az alkalmazottak egy fillér fizetést sem
Négyezer pengőt követel a város a szegényházban meghalt
kaptak.
„milliomos" koldusasszony hagyatékából tartását] elmén
'Amikor érdeklődtek, hogy tulajdonképpen mi
kor is kapják meg a fizetést, azt a választ kap
A legfantasztikusabb örökség! pörben sincs városa pört indit: a hétezer pengőből négyezer
ták, hogy legyenek nyugodtak, rövidesen meg olyan érdekes szereplő, mint amilyen furcsa pengőt magának követel. A keresetnek az az
érkezik az átutalás egy külföldi pénzintézettől szereplői vannak egy újpesti örökségi pörnek, alapja, hogy
és abból az összegből teljes kielégítést nyer ahol
Kőművesnél és az urát esztendőkön át ax
nek. Az átutalás is elmaradt s amikor a felhá
maga ■ város követel pénzt egy koldus
újpesti szegényházban ápolták és eltartási
borodott alkalmazottakat már nem lehetett
asszony hagyatékából.
díj fejében jár ■ pénz ■ városnak.
többé Ígéretekkel áltatni,
Nagy feltűnést keltett néhány hónapja, hogy A hagyatéki eljárást aligha lehet bonyodalmak
az Igazgatók elmaradtak as irodából.
az újpesti szegényházban meghalt egy Kőműves nélkül bevégezni, mert Újpest jogos követelé
A rendőrség több panasz alapján nyomozást Lászlóné nevű öreg koldusasszony és a halála sén kívül még egész sereg igénylő akadt az
Indított, több detektiveket küldtek ki a két után kiderült, hogy úgynevezett „milliomos" örökségre. Elsősorban Kőmüvesné ura köve
helyre, akik megállapitották, hogy a Tisza Kál koldus volt:
teli a hatezer pengőt, de
mán-téri iroda tulajdonosa, ifj Mészáros István
a szalmazsákjába rejtve hétezer pengőt
jelentkeztek a rokonok is
30 esztendős fiatalember, aki mint bankdircktor
találtak.
szerepelt a házban. A Continental-iroda tulaj A pénz hagyatéki letétbe került és most Újpest a koldusasszony örökségéért.
donosai Balt Sándor 28 és Papp Lajos 30 esz
tendős volt magántisztviselők s ami a legérde
kesebb, kiderült az is, hogy
a két Iroda kontaktust tartott egymással
és Mészáros a tulajdonképpeni feje mind
■ kettőnek.
Legtöbbször a Tisza Kálmán-téren jelentkező
kauciós alkalmazottakat az Erzsébet-körut 44.
alá küldték azzal, hogy ott veszik fel a sze
mélyi adataikat, ott törzskönyvezik őket és
döntenek afelett, hogy tulajdonképpen melyik
Irodában lesznek alkalmazva. A pénzt is leg
többször itt vették el tőlük és a felvett összeg
A jövő héten kinevezik az uj főispánokat
ről szóló nyugtákon ifj. Mészáros nevén kivül
Balt és Papp neve szerepelt.
Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter lehetne még a csonka Bácsmegyét sem hozVasárnap délelőtt, amikor már a rendőrség a szombati és vasárnapi napot Pécsett és zácsatolni. A kisebb vármegyei törvénytisztán látta, hogy a három fiatalember vak Kaposvárott
Bácstöltötte és arra használta
'
"
fel, hatóságok közül tehát valószínűleg
.............................
merő szélhámosságot űz és eszük ágában sincs ezt az időt, hogy hivatalosan is elbucsuzzék megyében csupán személyi változás lesz és
a kauciókat visszafizetni.
úgy Somogy vármegye, mint Baranya vár megmarad Baja várossal együtt önálló fömindhármukat előállították a főkapitány
megye és Pécs város törvény hatóságának ispánságnak.
ságra.
A főispánok lemondásával együtt — érte
vezetőitől.
Kihallgatásuk alkalmával azt hangoztatták,
Ma, hétfőn, újból visszatér hivatalába és sülésünk szerint — felajánlotta lemondását
a
belügyminiszternek Bezegh-Huszágh Mik
most már ezen a héten sor kerül a fő
ispán! kar felfrissítésére is. Tudvalevőleg, lós, a budapesti államrendőrség főkapitánya
is
és — mint jó forrásból értesülünk —
régi alkotmányos szokás szerint a főispá
lemondását a belügyminiszter el Is fogja
nok valamennyien benyújtották az uj kor
fogadni.
mány megalakulása alkalmával a
belügy
Utódjául Tőrök János rendőrfőparancs
miniszternek lemondásukat és
nokot
szemelték
ki, azonban — értesülé
A Fodor zeneiskola igazgatósága célszerű
Keresztex-FIschcr belügyminiszter ezen
újítást léptetett életbe a folyó tanévvel:
seink szerint — Török Jánosnak a személye
a héten kezdi meg n tanácskozásokat az
az
utóbbi
időkben
teljesen összeforrott a
A* Intóxut nóvandékatt autók
uj főispánok személyére vonatkozólag.
föparancsnoki
tisztséggel, a rendőrlegény
•aólhtjók lakáauk kapufától
ség
és
a
felügyelői
kar kiváló közszelíeméa tanórákra éa viaaaa.
A föispáni kinevezéseknél szintén érvénye
sülni fog — mint ismeretes — a kormány nek megteremtésével, úgy hogy ő maga is
Egy menet viteldija a IV—IX. kerületből
poziciójótól,
30 fillér, a II. és III. kerületből 35 fillér,
takarékossági programja és
mindenesetre nehezen válna meg mostani
az I. és X. kerületből 40 fillér.
kevesebb főispánt állás lesz, mint eddig volt. amelyben valóban értékes szolgálatokat tett.

Negyven halottja van eddig
az egyre terjedő barcelonai
pestis j árványnak

r

r

Közmüvei Keleti
pályaudvarhoz közel
X., Kereposi-ut 77.

szám alatti strandfür
dővel szemben, köz
vetlen a villamosmeg
állónál

Pánikhangulat a kihalt városban

Újpest városának pőre egy
koldusasszony örökségéért

Bezegh-Huszágh főkapitány
utódja Török János, vagy
Andréka Károly lesz

Aa Intézet uj tanárait
Oszkár szavalómftvési (szavalás, benédstavaldkőrus)
ÁBRÁNYI Emil karnagy, az Operahál volt lí«zgatója (ének szerep korrepeticiő)
IMIBOS Imre, az Operaház zeneknri tagja, szakszofon
GBRVAY Erzsébet hangversenyénekcsnő (ének)
MÁRKUS László, az Operaház főrendezőié (színpadi
_ játék)
B. SZTOJANOVtTS Adrienné oki. énektanár (ének)
ASCHER

Beiratások szeptember 4-ig eszközölhetők
d. e. 11—12-ig és d. u. 4—5-ig az intézet
irodájában, VI., Jókai-tér 4. sz. alatt
Balratáal állt IS nangót tanállt havi 13, 13, S!4 vagy 36
pangó.
Tájékozató díjmentesen kOJd az Igazgatóaái’.

Ax már bizonyosnak látszik, hogy So
mogy, Baranya és Péea város főtspánságához hozzácsatolják Tolna vár
megye főlspánságát Is.
Visszaállítják
az
együttes
föispánságot
Csongrád vármegye,
Szeged és Hódmező
vásárhely törvényhatóságainál. Az is bizo
nyos, hogy az önzés külön váront törvény
hatósági főispánságokat megszüntetik. A ki
sebb önálló vármegyék közül a legnehezebb
Bácsbodrog vármegye és Baja város fftispánságának a kérdése, azért, mert BácsBodrog vármegye be van ékelve Pesfmegye
két szárnya
közé,
viszont a pestmegyei
mammut-tőrvényhatősághoz már nem igen

A

A telkek ára takarék
betéti könnyvei
is fizethető 1

Bővebb felvilágosítást
a helyszínen vagy a

;zitölöálaii Alkalmazottak lelekértékesítő és tpiló Szövetkezeiénél
Budapest, VI.. Teréz körút 47.
I. em. Telefon: 14-1-89
Amennyiben
Török János
főparancsnok
valóban elhárítaná magától a politikai jel
legű fökapitányi állást, az esetben szó van
Andréka Károly főkapitányhelyettesröl, aki
eddigi működésével a legteljesebb mérték
ben kiérdemelte az elismerést és kétségle-,
len, hogy ugyancsak első helyen vették szá
mításba a fökapitányi állás betöltése alkal
mából.
Ezen a héten tehát a belügyminiszter
előreláthatólag befejezi úgy a föispáni áh
lások, mint a főkapitányi állás betöltése
körüli tanácskozásokat és az uj kinevezések
— értesüléseink szerint — a jövő hét folya
mán már meg fognak történni.
Pécs, augusztus 80.
(Á Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Keresztes-Fischer Ferenc belügyminisz
ter vasárnap délelőtt a pécsi vármegyeházán
fogadta a vármegye tisztviselőinek küldöttségét'
Fischer Béla alispán vezetésével, majd megje
lent előtte a pécsi Erzsébet Tudomány Egye
tem tanári kara képviseletében Bozóky Géza
rektor. Egykori kartársai nevében dr. Nemes
Vilmos kormány’ötanácsos. a pécsi ügyvédi ka
mara elnöke búcsúzott a belügyminisztertől, aki
tudvalévőén föispánsága előtt Pécsett gyakorló
ügyvéd volt
Utána a városházán különösen szívélyes ün
neplésben volt része a belügyminiszternek.
Nendtvich Andor polgármester vezetésével a
városi tisztikar vett búcsút tőle.
A belügyminiszter a következőkben válaszolt:
— Szeretett munkatársaim! Hálásan köszö
nöm a meleg szavakban kifejezett elismerést,
amely érdemen felül értékelt és az érdemen
felül előlegez bizalmat jövő munkásságom
iránt. A Gondviselés kiszámíthatatlan akarata
rendelte úgy, hogy el kell válnom azoktól,
akikhez tizéves munka fűz. Fájdalmas a válás,
de erőt ad nekem ennek elviselésére nz a sze
retet és melegség, amellyel búcsúztattak.
A kapcsolatok nem fognak megszakadni
köztem és a városom között,
mert én mindig pécsi maradok.
A belügyminiszter n vasárnapi napot csa
ládja körében Pécsett töltötte s az éjszakai
vonattal utazott fel Budapestre.
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Győződjön meg, hogy léglobb beszerzési forrás:

Első felvonás
Egy lipótvárosi válópör
története
’A vezérigazgató ur válóperének históriája pe
'dlg a kővetkezőt

fis fi all
íí
DUrUsS Ua 1.1.

kel. Csak abban változott, hogy elmondta:
Onagysága az előcsarnokban egy idősebb em
berrel találkozott, akinek iO pengőt adott. Az
Illető férfi nagyon alázatosan köszönt, egyéb
ként szegényes, kopott külseje volt. Egymással
nem beszéllek egy szót sem s utána őnagysága
bement a nézőtérre. Más, gyaníts dolog nem
volt észlelhető.
HL

Só? *tüfito£»e£t»*r réaíSSt
tlBctée. - Címre ttgyelsl!

belül a vezérigazgató megjelent a ház előtt.
Két óra múlva kijött őnagysága. Az első em
ber, akibe beleütközött, a férje volt. Halk Si
koly és indulatos felelősségrevonás. További öt
percen belül töredelmes vallomás.
Kiderült, hogy őnagysága minden bérleti elő
adás alkalmával az első felvonás szünete után
nem tért vissza a nézőtérre, hanem szépen meg
szökött. Elrobogott a cégvezetőhöz, akivel hozzszabb ideje viszonya volt.
Tisztázódott a kopott öregember szerepe is.
Havi 20 pengő ellenében neki az volt a feladata,
hogy kétszer telefonáljon a cégvezető lakására.
Egyszer közvetlenül az utolsó felvonás meg
kezdése előtt. Másodszor pedig pár perccel az
előadás végét megelőzően. Ezt a jegyszedőktől
mindig kellő időben megtudta
Akkor őnagysága felöltözött s a taxin éppen
a kellő időben érkezett haza.
A baj csak az volt, hogy az öregur hatásköre ,
nem terjedt ki arra is, hogy a szerepváltozáso
kat közölje. Különben azt is megtelefonálhatta
volna, hogy azon a bizonyos estén Székelyhidy
lemondott és helyette Rösler énekelt.

/.
Másnap direktorunk uf detektivhez fordult.
A válóper tulajdonképpen már a direktor ur Sajnos, ez a detektív zenebarát volt és nagyon
fiösüléséuel meukezdödúlt, csak éppen akkor tetszett neki, hogy a figyelés munkáját operai
még nem tudtak róla. A vezérigazgató ur ugyan zenekisérct mellett végezheti. Ez bizony nem
is, ha a szinipályára lépett volna, esküvője ide fordult vissza a feguszedők elölt, hanem bement
jében már tökéletes hűséggel és minden maszkl- az előadást meghallgatni.
Reggel aztán sokkal érdekesebb mondani
fozás nélkül domboríthatta volna as apaszereteke!, szóval egy csöppet sem volt már fiatal., valója volt, mint elődjének és kollegájának,
zzel szemben neje még nem lépett át a húr- ! őnagysága ugyanis az első felvonás szünete
módik X. határán és nagy zenebarát volt. Ép után nem tért vissza a helyére. Hogy hová
pen ezért a házasságkötés alkalmával a külön ment, azt nem tudta megállapítani, mert várta
böző szolUérek és bútorok mellett még egy ki as előadás végéig, hogy visszajön. Féltizenegy
kötése ts volt, mégpedig az, hogy vegyen neki a kor fejezték be az operát.
térje Operabérletet.
—• Féltizenegy után öt perccel már itthon volt
A klasszikus muzsika szeretett ugyebár, sem — mondta az Igazgató. — Es tetszett neki az
előadás.
miféle megrovást nem érdemelt
IV.
A magándetektív engedélyt kért, hogy még
Viszont egy üzletekben znegkopaszodott vezér
Igazgatótól embertelenség volna azt követelni, egy alkalommal figyelést végezhessen. Már előre
így azután a leleplezésen megint csak a fis
hogy a Parelfál előadásán megjelenjen és ülve belenyugodott, hogy csak egy felvonást láthas kálisok kerestek. A cégvezető urnák ugyanis
tzenderegjen, amikor ugyanezen idő alatt kivá son. Aztán felöltözködött, kiment az utcára s nagyobb felmondási igényét voltak, mint ame
lóan lehet a kaszinóban szivarozni és bakkozni, ott várta áldozatát.
lyeket a válalat vele szemben másnak elismert
tőt ha arra kerül a sor, a napi konferenciák
A szünet után megjelent a kapuban az asz- és ez volt az első per, amelyik az ügyből szár
fáradalmait otthon, a hattyutollpárnás, puha szony és taxiba ült. Ugyanakkor egy kopott ru mazott.
ágyban kipihenni.
hájú öregember a járdáról szép lassan bement
A másik kereseti lehetőség az ügyvédek szá
Szóval Onagysága egyedül járt as Operába. Es az Opera előcsarnokába...
mára a válóper formájában jelentkezett. Ezt is
bnnan nagyon pontosan lőtt mindig haza. Amel
A privát detektív egy másik kocsiban követte szépen lebonyolították, mert őnagysága jobb
lett az igazgató urat még azzal sem fórasztotta, d hölgyet, őnagysága egy mellékutcában ki nak látta a védekezés mellőzését, sőt abba is
hogy jöjjön elébe, várja meg a szfinx előtt és szállt, fizetett és besurrant egy földszinti, lép belement, hogy két gyermeke férje gondozásá
csöliázt bejáratú lakás ajtaján.
Úgy kísérje haza,
ban maradjon.
S milyen lelkesedéssel tudott az előadásokról
A nyomozó megnézte a lakók jegyzékét. Föld
ősszel már operabérletet sem vesz, zene
beszélni, amikor hazaérkezett...8 minél hosz- szint 1. Az elegáns névjegyen az igazgató szempontjából ugyanis őt mindig kizárólag csak
tzahb volt az opera, annál jobban tetszett neki. ur vúlalatának cégvezetője szerepelt. A de az első felvonás érdekelte és hogy a többi jő
Lelkesedéssel, áradozva tudott dicsérni, ezen tektív azonnal a telefonhoz sietett. Pár percen hosszú legyen.
V. J.
felül azt Is elmondta mindig, hogy milyen is
merősökkel találkozott a színházban.
Ugylátszlk azonban, hogv az operai bírálat
Vsak a hivatásos kritikusoknak tesz jót, meri
özekből a zenei beszámolókból csakhamar egy
kis baj keletkezeti.
Az egyik este ugyanis a férj nagyon beleme
legedett a bankadasba s csak akkor lett kész,
amikor már az operai előadásnak vége volt.
Amint a játékot befejezte és hazafelé indult, a
Hirtelen fellépő görcsei közben meghalt terézkörutl
kaszinó ruhatárában találkozott egy ismerősé
lakásán egy ügyvéd
vel, aki az Opera után jött a klubba és attól hal
lotta, hogy az előadás már befejeződött. Sietve
A főkapitányság sérülési osztályán egy Az ügyvéd fájdalma! csillapodtak is, de ar
kapta fel hát felöltőjét, s nem Is nagyon figyelt
ügyvéd rejtélyes, hirtelen halála ügyében ról nem beszélt, mi baja, mi okozta a roszU ]óbarát fejtegetéseire.
szullétét. Az orvos eltávozott és néhány
— Kiváló előadás volt, öregem: Rösler nagyon folyik a nyomozás.
A Tér4z-kőrut 30. számú házban lakik óra múlva dr. Gombos Gáspárt
’ tzépen értekeit.
— Ne haragudjál, de rohanok — mondta az már hosszabb Idő őta
ujabb roham fogta el és rövidesen
igazgató, kezet nyújtott s már az aulában Is ült,
dr. Gombos Gáspár 50 éves ügyvéd.
meghalt.
úgy robogott hazafelé.
Őnagysága természetesen otthon volt már, Magányos, egyedülálló ember volt, család
Az orvos bejelentette a rejtélyes halál
tagjai,
hozzátartozói
nem
éltek
vele.
Teg

'ktmonóban és selyempapucsban teát szürcsölt
esetet a főkapitányságon és a rendőrség
a kis asztal mellett. Es csak úgy áradozott az napelőtt Gombot dr. az éjszakai órákban
most
előadásról.
hirtelen rosszul lett.
elrendeli a boncolást,
—* Ez a Székelyhidy valóban nagyszerű volt
A házban lakó egyik orvost hívták hozzá, hogy ennek révén állapítsák meg a halál
— emelte ki.
— Hogy mondod, édesem! — kérdezte a ve- aki ismeretlen okból előállott
okát. Addig is, mig a boncolást megejtik, a
zérlnazgató. —- Nem Is értem, hogy lehet egy
súlyos belső görcsöket
| rendőrség kihallgatásokat folytat, hogy a
énekesért annyira rajonganl.
— Székelyhidy mindent megérdemel — volt tapasztalt nála és csillapitószert adott neki, halál körülményeit tisztázza.
a felelet s erre lelkes védöbeszéd kerekedett,
amelynek tengelyében a hang kultúrájának és
as énektudásnak valóságos himnusza állott,
11.
A direktor ur titkárnője másnap gondterhes
tzrccal forgolódott az előszobában.
— Muris az Öreg — suttogta a szolgának —*
hagyon rossz kedve van.
Atnap délután o hivatalos óra végén a vezér
Sokat beszélnek mostanában tudós
kö
elküldte a soffört és gyalog sétált végig az utcán.
kihívták Amerikába.
Sohasem lehet egészséges dolog, ha egy nagy
rökben
egy
fiatal
magyar
tudós,
Neumann
Csak házasodni jött haza. A Zsidókórház
Vállalat vezérigazgatóját leszállítják az autóról. 1
tudományos karrierjéről.
Az
alig egyik orvosának leányát vette feleségűi s
Barangolás közben a vezér megállóit egy táb- János
*
la előtt, amelyen magándetektív hirdette magát. huszonhét
I
esztendős fiatalember
tiz
év vitte ki magával Newyorkba.
Tár percnyi habozás után belépett a kapun és előtt
t
érettségizett
Budapesten az ágostai
Amerikai munkásságára mindenütt fel
bizalmas tanácskozásra vonult vissza a cégtu- hitvallású
j
evangélikus főgimnáziumban
s figyeltek. S most, mikor a berlini egyete
lajdonossal.
(
már két éve nyilvános
rendes
egyetemi men a matematikai katedra megürült,
— Meg kell állapítani, hogy egy bizonyos .
hölgy bizonyos bérleti napokon elmegy e az tanát Neutyorkban. Most pedig Európa
Neumann Jánosra esett a választás.
leghíresebb és legjobb egyetemére,
Operába — mondotta. — Sürgős jelentést kérek. egyik
1
Neumann a megtisztelő meghívást termé
Azzal megadta a megbízást, letette az előleget
■ berlini egyetem matematikai tanszé
'és elment.
szetesen elfogadta és most útban van Ber
kére hívták meg.
Az első tudósítás beszámolt róla, hogy a
Neumann János tiz év előtt iratkozott be lin felé.
‘hölgp taxiba ült a kapu előtt és tényleg ar Ope
A budapesti Pázmány Péter Tudomány
rába ment. Kiszállt a kocsiból, kifizette a eof- 8a zürichi egyetemre s szakkörökben rövi
egyetem filozófiai fakultásán, ahol tíz
fhrt és fényes estélyt toalettjében belibegett nz <desen ismertté tette nevét. Feltűnést keltő
év előtt nem vették fel: nem tudnak
cikkei és értekezései
hét-hét
előcsarnokba. Onnan a ruhatárba ment, a tükör tudományos
t
róla.
előtt megigazította magát s már az első csőn- után
t
jelentek meg a különböző szaklapok
getés után helyet foglalt a nézőtéren.
]ban. Diplomájának megszerzése után rövi Ellenben Zürichben, ínint a svájci
tudo
A többi jelentések ts ugyanígy szóltak.
(desen
mány legújabb nyereségét könyvelik el...
— Talán nem Ismerte fel ROslert a maszk
alatti — morfondírozott a vezérigazgató. — Es
sincs kizárva.
Az ötödik jelentés is azonos volt at előbbiek-

Dr, Gombos Gáspár ügyvéd
rejtélyes halála

Neumann János,

fiiiszonfiétéves pesti fiatalember
egyetemi tanár lett Berlinben
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Az őszi Lakberendezési
Vásár első vasárnapja
Mozgalmas vasárnapja volt tegnap .az őszt
Lakberendezési Vásárnak, amelyet tudvalevőén
szombaton délelőtt nyitott meg Kenéz Béla ka*
reskedelmi miniszter. A jó idő
a vártnál is nagyobb tömegekben vonzotta
ki az embereket a vásárra,

amely tényleg igen sok érdekes és értékes
látnivalóval szolgált. A legújabb stilusu, legmo
dernebb butormüvészeti irányok mellett megtatáljuk a kiállító cégek pavilonjaiban a konzer
vatívabb stílus régi bútordarabjait is. De felvo
nul a vásárra nemcsak a bútoripar, hanem a
háztartási és egyéb rokonszakmák ipara is. Az
Iparcsarnok területén például
felépítettek egy teljesen berendezett négy
szobás, modern villa-lakóházat
és egy egészen uj elgondolása kollektív ház is
leköt újszerűségében. A kiscsamokot az élelmi-.
Ipar foglalta el, itt tartják meg ezenkívül
■ háziasszonyok terítési versenyét is,
amelyen a publikum szavazata dönti el, hogy
melyik asztalt terítették meg a legizlisesebben.
A vásár szeptember 13-íg van nyitva reggel
8-tól este 7-ig.
A vásáron résztvevő cégek közül különösen a
kővetkezők keltették fel a közönség figyelmét;

Az őszi Lakberendezési Vásár dísze, büszke
sége a Hoffmann Ferenc képkeretgyár (Getlóczy-u. 5.) pavillonja, ahol az Ízlésesebbnél íz
lésesebb képkeretek mellett kitűnő festmények
és képek egész arzenálja található. A kiállítást
megnyitó Kenéz Béla kereskedelmi miniszter
hosszú időt töltött a Hoffmann cég kiállításán
és különösen az az ezüstplakctt nyerte meg tet
szését, amelyet a cégfőnök ötvenéves jubileu
mára kapott a személyzettől. Nagy tömeg veszi
körül állandóan a pavillont, amelyben már az
uj miniszterelnök, gróf Karolyi Gyula arcképe
is látható diszcs aranykerelben.
A Haas Miksa bútorkereskedő és lakberendező
cég (Baross-utca 21) patinás nevének tradíciójá
hoz méltó módon vess részt a Lakberendezési
Vásáron, ahol is remekbe készült mübutorait ál
lította ki, közöttük: egy gyönyörű, nehéz empireslilü hálószobát, pazar Ízlésű modern ebédlőt éa
egy igen értékes, intarziás uriszobát. Minden'da
rab külön remeke és disze az asztalosiparnak és
a magyar ipar diadala. A minőséghez, a kivitelhez és masszivitáshoz képest hihetetlen olcsóit az
árai és a cég a kiállítóit bútoraiért É legmeszszebbmenŐ jótállást is vállalja,
• '
A Fehérbutorüzlet („Szentkirály") Baross-utca
30, kiállított különleges háló-, leányszöba-,
konyha- és hallbulorai a megnyitáson jelen volt
előkelőségek soraiban a legnagyobb feltűnést
keltették, akik ámulva szemlélték a magyar ipar
eme remekelt ilyen hihetetlen olcsó árakon. A
publikum áramlása a 800. számú pavillon felé,
fényes bizonyítéka annak a már amugyis köz
hitté vált tudatnak, hogy e régi cég árul garan
tált minőségűek és mégis szenzációsan olcsók.
Bodonyi Jenő ezüstkoszorus kárpitosmester
nélkül el sem tudtunk eddig képzelni kiállítást,
ezért elmentünk Üllői-ut 12. sz. alatti telepére,
ahol szenzációs uj dolgokat láttunk. Mint a
kiállítás kiegészítését ajánljuk mindenkinek,
kit modern újszerű lakásberendezés érdeke],
megtekintésre.
Rosando fehérbutorgyár (Rosenfeld Andor)'
városi raktár IX., üllői-ut 19. Díszes keretben
mutatja be az országszerte legjobb hírnévnek
örvendő fehérbutorgyár a legmodernebb stílus
ban készült és gyönyörűen kidolgozott leány
szoba, előszoba, konyhaherendezéseit, amelyek
nek minden darabja méltó bizonyítéka annak,
hogy fehérbutorokban a vezető szerepet tölti be.
Általános feltűnést keltett, többek között,, két
kiállított konyhája, melyek a leggyönyörűbb ki
vitelben készültek és méltó díszére válnak a
legfényesebben berendezett lakásnak is. Kenéz
Béla kereskedelemügyi miniszter teljes ellsmeré
sét fejezte ki a magyar fehérbutoripar e remgkcl
felett.
Kiéin Simon fehérbutorgyárának (Vt., Szent
László-utca 5. Telefon: 90-8-00. Városi raktár:
Rózsa-utca 62. és Hegedűs Sándor-utca és Terézkörut sarok.) szép fehérbutor, konyhaberende
zések kiállítása igen elsőrangú és senki se mu
lassza el e bútorok megtekintését. Már az első
megnyitási napon sok rendelést eszközöltek a
cégnél.
Modern Butorszalon önálló lakberendezési
kiállítása az őszi idény nagy szenzációja. Vonzó,
tetszetős és nagyon praktikus attrakcióval kap
csolódik bele az Üllői-ut 18. szám alatti Modern
Butorszalon az Őszi lakberendezési kampányba.
Többszáz szobából álló önálló kiállítást rendez,
amely mindent egyesit és bemutat, amit szépet,
stílusosat és modernet a nagyszerű magyar
bútoripar legújabban termelt. Csodás sereg
szemléje ez a maga nemében páratlan bulorkiállitás a mai igényekhez hozzásimuló, nemes
vonalú és minden Izében anyagszerü bútornak,
valóban érdemes a megtekintésre. *
Ruct Gyula antik bútor, régiségek, műtárgyak'.
Budapest (IX., Lónyai-utca 23). Kiállította mű
vésziesen restaurált antik bútorait, melyek a
kiállítás egyik látványosságát képezik. Kenéz
Béla kereskedelemügyi miniszter elismerésének
adott kifejezést a látottak felelt.
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Az angol munkáspárt kizárta
MacDonald miniszterelnököt
taglal soránál
Felszólították macDonaidot. hogv Köszönjön le
mandátumáról
London, aug. SO.
(4 Hétfői Napló tudósítójának telefon'jjlentése.) MacDonald miniszterelnököt n
munkáspárt külön ülésén
kizárta tagjai sorából
és hivatalosan felszólította, hogy köszönjön
le Seaham Harbour választókerület mandá
tumáról, amelyet eddig az alsóházban kép
viselt. A párt külön vezetőségi ülésén ta
nácskozott MacDonald helyzetéről és a po
litikai helyzetről és hosszabb vita után ha
tározták el, hogy felszólítják MacDonaidot
a mandátum letevésére. Hiába volt Mac
Donald levele, amelyben elhatározását in
dokolni próbálta választókerülete és a párt
előtt
A párthatározat értelmében
MacDonald legbiztosabb kerületét
vesztette el.

A legutolsó választáson 25.794 szavazat
többsége volt itt. Miután természetes, hogy
más munkáspárti választókerület sem fogja
MacDonaidot az uj választásokon megvá
lasztani, MacDonald már csak mint nem
munkáspárti képviselő térhet vissza az
alsóházba.
Hamstead londoni külváros
munkás
pártja, amelynek MacDonald hosszú esz
tendők óta tagja, hiszen londoni magán
lakása is ebbe a kerületbe tartozik, szom
bat esti ülésén
szintén törölte a miniszterelnököt
tagjai sorából.
Politikai körökben óriási feltűnést kel
tettek ezek a határozatok és biztosra veszik,
hogy MacDonald épp úgy mint Snoivden,
á parlament feloszlatása után egészen viszszavonul a politikai élettől.

Megtámadták a rendőrt
az éjszakai hölgy lovagjai
?

Izgalmait dulakodás a népszinházutcal
botránysarkon

Vasárnapra virradó éjszaka izgalmas je
lenetek játszódtak le a józsef-körut és Népszinház-utca sarkán. A főkapitány intézke
désére az utóbbi időben a detektívek és a
rendőrök fokozottabban ellenőrzik a Népszihház-utca környékét, mert több panasz
érkezett, hogy — mint ezt a Hétfői Napló
elsőnek szóvátette —
a rendőri felügyelet alatt álló nők és
azok barátai sokszor botrányos jelene
teket rendeznek az utcán és belekötnek
a járókelőkbe.
rAz éjszakai órákban ellenőrző körutat tar
tottak a rendőrség emberei és a Népszínház
utcában egy feltűnően viselkedő, ittas álla
potban lévő nőt akartak előállítani a Vili,
kerületi kapitányságra. Az előállítás azon
ban nem ment simán. A rendőri felügyelet
alatt álló nő trágár szavakkal illette a ható
sági közegeket, majd
két fiatalember sietett segítségére és ki

akarta szabadítani a rendőr karJaibóL
Rátámadtak a rendőrre, egyikük mellbe
vágta, másik megrugdalta, mire a rendőr
szorult helyzetében kardot akart rántani. A
két fiatalember azonban lefogta a rendőr
karj áj. Időközben
kerékpáros rendőrök érkeztek
a Népszinház-utcába, akik látva a civakodást, társuk segítségére siettek és elfogták a
két fiatalembert.
Az ittas állapotban lévő utcai nőt az er
kölcsrendészeti
osztályra
állították elő,
ahonnan toloncházba került, mig a rendőr
támadóit a főkapitányságra vitték.
Két testvér Szilvássy Ernő 29 éves gép
lakatos és Szilvássy Ferenc 20 éves
szabósegéd
akadályozták meg a rendőrt az előállítás
teljesítésében. Kihallgatásuk után mindket
tőjüket hatósági közeg elleni erőszak cimén
előzetes letartóztatásba helyezték.

Szombathely, augusztus 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjeltntése.) Vasárnap tartották meg Szom
bathelye^ a pótválasztást gróf Csekonics
Iván és dr. Tóth László helybeli ügyvéd
között
A választás iránt izgalmas érdeklődés
nyilvánult meg
ap egész választókerületben s úgy Szombat
helyen, mint környékén már a kora reggeli
Órákban felvonultak a szavazók.
A déU Órákban Tóth László dr.
vezetett.
miután Csekonics többezer szombathelyi
szavazója nem tudta ellensúlyozni a Tóthra
szavazók tömegét.
Délutánra azután megfordult a helyzet
■ végül is Csekonics Iván jutott többséghez.
A végeredmény szerint
, gróf Csekonics Iván 5888 szavazatot

kapott, mig dr. Tóth Lászlóra 4761
szavazat esett. így tehát 127 szótöbbség
gel Csekonics Iván grófot választották
meg Szombathely országgyűlési kép
viselőjévé.
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Utolsó
pillanat

Nagyon sürgős

Habozó hölgyek
Budapest
Bundát azonnal megvenni. Arak emelkednek.
Fizetési könnyítést nyújt, legolcsóbb

Rosenfeld szűcs, Ráday-u. 14.
Á pénz elúszott,
és a közönség részvétlcnsége miatt legtöbb cir
kusznak még a nyár derekán be kellett fejez
nie működését, mert a vasúti költséget sem
bírták megfizetni. Nem egy esetben előfordult,
hogy a cirkuszigazgató adósságai fejében oda
adta a ponyvát és berendezési tárgyait.
Az újonnan létesült cirkuszok között szere
pel
Dubszky József cirkusza Is.
A debreceni származású artista mint ikárlai
játékos járta be a világot és keresett attrak
ciója volt a legelőkelőbb külföldi varietéknek
és cirkuszoknak. Testvéreivel együtt az idén
tavasszal érkezett vissza, hosszabb észak- és
délamerikai turnéjáról és
húszezer dollárnyi vagyonát cirkuszválla
latba fektette.
Németországban vásárolta a 2000 személyt be
fogadó cirkusz-ponyváját, egyéb berendezési
tárgyait és nagy műsort állított össze. Vidékröl-vidékre jártak, a közönség azonban nem
érdeklődött a cirkuszelőadás iránt és Dubszkynak szomorúan kellett tapasztalni, hogy évtize
des fárasztó, életveszélyes munkájával össze
gyűjtött pénze teljesen elfogyott. Nemrégen
Komáromban állomásoztak,
ahol anyagi helyzetük már annyira leromlott,
hogy a város állal kivetett vigalmi adót sem
tudták kifizetni
Szorult helyzetükben elhatá
rozták, hogy eladják a cirkuszt és teher
autóikat.
Czája Jánoshoz,
az ismert birkózó világbajnokhoz fordullak,
aki tudvalévőén a budapesti Néparéna és egy
utazó cirkuszvállalat tulajdonosa
Az igazgató távollétében Czája Jánosnéval
tárgyaltak. Czájáné megsajnálta a szorult hely
zetben lévő Dubszkyékat és elhatározta, hogy
segítségükre lesz. Megállapodtak abban, hogy
• cirkuszt Czájáék megveszik

és az ö nevük alatt fogják tovább folytatni.
ügy tervezték, hogy Csepelen állítják fel a
cirkuszt és pár hétig ott tartanak előadást. A
cirkuszdirektorné
2400 pengőt le Is fizetett Dubszkynak.
Komáromból Csepelre szállíttatta a cirkuszko
csikat és pár nappal ezelőtt már fel is akarták
állítani a cirkuszsátrat Csepelen. Alig kezdték
meg azonban Czája emberei a felállítás! mun
kálatokat, amikor megjelent egy fővárosi ügy
véd, aki kijelentette, hogy
a cirkuszhoz esak neki van jussa,
az az ö tulajdona, mert ö állapodott meg
Dubszkyékkal. Az ügyvéd megakadályozta a
cirkusz fölállítását és igy a cirkuszvásárlási
ügy a főkapitányságra került.
Természetesen Czájáék érvényesíteni akar
ták szerződésben megállapított jogaikat s igy
ügyvédjük útján megindittatták az eljárást,
hogy mielőbb birtokukba vehessék a cirkuszt.
Szombaton kezdték meg a nem mindennapi
ügyben a rendőrségi kihallgatást. Ekkor derült
ki, hogy a Dubszky cirkusszal kapcsolatban
még egy feljelentés érkezett a rendőrségre.
Egy néger artista,
a Budapesten jól ismert Salem ugróbohóc is a
főkapitánysághoz fordult ügyvédje útján és
800 pengőt követel Dubszkyéktől. Salem arra
hivatkozott följelentésében, hogy Dubszkyék az
ő tudta nélkül adták el a cirkuszt, holott ó 800
pengővel segített rajtuk és igy
neki Is beleszólása lelt volna a dologba.
A bonyolult ügyben a rendőrségen tovább foly
nak a kihallgatások, bekérték a cirkuszeladás
sal kapcsolatos különböző szerződéseket és az
ügy alapos kivizsgálása után fog eldőlni, hogy
tulajdonképen
van-e helye a rendőri eljárásnak,
vagy a polgári bíróság hatáskörébe tartózik-e
az ügy tisztázása.

Csalás miatt rádión körözik
Dobé Nándort, a sötétemlékü
Izgalmas választási harc után
Landau-ügy főszereplőjét
Csekonics Iván gróf leit
A tizenöt és fél havi börtönre Ítélt Dobé megszökött
a büntetés kitöltése elöl
Szombathely képviselője

A választás eredményét az esti órákban
hirdette ki a szombathelyi városháza erké
lyéről dr. Német Gyula választási elnök.
Az eredményhirdetéskor nagy tüntetés
támadt.
A Tóth-párt hívei ugyanis lelkesen éljenez
ték a jelöltjüket. A rendőrség erélyes, de
tapintatos beavatkozására azonban a* tünte
tés nem fajulhatott el.
Tóth László dr. pártjának hivei azzal
magyarázzák jelöltjük bukását, hogy egyes
szavazatszedő küldöttségek elnökei
idő előtt lezárták a szavazást
s igy a Tóth-szavazók nem juthattak az
urnákhoz.

Rendőri bonyodalmak
a Dubszky~církusz korul
Czája János, egy budapesti ügyvéd és Salem, a néger bohóc
harca a cirkuszért
Bonyolult ügyben folytat nyomozást pár nap
óta a főkapitányság. Egy vándorcirkusz és
felszerelése eladásából keletkezett bonyodalom
foglalkoztatja a rendőrséget. Az ügy szereplői
Ismert cirkuszigazgatók, artisták és egy fővá
rosi ügyvéd.
Az Idén tavasszal
több uj vándorcirkusz

létesült Magyarországon, külföldről hazatért
magyar artisták fektették be pénzüket ezekbe
a vállalkozásokba, abban a reményben, hogy
sikerülni fog pénzüket idehaza gyümölcsöztem!.
Évek hosszú során át bejárva az öt világrészt,
kuporgatták össze tőkéjüket, és mint most a
cirkuszszezon végén kiderül, valamennyi itthoni
vállalkozásuk sikertelen volt.

Ne feledd, a

Tabuin Rasa
jobb minden más pengénél és magyar

A budapesti főkapitányság érdekes átiratot
kapott vasárnap reggel a szegedi királyi ügyész
ségtől, amely
,
Dobé Nándor országos körözését ren
delte el.
Dobé Nándornak jogerős börtönbüntetését kel
lene leülnie a szegedi Csillagbörtönben, azon
ban hiába idézték, a büntetés kitöltése elől
megszökött
Dobé Nándor nevének újra való felbukka
nása már-már feledésbe ment szörnyű bűncse
lekmények emlékét idézi fel. Közvetlenül a
kommunizmus bukása után történt, hogy
Landau Adolf kecskemétkömyéki borkereske
dőt Budapesten elhurcolták és a Nádor-lakta
nyában
annyira megklnozták, hogy ■ kiállóit bor
zalmas gyötrelmek után röviddel később
ki Is szenvedett.
A parlament nyílt ülésén Rupert Rezső ismer
tette Landau halálának és megkinoztatásának
előzményeit és ekkor került először a köz
tudatba Dobé Nándor neve, mint aki
főszereplője volt a sötét drámának.
Ettől a perctől kezdve — hiszen a Landauügy hónapokig szerepelt még az újságok napi
rendjén — Dobé Nándor is „híresség** lett.
Amikor azután a bűnvádi eljárás a Landauügyben befejeződött, Dobé Nándor Is vissza
tért eredeti foglalkozásához: borügynök lett
újra. Nem tudott azonban visszailleszkedni a
becsületes polgári élet keretei közé, csak
hamar
a csalások egéss sorát követte el.
Bűncselekményeiért a szegedi törvényszék vonta
felelősségre és
összbUntetésül egy évi, három hónapi éa
tlzenötnapl börtönre
SZEPTEMBER 4-tN. ESTE
rtL e ÓRAI KEZDETTEL A

ROVAL ORFEUM
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSAI

Sokezor

JOBBAGY
KÁLYHA
tulajdonos bizonyltja már,
hogy azAllamgépgyári szab,
folytonégö Jobbágy kályha
tökéletes tüzelési rendszeré
nek mása nincsen
As uj típus lényegesen olcsóbb
árakon beszerezheti a
tóvárosi és vidéki vas
kereskedésekben

Forgalomba hozza:

magyar MrüiyiAiisiniuasoyarak
KoskeöeimiMovisaiBieRi.
Budapest. V, Vilmos csíizír-ut 28

♦
VILÁGVÁROSI

ítélte. Dobé Nándor ügye ezután megjárta az
összes fórumokat és v-égül is nemrégiben bün
tetését a Kúria is jóváhagyta. Dobét azonban
hiába idézték, hogy töltse le jogerős bünteté
sit — ismeretlen helyre távozott, ahogyan a
szökést hivatalos nyelven nevezik.
A budapesti főkapitányság a szegedi ügyész
ség megkeresésére természetesen azonnal meg
indította a nyomozást, hogy az esetleg Buda
pesten tartózkodó csaló borfigynök hollétét
megállapítsa. Mivel az a gyanú is felmerült,
hogy Dobé külföldre akar szökni,
vasárnap rádiókörözését rendelték el
és utasították a határállomások, valamint a
nagyobb külföldi városok rendőrségét, hogy
figyeljék Dobé Nándort.
A rádiókörözés azt Is közli, hogy Dobé külö
nös ismertctöjelekkel is rendelkezik: homlokán
két kisebb forradás, halántékán sebhely és sze
mölcs van.

attrakciói

Telefon 27-3-20, 27-8 28, 27-8 29
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Apla As gyermeke halálét
a tárgyaláson tudta meg a vádlott
Egy tolvaj postás ödnogyonek izgalmas tárgyalása
Nagykanizsa, augusztus 29. pengőre tett szert rendszerint. A lopott pénzt
csokoládéra, ctgarettára, dohányra költötte.
(A Hétfői Napló tedősttó/dMI.) Érdeke, és
megrázó tárgyaié, volt ma délelőtt a ringykaA bizonyítási eljárás befejezése utón az
niztai törvényszék Makáry Vilmos egyes bün ügyész szigorú büntetést kér, amikor felállott
tetőbírósága elölt.
Bartha István védő, akinek beszéde közben
A vádlott Ifjú Buuet Ferenc fiatal postás, aki megrázó jelenetek zajlottak le. A védő utalt
egyben a nagykanizsai postapalota felügyelője arra, hogy Bauer apja, aki szintén postás volt,
volt és éveken keresztül mialatt feletteseinek a amikor megtudta fiúnak ballépését,
legteljesebb bizalmát bírta, állandóan foszto
bánatában meghalt.
gatta a postások szekrényeit és vaskazettáit,
amig egy napon a hlvatalfőnöke, dr. Thohüáy Vádlott öccsét tette miatt eBiocsátották. Vád
lott
Zsigmond poslatávirdai főfelügyelő
gyermeke periig a tárgyulás előtti éjjel meg
elfogta éa leleplezte a tolvajt.
halt.
Bauert á postaigazgatóság elmozdította állásá
Amikor
a vádlott ezeket a borzalmas híreket
ból és at ügy bűnügyi útra terelődött. Bauert
meghallotta, felugrott • fogházőr mellől, zoko
letartóztatták ás két hónap óta vizsgálati fogság
gásban tört ki és
bán van.
eszméletlenül esett össze.
At ügyben ma tartották a főlórgyalást. A vá
dat vitéz Csillaghy György vezetőügyész képvi
Mindenki megszánta a megtévedt fiatal pos
telte, a védelmet dr. Bartha hívón látta el, mig tást, akit azután eszméletre téritettek. A bíró
• kincsléit dr. Tholway poslafőnök képviselte. ság i. figyelembe véve az összes enyhítő körül
A vádlott Makáiy elnök kérdésére beismerte ményeket vétséggé minősítette le a cselekményt
• lopásokat, do nem tudta okát adni, miért kö és mindössze öthónapi fogházra és egyévi jog
ve Ita el a bűncselekményeket, amellyel pár fosztásra ítélte cl Bauert.

Budapesten keresnek egy vak
merő nemzetközi szélhámost,
aki orosz „dumping-platinával“ példátlanul
ravasz csalást követett el
Százezer csehkorona egy zacskó bádoglemezért
A budapesti hatóságokhoz megkeresés érke
zett agy vakmerő szélhámosság ügyében, amely
• hasonló bűncselekmények eléggé mozgalmas
krónikájában la párját ritkítja. A megkeresés
■lapján Magyarországon is keresik a szélhá
mosságnak Európa csaknem valamennyi orszá
gában körözött tettesét.
Welsensteln Izidor vágujhelyl ékszerkereskedő
tett feljelentést a pozsonyi, prágai ás a brünni
rendőrségen egy hírhedt szélhámos ellen, aki
vel néhány nappal ezelőtt a prágai gyorsvona
ton Ismerkedett meg. Az uj Ismerős: egy vá
lasztékos eleganciával öltözött, megnyerő mo
dorú fiatalember, beszélgetni kezdett az éksze
résszel és elmondotta, hogy milyen nagyszerű
üzletet akar lebonyolítani Prágában. A fiatal
ember elmondotta, hogy ő áz orosz szovjet

egyik kereskedelmi megbízottjának legjobb ba
rátja
s n szovjet most a prágai kereskedelmi kép*
viseletéhez Igen nagymennyiségű platinát
juttatott el, amelyet dumplngá'on akarnak
értékesíteni Csehszlovákiában.
A kereskedő egyre nagyobb érdeklődéssel hall
gatta a fiatalember előadásót, mert tudta, hogy
Oroszország egyik legnagyobb platinatermelő
állam. A beszélgetés további során most már a
kereskedő kezdte kanacltálni a fiatalembert,
hogy juttassa őt hozzá a dumping-platjnához,
amit a fiatalember meg is ígért.
Amikor a vonat Pozsonyba érkezett, mind
ketten kiszálltak, bementek egy kávéházba, ahol
két órán keresztül tárgyallak a lebonyolí
tandó Üzletről.

Szerdán jelenik meg a

SZÍNHÁZI élet
.................

A fiatalember elmondotta, hogy semmiféle elő
legre nincs szüksége, amikor szállítja az árut,
akkor kell kifizetni az érte járó pénzt. Az Őr
leti tárgyalások azzal végződtek, hogy a keres
kedő negyednapra randevút adott Brünnbe,
ahol neki több ékszerész rokona van. Wetsenstcin, mielőtt a fiatalemberrel Brünnben találkozott volna, felkereste a rokonait, akiknek el
mondta, hogy
egymillió csehkorona értékű dumplng-platinót fog vásárolni,
de miután neki nem áll rendelkezésére megfe
lelő összeg, felajánlotta a rokonoknak az üzlet
ben való részvételt azzal, hogy anyagilag ők is
vegyenek részt a nagyszerű alkalmi vállalkozás
ban. A rokonok is kapva-kaptas az ajánlaton
és most már Weisenslein elsietett a randevúra.
A fiatalember a randevún arról referált az ék
szerésznek, hogy barátját sikerült rávenni arra,
hogy a dumping-platinát Weisensleinnek adja
el s most már sürgősen utuzzanak Prágába,
ahol barátját be fogja mutatni neki. Nyomban
felüllek a vonalra és Prága egyik előkelő hotel
jében megtörtént a bemutatkozás. A kitűnő
megjelenésű „szovjetdtplomata" rövid tárgya
lás után
(elhozott a szállóba egy vászonzacskőt,
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tinamennyiséget, ha az előleget kifizeti. A ke
reskedő átadott százezer csehkoronát, megkapta
az egész zacskó platinát, amelyet olyan gondo
san őrzött a szállodai lakásán, hogy párnája alá
rejtette a zacskót és
töltött revolvert szorongatott a kezében,
amikor lefeküdt aludni.
Másnap kiderült, hogy a dumplng-piátinával
telt zacskó nem más, mint
közönségéé bádog
az ékszerész természetesen ragaszkodott a mintúzási joghoz, ami úgy történt meg, hogy az ék a kiderült az is, hogy Louls Fehr egyik legis
szerész kivett a zacskóból egy lemezt, elment mertebb nemzetközi szélhámos csapta be a kevele egy vegyészhez, aki konstatálta, hogy szín reskedőt, aki előtt „szovjetdiplomata** barátjá
tiszta platina, aztán a zacskót leplombálták és nak adta ki magát. A kereskedő prágai, brünni
a plombát mindnyájan aláírták. A kereskedő és pozsonyi feljelentése után
most már 100.000 csehkorona előleget akart
Európa összes rendőrsége nyomoz ■ nem
adni a platinára azzal, hogy a többi pénzt
zetközi szélhámos után,
Brünnben adja át. A „szovjetdtplomata*’ azon
ban kijelentette a kereskedőnek, hogy annyira akit az ideérkezett megkeresés alapján most
megbízik benne, hogy átadja neki az egész pia- már Budapesten is keresnek.

A rendőrség a belügyminiszter
utasítására kihallgatja Opris
Oszkárt és Kund Lajost,
akiket az első valutaüzérkedésl ügyben elitéit
Glück Jakab agent provocateurséggel gyanúsít
Ismeretes, hogy a belügyminisztérium feloldotta
azt a rendőrbirói ítéletet, amely a devizarende
let megjelenése után elsőnek született meg az
V. kerületi rendőrkapitányságon.
Glück Jakab ügynököt egyhónapi elzárásra
és a nála lefoglalt S00 dollár elkobzására Ítélte
a kapitányság s elrendelte Glück azonnali letar
tóztatását is. A másodfokú rendőri büntető bí
róság helybenhagyta ezt az ítéletet, amelyet az
után a belügyminisztérium azzal semmisített
meg, hogy elrendelte az elitéit ügynök védőjé
nek felebbezésében foglalt tényállás tisztázását.
Glück ugyanis fellebbezésében azzal gyanúsí
totta Oprts Oszkár volt rendőtdijnokot és Kund
Lajos tisztviselőt, hogy az agent provocateurök
szerepét játszották az ügyben.
Tegnap érkezett meg az V. kerületi rendőr
kapitányságra a belügyminisztérium leirata,
amely utasítja a rendőri büntetőbirőt, hogy uj
tárgyalást tűzzön ki az ügyben és a védelme ál
tal indítványozott irányban la
vizsgálja ki a tényállást és hallgassa ki

tanúképpen Opris Oszkárt és Kund Lajost
arra vonatkozóan, hogy milyen szerepük volt
Glück Jakab elfogatásában és tettenérésében!
Az V. kerületi kapitányság értesülésünk sze
rint
e héten fogja kihallgatni Oprlrt éa Kandót
s amennyiben szüksége mutatkozik, a két tanqfl
szembesíteni is fogja Glück Jakabbal,
Itt említjük meg azt Is, hogy
■ második valutaüzérkedésl ügyben ngyao
csak e héten tartják meg a másodfoka
rendőrbirói tárgyalást
Ennek az ügynek a vádlottját! Kovács Emi! éri
tékpapirkereskedőt ugyancsak egyhónapi olzás ,
rásra Ítélték s 6500 dollárját elkobozták. Kot
vács ügye azért került csak most a másodfoka
kihágást hatóság elé, mert Kovács szabadlábon
maradt s Így nem vált szükségessé az eljárás
nak olyan gyors tempóban való lefolytatás^
mint Glück esetében, akinek ügyét az elsőfokú
Ítélet elhangzása után 24 órával máj letárgyal
tak másodfokon is.

Két ország harca a Pozsonyiutón talált csecsemő körül
Hogyan lett olasz, maid újra magyar .állampolgár
a tlzennégyhónapos Feltételes Pozsony! György
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Furcsa eset tartja Izgalomban néhány nap
óta az állami gyermekmenhely vezetőségét. Az
ügy szálai 1930 Júliusáig húzódnak vissza, műi
kor is hajnali négy órakor Molnár József köz
rendőr a Pozsonyi-uton rongyokba és újság
papirosba burkolt néhánynapos csecsemőt ta
lált A csecsemő rongyaihoz egy cédula volt
tűzve ezzel a felírással:
»A gyerek neve György.*
A rendőrség természetesen megindította az el
járást a gyerek szüleinek kikutatására, a nyo
mozás azonban nem Járt eredménnyel és Így
a csecsemőt az állami gyermekmenhely vette
gondozásba, majd kihelyezte jászdózsai tele
pére. A gyermeket Pozsonyi Györgynek nevez
ték, minthogy a Pozsonyi-uton találták meg.
Még prédikátumot is kapott: Feltételes Po
zsonyt György lett a neve.
Néhány hónappal később ajánlott levél érke
zett* Anconából a gyermekmenhely igazgatósá
gához. A levélben Anfer György 32 éves fa
szobrász, olasz állampolgár azt Írja, hogy a
budapesti lapokban olvasott híreket a csecsemő
megtalálásáról. A gyermeknek kétségtelenül ő
az apja és

hely egyik felügyelőnője kísérte a határig, ahol
Anter György átvette a gyermeket. A szokatlan
történet ezzel látszólag be is fejeződött.
Ami ezután következik, az félig a bohózat,
félig a dráma határán jár. A faszobrász néhány,
hét előtt ismét levelet Irt az állami gyermekmenhelynek, amelyben az Igazgatóság legna
gyobb megdöbbenésére közli, hogy
■ gyermeknek mégsem ő aa apja.
Időközben olyan bizonyítékok Jutottak birto
kába, amelyek kétségtelenné teszik, hogy csu
pán tévedésről volt szó akkor, amikor a gyér*
meket adoptálta. Ugyanis Csehszlovákiából le
velet kapott két év után a gyermek anyjának
vélt nőtől, amelyből kiderült, hogy
az ápolónő nem a gyermek anyja.
Ezekután kéri, hogy a gyermeket vegyék
el tőle, annál is Inkább, mert anyagi viszonyai
nak leromlása folytán képtelen annak eltartá
sáról godoskodni.
A menhelysn már szívesen visszafogadták
volna a gyermeket, de a helyzetet komplikálta
az a körülmény, hogy

Pozsonyi György időközben olasz állam*
polgár lett
és mint Ilyen nem kaphatott ,Jetelepedést“ en
gedélyt Magyarországon. Hosszas és bonyodal
mas kijárások után mégis sikerült a gyermeket
behozni a határon. Most már nem volt olasz
állampolgár, de magyar se, Néhány nap alöW
egészségesen megérkezett Jászdózsára. A H
as asszonyt nem sikerült megtalálni,
hónapos Pozsonyt Györgynek most nincs ál
lampolgársága, bár ő erről valószínűleg mitmég a közölt adatok segítségévet sem.
___ 1
A csecsemő kiadatása iránti eljárás azonban sem tud.
megindult. A menhely igasgatósága kösölte aa
apával, hogy törvények érteimében a gyerme
ket csak akkor adhatja ki, ha a faszobrász
adoptálja. Rövidesen válasz érkezett az Állító
lagos apától, aki kijelentette, hogy
Vili, MMarl-ut 63
a gyermeket sajátjának Ismeri el éa altat*
Qyőnyőrúsn átalakítva,
lázáról gondoskodikfénye m ü so rrat
A manhaly kiadta a gyermekit. Feltételes Pouangt György öten állampolgár Jatt. ▲ ma*

szeretné kivitetni magához Olaszországba.
A faszobrász közölte a gyermek anyjának na
vét is, aki egy fővárosi szanatórium ápolónője.
Megírta azt is, hogy két év előtt rokoni látoga
tás céljából Budapesten járt és akkor ismerke
dett meg a gyerek anyjával. A rendőrség ezekután ismét nyomozni kezdett, de
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A Kiau-teri bankrablóit nyomara
lututt a ranflOrsCo
A Barssay-uicai gimnázium bátorodnék barátai kozott keresik
a reuoiuares, álarcos merénylőket
Egy hónapokkal ezelőtt történt amerikai
stílű bankrablási kísérlet ügyében indult
meg vasárnap délelőtt ujult erővel a nyo
mozói a főkapitányságon. A Leszámítoló
'Bank Klauzál-téri fiókjában történt revol
verei rablótámadás ügye került ismét fel
színre egy bejelentés alapján. A rendőrség
bizalmai utón ugyanis arról értesült, hogy
• merénylet tetteseit a pár héttel ez
előtt letartóztatott Dicsőffy Lajos 20
éves gimnáziumi tanulónak, a Barcsayutcal gimnázium betörőjének baráti kö
rében kell keresni.
picsőffy neve már egy alkalommal szere
pelt a nyomozás során, akkor azonban nem
tulajdonítottak különösebb jelentőséget sze
mélyének, mig most érdekes uj adatok lát
szanak tanúságot tenni amellett, hogy a
fiatalembernek, illetve barátainak köze le
hetett a nem mindennapi érdekességü bank
rablást kísérlethez.
A főkapitányságra érkezett bizalmas be
jelentés arról szól, hogy Dicső ffy, aki
az ff agyában születhetett meg a bank
rablás történt,
több rovottmultu fiatalemberrel állt össze

köttetésben, akik az utóbbi időben
gyanúsan viselkednek, dacára, hogy
állásuk,

ismét
nincs

költekeznek éa uj ruhákat vásárolnak.
A bejelentés szerint Dicsöfíynek, aki na
ponta többször is megfordult a Klauzál téri
ház udvarában, a bankba is járatos volt,
alkalma volt kikémlelni a helyzetet s mint
a helyi viszonyokkal ismerős egyén, jól
tudhatta azt is, hogy melyik napon érkezik
nagyobb pénzösszeg a bank központjából a
fiókintézetbe. A feltevés szerint

az ff agyában szüfletlietett meg a bank
rablást kísérlet és annak végrehajtására
rovottmultu barátait biztatta fel.
ö maga nem szerepelhetett a merényletnél,
hiszen nyomban felismerték volna, vagy
gyanússá lett volna személye. A rendőrség
most Dicsöfíy barátai után kutat, azoknak
az életviszonyait nyomozza le és amennyi
ben a bejelentés adatai alaposaknak bizo
nyulnak, előállítják őket a főkapitányságra
s egyben intézkednek, hogy Dicsöffyt a
Markó-utcai fogházból kihallgatásra szállít
sák át a főkapitányságra.

A Stinnes-botrány két hősét
valutacsempészés miatt
letartóztatták t i gyorsvonaton
Passau, aug. S0.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
mentése.) Szombaton délután Passau állo
máson az egyik elsőosztályu vagonban a
berlin-bécsi gyorsvonaton
Izgalmas letartóztatás történt.
'A határrendörség ugyanis az egyik kupéban
egg valutákkal és részvényekkel zsúfolt
kézitáskát talált. Bármennyire is nagy ér
téket képviselt a táska tartalma, a fülkében
ülők közül senki sem vállalta azt magáé
nak. A nyomozás során megállapitották
azután, hogy
a táska a vonaton utazó Waldoff báróé,
»ki különben állandóan Münchenben lakik.

A valutacsempészésben társa egy Ervin
Polouter nevű bécsi kereskedő, akit szintén
őrizetbe vettek. Azonnal leszállították mind
kettőjüket a vonatról, minden tiltakozásuk
ellenére személyi motozást is végeztek ná
luk, azonban ez eredménytelen maradt.
Sem értékpapírt, sem ékszert nem találták
náluk, csak
Polowernél volt egy hamis diplomáciai
útlevél.

Úgy Waldoff báró, mint Ervin Polower
részesei voltak a Stinnes-h&z értékpapirhamisitásainak, amelyekről az utóbbi idő
ben oly sok szó esett. Waldoff báró volt
annakidején Hugó Stinnes titkára.

Hét utasát maga alá
temette a felborult
teherautó
Négy súlyos, bárom könnyű sebesült
Balatonszemes, aug. 30.
Balatonszemes közelében egy Budapest
felől jövő teherautó az országúton a meg
engedettnél jóval nagyobb sebességgel szá
guldott és egy éles kanyarodénál az árokba
fordult.
maga alá temetvén hét utasát.
'At utasok közül Ernsztberg Frigyes német

országi fiatalember, Miklásevics György
budapesti ügyvéd, Keresztes János és Puspán
József nevű fiatalemberek
súlyos sérüléseket szenvedtek,
mig a többi hármat záródásokon kívül ko
molyabb baj nem érte.

A vizsgálat megindult.

Tízezer fontot adott a Michel Angelo
nevű Stradivarius hegedűért
egy magyar művész
Az előző tulajdonos végrendeletileg kötötte hl, hogy a hegedűt
csah művésznek szabad eladni
A 200.000 aranymárkás hegedüvétel olyan
Minden eddigi árat felülmúló hegedüvétel
keltett nagy szenzációt zenei körökben. A szenzációs esemény, hogy azzal a német
„Michel
Angelo"
jelzésű
Stradivarius- lapok is részletesen foglalkoznak. Az uj
tulajdonos úgy jutott a hegedűhöz, hogy
hegedü
10.000 fontért gazdát cserélt
a Stradivarius régi birtokosa végrendeés á csodálatos zeneszerzőm uj tulajdonosa
letllog úgy rendelkezett, hogy a hege
Székely Zoltán, az ismert fiatal magyar
dűt csak kiváló művésznek szabad
hegedűművész. Székely Zoltán — e hir weeladni.
rint — téten már az uj Stradivarlus-hegedün
Székely Zoltán körülbelül hét évvel ez
játszik.
előtt végezte el
Budapesten a Zeneművé
szeti Főiskóla művészképző tanfolyamát.
InlAzall, Iskolai
Mint Hubay-növendék tűnt fel ifjúsági
koncerteken, majd a művészképző elvégzése
után külföldre ment. Előbb Németország
on, majd Olaszországban hangversenyezett
szigorúan előírás szerint
és legutóbb egyes olasz városokban, ahol
Kubelik koncertjeit hirdették
6 lépett
leg]obban a köz
fel. Kubelik koncertjei közbejött akadá
ismert
lyok miatt elmaradtak
és Székely Zoltán
helyettesítette a világhírű mestert.
A „beugrás" várakozáson felüli sikert ho
zott, amennyiben Székely Zoltánt, mint az
uj magyar zenésrgeneráció legnagyobb te
hetségét ünnepelték. Ezek az erkölcsi sike
rek minden bizonnyal anyagi eredmények

egyenruhái!

I

kel is jártak és

■ fiatal hegedűművész Így tudta a cso
dálatos Stradivariushoz szükséges tíz
ezer fontot összegyűjteni.
A Stradivarius egyébként Michel Angelo
néven ilem szerepel a hegedüirodalomban
és ennek szakértők szerint az a magyará
zata, hogy a hegedű eddig magánkézben
volt és annak hollétéről bizonyára nem
tudtak.
Műgyűjtők most mindent elkövetnek, hogy
a csodálatos Michel Angelo nevű hegedű ed

digi tulajdonosainak névsorát megállapíthas
sák. Megindult a legszélesebbkörü nyomo
zás. Székely Zoltán, a most világhírű ho
gediiművész sokban segítségükre van a he»
gedüirodalom lelkes kutatóinak.
Az uj Stradivarius-hegedü, ugyTátszik, érlékén kívül jó kabala is, mert a fiatal, im
már világhírű hegedűművész, aki rövid ideje
ven csak birtokában a Stradivarius-hcgedünek, ma már tengerentúlról is tömegesen
kapja a szerződtetési ajánlatokat.

Keovetien raöiögyiiHosság
AimADan megfojtottak agg erag gazdát cs holttestet feiaiiasztoitíH.
hogy az BnayMossfig föíszatat Keltsen
Miskolc, augusztus 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Szombaton istállójában felakasztva
találták Benke András hatvanhatéves alsógazsi gazdálkodót. A szomszédok az első
pillanatban öngyilkossági a gondoltak, ámbár
érthetetlennek találták, hogy a jómódú és
jókedélyíi gazda miért vált meg az élettől.
A hullaszemle során azután gyanús fol
tokat találtak Benke András nyakán és
egyébként is
feltűnt, hogy a gazda 1200 pengő kész
pénze, amelyet néhány nap előtt kapott
ökrei eladásából a vásáron, hiányzik a
szekrényből.
A csendőri nyomozás vezetője ezekután
értesítette a miskolci ügyészséget, ahonnan
vizsgálóbiró és orvosszakértő ment ki a
faluba. A hulla felboncolása után megálla
pítást nyert, hogy
Benke Andrást álmában fojtották meg

és holttestét akasztották fel az istálló

ban.
Az összes körülmények figyelembevételével
most már bizonyossá vált, hogy rablógyil
kosság történt. A további nyomozás kiderí
tette, hogy a gazda néhány nap óta egyedül
tartózkodott a házban, mert fia és menye
kint laktak a szőlőben. A tetteseknek tisz
tában kellett lenniük ezzel a körülménnyel
és igy valószínű, hogy szombat délután
meglesték, amikor Benke András házába
ment és lefeküdt.
A tettesek ezután megfojtották a gazdát
és holttestét kivitték az istállóba, ahol
felakasztották.
A rablógyilkosság elkövetésével két falu
beli legényt gyanúsítanak, akik tagadják a
terhűkre rótt bűncselekményt. A gyilkosság
napjára vonatkozólag azonban oly zavaros
válaszokat adtak, hogy mindkettőjüket őri
zetbe és át kísérték a fogházba.

Felemelik a kártyaadót
Az adóemelések — amelyekre most ké
szülnek — nemcsak az állami adók terén
fognak megmutatkozni, de
adóemelés készül a városházán Is.
Ez az adó azonban nem a kereskedőkre
és alkalmazottakra hárul és semmi köze
a fogyasztáshoz, keresethez vagy jövede
lemhez:
a vigalmi udót akarják emelni,
de ennek is csak egyik válfaját, a kártya
adót.
Budapesten körülbelül
százra megy a kávéházak száma, kö
zel nyolcvan különféle klub, kaszinó
és egylet van, azonkívül pár tucatnyi
römi- és bridgeszalonban játszanak.
kávéházak és klubok jórészt pausáléban
róják le a kártya-vigalmiadőt, a römi- és
bridgeszalonokban, de több klubban is
azonban
a kártyapénz 25 százalékát
fizeti vigalmi adó fejében a tulajdonos. A
kávéházakban, klubokban, szalonokban
80 fillér, 1 pengő és 1 pengő 20 fillér
között váltakozik a kártyapénz
és ha ehhez hozzávesszük, hogy a gyárból
kikerülő kártyán is ott van az első adó
bélyeg, megállapítható, hogy a kártyázó
Budapest tekintélyes összeget juttat a vi
galmi adópénztárba. A bridge, römi és az
egyszerű kommerszjrttékok után fizetett te
kintélyes vigalmi adóhoz járul még az az
összeg, amely a bakk és chemin játékot
üzö klubokból folyik be, mert szabály sze
rint ezekben a klubokban helypénzt kell
szedni a játékosoktól és
a helypénz egyrésze vigalmi adó felé
ben ugyancsak a főváros pénztárába
kerül.
A felmerült tervek szerint
•i eddigi pausálékat 50 százalékkal
emelnék, ugyancsak
_______
50 százalékkal
emelni akarják as egyes játszmák után
fizetett vigalmi adót,
sőt szó van arról, hogy felemelik az adó
bélyeg összegét is.
Az érdekeltek körében vegyes érzelmek
kel fogadják ennek a készülő adóemelésnek
a hírét. Különösen a kávésok tiltakoznak
ellene. A mai viszonyok — mondják —•

amúgy is annyi terhet rónak a kávésokra,
a pénztelenség annyira csökkenti a forgal
mat, hogy egy újabb áremelkedést nem bír
nak ki. Szerintük lehetetlen, hogy a kávés
fizesse az adókülönbözetet,
a vendégekre

pedig nem tudják
hárítani.

át

A klubokat és szalonokat nem érinti *£fmészetesen kellemesen a hir, az adóemelés
azonban az állami adók emelésével egyidőben alighanem létrejön.

MCl ARASOK MEGVÁLTÓJA ■ képönkőn beiMtatSM
•tn^rlkai Mnrks-tnöbb. amely fl,»zet<'telénél fogva nem
törhet és viseltje akár a lánc, korcsolyázón vaay kerék

pározói iparijának <1 hódolhat. A vilóg e leslftkélelesebli
mOlóbát SZIKLA Mt’SZER GYÁROS. Vfl.. Rákócai-ut 19.
gyártja egyedül Magyaroruágon.
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riSREK
Országos
presbiteri értekezlet
Debrecenben

III. Csákány Károly makacsul
tagadja a hanttitönyvhamisltísí
Ram lolentkeznaK a károsultait, mart szégyenük, hogy
Becsapta Okét a kíírbsIcmi clpögyáros - Tanúként
kmaitgat □ ronaorsag agy natat színésznőt

Debrecen, aug. 80.
A főkapitányság Intellektuális osztályán
(A Héttől Napló tudósítójának telefonjeltnféte.) Vasán- p délelőtt m orzaógos presbiteri vasárnap délelőtt folytatták ifj. Csákány
értekesiet IV. országos konferenciáját tartotta Károly kihallgatását. Most is, mint szom
Debrecenben, amelyen az ország minden részé baton, állhatatosan kitartott amellett, hogy
ről közel
ő nem követett el visszaélést, a takarék
1600 presbiter jelent meg.
könyvet nem ő hamisította, ellenben egv
Délelőtt a Nagytemplomban istentisztelet maffia fogott össze ellene és az akarja öt
volt, melyen Áriául közönség jelent meg, majd lehetetlenné tenni.
felni átlók a kollégium épületén
elhelyezett
Az ügy referense, dr. Bodó rendőrkapi
Wit kle Ulrich hittérítő emléktábláját és
nz tány kora reggeltől a késő délutáni órákig
ünnepélyes leteperés befejeztével
n városon folytatta a kihallgatásokat és mintegy
.*t vonult a rendekbe sorakozott menet a
húsz embert hallgatlak ki,
Kossuth-ulcal református templomhoz.
F.IŐ1 ment » református cserkészcsapat, sz akik valamennyien az ügy károsultjai. Elő
ülén ut r.uk teljes papi díszben hatszáz rcfor- ször azt u mérnököt hallgatták ki, akit
ijii lus lelkész llallnzár Dezső püspök vezetésé Csákány mindenáron azzal
akar vádolni,
vel, oki
hogy tőle származik a hamisított taknrékazúics nemzetbr'.nü szalaggal átkötött bib
könyv. Közel egy órán keresztül tartott a
liát vitt a keiében
I kihallgatás és különösen izgalmas volt az a
és n szalag egyes részeit a reforniátus egyház j' ’elonet. amikor
Itgíóbb vezetői tartották. A lelkészek sora lilén
a mérnököt a fiatal szélhámossal szem
haladtok uz egybegyüit presbiterek, majd n
besítették.
debreceni egyház vezetői és a reformótus tan
intézetek tanáról és tanítói.
A mérnök 11 szemébe mondta Csákánynak,
A Kossulh-tit'-nl
református
templomban hogy az egész védekezése szemenszedett ha
tartották meg n presbiteri értekezleteket, me- zugság, őt ötezer pengővel megkárosította,
íven az egyházi élet különböző problémáit vi
de soha életében semmiféle takarékkönyvet,
tattuk meg.
sem más iratot nem adott át neki. Jellemző
a fiatalember elszántságára, hogy a szembe
— Bethlen István szombaton délután sítésnél is kitartott előzőnapi vallomása
(•rácból vl.israérkczclt Ilikére. Bethlen Ist
mellett,
ván gróf volt miniszterelnökről azt irta n
az ügy legérzékenyebben sújtott káro
pesti snjtó, hegy Inkére utazott feleségével.
sultját a maffia vezérnek nevezte és
A Héttői Napló inkei tudósítója töhbizben
dacára a rendőrtisztviselő jelenlétének,
érdeklődött ii volt miniszterelnök kúriájá
több sulyos megjegyzéssel illette.
ról Bclldcnék ott-lartózkodásu iránt. Azt a
feltétlenül megbízható értesítést
kapta, Bodó kapitány több alkalommal rendre is
hogy Bethlen nem jött le lükére, nem is utasította ifj. Csákányt, de ez sem használt,
jelezte, hogy mikor jön le, nem is tudták, továbbra is össze-vissza hazudozott. Kije
notfy hol tartózkodik. Csupán annyit tud lentette, hogy a takarékkönyvben feltünte
tak nz inkci kúrián, hogy Bethlenné Buda- tett betéti összeget nem javította ki s nyo
peten van, de Bethlen grófról nem tudták matékosan kérte, hogy ezt vegyék vallomása
tnrtózkodásl helyét, mig megjött a fővárosi jegyzőkönyvébe. A rendőrség ezekután most
sajtó híre, hogy Grázba utazott egyik barát már konkrét bizonyítékot akar szerezni
jához pihenőre. Szombaton délután azután arranézve, hogy tényleg Ifj Csákány köBethlen István gróf, egy kísérőjével, gépko vette-e cl a takarékkönyv-hamisitást és épcsin Nagykanizsán keresztül Grúzból In pen ezért
Iráspróbát vettek tőle.
lére utazott, ahonnan az Adriára indul pi
henőre. Inkén van Bethlen fiatalabb fin, Ezt összehasonlítják a takarékkönyvbe beirt betűkkel és számokkal és ezáltal szerez
• Gábor is.
— A Zeppelin dija. Berlinből jelentik: A a rendőrség döntő hlzonyitékot a fiatal
Gráf Zeppelin léghajó ma átröpült Délfran- ember ujabb bűncselekményéről. Fischoff
ciaország felett. Nyolc óra 10 perckor a Gyula, a rendőrség Írásszakértője fogja
Gráf Zeppelin a Földközi-tenger felett n megállapítani, hogy a két írás egyezik-e.
Szakvéleményét hétfőn közli a rendőr*
Bnleári-szigctck felé röpült.
«í,gel.
— Etnökválasatás a budapesti etpésslpartestületben. Mn délután választ új elnököt és tisz
tikart n főváros cipésziparossága. A választás
sal knpcsolnlhan n clpészlparosok egységes
polgári pártja, vasárnap délelőtt Impozáns tö
meg jelenlétében, értekezletet tartott.
— Uj pénzügyminisztert kap Ausztria.
Bécsi tudósítónk telefonálja: Rcdllch pro
fesszor, az osztrák pénzügyminiszter, aki
nemrég súlyos műtéten esett át, ma ismét
Budapesten keresik az
elfoglalja hivatalát, de csak néhány napig
Valószínűleg e hét végén már beadja lemon
Érdekes megkeresés érkezett ma Buda
dását és ismét elfoglalja nz egyetemi kated pestre a lodzi rendőrségtől. A rendőrségi át
rát. Vtódjánl dr. Weldenhoffer keresztény irat igen különböző ügyben kér információ
szocialista képviselőt szemelték kt.
kat és felvilágosításokat Budapestről.
— Tizenötercrdolláros lopás a linz-lschll
A lodzi rendőrség egy Kurt Maulheim
autóbuszon. Bécsi tudósítónk telefonálja: A nevű lodzi születésű házalót keres, aki
I.inz és Ischl közölt közlekedő autóbuszon
az utóbbi Időben Lodz városában üres
vakmerő lopás történt. Maria Ray Ischlben
Üvegek vételével és eladásával foglal
nyaraló nmerikai fürdővendégnek ellopták
kozott.
ar autóbuszon a kézitáskáját, amelyben tltA tragikus véletlen nemrégiben elvitte őt
ezer dolláros csekk volt, különböző pénzin
egy Lőtte Neumann nevű asszony lakásába,
tézetekhez kiállítva, ezenkívül Ötezer dollár
értékű ékszer. A rendőrség széleskörű nyo ahol történetesen csak annak tizenkét esz
tendős leánya tartózkodott odahaza. A leány
mozást indított a tolvaj felkutatására.
örömmel keresett
a házaló felszólítására
— Bajtársi tnlálkoió. Felkérem a volt sza össze a padláson heverő lim-loinok közül
badkai 6. honv gyalogezred 1015-ös évbeli
pókhálós üveget s
néhány
poros,
piszkos,
Purth féle tisztllskola volt tagjait, hogy a
szeptember hóban megtartandó 16 éves talál azt
eladta
pár
fillérért
kozó végett úgy saját, mint esetleg Ismerős
bajiénak elmét sürgősen közöljék Plrovszky a kereskedőnek.
Lajos fővárosi tanárral. Budapest, VIII., PráKevéssel a házaló távozása után hazaér
tar-utca 48.
kezett az anya, akinek leánya boldogan új
ságolta el, hogy milyen jó vásárt csinált a
padláson heverő üres üvegek eladásával.
At asszony
kétségbeesetten rohant fel a padlásra,
anélkül, hogy egy szót is szólt volna a lányá
hoz. A padláson hosszabb ideig keresgélt
Szezonnyitó u|donság!
valamit s mikor azt szemmel láthatólag nem
Szombaton, szeptember 5-én Vlokl
találta, a nagy izgalomtól eszméletlenül esett
Baum világhírű színdarabja
össze. A mentők kórházba szállították az
asszonyt, de Lőtte Neumann súlyos idegláz
ban feküdt és csak a legutóbbi napokban
lett annyira jobban, hogy rendőrségi kihall
gatás minden további baj nélkül megtörtén
hetett.
Az asszony kétségbeesett zokogással me
sélte el a kihallgatását végző rendőrtisztvi*

Érdekes, hogy mint Csákány első letar
tóztatása alkalmával, úgy most is
a károsultak közül sokan nem jelent
keztek a rendőrségen, mert szégyelik,
hogy Ilyen szélhámosság áldozatai let
tek.
A rendőrségnek közvetett utón kell tudo
mást szerezni arról, hogy tulajdonképpen
hány károsultja is van az ügynek.
Vasárnap egyébként kiderült az is, hogy
Csákány a fogházból való szabadulása után
nemcsak takarékkönyvet hamlsitott, hanem
— mintha mi sem történt volna —- tovább
folytatta a hiszékeny emberek megkárosítá
sát. A Bata-gyár magyarországi igazgatójá
nak adta ki magát,
ügyesen megjátszotta
az
ártatlanul
meghurcolt embert és nem egy Ismert
nevű fővárosi kereskedőtől kisebb-nagyobb kölcsönöket csalt ki.
Ezek az összegek is többezer pengőre rúg
nak. Csákány Károly szélhámossága ügyé
ben egyébként a rendőrség vasárnap még
nem fejezte be a nyomozást, még több sze
mély kihallgatása vált szükségessé és hir
szerint a hétfői nap folyamán
tanúként kihallgatnak egy fiatal szí
nésznőt is,
aki ismeretségben volt Csákány Károllyal.
A Bata-gyár áligazgatója olyan feltűnő
nyugodtan viselkedik az őrizetes cellában,
mintha semmi bűncselekmény nem terhelné
lelkét. Az írásszakértői vélemény beérkezése
és a károsultak kihallgatásának befejezése
után fogják kihirdetni ifj. Csákány Károly
előtt a letartóztatás! végzést. A rendőrség
véleménye szerint ugyanis
kétségtelen, hogy Csákány hamisította
meg a betétkönyvet
s azonkívül is több szélhámosságot követett
el, amelyek indokolttá teszik letartóztatá
sát.
Az egyik tanúvallomás szerint ifj. Csá
kány pár nappal ezelőtt megkísérelte az utlevélszerzést. Bizonyára
azzal a tervvel foglalkozott, hogy meg
szökik,
tervét azonban Idejében megakadályozta a
hamis bankkönyvről szóló följelentés, amely
egyenesen a vizsgálóbíróhoz érkezett és
amelynek alapján a „köpenickl clpőgyáros"
a rendőrségre került.

Budapest, 1931

Leégett a tokodi
üveggyár
Esztergom, augusztus 30.
A tokodi üveggyár
az éjszaka leégett
A tűz este tiz órakor tört ki s a csiszoló
és a raktár tetőzete percek alatt lángban
állott. Rendkívül fenyegető veszedelmet je«
lentett, hogy a közelben állt a nagy benzin*
raktár, sikerült azonban a katasztrófát lokallzálással elhárítani a környékbeli és fő*
ként a tokodi tűzoltóság emberfeletti mun,
kájának. Gyors egymásutánban a veszede*
lem színhelyén termettek az esztergomi, a
táti, a dorogi tűzoltók és éjfél után három
órára eloltották a tüzet. Az egyik épület
szárny
a berendezéssel együtt a lángok mar
taléka lett.
A kár 600.000 pengőnél több. A tűz okának
megállapítására megindult a vizsgálat.

— Halálos vadászszerencsétlenség Mis
kolc közelében. Miskolról jelentik: A Telki
bánya közelében elterülő erdőségben szom
baton halálos vadászszerencsétlenség tör
tént. Veréb István gazdálkodó vaddisznó
lesre ment és cserkészés közben elaludt az
erdőben. Arra ébredt fel, hogy kutyái heve
sen csaholnak. A gazdálkodó puskájához
kapott és abba az irányba lőtt, ahonnan a
kutyák csaholása hallatszott. A lövés eldördülése után emberi sikoltás hangzott és
Veréb István rémülten vette észre, hogy
golyója Varga János tizennégyéves béresfiut
érte, aki eszméletlenül, véresen terűit el a
földön. A gazdálkodó hátára kapta a gyer
meket és a tanyára rohant vele, a gyermek
azonban percek alatt kiszenvedett, mert a
vadászgolyó a szivét érte. A vizsgálat meg
indult a szerencsétlenség körülményeinek
kiderítésére.
— Hamis kétpengősök Nyíregyházán. Debre
cenből jelentik: Vasárnap az ügyészségre több
hamis kétpengőst szállítottak be. A hamisítvá
nyok Nyíregyházán kerültek forgalomba. A két*
pengősök ólomöntvényböl készültek, a rajzuk
tökéletesen sikerült, a csengésükről azonban
meg lehet állapítani, hogy hamisítványok. Az
ügyészség megindította a nyomozást a pénzha
misítók kézrekeritésére.

CAFE PLANTAGE

a KurfOralendummon, az Uhlandstrasse sarkán
A maqyarok találkosóhaiye. — A Plantage
tulajdonosa két hét múlva nyitja meg a legér
dekesebb berlini mulatót, a

WUNDERLANDOT
Mindkét helyiség berenderését Pdn Jókff tervezte

— A Sióba dobta csecsemőjét Zalaeger*
szegről jelentik: Baranyai Anna zalatárnoki
leány, aki Siófokon volt szobalány, néhány
héttel ezelőtt egy egészséges fiúgyermeknek
adott életet. A leány, hogy szégyenétől sza*
baduljon, a csecsemőt a Sióba dobta, azután
pedig Pestre jött. A siófoki csendőrség körö*
íí
zésére a budapesti főkapitányság kinyom
mozta tartózkodási helyét és letartóztatta,
majd pedig a zalaegerszegi ügyészség foghá<
zába kisértette.
eltűnt lodzi kereskedőt
— Agyongázolta a vonat. Brucker Ferenc
selönek, hogy napi munkabéréből a legna koszolai kereskedő a vásárra hajtott ma
reggel
kocsijával. Mikor a vasúti vágányokra
gyobb nélkülözések között, mindennap el
spórolt néhány fillért, hogy abból majd leá ért Koszola és Nagykóny községek között,
későn
vette észre, hogy a vicinális közeié*
nyának kelengyét vásároljon. A pénzt
dik. A mozdonyvezető is hiába fékezett, a’
egy üres üvegbe dugta minden este és a
vonat
elütötte
a gazdálkodó kocsiját. Bruc<
kincset tartalmazó palackot, hogy lánya
kér Ferenc a mozdony elé zuhant, s a kere
ne tudjon róla — a padláson dugta el.
kek darabokra tépték.
A leány, akinek a meglepetés szánva volt,
persze nem tudott az egészről semmit és
ElaOrendtt
a „kincses" Üveget gyanútlanul eladta ■
házalónak
a többivel együtt.
A lodzi rendőrség nagyszabású nyomozást
Mlna Rund. Wien, IXM Hörljane IS
indított az üres üvegeket vásárló házaló
eleton Nr. 11713. Továbbképző Iskola, nyelvek, zene
kézrekeritésére, azonban Csak annyit tudtak
apoaclatos valamennyi IskolaiIpussal.Teljeskomfort
megállapítani, hogy
Kurt Maulheim még aanap eltűnt a
— „Az ügyvéd** legutóbbi száma Molnár
városból.
Márton „Tüszurások** cimü vezércikkével kez
Mivel a nyomozás egynémely adata azt a dődik, majd közli az igazságügyminiszter ren
feltevést valószínűsíti, hogy Maulheim a delettervezetét a közmegbizatások kiosztásáról.
„kincses" palack tartalmával együtt Buda A lap Bessenyey Zénó, Fejér Ákos és Szcnő
pest felé szökött — átirattal fordult a lodzi Ferenc ügyvédek szerkesztésében jelenik meg.
— Szüreti mulatság. A volt 32-es budapesti
rendőrség Budapestre, hogy a házaló esetle
ges pesti tartózkodási helyét megtudakolja. háziezrod Bajtársi Asztaltársasága 1931 szep
tember hő 6-án, vasárnap, Schulcs Ferenc ven
— Autóbusz- és motorkerékpár-balesetek. déglőjében (VII., Thököly-ut 29. sz., Aréna-ut
sarok) segélyalapja Javára szüreti mulatságot
Vasárnap délután az Olaszfasoron, a fogas rendez.
kerekű vasútállomás közelében, a Bp. 17—
— A légiforgalom őszi menetrendje szep
515. rendszámú 5-Ös jelzésű autóbusz el tember
1-én lép életbe. A nyári menetrenddel
ütötte Thurner Katalin 58 éves napszámos szemben csak lényegtelen változások lesznek,
nőt. A mentők az Uj Szent János-kórházba mert ugyanazok a kedvező egynapos össze
vitték. — Vasárnapra virradó éjszaka a köttetések állanak továbbra is fenn Európa
Váci-ut 200. számú ház előtt egy motorke valamennyi fontosabb városa felé. A belföldi
rékpár, amelyen Síkos Aladár 19 éves ta járatok menetrendjében — melyek október
nuló, Síkos Sándor dljnok és Szlgethy Imre t5-ig fogunk közlekedni — nincs változás. A
27 éves MÁV tisztviselő ültek, felborult és budapest-Klagenfurl-velencel hetenként kétszer
mindhárman megsebesültek. A mentők vala- közlekedő járatok szeptember 15-ig lesznek
üzemben és biztosítják a legkitűnőbb csatla
mennyiüket elsősegélyben részesítették.
kozásokat úgy Ausztriában, mint Velencébe él
azon át Rómába. Magyar Légiforgalmi
Budapest, n, Váci-utca 1. Tel. 808-M.
— Megváltás ■ mülábaaok számára as
kai Marks-műláb, amely évtizedes használ*1
utón sem törik, teljesen snjlnlan járású ás CMkélv súlyánál fogva biztos, könnyed járást bl»keddtől a Belvárosi Színházban
losil, amelyet az országos hírű Szikla-cég, BunaMutnpUki Tltko* Ilona, tretkay, BarMraly <.«/>>, Valrwrfy la/aa
peat, VHU Húkóczi-ut 19, hős forgalomba
Proapektas Ingyen.

Megszökött a hozományt rejtő
„kincses palackkal1

vígszínház

A nagy
hotel

Tizenhat kép lorgóejűnpadon egy namzptközi hotel életéből. — Főszereplők

Tékés Anna. Makay Margit, Jávor
Fái, Tűén Jenő, tomlay Artúr,
Ralnal
Gábor,
Maklárv Zoltán,
Gaidonyl La.oa, Fóti Sándor.
Az első előadások jegyeit már árusítják

Meddig lógsz szeretni?

leánmnziű
Í
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Btdtapezt, IMI augusztus SÍ.

— Melegedő Idő. Vasárnap kellemes, me
leg idő váltotta fel az elmúlt hót barátság
talanul hűvös, esős időjárását. A Meteoroló
giai Intézet prognózisa: változóan felhős,
melegedő idő várható, esők csak az északi
részeken lehetségesek.
— Erős Usemredukció • legnagyobb dunán
túli selyemgyórbun. A szentgotthárdi selyem
gyár, mely a nyugati végek egyik legnagyobb
vállalata, hetek óta súlyos helyzetben van. A
beállott európai krízis következtében nem tud
nak nyersanyaghoz jutni. Az elmúlt napokban
a helyzet annyira súlyosodott, hogy a gyár ve
zetősége kénytelen volt nagyobb üzemredukciót végrehajtani. A munkásság 40 százalékát
bocsátották el. Körülbelül 110 munkás lett e
hét elején munkanélküli, ami a határszéli kis
város teherbírását, és amúgy is súlyos helyze
tét rendkívül érzékenyen érinti.

— Felakasztotta magát, mert a jég elverte a
termését. A vasmegyei Kenyériben megdöb
bentő tragédia okozója lett az elmúlt napokbna pusztító jégverés. Takács János 71 éves
gazda a jégtől súlyos károkat szenvedett, és ez
valósággal búskomorrá tette az idős embert.
Takács János tegnap reggelre istállójában fel
akasztotta magát. Mikor rátaláltak, már halott
volt. Az idős gazda búcsúlevelei hagyott hátra,
melyben bejelenti az öngyilkosságát.
— A zalai gazdák a kormány segítségét ké
rik. Keszthelyről jelentik: A Zalauármegyei
Gazdasági Egyesület Tarányí Ferenc főispán
elnöklésével ülést tartott, amelyen elhatároz
ták, hogy felirattal fordulnak a kormányhoz a
gazdatársadalom megsegítése érdekében. Az
ülésen felszólalt Gyömőrey Sándor országgyű
lési képviselő és heves támadást intézett a me
zőgazdasági kamarák ellen s azt javasolta,
hogy a kamarákat szüntessék meg.

— Hatalmas tflz puaslitott Ságon. A Keme
nesaljái Ságon tegnap hatalmas tűz pusztított.
A tűz délben csapolt fel a falu közepén álló
házakból és olyan hirtelen terjedt tovább, hogy
néhány perc alatt már hat ház állott lángban.
A tűzhöz tizennégy község és Celldömölk, va
lamint Sárvár tűzoltósága is kivonult.
Több
órás munka után tudták csak lokalizálni a
megvadult elemeket, melyek az egész falut
pusztulással fenyegették. A tűzben rengeteg ál
lat és elraktározott gabona pusztult el. Elégett
mintegy 17 épület Is. Emberéletben nem esett
kár.
— A megvadult bika összetaposta a pásztort.
Tihanybái jelentik: A közbirtokosság! legelőn
Horváth János pásztor egy nagyobb tehéncsor
dát legeltetett. A csorda bikája megvadult,
Horváthot a földre teperte és olyan súlyos séírülésekct ejtett rajta, hogy haldokolva vitték a
I kórházba.

— Munkában a betörők. Vasárnap reggel két
betörést jelentettek a tőknpilányság központi
ügyeletére, özv Pólya Sándorné Vilmos császúr-út 42. alatti trafikjába ismeretlen tettes
betört és onnan nagyobb mennyiségű dohány
neműt és bélyeget vitt el. — A másik betörés
Takács Lajos Szőnyi-úti füszerkereskedésében
történt, ahonnan élelmiszert vittek el ismeret
len tettesek. A két betörés ügyében a rendőr
ség megindította a nyomozást.
— Éjszakai szurkolás Budafokon. Szomba
ton éjszaka véres verekedés játszódott le Bu
dafokon a fő-utcában. Fleck I.ipót 46 eszten
dős napszámos egy vendéglőből igyekezett ha
zafelé, amikor ismeretlen tettes megtámadta,
majd késsel közvetlenül a szive fölött meg
szűrte. Fleckct súlyos állapotban szállították
n budafoki mentők a Rókus-kórházba. Táma
dóját, aki bizonyára haragosa lehet, keresi a
rendőrség.

* --3 is)

permek ruházkodására t...
megkülönböztetett gondot fordít minden bzüIő. A gyermek egészségének megóvása érdekében is
feltétlenül szükséges ez a kellő és minden részletre kiterjedő szülői gondoskodás. A cipő vásár
lásánál ügyelni kell a szülőnek, hogy a cipő tartós és jó legyen, nehogy ez első esőben már
tönkre ázzon. A ruha kiválasztásánál nemcsak az anyag jósága, de annak kivitele és szakszerű
kiállítása is fontos. A fehérnemű, az ágynemű is tartós kell, hogy legyen, hisz úgyszólván
évente csak egyszer lesz a gyermek kellően ellátva.
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Egy szolnoki
ur
lett
a Balaton tündére
Siófok, aug. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentésc.) Nagy érdeklődés mellett rendezte a
Színházt Élet szerkesztősége vasárnap délelőtt
a Balaton tündére választását. Emlékezetes,
hogy mór volt egyszer ilyen választás Magyar
országon, ekkor Simon Böske, a későbbi Jwi*«
Európa nyerte cl ezt • címet. Óriási hőség
uralkodott — tegnap Siófokon, mégis zsúfo
lásig megtelt az egész fürdőhely, amikor meg
kezdődött a verseny.
Huszonnégy várna legszebb leánya állt a
zsűri elé,
hogy nhnnk tagjai, a két elnök: Tasnády Fekde Mária és Nagy Endre, valamint a ver
senyt rendező Színházi Elet két szerkesztőjé
nek: Incze Sándornak és Lukács Gyulának ve
zetése alatt válasszuk ki közülük a legszebbet.
Hosszú Ideig folyt a tanácskozás, egymásutón vonultak cl a lányok a zsűri előtt, mig
végül la szótöbbséggel
Szolnok váron küldöttjét a tényleg Igen
csinos kis NcnHndcr Sárit választották
meg Balaton tündérének.
A középtermetű, tökéletes alakú urilány, aki
NwtMnder Dezső szolnoki urlszabó leánya,
boldogan köszönte meg Mise Magyarország virágcsokrát és azt
a telket, meg balnlonpartl házat, amelyet
ajándékba kapott.
A verseny második győztese Siófok „képvise
lője", Faragó Panni leli.
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Egy plrománlás natalember
rámtette
FelwiiitoNa a csalid! házat és gyPniypklMró názta
a tangók pusztítását — izgalmas dutakodás után
elfogták ás táholydába unták
Vasárnap hajnalban Tárnok községbe
hívták ki a budafoki tűzoltókat. A község
házáról jelentették, hogy egy ház tetőzete
kigyulladt és
az a veszély fenyeget, hogy a szeles
időben a tűz tovább terjed és elpusz
títja az egész utcasort.
A budafoki tűzoltók a helybeli önkéntes
tűzoltókkal karöltve kezdték meg az oltási
munkálatokat. Bán Ferenc gazdálkodó háza
égett és mintegy másfél órai megfeszített
munkával sikerült a tüzet lokalizálni.
A tető tűz eloltása után a tűz keletkezé
sére vonatkozólag igen érdekes megállapí
tást teltek.
A gazdálkodó fia, Bán Antal 20 esztendős
földműves egy idő óta súlyos idegbajban
szenved. A fiatalember

plrománlás
cs minden örömét abban leli, ha tűzet lát.
Szombaton délután két alkalommal idegroham vett rajta erőt, megöléssel fenyegette
hozzátartozóit és nz esti órákban egy do
ronggal kergette ki szüleit és testvéreit a
házból. A család az éjszakát egyik ismerő-

süknél töltötte,
féltek visszamenni a házba,
mert attól tartottak, hogy a dühöngő ember
kárt tesz bennük és magában is.
Bán Antal éjszakára bezárkózott a la
kásba. Hajnalban, mint a vizsgálat megálla
pította, felment a padlásra és

égő petrolemnos ruhadarabot helyezett
a nádfedeles tetőre.
Csakhamar lángbaborult az egész tetőzet.
Az elmebeteg földműves
gyönyörködve
nézte a ház udvaráról a tűz pusztítását, s
amikor a tűzoltók megérkeztek, mindent
elkövetett, hogy megakadályozza azokat
munkájukban.
Bán Antal később elszökött hazulról és a
déli órákban találtak rá a község határá
ban, ahol
éppen száraz gallyakat és egyéb hulla
dékot gyújtott tel.
Három ember tudta csak megfékezni az el
mebeteg fiatalembert, kihívták hozzá a
budafoki mentőket, akik kényszerzubbony
ban száilitották be az angyalföldi elme
gyógyintézetbe.

Budapest, 1931 augusztus 3f.

— Székelési zavarok, bélgörcs, puffadk
ság, gyomorszédülés,
izgalmi állapotok,
szividegesség, félelemérzés, bódultség és
általános rosszullét esetén a természetes
„Ferenc József" keserűvíz a gyomor és bél-*
csatorna tartalmát gyorsan és fájdalom
nélkül kiüríti, a vérkeringést előmozdítja s
tartós megkönnyebbülést szerez. Korunk
legkiválóbb orvosai a Ferene József-vizet
úgy férfiaknál, mint nőknél és gyermekek
nél teljes eredménnyel alkalmazzák. A
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban,
drogériákban és fflszerüzletekben kapható,

A hovnői bíróság
felmentette
Woldemarast
Kovnó, augusztus 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.)
A nagy szenzációt keltő Voldemaras-pörben
hosszú tárgyalás után a biróság vasárnap
délelőtt pár perccel féltiz óra után hirdette
ki ítéletét.

A pör 24 vádlottja közül 14-et elítéltek,
10-et pedig fölmentettek.
A biróság ítélete kimondja, hogy Voldema-,
ras, Maciuika százados és Virbickas száza*
dós, Voldemaras volt szárnysegéde, vala
mint hét másik vádlott ártatlan a terhére
rótt bűncselekmény elkövetésében. Vaitkevlcius merénylőt, a fővádlotlat azonban 15
évi súlyos börtönbüntetésre, Pupaloigis me
rénylőt pedig 12 évi súlyos börtönbüntetésre
Ítélte a biróság.

A bíróság Ítélete nagy feltűnést keltett.
:__Ottó éa Zita Franciaországban. Párisból
Sem Voldemaras fölmentése, sem maga az
jelentik: Ottó királyfi és Zita királynő Clerítélet nem vetett fényt azokra a/ esemé*
tnond-Scrrendba érkezett Adél főhercegnő
nyekre, amelyek ehhez a nagy politikai je»
társaságában. A királyi vendégek az Ostsilentőségü pörhöz vezettek.
kastélyban szállta^ meg, ahol Slxtus pármai
Az Ítélet kihirdetése után Voldemaras kJ-*
herceg vendégei.
jelentette tudósítónknak, hogy a jövőben
— Képviselői beszámolók. Debrecenből . Je
teljesen távoltartja magát a politikától.
lenük: Dr. Györki Imre szocialista képviselő
Szeged, aug. 30.
Jánostól.
vhsárnap délelőtt a Munkásotthon előtti térsé
— Női holttestet fogtak ki a Dunából Esz
gen beszáinolóbeszédct tartott, melyben rend
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon A fácánok árát: 450 pengőt azonban máig tergomnál. Vasárnap délelőtt értesítették a fő-*
kívül éles hangon bírálta Bethlen István gróf jelentése.) Szombaton a kora délutáni órák sem fizette meg, ezért perelte most a gróf. kapitányságot, hogy Esztergomban egy oszlás
kormányzatát és hangoztatta, hogy a pénz ban, amikor már elnéptelenedtek a járás
Kolossváry a járásbiró előtt igy védeke nak indult női holttestet fogtak ki a DunábóL
ügyi gazdálkodásért követelik a vád alá helyeA halott arca felismerhetetlen, ruhája teljesen
zését. Utána Kertész Miklós képviselő beszélt. bíróság folyosói, egy darócruhás foglyot zett Draskovich János gróf keresetével lefoszlott róla, csupán fekete gumicsizma van
.......................
fogházőr s szemben:
— Vasárnap délelőtt tartotta meg Pécseit vezetett maga előtt az egyik
a lábán, amiből arra következtetnek, hogy as
Esztergályos János beszámolóját, A gyűlést Lázár járásbiró szobájába kisérte be.
— A Mohácsi Url Vadásztársaság tagjai ismeretlen nő, aki bizonyára öngyilkosság kö
közbeszólásokkal
akarták megzavarni. Két
A darócruhás fogoly Kolossváry Dénes,
vetkeztében került a Dunába, még télen kö
valamennyien tudták, hogy
embert előállítottak, de Igazoltatásuk után el
■ hírhedt mohácsi árvaszéki ülnök
vette el tettét. A halott kilétének megállapítá
a vadászterületen hitelbe röpködnek a
bocsátották őket a rendőrségről. — Kéthly
sára az esztergomi • a budapesti rendőrség
volt,
Anna szociáldemokrata
képviselő Szegeden
fácánok.
együttesen indította meg a nyomozást
taaámap népgyüléa keretében mondott na- akit tudvalévőén sorozatos sikkasztásaiért Volt tagtársaim valamennyien szabad em— Orvosi hír. Dr. Glück István fogorvos*
Bobb beszédet, amelyben as uj kormányt bi- hétesztendei /egyházra Ítélt el a törvény
berek, gazdag emberek, én pedig hét esa- József-körut 30 rendelését megkezdte. Beteg
szék.
Ita.
tendőre elitéit fegyenc vagyok, akinek bejelentés József 391—62.
Kolossváry elővezetésének az az előzmé
— Sportbalcstek. A GyömröJ-ut 36. számú
sportpályán Pató István henlessegédet játék nye, hogy Draskovlch János gróf polgári semmije sincs.
— Az ágfalvl csata tizedik évfordulója*
Fizessék meg tehát ők a fácánokat,
közben megrugtók és könnyebb sérülést pert indított ellene, amelyet a járásbíróság
Sopronból Jelentik: Most van tizedik évfor
szenvedett. A mentők a Glück-szanatóriuin- szombatra tűzött ki tárgyalásra. A sik amelyeknek árát tőlem amúgyis hiába köve dulója annak, hogy a Sopron megszállására'
készülő osztrák csapatokat felkelőink Ág*
ba vitték. — A Gyöngyösi-uti fulballpályán kasztó árvaszéki ülnök — a gróf keresete telik, mert én fizetni nem tudok.
Barna Mihály 18 éves villanyszorclősegédt szerint —
A tárgyalás ezzel be is fejeződött i a falvánál feltartóztatták és visszaüzték. A
játékközben megrugták. A mentők csontzubiró a legközelebbi tárgyaláson fog Ítéletet győzelmes ágfalvai ütközetben hősi halált
a Mohácsi Url Vadásztársaságnak volt
tódással szállították a Glück-szanatóriumba.
a fővadászmestere s ebben a minőségé
hirdetni Kolossváry fővadászmester fácán halt a vitézül harcoló Baracsi László kecs
— Hnillcski Sándor 20 éves szerelő a Mille
keméti felkelő. Ez idén is kegyeletei ünnep*
ben fácánokat rendelt
Draskovlch
rendelése ügyében.
náris sportpályán tréning közben kerékpár
ség keretében áldoztak Baracsi László emlé
járól leesett. A mentők csonttöréssel és zú
kének. Az emlékbeszédet Thurner Mihály
— A Zeppelin délamerikai útja. Frledrichs-1 —- Különös öngyilkosság repülőgépen.
zott sebekkel a Kun-utcai kórházba szállítot
polgármester mondotta, aki egyúttal a város
hafénből jelentik: A Gráf Zeppelin fedélze-1 Fürthbőf jelentik: Izgalmas jelenetek ját- nevében, mig Hőgyészy Pál főjegyző a vár
ták.
'
le a ~
D 1727. számú német közleke megye nevében megkoszorúzta a sirt.
>— Előadás a fényelektromosságről. Va téről érkező legújabb helyzetjelentés szerint szódtak
— öngyilkos asszony „balesete”. Bakos Fesárnap délelőtt a Tisza István Társaskörben a léghajó nyílt tenger felett repül Délután 5 dési repülőgépen. A repülőgép Fürth fölött
órakor
a
helyzetjelentés
két
adata:
35
fok,
járt
mintegy
600 méter magasban, amikor rencné 35 éves háztartásbeli asszony, a Márialevő Rádiókiállitáson Neumann Mihály, a
egyik utasa a mosdófülkébe vonult és ott utca 27. szám alatt lakásán öngyilkossági szán
42
perc,
észak,
6
fok,
30
perc,
nyugat.
Tungsram Müvek laboratóriumának mér
— Nótárius autótolvaj ■ sátoraljaújhelyi tör öngyilkossági szándékból robbanást idézett dékból felakasztotta magát. A kötél elszakadt
nöke érdekes, nívós előadást tartott a tá
vényszék előli. Sátoraljaújhelyről jelentik: A elő. A robbanás szerencsére egészen jelen és az asszony a konyha kövezetére zuhant. A
volbalátón és a fénycleklromosság problé törvényszék most tárgyalta Mcak Frigyes sofőr
téktelen kárt okozott csupán. A különös ön kihívott mentők súlyos belső sérülésekkel a
máiról. Előadását, amely igen nagy hatást ügyét, aki Budapesten és Sátoraljaújhelyen szá
Rókus-kórházba szállították.
gyilkosjelöltet Fürthben letartóztatták.
váltott ki nagyszámú hallgatósága soraiban, mos autólopást követett cl s legutóbb egy pesti
— A Belvárosi Takarékpénztár Rt zálog
— Vakmerő betörések Szegeden. Szegedről leveleinek beváltása. A Belvárosi Takarék
érdek'1!* kísérletekkel is illusztrálta.
rendőrőrszem Juttatta a hatóságok kezére.
— Megfojtotta a gyermekét egy berlini mu Mackó ekkor a sátoraljaújhelyi törvényszék jelentik: Két vakmerő betörés ügyében indított pénztár rt. közli, hogy 7 és fél százalékos an
zsikus. Berlini tudósítónk telefonálja: Walter fogházába száilitották, ahonnan megszökött, nyomozást vasárnap a rendőrség. Faragó Já gol fontra szóló zálogleveleinek folyó év szep
Essmann kávéházi zenész vasárnap Hambur majd később elfogták. A bíróság a nótárius nos Filléri-sugárut 41. számú hentesüzletében tember 16-án esedékes negyedévi szelvényeit
ger Sirassa 109. szám alatt lévő lakásán füg nutótojvajt négy évi és egyhavi börtönre Ítélte. a vasárnapra virradó éjszaka Ismeretlen tette pénztárainál már a mai naptól kezdve effektiv
— Kolerajárvány 860 halottal. Bassorából Je sek behatoltak s as egész üzletet kifosztották. angol fontbankjegyekben beváltja.
göny zsinórral megfojtotta kétéves gyermekét.
A zenész különvállan élt feleségétől, akitől va lentik: Bassoróban a kolerajárvány következ Grosz Józsefné battonyai szőnyegszövőüzletében
•— A magyar egyetemi és főiskolai hallgatók
sárnap elrabolta a gyermeket, majd felkereste tében háromszázhntvan ember meghalt. Hat- ugyancsak betörés történt s innen Is több ér bajtársi egyesületeinek országos központja, a
azzal, hogy hajlandó visszaadni a gyermeket, százkilencvenkét fertőzött egyén kórházi keze tékei holmit vittek el a betörők, akiket eddig „Turul*' Szövetség közli az ország összes egye
még nem sikerült kézrekeriteni.
ha az asszony visszamegy hozzá. Miután az lés alatt áll.
temei és főiskoláira újonnan beiratkozni kivánó
asszony a visszatérésről hallani sem akart,
— Nem azonos. Lusztig István kereskedő ifjúsággal, hogy egyetemi beiratkozási, menza— A japán vllágkllrttll repülők Róma feli
Essmann hazament lakására ég megölte kis repültek. Lyonból Jelentik: Kurlmura és Kuma- (Kun-utca 7) annak a megállapítását kéri, és lakáskedvezményi ügyekben mindenkinek
gyermekét. A szörnyű gyilkosság után antó- tavav japán repülők, akik motorhiba következ hogy nem azonos azzal a Lusztig Istvánnal, készséggel, díjtalanul nyújt felvilágosítást na
torln a rendőrségre hajtatott, ahol vallomása tében Lyonban kénytelenek voltak vllágkörüli akit szállodai csalás miatt elitéltek.
ponta délelőtt 10—2-ig és délután 4—6-ig.
után letartóztatták.
Útjukat megszakítani, ma délben 12 óra 19
— Rejtélyes politikai gyilkosság Lengyel Muzeum-körut 6—8. II. udvar, földszint Jobbra.
— Izgató röpcédulákat osztogatnak a Fővá >erckor tovább repültek Lyonból Marseillen ál országban. Rejtélyes politikai
gyilkosság Telefon: József 800—09. Vidéken: Szeged: Köz
rosban. A rendőrség tudomására jutott, hogy a torna felé, amely vllágkörüli utjuknak vég történt szombaton Truskawiec keletgaliciai ponti egyetem. Debrecen: Kollégium. Pécsett:
fővárosban és környékén Ismeretlen egyének állomása.
Halowka
kormányppárti Központi egyetem. Kecskemét: Jogakadémia.
— Letartóztatták a portugál forradalmi mi üdülőhelyen.
néhány nap óta Izguló tartalmú röpcédulákat
szejm-képviselőt két ismeretlen férfi meg Miskolc. Jogakadémia.
osztogatnak. A röpcédulákon kibocsátóként a nisztert. Lisszabonból jelentik: A rendőrség le
— A külföldi ösztöndíjasok kedvezményes
gyilkolta.
Az
ismeretlenek
három
revolver
kommunista ifjúmunkások nemzetközi szövet tartóztatta Ribetra volt minisztert, aki részt
kiutazását a MEFHOSz ezidén két csoportban
sőt az egyik rendezi: október első és második felében. Vég
sége szerepel. A röpcédula arra Izgatja az ifjú vette a 'legutóbbi forradalmi mozgalomban. lövést adtak le Halowkára,
Azokat
a
tiszteket
és
altiszteket,
akik
a
forra

tőrt
is
döfött
áldozata
mellébe.
A
gyilkosság
munkásokat, hogy szeptember 6-án és 8-án
állomás Párls. Csatlakozni egész vagy résztüntessenek a fennálló társadalmi rend ellen dalomban részt vettek, kizárják a hadsereg és elkövetése után a két fiatalembernek sike utvonalra egyaránt lehet. Jelentkezés naponta
Megindult a nyomozás a röpcédulát terjesztő a haditengerészet kebeléből.
rült elmenekülni. A gyanú ismét az ukrán 10—13 és 16-19 órák között a MEFHOSz kül
ismeretlen egyének kézrekeritésére.
— Perczel Mór negyvennyolcas tábornok titkos
szervezetre
terelődött. Lehetséges ügyi hivatalában legkésőbb október 1-ig- Cím:
—• Ellünt egy gazdag magánró a főváros leánya meghalt. Bony hódról jelentik: öz azonban, hogy a szocialisták
hosszújáról üllöi-ut 21. Telefon: 85—5—16.
ból. Vasárnap este bejelentették a főkapi vegy grúf Halier Béfáné született Perczel van szó. A meggyilkolt képviselő ugyanis
— Páratlan népszerűség fogadta Rosenfeld
tányságon, hogy dr. Markreit Gyula 66 éves Berta, Perczel Mór negyvennyolcas hon 1026-ig a szocialista párt tagja volt. Ékkor képesített szücsmester (Ráday-u. 14.) legújabb
mngónzó ellünt lakásáról. Dr. Markrelt védtábornok leánya, hatvankilencéves korá kilépett pártjából és Pilsudszkyhez csatla ingyenes képes divatlapját, melyet lapunk
minden olvasójának a cég kívánságra díjmen
Gyulr, aki vagyonos ember, egykor ügyvédi ban hosszas szenvedés után ma Bonyhádon kozott.
tesen megküld. Modem ízlés és uj vonalak
irodá’a volt, már hosszabb Idő óta a meghalt.
— Tüntető suhaneok a Marglt-köruton. Jellemzik a szebbnél-szebb bundamodelleket,
— Félt a büntetéstől — felakasztotta Vasárnap este mintegy öt ven főből álló ifjúSzinnyei Merse-utca 1. szám alatt lévő Kömejyeket évtizedes külföldi tapasztalat alapján
rönd-panzióban lakott. Az utóbbi időben magát. Szentesről jelentik: Varga Imre fia nmnkáscsoport, — amelvnek tagjai kirán kreált a közismert szücsmester. Rosenfeld »•
súlyos idegbaja minit abbahagyta ügyvédi tal napszámos két társával rablótámadást dulásról jöhettek — a Margit-köruton han polgári osztály szűcse. Csak jó árut tart, nem
prarisót és tőkéjéből élt. Állandóan ápoló követett el egy vásári árus kocsija ellen.
gos utcai tüntetést rendezett s néhány ház a minden áron való olcsóság, hanem a szolid,
volt mellette, mert tartani lehetett attól, A csendőrök kinyomozták a támadókat s ablakát kövekkel bezúzták. A tüntetés szín megbízható munka és Jó minőség jellemzi
hogv felzaklntott idegállapotában kórt tesz amikor Varga Imrét elő akarták állítani, el- helyére nyomban nagvobhszámú rendőri bundáit, melyekből állandóan dús választékot
tart raktáron. Sajót érdekében cselekszik min
Három nap cIOlt atznl távozott a zűrnek ült és felakasztotta mp*»At.
karhatalom érke-pft * a rendőrök rövidesen den hölgy, ha ezekről mielőbb személyesen .)•
prin-:lóból, ho'-y ebédelni megy és azóta nem
szétoszlatták a tüntető suhnneokat, akik kö meggyőződik, mert az árak napról-napra
tf*rt vhsta lakásába. Megindult a rendőri
zül hat 15^10 éves suhancot előállítottak a' emelkednek. A cég fizetési könnyűért »
nyomozás az eltűnt magánzó előkérdésére. |
rendőrségre és őrizetbe vették őket.
nyújt.

A hét évre ítélt Kolossváry
árvaszékí ülnök

mint fővadászmester szerepelt a szegedi járásbíróság előtt

Zsoldos SKÍS

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1031 augusztus 31.

Radnai Miklós
az operai előadások fúziójáról
tárgyal a Városi színházzal
és a szegedi színházzal
A városi szubvenció ellenében hajlandó az Operaház
hetenként háromszor a Városi színházban és a szegedi
színházban vendégszerepelni
A Hétfői Napló irta meg legelőször, hogy
az Operaház tetemesen leépíti előadásait
és ekkor az Operaház hivatalos lapjaiban
éles és mérges cáfolatot kaptunk.
A1 események azonban Igazolták a
Hétfői Naplót,
íme; a hivatalos bejelentés szerint heti négy
előadással elégszik meg at Operahát.
A Hétfői Napló jelenti ismét először azok
nak a tárgyalásoknak a hírét, amelyek az
Operaház, a Városi Színház és a szegedi
Városi színház között indultak meg és ame
lyek következményeiben kiszámíthatatlan
bajokat okozhatnak. Az történt ugyanis,
hogy amikor Radnai Miklós igazgató elha
tározta, hogy engedve a büdzsé szorító mar
kának, négy előadásra redukálja a heti
előadások számát, tárgyalásokat kezdett
tagjaival. A négy előadásért természetesen
nem kínált annyi gázsit Radnai, mint ami
lyenekre az Opera igen sok tagja feltétle
nül és jogosan számíthat. Radnai tehát újra
nehézségekkel találta magát szemben, hi
szen a tagok jogosan hivatkozhattak arra,
hogy
■ hét másik három napjában, amikor
nem játszanak, nem halhatnak éhen.
Radnai tehát keresni kezdte annak a meg
oldását, hogy hogyan biztosíthatja
tagjai
Számára a másik háromnapos gázsit. Leg
először a Városi Színházra gondolt, arra a
színházra, amely operaelőadásokat tart és
amelyeknek nívója bizony nagyon sokszór
kívánnivalót hagy maga után. Magához ké
rette Fcrenczy Károlyt, a Városi Színház
művészi vezetőjét és felvetette előtte a ter
vet:
Az Operaház heti két előadást hajlandó
rendezni a Városi Színházban. Mivel
Fcrenczy Károly minden egyes opera
előadásért a fővárostól kétezerötszáz
pengő szubvenciót kap, Radnai kijelen
tette, hogy a szubvencióért hajlandó
lenne egy teljes operai társulattal az
előadásokat abszolválni a Városi Szín
házban,
Ferenczy Károly a saját számlásait az elő
adás jövedelménél találhatná meg.
Nem kétséges, hogy Fcrenczy Károlynak
rendkivül tetszett ez a rizikó nélküli üzlet,
ámbár arra is gondolhattak volna, hogy
ml lesz a Városi Színház hatalmas
operagárdájával, zenekarával,
amelyet ilyen körülmények között szélnek
kell ereszteni. Radnai azonban eloszlatta
Fcrenczy Károly kétségeit, hiszen egészen
természetesen Radnait elsősorban az Opera
ház tagjainak, illetve 8aját színházának
sorsa érdekli.
Radnai azonban nem elégedett meg a
Városi Színházban való terjeszkedésével,
hanem a szegedi színházhoz is, a város ut
ján, kérdést intézett:
vájjon elfogadnák-e a budapesti Opera
ház vendégszereplését a hétfői na
pokra?
.
Ott is a szubvenciót kérte, amelyet arányo
san a tagok között gondolt felosztani RadAai. Mivel a terv ott is tetszett, hiszen a
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város elsősorban arra gondolt, hogy a kö
zönségének fővárosi operaelőadásokat nyújt
son, nem pedig arra, hogy ezzel ismét egy
sereg operai szereplőt kell szélnek eresz
teni. Görög Sándor színigazgató kedvezően
fogadta a tervet, hiszen igy lényegesen re
dukálhatja személyzeti kiadásait és olcsóbb
előadásokkal, az operaelőadások rizikója
nélkül jobban prosperálhat.
Miután Radnai kezében voltak az illeté
kes színigazgatók részint beleegyező, ré
szint jóindulatú válaszai, Kertész K. Róbert
helyettes államtitkárhoz fordult, akit arra

kért, hogy ankétot hívjon össze a kultusz
minisztériumban, ahol a részleteket meg
beszélhetnék ás az esetleges szerződést per
fektuálhatnák. Természetesen Radnai nem
feledkezett ineg a székesfőváros illetékes
faktorát, Llber alpolgármestert is belevonni
ebbe a tárgyalásba, akit szintén meghivalott a kultuszállamtitkárhoz.
Szombaton délután
zárt ajtók mögött folyt le ez a rendkívül érdekes tárgyalás,
amelyről csak annyi szivárgott ki, hogy
szegedi színház
tizenegy alkalommal, mindenkor hétfőn vendégül látja az Operát
és ennek megfelelően az operai társulatát
szélnek ereszti. Nem kétséges, hogy bizo
nyos előnyei vannak ennek a tervnek, de
a hátrányai talán még nagyobbak. A Vá-

Király Ernő, Boros* Géza, Ujváry Lajos, Feloky Camill,
Pethes Sándor, Keleti László, Heltai Andor, Várnai László

omikusok
abarúia
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szenzációs megnyitó műsorában — Premier
Rákóczlut 63. 8Z.
Telefon: ,J. 821-16.

szombaton — Helyárak: 1-től 3.80 pengőig

rosi Színház volt az, amely
az uj operai generációt fölnevelte,
amely utánpótlást adott az Operaháznak.
Müvészi szempontból ez az iskola tehát elNem
kevéssé
meggondolandó
süllyedne,
még az ii, hogy
Ismételten néhányszáz ember egziszten
ciája forog kockán
és ez talán fontosabb annál, minthogy az
Operaház több vezető tagjának jövedelmé
ben ne álljon be csökkenés akkor, amikor
a takarékossági jelszó alapján százezer és
százezer egzisztenciának jövedelmét mér
séklik jelentősen és végre felvették a kímé
letlen harcot a munkanélküliséget szaporító
álláshalmozők ellen.
Stób Zoltán.

A Vígszínház elvetette

SZÍNHÁZI napló
TJ'dfőn már próbálni kezd a Fővárosi
Operettszínház is, amelynek próbatáb
láján Szilágyi László uj operettje, „.-1 űil*
langó" diszlik. A Fővárosi Opereltszinnríz
hosszas tárgyalás után megegyezett Hegedűs
Gyulával is, aki Honthy Hannán, Zilahy
Irénen és Delly Ferencen kivül jelentős sze
repet fog kapni az oj>eretlben, amelyet Ló
ránt Vilmos rendez.
l\Jagy munka folyik Budapest legújabb szín* ’ házában, a
Komikusok
kabaréjában,
szeptember 5-én nyitja meg kapuit a Rákócziufón Király Ernő vezetése mellett Budapest
eme legvidámabbnak Induló színháza, amely
nek műsoráról Kellér Dezső, a kitűnő fiatal
humorista, az uj színház dramaturgja gondos
kodott. A műsor gerince Török Rezső vidám
kisvárosi története: „A borbély és a fodrász",
amelynek főszerepét a kitűnő vendégmüvésznő,
Gombaszögi Ella játssza. A műsor többi részét.
Vádnál László, I.őrinczi Miklós, Békeffi István
és Kellér Dezső írták.

Éles harc egy vidéki sztárért, akit valósággal erőszakkal
hoztak fel Miskolcról, de itt télreállitotlák
Jób Dániel, a Vígszínház egyik igazgatója
nemrégen tett nyilatkozatában bejelentette,
hogy a Vígszínház szakit a konzervativiz
mussal, ug<y a színészek, mint az irók dolgá
ban.
— Uj, fiatal erőkkel frissítettük föl a Víg
színház régi gárdáját — mondotta a nyilat
kozat — és uj írókat hozunk a Vígszínház
színpadira. Az uj irók között
azonban
Siomory Dezső, Zllahy Lajos, Hunyady
Sándor, Heltai Jenő,
Móricz Zsigmond,
Szép Ernő, stb. nevein kivül egyebet nem
tudtunk fölfedezni. Az igazán uj és friss
Írókat a Vígszínház ugylátszik a Nemzeti
Színházra cedálta. (Lásd: Boros Elemér.)
Uj színésze tényleg van egy néhány a Víg
színháznak, de ezek közül egy, a legnagyobb
reményű: Sulyok Mária bizonnyal
fog
csikorgatva
gondol a Vígszínház
furcsa
irányváltoztatására.
2.
Az elmúlt szezon végén a Vígszínház Igaz
gatói vonatra ültek és programmszeriien meg
látogattak néhány vidéki várost. Tárgyaltak
itt-ott színészekkel, színésznőkkel, akik előtt
végre megcsillant a boldogulás reménye. Ezek
között volt Sulyok Mária Is, aki a vidéki szí
nészet egyik legnagyobb reménységei sztárjának
számítódott és aki a miskolci városi színház
nak szinte nélkülözhetetlen, sokoldalú tagja
volt. Sulyok Máriát szerződéssel kínálták meg,
ő boldogan aláírta azt is, hogy Budapestre való
berukkolásának dátuma szeptember 15. legyen.
8.

A Vígszínház azonban a korai nyitást határozta el és már augusztus végén próbálni
hotel című
Ugyanekkezdte a Nagy ____
___ darabot.
.
kor azonban Sulyok Mária a miskolci szezont
abszolválta. A Nagy hotel-ban a Cica szere
pére kandidálták ezt a ragyogó színésznőt,
akinek minden reménye megvolt arra, hogy
— amint tavalyelőtt Dayka Margit — az Idén
ő érkezzen be az első szerepével a pesti arrlvék közé. Csakhogy Sulyok Mária nem hagy
hatta ott a miskolci színházat és kétségbeesve
telefonált a Vígszínháznak, hogy Sebestyén
Mihály színigazgató a szezon vége előtt nem
engedi Pestre.
A Vígszínház erre telofonon és táviratokkal

valósággal megostromolta Sebestyén Mi
hályt, de eredménytelenül,
mert a miskolci színház műsorrendjében telje
sen nélkülözhetetlen volt a kitűnő szinéssnő. A
Vígszínház ekkor Sebestyén Gézához fordult,
hogy segítsen öccsét más elhatározásra birni,
de ez se nagyon sikerült. Ekkor Sebestyén De
zsőhöz fordullak, akinek egyszerűen
fül akarták mondani azt a jó viszonyt,
amely a közösen előadott darabok dolgában
erre a szezonra a két színház között kialakult.
A sok kérésnek, tanácskozásnak és harcnak
eredményeképpen egy fiatal színésznő utazott
le Pestről Miskolcra Sulyok Mária szerepköré
nek átvételére, aki otthagyta egész ruhatárát,
csakhogy a darabok előadásában ott fennaka
dás ne legyen és felutazott Budapestre,

És itt kezdődik Sulyok Mária kálváriája.
A vonatban biztosan másképpen gondolta a
dolgot a fiatal színésznő, bár Pesten rend
kivül nagy szívélyességgel fogadták, azon
nal kezébe nyomták a Nagy hotel
egyik
vezető szerepét és a fiatal színésznő érde
kében megindította a színház a sajtókam
pányt is. Sulyok Mária ambícióval próbált,
egészen odáig, ameddig Jób Dániel le nem
ment a nézőtérre és végig nem nézte az első
felvonás próbáját. Jób Dániel azonban Roboz igazgatóhoz sietett a kővetkezőkkel:
— Ezt a hölgyet ebben a szerepben nem
használhatom!
öt perc múlva elvették tőle a szetepet.
Hogy ez milyen körülmények között történt, azt könnyű elképzelni,
a fiatal színésznő az Izgalomtól majd
nem összeseit, sirt, kétségbeesve rlmánkodott, hogy ne tegyék őt tönkre,
mert szégyenében a Dunába ugrik.
Jób igazgató azonban hajthatatlan maradt.
5.
Sohasem láttam ételemben ezt a Sulyok Má
riát, megvallom, hogy a Vígszínház kommü
nikéin kivül a nevét sem hnllottnni soha, de
feltétlen igazat adok Sulyoknak, akit — rossz
szóviccel — igy „elvetett" a Vígszínház. Nem
lehet tehetségtelen és használhatatlan ez a szí
nésznő, aki az előkelő miskolci társulat osz
lopa tudott lenni és akiért a jószemfl Roboz
Imre ilyen nagy harcot vívott és aki
egy félórával az affér után már a pécsi
színház duplagázafju szerződésével jelent
kezett újra a Vígszínház irodájában.
Az történt ugyanis, hogy amikor egy Jószlm.itu
színházi ügynök meghallotta az affért, rögtön
szerződési ajánlatot tett Sulyok Máriának,
amelyet mint mentőövet ragadott meg a fiatal
színésznő.
Az uj szerződéssel a zsebében Sulyok Mária
ezzel nyitott be Jób Igazgatóhoz:
— Kérem igazgató ur, ha ön nem használhat ilyen szerepekben, akkor én, úgy látszik,
nem vagyok való a Vígszínház színpadára.
Szobalányokat és segédszinésznfí-szerepeket nem
játszom. Méltóztassék tehát felbontani a szer
ződésemet.
És most jön a podnt. Jób igazgató csodál
kozva fordult feléje:
— Hát ezt hogy gondolja, kedves mövésznő?
— Már máshova van szerződéseml
— Én pedig az ön szerződését nem
bontom fel

Filmoperett 4 színpadi és 4 film
részben. Szereplők Ilimén'ős szín
padon:

Kun Magda, Sziklai
József, Radó Sándor,
Verbőczy lia

KEDDTŐL:

CORVIN
A z uj szezón első premiérje

a Bethlen-térl
-** Színpadon zajlott le — a legjobb auspieluntok mellett. A műsor hangjában határozott
nivóemelkedés észlelhető és ez elsősorban
Korcsmáros Nándor és Fekete József igazgatók
érdeme. A műsor több apróbb aktuális, szerzőz és humoros számaiban Fcrenczy Mariet
tát, Vajda Tildát, az igen ügyes Balassa Já
nost, a kitűnő Tamás Benőt és a fáradhatatlan
Szentiványl Kálmánt illeti a dicséret. Kemény
Olly rikkancsnótái Igen föl hatottak.
egnap premier volt a Komédia Orfeum
ban is, ahol legalább tiz percig zúgott a
taps, amely a sikereinek színhelyére visszatért
Rótt Sándort ünnepelte. A „kis" Rótt könnye
kig meghatva állta a közönség tapsviharát a
színpadon ét bizony alig-alig tudott belekez
deni szerepe eljátszásába, amellyel azután bő
ségesen visszonozta a közönség előlegezett tet
szésnyilvánítását. A Kis Komédia műsora ter
mészetesen a kis Rótt köré van építve, aki kft
bohózatban kacagtatja és könnyeztetl meg a
publikumot. Solti Hermin, Sárosig Mihály és
Vlrágh Jenő magánszámai és egy nagyon jól
összeállított oarletémüsor tette sikeressé a
Komédia Orfeum első idei premierjét.
,
zeptember 4 én este fél 9 órakor lesz
less a
Rónai Orfeum évadnyitó előadása az Új
Royal
ságírók Jóléti Intézményei javára. A műsor ki
emelkedő számai: Rökk Marika a világ legelső
szólótáncosnője, Albateso művészit énekkvortett, Mister Brlck a cowboy- és oroszlásvaddst
a sajátmaga állal elejtett és a világ egyedül
humorosan idomított oroszlánjával, továbbá
Radó Sándor kupiéi, Szcndy Lajos paródiái a
zonaorán, Piánk is partnere humoros görkor
csolyázók, Shllnomoto japán equllibrlsták spe
ciális mutatványai és még 5 elsőrendű artista
szóm. A megnyitó előadás jegyei kaphatók a
Royal Orfeum pénztáránál.
kaposvári - nyíregyházi - sátoraljaújhelyi
színház tehetséges prózai színésznőjét,
lrsay Nórát Stelnhardt szerződtette
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— felelt a mindenható igazgató és egyide
jűleg a telefonhoz nyúlt, amelyen Makog
Margitnak kínálta fel a Sulyok Máriának
kiosztott és később visszavett szerepet.
És igy szakított a Vígszínház a konzerva
tivizmussal
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
Már két napja tart az uj bajnokság és

a Vasas még mindig első a listán
Vasat —Sabaria 3:1 (3:0}
Szombaton ugyan elkezdődött már a hivata
los futhnllszezon, de ez fialt a vidék számára
kezdődött meg — Miskolcon. Budapest közön
sége rsak vasárnap juthatott ahhoz nz élvezet
hez, hogy a szezonnnyitás és a pontharcok iz
galmaiba ismét belefeledkezhessen. Valami nagy
megpróbáltatásról nem volt azó, mert egyetlen
bajnoki mérkőzési játszottak mindössze és ez is
* középcsapatok magánügye volt. Mert — amint

tán a 14. percben
a ragyogó offszíjd-helyzetben lévő Koszt*
szökhet, — lövés — gól —: 1:0.
Kovács II. és általában a többiek is irtózatos
bombákat eregetnek fel a magas égbe, valószí
nűleg azért, hogy a közönség megnyugodjon: nz
előszezon ellenére is tudnak már nagyokat lőni.
A 32- percben
megszületik a Vasasok második gólja, a vál

korlátozandó az olimpiai kiküldetés.
A testnevelési hatóságok részéről Prém
Lóránt dr. az OTT, Zlinszky Tibor a főváros
és Dinich Vidor a fővárosi sportbizottság se
gítségéről biztosította a nagygyűlést, amely

üdvözlő táviratot küldött gróf Klebelsberg
Kunónak, a lemondott és Ernszt Sándor di>
nak, a hivatalába lépett kultuszminiszternek,
valamint a párisi magyar európabajnokl uszó<
expedíciónak.

Beszélnek:
Yvonne Godard — Lenkeiről,
Tarís — Bárányról,
Rheingold és Síetas — Hildről,
Tilikainen — Halassyról

Interjubokréta a tourellesí stadionból
az európai úszóbajnokságok alatt

Koszta háromméterei ofszdjdon várja Egri labdáját, aztán megugrik és a Vasas meg
szerzi az első bajnoki gólt.
az ismeretes — nagycsapataink még a külföldet
Járják, ugylátszik — szégyenkezésből.
A Vasai kiiorsolt ellenfelét, a Sahárlát nem
a már megszokott Béke-utcai pályára vitte ki,
hanem a Postások pályájára. Ennek az oka pe
dig az, hogy a Vasai kebelében némi csatározá
sok dúlnak. Szóval ismét a régi nóta: a Vasas
■ Lóversenytéren van otthon. Mintegy három
ezer ember vándorolt ki ide s a pálya ódon il
lata a középkori kényelem mind nem volt ele
gendő ahhoz, hogy csökkentse az érdeklődést
a futball Iránt.

Tehát minden fenyegetés ellenére mégli csak
startolt ősszel a proflfutball.
Ez a start nem egészen jól sikerült, mert hát
egyelőre úgy állunk, mintha csapatainknak hal
vány fogalmuk sem volna arról, hogyan kell
rúgni jól a labdát. Az első félórában még csak
megy valahogy a Játék, ez it a Vasasnak. De
nem ám abszolút tudásból. Sőt! Amit a Vasas
ebben a félórában elért, az a Sabária bekkjei
nek s az offszájd helyzetek kihasználásának
köszönheti. Az első komoly támadás a Sabáriáé ugyan, de Bereczky kétszer is ment s az-

tozatosság kedvéért Itt most már egymás*
után két offszájddal tarkítva. 2:0.
(Rajzunk jól szemlélteti a gólt.) Még néhány
Vasns-támadás következik, közben megjön Pá
riából Halasi győzelmének a hire s ez bizony
mindenkit Jobban érdekel, mint a futball. Alig
venni észre, hogy Stanczi közben szabadrúgást
lőtt. Ez jól csavarodik a hatosra, Possák ugyan
ilyen jól érkezik s Weinhardt hiába nyúl, elki
sett, befejelik a labdát. 3:0. Vége is a félidőnek.
Kiadós szünet után a Vasas inkább a védeke
zésre szorítkozik, igy azután a Sabária támad

többel s ugyancsak a 14. percben
Belkó labdát kap, fut vele, jobbról-balról
gáncsolják, de hiába, rendesen tud beadni
■ a tip-top formában érkező Iglódy kényel
mesen bevághatja. 3:1.
Ezzel azután be is fejezhetjük a tudósítást,
mert legfeljebb csak egy sláger-dalra ad alapot
a további játék: „Nem történt semmi, csak el
válunk csendben ..

Mellesleg a Vasasé a két pont és az a gyönyör, hogy egyelőre az első a bajnoki tabellán.

A labdarugósport panaszai
az országos futball-nagygyülés előtt
Az állami és a fővárosi testnevelési hatóságok képviselői
sürgős intervenciót ígértek
Az orizágos futballszövetség lemondott el
nöksége vasárnap délelőttre hívta egybe az
ország futballsporljának szerveit a Testnevelés
Háza tanácstermében rendezett országos futhali-nagygyűlésre, amely a labdarugósporlra
nehezedő adók és egyéb közterhek ellen tilta
kozott.
Báró Kray István országgyűlési képviselő, n
futballszövetség elnöke vezette a tanácskozást,
amelyen megjelentek: vitéz TárczayEelicides
Román dr. miniszteri tanácsos, a kultuszkormány. Zlinszky Endre székesfővárosi tanács
jegyző a főváros, rrém Lóránt dr az OTT.
Dinich Vidor kormányfölanácsos. Mihalovics
apátplébánns. vitéz Martsekényl Imre a főváros sportbizottsága képviseletében. Kevesebb
arámban jelentek meg a vidék futbnllsportjának képviselői. míg nagyobb tömegben vonullak fel a főváros amatőr- és professzionalista
futballsporljának vezetői.
Az erején felül adózó futball panaszai és
égő problémái báró Krog István elnöki megnyitójában kerültek megvilágításra. Az elnök
megdöbbentő
saámoaalopoknt
sorakoztatott
fel a végpusztuláshoa közeledő futball mér
legadataiból- Elmondotta, hogy most

njabb csapás érte ■ futballsportot ■ vas
úti kedvezmények megszorítása révén.
A szövetség elhatározla a fokozott takarékos
ságot és az adminisztráció leépítését, de az
adók törlése nélkül nem menthető meg a
sport.
A négyórás tanácskozás során a profisport
panaszait Fodor Henrik dr., Rcichard Oltó,
Barna Sándor és Zsoldos Andor, az amatőr
sport bajait Zsarnóczay János, Oláh Gyula dr..
Kovács Leó és Dupuis Lajos tolmácsolták, mig
a vidék panaszainak a péceli, a balassagyar
mati és a nyugati alszövelség kiküldöttei vol
tak n hangadói.
A határozati Javaslat — amelyet Zsarnóczay
János terjesztett be — rendkívül erélyes han
gon követeli az elhangzott panaszok sürgős
orvoslását. A megoldandó problémákat a követ
kezőkben foglalhatjuk össze:
1. El törlendő a futballsport testnevelést és
vigalmi adója, valamint a játékosok öregségi
és rokkantsági biztosítása. 9. Megszüntetendő
az amatőrmérkőzések rendőri engedélyének bé
lyegilletéke. 3. Lezárandó a Nemzeti Stadionra
való gyűjtési akció. 4. As esélyes versenyzőkre

Pária, augusztus 29.
(A Hétfői Napló párisi tudósitójától.) Miko
rára ezek a sorok, kinyomtatva, a pesti utcákra
kerülnek, a lourellesi olimpiai uszóstadion
újra lubickolók ártatlan strandfürdőjévé válto
zik. A résztvevők legnagyobb része, Észak, Dél,
Kelet és Nyugat felé rohanó vonatokban ül és
már mindannyian, úgy önök Pesten, mint én
— ha élek — Párisban, tudni fogjuk, vágyunk
valóra vált-e és a száz méterhez, stafétához
és a vizipólóhoz megnyertük-e a Smith Jeremiás-serleget.
De ebben a pillanatban Tourelles még sok
millió ember érdeklődésének változatlan közép
pontjában áll. A délutáni lapok óráról órára
közük az addig elért eredményeket. Egyik reg
gel feltételesen kisüt a nap, hogy nemsokára
havaseső dideregtesse az augusztusvégi uszóversenyre prémkabátokban érkező kiváncsia
kat. A díszpáholyban Castellanne márki, egy
fehérszakállu szenátorral diskurál. A sajtó
tribün telefonfülkéiből Róma, Budapest, Stock
holm vagy London türelmetlenkedik, vájjon
fiaik vagy leányaik megnyerték-e előfutamai
kat. A startemelvényen Komi bácsi Drigny-nek
szeretne
megmagyarázni valamit németül.
Valamivel feljbb Godard kisasszony egy mozi
felvevőgép mikrofonjába suttogja be meghatődottságát és további terveit. Beszélhetnék még
arról is, hogy körülöttem a német vizipóló
válogatott csapat böngészi izgatottan a ma
reggel’ kölni lapoknt, hogy Donáth doktor
most indit el egy női uszószámot és hogy a
pálya másik oldalán, az oksó állóhelyek körül
— ellenére annak, hogy ebben a percben a
vízben egyetlen magyar sincs — taktusban
visszhangzik lábak, kezek és torkok indulója,
hogy:
Tempó, magyarok!
Ebben az esős, őszies, soknyelvű atmosz
férában szinte anélkül, hogy észrevettem volna,
nagy csomó nyurga, szőke, német legétny közé
csöppentem. Most is Heinrich szép kétszázasá
ról beszélnek, amellyel Németország a staféta
második helyét szerezte meg.
— Azért is megnyerjük a pontversenyt... —
jelenti ki az egyébként elég dicstelenül sze
replő
Schubert,
amikor megtudja, hogy magyar vagyok —
főleg, ha Sictas és Wittenberg is megteszik a
magukét. Ép itt vannak. Hallói Gyertek csak
közelebbi
A német melluszóbajnokság első és második
helyezettje, a nagy Rademacher két fiatal
utóda, szintén mellénk telepszik.
— Rendes uszodában 2.52-őt is tudunk, de
itt . . . Ein Sauwetter! Hallottat Tizennégyfokos a viz. Nichts zu machen. Ezt a hazai
Cartonnet nyert.
— Vagy Hild . . « — vágom közéjük tlppemet.
— Kein1 Spuri... A magyarok csak sprlntelni tudnak. No und auch Wasserpolo...
Pedig kár, mert szívesen elmennék Pestre.
Ezt a 2.52-öt tudó Sietas mondja. Eszembe
jut a pesti versenyek régi fogyatékossága:
annak az egy-két magyar melluszótehetségnek
nincsen megfelelő, külföldi ellenfele. Most itt
volna. A hamburgi Sietas szives örömmel rándúlna le a Császárba. A közönség is jól járna
és a magyar úszók is tanulnának valamit.
Amíg ezen gondolkozom, ismerős fialniasszony, Finnország legnagyobb baloldalt napi
lapjának párisi munkatársnője jön felém.
Három piros-pozsgás, de nagyon hnlványbörü,
nagyon szőkehaju fiatalember kőveti:
Nlemallalnen, Tilikainen éa as európarekorder Rheingold.
Újra egy melluszó. Vele már csak „tolmács"
utján tudok beszélni. A mellén egy Báránnyal
elcserélt MESE jelvény van. 0 is csak hallott
Pestről. Főleg n Margitszigetre kiváncsi, ahová
„akár versenyezni is" szintén szívesen le
men no.
Tilikainen gyenge Idővel kiesett négyszázon.
Persze a vízre panaszkodott. Otthon már
5.12-őt is úszott. 1500-on több sánsza van. Neki
Halasy as Ideálja.. Ennyi energiát... fél
lábbal! Finnországban már szobra volna!
Az úszók sárga vászonnal leterhelt tribün
jén észreveszem a riporterektől egy pillanatra
egyedül hagyott
Yvonne Godard-t.
Pár kerítésen, rendezőn és pádon átugorva,
már mellette is vagyok.
Azzal kezdi, hogy melegebb vízben mind
annyian legalább egy másodperccel jobbat úsz
tak volna. Ez nála 1 perc 0 másodpercet, uj
európai rekordot jelentene.

— Drukkolt?
— Istenem. Egy kicsit. Bár életemben már
annyiszor kaptam ki, hogy eggyel több, iga
zán keveset számított volna.
— Félt Lenkeytői?
—- Főleg a startnál láttam, hogy tud. Úgy
kezdett, mintha világrekordra menne. De
hogy a második hosszban mi történt vele, azt
igazán nem tudom megérteni.
Magyarázom, hogy egyrészt tulrövid távokra
készült, másrészt talán az ellenfelei által be
hozott előny zavarta meg.
— Különös. Én meg ép akkor tudok kűz<
dent, ha veszélyben vagyok.
— A routin, mademoiselle. Ne felejtse el,
hogy Lenkey Magdának ez volt az első ko
moly nemzetközi versenye. Mig maga ...
— Igaz. Én már meg se tudnám számolni,
hányszor kaptam ki. Majd megedződik ő is.
Még fiatal. Én bizony már 23 éves vagyok. De
ép most olvasom a l’lntran-ban, hogy talán
végleg Párisban marad. Akkor még bizonyára
sokszor találkozunk.
— Pestre nem látogat el?
— Egyelőre legalább másfél hőnapig pihenni
fogok. Azután, ha meghívnak, szívesen.
— De még mennyire meghívnak
avat
kozott ebben a pillanatban a vitába egy fekete
hajú, borotválatlan arcú, trencskőtos ur.
— Tlens, Hermant!... fa va?
— All rightl — fefeli mosolyogva Tris nemkevésbé híres trénere.
Persze most őt faggatom. Illetve miután
rövidesen megérkezik Taris Is, mindkettőjüket— Megírhatja, hogy
minden Báránnyal való eddigi nézeteltéré- j
síink elsimult.
Végtelenül sajnálom, hogy a tavalyi, Juliul
14-ikl Incidens miatt egy évig nem találkozhat
tunk és most, kötelezettségemhez híven,
kész vagyok, 200 méteren, bármikor '
revansot adni neki.
Ez ma már csupán anyagi természetű kérdés,
mert a tavalyi megállapodás szerint volt egy
letemnek, a SCUF-nek kellene az Egerbe vagy
Pestre utazásom költségeit fedezni. Miután
azóta egyleten kívül lettem, kérdéses, hogy a
SCUF tovább is állja-e a szavát. Betegségem
ből felépülve úgy érzem, ismét mindjobban
formába jövök és akkor még az ősz kezdetén,
akár a téli szezonban szívesen megismerném
állítólag oly szép fővárosukat!
— Halló... halló! Voici la composltlon des
équipes de Hongrie et de ... — zúgja ebben
a percben a hangszóró, már leállították a vizipőlókapukat és Jámesz egy zúgó bombájára
elismeréssel állapítják meg a szakértők:
C’est le Nemet!
A nézőtér másik oldalán, az ötfrankos álló
helyeken pedig felzug a cementtribünök, em
beri torkok és tenyerek jólismert szimfóniája:
Tempó, magyarok!
Kőrös! László.

Jó eredmények voltak az UTE
atlétikai versenyén
Atlétáink legelső gárdája ugyan Kattowitzbán állt starthoz a magyar—lengyel viadalon,
ennek ellenére az UTE versenyén jő eredmé
nyek örvendeztették meg a szépszámú publiku
mot. így főként Sugár 100 méteres, Kiss sulydobócredménye és Szekrényest jó gerelydobása
érdemel elismerést, bár Szabó és Fekete is Jól
szerepeltek.
A verseny részletes eredményei a következők:
Sulydobás: 1. Kiss (MOTE) 1397 cm.. 2Varó (V. Remény) 1221 cm., 3. Pajor (UTE)
1104 cm. — 800 méteres hendikepverseny: »•
Székely (MTK) 2 p. 04 mp. (18 m. előny). 2.
Ilolecz (MOTE) 2 p. 01.6 mp. (40 m. előny), »•
Rakovszky MTK) 2 p. 02 mp. (60 m. előny). —
100 m. síkfutás: 1. Sugár (UTE) 11 mP;*
Paku (TFSC) 11.2 mp., 3. Szendrel (MAC) 11-4
mp. — Gerelydobás: 1. Szekrényes!
(MTK)
58.60 m., 2. Bácsalmási (TFSC) 63.05 m. 3Mandalik (UTE) 51.40 in. — 400 m. yátfutát:
1. Kertész (FTC) 1 perc, 2. Leichtag 11. (UTE)
I p. 01 mp., 3. Pajor (UTE) 1 p. 02 mp., 4.
Várnai (MAC), aki az utolsóelőtti gátban fél
bukott, addig vezetett. — Távolugrás: 1. Szabó
(UTE) 686 cm.. 2. Fekete (UTE) 678 cm., IL
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Hovákovics (Belgrádi SC) 654 cm. — 1500 mé
teres síkfutás: 1. Riegler (BIK) 4 n. 15 mp., 2
Szabados (RAFC) 4 p. 15.4 mp.,* 8. Verböczi
l(BBTE) 4 p. 16.5 mp. — 400 méteres 11. oszt,
síkfutás: 1. Oláh (MOTE) 53.2 mp, 2. Hoffmann
!(BSE) 53.4 mp., 3. Karácsonyi (BSE) 53.6 mp.
3000 méteres II. oszt, síkfutás: 1. Sajtos
[(MTE) 9 p. 32.4 mp., 2. Varjas (MAC) 9 p. 85.6
mp, 8. Belházl (V. Remény) 9 p. 86.8 mp. —
Dlszkoszdobás: 1. Szekrényest (MTK) 37.59 m.,
2. Kovács
(BBTE) 37.21 m., 3. Herrmann
l(FTC) 35.95 m. — Hármasugrás: 1. Fekete
|(UTE) 1368 cm., 2. Gudenus Ervin báró (FTC)
1310 cm., 3. Omaszta (MOTE) 1285 cm. —
8004-400-j-200-|-1500 méteres stafétafutás; A)
csapatoknak: 1. MTK 7 p. 40.4 mp., 2. UTE
7 p. 59 mp., 8. BIK 8 p. 4.8 mp. — B) csapa
toknak: 1. ESC 7 p. 42.4 mp., 2. MOTE 7 p.
49.8 mp., 8. Vasas 7 p. 51.6 mp.

Három uj ifjúsági
atlétabajnok
'Az FTC vasárnap délelőtti ifjúsági versenyén
«z atlétaszövetség budapesti kerületének három
kerületi bajnoksága dőlt el. A népes verseny
eredményei a következők:
Bajnoki számok:
200 m. síkfutás: Bajnok Mészáros MAC 24.1
mp., 2. Angyal MTK 24.4 mp., 8. Kása FTC 24.8
mpMagas11Bajnok: Róvó MTK 183 cm., 2.
Rerkovits BBTE 183 cm., 3. Jász MAC 175 cm.
110 m. gátfutás: Bajnok: Dombóváry BSE
17.4 mp., 2. Kolonics FTC 19.8 mp., 8. Magyar
FTC 19.8 mp.
Egyéb versenyek:
Sulydobás juniorverseny: 1. Dratsay MAC
1085 cm., 2. Bánáti UTE 1054 cm. 8. Bwencsy
UTE 1034 cm. II. o. verseny: 1. Szőllősy BSE
1205 cm., 2. Kolonics FTC 1054 cm., 8. Kása
FC 1052 cm. — 400 m. gátfutás 1. o.: 1. Török
KEAC 61.6 mp., 2. Mayeit)öck FTC 61.8 mp., 3.
Nonn MTE 65 mp. — II. o. verseny: 1. Varga
MAC 64.8 mp., 2. Tóth MÁV 65.6 mp., 3. Brodezky MAC 70 mp. — Távolugrás: I. o.: 1. Vajda
FTC 654 cm., 2. Havas FTC 640 cm., 3. SomoRyi
FTC 630 cm. —3000 m. síkfutás junior; 1. Csiky
FTC 9:43.6 mp., 2. Babusa FTC 9:45.6 mp., 3.
Izsót MTK 9:50.2 mp. — Magasugrás, II. o.: 1.
Sziklai FTC 170 cm., 2. Csányi BBTE 165 cm.,
3. Goldner FTC 160 cm. — 1500 m. síkfutás, I.
o.: 1. Sárvári UTE 4:18.8 mp., 2. Ersching UTE
4:22.4 mp. 8. Kőszegi Dorogi AC 4:26.8 mp. —
100 m. síkfutás II. o.: 1. Havas FTC 11.5 mp.,
2. Kazinczy KISOK 12.2 mp., 3. Kiéin UTE 12.3
mp. — Hármasugrás, I. o.i 1. Csányi BBTE
1332 cm., 2. Somló FTC 1325 cm., 3. Dombóvári
BSE 1289 cm. — II. o. versenyben: 1. Mezei
MTK 1340 cm., 2. Somogyi FTC 13.01 cm., 8.
Fehér MTK 12.81 cn ■ -

A Bocskay revánsot vett
ungvári vereségéért
Bocskay—SK Russj 3:0 (1:0)
Debrecen, augusztus 80.
(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelenlése.) A debreceni proficsapat legutóbbi szlovénszkói kirándulásán váratlan vereséget szenve
dett az ungvári Russj együttesétől. A vereség
megérdemelt volt s éppen ezért különösen fájt
a Bocskaynak, amelynek vezetőcége igyekezett
revánsra megnyerni a jóképességü ungváriakat.
A mérkőzés revánsjellegét tekintve aránylag
nagyszámú, közel háromezer főnyi közönség
nézte végig a meccset, amelyet Kupinski dr. biró
vezetett. A Bocskay ez alkalommal több uj já
tékost próbált ki, akiknek szerződése felől a
legközelebbi napokban döntenek. A debreceni
csapat a mérkőzés folyamán jő formáról tett
bizonyságot s a meccs nagyrészében valósággal
kapujához szegezte ellenfelét. Sűrű támadások
Után a 18. percben Vincze lőtté a Bocskay ve
zető gólját. Ettől kezdve az ungváriak a véde
lembe tömörüllek, úgy
hogy a csatársor minden
igyekezete ellenére sem
volt képes újabb ered
ményt elérni.
Szünet után a 6-dlk
percben Vincze védhe
tetlen lövése eredményez
te a második debreceni
gólt, majd a 30-ik perc
ben ismét Vincze a gól
lövő (3:0), akinek szép
hat trick-jével vett re
vánsot a debreceni együt
Vincze
tes legutóbbi legyőzőjén.

Újabb meglepő ered
mények az amatőrfronton
Az amatőrök' vasárnap második bajnoki for
dulója ismét meglepetésekkel végződött, Jeléül
annak, hogy as amatőrfutball nagyot fejlődött
és nincs előre „lefutott" mérkőzés. Így várat
lan az MTK nagy veresége a Postástól, továbbá
meglepetésének számit az URAK döntetlenje az
Elektromos Müvek TE ellen. A MÁV—FTC
találkozó nagy küzdelmet eredményezett, de
föl a kitűnő védelmek mellett nem esett.
Eredmények: Postás—MTK 4:1 (2:1). URAK
Elektromos Müvek TE 2:2 (0:0). MÁV—FTC
0:0. BSE—„33“ FC 8:1 (3:0). Törekvés—Fér.
Vasutas 6:8 (4:1). UTE—111. kér. TVE 3:1 (2:1).
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Bárány István dr. elődei
Tizenegy magyar uszóvilágrekord szerepel
a világrekordlístán
Bárány István dr.-nak, a magyar Európa-bnJEurópa-baj- i Dicsben 1005-ben felállított 1:05.0 mp.«, Idejénoknak párizsi sikerei az aktualitás
tLí—...i. homlokle-1
1...... hí
ve]_ x 22O yardot úszásban is világrekordot tarrébe állítják az egri bajnokuszó nagy elődeit.
tott Halmay, még pedig 1908 júniustól 1909
márciusig, 2 p. 26.8 mp.-es idővel. 400 méteren
Világrekorderek, Európabajnokok kerültek
Kinyeri 5:29 mp.-cel volt világrekorder 1912ki a magyar uszósporl reprezentánsainak
ben 2 hónapig, mig Lat Torres Béla megdöntötte
sorából
Kenyéri világrekordját 5:28.4 mp.-cel.
már hosszú évtizedekkel ezelőtt.
Mellúszásban sem állottunk valamikor oly
1895-ben Bécsben rendezték az első Európa
bajnokságot, amelynek rövidtávú, 100 méteres rosszul, mint most.
Az első 100 m. melluszó világrekordot Baversenyét Hajós Alfréd kormányfőlanácsos, a
ronyl András állította fel
fedett uszoda építőművésze nyerte meg 1 p 27.8
mp alatt a bécsi Wolf és a magyar Biegelbauer Bécsben 1907-ben 1:24 mp.-ces idővel. A belga
előtt. Hajós a következő évben megvédte Európa- Courbet megdöntötte ugyan ezt a rekordot, de
bajnok8ágát, amikor az előtte beérkezett Toldi Ödön 1910-ben visszahozta 1:21.8 mp.-ces
Gráfl Ödönt keresztezés cimén diszkvaliflkállák idejével. Tizenkét év múlva Sípos Márton sze
és igy Hajós lelt az első 1:22 mp.-cel. Grfifl a rezte vissza Magyarországnak a rekordot 1:16.2
következő esztendőben, 1897-ben rekompen mp.-es idejével és Rademacher csak három év
zálta magát, ö nyerte a rövidtávú Európabaj- múlva tudta elhódítani.
nokságot 1:21.2 mp. alatt.
A 220 yardos mellúszásban Baronyl, majd
Toldi védett világrekordot, a 100 m. hátuszdsban
A világrekordlista 11 magyar uszóvllágrepedig 1911-ben Baronyl András úszott 1:18.8
kordról számol be.
mp.-ces rekordidőt.
A világrekordok rekorderei: Duke Kahanamoku
A 200 m. hátuszásban Bitskey Aladár világ
4, Weissmüller 5 és Dániel 2 világrekorddal.
rekordja nem volt hitelesíthető, mig Wendelin
100 méteren Halmay Zoltán volt az első
400 m. hátuszőrekordja 1911-ben csaknem fél
világrekorder,
évig élt.

KÜLFÖLDI SPORTNDPLÓ
Ferencváros döntetlent
el második mérkőzésén
Zágrábban
Concordia —Ferencváros 2:2 (2:1)
Zágráb, agusztus 30.
(A Hétfői ......
Napló
____tudósítójának
_____ ,____ ..
telefonjelen..............
tété.) A zöldfehérek kétnapos gyenge ered
ménye ellenére is, a zágrábi közönség nemcsak
megelégedett volt a csapat teljesítményével, de
el volt ragadtatva tőle, amivel lényegesen el
lensúlyozta Újpest legutóbbi nívón aluli telje
sítményét. A jubiláló Concordia elleni vasár
napi mérkőzést
a pontos passzjáték, a precla technikai
készség jellemezte,
ám a lendület hiányzott a csapatból. Ezúttal a
halfsor túlságosan defenzív játékot követett, a
csatársort teljesen magára hagyta, úgyhogy ha
ezt a hibát nem követi el a csapat, úgy három
négygólos győzelmet arathatott volna.
Az első félidőben ál
landó fölényben volt a
Ferencváros s gyönyörű
akcióit a közönség sor
ban megtapsolta. A helyi
csapat szerencsés körül
mények
közt
kezdett,
amennyiben az 5. perc
ben Valjárevtcs, a 12-ikben pedig Siskovtcs ré
vén már 2.0 arányban
vezetett. Ekkor a Ferencváros
állandó
föKohut
lénybe került s

■ 27. percben Kohut révén védhetetlen gólt
ért el. (2:1.)
Szünet után megváltozott a helyzet, amenynyiben ekkor a Concordia támadott többet, a
Ferencvároson a fáradság jelei kezdtek mutat
kozni. A 30. percben
Kohut révén egyenlített a Fradi. (2:2.)
Ezután a csapat igen szép iskolajátékot Ját
szott, ám hiányzott az együttesből az elán s igy

további eredményt nem tudott elérni. ’Á Fe
rencváros csapatából Amsei parádés védéseit a
közönség állandóan tetszésnyilvánítással hono
rálta. Rajta kivül „az öreg" Takács mutatott
jó Játékot, a csatársorban pedig Kohut reme
kelt, akit a közönség a meccs végén külön ün
neplésben részesített.

Magyar tenniszezők
győzelme Belgrádban
Belgrád, augusztus 80.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefőnjeiéntété.) A több nap óta tartó nemzetközi tenniszverseny küzdelmei során vasárnap két ver
senyszámban játszották le a döntőket. A nap
legnagyobb meglepetését a magyar Gabrovltz
keltette, aki Schlfent 6:8, 7:5, 7:5 arányban
legyőzte az elődöntők során. A másik meg
lepetést Vodicka szolgáltatta, aki 5 esetben
megverte a favorit Kukuljevicset. A döntőben
Vodicskának Gabrovitzot is sikerült legyőznie.
Férfiegyes döntő: Voditzka—Gabrovitz 8:6,
6:4, 2:6, 6:2, 6:1. A győztes a Jugoszláv király
kupáját nyerte.
Férfipáros: MáríTy, Kadovitz—Konevlc—Cseleketinszky 6:1, 6:4. A Gabrovitz—Zichy grófpár az elődöntőben a Márffv—Radovltz-párt
6:4 arányban győzte le s ezzel a győzelmére!
a döntőbe jutott.
Vegyespáros:
Gnbrovitz—Hammer-pár—Krasin—Traverz-pár 7:5, 6:0. A Gabrovitz—Ham
mer-pár a döntőbe jutott.
A nöl egyes döntőjét a német Hammeri kis
asszony nyerte 6:0, 6:2 arányban, Korotvlecka
kisasszony felett aratott győzelmével s meg
nyerte a királyné serlegét.

Legyőzték a magyar bajnokcsapatot
Kolozsvárott
Universitafta—Újpest 5:4 (3:3)
Kolozsvár, aug. 80.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A mérkőzés egyenlő ellenfelek páratla
nul érdekes küzdelmet mutatta. A bíró a máso
dik félidő elején P. Szabót kiállította. A hete
dik percben Surlasiu révén a kolozsváriak
szerezték meg a vezetést (1:0), majd a 20.
percben Auer lövése a kapusról visszapattanva,
Steiner elé került, aki kiegyenlített (1:1). A 24.
percben Surlasiu lövését Huber visszaütötte s
ekkor ismét sikerült Abrudan révén a helyi
csapatnak vezetéshez jutnia. A 37. percben P.
Szabó egyenlített (2:2). A következő percben
Steiner a kifutó kapus mellett megszerezte a
harmadik újpesti gólt (2:3), azonban befejezés
előtt két perccel az egyetemiek a tizenhatosról
szabadrúgást küldtek a' lila-fehér kapura s az
Indiszponált Huber ezt a védhető lövést Sur
lasiu elé bokszolta, aki egyenlített (3:3).
Szünet után az ötödik percben P. Szabó be
adásából Szalay révén már a negyedik gólt ér-

ték el az újpestiek (3:4) s a csapat oly elánnal
dolgozott, hogy győzelmét alig lehetett elvi
tatni. A tizenhatodik percben Tabac az Universitatea szélsője lefutott, a tizenhatos vonalon
fautolták, melyért a biró tizenegyest adott.
Újpest csapata percektg reklamált, aminek az
lett az eredménye, hogy P. Szabót a bíró ki
állította, a büntetőrugást pedig Krishofer jut
tatta a hálóba (4:4). A 81. percben Surlasiu
megszerezte a házigazdacsapat győzelmét (5:4).
Ez a gól olymódon született, hogy a labda
felső kapufáról a vonalra pattant, közben &
kapust is érte, azonban a bíró szlgoruan gólt
ítélt.
Újpest csapata le akart vonulni elkesere
désében, azonban Langfclder igazgató ezt
megakadályozta

visszaterelte a Játékosokat a pályára, úgy
hogy a mérkőzést minden incidens nélkül be
fejeztették.
t

A Hungária szép győzelemmel köszörülte ki
V
az elsőnapi iélsikert
Hungária —Jugoslavi ja 6:3 (3:3)
ellen. A csapatban csupán annyi változta tör
tónt, hogy
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelenHauer helyett Cseh II. játszott a támadó
tite.) A kékfehérek ötezer ,néző előtt Gostics
sorban.
biró bíráskodása mellett, az előző napi csapattál álltak ki a sokszoros bajnok Jugoslavija A Hungária ezúttal sokkal szebb és jobb játéBelgrád, augusztus 30.

kot mutatott, mint szombaton, úgyhogy telje*
sitményével a közönséget teljes egészében meghódította. i Lendületes Hungárja-támadásokkal
kezdődött a mérkőzés, mégía ■ 3. percben csak*
nem a belgrádiak értek el gólt. A 12. percben
Hirzer—Tlcska-összjáték után utóbbi megszeg
rezte a vezetést (1:0). Két perc múlva Kalmáa
lefutotta a védelmet s húsz méterről lóit pompás góllá a hálóban kötött ki (2:0). Két perc:
múlva Ticska egy nagyszerű helyzetei hagyott
kiaknázatlanul, majd közvetlenül utána Kal
már a kapu mellé fejelt. Ezután két Hungária*
korner következett, melyeket a nagy lelkese
déssel Játszó Jugoslavija-védelem sikerrel parí
rozott. A 24. percben Kalmárt a tizenhatoson
belül faultolják, azonban a bíró kivitte a lab
dát a büntető területen kivül s onnan lövetett
szabadrúgást, mely azonban nem sikerült. A
30. percben Mandl elengedte Zecsevlcset, aki
védhetetlen gólt szerzett csapatának (2:1). A
38. percben Nikolics Kocsis súlyos hibáját ki
használva, megszökött s közelről kiegyenlített
(2:2). A Hungária ezután hatalmas tempót dik-

Barátkg

Ticska

tált s a 43. percben komért követő kavarodás
ból Cseh II. ismét megszerezte a vezetést. Ám
a kékfehérek nem sokáig örülhettek ennek,
miután pár másodperccel a befejezés előtt
Zecsevicsnek Ismét sikerült kiegyenlíteni (3:3).
Szünet után Kiéber helyett Rebró állt be a
csapatba. A harmadik percben Kalmár éles
lövését a kapus kibokszolta s a befutó Barátky
a hálóba küldte a labdát (4:3). Ezután gyö-,
nyörü Hungárla-akciók következnek s a 13.
percben Kalmár ötre szaporítja a gólok szá
mát (5:3). A 18. percben
Kocsis szerencsétlenül összefejel MllosevíccmI, mindkettőjüket kiviszik a pályára
• ettől kezdve tíz-tíz emberrel játszanak a
csapatok.
Hirzer Irány'tásával döntő fölénybe kerül a
Hungária s a 31. percben Kalmár tizenötméteres
hatalmas lövése beállítja a végeredményt. Az
utolsó negyedórában
a magyar együttes a kapnjdhoa szegrl ■
Jugoslavlját,
azonban a tömörtilt védelem minden góllövési
kísérletet meghiúsít. A Hungária játéka na
gyon tetszett, különösen a fedezet- és a csatár*
sor mutatott klasszis Játékot.

VILÁGSZEMLE
A FINNEK GYŐZNEK,
DE A SVÉDEK JAVÍTANAK REKORDOT.
Kétnapos nagy atlétikai viadalban mérkőzött
meg Finn- és Svédország. Győztek a finnek
104.76 ponttal. Tizenhét számból tizenkettőt
nyertek meg, rekordot azonban a svédek javí
tottak. Rúdugrásban Elndblad 413 cm-rel éa
a hármasugrásban Svelsson 15.13 m-rel szerzett
uj rekordot. A verseny kiemelkedő eredményei:
súly (K. Jfirvlnen) 15.40 m., 200 m. (A. Fürvlnen) 22.2 mp., 400 m. (A. Furvlnen) 49.2 mp.l
gerely (Pentttelö) 68.30 m. 10.000 m.: (Nurmi)
30 p. 50.6 mp., 1500 m.: (Purje) 3 p. 53.6 mp.
A TEMESVÁRI PROFICSAPAT NAGY
GYŐZELME.
Temesvárról jelentik: Ripensia—Gyapjulpar
12:2.
ÚJVIDÉK NAGY GYŐZELME
SZABADKA FELETT.
Újvidékről jelentik: Újvidék válogatott csa
pata vasárnap Szabadka válogatottjait 7:2
(6:0) arányban legyőzte. Szabadkán a ZSÁK—
Zomborl Sport alszövetségi bajnoki döntő mér
kőzést játszották le, amely 2:2 (1:0) döntetlen
eredménnyel végződött. Az alszövetségi baj
nokságot a szabadkai ZSÁK csapata nyerte.
CSEHSZLOVÁK FUTBALLEREDMÉNYEK
Prága: Viktória Ziskov—DFC 4:2 (1:2). <-»
Pozsony: Ligeti—Bratislava 4:2 (2:1).
AZ OLASZ AMATŐR BOXOLÓK 9:7 ARÁNY*
BÁN LEGYŐZTÉK A BAJOROKAT.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) Vasárnap tartották meg Olaszország—
Bajorország arntör boxmeccsét, amely az ola
szok 9:7 arányú győzelmével végződött.

BÉLIAT MEGHALT
Pária, aug. 30.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Réliat, a kitűnő 400-as francia
futó hirtelen meghalt.
X Szieberth Imre kormánytanácsos. A kor
mányzó Szieberth Imrét, a Magyar Birkózó
Szövetség társelnökéi a testnevelés terén szer
zett érdemel elismeréséül
kormánytanácsossá
nevezte ki. A sporttársadalom a kitüntetés hí
rét örömmel fogadta, mert Szieberth több mint
30 éven keresztül dolgozott önzetlenül csaknem
minden sportágban az ifjúság testnevelése ér
dekében.
X As Alföld kerékpárosbajnokságánnk célja
vasárnap Debrecenben volt.
Az eredmények
Főversenyzők: 1. Molnár
(SzMÁV). 2. Stiebll
(DVSC). 3. Kocsis
(K. MOVE).
4. Bajusf
(DVSC).
—
Szeniorversenyzők:
1. Nagy,
(DVSC). 2. Tímár (Sz.MÁV). 3. Puskás (DVSC).
4. Palásti (Sz.MAV). — A pontversenyben: 1.
DVSC 155 pont. 2. Sz. MÁV 105 pont. 3. Kar*
cagi MOVE 75 pont.
X Á Lapterjesztők futballcsapata első baj
noki meccsén 0:0 nrányban váratlanul játszott
az Orvosi Műszerészek csapatávaL
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Tíz számban győztek a magyar atléták,
a lengyeleknek csak kettőre tellett
Magyarország—Lengyelország 51:25
Kralovska-Hota, aug. 80.
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
Iht.) As Immár világhíressé fejlődött magyar
gtMlagárda a berliniek, finnek, franciák, oszt
rákok é» Iámét a berliniek ét olaszok felett
aratott aorozatot győzelmei után ujabb
pompát diadalt aratott a lengyelek feleik
’A lengyelekkel 1929-ben Budapesten találkoz
tunk először * a magyar atlétika akkor is, mi
ként ezúttal másodízben diadallal tért meg a
harcból. A reváns színhelyéül a lengyelek a
Kattowitz közelségében lévő Kralovska-Hutát
jelölték ki. A kis városka egész környékét
Jázba hozta a magyar atléták hire s a nagyobb
városokból Is sok sportbarát utazott el a kies
lengyel fürdőhelyre, úgyhogy közel ötezer főnyi
közönség unit szemtanúja a magyar atlétika
ez upremáciá jónak.
A 12 teámból álló, országok közötti vertényben a magyarok 10 számban győzedel
meskedtek, míg a lengyeleknek csak az

Végeredményben a magyarok 51:15 arányú fö
lényei győzelmivel végződött az ujabb ma
gyar-lengyel nemzetek közötti atlétikai mérkő
zés. A részletes eredmények a következők:
400 m-es gátfutás: t. Nagy 56.4 mp. 2. KostIrzevskl (lengyel) 56 7 mp. — 1500 in. sikfutás:
1. Kusocinski (lengyel) 4026 mp., 2. Petklevicz 4:04 mp., 3. Govrlk (magyar) 4:27 mp.
Távolugrál: 1. Balogh (magyar) 737.5 cm., 2.
Megyeri (magyar) 727 cm., 3. novák (lengyel)
721.5 cm.
Sulydobás: Dr. Darányi (magyar) 15.20 m.
2 Horváth (magyar) 14.82 m., 3. Helyas (len
gyel) 14.05 m.
400 m-es síkfutás-, j. Zsitval 60 mp., 2. Szalay
50.1 mp., 3. Viniakovski (lengyel) 50.4 mp.
Magasugrás: 1. Bódossy (magyar) 183 cm., 2Shmiél (lengyel) 183 cm. (lengyel rekordl), 3.
Késmárki (magyar) 183 cm.
110 m-es gátfutás-. 1. Kovács (magyar) 15.4
mp., 2. Jávor (magyar) 15.6 mp., 3. Novosievski
(lengyel) 15.6 mp.

Bhlogh

Ziltvay

1500 éa a 2000 méteres síkfutást sikerült
megnyerniük.
’A magyar atléták közül a távolugrók, nevezete
sen Balogh és Megyeri szerepeltek a legjobb
eredménnyel, utánuk Darányi dr. IS méteren
felüli éa a 18 éves Horváth közel tizenöt méte
res eredménye emelkedik ki az állagon felüli
teljesítmények közül. Diszkoszvetőink it ge
relydobóink formán alul szerepeltek, de vi
szonylag gyengébb teljesítményük is elég volt
a győzelemhez, melynek aránya azért nem lehet
kedvezőbb ránknézve, mert
a 2—2—1 pontozás nem Juttatja kifejezésre
a nagy magyar fölényt s Inkább a gyengébb
lengyeleknek kedvez.

Darányi dr.

800 m-es síkfutás: 1. Zsitval (magyar) 1:57.8
mp., 2. Lázár (magyar) 1:58.9 mp., 3. Lesiczki
(lengyel).
Gerelyvetés: 1. Szepes 61.05 m, 2. Mykrut
(lengyel) 59.16 m. (lengyel rekord!), 8. Takács
(magyar) 55.45 m.
5000 m. síkfutás: 1. Kusocinski (lengyel,
15:17.6 mp., 2. Hevele (magyar) 15:51.8 mp., 3.
Kelen (magyar) 15.53.
Diszkoszvetés: 1. Madarász (magyar) 45.69
m., 2. Donogán (magyar) 45.40 mü 3. Helyas
(lengyel) 43.03 m.
4-szer 200 m-es staféta: 1. Magyarország
1:29.8 mp., 2. Lengyelország 1:30.9 mp. (lengyel
rekordl)

Parázs botrány az ökölvívó
Európa-bajnokságon
zelmet aratott a sokszoros belga bajnok felett.
A 10. menetben beállott a sötétség s a közön
ség orditva követelte a mérkőzések befejezését.
A rendezőség, minthogy a verseny a futballpálya közepén zajlott le, villanyfelszerelisről
nem gondoskodhatott s igy a rendkívül fontos
döntő meccset teljes sötétségben bonyolították
le. A közönség nagy része nem látott a küzde
lemből semmit s efölötti dühében
az ülőpárnákat, székeket s köveket dobált
a rlngbe.
A mérkőzés végén a győztes Müllert gyufavllágltás mellett vitték vállukon az öltözőbe.
A
rendőrség 25 renitens nézőt letartóztatott.

Prenn 50.000 márkáért
a „Tilden-cirkusz“-hoz szerződik
A DFB uj rendelete a professzionalizmussal kapcsolatban —
22.000 ember a kuglibajnokság döntőjén
Berlln, augusztus 29.

A Prtuuen, amely minden évben tagja a baj
noki finálé mezőnyéinek, ax Idén — úgy látszik
— a Herlha fölé kerekedik. Most legutóbb 2:2re végzett a bajnokcsapattal, de a játék képe
azt mutatta, hogy a Preusscn egy teljes klaszszlssal Jobb, mint a Hertha. A rossz nyelvek
szerint
a Preossen pontosabban fizeti as amatőr
futballistákat, mint a bajnokcsapat
★

tudomására Jut, hogy
valamelyik klub fizeti Játékosait, úgy rög
töni hatállyal beszünteti az illető klub mű
ködését.
Ha a DFB a fenti fenyegetését beváltja, ak
kor Németországban azonnali hatállyal megszű
nik a futballiport. Am a német egyesületnek
bizonyára lesz gondja arra is, hogy a dolog ne
jusson a szövetség tudomására.

★

Berlinben igen népszerű sport a kuglizás is.
Most dőltek el a kuglibajnokságok és a kuglizás
Prenn. Németország többszörös tenniszbaj- népszerűségét misem Jellemzi jobban, mint a
noka, ajánlatot kapott a „Tilden-crikusz" pénz bajnoki finálé nézőszáma. A bajnoki döntőn
emberétől, hogy hnjózzon ál Amerikába és
ugyanis nem kevesebb, mint 22.000 néző jelent
meg.
Palásti László.
térjen ál a profistátuszba.
A vállalkozó havi 50.000 márka fizetést ajánlott
fel és feltétlenül azt szabta meg, hogy Prenn
OSZTRÁK LIGAEREDMÉNYEK:
már szeptember 1-én üljön hajóra.
Pécsből jelentik: Az osztrák ligabajnokság
Alkalmam volt beszélni Prennel, aki kijelen második fordulójában a következő eredmények
tette, hogy az ajánlatról csak az újságokból ér voltak: Admira—FAC 1:1 (1:1), Nicholson—
tesült és nem megy profinak. Hozzátette azon — 11AKOAH 3:1 (1:Q). Vienna—Radig 3:0 (1:0),
ban. hogy
Austria—WSC 4:2 (3:0).
egy jő lennIszJátékosnak okvetlen profivá
Bicsből jelentik: Az oszták dekatlonfoajnokSá
kell válnia,
Wessely nyerte 7676.45 pontos rekordered
mert még a szlnamatőröket Is projsssxionixmus- got
ménnyel, 2. Steril 6427 ponttal, 8. Reissmann
sál vádolják.
Beavatott körök véleménye szerint Prenn az 6105 ponttal.
Kopenhágából jelentik: A professzionista
ajánlatot megkapta, sőt cl Is fogadta és szep
európa-flyverbajnokságot a dán Fáik Hantén
tember 1 én már át Is hajózik az Újvilágba.
nyerte
a francia Michard előtt.
•A

A DFB a német fulballazövelség. IndvaleSVÁJC LEGYŐZTE OLASZORSZÁGOT.
vöen a rideg amatőr álláspontot képviseli, noha
köztudomás szerint, Németországban látszik a
Bernből jelentik: Vasárnap játszották le a
Svájc—Olaszország mérkőzést, melvet a sváj
legtöbb ólamatőr.
...
A fulballsrövctség most Mlgoru ukárt borsó- ciak nagy meglepetésre 3:1 (2.0) arányban meg
lolt ki, amelynek értelmében, ha a szövetség nyertek.

BUKAREST VÁLOGATOTT CSAPATÁNAK
GYŐZELME NÉMETORSZÁGBAN
Damigbál Jelentik: A Daniig—Bukarest ví
rusok kSrölU labdarugó mérkóróa Bukarut 5:1
(1:0) aránya yyőttlmével végződött.
A NÉMET ATLÉTÁK NAGY SÍKÉBE
AZ ANGOLOK ELLEN.
Köln, augusztus M.

(A Hétföl Napló tudósítóidnak tetefonjelentéit.) Közel 15000 főnyi közönség
előtt tartóink meg az itteni Stadionban
Németornáy és Anglia atlétikai mérkőzését,
amely a németek 7.5—1.5 arányú győzel
mével végződött. At eredmények végig ki
válóak:
4X100 m. staféta: 1. Németország 41.1
mp. 2. Anglia 41.8 mp. — 4X400 m. sta
féta: 1. Anglia 3.15 mp. 2. Németország
3:15.2 mp. — 4X800 m. staféta: 1. Német
ország 7:45.8 mp. 2. Anglia 7:46.4 mp. —
4X710 m. gát: 1. Németország 59.2 mp. 2.
Anglia 50.9 mp. — 4X1500 m. staféta: 1.
Anglia 15:55.6 mp. 2. Németország 16.06
mp. — Olimpiai staféta: 1. Anglia 3.27 mp.
2. Németország 3:27.2 mp. — Távolugrás:
1. Köchermann és Möller (Németország)
720 cm. 3. Cohen (angol) 672 cm. — Ma
gasugrás: Köppke, Bornhöfft és Land (né
met) 187 cm. 2. Turner (angol) 187 cm. —
Rúdugrás: 1. Möller (német) 380 cm. 2.
Rittcr (német) 370 cm. — Diszkosz:
1.
Hirschfeld (német) 45.85 m. 2. Iloflmeister
(német) 44.52 m. — Sulydobás: Hirschfeld
(német) 15.63 m.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK
X Megindult a futballazezon
Nyugaton.
Vasárnap a Nyugatmagyar LASz bajnoki sze
zonja is megkezdődött és a következő eredmé
nyeket hozta: Sopron: ETO—SFC 2:2 (1:1).
Magyaróvár: Győri AC.—Magyaróvár! AC 10:2
(8:0). Tapolca: Tapolcai IAC—Zalaegerszegi
MOVE 4:1 (2:1). Zalaegerszeg: ZTE—P. Pamut
gyár 2:2 (1:0).
X A Szegedi FC ujabb kiadós tréninget tar
tott. Szegedről Jelentik: A Szegedi FC—Móravárosi TE 11:1 (7:1). Az uj szegedi egyesület
több amatőrjátékost kipróbált, akikkel a má
sodik ligában szándékszik startolni, A gólokat
Korányi II. (5), Stemler és Harmath (2—-2),
Pólyák és Hernády (1‘—1) szerezték.
X A VAC-ot Diósgyőrött kiverték a Ma
gyar Kupából. A VÁC FC Diósgyőrött a
DVTK-val játszotta vasárnap Magyar Kupa
mérkőzését, amelyet 3:2 (2:1) arányban a
diósgyőri csapat nyert meg és igy a fővárosi
proficsapat kiesett a Kupa-küzdelmekből.
A diósgyőri csapat lelkesebb, a budapesti
professzionista együttes technikásabb Játé
kot mutatott. Kiegyenlitett játék után a 18.
percben Boha lőtte a vezető gólt. Pár perc
múlva 11-esből Koisch kettőre emelte a
gólok számát. A VÁC ettől kezdve komo
lyabban vette a játékot és a félidő vége felé
Blau révén védelmi hibából egy góljai szé
pített az eredményen. Szünet után a tempó
erősebb lett, a 6. percben Schwarcz beadásá
ból Singer kiegyenlített. A közönség a vi
déki együttes összeroppanását várta, a DVTK
azonban jobban birta a tempót és pár perc
cel a játékidő vége előtt 11-esből Possteiner
révén megszerezte a győzelmet jelentő gólt.
X A MÁV Sportegyesttlctelnek Ligája atlé
tikai bajnoki versenye. A MÁV Sportegyesüle
teinek Ligája országos atlétikai bajnoki viada
lán a pontversenyben az egyesületek helyezési
sorrendje a következő: 1. Törekvés 91 p. 2.
Nyíregyháza 51 p. 8. Szolnok 43 p. 4. Miskolc
30 p. 5. Debrecen 26 p. 6. Testvériség 7 pont.
7. Dunakeszi Magyarság 1 pont.
X Egy székesfehérvári futballista súlyos sé
rülése. Vasárnap játszották le Székesfehérvá
rott az ARAK—Várpalotai Unió II. osztályú
bajnoki mérkőrést, amelyen Baráth Istvánt, a
Várpalotai Unió centerét olyan szerencsétlenül
rúgták le, hogy balcombcsontrepedést szenve
dett. A mentők kórházba szállították.
X Jogerős a Törekvés országos futballbajnoksága. Debrecenből jelentik: Vasárnap
játszották le a megismételt bajnoki mérkő
zést, amelyet az NyKISE 2:1 (0:1) arány
ban ismét megnyert és ezáltal megnyerte a
keleti
kerület
bajnokságát. Az első gólt
ötvös révén a DKASE érte el, az NyKISE
a II. félidőben Denke góljával egyenlített ki,
majd Asztalos gólja a győzelmet is meg
hozta.
X A Testvériség vándordíja* kerékpárverse
nye.
A Testvériség vándordijas kerépárversenvt rendezett a bécsi országúton 160 km-es
távon, amelyen öt kategóriában 180 versenyző
indult. A vésenyt nehéz küzdelem után a kopenhágni világbajnoki versenyről szombaton
visszaérkezett Nemes nyerte, mintegy 400 mé
terrel. Eredmények: főversenyzök (táv 160 km ):
l. Nemes (Postás) 4 óra 53 p. 15 mp., 2. Olaj
(Testvériség) 4 óra 54 p. 30 mp., 3. Baranek
(Viktória) rajta, 4. Pósz (Diadal) rajta, 5.
Wittner (Árpád KK.) rajta.
X A BESzKÁRT döntetlenje a Somogygyal. Kaposvárról Jelentik: A BESzKART
csapata vasárnap a Somogy ellen mérkőzött
mintegy 1000 néző előtt. A pesti amatőr
csapat tetszetős játék után 2:2 (1:1) arány
ban döntetlenül végzett. Góljait Bércet, a
Somogy ét pedig Miklőssy és Lovag lölte.

Budapest, IMI anymhut »f.

x Aa amszterdami szellemi olimpián baj
nokának két uj könyve. A magyar sportiroda-'’
lom két szenzációs müvei gazdagodott. Mind a
két könyvnek Mező Ferenc dr. áll. reálgimná
ziumi tanár, az amszterdami szellemi olimpiász
bajnoka, az antik hellén olimpiai játékok tör
ténetírója a szerzője. „A magyar sport múltja
és jelene" a Mátyás király reálgimnázium érte
sítőjének a disze. A cim mindent megmagyaráz.
„Molnár Lajos sportlró élete", egy régi nagy
nevű sportférfiu tartalmas életét rajzolja meg
az ifjú nemzedék előtt. Mind a két mü olvas
mánynak élvezetes, amellett minden sport
könyvtárnak nélkülözhetetlen kelléke.
X Egyelőre nincs román túra. Vasárnap
este Bukarestből érkezett hir szerint a román
belügyminiszter 42.819. számú, augusztus 29-én
kelt rendeletével a magyar sportegyesületeknek
— a sportnak bárminő ágát is képviseljék, —
megtiltotta Erdélybe és Bánátba való beutazdsubát. Hir szerint az összes erdélyi és bánáti
egyesületek küldöttségilcg keresik fel Bukarest
ben a belügyminisztert s kérni fogják a reájuk
nézve rendkivül káros Intézkedés felfüggesztősére. Erre azonban pillanatnyilag semmi remény
nincs s igy a magyar egyesületeknek el kell
l'észiilniök arra az eshetőségre, hogy az ősz
folyamán már túrát nem abszolválhatnak Ro
mánia területén.
X A diadalmas európabajnoki uszóexpedicló parádés fogadtatására készül a MUSz,
amely Homonnay Tivadar dr. elnök, Sehm
Ottó dr. és ifjabb nagybányai vitéz Horthy
Miklós társelnökök, Schubert József, Méray
János főtitkár és Náday Imre pénztáros
részvételével ma megbeszélést tart, amelynek tárgya a Párisból győzedelmesen haza
térő magyar uszógárda ünnepélyes fogadta
tása. A társadalmi egyesületek, sporíegyesületek és a főváros részvételével megtartandó
nagyszabású fogadás előkészületei már meg
indultak.

LÓSPOftT
Budapesti lóversenyek
Musset nyerte a Koznia
Ferenc emlékversenyt
A turf társadalmának élénk érdeklődése mel
lett futották le vasárnap a kísérleti jellegű
Kozma Ferenc-emlékversenyt. A minden tekin
tetben értékes verseny mezőnye messze felül
haladta az utóbbi évekét. A legfiatalabb év
járat legjobb képviselői ellen a háromévesek
három kitűnő flyerje vette fel a küzdelmet:
Musset, Thank you és Gitano. Ezek közül
Thank you és Gitano sánszát nagy súlyúk erő
sen csökkentette, Musset ellenben reális körül
mények között startolt s meg is nyerte a ver
senyt. Az indokolatlan istállópletykák alapján
a közönség óriási favorittá tette meg a kétéves
Casanovát, de ennek semmi szerepe sem volt
a versenyben és már 500 méter után teljesen
kiesett a küzdelemből. A kétévesek közül Kar
társ bizonyult a legjobbnak, mely második lett
Thank you előtt. Kellemetlenül érintette a kö
zönséget Wotan kudarca mindjárt az első fu
tamban. Wotan kimagasló sánsza ellenére helyeretlenül futott. A favoritok a többi futam
ban is cserben hagyták n fogadókat s közülük
csak Orpington és Martell feleltek meg a biza
lomnak, de ez utóbbi is csak holtversenyben.
A kettősfogadások
futamait két autszájder:
Dárius és Pertinax nyerték, természetes tehát,
hogy az osztalék is busás volt: 5 pengőre 1311
pengő. Pertinax győzelme különösen sport
szempontból okozott nagy meglepetést, mert
eddig rövid távolságra is gyöngének bizonyult,
ma pedig a 2800 méter lefutása után is erős
maradt az Arvalegénnycj vívott finisre. A rész
letes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Isekutz Gy. Cortlna (2«)
Csuta. 2. Kitáblázás (8) Teltschik. 3. Mungó
(5) Klimscha. F. m.: Madár, Mirjam, Farsang,
Discus, Szigetvár, Wotan. Tót.: 10:34, 14, 26,
18. — II. FUTAM. 1. Kengyeli ménes Dárius
(5) Csapiár. 2. Puszta (6) Teltschik. 3. Renaissáncé (4) Kaszián F. F. m.: Tékozló, Robogó,
Kobenzl, Románc, Herbstzeitlose, Fababa, Verily. Tót.: 10:03, 26, 37, 22. — IIL FUTAM. 1.
Kengyeli ménes Musset (2) Csapiár. 2. Kartárs
(4) Sejbal. 3. Thank you (10) Balog. F. m.:
Gitano, Casanova, Jósnő. Tót.: 10:71, 28, 24. —
IV. FUTAM. 1. dr. Gárdony P. Orpington
(3 reá) Esch. 2. Tamerlan (4) Csapiár. 3.
Repris (2) Balog. F. m.: Csaló. Tót.: 10:13. —
V. FUTAM. 1. Lesvári ménes Pertinax (8)
Weissbach. 2. Árvalegény (6) Balog. 3. Péter
(l’/i) Esch. F. m.: Kr.táng, Csopak, Samara,
Tárnok, Obsitos, Pityke, Bonvecchiali,
Héra.
Tol.: 10:237, 48, 25, 15. — VI. FUTAM. 1. Mr.
C. Wood Martell (%) Sejbal és Klasánszky Zs.
Levendula II. (6) Klimscha holtversenyben. 3.
Komámuram (3) Esch. F. m.: Búzavirág, Türe
lem, Finum Rózsi, Suhancz. Tót.: 10:12 és 40.
Helyre: 13, 16, 17.

A MAGYAR
LtOVAREdADET
szeptember hó 5., 6., 8, 12., 13., 19., 20, 26,
27-én versenyt tart. Kezdete d. u. 3 óra. Hely
érak: I. úri 6 P, hölgv 4 P; II. hely 2.50 P;
HL hely 80 fill. Páholyülés 8 P, Ring 10 PTolalizatör, vendéglő minden helyen. Villamos
l—II. helyhez a 29-es, III. helyhez 24-es, 38-as
kocsikkal. HÉV-en I, II. III. helyhez. Aulobusz „A“ Vörösmarty-térről 1.40—2.35,
Oktogon-térről 1.45—2.40 óra között. Vissza
V. futam után. Atszállójcgy IP.______
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