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Kommunista tllntetéseK 
vasárnap Budapesten, ablah- 
beveréssel és Kardlapozássai

— ■■■■■■a^MKBieamMaassaa

A uacl-uton villamosok ablakait vertek be a garazda suhancok - Kávéházi es 
vendéglői ablakokat zúzlak össze a Podmanlczkv-utca környéken - Kőbányán 

a munkások megtámadták a soynort-tegiagyár főmérnökét
Rendörattakkai. kardlappal oszlattak szót a tüntetőket

Vasárnap este a Váci-uton, valamint a 
Podmaniczky-utca környékép kommunista 
uszitók által fölhecóclt éretlen suhancok iz
galmas jeleneteket rendeztek, a rendőrség 
azonban mindenütt résen állt,' csirájában 
elfojtotta a rendbontást és

száz százalékban biztosította a főváros
, rendjét.

úgyhogy a kommunisták kísérlete teljes 
mértékben kudarcot vallott.

Néhány nap óla a perifériákon, a gyár
negyedekben és a munkáslakta vidékeken 
röpiratokat terjesztettek, amelyekben a 
Kommunista Ifjúmunkások Pártja felszólí
totta a munkásságot, hogy szeptember G-án 
és 8-án rendezzen ifjúmunkás kommu- 
nisfa-napót, vonuljon az utcára és tüntes
se/). Amint ezek a lázitó tartalmú röpiratok 
megjelentek,
a rendőrség tudomást szerzett a dologról 

és a. főkapitányság politikai osztálya, fíeté- 
nyi Imre dr. főkapitányhelyetles irányításá
val hozzáfogott a tisztogatáshoz és megtette 
az előkészületeket, hogy biztosítsa a főváros 
békéjét és nyugalmát.

Szeptember 6-ára. vasárnapra 
pcrmanenciát rendeltek el 

a rendőrségen Az utcákon mindenütt kettős 
rendőrörjnratok cirkáltak és lovas, valamint 
kerékpáros őrjáratokat vezényeltek ki. A 
kerületi kapitányságok is készenlétben áll
tak. a főkapitányság politikai osztályára, 
valamint nr államrendészeti osztályra ne
gyedóránként érkeztek a jelentések a város 
különböző pontjairól, hogy mi történik az 
Utcákon.

Délelőtt féltizkor érkezett be az első jelen
tés arról, hogy

az éonőmunkások arénautl székháza 
előtt nagyobb tömeg gyülekezik.

Azonnal tendőrök siettek nz Arénn-utra. Az 
épitömnnkások székháza körül valóban kö
rülbelül ötszáz főnyi tömeg verődött össze, 
de kiderült, hogy óz ntm kommunista tünte
tés. hanem munkanélküli szociáldemokrata 
epitőniunkások érkeztek a székházban tar
tandó gyűlésre é» az utcán verődtek össze. 
A megeredt e<ö elől rövidesen bevonullak a 
búiba, ttgv, hogy itt semmiféle zavar nem 
volt. p

Egy részeg munkás botránya
Délután félháromkor u.labb Jelentés jött 

arról, hogv Kőbánván az óhegvi utca 16- szá
mú Szóért féle téglagyár telepén tüntetés 
folyik óg

megtámadták a gyár főmérnökét.
A X. kerületi kapitányságról, valamint a fő

kapitányságról csapatszállító autón rendőrök 
^bőgtek a téglagyár telepére, ahol 50-00 fő

nyi munkás, csoportba verődve hangosan szi
dalmazta a gyár vezetőségét, abcugolta a fő
mérnököt és néhányan

lázlló hangon kiabáltak.
' Etulek a csoportosulásnak s’em volt köze a 

kommunista naphoz. Itt az történt, hogy a 
gyár vezetősége elbocsátott egy Pollacsik Jó
zsef nevű munkást, aki szabálytalanul dolgo
zott, azonkívül állandóan izgatta a munkáso
kat és béremelést követelt. Pollacsik vasárnap 
megjelent a gyártelepen, beállított Káldor Ár
pád főmérnök hivatalába és kérte, hogy a 
munkakönyvét adja ki. A főmérnök, aki ma
gánügyben tartózkodott a hivatalban, fölszólí
totta Pollacsikot, hogy távozzon, ünnepnap 
van, jöjjön hétfőn a könyvéért. Pollacsik, aki 
ittas volt,

rátámadt a mérnökre és n zsebébe nyúlt, 
alighanem kést akart rántani.

Káldor főmérnök nem ijedt meg, megragadta 
és kituszkolta az irodából.

Pollacsik hangosan kiabált:
— Most leszámolok veledI Tendáltad küld

tek el a gyárból, de most élve nem mégy el 
inneni

A részeg munkás ezután a gyártelepen lévő 
munkáslakásokba sietett,

nagy lármát csapott, fölverte a munkáso
kat

és a főmérnök ellen uszította őket. Körülbelül 
50 főnyi csoport az Irodához sietett s ott össze
verődve hangosan kiabált és tüntetett.

A rendőrök oszlásra szólították a csoportot. 
Legtöbben eltávozlak.

Pollacsik azonban egy Jung nevíl társával 
együtt ellenszegüli a rendőröknek, 

mire ezek elfogták és a kerületi kapitányságra 
állítottuk elő őket, ahol megindult ellenük az 
eljárás.

Bezúzott villamosablakok 
a Váci-uton

Esle 8 órakor azután megtörtént az első 
kommunista tüntetés. Az újpesti Népsziget 
irányából nyolc-tiz-tizenötös csoportokba 
verődve, nagyrészt

turiataruháa fiatalemberek
igyekeztek a Váci-uton át a város felé. Út
közben hangosan kiabáltak, tüntettek, szi
dalmazták a társadalmi rendet és

kommunista Izü jelszavakat kiabáltak.
A tüntetés hírére autón negyven rendőr 

sietett a Václ-ulra. Mire a rendőrök meg
érkeztek, a Váci-ut és Gyöngyösi-ut sarkán 
jártak a tüntetők. Körülbelül kétszázan le
hetlek és már garázda jelcneleket rendez
tek:

beverték két 11-ea villamos néhány 
ablakát,

de ar utasoknak szerencsére semmi bajuk 
sem történt, ■ . . v ------- -

A rendőrök oszlásra szólították a tünte
tőket, de amikor ezek tovább akarták foly
tatni a garázdálkodást, rendőrattak követ
kezett. és

kardlappal kergették szét a gubancokat. 
Az oszlalás közben G. Lajos 17 éves fü- 

szereslnas a karján és a fején kardlap
tól megsebesült. A mentők bekötözték 

és a Rókus-kórházba vitték.
A leghangosabb tüntetők közül a rend

őrök elfogták Budai Antal 49 éves napszá
most, valamint

nyolc fiatalkorú munkást, 
géplakatost, szabót, cukrászt, szobafestőt, 
vasöntőt és egy ügynököt. Ezeket előállí
tották a főkapitányságra.

Tüntetés a Podmaniczky- 
utcában

Kilenc óra tájban újabb tüntetést kísé
reltek meg a kommunista suhancok.

A Podmaniczky-utcúban, a Szinyei Merse*

Waífió fiüiügyminisxter tanácskozásai 
Genfben a fiossznlejáratu magyar 

kölcsönről
Apponyi Albert gróf, a svéd és görög megbízottá A Aözött dől el 
az elnökség kérdése a ma Aezdődő népszövetségi közgyűlésen

Ma délelőtt tíz ómkor kezdődik Genfben a | 
Népszövetség őszi közgyűlése, amelyre a ma
gyar kormány részéről szombaton esle megér- | 
kezelt Apponyi Albert gróf és Szterényi József 
báró. A magyar küldöttség harmadik tagja, 
Tánczos Gábor már péntek óla Genfben tartóz- 
kedik.

A közgyűlést megelőzőleg a Népszövetség ta
nácsa tart rövid ülést, majd Lerroux spanyol 
külügyminiszter, a Népszövetség elnöke meg
nyitja a plenáris közgyűlést és hosszabb be
szédben ismerteti a Népszövetség ezévl munkás
ságát és előterjeszti a főtitkári jelentést, amely 
a világ gazdasági és pénzügyi helyzetét ismer- 
leli. Lerroux beszéde után, egyúttal elbúcsúzik 
nz elnöki tisztségtől és megejtik az elnökválasz
tást. Külföldi lapokban Is, de nálunk is híradá
sok jelentek meg arról,

hogy a Népszövetség egyes számottevő ve
tető! Apponyi Albert grófot óhajtanák aa 
idén a Népszövetség elnöki székébe ültetni.
Mint Jő forrásból értesülünk, tulajdonképpen 

három állam delegációjának a vezetője Jöhet 
számba az elnökválasztásnál és pedig: a svéd 

I és görög megbízott, valamint Apponyi Albert 
gróf. Hogy azután a Népszövetség többsége ml- 

| kánt dönt, azt még sejteni «em lehet, de annyi

utca tájékán 50—60 főnyi tüntető csoporl 
verődött össze, hangosan •

tüntetett és zavarta az utca rendjét.
Néhány pillanat alatt ott termettek a rends 
örök és mivel a tüntetők nem engedelmes* 
kedtek a felszólításnak, kardlappal oszlat-* , 
ttí/c szét a zajongókat. A suhancok szétfutoh 
tak. Egy részük a Rózsa-utca és Szondy-utca 
irányában szaladt. A suhancok

beverték a Rózsa- és Szondy-utca sar
kán lévő Kohn-féle kávéház, valamint a 
Szondy-utca 53. szám alatti Kardos

vendéglő ablakait.
A rendőrök a tüntetők közül elfogták 

Kopper Ede és Kohn József kereskedősegé* 
deket és a kerületi kapitányságra .vitték’ 
majd onnan

előállították őket a főkapitányságra.
A főváros egyéb pontjain különben teljét 

volt a rend és a nyugalom és a kommunis* 
táknak ez az újabb kísérlete is teljesen cső* 
döt mondott.

bizonyos, hogy folynak már nz előzetes tanács
kozások az elnök személyét illetőleg és a léte
sítendő megállapodás kompromisszum utján 
Jön létre. Természetesen lesznek ellenzői is bi
zonyos oldalról Apponyi Albert gróf, il’etőlcg 
a magyar delegáció vezetőjének elnöksége ellen, 
u0yh°0ll még egyáltalában nincs döntés a: el
nök személyét illetőleg.

Az elnökválasztás után megindul a vita az 
előterjesztett főtitkári jelentés felelt és ez a 
vita alkalmat nvujt arra, hogv minden állam 
képviselője kifejtse nézetét nemcsak a jelentés 
tartalmára, hanem az aktuális nemzetközi poli
tikai. gazdasági és pénzügyi kérdésekre vonat
kozólag is.

Ugyancsak most döntenek afölött Is, hogy 
vájjon az európai bizottság együtt maradjon e, 
vagy pedig befejezettnek tekintsék működését. 
Valószínű, hogy ez az utóbbi lesz a döntés, 
mert az európai bizottság feladata tulajdon
képpen abban merüli ki, hogy megvitassa a 
Póneurópa-kérdést. Mivel ez. a kérdés most 
már lekerült a napirendről és mivel megszűnt 
az osztrák-német Anschluss kérdése Is, tulaj
donképpen

■a európai bizottság ténylegesen befejezte 
működését.
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Ma délután választja meg a népszövetségi 
közgyűlés az uj tanácstagokat is és ezután 
megnyitják ar. uj,

hatvanötödik UMmaakol.
Ugyanakkor meg'Aláaztjók a Népszövetségben 
a terve sett hat albizottság tagjait, amelyben 
minden állam képviselője benne van.

f Az ebi zottságok megalakulásuk után meg
kezdik tanárskoaáaaikat, amelyek körülbelül 
két hétig tartanak. Ezután ösaiehlvják újból a 
népsiövctségi közgyűlést, amelynek feladata az 
albizottságuk állal előterjesztett határozni! ja
vaslatokat megvitatni,

ElAreláhatólag a plánomban fel fog tzó*

A részvétnek végtelen 
áradata keresi fel 

a főherceg! családot
Szerdán temetik Izabella fdhercegasszonyf

Izabella főhercegnő ravatalát a budavári 
Mátyás-templomban állították fel vasárnap, 
B kora reggeli órákban.

Hatalmas emelvényen, rézkoporsóban 
nyugszik a főhercegasszony, a templom bal
oldalán levő Ázsia/ Szent Ferenc kápolnában 
lés n ravatalt elborították virágokkal. A ko
porsón Frigyet főherceg piros szegfűkből 
összeállított hatalmas koszorúja van és a 
koporsó •lőtt, párnákon, a főhercegasszony 
kitüntetései. Az égő kandeláberek és gyer- 
lyaszálak lobogása mellett ez „Itteni Szere- 
'let LcányaC'-rend kél apácája Imádkozik él* 
Japdóan és a szent nővérek óránként vált
óét egymást és térdepelve mondják szent 
imájukat a fÖhercegasszony lelki üdvéért.

Két diszruhás rendőr és a Községi Temet

A kormányzó vasárnap 
Gödöllőn villásreggelin látta 

vendégül Alfonz exkirályt
A kormányzó éa József főherceg látogatása a Rítzben

XIII. Alfonz, Spanyolország volt királya ter
mészetesen vasárnap Is vendége volt a magyar 
fővárosnak, hiszen, amint ismeretes,

Budapestéi marad szerdáig, mikor l> részt 
fog venni Izabella ffihcrccgtwSzony teme

tésén.
iá‘spanyol exklrály a lehető legeikluzfvabb 
életet éli Budapesten, kizárólag a főherceg! 
család tagjaival érintkezik és ezalól as elhatá
rozása alól csak egyetlen kivételt lett, mikor 

vasárnap délben meglátogatta Gödöllőn a 
’ magyar államfőt,
Bll vlllásreggellt adott a tiszteletére.

Tegnap II óra után érkezett vissza Hitt 
Brálióbell lakására a spanyol eikiróly. Mielőtt 
visszavonult volna, kiadta a rendelkezést, hogy 
reggel 8 óra felé költsék fel. így is történt. Az 
exkirály szohájábn kérette n reggelit és féltlz 
'óra ntin néhány perccel autóba Ilit. Megint 
Vsak egészen egyedül. Felsírtéit Frigyes főher
ceg uri-ulcai palotájába, ahonnan a főhercegi 
család néhány tagjának társaságában

álmrnt a Mátyás-templomba, 
hogy még egyszer imádkozzon elhalt nagynénje 
ravatalánál. A templomból megint csak vissza
ment a szállodába, ahol a hallban tartózkodó 
gügyel Nagy Zsiga feslőrttüvésszcl beszélgetett cl 
náhány percig. Nagy Zsiga tudvalévőén a király 
udvari festője volt sokáig Spanyolországban. 
Alfonz spanyol nyelven beszélgetett el a magyar 
festőművésszel, akinek elujságolta, hogy 

a madridi királyi palota ..magyar termé
ből* ellopták azt a képei, amelyet a hírne
vet magyar művész a királynéról készítőit. 
FáIHzenkettőkor újból előállott a főherceg!

• utó és az exklrály Gödöllőre hajtatott, ahol a 
kormányzót látogatta meg. Horthy Miklós kor- 
tnányzó

vlllásreggclln látta vendégUI Spanyolország 
volt uralkodóját.

főbb mint egy óra hosszat tartózkodott Alfonz'

A kereskedelmi miniszter 
nyilatkozata az iparosság érdekeinek 

előmozdításáról
Az iparosok országos kongresszusa Sopronban

Sopron, szeptember 6.
(A HftlH Kapló ludó.itó/dnol- r.lr/on/.lín- 

.) A, Ipara,ok Or.rápo. Sióv'lk.i't. • 
soproni n*pw.ve>4« lU.dlk í»í«rdmdj. 
mából onUfO* konRr.s.iu.t rendei.tt Sop. 
rooban, .mrlyen or«>‘« különbig rd.t.l- 
Ml hirom.rú. J-1™' * ‘""K"’’
,m> va.Amap irS«el « n.«Ul»,Urnán, ülí.6- 
vrl k.«dód6l'. m.j'l Papp ,óuc, ,"“M“ 
pók »e«U«fvel llMlujtló n«W»'Ulé. -rt-l'-k. 
.melyen „Ibii PopP átutal vdloitlolídk meg 

elnöknek  
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la Int Appotiyl Albert gróf le éa kmsrrlefnt 
fogja Magyarország pénzügyi és gazdasági 

helyzetét.
Walkó Lajos külügyminiszter is Jelenleg 

Genfijén tartózkodik, de hivatalosan nem vesz 
riszt n Népszövetség tanácskozásain. A magyar 
külügyminiszter a Népszövetség pénzügyi bi
zottságának tagjaival éa a nagyhatalmak dele
gátusaival folytat tanácskozásokat s ezek a 
megbeszélések — hir szerint —

a hMsaalejáratu kölesön oMmamkálataira 
vonatkoznak.

Walkó Lajos előreláthatólag a hét végén ér
kezik vissza Budapestre.

kezés! Intézet emberei adják a diszőrséget a 
katafalk mellett. Vasárnap délelőtt a főher* 
cegnsszony családtagjai több írben újra, meg 
újra megjelentek a ravatalnál.

A temetés szerdán délelőtt 10 órakor lesz 
és a beszentelést Serédi Jusztinon herceg
prímás fogja végezni, majd a koporsót ide
iglenesen elhelyezik a Mátyás-templom 
kriptájában.

Frigyes királyi herceg urlutcal palotájá
nak előcsarnokában kitett albumba vasár- 
nnp is nagyon sokan jegyezték be részvét
nyilvánításuk jeléül nevüket s ezenkívül az 
ország és a külföld minden részéből részvét
táviratok hatalmas tömege érkezett a fensé
ges család tagjaihoz.

Gödöllőn, majd ismét visszajött a fővárosba és 
szállóbeli lakására hajtatott. Alig érkezett meg, 

József főherceg autója állott meg ■ liolel 
előtt.

József főherceg felment pr. exkirály negyedik 
emeleti apartmanjába és egy félórás magánlátoga
tást lett Illusztris rokonónál. Nem sokkal tá
vozása után Alfonz is elhagyta a hotelt és 
megint csak Frigyes főhercegék palotájába 
ment el.

Pontban öt órakor váratlanul és minden beje
lentés nélkül

Horthy Miklós kormányzó érkezett a kocsi
ján a Rltz-szálloda elé.

A kormányzót Marencstcs Ottó, a Danapalota 
vezérigazgatója fogadta és közölte, hogy

az exklrály nincs otthon.
A kormányzó sajnálkozással vette tudomásul 
Alfonz távollétéi és megkérte a verélgazgatót 
arra, hogy adja át neki névjegyét. Ezzel udva
riasan elbúcsúzott és újból vissrahajtatott Gö
döllőre, ahonnan csak azért jött be, hogy Ma
gyarország királyi vendégének visszaadja láto
gatását.

Hét óra után néhány perccel Alfonz exkirály 
megint vlssznárkezett hotelbe!! lakására. Azon
nal visszavonult és bár sokan szerettek volna 
közelébe férkőzni —•

senkit nem fogadott.
Megfürdött, átöltözött, majd újból előállott a 
rendelkezésére bocsátott főhercegi autó és az 
exkirály megint csak egészen egyedül, 

vlsszasletelt az urlulcal palotába.
ahol Frigyes főherceggel és családjával vacso
rázott. . . . ,

Tizenegy óra titán néhány perccel érkezett 
vissza és azonnal lefeküdt.

A szállóban legendákat beszélnek arról, hogy 
milyen kedves közvetlen modorú, szerény ember 
a spanyol exkirály, akinek eddig még egyetlen 
kívánsága nem volt és mint ahogy mondják — 
minden embernek visszaköszön ...

Délután a Városi Színházban tartották meg 
a kongresszus ünnepélyes megnyitását, amelyen 
Kenéz Béla kereskedelmi miniszter képviseleté
ben vitéz Simon Elemér főispán hosszabb be
stédben tolmácsolta a miniszter üdvöxlclét, 
majd felolvasta

a miniszternek az Iparomig egyetemét 
érintő legfontosabb problémáira adott Írás

beli felvilágosításait.
A kereskedelmi miniszter elsősorban az Ipar

testületi reform keretében fokozottabb mér
tékben akarja belevonni ax ipartestületeket az

Iparosok szellemi é» gazdasági érdekelt elő
mozdító munkásságba. Az ipartestületi szék
házak adósságainak konvertáiósa céljából igyek
szik a legrövidebb idő alatt további kölcsönö
ket folyösitlatnl és különös gondja lett, hogy

• kisipart hitelellátás
jól megalapozott hitelszervezet kiépítésével 

véglegesen readezlczeék.
Az országos Ipartanáéiban a kislparoiokból 
álló albizottság létesítését tervezi és

a kartell törvény végrehajtása

Az országos ügyvédkongresszus 
ünnepélyes megnyitása

A kongresszus első napja
Miskolc, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
léte.) Vasárnap délelőtt Miskolcra összegyűl- 
tok az ország minden részéböx az országos 
ügyvódkongresszusra az ügyvédi kar tagjai. A 
kongresszus megnyitása alkalmával zsúfolásig 
megtelt a fellobogőzott vármegyeháza első 
emelete. .

A Himnusz eléneklése után, Fíttler Dezső, 
az Országos Ügyvédázövetség elnöke rövid 
megnyitó beszédet mondott. Utána Kiteehner 
Viktor kúriai biró, Zsitvay Tibor igazságügy
miniszter képviseletében

tolmácsolta az Igaaságttgymlnkzter üdvös*

majd hosszabb beszédben Ismertette azokat a 
reformokat, amelyeket at igazság&cymtaisetcr 
nt ügyvédség problémáinak megoldására elő
készített. Beszéde végén köszönetét mondott 
az Országos Ügyvédszövetségnek, nmelynek ál
dozatkészsége telte lehetővé, hogy, bevezethet
ték a bíróságnál az irógépszolgilatot.

Király Ferenc, at ÜgyvddstőveUég alelnöke 
beszélt ezután és azt hangoztatta, hogy at 
(IgyvédtArsadalomnak minden törekvése árra 
irányul, hogy kifejlessze minden porcikájában 
a nemes és tiszta jogállamot és abban a jog
nak kristálytiszta atmoszféráját.

Ezután megalakult a vándorgyűlés tiszti
kara, majd a különböző hatóságok képviselői 
üdvözölték a kongresszust.

Az osztrák Ügyvédek üdvözletét

Hatórai haláltusa után 
ölte meg a blaugáz 

a mexikói rablógyilkost
Felmondta a szolgálatot az uj amerikai 

kivégzést metódus
New York, szeptember S.

(A Hétfői Napló tudósitójától.) A nevadai 
Chanson-City fogházában tegnap délután 
kivégezték Louls Ceját, a huszonnégyévea 
mexikói rablógyilkost. A kivégzés, amelyet 
az állumi fogházban néhány meghívott előtt 
rendeztek ineg,

délután három órakor kezdődött meg 
éa — hat órán keresztül

tartott.
Louls Ceját három héttel ezelőtt Ítélték 

halálra egy gazdag kinain elkövetett rabló
gyilkosság miatt. A fiatalember ugyanis ez 
év julius 28-án behatolt Li-ho-Tan charson- 
clty-i kínai ékszerész üzletébe,

• szerencsétlen kereskedőt vasdorong
gal agyonverte, 

majd a hirtelen ősszenyalábolt mintegy 
harmincezer dollár értékű ékszerekkel és 
drágakövekkel megszökött. A rablógyilkost 
azonban röviddel később elfogták és bíró
ság elé állították.

Névada államban a nemrégen elfogadott

Szegényházba herült 
lord Lonsdale, Vilmos császár 

londoni barátja
Londonban a napokban a szegények házába 

került lord Lonsdale, akiről ma már a szigetor
szágban is kevesen tudják, hogy egyike volt 
Anglia legnagyobb Jövedelmű arisztokratáinak. 
A hir bennünket is közelről érdekel, mert

Lord Lonsdale kalandos élete aorán bosz- 
azabb ideig élt Budapesten 

és Itt as egyik varietében tépett fel, mint ar
tista. Ez a furcsa kiruccanás azonban még arra 
az időre esik, amikor lord Lonsdale vagyona 
érintetlen volt és a gazdasági ciklon nem terí
tette földre.

Lord Lonsdale Lowther-Castle várura, West- 
morland és Cumberland tulajdonosa 400.000 
font évi Jövedelemmel rendelkezett. Lovai az 
epsoml gyepen futottak. Szokásaival már fiatal 
korában megbotránkoztatta környezetét Hete
dik Edward még walesi herceg korában Anglia 
legnagyobb hazudozójának nevezte el öt Egyéb
ként

meleg éa őarinte barátságot tartott fenn IL 
Vilmos exeaásaáml,

•hl gyakran látta öt vendégül potsdami kasté
lyában.

Lord Lonsdale 11 esztendő . kotifea . 

során gondoskodni kíván a kisipari érdekek 
kellő védelméről. Minden törekvése az lesz, 
amennyire az adott viszonyok engedik, hogy 
a kisiparosság gazdasági válságát enyhítve,

A kongresszus nagy tetszéssel fogadta e B»f- 
nfszter bejelentéseit, majd kiosztották a köb- 
gresszusl kitüntetésekéi. André István Stelf- 
szárd aranyérmet, Gubicza Sándor Ofoahdzs és 
Hatba Vilmos Miskolc kongresszusi ezüstérmet 
kaptak és dkenkivfil tizen céhmesteri kitünte
tést és húszán kongresszusi oklevelet nyerlek.

A kongresszust hétfőn folytatják, amelyen a 
különböző Iparoskérdéseket vitatják meg.

Deutsch Maurus, a bécsi követség Jogtani- 
csosa tolmácsolta.

Dr. Gerlóczy Endre tartotta meg ezután 
Ünnepi beszédét,

amelyben először Pollák Illésről emlékezett 
meg kegyeletet szavakkal, majd azt fejtegette, 
hogy

a magyar ügyvédség mindig felül tudott 
emelkedni önző, kicsinyes és egyoldalú 

szempontokon.
Majd azzal fejezte be nagy tetszéssel fogadott 
beszédét, hogy az ügyvédségnek kötelessége 
kimélyiteni ezt az erkölcsi fölényt, h?gy régi 
pozíciójukat visszaszerezzék és így a vesztett 
háború következményeit elháríthassák.

Dr. Szabó János pécsi ügyvéd, dr. Vitéz 
Btelek István, a Hadviselt Ügyvédek Országos 
Egyesületének elnöke szólalt még fel, majd 
a kongresszus üdvözlő táviratot küldött Horthy 
Miklós kormányzónak és megalakították a kü- 
lönböző bizottságokat.

Délben Szemere Bertalan éa Kossuth Lajos' 
szobrát koszorutták meg, majd ünnepi ebéd 
következett, amelyen az ügyvéd kongresszus 
tagjai Miskolc város vendégei voltak.

Ebéd után autóbuszokon Görömböly-Tapolea 
gyógyfürdőbe rándultak ki, este pedig a Mis
kolci Gazdák Körében vacsora volt, melyet 
hangverseny követett.

A kongresszus bizottságai hétfőn. Lillafüre
den folytatták tanácskozásaikat.

uj igazságügyi törvény értelmében 
blaugázzal végzik ki a halálraítélt 1 

delikvenseket.
Három előző esetben ez a kivégzési metó* 
dús gyors sikerrel járt s hasonló módon 
tették meg most is az előkészületeket 
Ceját pontban három órakor vezették be az 
e célra készült vastagfalu kamrába, amely* 
nek ajtaját légmentesen lezárták és ezután 

megindították ■ blaugázt árasztó ké
szüléket.

Annak ellenére, hogy tudvalévőén a blatt
gáz belélegzése gyors halállal jár — Ceja, 
mindenki legnagyobb meglepetésére

négy órakor, sőt még félötkor is meg
jelent az ajtó kicsiny ablaka mögött éa 
barátságosan integetett a kivégzéshez 

jegyet kapott hírlapíróknak, 
fotográfusoknak, orvosoknak, ügyvédeknek 
él rendőrtlsztviselöknek. Csak kevéssel esti 
kilenc óra előtt jelenthette a gázt árasztó 
készülék kezelője, hogy a halálos ítéletet 
végrehajtották.  

hagyta a Lowther-Castlet és
felcsapott artistának.

Először Svájcban működött hosszabb Ideig, 
majd nagyobb európai turnéra indult, amely
nek során

két bőnapig Budapesten la vendégszerepelt. 
Akkoriban azt mondották róla Budapesten, hogy 
vagyonát elvesztette, letört ember, holott ez nem 
volt igaz, mert

Lonsdale akkor Is mérhetetlen vagyon ara 
volt éa csak szeszélyből űzte mesterségéi.

Tiz évig tartott ez a vándor nomádélet, 
visszaköltözött az ősi kastélyba és Igyekezett 
olyan arisztokratikus életet élni, ami a legré
gibb angol családok utolsó tagjához illifc.

iefinypenziú
■Hu lm. Wlea, DL, B.rt*.— ti
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Betorobandít szervezett 
uduarldibűt egv szép listai leány
A betörök szeretemből szolgálták a szop bandavezornek — 

A rendőrség raltukfltott es elfogta Okét
Veszedelmes betöröbandát tett ártalmat

lanná vasárnap hajnalban a főkapitányság. 
Az utóbbi időben sorozatos lakásnyitások 
történtek a Józsefvárosban, főleg a Teleki
téren és annak kornyékén. A nyomozás 
megállapította, hogy

a betöréseket háromtagú társaság kö
veti el, amelynek egyik tagja nő.

Bizalmas utón értesültek arról, hogy a tár
saság tagjai egy józsefvárosi kis kávé
mérésben szoktak összejönni esténként, on
nan indulnak el körútjukra és ugyancsak 
ebben a lebujbán találkoznak egy-egv sike
res éjszakai kirándulás után a hajnali 
órákban.

Hajnali rajtaütés
Vasárnap hajnalban detektívek lesben áll

tak a kávémérés előtt és figyelték azt a 
három személyt, akiről pontos személy
leírásuk volt. Hat óra tájban

egy jól öltözött fiatal nő 
tért be a kávémérésbe. A detektívek i 
ismerősüket, Haszilo Erzsébet 23 éves 
gyári munkásnöt ismerték fel benne, i 
nek már több alkalommal volt dolga 
rendőrséggel. Jól tudták, hogy ő is 
tagja annak a betörőbandának, amelyik az 
utóbbi időben a Józsefvárosban működött. 
Biztosra vették, hogy a leány két férfitár
sával fog találkozni a rosszhirü kávémérés
ben ■ ezért nem is szólították meg. A 
detektívek feltevése tényleg valóra is vált, 
pár perc múlva

két férfi érkezeit a kávémérésbe 

réffi 
volt 
aki-

3 a 
eayik

és helyet foglalt az előbb érkezett nő asz
talánál.

A két férfinél táskák is voltak s azokat 
az asztal alá téve, bizalmas beszélgetésbe 
kezdtek. Az utcán lesben álló három detek
tív most már alkalmasnak találta az idő
pontot, bementek a kávémérésbe s

Igazolásra szólították fel őket.
lAzok először a meglepetéstől szóhoz sem 
tudtak jutni, annyira meglepte őket a de
tektívek rajtaütése, később zavaros vála
szokat ocffaÁ." Mikör arról érdeklődlek a 
rendőrség emberei, hogy mi van az asztal 
alá helyezett táskákban, azt a választ kap
ták, hogy ők ügynökösködéssel foglalkoz
nak és különböző holmikat akarnak el
adni. Miután a detektívek a személyleirás 
alapján pontosan felismerték bennük a 
'józsefvárosi betörések gyanúsítottjait, mind
hármukat

előállították a főkapitányságra.
!A rendőrségen a bűnügyi nyilvántartó csak
hamar leleplezte kilétüket. Purinszky Ist
ván 21 éves szabósegéd és Csulik István 20 
éves szabósegéd voltak a gyári munkásnö 
bűntársai. Többször voltak már büntetve 
lopás és betörés miatt. Rövid tagadás után 
rátörtek és

75 Éves 
HlarschaiA.

(Bécsi-utca 1)
elsőrendű

3000 pár 
Lichlmann- 
..Marschai-

terjedő árlaaxátllf dósat a helyszínen 

csak rtivid Ideig 
árusítom.

Saabó Mór, alkalmiáru-kereskedő

beismerő vallomást tettek.
Mintegy tíz lakásfosztogatást ismertek 
rövid idő alatt, ezek között két olyan 
szerepel, ahol többezer pengőre rúgott 
ellopott holmik értéke. Fenyő Jakab keres
kedő Teleki-tér 5 alatti lakásán is ők kö
vették el a betörést, ahonnan 3500 pengő 
értékű ékszert és ruhaneműt vittek el. ők 
jártak pár nappal ezelőtt Liebermann Ja
kab kereskedő Szerdahelyi-utcai lakásán is, 
ahol ugyancsak többezer pengőre rúgott 

kár.

A szerelmes betörOK
A többi betörésnél a zsákmány nem ha

ladja meg az ezer pengőt, ezeknél a káro
sultak többnyire szegény emberek, akiknek 
ez a pár száz pengő egész vagyonukat je
lentette.

Állandóan hármasban dolgoztak. _ _ _____ „
Haszilo Erzsébet kémlelte ki a helyszínt, | tagjait előzetes letartóztatásba helyezte.

be 
is 

az

a

Két embert elgázolt, de mégis 
lopásért tartóztatták le 

a gázoló soiiőrt
Akit lopás miatt köröznek — ne üljön volán mellé

Tegnap délután a főkapitányságon előze
tes letrtóztatásba helyezték Csonka Mihály 
25 esztendős autószerelőt. A letartóztatás ér
dekessége az, hogy Csonka,

dacára annak, hogy két embert gázolt 
el autójával, nem a gázolás miatt ke
rült a rendőrségre, hanem lopás miatt 

tartóztatták le.
Szombaton délután a Muzeum-körut 8. 
számú ház előtt haladt Csonka Mihály a 
Bp. 18—689. számú autójával. Egy kétkere
kű kocsi haladt előtte a Kálvin-tér felé, 
amelyet Nooák László 38 éves asztalossegéd 
és Sárközi József 19 éves cimfestő toll. A 
gépkocsivezető elütölte a két embert s azok 
sérüléseit a mentők kötözték be, majd 
mindkettőjüket a Rókus-kórházba szállítot
ták. Novák állapota súlyosabb, ő kórházi 
ápolásra szorul, társát azonban elbocsátot
ták a kórházból.

Csonkát előállitották a főkapitányságra, 
ahol azzal védekezett, hogy <5 szabálysze

A fialandornőfi albumában 
fieresifi a tito^űtos Mancit, 

aki kirabolta és a Dundba dobta udvarlójdt
Tegnap délelőtt a főkapitányság is bekap

csolódott annak a titokzatos rablótámadási 
ügynek nyomozásába, amelyről pénteken tett 
jelentést egy vasúti tisztviselő a békásmegyeri 
csendőrségnek.

Mint ismeretes, a’ békásmegyeri csendőrségen 
megjelent egy Ferenczy József nevű 24 éves 
budapesti vasúti tisztviselő, nki hiányos öltözé
kével azonnal magára vonla a figyelmet. A fia
talember elmondotta, hogy Budapesten, n Ká- 
roly-köruton pár nappal ezelőtt megismerkedett 
egy Manci nevű csinos fiatal leánnyal, aki 

artistanőnek mondotta magát.
Hosszasan elbszélgételt vele, majd a leány ran
devút adott másnapra a békásmegyeri Duna- 
parlon lévő Rózsa-csárdához. A fiatalember a 
megbeszélt időpontban meg is jelent Békásme
gyeren és érkezése után rövidesen egy csónak 
Állott meg a partnál, amelyből uszóruhában 
szállott ki az előző napi ismerőse és

csónakázni hívta.
A csónakban az álilólagos Mancin kivül két 
fiatalember volt. A vasúti tisztviselő előadása 
szerint, amikor a parttól messzebb voltak, mind 
a hárman rátámadtak, leszedték ruháját és

Ma az ügyészség fogházába 
szállítják Weinréb Oszkár bankárt

A német birodalmi bank adatokat közölt Weinréb bankár 
arbitrázsUzleteirő!

A rendőrségen ma délelőtt, mielőtt a nyo
mozást végkép lezárták volna, ismét részle
tes jegyzőkönyvi kihallgatást foganatosítot
tuk Weinréb Oszkár bankár bűnügyében. 

Welnrébet órákon keresztül fnggnllák 
a rendőrtisztviselők, azokról a tiltott mani
pulációkról, amelyek miatt a rendőrségre 
került. Weinréb vallomásában azt adta elő. 
hogy esm azzal a 37.000 pengővel, amelyet 
a mátyásföldi repülőtéren történt igazolása 
után elvettek tőle, sem pedig azzal az 50.000 
pengőt tétellel, amely, miatt most letartóz

ahova éjszaka betörtek. A nő állt lesbe a 
ház elölt, mialatt két társa kifosztotta a 
lakást. Rendszerint földszinti lakásban kö
vették el a betörést, azalatt az idő alatt, 
mig a lakás tulajdonosa távol volt hazulról. 
Vakmerőségükben odáig mentek, hogy több 
helyen

az ablakon adogatták ki a lopott hol
mikat

és az ablakon keresztül távoztak el a be
törés színhelyéről.

Több helyen, ahol nyitva volt az ablak, 
a párkányon kapaszkodtak fel éa a nyitott 
ablakon keresztül hatoltak be a lakásba. 
Érdekes, hogy

a betörőbandának tulajdonképpeni feje 
a fiatal gyári munkásnő volt.

ö tervezte ki mindig a betöréseket és az 
osztozkodásnál is ő játszotta a főszerepet.

Két férfitársa valósággal versengett a 
szép Bözsi kegyeiért, mert mind a ket- 

ten szerelmesek voltak bele.
Haszilo Erzsébet azonban rá sem hederi- 
telt az udvarlásukra, neki a zsákmány volt 
a fontos, mert az volt a terve, hogy öreg 
napjaira

házat és földet vásárol
Pest környékén a szerzett pénzből.

A rendőrség a józsefvárosi betörőbanda 

rűen haladt az úttesten, többször tülkölt, de 
az előtte haladó kézikocsit huzó két em
ber rá se hederitett a tülkölésre. Több szem
tanú vallomása is megerősítette védekezését. 
Már éppen el akarták bocsátani a főkapi
tányságról, amikor elhatározták, hogy óva
tosságból

utánanéznek az előéletének,
hogy megállapítsák, nincs-e valami körözés 
kibocsátva ellene, illetve nem volt-e bün
tetve? A kutatás meglepő eredménnyel 
végződött. Kiderült ugyanis, hogy

Csonka Mihályt két év óta körözi a 
rendőrség lopás miatt.

A gépkocsivezetőt ugyancsak meglepte, mi
kor meghallotta, hogy lopás cimén őrizetbe 
veszik s dacára annak a védekezésének, 
hogy a körözés már megszűnt ellene,

vasárnap letartóztatták
és át is kisérték az ügyészség fogházába, 
ahol hétfőn döntenek további sorsa felett.

elrabolták a kabátzsebében lévő 800 pen
gőjét és óráját.

a rablótámadás után pedig a vízbe dobták és el
eveztek.

A békásmegyeri csendőrőrs a különös beje
lentés ügyében nyomban meginditotta a nyo
mozást, azonban csodálatosképpen a part men
tén

egyetlen személy sem akadt, akt látta volna 
a délutáni órákban lefolyt dulakodást

és a fiatalember hiányzó ruhadarabjait sem ta
lálták meg sehol a környéken

A budapesti rendőrség ismételten ki fogja 
hallgatni Fcrenczyt a rablótámadásra vonatko
zólag és pontos személyleirást kérnek tőle a ti
tokzatos leányra vonatkozólag. Megmutatják 
Ferenczynek azoknak

■ nyilvántartott fiatal kalandornőknek a 
fényképeit,

akik lopás és csalás miatt már voltak büntetve, 
hátha azok közül felismeri azt a leányt, aki 
randevúra csalta. A nyomozás természetesen 
más irányba is kiterjed, mert a rablótámadás- 
nak sok homályos és eddig érthetetlen részlete 
vau.

tatták,
nem akarta a magyar valutát rontani.

ö az 50.000 pengőt még az augusztus 8-iki 
tiltó rendelet elült adta el. A kihallgatás 
után azután Weinréb elé táriák azokat az 
adatokat, amelyeket a rendőrség a letartóz
tatott bankár pénzügyidéiről megállapított. 
A rendőri nyomozás megállapítása szerint 
Weinréb, miután Bécsben a pengői átváltot
ta, Berlinbe ment, itt márkát vásárolt, majd 
Prágában cseh koronát szerzett. így lett kül- 
földi valuta a kisibolt pengőkből. h főkapi-

Gondok között Jót- 
tevő narkotikum a 

dohányzás. Megnyug
tat, vigasztal a szivar 
és cigaretta könnyű, 
kék füstje. De észre
vétlenül túlzásba Is vi
hetik zaklatott idegei 
és amit a dohány segit, 
azt leronthatja a ni
kotin. Szerencsére a 
dohánylövedék gyárt
mányai nlkotlnmente- 
sllett minőségben Is 
kaphatók a trafikok
ban. Óv/a tehát szivét 
és idegeit azzal, hogy 
NIKOTEX dohány
gyártmányokat SZÍV.

tányságon nem fogadták el Weinrébnek árt 
a védekezését, hogy a tiltó rendelet előtt 
vitt ki pengőt az országból, mert az 1022: 
XXVI. t.-c. kimondja, hogy »

aki pénzüzérkedést folytat a tiltó ren
delkezések dacára, négy évig terjedhető 

börtönnel büntetendő.
Weinréb esetében a pénzüzérkedés deliktu- 
mát állapították meg a rendőrségen s ilyen 
cimen is tartóztatták le. Nem minősítették 
ügyét egyszerű kihágásnak, amelyről az au
gusztus 8-án kiadott rendelet intézkedik.

Weinréb Oszkár ügyében egyébként a ha
tóságok

érintkezésbe léptek a német birodalmi 
bankkal is,

hogy felvilágosítást kérjenek Weinréb küh 
földi pénzügyleteiről. Ez a felvilágosítás va* 
sárnapra Budapestre is érkezeit s kitűnik be
lőle, hogy

Weinréb milyen arbltrázsüzleteket foly
tatott az utóbbi időben

s milyen összeköttetésben állott különböző 
külföldi cégekkel.

Weinréb Oszkárt hétfőn kisérik át az 
ügyészség fogházába a rendőrségről.

Négy vármegye ezer föld
bérlőjének nagygyűlése

Székesfehérvár, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Holnap, ked 

den, kisasszony napján Fehér, Veszprém, Komá
rom és Esztergom vármegyék földbérlöi törpe, 
kis-, közép és nagybérlők jönnek össze Székes
fehérváron a mckyeházón, hogy súlyos bajaikra 
orvosiásta keressenek. Erre a fclsődunántuli 
nagygyűlésre
bejelentette érkezését Mayer János kisgazda- 

miniszter,
valamint a különböző miniszterek képviselői. 
A gyűlés érdekes tárgysorozatokban bővelkedik, 
mert szóbakerült a bérlcszállitás vagy felmon
dási jog megadása, a boietlakérdés reformja, 
az adók visszaállítása a földtulajdonosokra, adó- 
fizetési haladék-megadás, halasztás bérfizetésre, 
Állatgyógyászati szérum órának leszállítása s,tb.

Ezen nagyszabású gyűlésnek megrendezését 
a Magyar Földbérlö Szövetség fehérmegyei kör
zetének elnöksége vállalta. Érdekes programot 
állítottak össze, amely a következőképpen ala
kul:

Az elnöki megnyitót Felsőőrp Nagy Pál fő
rendiházi Ing tartja, utána a Magyar Földbér
lők Szövetségének budapesti központja nevében 
Szávozd Riehárd és Eszenyi János szólalna!^ 
fel. Ezt követi Ereky Károly ny. miniszter fel
szólalása az általános gazdasági helyzetről. As 
Országos Magyar Földbérlő Egyesület nevében 
C.sikvóndy Ernő országgyűlési képviselő szólal 
fel. A gyűlésen előadást tartanak még Miile. 
Géza n Fclsődunántuli Kamara főlitkórn, ifj. 
Lile Ferenc a székesfehérvári Gazdakör disz- 
elnöke, Olást r Kéza nagybérlő, Serényt Gusz
táv mezőgazdasági iró. A határozati pontokat 
pedig Elek Ferenc tőzsdetanAcsos, földbérlő 
fogja előterjeszteni

Erre a nagygyűlésre a négy vármegyéből 
mintegy

ezer bérlő Jelentette be eddig részvétét,
■ melyen a négy vármegye összes országgyűlés! 
képviselői szintén részt vesznek. Ez a hagy- 
gyűlés tulajdonképpen előkészítője a Budapes* 
ten közel jövőben lezajló országos monstre 
bérlőgyűlésnek.

Az őszi salson szenzációja
&

Legolcsóbb és legalkalmasabb. 
Minden Jobb szakmabeli üzletben kapható.



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, IMI ueptembi* 1.

> szálon cAspAbBUTORS -“BÚTOR---
József-a. 16

Morfiíiísfa szélhámost 
fogtak el a fogorvosok 

kongresszusán
Radó Reich Ernő, az ál-író az orvoskongresszuson 

akart morfiumot szerezni
Vasárnap reggel egy beesett arcú, sápadt 

fiatalembert állítottak elő a detektívek n fő
kapitányságra:

fiadó Retek Ernőt, egy dúsgazdag keres
kedő elzttllött Hát,

•kit különös szélhámosság miatt fogtak el.
A budapesti fogorvos-kongresszus egyik 

résztvevője, egy kassai or«os a Vigadóban tar
tott megnyitó ülésen megismerkedett egy férfi
vel, aki a többi fogorvosok között ült és nagy 
érdeklődéssel kísérte a kongresszus menetét.

Molnár Viktor dr. budapesti fogorvos né
ven mutatkozott be

a kassal orvosnak és ajánlkozott, hogy majd 
kalauzolja. A kassal orvos örömmel fogadta 
kollégája szívességét és

együtt ebédeltek egy duuapartl étterem
ben.

Ebéd előtt orvosi problémákra terelődött a 
sző és a kassal orvos konstatálta, hogy a pesti 
kolléga meglepő tájékozatlanságról lesz tanú
ságot.

Már-már kezdett rossz véleményt táplálni a 
budapesti fogorvosi karról, mikor rájött, hogy 

alighanem ál-orvossal van dolga.
Molnár dr. ugyanis a morfinizmusra terelte a 
szót és olyan célzásokat tett, amelyekből a kas-

sál orvos azt értette, hogy 
morflumrecepteket kér tőle.

Most már Igyekezett megszabadulni újonnan 
szerzett Ismerősétől és sietve elköszönt tőle. 
Szükségesnek tartotta azonban, hogy figyel- 
mezles.se a dologra a rendőrséget.

A vasárnapi kongresszuson egy detektív 
jeleni meg.

elfogta az állítólagos dr. Molnár Viktort és elő
állította a főkapitányságra. Itt kiderült, hogy 

az ál-orvos Radó-Reieb Ernővel azonos, 
akit a rendőrség jól ismer

A gazdag kereskedőcsaládból származó Radó- 
Reich írónak, ujsóglrónak adja ki magát és 
különféle szélhámosságokat szokott elkövetni.

Megrögzött morflnlsta
és a legvakmcröbb trükköktől sem riad vissza, 
hogy morfiumra való pénzt szerezzen. Leg
utóbb odúig ment a vakmerőségében, hogy

belopódzott a főkapitányság sajtóirodájába 
és nz újságírók fogasra akasztott felöltőinek 
zsebét fosztogatta. Radó-Reich most azzal vé
dekezett, hogy nem akart semmit elkövetni a 
kassai orvossal szemben, csak

as volt a célja, bogy morfiumot szerezzen.
Kihallgatása után elbocsátották, de megindí
tották az eljárást.

Röviddel később
egy jaPán férfi lépett be a kávékéiba, 

karján egy szőke nővel.
Az alacsony, sovány, aggodalmas arckifejezésü 
japán, félméterrel magasabb, csontos, energi
kus arcvonásu kisérőnőjével határozottan ko
mikus benyomást tett. Az „óriásokat" egy 
perc alatt mindenki elfelejtette és

a kávéháa egész közönsége a furcsa párra 
szegezte pillantásait.

Egymásután hangzottak el a Csípős megjegyzé
sek. Szcmmelláthatóan a két „óriás" mulatott 
a legjobban,

alig tadtak hova lenni a nevetéstől 
és amikor a kis Japán magas hölgyével elsétált 
előttük, minden tartózkodás nélkül mutogattak 
rájuk.

A kis férfi a dühtől sápadtan fordult felé
jük, kiegyenesedett amennyire tudott és ke
mény szavakkal kelt ki .. .....
ellen. Franciául beszélt. A 
az egyik •

tört franclasággal
Nevető arca ét lekicsinylő . . .____ ___
lett nyíltan meg is mondotta:

— Jó lesz, ha elhordja magát inneni 
A dühös japán a következő pillanatban az 

egyik óriást sző nélkül
pofonvágta.

a szemtelenkedök 
két magyar kökül

válaszolt, 
arckifejezése méi-

Tragikus öngyilkosság 
a Nemzeti-szállóban

Tegnap délelőtt elegánsan öltözött negy
ven év körüli férfi jelent meg a József-körut 
4. sí. alatti Nemzeti-szálló portásánál. Azt 
mondotta, hogy vidékről jött és pár napra 
olcsó szobát szerelne bérelni. A poriás a ÍV. 
emelet 71. alatti egyágyas szobát jelölte ki 
számára, amit cl is foglalt a vendég.

Bejelentőlapján Hajdú Dezső 37 éves ma- 
fántijthiselőnek tüntetto fel mngát és ál- 
andó lakóhelyéül Nagykanizsát Jelölte meg. 

Ar egész napot odahaza töltötte s
arra kérte • stobaplncérf, hogy vasár

nap reggel 8 ómkor keltse fel.
A pincér az utasításhoz híven a jelzett idő
pontban kopogtatott Hajdú Dezső ajtaján, 
azonban hosszas döröinbölésre sem kapott 
választ. Rosszat sejtve felhívta a portást és 
azzal együtt felnyitották az ajtót. Az ágy
ban fekve.

eszméletlen állapotban, habzó szájjal 
találták a vendéget.

Az éjjeli szekrényen több levél és egy kis 
füzet hevert. Az öngyilkosságról azonnal 
értesítették a mentőket, akik megállapítot
ták, hogy Hajdú Dezső nagymennyiségű

veronállul mérgezte meg magát.
Életveszélyes álapotban szállították a Ró- 
kus-kórházba, ahol még a délutáni órákban 
sem nyerte vissza eszméletét. A rendőrség 
megindította a nyomozást az öngyilkosság

okának megállapítására és csakhamar sike
rült is tisztáznia annak körülményeit. Hajdú 
Dezső pár soros levelében, amelyet a főka
pitánysághoz intézett, magyarázatát adja 
életuntságának. A következőket Írja:

„önként választottam a halált. Tettemért 
senkit nem terhel felelősség, idegbeteg va
gyok s nincs célja a további küzdelemnek. 
Családom elhagyott, keresetem elvesztettem.

elég volt“
A rendőrség még két levelet talált az 

életunt ember holmijai közt. Az egyik fele
ségének szól, aki Budapesten, Szigetvári
utca 23 alatt lakik. A másikat nővérének. 
Tourné Gastonnénak irta, aki a spanyol 
konzulátus tisztviselőnője. A levelet u kon
zulátus elmére címezte és igy, miután va
sárnap nincs hivatal, csak hétfőn 
tudják kézbesíteni. Feleségéhez csupán 
sort intézett búcsúlevelében az életunt 
bér.

„Margitkám! Utolsó gondolatom is 
tied. Bocsáss meg tettemért."

Hajdú Dezső, mint megállapítást nyert, 
egv nagykanizsai vállalatnál állott alkalma
zásban, de súlyos idegbaja miatt elvesztette 
állását s hónapok óta kenyér nélkül volt. 
Családi természetű bajai is voltak, felesége 
nem bírta elviselni a naponta megismétlődő 
civakodásokat s ezért otthagyta férjét s Bu
dapestre költözött.

délelőtt 
pár 
em-

■

A kis japán és a két óriás mulatságos 
kalandja a körúti kávéház terraszán

megsértik > .
arányokban felépített testét

Amikor a dzsiu-dzsicu tanárának hölgyét
Érdekes Jelenetnek voltak szemtanúi átok, hatalmas ----- „--------

akik szombaton este az egyik körüli kávéház denkt megbámulta. A kávéház közönsége 
terraszán éhezték a friss levegőt. A terrasz törte a fejét, hogy vájjon kicsoda lehet a két 
közönségéitől messze kitűnt kél férfi, akiknek gentleman.

min- 
azon

pofonváf,1a.
Az felugrott az Inzultusra, társa szintén és az 
egész kávéház azt hitte, hogy a most már mind 
szimpatikusabb kis Japán a következő pilla, 
natban nyomorékra verve terül el a földön.

“““ . .. japáj|Azonban nem igy történt. A kis 
egyet-kettőt mozdult éa

előbb az egyik, majd a másik óriást 
tette le pillanatok alatt.

A közönség ujjongva tapsolt, a kis 
pedig diadalmasan nézte végig, amint _ 
tagbaszakadt óriás felfápászkodlk a földrót és 
igyekszik minél hamarább elpárologni a kávé- 
házból.

Büszke arckifejezéssel fogadta a japán • 
gratulációkat, majd elmondotta, hogy

ő a dzslu-dzsieu tanára és olcsó áron Igen 
szívesen ad privátórákat bárkinek.

Kis noteszt és ceruzát vett elő a zsebéből és 
az előbbi frappáns Jelenet hatása alatt tény
leg vagy hat vendég is feliratkozott nála.

Mikor mór nemcsak az „őriások", hanem a 
kis japán is messze járt magas, szőke höl
gyével a karján, akkor ocsúdtak fej első meg
lepetésükből a kávéház vendégel és Jöttek rá, 
hogy a két tagbaszakadt férfi minden valószí
nűség szerint a kis japán társa és az egész 
história semmi egyéb nem volt, mint jól meg- 
rendezett reklám.

téri

japán 
a két

Elfogták a „Dunántúl rémét”
A csendőrségen liasbalőtte magát

Az ország valamennyi hatósága hosszú 
időn át kereste a Dunántúl egyik legvak
merőbb bűnszövetkezetét, amely egymás
után követte el a különböző bűntetteket. A 
budapesti rendőrség is nyomozott a kassza
fúrók után és a pestkörnyéki csendőrsé- 
5*ek is

mindenütt kutatták őket, de nem átke
rült nyomukra akadni.

A „Dunántúl rémeinek" nevezték 
kasszafurókat, akik legutóbb ismét 
vakmerő bűntettet követtek el.

A csurgói főAzolgabiról hivatalba 
tek be,

ahol az egész járás községeinek 
őrzik. A kasszafurók megfúrták a
heim-szekrényt, ahol a pénzeket őrizték és 

többezer pengőt raboltak el.
Ezzel a zsákmánnyal sem elégedtek meg, 
hanem a szomszédos községháza irodájába 
törtek be ezután, ahol ugyancsak megfúr
ták a pénztárszekrényt s az utolsó fillérig 
kifosztották.

Csaknem ugyanekkor
a kaposvári gimnáziumban la betörés 

történt.

pénzét 
Wert-

Itt felfeszi tették az igazgatói irodát és az 
irodában levő Wertheim-kasszát ugyancsak 
kifosztották. A banditák ezenkívül egész 
sereg üzletben, lakásban követtek el betö
réseket.

A csendőrség legutóbb megállapította, 
hogy —

• vakmerő banditák élén egy Csölie 
György nevű ember áll,

aki Budapesten volt cipészmester, majd ké
sőbb Zala megyébe költözött. Két cinkos
társa pedig Miko Dénes és Ktal József 
nevű fiatalemberek voltak, ök hárman fosz
tották ki a főbírói hivatalt, a gimnáziumit 
és követték el a többi bűncselekményt is. 

Az egyik dunántúli csendőrörsnek hosz* 
szas figyelés után

sikerült végül Is nyomára akadni a 
betörőknek,

akiket azután most elfogtak. A csendőrsé
gen őrizetbe vették 
velük a különböző
Azután visszavitték őket a 
ahol Csölie egy’ önzetlen pillanatban
. előkapta revolverét s mielőtt még a 

csendőrök megakadályozhatták volna, 
basbalőtte magát.

Eszméletlenül, véresen terült el Csölie, 
orvost hívtak és nyomban beszállították a 
kaposvári közkórházba. A másik két be
törőt pedig részletesen kihallgatták. A két 
betörő, akik feltűnően elegánsan voltak 
öltözve, részletes vallomást tettek, a banda 
vezérét azonban nem lehetett kihallgatni. 
Állapota rendkivül súlyos s minden való* 
szinüség szerint

aligha sikerül megmenteni as életnek.
A Dunántúl rémeinek elfogatásáról értei 

sitették a budapesti hatóságokat, valamint 
a különböző károsultakat.

őket, majd elindultak 
betörések színhelyére, 

csendőrségre.

Részegsége juttatott 
rendőrkézre egy körözött 

álsüketnémát
Érdekes körülmények között került rend

őrkézre egy álsiketnéma, akiről utólag kide
rült, hogy hónapok óta körözés alatt áll so
rozatos lopások, kisebb-nagyobb szélhámos
ságok miatt.

Bartos Sándor újpesti kereskedő Árpád
utca 128 alatt lévő lakására csütörtökön 
délután egy 35—40 évesnek látszó, kopott
ruhás férfi állított be, aki beszéd helyett egy 
kis cédulát húzott elő a zsebéből és azt át
nyújtotta a kereskedőnek.

A papiroson pár sor írás állott, amelyben 
a koldus közli, hogy süket és a jószívű em
berek támogatásáért esedezik.

Bartos megsajnálta a szánalmas külsejű 
embert és jól megebédeltette. A kereskedő 
ebéd után arra kérte „vendégét", hogy egy- 
pár pengő fejében vágjon fel néhány tuskó 
fát. A süketnéma hajlandónak mutatkozott 
erre és lement a kereskedővel együtt a pin
cébe. Körülbelül egyőra hosszáig tartózko
dott lenn, amikor a jószivü házigazda 
nős dologra lett figyelmes. Az előbb 
néma koldus

dalolni kezdett
és közben olyan nagyokat tántorgott, 
majdnem orrára bukott.

Bartos csakhamar megállapította, 
hálás vendége

feltörte ■ borospincét 
és ott több hordó bort megdézsmált. Az el
fogyasztott alkoholmennyiség oldotta meg 
a nyelvét

Miután gyanús volt a dolog, a kereskedő 
rendőrt hivatott és annak adta át az álsiket- 
némát.

Először az újpesti kapitányságra állítot
ták elő, ahol részegsége miatt jóidéig nem

lehetett kihallgatni. Újpestről tolonckocsln 
a főkapitányságra szállították és ujjlenyo
mata alapján lepriorálták.

A bűnügyi nyilvántartó minden tagadása 
ellenére

leleplezte a gyanús embert
Kiderült, hogy Bodrogi Józsefiek hívják, 
régebben báryász volt, de már évek óta Im 
mert alakja a bűnözők társadalmának. Lo*1 
pás és csalás, valamint engedélynéíküH kol
dulás miatt már többször volt büntetve, je* 
lenleg vidéki városokban elkövetett csalásai 
miatt körözték. Beismerő vallomása nlén • 
főkapitányságön előzetes letartóztatásba 
helyezték, majd átkisérlék a pestvidékt 
ügyészség fogházába.

külö- 
még

hogy

hogy
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Gyanús hord menyek kozott 
meghalt a kórházban egy magú nzúno
Súgóra, Bő rí Dániel Elek feiloiantesere megindult a nyomozás 

es elrendeltek a hoittnst toiboncomsat
'Vasárnap délelőtt óta egy különös felje

lentés ügyiben folytat nyomozást a főkapi
tányság sérülési osztálya. A feljelentés egy 
halálesettel kapcsolatos, amely az egyik fő
városi kórházban történt szombaton délután.

Báró Dániel'Elek törvényszéki irodatiszt, 
oki a Lógody-utca 50. számú házban lakik, 
Vasárnap délelőtt megjelent a főkapitánysá
gon és elmondotta, hogy anyósa, Votecs 
Irrtréné megbízásából ismeretlen tettes ellen 
kíván feljelentést tenni, halált okozó súlyos 
testi sértés címén. Báró Dániel ezután rész
letesen jegyzőkönyvbe mondotta sógornője, 
Szentpály Emma 33 éves magánzónő, Csaba- 
utca 8. számú lakos halálának előzményeit. 

. Szentpály Emma augusztus közepén egy 
ismerőse villájában volt látogatóban, majd 
lesétáit a kertbe és ott több barackot fo
gyasztott el. Véletlenül egy barackmag is 
került a szájába,

a mag megakadt a gégéjében s fuldo
kolni kezdett.

Azonnal értesítették a mentőket, akik első 
segélyben részesítették Szentpály Emmát. A 
mentők, minthogy a barackmag időközben 
már lejebb csúszott a gégéről és igy azt nem 
tudták eltávolítani, az urinőt kórházba szál
lították, ahol rövidesen

műtétet hajtottak végre rajta.
Az operáció után pár napig javult az álla
pota, később azonban rosszabbodás állott be 
és az orvosok a múlt hét közepén már le is 
mondtak a betegről. Tegnap délelőtt bekö
vetkezett az agónia és Szentpály Emma a 
délutáni órákban

meghalt.
A család értelmetlenül állott a halálesettel 
szemben, hiszen úgy tudták, hogy a barack
magot operatív beavatkozás utján sikerült 
eltávolítani a nyelőcsőből és nem tudták 
megérteni, hogy mi okozhatta az operáció

Megölte gyermekét 
a szégyenbe jutott leányanya

„Elcsábított a gazdám, azután kidobott
A pestvidéki törvényszék Székely-tanácsa 

előtt vádlottként állt tegnap Major Júlia 
cselédleány, aki két hónappal ezelőtt meg
ölte újszülött gyermekét. A tárgyaláson 
megrázó tragédia bontakozott ki.

Az idén júliusban Herceghalom helység 
határában a községi konda sertései túrni 
kezdték a földet és egy újszülött holttestét 
ásták ki. Mire a kondás észrevette, a 
tések már

félig fülfalták a holttestet.
Megindult a nyomozás és a csendőrök el
fogták Major Júlia cselédleányt. Major 
Júlia 

ser-

bcvallotta.

A főváros fölemeli a villamos 
jegy árát és a vizdijat

A víz egységára 16 fillérről 18 fillérre emelkedik, 
az átszállóiegy 26 fillér lesz október 1-től kezdve — 

Egyelőre nincs szó a villany és a gáz árának emeléséről
A főváros törvényhatósági tanácsa az elmúlt I munkálkodás eredményéről. Teljesen 
‘len tartott ülésében két bizottságot küldött 1 beavatott helyrőlh«len tartott ülósében két bizottságot küldött 

ki a takarékossági szempontoknak a most ké
szülő költségvetési tervezetben leendő érvénye
sítésére, Ezt a két bizottság három nap óta 
szakadatlanul dolgozik. Az egyik bizottság a 
városházi ügyosztályok költségvetése előirány
zatait vizsgálja felül takarékossági szempont
ból. a másik bizottság viszont az üzemek gaz
dálkodását tanulmányozza. Vasárnap is vol- 
tak tanácskozások, aminek az a magyarázata, 
hogy a két bizottságnak e hét folyamán feltét
lenül el kell készítenie előterjesztését. A vasár
napi tanácskozások eredménye alapján kiala
kult már bizonyos felfogás a költségvetési ter
vezetben jelentkező deficitnek az eltüntetésére 
nézve. A főváros vezetősége a gáz, a viz, és 
a villany árának, valamint a villamos- és autó- 
busz-viteldij emelésének a tervét vetette fel, ez 
ellen azonban a pártok vezetőt egyértelműen 
állást foglaltak Most az a kérdés foglalkoz
tatja a kiküldött takarékossági bizottság tag
jait, hogy miként lehet a tarifaemelést elke
rülni.

A Hétfői Napló munkatársa beszélt két taka
rékossági bizottság több tagjával az eddigi

KOVÁCS

BUT0RCS4RH0K
Hálók, ebédlök, urtszobák, kárpIlosArnk, konyhák, 
aaatalok. minden kivitelben. A kisipari maiiké 

remekel. Kedvező fizetési leltétele.*.
Budapest, vili., tlllől-ut NO. nAm.

Mária utca sarok, a klinika mellett.
AlRtaloaWsec • B ndapeat,V ll., Angol-atM SS. 

után beálló rosszullétet. Arra a feltevésre ju
tottak, hogy valószínűleg valami gondatlan
ság történhetett az operációval kapcsolato
san s ezért kellett a szerencsétlen fiatal nő
nek mintegy

három hétig tartó rettenetes kínszenve
dés után meghalni.

A hozzátartozók többizben érdeklődtek 
Szentpály Emmánál, hogy milyen fájdalma
kat érez, mire ö azt a választ adta, hogy

súlyos szivbántalmakat érez 
és testének majdnem minden tagja fáj időn
ként. Az orvosok szerint viszont az operáció 
jól sikerült, a beteg állapotának rosszabbo
dása azzal semmiféle összefüggésbe nőin 
hozható s valami régebbi betegség okoz
hatta a halált.

Báró Dániel Elek nem nyugodott ebbe a 
magyarázatba s ezért fordult a rendőrség
hez. ahol vasárnap délelőtt meg is tették a 
szükséges intézkedéseket, hogy’ megállapít
sák,

mi okozhatta Szentpály Emma állapotá
nak rosszabbodását

és mi is a halál tulajdonképpeni oka.
Sürgősen bekérték a kórház jelentését a 

halálesetről. A kezelőorvos szerint szivgyen- 
geség és heges nyelőcsöszükület következ
tében állott be a halál. A rendőrség intéz
kedésére a holttestet a kórház halottasházá
ból átszállították a törvényszéki orvostani 
intézetbe, ahol rövidesen

felboncolják
és a törvényszéki orvosok szakértői véle
ménye fogja eldönteni, hogy a tragikus kö
rülmények között elhunyt urinő haláláért 

terhel-e valakit felelősség.
A kihallgatások is csak akkor kezdődnek 
meg a főkapitányságon, ha a boncolási jegy
zőkönyv beérkezik.

hogy a gyermek az’ övé völtj ö gyilkolta 
meg, azután elásta.

A tegnapi tárgyaláson sírva védekezett:
— Budapesten szolgáltam. A gazdám, aki 

nős ember.
elcsábított és kidobott, 

amikor áldtot állapotba kerültem.
Elmondotta azután, hogy hazafelé 

tolt Herceghalomra, amikor útközben 
szülte gyermekét. Szégyenétől szabadulni 
akart és ezért elásta az újszülöttet. Melléky 
Kornél dr. védőbeszéde után a biróság 

háromhónapi fogházra Ítélte 
a gyermekgyilkos leányanyát.

tár
ni ep-

szereztük azt az információnkat, hogy az eré
lyes takarékossági mozgalomnak a hataása alatt 
remény van a tarifaemelést tervek legalább 
egyrészének az elejtésére. Így például

előreláthatóan nem fog sor kerülni a gáz 
és a villany egységárának az emelésére, 

ellenben feltétlenül emelni fogja a főváros a 
vizdijat. A viz dija most köbmétrenként 16 
fillér.

Ezt az egységárat 18 fillérre emelik. 
Ugyancsak drágulni fog a vtllamosviteldij is. 
A villamosvileldij emelését nemcsak az a kö
rülmény teszi szükségessé, hogy a Beszkárt- 
nak területhasználati diját a főváros emelni 
fogja — bevételeinek a fokozása érdekében, 
hanem az utasforgalom lényeges megcsappa
nása is. A Beszkár sem meri azonban az egész 
vonalon felemelni a' viteldijat. Egyelőre csak 

az álszúllójegy árának 24 fillérről 26 fil
lérre való feeemeléséről van szó,

a stakaszjegy árát nem emelik. Az autóbusz
üzemnél is emelést terveznek „tarifareform" 
alakjában. Az aulobuszforgalomban ugyanis 
különböző zónákat léptetnek életbe éa a jegy 
ára a távolságtól fog függeni Lesznek 10—30, 
30—10 filléres autóbusz jegyek is Az áremelés 
október 1-én lép életbe.

A .takarékossági bizottságok tanácskozásai
nak egyelőre ez az eredményük.

A főváros közönsége mindenesetre nagy iz
galommal figyeli a helyzet alakulását, nem két
séges ugyanis, hogy a mai körülmények kö
zött katasztrófába veszedelmekkel járhat min
den drágítás.

Az őszi Iatth8i*8nd8zesi vásár tartamira szentomöer 15-ig

M DlCSti
Szőnyeg3

óoucleszerü elsőrendű minőség F 25.—
ugyanaz 300x200 H 88.-. 350x250 P 80—

Valódi la Boucle 800x200 ...... w P 48.— 
ugyanaz 350s250 i 72.-

Marhasziír la gyaplu Boncle 300x200 p86. — 
ugyanaz 330x250 P 1OO.-

Gyapjú Axmlnsfer la minősóg, 175x250 »• 80.- 
Ugyylaz 300x200 P 1OO.-, 350x25u r ISO.-

ValOdl argaman ffisX’X™.. , 40— 
Velour-piilsch rojtos dgyelO . _ r 8.— 
Velour-plOsch ro’tos összekötő .. r 13.— 
Strapa spárgafuto la minőség > 124 

ugyanaz 90 cd azéleaben P 1.90

Mintázott la spárgáimé 2-50Ugyanaz 90 cm. arélMnen P 8.40
Továbbá 3

Minden létező minőségű szőnyegek, függönyök, térítők, takarók, ágyelö és Össze> 
köiö szőnyegek, fürdőszoba kád elöszönyegek. paplanok, matracok stb. stb.

Hihetetlen olcsó árasban!l Elaüás KicsWhen isii
Fenti rendkívüli olcsó árak kizárólag csak szép ember hó 15* lg érvényesek.

Clmro tessék ügyelni!

Megszüntetik
a közmunkatanácsot

Hatszázhatvannégy családiház fölépítését 
akarta megakadályozni

A mai súlyos közgazdasági viszonyok kö
zött minden eszközt igénybe kell venni az 
építkezési tevékenység föllenditése érdeké
ben. A főváros vezetősége abban a tudat
ban, hogy minden uj építkezés egész sereg 
uj munkaalkalmat teremt és igy alkalom 
kínálkozik a gazdasági válság enyhítésére, 
szakított az eddigi gyakorlatiul és az épít
kezési engedélyek kiadását liberálisakban 
kezeli. A főváros illetékes ügyosztályához 
sok panasz fut be amialt. hogy a köz
munkatanács igen sok esetben, amikor a 
főváros az építkezési engedély kiadására 
hajlandóságot mutat, megakadályozza az 
építkezések megindulását. Legutóbb is

6G4 telektulajdonos közös kérvényt 
adott be, hogy az alsórákost réteken 
felépíthesse a tervbevelt családi házakat.

.4 közmunkák tanácsa az építkezési enge
délyek kiadását megtagadta azzal, hogy nem 
lehet építeni addig, amíg az építkezni szán
dékozók magukra nem vállalják a mellék
közmüvek megépítését. A közmunkák ta
nácsa ugyanis nem elégszik meg azzal, 
hogy a telektulajdonosok magukra vállal
ták a főváros által létesítendő főcsatornák

Kétszeres felmentéssel végződött 
a színész és a hirdetésiroda- 

tulajdonos harca a biróság előtt
A budapesti törvényszék Szfríuy-tanácsa 

most tárgyalta azt a pert, amelyet
Rótt Sándor, az Ismert kómlkus indí
tott hatóság előtti rágalmazás elmén 
Balogh Sándor hlrdetőlrodatnlajdonos 

ellen.
Az ügy előzménye az, hogy Balogh Sán

dor annakidején, amikor Rótt a Komédia 
igazgatótulajdonosa volt, megállapodott vele, 
hogy a Komédiának műsorokat szállít és 
ezért a koncesszióért havi 300 pengőt fizet, 
amely összegen kivül az árusításból még 30 
százalék illette meg a színházat. Balogh a 
műsorokat bizományi árusításba adta é» 
Rótt Sándornak, a megállapodás szerint 
havonként kellett elszámolnia.

A szezon utolsó hónapjaiban Rótt Sándor 
nem számolt el a műsorokkal.

Balogh több Ízben sürgette az elszámolást 
s végül is, mikor összes felszólításai ered
ménytelenek maradtak,

feljelentést lett Rótt Sándor ellen sik
kasztás elmén.

Ebben az ügyben a királyi ügyészség 
megszüntette az eljárást Rótt Sándor 

ellen,
mire a színész vette át a feljelentő szerepét 
és hatóság előtti rágalmazás elmén feljelen
tést tett a hirdetőirodatulajdonos ellen.

Ebben nz ügvbcn azután w»v a büntető- 
járásbíróság, mint a törvényszék Szldvy-

PamlagAtvetők :
Mokett-plQsch la selyemfényű... r 50.— 
CaracOI iá mohair gyaplu___ r 42.—
laramanleszarfl rojtos ........r 14.—
Mokett la selyemfényű asztalterítő ,■ 25.—

Takarók :
intézeti lükarék eiönyörtl ntnUkban .. T 5*99 
Intézeti la Gyapjutakarö »»? 16.— 
Szövelgarnilura.2 agy, 1 asztalterítő, 22.— 

la gobelin P 88.—, satén P 26.—
Perzsaszönyeg : 

imitáció, mecfóvatxfően hasonlít « perzsanos
135x65 méret P 18.— 850x90 méret P 60.—
200x135 „ P 40.- 275x90 , P 46.—
300x160 , P 90.— 225x90 „ P 38.—
450x90 „ P 75.- 300x200 „ 1110.-

költségeit, hanem azt is megköveteli, hogy 
a telektulajdonosok a mellékcsatornákat is 
már most megépítsék. Minthogy azonban a 
főváros az ismeretes költségvetési nehézsé
gek miatt nem tudja előteremteni a csa
tornák megépítéséhez szükséges összeget, u 
664 telektulajdonost az építkezési engedé
lyek megtagadásának a veszedelme fenye
gette. A főváros maga sietett segítségére az 
érdekelteknek. Tárgyalások indultak meg, 
amelyek előreláthatóan kedvező eredményre 
vezetnek, úgyhogy

rövidesen mégis csak megindulhat az 
építkezés az alsórákost réteken.

Az építkezési tevékenységet gátló akadá
lyok most már rövidesen megszűnnek és 
pedig azért, mert híre jár, hogy

a kormány hajlandó a közmunkataná
csot megszüntetni.

.4 kiküldőit hatos bizottság is hajlandóságot 
tanúsít a közmunkák tanácsának megszün
tetésére. Mivel pedig ezt azt intézményt ke
vesen tartják ma már nélkülözhetetlennek, 
remélni lehet, hogy a közmunkatanács való
ban meg is fog szűnni.

tanácsa
felmentő ítéletet hozott.

A bíróságok ugyunís magukévá tették a 
védő, dr. Heves Istvánnak azt az érvelését, 
hogy a hirdeföirodalulajdnnosnak a színész 
ellen telt feljelentés megléteiére megvolt a 
kellő ténybeli alapja.

■tton?
Akkor legolcsóbban a

havas Áruházban 
vásárolhat kirakati árak mellett 

loMzamiahHeire isi
Nagy választékos raktárt tartok női 
átmeneti és télikabátok, bundák, 
kosztümök és blúzokban, valamint 
Iskolai és Intézeti ruhákban.

Mérték szerin ti térllszabóságomban 
elsőrendű öltönyök 88.-, 13O.-( 
160.— pengőért készülnek.

Havas László
Oud.peal, IV., Calvln-ter 1.
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Nem bánom már, 
ha lel is akasztanak - mondta 

a báketárl gyilkos

a két grófi család tagjai bizalmas érte- 
kealetet tartottak, 

amelyen behatóan megtárgyalták a grófi 
pár között lévő Orökségl szerződés ügyit. 
A családi konferencián természetesen szó 
esett Karátsonyi gróf súlyos adósságairól 
és az az álláspont jutott kifejezésre, hogy a 
gróf vagyonának kezelése eddig rossz ke-

xekben volt,
olyan tanácsadói voltak, akiknek tény* 
kedései Idáig juttatták Karátsonyi Jenó 

grófot.
A családi konferencia eredményeként rdvtt 
desen kicserélik Karátsonyi Jenő grófnak 
ezeket a tanácsadóit és igy környezetében 
érdekes személyi változások váfhatók.

Vasárnap délelőttre teljesen tisztázta ■ főka
pitányság sérülési osztálya a békéién „gyilkos
ság eddig Ismeretlen részleteit.

Szombaton este félliz óra tájban, mint isme
retes, Vdc András 20 éve* földműves, aki jelen
leg állá* nélkül van, agyonlőtte Jókul! 
kapuvári születésű 1K éves háztartásbeli 
A golyó a leány hálába hatolt,

kerearittljárta szivét
é» mellkasán Jött ki. A szerencsétlen nő 
bán meghnll.

Váe András ezután saját maga ellen 
fordítani a fegyvert, de a közönség lefogta ke
zeit. hogy megakadályozzák az öngyilkosságot. 
Dulakodás közben azonban a revolver elsült s 

a golyó a gyilkos balkezén ment keresztül.
A gyilkosság helyén többen annyira elragadtat
ták magukat, hogy

botokkal Ütlegelni kezdték a fiatalembert
* talán agyon is ütik, ha az Időközben odaér- 
kérő rendőrök meg nem akadályozzák a lin- 
cselésl.

Vác Andrást a mentők első segély után a Ró- 
kus-kórhü’ba szállították, majd később, miután 
az orvosok kötéssel lótlák el, megállapították, 
hogy áiiupata nem súlyos, s a kórházból n fő
kapitányságra kisérték.

Az éjszakai órákban csak röviden tudták ki
hallgatni Vác Andrást, mert teljesen a gyilkos
ság hatása alatt állott és a feltett kérdésekre 

nsazefüggéstelen, zavaros választ adott.
Állandóan azt hangoztatta, hogy a leánnyal kö
zösen határozták e/, hogy mindketten öngyil
kosok lesznek, f> agyonlövi Annál, azután ma
gával i* végez. A búcsúleveleket — mondotta — 
előre megírta és átadta a lánynak.

A gyilkos búcsúlevelei
A főkapitányságról detekliveket küldtek ki 

Angyalföldre, hogy kutassák ál a Béke-tér kör
nyékét és állapítsák meg, hogy nem találla-e 
meg az örszemes rendőr vagy valamelyik járó
kelő Jókutl Anna retlküljél, amelyben n gyil
kos szerint a búcsúlevélnek kellett lennie. A 
Béke-térre kiküldött detektívek ró'idősen meg
állapították, hogy

• retikült pár lépésre a gyilkosság helyétől 
egy napszámos megtalálta

a* beszolgáltatta a közeli rendőrőrszobán. A 
buesulevél, amelyet Vdc András Pakson lakó 
családjóhoz Irt, a következőképpen hangzik:

„Kedvet édesanyám és testvéreim/ bocsássa- 
nak meg, hogy ilyent kell elkövetnem. Nincsen 
semmim a világon, nekem pedig sok mindenre 
lett volna szükségem. Ezekután követem cl az 
öngyilkosságot és a gyilkosságot. A lányért csi
nálok mindent, mert nagyon szerettem és tud 
tatn, hagy a rossz viszonyok közölt feleségem 
nem lehetett volna."

A ceruzával irt ák<>m-bókom sorok 
vallanak, hogy a fiatalember már

régebben kéullll a gyilkosságra és az 
gyilkosságra, 

bántotta, hogy nem tud clhelyezkedni és igy 
az az álma, hogy megnősüljön, sohasem vált 
volna valóra-

Anna 
leányt.

nyom-

akarta

arra

ön-

Egy másik búcsúlevelet is találtak a detek
tívek.

ez a levél a gyilkos belső zsebében volt 
és a leány vidéken lakó szüleinek Irta. 
,,Annuskn szülei is legyenek boldogok — kezdi 
a levelet —, ne bánkódjanak, hogy igy tör
tént. Ne haragudjanak rám, de az Annuská- 
mért képes voltam mindent elkövetni, sajnos, 
hogy igy hozta a sors magával, pedig még 
fiatalok voltunk mind a ketten és még élhet
tünk volna. Isten velük és velünk."

(tartósan szerettem...
Vasárnap délelőtt a nyomozást vezető rend- 

őrliszlviselő maga elé vezettette Vdc Andrást 
és részletesen kihallgatta, hogy mi vitte a 
gyilkosságra.

— A nagy szegénység az oka mindennek — 
kezdte vallomását a fiatalember —, közösen 
elhatároztuk az öngyilkosságot. Én leszereltem 
katonáiknál és nem tudtam elhelyezkedni a 
polgári életben. Győrben ismerkedtünk össze, 
ahol szegény Annuskn egy vendéglőben mint 
kiszolgálólcány voll alknlinazva és egy barát
nője biztatására határozta cl, hogy

Pestre jön, mert Itt állást kap, 
jobb fizetéssel, a Relter Fcrenc-utcában. Én 
már akkor tudtam, hogy nemcsak vidéken, de 
Pesten is rossz a helyzet és hiábavaló lesz 
minden fáradozás, nem lehet elhelyezkedni. A 
leányt

A NAUTILUS A „HALLGATÁS 
VÖLGYÉBEN" JÁR...

Miért hallgatott száz órán keresztül a sarkkutató tengeralattjáró
Oslo, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Ma éjsza
ka, kevéssel tizenegy óra után

újabb szlkratávlratot fogtak fel a „Nau- 
ttlus“ tengeralattjáró fedélzetéről 

és éjfél után egy még újabb távirat követte 
elődjét. Ezek a táviratok már részletesen 
számolnak be Wilkins kapitány expedíciójá
nak mai helyzetéről. A tengeralattjáró nagy 
izgalommal várt táviratai megmagyarázták 
végre azt a százórás hallgatást, amely az 
egész világot aggodalommal töltötte el a 
sarkkutató expedíció iránt. Kiderült ugyan
is, hogy

halálosan szerettem
és gondoltam, ha az enyém nem lehet, másé 
se legyen.

— Annus, amikor először fölvetettem azt a 
gondolatot, hogy legyünk közösen öngyilko
sok, nem is akarta meghallgatni szavaimat — 
folytatta —, annyira Irtózott még az öngyil
kosság gondolatától is. Később aztán engedett 
felszólllósomnak éa arra kért, ha már közö
sen leszünk öngyilkosok, olyan módjót vá- 
la aszúk az öngyilkosságnak, amely

minden asenvedéa nélkül,
nyomban halállal végződik. így határoztuk el, 
hogy revolverrel követjük el az öngyilkossá
got. A vonaton egész utón az öngyilkosságról j 
beszéltünk és erről beszélgettünk a leány uj | 
helyén is a Rciler Ferenc-utca 51. szám 
alatti kocsmában. Annus péntek éjszaka még 

.szállást Is adott uj helyén, szombaton délelőtt
“ sorra jártam a munkaközvetítőket, 

s egyéb helyeket is. ahol a munkások elhelye
zésével szoktak foglalkozni, de mindenütt el
utasító választ kaptam. Sikertelen utamról 
visszatérve azután végleg ugv döntöttünk, 
hogy szombaton este követjük el 
gyilkosságot. A búcsúleveleket 
megírtam.

Vdc András vallomását azzal 
hogy

nagyon 
minden

ti kettős ön- 
még délután

fejezte be,

most már 
bánja, ha

megbánta lettél, és 
mindegy neki, azt » 

felakasztják.
A gyilkos fiatalembert szándékos emberölés 
büntette miatt helyezték előzetes letartózta- 
lábba s vasárnap délelőtt átkisértók az ügyész
ség fogházába.

Rossz tanácsadók okozták 
Karátsonyi Jenő gróf 

anyagi válságát
Bizalmas családi konferencia — E héten nyújtja be 

keresetét Karátsonyi grófné férje ellen
váló'

Nemcsak az arisztokrácia és a társasélct 
felsőbb rétegeiben, hanem a legszélesebb 
nyilvánosság körében ma is élénken kom
mentálják azokat az eseményeket, amelyek 
egyik legelőkelőbb és legismertebb magyar 
arisztokrata, gróf Karátsonyi Jenő köriil 
hullámzannk . Pontosan egy héttel ezelőtt, 
az elmúlt bél hétfőjén kellett volna megtar
tani a Karátsonyi gróf palotájára hirdetett 
árverést. Karátsonyi Jenő gróf tudvalévőén 

került, nyo- 
mindezeknek

Igen súlyos anyagi válságba 
maizló adósságok terhelték, s 
kövalkeimányo lett, hogy

árverést tUztek ki a grófi
Ar árverést azonban elhalasztották, aminek 
érdekes oka van. Az a helyzet ugyanis, hogy 
nemcsak a grófnak adósságait, hitelezőinek

palotára.

követeléseit, hanem n különböző tárgyalá
sok és pereskedések során felmerült horri
bilis költségeket sem fedezte volna a palota 
elárverezése és ezért állottak el egyelőre 
ettől at aktustól. A Hétfői Napló munkaláp*

Hiromasotszo&a hallos

a tengeralattjáró rádlóközvetitése azért 
mondta fel a szolgálatot, mert a „Nau- 
tilus“ a „hallgatás völgyébe*4 jutott.

Ez egy olyan terület, amelynek atmoszféra 
kus és meteorológiai zavarai lehetetlenné 
tesznek minden rádiókisugárzást.

Wilkins kapitány további tervéről egyáli 
talán nem beszélnek az újabb táviratok, 
amelyek a „Nautilus" jelenlegi földrajzi po
zícióját sem határozták meg. Csak a régebbi 
programra alapján következtetnek arra a 
szakértők, hogy a tengeralattjáró e pillanat
ban a dán szigetektől északra, a Spitzbergák 
közelében jár.

Debrecen megszünteti 
összes közüzemeit

Debrecen, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Debrecen városát is élénken fog
lalkoztatja a költségvetés leépítése s a ki
adási tételek lefaragása. A városnak csak
nem

egymillió pengő deficitje van.
A város vezetősége oly módon kívánja a 
deficitet megszüntetni, hogy

az összes közüzemeket leépíti.
Ennek a tervnek a megvalósításával akarja 
megsegíteni Debrecen városa a válsággal 
küzdő kereskedelmet és ipart. A debreceni 
közüzemek megszüntetése ügyében már

beható tárgyalások folynak

s úgy tudják, hogy rövidesen le is építik 
valamennyi közüzemet.

A hitetlen „gyaur" nem köthet
házasságot Pesten sem 
két gyermeke anyjával

A porosz igazságügymimszterium furcsa döntése egy érdekes 
házassági kérdésben

Karátso- 
összegű 

eddig hi

sónak hiteles információi azerint 
nvi Jenő grófot sokkal nagyobb 
adósságok terhelik, mint amelyről 
rck kerültek forgalomba.

A gróf adóssága négymillió pengőre rúg.
A horribilis értékű Karátsonyi-palotán lévő 
terheken kivül hatalmas összegű, súlyoz ter
hek vannak Karátsonyi gróf birtokán.

Az. anyagi válságba jutott Karátsonyi 
fenő gróf fblcsége tudvalevőén elhatározta, 
hogy elválik férjétől. A válópert azonban 
mindezideig nem adták be. Értesülésünk 
szerint a gróf és grófnő között fennálló 
örökösödési szerződés tisztázása után most 
kerül sor a válóper lebonyolítására is éa

■ grófnő ezen a héten fogja válóhere
setéi benyújtani Karátsonyi Jenő gróf 

ellen a törvényszéken.
A válófélben lévő grófné, családját, az 

Andrássy és Pálffy grófi családokat is élén
ken foglalkoztatja Karátsonyi Jenő ügye s 
a Hétfői Napló Információi szerint tegnap

Magas, napbarnitott arcú férfi Paul 
Kattner ur, aki egy német számoló-gépgyár 
budapesti telepének vezetője és mint ilyen, 
néhány hónap óta állandóan a 
fővárosban tartózkodik. Különben 
származású és természetesen

német állampolgár.
Ebben a minőségben azután igen 
levelet kapott nemrégiben a porosz 
ügyminisztériumtól, ahogy azt szerkesztősé
günkbe felhozta és megmutatta.

Elmondotta, hogy
néhány évvel ezelőtt a bíróság el

választotta ■ feleségétől, 
még pedig az ő hibájából, mert házasság
törést követett el — W török nővel. A 
hölgy perzsa állampolgár, izlám vallásu és 
Kattner válása óta is együtt él vele. Két 
gyermekük is van. Egy esztendővel ezelőtt 

elhatározta, hogy feleségül veszi 
a perzsa nőt.

Azonban nemcsak Kattnet, hanem a nö 
is volt már egy Ízben — házas. Egy per
zsa szönyegkereskedö felesége volt és • 
házasság annakidején úgy szűnt meg, hogy 
a ffrf a Koránnak a házasságra vonatkozó 
előírásai szerint egyszerűen —

válólevelet •dőlt a feleségének.
A porosz Igazságügymlnlszlérlumnak van 

egv osztálya, amely azoknak az állampol
gároknak házasságkötése felelt Őrködik, 
akik egy Ízben már elváltak és ekkor a 
„dióst az ö bitójukból mondották ki. A 
számológépgyár fötisztvlselöjc tehát

kérvénnyel fordult •> Igazságttgymlnlaa- 
tórium Illetéke, oastályáhoa

é. kérte, hogy adjanak számára — dtszpen- 
rációt, hogy itt Pesten újból megnősül
hessen.

Ar igazságügyminisztériumban több mint 
egv esztendeig gondolkoztsk a kérvény 
fölött. Végül Is megszületett • dóntfs, 
amely • közelmúltban Budapesten kikézbe- 
sitett végzés szerint

magyar 
berlini

érdekes 
igazság-

elutasítja a diszpenzáclót kérő kíván 
ságát.

Az indokolás szerint nz asszony mohame
dán vallásu, reá nézve tehát a Korán házas** 
sági rendelkezései érvényesek. Már pedig 
a Korán tiltja a keresztény emberrel való 
házasságkötést.

Ez a döntés azt jelenti, hogy a porosa 
igazságügyminisztérium a Korán álláspont
jára helyezkedik, amely szerint

minden keresztény és más vallásu tisz
tátalan éa értéktelen s éppen ebből az 
okból a gyaurokkal** való házasság 

szigorúan tilos.
Paul Kattner elmondotta, hogy külön 

kérvénnyel fordult Hindenburg birodalmi 
elnökhöz és leírta benne a furcsa döntést. 
Az elnöktől kéri, hogy bár ő 
gyaur", mégis hadd vehesse feleségül a nőt 
—. akinek két gyermeke született tőle.
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A debreceni iparosok es kereskedők
izgalmas tutakozű ssgywtHése 

az adűemeldsek ellen
Viharos !eienelek közben elvetetten a vezetőség határozati Javaslatai

Debrecen, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

lentése.) Vasárnap délelőtt a debreceni ipa
rosok és kereskedők nagygyűlésre gyűltek 
össze az Ipartestület székhazában, hogy az 
ujabb adóterhek ellen tiltakozzanak. Már a 
kora délelőtti órákban zsúfolásig megtelt az 
ipartestület díszterme s amikor a gyűlést 
megnyitották, igen sok ember már a folyo
sókon szorongott.

Varjassy Imre ipartestületi elnök nyitotta 
meg a nagygyűlést, amely mindvégig izgal
mas hangulatban folyt le.

— Egyetlen tárgysorozata van ennek a 
gyűlésnek, — mondotta az elnök —,

az elviselhetetlenül súlyos adóterhek 
ellen való tiltakozás.

Az egész iparos és kereskedő társadalom 
roskadozik az eddigi terhek alatt és most 
ujabb terheket akarnak róni ránk. Kérem 
a nagygyűlést, hogy az előterjesztendő ha
tározati javaslatot fogadják el. Határozati 
javaslatunkat távirati utón fogjuk továbbí
tani az összes illetékes tényezőknek, hogy 
mielőbb meghallgatásra találjunk és orvos
lást kapjunk sérelmeinkre.

Az elnöki megnyitó után
előterjesztették a határozati javaslatot, 

amely többi közölt ezeket mondja:
— A nagygyűlés felkéri a kormányt, hogy 
a tervbevett forgalmi adó, kereseti, jö

vedelemadó emelésétől álljon el, 
mert az iparos- és kereskedő-társadalom 
számára elviselhetetlenek ezek az ujabb ter
hek. Az adóhátralékok is mutalják, hogy a 
kereskedők és iparosok az eddigi adóterhe
ket sem tudták elviselni. Az állami számve
vőszék kimutatása szerint az 1929—1930. 
.költségvetési évben 176 millió pengőt tettek 
'ki az adótartozások s az uj költségvetési év
ben már 213 millió pengőre rúgott az adó
hátralékok összege. Javasoljuk tehát, hogy

a kormány a legsürgősebben Intézked
jék

a magasra emelt adók megszüntetése érde
kében.

A határozati javaslathoz elsőnek Selinger 
Ede, a debreceni kereskedelmi és iparka
mara elnöke szólott hozzá. Felszólalásában 
utalt a kereskedők és iparosok súlyos hely
zetére, majd kérte, hogy a határozati ja
vaslatot fogadják el.

Selinger felszólalása közben hangos és

Vasárnap belehalt sérüléseibe 
az öngyilkos debreceni betörő, 

aki rálőtt Győrfi csendőrőrmesterre is
Debrecen, szeptember 6.

A biharmegyei Szerep községben pénteken 
— mint ismeretes — elfogták Sípos Imre és 
Balázs Lajos debreceni asztalossegédeket, 
akik a környéken

számos betörést követtek el.
Balázs kihallgatás közben kétszer rálőtt 
Győrfi csendőrtörzsőrmesterre, majd

maga ellen fordította a fegyvert és mell
be lőtte magát.

Balázs vasárnap sérülései következtében a 
berettyóujfalusi kórházban

meghalt,

A viszontlátás örömében 
meghalt a feleség, 

aki tízévi távoliét után találkozott fér Jóval
Egy fiatal asszony megdöbbentő tragé

diájáról érkezett hir vasárnap Budapestre. 
Chicagóból jött egy kábeltávirat, amely a 
pesti hozzátartozóknak tudtára adja néhány 
sorban, hogy Farkas Elekné a chicagói pá
lyaudvaron hirtelen meghalt s halálát sziv- 
szélhüdés okozta.

A néhány soros kábeltávirat mögül bon- 
az clsz°moritó tragédia.

AZ ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNY8ERFŰZŐD8

'* üszí sör
csapőlása megkezdődött. Palackokban 
b mlndeufltt kaphat*! 

zajos közbekiáltások hallatszottak a terem
ben.

— Nem fogadjuk el ezt a határozati ja
vaslatot!

— Követeljük és nem kérjük az adók le
szállítását!

Selinger tovább akarta folytatni beszédét, 
azonban a zajos felkiáltások nem akartak 
megszűnni és

egyre erősbödött a lárma, úgyhogy be 
sem tudta fejezni beszédét,

mire leült helyére.
A következő felszólaló Vági István éksze

rész volt, aki kijelentette, hogy ehhez a ha
tározati javaslathoz nem járul hozzá s arra 
kérte a nagygyűlést, hogy a határozati ja
vaslatot ne fogadja el. Vági éleshangu fel
szólalásában a Bef/iZen-kormány gazdasági 
politikáját bírálta s kijelentette, hogy a 
mostani kormány nem járhat azokon az 
utakon, amelyen az elődje. Vági uj határo
zati javaslatot terjesztett elő, amely szerint 
a nagygyűlés követelje az általános, titkos 
választójog törvénybeiktatását, ennek meg
történte után oszlassák fel a parlamentet, 
az uj választójog alapján válasszák meg az 
országgyűlést és az uj országgyűlés többsé
géből alakuljon kormány.

Vági határozati javaslatához többen szó
lották hozzá. Számos felszólaló indítvá
nyozta azt is, hogy

a kereskedelmi és iparkamara és az 
Ipartestület eddigi vezetősége mond

jon le
és uj vezetőséget válasszanak. Szabó Jenő, 
Ujlaky Sándor, Giczey András, Bakó Imre, 
Frisch Adolf, Bangor Antal és Szendrey 
Sándor felszólalása után Varjassy Imre el
nök emelkedett szólásra ée bejelentette, 
hogy

eláll az eredeti határozati javaslattól 
és ő is Vági István határozati javaslatának 
elfogadását indítványozza.

A gyűlés többsége azután Vági István 
határozati javaslatát fogadta el

és elhatározta, hogy a határozati javaslatot 
távirati utón juttatja el Károlyi Gyula gróf 
miniszterelnökhöz, a gazdasági miniszterek
hez és más illetékes tényezőkhöz. Ezzel az 
izgalmas hangulatban lefolyt gyűlés délután 
2 órakor véget ért és résztvevői tejes rend
ben oszlottak szét.

Győrfi őrmester állapota pedig súlyos. A 
csendőrség Balázs társát, Sípos Imrét a 
debreceni ügyészség fogházába szállította. 
Ugyanekkor bünrészesség gyanúja miatt

őrizetbe vették Horvát Piroska és Flnta 
Erzsébet cselédleányokat,

akik a két betörővel bizalmas viszonyban 
álltak és betöréseikről tudhattak.

A nyomozás megállapította, hogy a két 
betörő nemcsak Debrecenben és annak kör
nyékén dolgozott, de Budapesten is számos 
betörést követett el és ők fosztották ki Fe- 
jeős törvényszéki tanácselnök lakását is.

A harmincesztendős asszony tiz évvel 
ezelőtt ment férjhez Farkas Elek mübutor- 
kereskedőhöz és asztalosmesterhez.

Tekintélyes hozományt vitt férja há
tába

s Farkas üzlete nagyszerűen felvirágzott. 
Farkasék boldogsága azonban csak rövid 
ideig tartott, mert a férjet elkapta a gyors 
meggazdagodás. Farkas

kártyáin! kezdett
s olyan nagy összegekben játszott, hogy o 
kártya csakhamar elvitte az üzletet, a ho
zományt s nyomasztó adósságok léptek a 
gondtalan jólét helyébe. Farkas ekkoc el
határozta, hogy.

kivándorol Amerikába.
Azzal búcsúzott el feleségétől, hogy mihelyt 
egzisztenciát biztosit magának odakinn, 
felesége is kiutazik utána. Farkas Elek 
hosszas vándorlás, bolyongás és sikertelen 
kísérletek után Chicagóban telepedett le, 
ahol először egy gyárban kapott állást, 
majd mint mübutortervező önállósította 
magát és

Igen szépen jövedelmezett vállalkozása.
Közben tiz év telt el. Az itthon hagyott fe
leség egyetlen zokszó nélkül, türelemmel 
várta férje értesítését, amely néhány héttel 
ezelőtt érkezett meg.

— A férjem beváltotta Ígéretét! Becsüle
tes, szorgalmas munkásember lett belőle az 
Újvilágban s most hiv magához, — újsá
golta túláradó boldogsággal mindenkinek s 

két héttel ezelőtt utanak la indult Chi
cago felé

a levéllel és hajójeggyel, amelyet férjétől 
kapott. Minden baj nélkül jutott el Chica
góig, ahol

a pályaudvaron olt várta már a férje.
Amikor Farkasné kiszállott a vasúti kocsi
ból s megpillantotta az urát, hirtelen meg- 
tántorodott, majd

hangtalanul összeesett.
Férje odarohant hozzá, karjaiba kapta, elő
került a pályaudvar ügyeletes orvosa is, 
aki szomorúan konstatálta:

— Az asszony halott, azivszélhüdéa ölte 
meg ...

így látta viszont tiz esztendő után Farkas 
Elek az Újvilágban feleségét, akinek halál
hírét vasárnap megkábelezte a pesti hozzá
tartozóknak s a kábel hírül hozta azt is, 
hogy

odakinn temették el
a szerencsétlen sorsú fiatal asszonyt.

Fizetésképtelenséget jelentett 
Szeged legtekintélyesebb 

építési vállalkozója
Szeged, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonje- 
lenté.sc.) Nagy feltűnést kellett Szegeden, a 
város egyik legtekintélyesebb építési vállal
kozó cégének, a Cziegler Arnold cégnek 
összeomlása.

A cég tulajdonosa Cziegler Arnold, a vá
rosi törvényhatóság

keresztény pártjának egyik vetető tagja 
és a Baross Szövetség szegedi fiókjának al
el nőké. Cziegler a háború után mint aktív 
őrnagy szerelt le és azután építési irodát 
nyitott és hamarosan nagyobbszabásu mun
kálatokhoz jutott. A legutóbbi időkben töb
bek között

ő építette a szegedi templomterén lévő 
püspöki palotát,

Regényes, kalandos esküvő 
a Kun-utcai kórházban

Rendőr kísérte a rab-menyasszonyt a vőlegény haláloságyához
— Esküvő után visszavitték a fogházba a menyecskét

Szokatlanul érdekes jelenet játszódott le 
szombaton délután a kunidcai kórház egyik 
másodikemeleti férfi kórtermében.

Nemzetiszinü vállszalagos ur ült egy fehér 
vaságy előtt és az nnvakönyvvezetöségekben 
szokásos formulák között

össreeskette a* ágyban fekvő beteget meny
asszonyával,

akit fíisztics Lázár dl. rendöfőtnnácsos enge- 
délyével a toloncházbil kisértek át a kórházi 
esküvőre.

A vőlegény Dévics Béla asztalosmester, a 
menyasszony. akit rendőr őrzött Tontó Erzsé
bet volt. A fiatal asztalosmester évekkel ezelőtt 
szeretett bele menyasszonyába. Annakidején el
jegyezték egymást,

a leánynak azonban elintézetlen ügyel vol- 
*ak a rendőrséggel.

Egvszer a razziázó detektívek elfogták s bekí
sérték.
*Tonté Erzsébetet tlzennérvnapl fogházrn 
Ítélték, továbbá három évre kitiltották a fővá
ros területéről. A leányt

Kecskemétre toloncolták,
de, természetesen nem merte vőlegényét érte
síteni sorsáról. Illetőségi helyén, Kecskeméten 
élt s azt remélte, hogy vőlegénye semmit sem 
fog róla megtudni.

A fiatal, szerelmes asztalosmester azonban 
nem nyugodott bele menyasszonya eltű

nésébe,
és mindenütt kerestette. A kutatás eredményre 
Is vezetett. Dévtcs Béla megtudta, hogy a leány 
Kecskeméten él. Közben azonban Dfvicsen sú
lyos szívbaja elhatalmasodott és

halálos betegen beszállították a kunutcai 
kórházba.

Innen Irt menyasszonyának, hogy tud róla min
dent, de 

és ha mégegyszer látni- akarja at életben, úgy 
látogassa meg a kórházban.

A leány, amint elolvasta vőlegénye Jövetét,

Értesítés
Budapest székesfőváros 
lakásfttbérUH számára

A kJUCíkMÍ. elölt illő föbérlök Ilivel In. 
domására hozzuk, hogy vállalatunk — 40 éves 
fennállása alkalmából — részükre a mai gaz
dasági viszonyoknak megfelelő,

díjtalan lakasKiauö-osztaiyt
állított fel, lakáskatasztert, melynek nyilván
tartásába a főváros úgyszólván összes felmon
dás alatt levő, vagy megüresedett lakásai fel
vétettek.

Lakásnyilvántarlási tükör-lapjaink 
(törv. védve) egyedülállók a maguk 
nemében és oly tökéletesek, hogy 
egy-egy kiadó lakás mindenre ki
terjedő adatairól mintegy 30 pont
ban mutatnak valóságos tükröt. A 
lakáskercsö már nálunk az. Irodá
ban eldöntheti, hogy melyik lakás 
(elei meg minden tekintetben Igé
nyelnek. megtakarítsa ezzel sok 
hosszúságot, költséget és eredmény
telen fáradozást, amellyel eddig a 
lakáskeresés együtt járt.

Kerületi ellenőreink állandóan gondoskod
nak arról, hogy a már nem aktuális lakás
címekkel a lakáskeresöket ne fárasszuk.

Megismételjük és hangsúlyozzuk, hogv min
den nálunk személyesen megjelenő főbérlőt 
'tehát nem telefonon vagy levélben), díjtalanul 
szolgálunk ki — a takarításra való megbízás 
kötelezettsége nélkül.

DITRÍCHSTE1N 
LAKÁSKATASZTERE 

(eljárása tőrv. védve).

VII., Kertész-u. 27

a Kiskunfélegyházái állomásépületet és ezen
kívül még számos nagyobb építkezést vég
zett el, úgyhogy a konjunkturális időkben 
vállalkozása

hatabnas lendületet vett
Annál nagyobb megdöbbenést keltett az a 
tény, hogy Cziegler a kényszereggességi el
járás megindítását kérte maya ellen és en
nek során hitelezőinek 50 százalékos egyez
séget ajánlott fel. A szegedi királyi törvény
szék szombaton hozott határozatot a cég 
fizetésképtelensége ügyében s elrendelte az. 
eljárás megindítását és e célból szeptember 
26-ára tárgyalást tűzött ki. Vagyonfelügyelő
nek dr. Tóth Imrét, a szegedi keresztény 
mozgalmak egyik vezetőjét, a Katolikus Kór 
elnökét rendelték ki.

azonnal Budapestre utazott at édesanyjával. 
De még meg sem látogathatta vőlegényét, 
máris felismerte az utcán egy detektív.

Bevitték a toloncházba és 
megindították ellene as eljárást, tiltott visz- 

szatérés miatt.
A leány anyja ment el a kórházba Dévics Bé
lához, aki kijelentette, hogy

mielőtt meghal, meg akar esküdni 
elveszett é* k*-t és félév után Ismét megtalált 
menyasszonyéval. Az öreg, özvegy Tonténé 
most végigjárta a hivatalikat, sírt, könyörgött, 
mig megkapta a különös esküvő engedélyezését. 
Szombat délután két órakor végre megtörtént 
az esküvő a kunutcai kórház egyik második
emeleti kórtermében

Es az esküvő után a ..boldog menyasszonyt" 
visszakisérle az őrizetére kirendelt rendőr a to- 
loncház Mosonyl-utcai épületének komor falai 
közé ...

Kozmánál
vn, Karoly királyát a (Sarkon)
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ni írek
A hetvenéves bor
kereskedő szörnyű 

öngyilkossága
i Nagykanizsa, ázapt. 6
(4 Hét/ői Napló tudósítójának telejon- 

jelenléte.) Szörnyű módon vetett véget éle
tének Schmidt Fülöp hetvenesztendös barcsi 
bornagykereskedő.

A tekintélyes bornagykereskedő 
dúsgazdag, vagyonos ember 

hírében Alit. Az utóbbi esztendőkben azon
ban valósággal üldözte a balszerencse és 
egyik üzlete rosszabbul sikerült, mint a 
másik.

Az üzleti bajok, gondok
annyira elkeserítették, hogv valósággal bús
kor” orrá vált és öngyilkosságra szánta 
magát.

tegnap kiment a fáskamréba és ott re
volverrel

mellbelőtte magát.
A golyó áronban csak könnyebb sebet ejtett 
rajta, mire Schmidt cukorspárgával

fűik ütötte magát a táskámra geren
dájára.

Amikor hozzátartorói ráakadtak és levágták 
a kőtélről,

már halott volt.
Schmidt Fülöp tragiktt' öngyilkossága 

mindenütt nagy részvétet keltett.

— Szeles, bűvös Idő. Vasárnapra bekö
szöntött az első őszi nup. Csaknem egész 
délelőtt zuhogott az eső s délután és este is 
bnrátságtalaniil hűvös, nedves maradt az 
Idő. A Meteorológiai Intézet prognózisa a 
következő: továbbra is változó, szeles idő és 
hősíillyedés várható megismétlődő záporok
kal.

— Megkerült Huzella professzor eltűnt 
fia. Iluzella Tivadar dr. egyetemi tanár még 
csütörtökön bejelentette a rendőrségen Elek 
nevű 16 éves gimnazista fia eltűnését. Az 
egyetemi tanár előadta, hogy jelenleg Alsó- 
gödön nyaral családjával együtt és gimna
zista fia előző nap azzal távozott el ha
zulról, hogy pesti fogorvosukhoz megy. A 
diákot azóta hiába várták haza. A rendőr
rég nngy apparátussal indította meg a nyo
mozást, de végül is maga Huzella Elek ol
dotta meg eltűnése titkát. Mialatt a detek
tívek az egész várost tűvé tették utána, 
azalatt ő hazaérkezett Alsógődre és elmon
dotta, hogy Budapestre érve, heves fogfájás 
vett rajta erőt és egyik távoli rokonukhoz 
ment, ahol fiijdnlomcsillapitól adtak neki. 
Ott le is fektették és egy napot ágyban töl
tött. Az eltűnési ügy ezzel be is fejeződött.

— Két testvér motorkerékpArbaleartr az 
Orcsy-uton. Vasárnap hajnalban hat órakor 
súlyos kimenetelű molorbiciklis szerencsét
lenség történt nz Orczy-ut és Elnök-utca 
kereszteződésénél. Az Orczv-uton haladt 
keresztül Hlasek Ferenc 36 éves bádogos- 
>rgéd Béla nevű 34 éves öccsével, aki 
vgvnncsak bádogos, egv motorkerékpáron. 
Amikor az Elnök-utcába akartak befor
dulni, a motorkerékpár nekiment egv kő
rakásnak és két utasa kirepült az úttestre. 
Mindketten súlyos fejsérüléseket és agyráz
kódást szenvedtek. Á járókelők akadtak a 
két eszméletlen emberre, értesítették a men
tőket. akik a szerencsétlenség áldozatait a 
Bókus-kórházha szállították.

— A foforsoskongreaszus vasárnapja. A 
fogorvosok nemzetközi kongresszusa vasár
nap szüneteltette gyűléseit. A kongresszus 
résztvevői felhasználták ezt az alkalmat arra, 
hogy leránduljanak a Balatonra. A kirándu
láson a külföldi stomatologusok majdnem 
teljes számmal résztvettek és a kellemesen 
eitöltött nap után elragadtatással nyilatkoz
tak a magyar tenger szépségéről.

— Jó vásár as Asrl vásár. A Lakberendezést 
Vásárnak mindig n második hete a jobb. Az 
első hét a nézelődés, a válogatás — és egy 
kissé nz alkudozás ideje. A vásárt azonban 
többnyire a második héten kötik meg. Érdekes 
volt megfigyelni vasárnap a vásáron mozgó 
sok ezer főnyi közönséget, hogyan oszlott meg, 
hogyan alkudoztak, tárgyaltak és végül vásá
roltuk csaknem valamennyi fülkében. A nagy 
tömegben természetesen bajos lett volna holmi 
eladási stntlszfikát csinálni, de ez eddigi erad- 
ménv feltétlenül igen örvendetes. Túlnyomó 
rétiben — bútorok keltek el. Több nini 100 
srnba talált gatdóra Nagy váaár folyt a ma
gyar szőnyegeteknél. aa iparművészek és at 
órások fülkéiben és tömérdek háztartási cikket 
i' eladlak. Még a déli nagy záporesö sem ártott 
az flszi vásárnak. Pillanatra megállt ugyan az 
einberáradás aa Iparcsarnokban, de amint el
állt az eső. fokozódott a közönség özönlése, 
"tvhogv a délutáni órákban ritkán látott nagy 
t meg hullámzott az Iparcsarnokban. Megint 
I 1 tűnést keltett és alkart aratott az ideális 
otthon fényűző berandaHaa, a kollektív ház 
I uritán egyszerűségű aeélcaöbutorrnta és amit 
talán legelőször kellett volna említeni, ar asz- 
falteritési verseny 15 gyönyört) asztala. Gar
madával gyűllek a szavazólapok az urnákba 
és nagy erővel, lendülettel megkezdődött az 
ö«z| sásár ujszarü. tombolához hasonló rejfoéng- 
aersenye. A vásár vasárnap estig marad nyitva.

Vakmerő uribetoroket lóglak 
Magykanlzson

A lemetooan rendeztek be tanyáinkét az érettségizett urlbetörök. 
akiket a mozi es a ponyvaregény vitt a bonba

Nagykanizsa, szeptember 6.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az egész városim n óriási fel
tűnést kellő eset történt vasárnap Nagy
kanizsán, ahol elfogtak és letartóztattak két 
úri betörőt.

Az utóbbi hetekben egész sereg nagy
kanizsai üzletben betörők jártak, akik 
nngyösszcgü pénzt és holmikat zsákmányol
tuk

A vRadrnapra virradó éjszaka egyszerre 
három üzletben jártak a betörők.

Behatoltak a Deák-téri Vallcs és Deutsch- 
féle füszernagykereskedésbe, ahol feltörték 
a kasszát és rengeteg árut csomagoltak 
össze. Innen behatollak a szomszédos 
Makoviczky-téle cukrászdába, ahol a süte
ményeket, llkőrösüvegeket szedték össze. 
Harmadiknak a Gunulár-íéle üzlet követke
zett. Ez a betörés azonban nem sikerült, 
ugylátszik, megzavarták őket és az első kél 
üzletben szerzett zsákmánnyal

elmenekültek.
Röviddel a betörés felfedezése után szen

zációs fordulat következeit be. Egy kő- 
müveslnas a nagykanizsai temetőn haladt 
át, amikor nem messzire az úttól,

A pápai református főiskola 400 éves 
jubileuma. Pápáról jelentik: A inn^vn- pro- 
testanizmus és a magyar kultúra ünnep
napján a pápai református főisk'űn 400 
éves fennálásának jubileumára bel- és kül
földről közel 700 vendég érkezett Pápára. 
Vasárnap reggel a nőnevelő intézet díszter
mében tartották meg a dunántúli református 
egyházkerület ünnepi közgyűlését, melyen 
Antal Géza dr. imádkozott. Balogh Jenő 
egyházkerületi főgondnok nyitotta meg az 
ünnepélyt, amelyen Darányi Kálmán dr. 
miniszterelnökségi államtitkár nagy lelkese
dés közepette adta át medgyaszai Med- 
gyaszay Vince egyházkeriileli főjegyzőnek a 
kormányfötanácsosi kinevezésről szóló okle
velet és a főiskola 40 éve szolgáló altisztjé
nek, Tóth Ferencnek az V. osztályú magyar 
érdemkeresztet. A templomban Antal Géza 
dr. püspök 26 lelkészt szentelt fel, majd esle 
a Levente Egyesületben a Kollégium Diák
szövetség tartott ünnepi közgyűlést és utána 
a főiskola éttermében vacsora volt.

Férfi szabótermemben
a múlt évben megrendelésekből visszamaradt 
finom férfi lélikabálok fekete posztóból, bár
sony gallérral, remek szabás és kivitelben, amíg 
a készlet tart, rendkívüli alkalmi vételáron, 50 
pengőért kaphatók minden nagyságban. „Ver- 
senyszsh6ság“, Rotlenbiller ucca 4/A. 1. em.

— Az Egységespárt nem állít jelöltet Kis
kunhalason. Gömbös Gyula honvédelmi mi
niszter lemondásával tudvalevőleg megürese
dett a kiskunhalasi kerület mandátuma. Ér
tesülésünk szerint az Egységespárt nem állít 
hivatalos jelöltet a kerületben, mig a Füg
getlen Kisgazdapárt dr. Musa János odavaló 
ügyvédet kérte fel, aki már nagy erővel meg 
is kezdte az agilációt.

— Kifogták a bársonyruhás molnár holttestét. 
Szekszárdról jelentik: A paksi felsőrévben ki
fogtak a Dunából egy bnrsonyruhába öltözött 
férfihullát, amelyben a hatósági bizottság a 
nemrég vizbefulladt Német Imre bölcskei mol
nárra Ismert.

—- Egy veazett kutya garázdálkodása. Pécsről 
jelentik: A baranyamegyei Mecsek-Rákot köz
ségben veszett kutya gurázdálkodott, amely 
megmerte a falu csaknem valamennyi kutyá
ját. a szomszédos Mécsék-Szakáll községben pe
dig Kovács István községi kondás és 2 éves kis
fiú estek áldozatául a veszett állatnak. Hosszas 
üldözés után sikerüli csak a veszett kutyát le 
teríteni, Kovácsot és fiát súlyos állapotban u 
budapesti Pasteur lntézclbe szállították

— Olcsóbb lett a kenyér Vácon. Vácról 
jelentik: A váci sütőmesterek szeptember 7- 
től össze* kenyérgyártmányaik árát kilo
grammonként 2 fillérrel leszállítják.

— Villamos és locsolóautó karambollá. Va
sárnap reggel a Lehel-utca 20. ssámtr-hag előtt 
egy A. jelzésű villamos, melyet Csábova József 
villamosvezető vezetett, nekiment egy elölte 
haladó locsolóautónak. As össtefltközés követ- 
keltében a locsolókocsin ülő Geller János 27 
éves munkás leesett és súlyos sérüléseket szen
vedett. A mentők életveszélyes ullnpo.ban a 
Rókus-kórházba szállitottAk.

’etőkÓMrft ’pötjHfrf’áé 
középiskolái murán- 
vlMeátra, eraflsHf* 
ra. vu, poMo) •». m

— Mess éa valóság. ..KistOkröcském, kktOkröcskéni 
mondd meg lelkem, melyik ■ legjobb lakás nekem?" 
Hófehérke meséje reallrédódolt igy 1931-ben. amikor a 
ma asszonya sutba dobva koc-iköhtéget, Időnauriáit. 
házmester- é* lakók molesztálásit, sok ideges domzusí- 
gol, — egyszerien benyit egy Irodahelyiségbe, benéz a 
JakSstúkóibe és olt egyhelyben nemcsak megtalálja 
hanem ki Is vál«*ztia. el Is batérozzi, melyik az a rég 
óhajtott laké*, amelyik neki legjobban megfelel. Hó
fehérke megkérded: mindezen Örömökért mivel tarto
zik? Felelet: „Teliesen díjtalan asszonyom: de igy leg- 
slább tudja a rejtély titkát: Ditricbalein LakáskatgM- 
tora, KarUawU* hUMohétl**

■ sírok között, csomagokat látott el
rejtve.

Figyelmeztette a rendőröket, akik a csoma
gokban ráakadtak a betörők éjszakai zsák
mányára. Keresni, kutatni kezdtek a teme
tőben és

a sírok közé elbújva két fiatalembert 
találtak: I’liclita Istvánt és Baumgarten 

Elemért.
Mindketten jő családból származnak. Plich- 
tának az apja tisztviselő, Baumgarten apja 
pedig egy sörgyári hivatalnok. Pllchta és 
Baumgarten 20 évesek,

tavaly érettségiztek.
A kapitányságon bevallották, hogy éjszaka 
ők garázdálkodtak a Deák-téren és ők kö
vették el a régebbi sorozatos betöréseket is. 
Házkutatást tartottak náluk és Plichta la
kásán egy bőröndben rengeteg fúrót, feszítő
vasat és más betörőszerszámot talállak. Az 
elzüllött fiatalemberek elmondották, hogy 
a betöréseken szerzett zsákmány árán

moziba jártak, szórakoztak és renge
teg kalandorregényl, Sherlock Ilolmest 
és más hasonló könyveket vásároltak.

A rossz útra tért fiatalembereket letartóz
tatták és holnap átadják az ügyészségnek.

I — A szekszárdi rendőrkapitányság uj veze
tője. Szekszárdról jelentik: A belügyminiszter 
nz államrendőrség szekszárdi kapitányságának 
vezetőjévé kinevezte dr. Kitzmann Gyula m. kir. 
állam rendőrségi tanácsost, aki eddig a győri 
kapitányságnál teljesített szolgálatot.

—< Leesett a háztetőről. Vasárnap délután a 
Rózsa-utca 94. számú ház tetején a csatornát 
tisztította Veréb Ferenc 32 éves vasnsztergálvos, 
aki munkaközben leesett és súlyosan megsé
rült. A mentők a Rókus-kórházba szállították.

— Sportbalesrt. Vasárnap délután a Tatai- 
ttli sportpályán Kőszegi Gyula 19 éves vegyésr- 
gyakornok, aki a Szent László-ut 35. számú 
házban lakik, játék közben súlyosan megsérült. 
A mentők a Glück szanatóriumba vitték.

— Csütörtökön folytatják Sipőcz polgár
mester pénzügyi expozéjának vitáját. A fő
város tanácsa csütörtökön tartja legköze
lebbi ülését, amelynek napirendjén Sipőcz 
polgármester pénzügyi expozéjának folyta
tólagos megvitatása szerepel. Ezt a vitát 
rendkívül nagy érdeklődés előzi meg. mivel 
Ilire jár, hogy q kormány városházi pártjá
nak tagjai is támadni akarják a polgármes
tert a főváros pénzügyi és gazdasági helyze
tének leromlásáért. Á vila csütörtökön alig
ha fejeződik be, mert úgy a kormánypártok, 
mint az ellenzéki pártok részéről is több 
szónok jelentkezett.

~ŰztetltnKei magszöntetjaiti 
'’otom olcsón kedvező havi részletre kapható: háló,ebédlő, 
konyha Hálószobához agy pnnlan, ebédlőhöz ezv ohjfest- 
ményajándék. Szentlatván bntorcsarnok,István tittizenkilenc

— Dr. Hlatky Endre, a sajtóosztály uj 
vezetője elfoglalta hivatalát. Mint ismeretes, 
Sztidy Elemér miniszteri tanácsos — aki 
több mint egy évtizeden át részben mint 
helyettes, részben mint az osztály vezetője, 
értékes és tiszteletreméltó működést fejtett 
ki — megvált a miniszterelnökségi sajtóosz
tály vezetésétől és — mint hivatalosan je
lentették — hosszabb szabadságra ment, 
ahonnan nem is fog visszatérni hivatalába. 
Utódja dr. Hlatky Endre miniszteri titkár, 
nki ezelőtt is már teljesített a sajtóosztály
ban szolgálatot, azonban hosszabb ideig 
Bethlen István gróf miniszterelnök szemé
lyes titkára volt. Dr. Hlatky Endre szomba
ton elfoglalta hivatalát s átvette a minisz
terelnökségi aajtóosztály vezetését. Az uj 
sajtófőnök személyében a miniszterelnökség 
sajtóosztálya szimpatikus és széles látókörű 
vezetőt nyer és kétségtelen, hogy a mostani 
nehéz időkben teljes hivatottsággal és hozzá
értéssel fogja ellátni a miniszterelnökségi 
sajtóosztály ügyeit.

— Ingyen társasklrándulás Baracaka-Pettend- 
telepre. Baracska-Peftenden ölenként 1 pengő 
20 fillérért lehet lelket venni a vasútvonal két 
oldalán elterülő telepen, amely teljesen talaj
vízmentes és kitűnő Ivóvize van. A telep köze
lében a községben villanyvilágítás van és köz 
vétlen közelben halad el a balatoni mflút, te
hát a telep körülbelül félóra alatt elérhető 
Budapestről és a pompás vidéktől a Velencei 
tó vasúton 12 percnyire van. A baracska- 
pettendi telkeknek nagy olcsósága Igen nagy 
vonzóerő és tömegesen keresik fel az érdeklő 
dök a vidéket, ahol telkeket választhatnak ki 
maguknak. A telek értékéből mindössze tíz 
százalékot kell készpénzben lefizetni, a többit 
10 pengős havi részletben. Vasár- és ünnepnapo
kon d. e. 9.30, d. u. 2.15 órakor és minden 
csütörtökön d. u. 2.16 órakor indul ingyen ki
rándulás Baracika-Pettendre, ahol mindenki 
vételkényszer nélkül megtekintheti a telepet 
Gyülekezés a Délivasút-állomás pénztári elő
csarnokában. Városi iroda: Budapest, I., 
Horthy Miklós körtér 3/b, 1. 6., d. e. 10—1, 
d. u. 5—7 óráig. Tele f ón: Aut. 69-4-33.

— Férfl,1»bó’*rmrmben ■ mait évben megrendelé
sekből visszamaradt finom férfi téllkabátok feketa posz
tóból, bársonygallérra). remek stábét és kivitelben, 
amíg a készlet tart 60 pengőért kaphatók minden 
nagyabban. „VenenyHabódg", Bottenblller-utca 4/A.

— Elrontott gyomor, bélzavarok, émely, 
gés, kellemetlen szájíz, homlokfájás, láz. 
székszorulás, hányás vagy hasmenés 
eseteinél már egy pohár természetes 
„Ferenc József* kcserűvíz gyorsan, biztos 
san és kellemesen hat. A gyakorlati orvosa 
tudomány igazolja, hogy a Ferenc Józsefe 
víz használata a sok evés és Ívás káros kő, 
vetkezményeinél igazi jótéteménynek bizo« 
nyúl. A Ferenc József-keserű víz gyógyszer* 
tárakban, drogériákban és fűszerüzletek* 
ben kapható.

Bezárták a zalaeger
szegi Zeileis rendelőt
Följelentés érhetett, hogy fertőző 
betegeket kezeltek az intézetben

Nagykanizsa, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Jancsó Benedek dr., a zalaeger
szegi kórház igazgatója feljelentést tett, hogy 
a zalaegerszegi Zeileis-intézetben Urbán Ká
roly dr., az intézet vezetője,

fertőző betegeket kezelt,
A följelentés alapján megindult az eljárás 
és Tassy Gábor dr. egészségügyi főtanácsos, 
vármegyei tisztifőorvos,

rendőri asszisztenciával lezáratta az 
Intézetet.

Bődy Zoltán alispán rendelkezést adott ki, 
hogy Czobor Mátyás polgármester gondos
kodjék a Zeileis-rendelő és Urbán dr. laká
sának fertötlenitéséröl.

— Szivizomelfajulás miatt halt meg dr, 
Gombos ügyvéd. Múlt heti számunkban meg. 
emlékeztünk dr. Gombos Gáspár ügyvéd hirte< 
len haláláról. A szerencsétlen ügyvéd holltes* 
tét hatóságilag felboncolták és megállapították, 
hogy szivizomelfajulás okozta halálát.

— A hitel alapja. Dr. Radvánut László, Az 
Üzlet szerkesztője, most megjelent „A hitel 
alapja" cimü munkájában a megelőző hitel- 
ideiemnek a sajtó utján való kiépítését, a 
hitel alapjának a sajtó nyilvánossága utján 
való megerősítését sürgeti. Munkájához dr< 
Éber Antal, a budapesti kereskedelmi és Ipar-* 
kamara elnöke irt előszót. A rendkívül érde
kes és tanulságos, szemléltető ábrákkal kísért 
könyv ára 5 pengő.

— Borzalmas családi dráma Kopenbágában. 
Kopenhágából jelentik: Vasárnap délután Ko- 
penhága Lyngby nevű külvárosában szörnyű 
családi dráma játszódott le. Jöricensen 40 éves 
munkás a Lvngby-tőba dobta három, 15 hóna
pos, 4 éves és fi éves kisfiát, majd maga Is a 
lóba vetette magát és pillanatok alatt elmerült, 
.lörgensen és két gyermekének holttestét az esti 
órákban már meg is találták. A szörnyű tragédia 
oka családi viszálykodás volt.

— A zalaszentbalázsi tanító bűne. Nagykanh 
zsáról jelentik: Mészáros József zalaszentbalá- 
zsi tanító ellen már régebben bűnvádi eljárás 
indult, mert följelentés érkezett ellene, hogy a 
gondjára bízott gyermekekkel erkölcstelen üzel
meket folytat. Zárt tárgyaláson tárgyalták as 
ügyét. A bűnvádi eljárástól függetlenül fe
gyelmi eljárás indult ellene s a vármegyei 
iskolaszék állás- és nyugdijvesztére Ítélte. 
Mészáros a kultpszminizlerhez fellebbezett, aki 
azonban most jóváhagyta a fegyelmi határo
zatot.

— Megffyilkolta haragosát egy őrült — a 
bíróság tébolydába utalta. Nagykanizsáról 
jelentik: Ambrusics János törökoppányi ta« 
kácsmesler régóta haragos viszonyban volt 
Németh József községbeli gazdával. Ambru- 
slcs egy napon kiment a szőlőbe és ott alva 
találta Németh Józsefet. A takácsmester 
kést kerített és szivenszurta Némethet, akt 
szörnyethalt. Megindult az eljárás és a tör
vényszéki orvosszakértők megállapították, 
hogy Ambrusics beszámíthatatlan, mire 
elmegyógyintézetbe utalták.

Az orte stéptől 
a Rancheráig

Érdekes táncbemutatót tartottak vasárnap 
délelőtt a Fővárosi Operettszinházban. Breitner 
Aladár, az ismert, kitűnő táncmester táncinlé- 
zetének volt a bemutatója. A színház nézőterét 
zsúfolásig megtöltötte a közönség, amelynek 
nemcsak érdekes és él ezetes, hanem tanulságos 
előadásban volt része A Breitner táncintézet 
növendékei ugyunis valóságos tánctörténeti elő
adást rendeztek és a színpadon életre hívták a 
modern táncok mindegyikét a legdivatjamultabö 
régi táncoktól kezdve egészen a legmodernebb 
láncokig, amelyeket jóformán még nem is is
mer a pesti közönség. As one sleptöl kezdve a 
Rancheráig minden táncot bemutattak a tenet- 
séges növendékek, akik mesterükkel, Breitner 
Aladárral együtt igen sok tapsot kaptak.

- Sápit mOhelyébea ké«lt ren<tóé«ra mérték 
rlnt divatos Müvetekből férfiöltönyt. klfo«ás'sl«n “VJ 
felben, kétsrerl próbával, 50 éa W pangóért. 
Sándor uriMabóságg, Bákóesi-ut 50.

— Miről bestéinek as aaasnnyekf _
- Halló 85-8-70. ... Marqitkátn, te vagy? 

tslvecském. hol vetted ast a finom kabátssőveUt, a 
tegnap mutattál?

- te’SfeJnWX —
csak 13 pengő 80 fillér volt méterje? . __ wr4lt.

— Nem. nem. égést birtosan csak ."ÍÍLg
Barnában, sötétkékben és egy nagyon ssáp sóid snn 
árusították. , .

- Szinte hihetetlen, boly milyen «es«. M
- Még ma én is veszek mattamnak belőle. 

Ilikém. M haragudj, hogy * idctoabw lárasxto‘^
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Fáy Halász Idát sáiyos 
baleset érte

Fáy Halász Ida, hölgylov'nsgárdánk egyik 
legjelesebb tagja, a Nemzeti Lovarda cőn- 
cours pályáján, ahol e héten kezdődő lovasmér
kőzésre trenírozott, vasárnap délelőtt egyik nehéz
akadálynál lórivalI oly „erene^Uenfll bukott • tasz.tröfa nem volt végzete, kimenetelű? 
fel. noav n ló reázitnanf. A nnlván lívA Invacnk t v» ■ < ...... ° ,

, -...... amikor igen sokan
. járlak a Fiumei-uton, Ivanits Mária tizen- 
héléves szoba leány

átszaladt az úttest egyik oldaláról ■ 
másikra.

A Baross-tér irányába gyors iramban éppen 
akkor közeledett a Bp. 12—288. számú kato
nai teherautó, amelyen egy főhadnagy és 
nyolc tüzér ült. A katonai autó sofőrje, hogy 
a szerencsétlenséget elkerülje, hirtelen a 
járda felé fordította a kormánykereket. A 
síkos úttesten azonban az autó megcsúszott 
és bár felszaladt a járdára —

felborult

fel, hogy n lő reázuhant. A pályán lévő lovasok j Délután hal órakor Ijedten siettek a lovasnő segítségére és klszh. 1 •• • órakor’
haditolták veszedelmes helyzetéből. Fáy Halász 
Idát a Fnsor-szanatórlumba vitték, ahol Ádám 
I.ajos tanár a balkezén csontrepedést és az egész 
testes súlyos zuzódásoknt állapított meg. A 
lovanö balesete annál sajnálalraméllóbb, mert 
n múlt évben ö nyerte meg a hölgy bajnoksá- 
got. az idei bajnokság pedig csütörtökön kez
dődő Jovasmérközósen kerül eldöntésre, bal. 
esete tehát a bajnoki cini megvédésétől fosz
totta meg.

— Borvendég alpolgármester vasárnap 
este hazaérkezett. Borvendég Ferenc alpol
gármester. aki augusztus 1-én kezdte meg 
nyári szabadságát, vasárnap este váratlanul 
hazaérkezett. Eredetileg szeptember 15-ig 
akart Borvendég alpolgármester szabadsá
gon maradni, mivel azonban időközben 
rendkivül fontos városházi problémák me
rültek fel, az alpolgármester szükségesnek 
tartotta szabadságideje félbeszakítását. Bor
vendég alpolgármester Karlsbadban üdült, 
ahol gyógykezeltette magát.

— Briand elutazott Genfbe. Párisból je
lentik: Briand külügyminiszter vasárnap 
délelőtt kabinetfőnöke kíséretében eluta
zott Genfbe. A vasúthoz többek közt Fran
cois Poncet újonnan kinevezett berlini 
francia nagykövet kisérte ki. Briand-dal 
utazik Gignot is, a Poncet helyére kineve
zett uj külügyi államtitkár, hogy csatlakoz
zék Genfben a francia delegációhoz.

— Megszűnt a barcelonai sztrájk. Barce
lonából jelentik: A szakszervezetek szövet
sége szombaton délután elhatározta, hogv 
a vasárnapra virradó éjjel beszünteti a 
sztrájkot. A város ma újból visszanyerte 
normális képét. A villamosok, autóbuszok 
és taxik rendben közlekednek. A műhe
lyekben és üzemekben holnap indul meg 
,a munka.

— Meglvolt egy liter rumot — meghalt. 
Szegedről jelentik: Szula Mihály orosházi nap
számos egy barátjánál volt vendégségben, oh->n- 
(non egy liter rumot vitt haza Otthon n rumot 
'megitta és alkohohnérgezésben meghalt.

— Megölte egy kukoricaszem. Szegedről je- 
énük: Nagy Ferenc szatymazi gazdálkodó 
légyéves kisfia játék köztien lenyelt egy kuko- 
tcaszcmel, amely a gégecsöben megakadt, 
lórhézba szállítottak, ahol gégémetszéssel ipar- 
Dfltak rajta segíteni, ami a&onbnn nem sike
rt és a kisfiú meghalt.
— A Független Kisgazdapárt gyűlése Kiskun- 

ftegyházán. A Független Kisgazdapórt vasór- 
np délelőtt Kiskunfélegyházán a templomtéren 
UgygJ'ülóst tartott, amelyen a párt képviselő 
tgjai közül Kun Béla. Mojzes János és Diny 
nés Lajos vettek részt, akik nagy tetszéssel fo- 
gdott beszédben buzdították a kisgazdatársa- 
dlmat az összefogásra. Lelkes bszédet mondott 
lég Tildy Zoltán, a párt ügyvezető alclnöke is.

—Holnap Budapestre érkeznek a cseh 
termény megbízottal. A magyar-cseh ke- 
rskededini tárgyalásokat tudvalévőén a 
rplt hó végén megszakították és mindkét 
krmány megbízottai referállak kormá- 
naiknak a tanácskozások addigi eredmé
nyről. Értesülésünk szerint n tanácskozá
sát holnap, szeptember 8-án folytatják 
Bdapesten, amikor ideérkeznek a cseh de- 
ldáció tagjai és döntenek bizonyos ideigle- 
nr határozmányok azonnali életbeléptetésé
rt, amelyek a kereskedelmi forgalom érde
kben szükségesek és fontosak, még a vég- 
leps szerződés megkötése előtt is. Ettől 
fügetlenü! a tanácskozások tovább folynak 
énelőreláthatólag a végleges szerződés meg
kötése körülbelül 'két hónap múlva történik 
mtf.

- Véres harcok Chilében. Neivyorkból 
jelntik: Chilében a helyzet a végsőkig ki- 
éltódött. Kormánycsapatok véres harcok 
árh elfoglalták Talcahuano városát. A lá- 
zaók közül ötszázan elestek. A kormány- 
csqatok hir szerint minden ötödik foglyul 
ejti lázadót kivégezték. A „Capitan Prat“ 
pátyjlos cirkáló a kormánycsapatok bir
tokba került, amelynek segítségével el- 
Milysztették az „Almirante Riveros'1 tor- 
pedcombolót. A kormány katonai repülő
gépi bombákkal harcképtelenné tették a 
„Geeral O'Higginn" páncélos cirkálót.

— Halálos szerencsétlenség a grillenbergi 
erd< motorkerékpárversenyen. Drezdából 
jelelik: A német motorkerékpérszövetzég
grilhbergi erdei versenyén két súlyos sze- 
TenUtlenség történt. A hosszú esőzések 
k&^tkeztében felázott utón Beckert és 
Ertiberger versenyzők elvesztették oMal- 
koefukat. Beckert kísérője — saját testvér
ied — szörnyethalt. Emstberger társát, 
Kua-t-ot, eszméletlen Állapotban izállitot- 
tü.órháxbc.

Felborult Kilenc utasával 
aw katonai teherautó a Flumel-uton

Egv flGtai isíny uigydzatsansíga okozta a öaloaetot
A

nap ___
tént. Egy

fiatal leány vigyázatlansága miatt egy 
emberekkel megrakott katonai teherautó 

borult fel
és csak a véletlenen múlott, hogy a ka-

Fiumei-ut 19. számú ház előtt vasár
délután súlyos autószerencsétlenség tör-

Pestre is eljön a detroiti acélkírály, 
aki kenyeret akar adni az európai 

munkásoknak
Érdekes beszélgetés a cattolicai strandon A. W. Dursttel, 

aki harminc gyárat épít Európában
Cattolica, szeptember 6.

(A Hétfőt Napló tudósitójától.) A felhőtlen 
boldog itáliai égboltról ragyogóan tűz a nap, 
a hatalmas cattolicai strand tele kacagó, vi- 
háncoló, gondtalan emberrel. Itt nem érződik 
az európai gazdasági válság, itt mindenki jól 
érzi magát. Úgy látszik Cattolica nemcsak a 
gyermekek paradicsoma, mintahogy ez Olasz
országban szállóige — az amerikai és európai 
gazdasági élet néhány igen súlyos vezetőem
bere, éppen itt, ezen a kies olasz fürdőhelyen 
adott randevút egymásnak.

A Grand Hotel széles terraszáról csábítóan 
szűrődik le a jazzhand muzsikája és senki nem 
vesz különösebb tudomást arról a fekvőszék* 
ben heverésző, egyszerű pizsamás öregurról, 
aki „félangolosra" sütteti mngát a remek nap- 
sütésben. Pedig ez a evikkeres öregur

emberek ezreinek ad kenyeret és egyetlen 
szavára dollárok milliói mozdulnak meg.

A. W. Durst, a híres detroiti acélkirály itt 
tölti nyári pihenőjét. Csak a titkára van vele, 
egy kedves és szimpatikus pápaszemes ame
rikai kisleány — és bármennyire is igyekszik 
teljesen függetlenné tenni magát az üzleti élet 
eseményeitől nem midik nap, hogy a Grand 
Hotel portása legalább tizenöt siffrirozott táv
iratát ne adná a postára.

Diskurzus közben, a strand remek homok
jába süppedve igen érdekes dolgokat mond A. 
W. Durst, akit különben, programmja szerint 
nemsokára Pesten is üdvözölhetünk.

— Az európai gazdasági válság szerintem 
legkönnyebben úgy volna megszüntethető — 
vélekedik a mai amerikai ipar egyik legjelen
tősebb képviselője — ha

■z amerikai tőke százszázalékosan segítsé
gére sietne a megszorult Európának.

Ez azonban ne kölcsönök formájában történ
jék, mert hiszen ilyen módon a pénz csak köz- 
vetve jut el a fogyasztóhoz és egy-egy elhibá
zott szanálási programm esetleg eredmény nél
kül használja fel a kapott összegeket.

As amerikai tőke munkaalkalmakat kell 
hogy létesítsen Európában, az amerikai 
gyáripar vonuljon át Európába, azokra a 
vidékekre, ahol nyersanyag könnyen áll

— Kémény lyukba rejtett a tolvaj 170.000 
schiliing értékű ékszert. Maria Ray Winter 
amerikai asszony autójából Ischl és Linz 
között elloptak egy táskát, amelyben 
170.000 silling értékű ékszer, valamint tíz
ezer dollárnyi bankcsekk volt. A linzi ren
dőrség vasárnap elfogta a tolvajt, Johann 
Kurtin pozsonyi származású szállodai gé
pész személyében. Kurtin a 10.000 dollár
nyi csekket elégette, a nagyértékü ékszere
ket pedig kéménylyukban rejtette el, ahol 
megtalálták. Kurtint letartóztatták.

— A Grafológia legújabb száma rendkívül 
gazdag tartalommal, eredeti irá(próbákkal II- 
luBrtrálva jelent meg. Az egyetlen magyar írás- 
tanulmányi folyóirat előfizetési ára egy évre 6 
P, egyes szám ára flO fillér. Mutatványszámot 
kívánatra ingyen küld * kiadóhivatal, Budapest, 
VI., Jókal-tér 7. Szerkesztőség és jellemvtzsgá- 
lati iroda telefonja: Aut. 250—60.

— Az Őszi Lakberendezési Vásár szenzá
ciója a Grünfcld Testvérek szőnyegnagykeres
kedő cég (Budapest, V., Bálvány-utca 4) 
kiállítása A cég mindennemű szőnyeget, füg
gönyt, Ürítőt és takarót oly hihetetlen olcsó 
áron áruéit, hogy a kiállítást megtekintő 
közönség körül igen sokan fenti céget városi 
üzletében felkeresték és fenti cikkekben szük
ségleteiket beszerezték. Mielőtt bárhol ezen 
cikkeket megvásárolná, olvassa el a cégnek 
mai számunkban közzétett hirdetését, melyben 
tájékozásul egynéhány cikk álét körit

Utasai széles Ívben röpültek ki az úttestre.
Azonnal az emberek százai verődtek össze 

a szerencsétlenség színhelyén és igyekeztek 
segíteni a földön heverő sebesülteknek. Per
cek alatt kiérkeztek a mentők is, akik meg
állapították. hogy a sérültek közül hárpián: 
Hegedűs Károly szakaszvezető, Gulyás Imre 
és Lévfy Sándor tüzérek igen súlyos sérü
léseket szenvedtek. Mindhármukat azonnal 
a H. számú közrendészeti kórházba szállí
tották. Rajtuk kivül több könnyebb sebe- 
sülije Is van az utcai szerencsétlenségnek. 
Karácsonyi István tüzérfőhadnagy, Kornis 
Károly és Varga József tüzérek kisebb sérü
léseit a mentők a helyszínén kötözték be. A 
fiatal szobaleánynak, akinek vigyázatlansága 
a szerencsétlenséget előidézte —

semmi baja nem történt.
A baleset színhelyén különben azonnal meg
jelentek a katonai hatóságok kiküldöttei is 

ők vezetik le most már a teljes nyomo
zást a baleset részleteinek pontos kideríté
sére.

rendelkezésre.
Egészen bizonyos, hogy ezeknek a gyártott 
iparcikkeknek piacot lehetne létesíteni Ameri
kában és mindamellett még a gyáros busá
san megtalálná a számítását mellette ■ . .

— Ez a terv igen szép — vetettük közbe —. 
de ki lesz az, az amerikai iparmágnások közül 
aki ezt elkezdi?

— Hát például én — válaszolja mosolyogva 
— ha ugyan engepi Is az „iparmágnás'' közé 
soroz. A nyári pihenésen kívül azért jöttem jó
magam például Európába, hogy Itt különböző 
országokban körülnézzek, megvitassam azokat 
a módozatokat, amelyek segítségével ennek a 

i kedvenc tervemnek életrekeltését elő tudom 
segíteni. Én

azt tervezem, hogy Európa országaiban, 
ott ahol az én általam kívánt feltételeknek 
a különböző nyersanyaglebetőségek meg
felelnek — felállítom gyáraimat, hogy ez
zel európai munkásoknak kenyeret adhas

sak.
Én bizonyos vagyok benne, hogy Európában, 
európai nyersanyaggal és európai munkással 
sokkal olcsóbban tudok gyártani, mint — Ame
rikában. Remélem, hogy nem fog csalódás 
érni. Ha azután az első kísérletek beválnak, 
semmi akadálya annak, hogy

akár harminc uj európai Durst-gyár hir
desse a munka szükségességét, amely első
sorban az amerikai tőkésnek érdeke, hi
szen Igen érzékeny veszteségeket szenvedne 
akkor, ha teljesen el kellene vesztenie az 

európai piacot.
Elmondotta még a detroiti acélkirály azt is, 

hogy néhány héten belül elindul európai kőr
útjára s

elsősorban Berlinbe éa a nagy német Ipari 
centrumokba látogat el,
végén, vagy október elején fellét- 
azonbnn Bécsbe és Budapestre, 
tárgyaljon a gazdasági élet vezető- 
Nem lehetetlen, hogy rövidesen 

' ' * " ‘ ’ Durst-
mun-

szeptember 
lenül eljön 
hogy Itt is 
embereivel. . .......................
Magyarországon is megindulhatnak a 
müvek európai telepének előkészítési 
kólatai.

(—m)

Csak kedden, szepL 8-án
Férfi átmeneti felöltő finom Doubl-szövetek- 

bői, — rendeJéMierUcn készültek — elegáns 
fazon, gyünyörU szabással és kidolgozással 
38.- pengd László Sándor férflruba-áru- 
háza, Rákóczl-ut 50.

— Anekdótakönyv. Tali Ferenc v. rendőr
kapitány európai körútja alkalmával éveken át 
gyűjtötte és A világ 1200 legjobb anekdótája 
cím alatt sajtó alá rendezte a kulturnemzelek 
kiválóbb anekdótáit. A Magyar Egyetemi és 
Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége elnök 
ségétö) nyert értesülésünk szerint Tali a köny
véből eredő jövedelmét átengedte a MEFHOSz 
szociális céljaira.

Dr, FEtlYES
!• Rólraml aaamtxn.

— A Magyar Pro Palesztina Szövetség Reá- 
ding márkit Anglia külügyminiszterévé történt 
kinevezése alkalmából hódoló távirattal üdvö
zölte. Reading márki meleghangú levélben vá
laszolt, melyben őszinte köszönetét fejezte ki 
az üdvözlésért és az egyesületnek további ered
ményes működést kívánt.

— Ha elutazik, okvetlen vigyen magával 
Illatos Morisson-tejet, mert az egy perc, alatt
fájdalom nélkül leviszi felesleges szőrszálait 
karjáról, lábáról, hónaljáról.

INGYEK AUTÓBUSZOK
oda-viMsa, kedvezőtlen Idő enetén Ír. tnduláa:
1., Budafoki-ut 71. rzAn alól (Horthy Miklőa-kőrtér 
közelében) hétkUznupokou délután tél 5 óra
kor, vasárnap. Kisasszony napján éa 
Ünnepnapokon d. e. 8— 11-lg, d. n. W-Wt-ie.

♦
Kérje Ingyenes kápes limerteUtakeíl
Váróéi Iroda: RAKÓCZI-UT 34. TEL.: J. 42-3-22.

— A román kormány cáfolja lemondásá
nak birél. Bukarestből jelentik: A kormány 
szombaton este kommünikét adott ki, 
amelyben a Jorga miniszterelnök lemondá
sáról szóló híreket képtelenségnek és újság
írói szemfényvesztésnek minősül. A sajtó 
egy része vonakodott a kommünikét sértő 
tartalma miatt lehozni és kijelenti, hogy 
szombaton közzétett helyzet jelenése teljes 
mértékben megfelel a valóságnak. Jorgát 
még e hét folyamán kihallgatáson fogadja 
a király és biztosan számítanak arra, hogy 
a kormány sorsa már a legközelebbi napok
ban eldől.

— A „Gráf Zeppelin'* a portugál partok 
közelében. Hamburgból jelentik: A Ilam* 
burg-Amcrikahajózási társaság közlése sze
rint a Gráf Zeppelin vasárnap 17 óra 45 
perckor az északi szélesség 40.15 foka és 
nyugati hosszúság 12.54 foka alatt volt, a 
portugál partok közelében.

— Jól dolgozik a dohányjövedék. Mint az 
ország legnagyobb ipari üzeme, szoros kap
csolatot tart fenn a dohányzó milliókkal, 
igyekszik ellesni a közönség óhaját, mindig 
uj meg uj szivar- és cignrettakreációkkal ked
veskedik, de éber szemmel figyeli a külföldi 
újításokat is. Igy vezette be a múlt évben az 
egyedüli megbízható, elektrotermikus nikotin- 
csöl kentést is, hogy az egészségüket féltők' 
számára Is lehetővé tegye a kiváló dohány- 
jövedéki gyártmányok elfüstölését. A Nikotex 
dohánygyártmányok nagyszerűen beváltak, nap- 
ról napra gyarapodik fogyasztásuk, úgyhogy 
ma már hatalmas tnhor esküszik a Nikotexre.

— Gyufa és benzlnmonopolhim készül 
Ausztriában. Bécsi tudósítónk jelenti: 
Ausztria az államháztartás deficitjének el
lensúlyozására uj adókat és adóemelési tér* 
vezeti. Ezt a tervet azonban elejtették és az 
uj adók helyett uj monopóliumokat akar* 
nak behozni. Gyufa és benzinmonopoliu* 
mot terveznek. A tervek kidolgozása illeté* 
kés helyen már folyik is.

— Rendőrségi bonyodalom egy szállító* 
cég elszámolása körül. A főkapitányságon 
néhány nappal ezelőtt több budapesti keres* 
kedö panaszt emelt egy ismert szállitó-cég 
ellen. A panasz szerint a cég állítólag fel* 
vélte üzlet föleitől a dunai raktárházakban 
elhelyezett áruk után járó, körülbelül négy 
venezer pengŐnyi fekhért, de az összeget 
nem fizette le. A raktárházak főnöksége az* 
lilán a kereskedőktől kérte a pénzt. A föka* 
pilányságon vasárnap kihallgatták a társa* 
ság egyik főnökét, aki alaptalannak minőst* 
tftle a panaszokat. Kijelentette, hogy az ő 
részéről nem történt szabálytalanság. Arról 
van szó, hogy nem ő vette át a panaszosok* 
tói a pénzt, más intézte a fekbérek ügyét, 
igy keletkeztek az elszámolási differenciák, 
amelyeket természetesen teljes mértékben 
rendezni kíván. Az erre vonalkozó tárgyalá
sok már folynak is. A rendőrségen most 
egyenlőre függőben tartják a dolgot és vár* 
jók, hogy elintéződnek-e a differenciák.

— Agyonütötték a lótolvajt. Varsóból jelen
tik: A Vilna közelében lévő oraniszki község* 
ben 8/ utóbbi időben ismeretlen tettesek szá
mol lólopást követtek el. A károsiult parasz* 
tok meglesték a tolvajokat, akiket elmúlt éj* 
szaka végre sikerült elfogniok. Egyikük több 
rcvolverlövésl adott le, mire a felbőszült pa
rasztok addig ütötték verték, míg holtan el 
nem terült a földön. A másik tolvajt átadták 
a rendőrségnek.

— Hogy lehet Ilyen olcsón?
schal cégnek, amely fogalom 
bán —- raktárát kiárusítják, 
számú üzlethelyiségben ötven 
vezménnyel kerülnek eladásra . .
nál-jobb Lichtmann és Mar se hal-cipők — tér* 
mészetesen csak igen rövid ideig.

az

A 75 éves Mór
ebben a város-
A Bécsi-utca 1 

százalékos ked* 
a remek, jobb*

OIYIIKUSOK 
ABARÉJA
itünö színészek 
ívál 6 szerzők 
acagó műsor 
ényelmes ülőhelyek 
ezdete fél 9 érakor

Telefon 31-68-8



10 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1031 sieptember 7,

s z i ^»Á z-n o zi 
Belebetegedett Zilahy 

Irén a Fővárosi Operett
színházzal való csatájába
A színház igazgatósága az Összes hazai és német 

színpadokról való kitiltással fenyegetödzik, 
ha Zilahy Irén szerződésszegést követ el — 

Zilahy hétfőn délben mégis kivándorol

Modern legenda az apai szívről
A milliomos Golder francia bankár különös regénye 

Filmre vitték az utóbbi évek „legköltőibb pénztragédiá)ái"

El sem indult még n Fővárosi Opcrettszin- 
ház szezonja, de Sebestyén Dezsőnek, a 
szinház igazgatójának, máris heves afférja 
volt nemrégen szerződtetett szubrellprlma- 
donnájával, Xilahy Irénnel. A szőke szub- 
rclt ugyanis ez évre a Fővárosi Opcretlszln- 
bózhoz szerződött és n színház úgy állította 
össze műsortervét, hogv Zilahy Irént kellő
képen foglalkoztatni tudja. Már az első da
rabban, Szilágyi László Kóla operettjében, 
a „Pillangó"-hun rendkívül előnyös szerepet 
kapott, amelynek, bár erősen próbálják n 
Fővárosi Operctlszinházban, — egyelőre 
még nincs szubrettje.

Az történt ugyanis, hogy Zilahy Irén a 
Berlinben tartózkodó Brodszky Miklós zene- 
szerző által Igen előnyös szerződtetést aján
latot kapott Lipcséből, illetve Berlinből. A 
Ilnwai nagy sikere után ugyanis a lipcsei 
szinház október 17-ére műsoróra tűzte a 
„Szökik a: asszony" cimü Kardos—Har
mati) Brodszky-operettet és ennek szubrett- 
szerepét — amelyet több mint kétszázszor 
játszott Pesten, — Zilahy Irénnek ajánlották 
fel. Zilahy Irén annál is inkább örömmel 
kapott a kitűnő azerződtetési ajánlat után, 
mert a darab csak két hétig megy Lipcsé 
ben. azután novgrnber 2-lki dátummal Bér 
1 inben kerül színre, ahová szintén

öthőnapoa szerződéssel hívták.
Zilahy Irén azonnal Sebestyén Dezső igaz
gatóhoz sietett és tőle budapesti szerződése 
felbontását kérte. Sebestyén azonban halló- 
ni sem akart erről, annál Is inkább, mert 
már a „Pillangó" szerepeit kiosztották és

nem volt hajlandó abba belemenni, 
hogy szubrettje szerződést szegjen.

Több mint egy héten keresztül rendkívül 
heveji csaták folytak le, részint levélben, ré

Titkos Ilona áttörte a frontot
Tiz pengővel többet bap a Belvárosi Színházban, 

mint a megengedett sztárgázsi
Már « szexén elején élethalálharcot vívnak 

a színházak a létükért. Több színház nyitása 
anyagiak híján még teljesen bizonytalan, de 
a primadonnáknak még most is az a legfőbb 
gondjuk, hogyan lehetne nagyobb és nagyobb 
pázsit kipréselni a szinigazgatőkből, illetőleg a 
közönségből Ezt megelőzendő a Színigazgatók 
Egyesületében szlgoruan bizalmas ülés voll, 
amelyen

a színigazgatók véd- és dacszövetséget kö
töttek a sztárok ellen

és becsületszóra, valamint súlyos pőnálé fize
tésére kötelezték magukat, hogy az általuk 
maximált szlárgázslt nem lépik túl. Ez a sztár
gázsi sem alamizsna, mert a férfiszinészeknek 
napi szózhtisz pengőt, a színésznőknek pedig 
napi szórhatván pengőt engedélyezett. Ebből 
pedig nem lehet éhenhnlni.

Nagyon természetes azonban, hogy at érde
keltek a legnagyobb felháborodással vettek 
tudomást erről és kijelentették, hogy inkább 
nem szerződnek. Több sztár hetekig ég hóna
pokig húzódott a szerzödésidáirós elöl, mert 
nem akarták a maguk számúra kötelezően el

Ma premier!
A világhírű VKRNEUIL-vigjáték
NÓTI KAROLY feldolgozásában

WM az uramat
Melne Cousine aus Warschau
LIÁNÉ IMID SZŐNE SZDNOU 
TALD BIHEU HUSZÁR PIIH

a viláq körül
A dssungtl órkíaai Fojt hantos úti kalandok

OMNIA DÉCSi

szint személyesen és telefonon és ebbe bele
vonták a Szinészszövctségct és az összes il
letékes faktorokat is. Sebestyén Dezső ra
gaszkodott a szerződésben kikötőit pönálé- 
hoz is, amely szerződésszegés esetén járna 
neki, de ennél tovább ment, mert

azzal fenyegette a szubrettet, hogy pert 
Indít ellene és az összes hazai színpa

dokról kijáratja.
Tekintve azt, hogy a német Szinészszövet- 
ség kooperál a magyar Szinészszövetséggel. 
ott is eljárást indíttat ellene, — mert, Se
bestyén szerint mégsem lehetséges, hogy 
egy megkötött szerződést egy jobb szerző
désért egyszerűen felrúgjanak.

A heves lefolyású harcban mégis Zilahi) 
Irén lett a győztes, akit Sebestyén Dezső vé
gül is kiengedett szerződéséből és igy Zi
lahy Irén külföldi karrierjének már ez nem 
áll útjában.

Beszélgettünk Zilahy Irénnel, akit a csa
tározások izgalmai megviseltek és ágyba 
döntöttek.

— Négy napja fekvő beteg vagyok, — I 
mondta, — a tárgyalások és a huzavonák I 
teljesen kimerítették idegeimet. Képtelen 
voltam már lábraállnl, mert

az Idegklmerllltség térdszalaglazulást 
Idézett elő és ez ágynak döntött.

De most már túl vagyok mindenen, becso- 
mngoltattam bőröndjeimet és hétfőn délben 
egy órakor utazom.

— Hogy állunk a némettel?
— Köszönöm, remcküll Szerepemben 

most mér nagyon sokat beszélek. Partnerem 
Halmag Tibor lesz, a darabban nz édes
anyám Rita Georg, az apám pedig Marischka 
Hubert.

Tehát: szerencse fel!

ismerni ezt az ..alamizsnát". Titkos Tlona is 
hasonlóképpen gondolkodott, akire pedig a 
Belvárosi Színháznak múlhatatlanul szüksége 
volt, hiszen a ..Meddig fogsz szeretni?" cimü 
darabot tűzte ki szezonnyitóul és ennek a fő
szereplője már a múlt szezonban is Titkos 
Ilona volt. Megindultak a tárgyalások, Titkos 
Ilona már elvi okokból sem volt hajlandó be
lemenni a 100 pengős gázsiba, mondván, hogy 
gázsija meghatározásába mindenkor neki is 
beleszólása van és nem engedheti azt, hogy 
idegen urak döntsenek az ő színészi értéke fe
lett. Addig-addig húzódtak a tárgyalások, mig 
a Belvárosi Színháznak körmére ment a dolog

kénytelen voll belemenni Titkos Ilona 
feltételeibe,

aki napi százhAtvan pengőért leszerződött 
ugyan a Belvárosi Színházhoz, de kikötötte 
magának, hogy öltöztetőnői díj fejében még 
napi tiz pengőt kap a színháztól.

Titkos Ilona tehát áttörte a frontot, holnap 
egy másik sztár kapupénz cimén napi ötven 
pengő többletet fog kérni. Szegény színigaz
gatók! . .

A milliomos Golder francia bankárt, aki 
mögött természetesen a francia ipar és keres
kedelem egyik legszámottevőbb tényezője ér
tendő, egy tiz kadást megért regényszenzá
ción keresztül ismerte meg az egész müveit 
világ. Iréné Nemiroivskl zseniális regényében 
mutatta meg a modem kor eme lovagját, aki 
tűzön-véren keresztül rohant a pénzért, hogy 
végül felemésztődjön a nagy küzdelemben. A 
milliomos Golder elérte kartiérje csúcspontját, 
a könyv kötött táblájáról Dávid Golder néven 
a film vásznára került, mert egy francia film
gyár

ragyogó hangosfilmet készített a milliomos 
Golder emberi tragédiájáról.

Annál is inkább filmre kívánkozott ez a 
téma, mert a Golder szerepére a mi Csorto- 
runkhoz hasonló francia színész akadt. Henry 
Bnu,; szerepében, aki az emberi szivet meg
mozgató felejthetetlenül gyönyörű alakításá
val ismételten végigélte a vásznon a milliomos 
Golder fájdalmas életét.

Dohát ki is ez a Dávid Golder? Nagy ipar
vállalatok ura, bankár, aki Szmirnától 
Moszkváig mindent vesz és elad, a nagy üz
leti zseni, akinek minden sikerül. Mig a világ

8 BOLDOG NOP
Dina Grállá, Georg Alexander, Josef Schmidt

Kirobbanó 
síkor !

Premier után
A NAGY HOTEL. Kolportázs: züllött báróval, 

a végét járó táncosnővel, Chaplin-szerü slernil- 
lel. a testét eladogató hivatalnokleánnyal, a leo- 
párdszerü vezérigazgatóval, hotelportással, lift- 
boy-jal — forgószinpaddal. Tavaly óta játsszák 
egyhuzamban Ne»-yorkban óriási sikerrel, Ber
lin is nagy szeretettel fogadta Vicky Butimnak, 
a kitűnő írónőnek a darabját és a budapesti 
Vígszínház közönsége, amely a korai szezonban 
Edgár Wallace-nál nem olvas nehezebb köny
veket, szívesen tapsolt ennek a moziromanti
kával béléit és tálalt cselekmény-gyűjtőhely
nek. Ezzel is úgy vagyunk, hogy kevesebb-több 
lenne és ha a nyári szabadságban ellustult dra
maturgi ceruzát erősebben működtették volna, 
akkor a közönség figyelme egy percre se réve
dezett volna el a nézőtéri páholyok, esetleg n 
színfalak mögé. A szereposztásnak is volt né
hány hibája, ezt azért hangsúlyozzuk, mert ép
pen a Vígszínház gárdája az. amely nem sze
gény a jó színészekben. Mindenekelőtt és egye
dül Törzs Jenő ragyogó bravúrja uralja a szín
padot és olyan megrendülést vált ki a nézőié 
ren, amely az utóbbi évek színházi premierjeit 
számbavéve, szinte egyedülálló. Büszkén Írhatja 
a magyar színészet anyakönyvébe aranybetfík- 
kcl Törzs Jenő nevét. A többi szerepekben Tő 
kés Annának néhány ragyogó pillanatáért, Ma- 
kay Margitnak fölényes közvetlenségéért, Gár
donyinak és Maklúrynak egy-egy remek kabi- 
netíígurájáért. Jávor Pál, Somlay Artúr, Peti 
Sándor, Rajnai Gábor félelmetesen emberi meg
nyilvánulásukért kapták a közönség elismeré
sét.

VARIÉTÉ. Már nem Is kabaré, hanem pom
pás, finom kis szinház az Andrássy-uti. Műsora 
minden részlete finom gonddal csiszolt, pom
pás munka, amelynek illatos, hangulatos leve
gőjében jólesően pihen meg a közönség. A Va
rieté cimü Gandera-darab, amelyet Barabás 
Lóránd mesterien ültetett át az Andrássy-uti 
szinház jó humuszába, Csortos, Makog, Abongi, 
László interpretálásában minden elismerést meg 
érdemel. Török Rezső darabja, a „Menyasz- 
szonytánc" vetekszik a Kék madár bármely pro
dukciójával. Rózsahegyi Kálmán, a Bársony
pár és néhány fiatal, akik közül Balogh Klári 
és Várady Edith említendők, akik Török Re
zsővel osztoznak a sikerben. A szinház uj felfe
dezettjéből: Tóth Erzsiből Medgvaszay Vilma 
lesz, aki Ernőd—Losonczy bájos költői képében 
tetszett. (s. b.)

Filmpremierek
A héten a Kamara-filmszínház kezdte meg 

uj szezonját: Dina Grállá személyes részvéte
lével indul a siker útjára

„A NYOLC BOLDOG NAP"
cimü vidám német vígjáték. Dina Grállá, ez a 
mandulaszemü bűbájos fiatal komika egy fiatal 
hivatalnoklányt látszik, aki belecsöppen az át
meneti gazdagságba, amelyből sok vidám és 
szentimentális bonyodalom származik. A pom
pás filmet remek velencei tájak és festői felvi
telek még teljesebbé teszik. A Kamara-filmszín
ház, amely tavaly at Anny Ondra-filmcket. a 
„Mesék az írógépről", a „Bírd expedíciót és a 
nagy Chaplin filmet hozta, az Idén még hatal
masabb programot ad Bemutatja Molnár Fe- 
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bámulja és talán Irigységgel vegyes hódolat
tal veszi körül, addig

gondosan rejtegeti tragédiáját
Minden keresetét, minden vagyonát felesége 
és leánya két kézzel szórják szét, .féktelenül 
tékozolva. Ebben a meddő küzdelemben aztán 
lassanként összeroppan Dávid Golder és már- 
már fölfedi a valót, amikor a leánya előáll:

— Apám, férjhez akarok menni X. grófhoz, 
adj hozományt.

De pénz nincs és a már halálán lévő emberi 
roncs, Dávid Golder vonatra ül, Moszkvába 
utazik és

a szovjettel óriási pctroieumüzlctet har
col ki

magának. Visszafelé jöttében, a hajón éri 
utói a halál, de a leánya hozományát, a szer
ződést már repülőgépen küldte előre, amely 
után csak elröppenő lelke száll.

A csodálatosan szép felvételekben bővelkedő 
és mesterien rendezett filmet, amelynek külön 
attrakciója a hajón menekülő zsidók gyász
dalai, a Royai Apolló tűzte csütörtökre mii
sorára. Az apai önfeláldozásnak ez a csodáin* 
tosan szép npoteozisa, nem hiába ért meg tiz 
regénykiadástl

KAMARA
rene „Liliom"-jának filmváltozatát. Iván Mous- 
jokin első németnyelvű filmjét, a „Sergeant 
X‘'-et és a ml kis, de Berlinből nagyranőtt Eg< 
gerth Márt ha főszereplésével készült két nagy 
filmet, a „Trara um Liebe" és a „Durchgön- 
ger"-t. A „Párisi háztetők alatt" felejthetetlen 
bonvivánja, Albert Prejenn németül játszik egf 
nagy Wilhelm Thiele-filmet, aki a „Mesék t 
benzinkút" rendezője. Négy nagy amerikai fil
met is bemutat, amelyek közül két uj Bánkj 
Vilma-ftlm is van, ez a Mária és Petry Évi 
szerencséje. Ilyen körülmények között nen 
kétséges, hogy a Kamara szezonja a legnagyobl 
sikernek néz elébe.

ORION
fI Mii gill

Egy leánysziv édes, bús 
története a kölni 

karneválon

NE

rep-

ílm,
sikere utánBudn] síre 

ász- 
|ást« 
szó, 

yogó 
: há
téról

MARIA ORSKA HÍRES SZEREPÉT LI 
HAID játssza Verneuil híres bohózatnak, 
„A varsói unokanövér“-nek filmválto dús 
bán, amely a filnikeresztségben „Kipi bá« 
lom az uramat" cimct kapta. Egyéként 
majdnem magyar ez a film, hiszen Nőt Ká* 
roly irta filmre, Szőke Szakáll a fősz , 
lője, Huszár Puffy egyik vezető szeiplő, 
Borsodi Gyula tervezte a díszleteket, , ínyt 
a társoperatör, ifjú Vajda László a ing- 
mestere és dr. Székely Vilmos a prot cer« 
Tehát: magyar tehetségek diadala ez a 
mely óriási berlini i”___ ?_Jj.
érkezett és hétfőn a bécsi és Omnia 
nőn kapott valószínűleg huzamos sz 
Egy fiatal unatkozó asszonykáról van 
aki — hogy urát kipróbálja — a raj, 
szépségű varsói unokanővérét hívja mt 
zához, hogy férje és udvarlója hü® 
meggyőződjék. Mondanak sem kell,{hogy 
sok pikáns és bonyolult helyzet után 
meg a probléma, amelynek tanulstfa az: 
nem jó a tűzzel játszani és a szépafzonyt 
udvarlója a még szebbért könnyen föjseréli. 

A két filmszínház pompás keretben|hozza 
Szőke Szakáll és Liáné Hald parádéi vigjás 
tékát, amelyen biztosan halálrakacagi na- 
gát az agyonszanált Budapest.

lóriik

a
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Tőfiés Anna sitógörcsöt fiapott 
a Nagy fiotel főpróbáján
Kát&ígei voit, fogy a főpróbát folytatni tudMi-e

F A Vígszínház szezonnyitó darabjának fő
próbáján az első felvonás végeztével a ku
lisszák mögött nagy zavar támadt. A felvo- 
vonást Tőkés Anna és Jávor Pál jelenete 
zárja, amelynek végeztével a bediszletezett 
színpadon Tőkés Anna kimerültén hanyat
lott a sezlonra és pár pillanatnyi némaság 
után sir ógörcsöt kapott.

Tőkés Anna sirógörcsének előzménye: 
maga a szerep. Tőkés a darabban egy már- 
már sikerei végén járó világhírű táncosnői 
játszik, egy Anna Pavlou/a-azerii orosz ala
kot, aki érzi már, hogy lába ruganyossága-

a r

100 
százalékos 

siker!

val és tette hajlékonyságával baj van és a 
közönség bármelyik pillanatban észreveheti, 
hogy nem a régi többé. Ez egy 40—45 ív 
körüli női szerep, ametyet külföldön ilyen 
felfogásban játszottak éa mivel a Vígszín
ház uj tagjának, Tőkés Annának okvetlenül 
szerepet akartak adni a darabban, kedvéért 
a szerepet megváltoztatták, bár ezt az alap
hangot bennehagylák.

A próbákon már kiütközött az a nehéz
ség, hogy Tőkés Anna nem érezte jól 

magát a szerepben.
Több ízben kérte a szinház igazgatóságát, 
hogy engedjék ki a szerepből, vagy alapo
sabban Írják át részére, de egyik kérése 
se mteljesült. így került a főpróbára Tőkés 
Anna, aki rendkivül félt és 
adástól. A felvonás végén 
nagy jelenet után

idegei felmondták a

és szinte ájultan terült el a színpadon. Azt 
hitte ugyanis, hogy nincs sikere és sorsa 
azonos lesz a szerepbeli táncosnőével. 
Nagynehezen lehetett csak megnyugtatni és 
elhitetni vele a tényleges sikerét, mert már 
úgy volt, hogy az előadást folytatni sem 
tudják.

drukkolt az elö- 
az úgynevezett

szolgálatot

.Békeffi Lászlót a rendőrségre idézték 
politikai konferánsza miatt

Szabad-e a kormányra azt mondani, hogy színtársulat?
Az AdnráSsyuti-szinház pénteki premier

jén és szombati előadásán Békeffi László 
egy kitűnő politikai konferánszot mondott. 
Konferánszában előadja, hogy nemrégen a 
parlamentben volt és látta, hogy a régi kor
mány távozik és az uj elfoglalja hivatalát. 
Most már teljesen megerősödött benne az a 
meggyőződés, — mondja Békeffi —, hogy 
két színtársulatról van szó. A régi „igazgató* 
nak" egyetlen nagy hibája volt az, hogy 
oktalanul sztárgázsikat fizetett és rossz volt 
ei darab, amelyet a közönségre sózott. Ez- 
utal

névszerint felsorolja a minisztereket, az 
drámai szendének, a másikat 

tánckomlkusnak, a harmadikat natúr- 
banehnak, a negyediket honvIvánnak, 
as ötödiket Halvának, a hatodikat intrl- 

kusnak nevezi
'és igy folytatja a felsorolást megjegyzések
kel kisérve, végig az összes minisztereden 
keresztül.

Szombaton este az ügyeletes tisztviselő 
kifogást emelt Békeffi László konferánsza

ellen. A konferánsz természete a szatíra s 
éppen azért Békeffi nagy meglepetéssel vette 
tudomásul, hogy másnapra, azaz vasárnap 
délelőttre

beidézték ■ rendőrségre,
ahol az illetékes osztályon be kellett mu
tatnia konferánszát. Békeffi arra az állás
pontra helyezkedett, hogv konferánsza! el
len soha semmiféle kifogást nem emeltek, 
hiszen a múltban a szatírát nemcsak a bu
kott kormány, hanem az aktív kabinet is 
elbírta és ezen csak legfeljebb jót nevettek. 
Hivatkozott néhány miniszterre, akik csak 
azért jöttek el az Andrássy-ufi színházba, 
hogy a róluk szóló éles szatírát hallják, 
amin aztán jót is nevettek. A rendőrfőtiszt- 
viselő megértéssel fogadta Békeffi védeke
zését és csak arra kérte meg, hogy

■ miniszterek felsorolásánál a vezeték
nevet mellőzze,

legföljebb a keresztnevén szólítsa — a távozó 
„színtársulat" tagjait.

Mintha Kunó grófról nem tudná min
denki hogy Klebelsbergről van szó.

Kedden premier a Corvinban
egyldőben az Ufóval:

Merénylet az Orient-ennresszen
Súlyos akadályok gördültek 
a Városi Szinház nyitása elé

Ferenczy Károly külföldön járt pénzért, hogy ki tudja 
nyitni a színházat

A fővárosnál eresen működik a kékccruza, 
■mely minduntalan átsiklik a Városi Szinház 
súlyos szubvenció tétele fölött. Takarókoskod
nak itt, takarékoskodnak ott. beszüntetnek 
építkezéseket, adót emelnek, félbehagynak ki
tűnő szociális terveket, de egy tétel áll ren
dületlenül: a Várost Színház százötvenezer 
pengős szubvenciója. Mig a főváros ily nagy 
áldozatra kapható a Városi Színházzal szem
ben, addig a színház igazgatósága a legna
gyobb zavarban van: egyelőre ugyanis teljesen 
bizonytalan a színház megnyitásának ideje, pe
dig máskor szeptember első napjaiban már 
teljes pnrogrammal dolgozott a Tiszt Kálmán- 
téri szinház.

A Városi Szinház Ferenczy-rezslmje ugyanis 
egyelőre nem tud megbirkózni az anyagi ba
jokkal, nem tudja elhárítani azokat a nehéz
ségeket, amelyek a szinház nyitása elé tornyo
sulnak. Az uj rezsim abban követte az előbbi 
példáját, hogy adósa maradt a tagjainak és 
ezzel a várossal kötött szerződésének legelső 
és legfontosabb pontját sértette meg. Mivel a 
belügyminisztérium nemrégiben irt le a város
hoz ebben az ügyben, amelyben utasította a

fővárost, hogy Ferenczy Károlytól szerződése 
minden pontjának pontos betartását és egyéb 
anyagi garanciát is követeljen, a szinhóz igaz
gatósága mindent megtett arra, hogy függő 
ügyeit rendezze. Meg kell adni azt, hogy Fe
renczy Károlynak minden igyekezete és jó
szándéka megvan arra, hogy a színházat meg
nyissa, sőt, külföldi rokonaihoz is pénzkölcső- 
nért utazott, de eddig mig eredménytelenül.

Pénz helyeit állandóan ígéretekkel látják 
el a dolgozni akaró és gázsijukat kérő 

tagokat,
pedig ei a kenyér Ígérgetés a legsúlyosabb 
konzekvenciákat vonhatja maga után. A szí
nészek éppen ezért nem helyezkedhetnek el 
másutt és ha más színháznál szerződést kínál
nak nekik, kénytelenek ezt visszautasítani.

Minél hamarább rendet követelünk a Városi 
Színháznál. Lehet, hogy akadnak vállalkozók, 
akik a főváros anyagi segítsége nélkül is bér
beveszik ezt a színházat.

A. BELL & Co. LONDON
Anglia egyik legkiválóbb szövefgyárosától még 
júniusban sikerült 600 méter különböző leg
nemesebb gyapjúszövetet vásárolnunk. A sző* 
vetek a múlt héten érkeztek Budapestre, azokat 
nyomban elvámoltattuk, hogy az eladást már 

hétfőn reggel megkezdhessük.
Érdemes megnézni ezeket a valóságos

szövet csodákat
melyek még a legkényesebb igényeket is túlszárnyalják.

Ezeken kivül 4 csoport finom divatkelme

bámulatos olcsón:
ÖLTÖNY- 
KELMEK 

140—150 cm. széles, 
finom, puhafogásu 
diszkréten mintázott 

anyagok csak 

p 13.80

KABÁT
KELMÉK

140—150 cm. széles, 
egyszínű és mintá
zott, tweed és divat- 

sevtotok csak

p 16.80

KOSZTÜM
KELMÉK
145—145 cm. uílet, 

angol mintázatú, foi-ébbd 
töldlM Mcte, barna 
/« tőid kelme kűlőnlrget- 

•fc«h »»«k

p 17.80

NŐIRUHA- 
KELMÉK

90—100 cm. széles, 
puhagyapjukelmék, 
krepelldk, gyapjú

zsorzsettek, tweedek

p 5.80

C A L V I N T E R 7
Mintákat készséggel küldünk. Postán bérmentve szállítunk.

| Ulstein szabásminták legújabb modelljei beérkeztek. |

___________________J
darabjával. A néma embcr-rel. Ennek az ir* 
redentaizü darabnak férfi főszerepét Kör»',f',,i 
mendy János alakítja, aki hosszú idők óta 
először kap ismét vezefőszerepet. Másnap 
már uj bemutató van az Uj Színházban: Az 
államüggész cimii darab, amelynek női fő
szerepét vendégképpen Eőry Erzsi, a Víg
színház fiatal tagja játssza.
'T egnap kinyitott a Király-Színház is. A 
■* „Hajrá HoHytvqodl" című darabot ját
szották, amelynek az volt az érdekessége, hogy 
kit fiatal színész rcvclálhatott. Paál Erzsi, a 
szinház Bársony Rózsi-pótléka tehetséges és 
rendkívül jól táncoló színésznő, akiből írsz va
lami. Ugyanezt mondhatjuk a Sziklai József 
szerepét játszó Weszely Pálról. Mégis csak van 
utánpótlás!
XJégre szerdán megnyílik a szegedi szinház 
’ is. Hosszú idők óta ez az első magánvál

lalkozásban levő színtársulat Szegeden, mrrt 
eddig a város kezelésében volt a szinház. Most 

SyglÁ^gllf A! |g*E IBI HITI Sándor igazgató színháza Lehár Mosoly
■ OMHÖlflr HUvC WEJLCII a 1 ■ I országával nyit, a főszerepeket Szedő Miklós 

A VlflsHnházban knltős prenilrr volt! A színpadon dr. is Kovács Ilona éneklik.
ni uj vígjátéké, a foyntan pedig viránkülönteRcs’égi | , ________ ______________

, („padjuk rzl M ötletet »»i- ' ““ 
...............  I 

D ökk Marika vagy Brick, a humoros 
**■ oroszlánszeltditö-c a Royal Orfeum uj 
műsorának slágere, azt nem lehet eldönteni. 
Mig ez a bűbájos táncnuívésznő bravúrjai
val, mozdulatainak utolérhetetlen bájával és 
tudásával megfogja a nézőt, addig Brick 
oroszlánjával olyan mókákat csinál, ame
lyek — bármilyen dermesztők is — mégis 
kacagtatok. A két nagy slágerhez harmadik
nak Al-Ba-Te-So átváltozó énekkvartett já
rul. Itt van a kitűnő Radó Sándor is, fris
sen és pompás uj kuplikkal. Egy sereg ma
gánszám és artistaszám valóban jó startot 
ad a Royal Orfeum szeptemberi nyitó mű
sorának.

SZÍNHÁZI napló
Hétfői színházi est:

.VeaiMtl Szinház: Csodadokfor
Vlgsiinhóx: A nagy hotel («.)
Belvárosi Mnbáz: Meddig fogsz szeretni? (8.)
Király Színház: Hajrá Hollywood (8.)
Andrássy-ufi Színház: Varieté, Menvassionytánc (9.) 
Terézköruti Szippad- Katicabogár (5i9.) 
Budai Színkört Vihar a Balatonon
Royal Orfeum: Rftkk Marika, Br'.ck (V45, %0.) 
Komédia Orfeum: Rótt Sándor (’/,? I 
StcinhardMzinpod: Mókaházasság (^Í9.)
Bethlen iért Színpad: Szeptemberi mtsor (6, 0.)

A színházi világ osztatlan részvéttel fordul
Honthy Hanna és Justh Gyula felé. 

Mindketten édesanyjukat vesztették el. 
Honthy Hanna édesanyja vasárnap délelőtt 
halt meg, Justh Gyulának, a Magyar Szinház 
kitűnő tagjának édesanyját pedig vasárnap 
délután két órakor temették.

üzlelcm llókjáé. Kérem, .... .... ---------
veáen éa ttercssék a virágaimat. FóOzlatcm telefonja 
48—3—17. HIMMOk!?

A Komikusok kabaréjának szombatra hir* 
detett premierjét azért halasztották el, 

hogy a színpad technikai felszerelését a leg
modernebbé alakítsa át. A megnyitó előadás 
ezek szerint szeptember 8 ón. kedden ára
kor lesz, amelyen Gombás?1' oi Ella Török Re
zső és László Miklós darab ilbon kezdi meg 
nagysikerűnek Ígérkező vendégszereplését a leg
újabb pesti színházban. Egyébként a megtar
tott házi főpróba utján jósolható, hogy Király 
Ernő és Kellér Dezső kisszinháza robbanó si
kerrel fog startolni.

ASteinhardt-sxinpad ragyogó uj műsorral 
nyitotta meg szezonját. Egy sereg bohó

zatot mutatott be, amelyek közül a „Mőkaházas- 
sdg" és a „Nagy titok" váltottak ki frenetikus 
hatást, de nem maradt el Stetnhardt uj kup- 
léja sem, amelyen a legdermedtebb skótok is 
holtra kacaghatják magukat.

Az Uj Színház, amint már jelentették, 
szeptember 22-én nyitja ki a kapuit 

Békeffi László és Orbók Attila közösen irt

Uegiawsi 
és számos egyéb kedvezményt 

Jeleni

na bőrfotel vem

Vígszínház
Telefon 15-3-44
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
23 gól és 1 botrány

az első teljes bajnoki forduló napján 
Maradt minden a régiben: csapataink rosszul látszottak és a 
favorit ok győztek — kivétel a Ferencváros: jól játszott és még

sem vesztett

— No, ebből most már egészen biztosan óvás I mény. Utána Kohut három lépésről szörnud 
leszl — állapítják meik a szabálytudósok. bombát enged meg, ez Blrit telibe találja uau-

Szóval benne vagyunk a második félidőben, hogy többszőr megfordul a tengelye körül és 
amelyben a játék képt egészen megváltozik s szemmel láthatóan nem tudja: merre van jobb- 

úgy látszik, mintha ■ Hl. kerület már sl- ra és balra, óriási derültség fogadja nz extra* 
kérésén meg Is óvta volna a mérkőzési és I attrakciót. A 37. percben azonban a III. kerü

ld csak szívességből játszik. | let tud szépíteni az eredményen, mert egy kor-

Az első teljes bajnoki forduló lebonyolí
tására került sor vasárnap s ez volt tulaj
donképpen a hivatalos szezonnyitó* is. Az 
elmúlt szezon óta nem sokat változott a 
helyzet:

vasárnap Is favoritként Indultak a tűz
be az úgynevezett nagycsapatok és rend

re győztek Is.
fogalom csak a ferencvárosi pályán fűtötte 
fi fut botira szomjas embereket, ahol a kö
zönség egy részének határozottan elítélendő 
magatartása már-már azzal fenyegetett, hogy 
a Ferencváros a vezetés ellenére is kényte
len lesz újra játszani a mérkőzést a III. ke
rület ellen. Végöl is azonban szerencsésen 
oldódtak meg a problémák, bár valószínű, 
hogy az első Jrlrányos meccs egyúttal az 
első óvás alapján foglalkoztatni fogja a 
szövetséget is. Viszont azonban bizonyos az 
it, hogy szükség van a közönség renitens 
elemeinek megfékezésére, mert ha már a 
szezonnyitásnál ilyen paprikás a levegő, mi

lesz, ha a „nagyok” — a „mélyvízbe” ke
rülnek?

A Ferencváros nagyarányú győzelmétől 
eltekintve, a többiek bizony nem nagyon 
erőltették meg magukat a góllövésben, ami
nek legmeggyőzőbb bizonyítéka az, hogy 

tizenkét egyesület öaszesen huszonhárom 
gólt lőtt, 

de ebben benne van már a Ferencváros hét
uólin is.

AZ ELSŐ BAJNOKI TABELLA:
1. Nemzeti 3 pont 4:3 gólarány
2. Hungária 2 2:0
3. Ferencváros 2 7:2 f,
4. Újpest 2 ,, 3:1 „
6. Bocskai 2 2:1
6. Vasas 2 4:4
7. Budai „11" 1 1:1. „
8. Kispest 1 0:0 „
9. Attila 1 2:3 „

10. Sabaria — 2:5
11. III. kér. TVE — 2:7
12. Somogy — »» 0:2 „

20 percig állt a játék — 90 percig mozgott 
a Ferencváros s az eredmény: 1 óvás

Ferencváros -111. kerület 7:2 (3:1)
Az első két bajnoki pont megszerzése és a 

. (agyar Kupa döntőjében szerzett vereség fű
tötte a Ferencvárost, amikor első mérkőzésén 
a Hl. kerülettel találta magát szemben. A re- 
váns persze nem mindjárt sikerült, mert kü
lönösen a játék elején Turny két bombalövé- 
aétől eltekintve, n III. kerület mozgott bizta
tóbban. Sőt: a 15, percben

Lent az öltözőben a fejetetején áll most min
den, hirtelenében azt sem tudni, hogy mi tör
tént. Lefújta e a meccset, avagy csak megvárja 
a közönség lecsillapodását. Ez az utóbbi eset 
áll fenn, mert Iváncslcs a legteljesebb nyuga
lommal válaszol a kérdésünkre:

— Természetes, hogy tovább vfzete.n a 
mérkőzést, de csak akkor, ha már a pálya

'A mérkőzés úgy kezdődött, hogy a Ferenc város — egyenlített. Takács oxford jótól Biri 
kissé megszédül és a kis Taki nyugodtan ki kaparhatja a gesztenyét, illetve a labdát. 1:1.

Fenyvessl Borbély remek labdájával ro
hanhat, Lázár kétségbeesetten ered utána, 
meglöki éa Fenyvessl hasravágódok. Iván- 
calca gond nélkül fütyül: tizenegyes, ame

lyet Borbély villámgyorsan bevág. 0:1.
Alig valamivel később Tánctér iveit labdáját 
király Takács ll.-höz fejeli, a kis Takács már 
csak oxforduzni tud, erre Biri rúdobja magát, 
de olyan rosszul, hogy a fürge „kis Taki" a 
keze közül a hálába pöccinthet. 1:1. Egy ideig 
lanyha az Iram, bár szépen megy a játék, de 
nincs kezdeményezés. Később a Hl. kerület 
kerül ostrom aló, n labda ide-oda pattog, Biri 
jobbra-balra vetődik, végül is felszabadulnak. 
A laccsblrö egy hibás belnlése miatt a ferenc
városi közönrég hatalmas hülyézésbe kezd, 
Iimely csak akkor szűnik meg, amikor a 37. 
nercben a lerohanó Takács ll. bombagólt nem 
lő. 27. Rögtön utána n III. kerület támad, 
lap kézre! fogja a labdát és Ivóncsics határo
zol! an fütyül. Tizenegyes. Borbély lövi a lab
dát, de most már rosszul, úgyhogy Háda kor- 
litere tolhatja.

Iváncslcs Int. mindenki azt hiszi, hogv 
Ismételni fogja a tizenegyest, amire per
sze őrüli botrány tör ki éa a hülyézés még 

erősebb hangszerelésben zug tel.

vezetősége szócsövekkel figyelmeztette a kö
zönséget.

Közben megérkezik Zsarnóczay János is, aki 
kezet fog Iváncsicscsal és mondja:

Takács 11. Kohut

MTK.pAlya, HungArla-tit

1931. szept 8-án, kedden d. u. 4 órakor

válogatottja válogatott

Előtte

Vasas—BSzKRT 
ó. Budai 11—DVTK

Magyar Kupa• mérkőzések

— Jól tette, hogy levonult. A legnagyobb 
disznőság ez már, hogy a közönség folyton hü- 
ígérik akkor, amikor nagyon jól tudhatja, hogy 
a bíró is ember és csak egy ember, mindenhol 
tehát nem lehet olt a szeme. Ez az egész bot
rány tulajdonképen csak az egyik határbiró hi
bás off sző jd-jelzéséből indult ki.

A jelenlevők helyeselnek, közben azonban 
híre Jön, hogy a III. kerület otthagyta ■ 
pályái és most már nem Is hajlandó to

vább JáhsanL
■Megindul erre a kapacilálós s a sportszerű
ségre apellálva, végre • 111. kerület újra elin
dul a pólya felé.

Körben Ivdncsles már kiment a a közön
ség unlsono nagy tapssal fogadja, ugyan
ilyen nagy laps fogadja a II!. kerületet Is.
Az óbudaiaknak csak az az egyetlen kívánsá

guk, hogy ügyeljenek a rendre és no engedjék 
meg. hogy a közönség kővel dobálja őket. Ez 
tudniillik, megtörténi, amit a hahirbirók is ta
núsítanak. Húsz perces szünet utón tehát to
vább folyik a játék, majd az első félidő végez
tével Iváncslcs int és azonnal ujra kezdenek a 
csapatok.

Iváncslcs azonban komért mutat. Egv perccel 
később már a Fradi támad ismét s ez óbudai 
kapu előtt kialakult nagy rumliban Szedlacsek 
szemfülesen hálóba röpíti a labdát. 3.1.

A kösönnég hrUI agyán a gólnak, dr már 
mák szokásból Is njra rázendít a bíró szí- 
dalmasására. Ivánealca esi végre Is meg- 

bbJs ás otthagyja a pályái,

hunoAria-uti fAlya
Vaaárnan, szeptember 13-án.

Mirevaló a nem sikerült passz. Takács a labdát Tőnczerhez akarja küldeni, de ez les 
pattan Biró lábáról, a többit pedig cl lehet képzelni. Takács átutalását Biri elkönyveli:- 

2:1.

.4 Ferencváros csinál, amit akar. Mellesleg gá
lákat lőni akar. S ez sikerül is — ha nem téve
dünk — további négy esetben. Előbb az 5. 
percben Kohut lő bombagólt, aztán ugyancsak 
ő fejel egy újabbat, három perc múlva, majd 
Király hendsze miatt a 25. percben Sárosi lő 
sikeres tizenegyest s ezzel máris 6:1 az ercd-

nerből előbb Fenyvessi fejel kapufát, fnajd a 
visszapattanó labdát Borbély belövi. Végül Tón- 
ezer lövését a 40. percben Biri vetődve kiüti, 
óm „kis Taki" átúszik rajta és estében maga 
alá nyomva a kapust, befejeli a labdát. 7:2.

Most már csak az a kérdés: lesz-e óvás, vagy, 
sem?,.. Na, és ha leszl

A bajnokcsapat csak a második fél
időben szerezte meg a győzelmet 

Újpest—Vasas 3:1 (0:0)
A kora délutáni szapora eső már már a mér

kőzés elmaradásával fenyegetett, amikor a 
meccs kezdetére mégis csak kegyesek voltak 
az égiek, elvonultak a komor fellcgek és ki
sütött a jótékony napsugár. Mindkét csapat 
az eredeti összeállításban, nagy kedvvel s 
minden drukk nélkül lépett pályára. Az újpesti 
közönség annál nagyobb drukkal fogadta csa
patát: a kétszeres magyar profiba jnokot, 
amely délamerikai túráját beleszámítva, im
már egymásután tízszer szenvedett vereséget. 
A Vasas-párti publikum is alaposan felkészült,

lert szüntelenül gúnyolja a Hoo-rukk-ksl, de 
egy alkalommal pórul jár, mert amikor már 
javában zug a Hoooo, akkor Rottler hirtelen 
Berecki kapus kezébe adja fel a labdát. 
Persze nagy hahota követi az ügyes trükköt 
A 26. perc hozta meg a lila-fehérek első 
gólját:

P. Szabó villámgyors lefutását Jó beadás 
követte, amelyet Spllz ■ levegőben továb
bított Aucrhez, aki a hálóba emelte a n 

labdát. (1:0.)
Míg fel sem ocsúdott 
a közönség örömmámo
róból, amikor Auer egye
dül tört át a megzavart 
Vasas-védelmen, egészen 
balra kanyarodott, s kö
zeli lövése a kapufát 
érve gurult végig a ka
pufán, úgy, hogy

a befaló Schneider- 
nek csak a lábát kel
lett odaérlntenl s
meg volt az újabb ^uer

góL (2:0.)
Újpest csapata ekkor magára talált, most mór 
nem volt kritikus a meccs sorsa. A közönség 
lelkes biztatására újabb és újabb rohamok kö
vetkeztek, P. Szabó két alkalommal is kidrib- 
lizlc Bcrecklt, de igy is kapu mellé gurult a 

percben
Schneider lefutása 
után Spllz közeli lö
vése teljesen meg
pecsételte a meccs 

sorsát. (3:0.)
Ekkor a Vasas is még 
egy erőteljes offenzi- 
vába kezdett, aminek 3 
perc múlva meg is lett 
az eredménye, amikor 
Koszta beadását Skarka 
a jobb sarokba lőtte. 
(3:1.) A piros-kékek uem 
lanyhuló rohamok egész 

án, ám Dudás és Kővágó,
nemkülönben Borsányi és Szalny nagyszerű 
védőjáléka minden Vasas kísérletet csirájában 
elfojtott. A mérkőzés általában a várt nívón 
alul mozgott, amit a meccs végén Újpest egyik 
vezerdrukkere is helyesen jellemzett:

— Nem volt nagy meccs, de Újpest a győ
zelmet megérdemelte-

úgy, hogy a meccset több mint négyezer főnyi 
közönség nézte végig,

Tapogatódzó játék után erélyes Vasas
ellentámadások követték egymást. A 10. perc
ben Újpest csaknem gólt ért cl, a rendkívül 
meleg helyzetet Auernek a kapu mellé jutott 
fejese fejezte be. A 25. percben Schneider már 
a második kapufalövésscl dicsekedhetett. Köz
vetlen utána P. Szabó ccnterezése is felsőlécre 
esett. Sok a fals passz mindkét oldalon s a 
játék nem kielégítő. Az újpesti közönség azzal 
szórakozik, hogy amikor Rottler szabadrúgást 
rúg, akkor kórusban kiáltja:

Hooo-rukk 111
A 36. percben is nngy ziccer marad ki a Va
sas-kapunál. a rendkívül ügyesen mozgó 
Schneider két lépésről Bereckibe lövi a lab
dát. Gól nélkül végződik a félidő.

Szünet után sen: változik hosszú perceken 
keresztül a játék képe. Helyzet alig adódik, a 
szélső csatárok sok-sok lefutása s hosszú cen- 
te.rezése jellemzi a meccset, d: a belsők min
dent clpaccolnak. Auer egy alkalommal az 
6-ös vonalon áll. de a kapu mellé plasziroz. 
Határozottan művészet volt nem gólt lőni. A 
20. perc körül nngy izgalom ül az újpesti ar
cokra, a pólyát is sötét felhők környezik, ve
szélyben egy drága pont... A közönség Rott-

es labda. A 35.

Spitz

sorát indították

A bajnoki premieren kikapott a Somogy, 
de nem adta meg könnyen magát 

Hungária—Somogy 2:0 (1:0)
Kaposvár, szeptember 6.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Nagyszámú, több mint négyezer főnyi 
közönség özönlött vasárnap a kaposvári pólya 
felé, hogy tanúja legyen kedvenc c apata első 
őszi ligameccsének. .4 kaposvári drukkerek na
gyon kiváncsiak voltak, vájjon az első ligába 
szerencsésen visszakerült Somogy hogyan állja 
meg a helyét a bajnokság egyik legkomolyabb 
jelöltjével, n Hungáriával szemben. Annak el- 
lenére, hogy a kék-fchérck a papírforma szó- 
lint biztos favoritként indultak,

a meccs mégsem volt előre ellntéseftnek 
tekinthető,

mert már a múltban többször előfordult, hogy 
éppen akkor, amikor a Hungáriának égetően 
szüksége volt a bajnoki pontokra, a kaposvári 
csapat rendszerint egyet elcsípett a kettő közül. 
Ha ez az eset most nem is követhetett be, meg 
kell adni,

• Somogy uultal fe becsülettel hftadMt

s ha játékban mögötte is maradt a Hungáriá
nak, mégis

kis szerencsével döntetlen eredményt érbe
telt volna el.

A játék elején a Hungária azonnal nagy elán
nal támad s ugylátszik, hogy a meccset gólok
kal nyeri. Ez a vehemens attak azonban n<m 
sokáig tart, mert ölpercnyi játék után a *<»• 
mogy mind többször nyomul fel a kék-fehérek 
kapujához, amelyet komolyan veszélyeztet- 
Különösen Jakubenek van néhány szenzációsan 
jó helyzete, de azokat sorra kiaknázatlanul 
hagyja. A 15. percben Győtffi keresztlabdáját 
Mészáros igen kedvező helyzetben kapj*. véd* 
hitetlennek látszó fejesét Ujvárg alig tudja a 
kapuvonalon parírozni. Pár perc múlva Jakube
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>fMr, de ahelvett, hogy beszaladna « labdával 
p kapuba, addig forgolódik, míg Mánál utóiért 
ét faulttal szereli, A közönség 11-est reklamál, 
de Gerő Ferenc nem Uéli meg. A Somogy ai- Xcrtelen akciója után 87
i a JS-lk pereben a kaposvári védők Hangé- 
[ dlk Kalmárt, akinek lövését Erdős kiejti éa 
f a rástartoló Cseh IL a hálóba rúgja (1:0).
A Somogy csapata a pechesen bekapott gól 
ötén vehemensen támad, de csatárai most is 
főbb helyzetben hibáznak.

Szünet után változatos játék alakult ki, In-
a

felé a Bocskai vette magához az Irányitó sze
repet, dé ő sem tudott már az eredményen 
változtatni.

Miskolcon nem láttak 
vasárnap profigólt 

Kispest—Attila 0:0
több helyzetben hibáznak.

-í»u .únuiuíu, jűté* aiaauit Ki, „ 
aább mezőnyjátékkal. A 27-ik percben étik 
gndsodik gól.

Kalmár az őt kísérő Somogy-védŐk között 
ismét kitör és bombalövéssel bebiztosítja a 

Hungária győzelmét (2:9).

Kalmár

!o-

Barátky

> kék-fehéreknek most már nincs szükségük 
vábbi gólokra, s ennek megfelelően nem is for
szírozzák nz eredményt, amelyet viszont a So
mogy erélytelen csatárai nem is tudtak ké
tessé tenni.

A Hungária csapatában a csatársor eléggé jól 
mozgott s főként Cseh 11. és Barátig játékát le
het megdicsérni. A fedezetsor mindhárom tagja 
megfelelt, mig a védelemben Ujváry volt a leg-

A Somogy végig lelkesen harcolt. Elfogódott- 
záfiát azonban nem tudta leküzdeni. Egyénileg 
Miklósi, Jós, Mészáros és a fedezetsor nyújtott 
pz átlagon felüli teljesítményt.

A jobb-és balpatti fekete
fehérek testvéries osztoz

kodása a bajnoki 
pontokon

Nemzeti—Budai 11 1:1 (1:1)
Mintegy Ötezer főnyi néző volt az üllői-uti 

Sálya tribünjein, amikor a Budai 11 és a 
'emzeti csapata a pályára lépett. A szakadó 

•eő által föláztatott és az FTC—BSE amatőr
jeitől még jobban „meggyurt" pályán a játé
kosok nehezen mozogtak, s ha a kapu elé ke
rültek, rendszerint sorra elügyetlenkedték a 
legbiztosabb helyzeteket is, amelyek normális 
talajon bizonyára gólt eredményezlek volna. 
!A szezont mérető rő barátságos meccsekén mu
tatott jó formájával a pesti fekete-fehérek 
voltak a favorltok, de mennél tovább tartott 
■ játék, egyre inkább a budai riválisok jöttek 
föl. Gólt azonban a Nemzeti rúgott először, 
pulikor is a 38. percben

Wefsa váratlan lövését Lantos a saját há
lójába Úti.

De ezt a gólt a Budai 11 a 43. percben ki
egyenlíti. Schmidt kornerét Polgár a kapura 
feleli, s a biztos gólnak látszó labdát Flóra 
kézzel tartja föl.

Tizenegyes, amelyet Polgár értékesít (Isi).
Szünet utón az cső alábbhagy, s ezt a tem

pót a csapatok is átveszik. Unott, „sártda- 
pásztó* játék folyik, — a Budai 11 egyre tá
mad. Sclimidt a jobbszélen a labdák egész so
rát rontja el, s a budai tábor módfelett bősz- 
szankodik. A Nemzeti néha-néha támad, ha
sonlóan eredménytelenül. Így nem váltoaik az 
eredmény, amelyet végeredményben mindkét 
Csapat szívesen fogad.

A Sábátia második 
mérkőzését is elveszítette

Bocskai—Sabarla 2:1 (2:1)
Szombathely, szept. 8.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
fése.) A mérkőzés eredménye meglepetésnek 
számit, meri annak ellenére, hogy a Sabaria 
csapata első bajnoki meccsét gyenge játék 
Után elvesztette a Vasasokkal stemben, mégis

kevesen voltsk, akik a Szombathelyen le
játszott mérkőzésen a vendég debreceniek 

győzelmét várták volna.
A játék képe tényleg mást is mutatott, mint 
ahogyan az eredmény számszerűen kialakult, 
amennyiben a múltbelinél lényegesen Jobban 
játszó Sabaria fölényben volt a Bocskaival 
szemben, Hogy ennek ellenére mégis vesztes
ként kellett elhagynia a küzdőteret, azt a kapu 
előtt habozó csatárainak köszönheti.

Pedig a játék úgy indult, hogy a hazai csapat 
bittos győzelmet fog aratni. Már

■ 9. percben Iglódy szabadrúgásából Szia- 
' * "1 fejel a Bocskai háló-

i. (Oil.)
A gól azonban inkább 
a Bocskait tüzelte föl,

Miskolc, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Az a hatalmas érdeklődés, amely az At
tila második osztályozómérkőzését kisérte, ugy
látszik alábbhagyott, mert

a miskolci csapat második bajnoki mécs
esén mindössze czerötsxáz főnyi közönség 

jelent meg.
Az érdeklődés hiánya főként arra vezethető 

vissza, hogy a miskolci csapat első mérkőzésén 
vereséget szenvedett a Nemzeti tizenegyétől. A 
játék valóban azokat igazolta, akik távolma
radtak, mert a mindvégig lanyha, szczóneleji 
forma, amelyet mindkét csapat mutatott, erő
sen lehütötte a kedélyeket. Mindkét csapat csa
társora és fedezetsora a vártnál is gyengébben 
szerepelt s csupán a védelmek játéka volt az, 
amely megütötte az átlagos nívót. Az unott han
gulatot mindössze az utolsó negyedóra élénkí
tette, amely erős, izgalmas, sőt a durvaságig 
kemény volt.

At első félidőben Kispest csapata teljesen be
szorította a szél ellen játszó Attilát, amelynek 
kapujában Szemző egymásután produkálta a 
nehezebbnél nehezebb védéseket, de az ő leg
jobb formája sem lett volna elég a gólok meg
akadályozására, ha az ellenfél csatárai vala
mivel szemfülesebbek. De

a kispesti csatárok a legjobb helyzeteket 
la torra elügyetlenkedték.

Helycsere után megváltozott a játék képe, 
bár az Attila fölénye nem domborodott ki oly 
nagy mértékben, mint amilyen nagy fölényben 
volt Kispest csapata az első félidőben. A 28.

kateljesiftnényt 30°io-al növeli. A munkahelyek 
kápráiásmenlet, világítása kíméli szemünket 
és gazdaságos. Használjunk tehát modern 

TUNGSRAM
GYOM GY FÉNYLÁMPÁT!

percben a piros-feketék felé mosolygott a sze
rencse, amikor is Konyot labdáját Szemző hát
raejtette a gól felé s a menthetetlennek lútsró 
helyzetet Wolff csak kezelés árán tudta tisz
tázni. Kiéin Árpád biró tizenegyest Hélt, ame
lyet azonban Császár messze a kapu fölé rú
gott. A miskolci keblekből felszakadt az öröm
teljes sóhaj, hogy nem sikerült a tizenegyes. 
Most jött azután az utolsó negyedóra, amely — 
mint font Jeleztük — valóban jó játékot, élve
zetes perceket szerzett a közönségnek.

Hét komoly nemzetközi győzelem után 
először mutatkoznak be Budapesten a „Csikók"
Amikor Olaszország B) válogatott csapatának 

játékosai, a daliás „kadetlok" Budapestre jöt
tek, körülnéztek és mellesleg 2:0-ra győzlek a 
magyar „nagy" válogatott ellen, hirtelenében 
azt sem tudta az ember, hogy mit csináljon. 
A játékosokat verje-e meg, vagy a magas veze
tőséget, avagy egyszerűen fordítson hátat a 
futballnak és dominózzon inkább? ... Nagy 
volt a „rumli". A futball politikusai is meg
ijedtek a ebben az ijedelemben fogant meg a 
magyar kadetlok csapata, amelyet a pesti zsar
gon azóta csikók csapatának keresztelt. Szépen 
megszervezték az „istállót", a „csikók" rendes 
zabot kaptak, hétszer futottak a gyepen, hét
szer .győztek, de .mind a hétszer Idegenben. 
Budapest csak hírből ismerte a csikóit. Most 
aztán a

sokszor lővátett közönség végre csikókat 
láthat

S ezzel a magyar futball történetében egy Je
lentős fejezet kezdődik meg.

Roppant fontos ugyanis ez az uj próbálko
zás, már csak azért is, mert

a helyes útra terelte a meglehetősen csám
pát futballpolltlkánkat és megnyitotta a 
tárnát, amely a magyar futball rezervoár
jához vezet s amelyen keresztül végre ko

moly értéktermelésbe kezdhetünk.
Eddig ugyanis az iöitént. hogy a válogatott 
csapat tagjai a három nagyegyesületből rekru 
lálódtak. Ez a rendszer természetesen szörnyen 
igazságtalan volt. Rengeteg érték ment veszen
dőbe, mert hiszen

a magyar futball fokmérője nem lehet pusz
tán a három nagyegylet játékosállomá

nyára bízva. Erre a tegeklatánsabb példát 
az elmúlt két hét adta: a három nagyegye- 
let — enyhén szólva — pocsék formában 
volt, ugyanakkor pedig a Nemzeti tip-top 

harci készültségben állt már.
Nagyon kellett tehát már a kiegyenlítődéi, a 
mód arra, hogy a középegyesilletek komoly ér
tékei is szóhoz juthassanak. Ez volt a „maga
sabb" szempont. De nem kevésbé fontos a 
másik szempont sem: a közönség kiszolgálása.

A magyar futballközönségnck követelése van 
ma:

újdonságot, jó Játékot és főként lendületes, 
önfeláldozó, erőteljes futballt akar.

Ebből a szempontból a futbal vezetői nem 
szolgálták ki jól a közönséget. Ugyanezt a so
vány kosztot kapta ez a közönség mindig, nem 
csoda, ha csömörük tőle. Friss vérkeringés 
kell ide, égy kicsit ki kell nyitni ar Ablakokat. 
Zágráb például rekordot teremtett az elmúlt 
bélen egy újítással:

meghívta Madrid válogatottjait, akik Buda
pesten is szerepeltek és fényszórók mellett 
„éjjeli mérkőzés" keretében verte meg 
a spanyolokat. A fizető nézők száma 18 

ezer volt — Zágrábban!
A zágrábi válogatottal találja magát szembe 

a csikók csapata is. A feladat nem csekély, de 
megoldható.

Hétszer voltak már tűzben a csikók és 
hétszer győztek.

Az eredménylista rekordlista Is! Az bizonyos, 
hogy az olasz B) válogatott elleni játék n csi
kóknál nem fordulhat elő.

Ismét súlyos áldozatokat követelt 
a durva játék!

Még úgyszólván meg sem indult az uj 
futballszezón, mórit sok áldozata van a 
durva játéknak. A sok sérülés arra veret
hető vissza, hogy

a futballbirák nem torolják meg azon
nal a durva játékot,

hanem csak akkor lépnek köz.be, amikor 
mór késő. A Glűck-szanatóriumba vasárnap 
is több súlyos fulballistn-sériiltet szállítottak 
be. Dr. Wciszhaus Mihály, a BLASz. orvosa, 
azonnal jelentést tett Zsarnóczay János el
nöknek, aki kijelentette, hogy

a szövetség mindent el fog követni a

durva játék megakadályozására.

Egyébként a vasárnapi sérültek közül 
Berger Miksa (KAOE) játékos állapota a 
legsúlyosabb, aki

agyrázkódást és arccsonttörésl szenve
dett.

Mayer Mihály (BRSC) súlyos lábszdrtörés- 
scl, Kőszegi Gyula (MÁV Előre) nyílt láb- 
iöréssel, Nyáry János (KEAC) szintén láb
szártöréssel került beteglistára. Bódis Ist
ván, a Törökőri FC játékosa agyrázkódást 
szenvedett.

I dovks pompás

Mátéffy

a Sabaria kapuját.
A Sabarla most ismét 
összeszedte magát, de at 
csőtől f elázott tárót ta
lálón nem boldogult a 
Bocskai kömény védel
ménél.

Szünet utón tovább tá
madott a Saharia, de •‘puha csatárai néhány 
kedvező gólhelyzetet elrontottak. A játék vége-

A vasárnapi atlétika
Vasárnap megindult az őszi atlétikai szezon. 

Budapesten három pályán Is folyt a „pont
rablás".

A BBTE országos atlétikai versenyt rende
zett Széli Kálmán-téri pályáján. A versenyszá
mok nagy részét a kitűnő formában lévő 
BBTE-atléták nyerték. A verseny meglepetése 
Szerb veresége az 5000 méteres síkfutásban, 
akit a jó formában lévő Németh 11 mp-es jobb 
Idővel győzött le. Erős küzdelem volt a 
4X100 méteres stafétában, a MTK és a BBTE 
csapatai köaőtt. A versenyt végeredményben 
kéttized másodperccel jobb idővel a MTK csa
pata nyerte.

Magasugrás: Ötös csapatverseny Budapest 
bajnokságáért: Bajnok: BBTE csapata (Kés
márki, Orbán, Udvardy, Szigetvári, Zsitvay) 
172 cm átlaggal. 3. MAC 184 cm átlaggal. — 
Magasugrás: I. osztály.: 1. Késmárki BBTE 
185 cm. 2. Orbán BBTE 175 cm. 8 Boros UTE 
175 cm. *—• M0 m. síkfutás: I. osztály: 1. Gerő 
MTK 22.4 mp. 2. Gycncs MTK 22.8 mp. 3. dr.

Raggamby BBTE 22.9 mp. — 900 m. gátfutás:
1. osztály: 1. Kovács BBTE 27.2 mp. 2. Orbán 
BBTE 27.8 mp. 3. Nyári FTC 27.8 mp. — 
Távolugrás: I. osztály: 1. Paltz BBTE 889 cm.
2. Novnkovics (Jugoszlávia) 867 cm. 3. Szabó
UTE 865 cm. — 500 m. síkfutás: I. osztály: 
1. Sugár MTK 1:9.6 mp. 2. Varga-Papp 
BSzKRT 1:10.2 mp. 8. Istenes MAC 1:10.4 mp. 
Rúdugrás a Bély-vándordíjért: I. osztály: 1.
Zsuffka MAC 360 cm. 2. Tölgyes BBTE 320 cm. 
Viszkoszvetés: I. osztály: 1. Regős MAFC 43.52 
ni. 2. Bertalan BBTE 41.50 m. 3- Rózsr MAC 
41.10 m. — 5000 m. síkfutás: I. Németh UTE 
15 p 43 mp. 2. Szerb MAC 15 p 54.2 mp. 8. 
Piros BBTE 16 p 23.0 mp. — 4X100 m. staféta 
A. osztály: 1. MTK csapata 441 mp. 3. BBTE 
csapata 44.3 mp.
A MOVE országos atlétikai bajnoki versenye

Tegnap délután befejeződött a MAC margit
szigeti sporttelepén. Valamennyi versenyszám- 
ban Igen erős küzdelem volt és Igen nagy mező
nyök Indultak A W)VB országos elnökségének 
diját a MOVE óbudai Tornaegylet nyerte 87 
pánttal. Második lelt a MOVE Egri Sportegylet 
64 ponttal. Harmadik MOVE Nagykőrösi Sporl-

egylet 51 ponttal
A pentatlon pontversenyben első a MOTE 36 

ponttal, második a MESE 20 ponttal, harmadik 
Nagykőrös 17 ponttal. — A munkastatisztikai 

pontversenyben első a MOTE 25 ponttal, máso
dik MESE 16 ponttal, harmadik Zalaegerszeg 16 
ponttal. — A legjobb szenior-atléta elmet Oláh 
Sándor MOTE nyerte 16 ponttal, míg a legjobb 
Ifjúsági senior atléta pedig Szabó László MESE 
lett ló ponttal. A verseny legértékesebb ered
ményét a zalaegerszegi Horváth István érte el 
14.62 méteres sulydobásával, az óbudai Kiss 
13.95 métert dobott.

A MTK ifjúsági atlétikai versenyt 
rendezett a Ilungáriauti pályáján a Szúts-vdn- 
dordtjért.

A 10X100 méteres stafétát a MAC csapata 
nyerte 1:55.8 mp-cel; 3. MTK 1:56.2 mp; 3. FTC. 
Távolugrás, ötös csapatverseny: 1. FTC 31.20 
m; 2. MAC 30 80 m; 3. MTK 30.45 m. 10X1000 
méteres staféta: 1. FTC csapata 29:30 mp.; 2. 
MAC 20.57.2 mp.; 3. MTK 29:52.2 mp. Diszkosz
vetés. ötös csapatverseny: 1. BBTE 171.74 m.; 
2. MTK 152.54 m.; 3. FTC 149.86 m. Ax előző 
napon a FTC 12 pontot szerzett a vándordíjáé 
versenyben; 2. a MAC 11 ponttal; 3. MTK 8 
ponttal. A versenyt kedden, szeptember 8-án 
délelőtt folytatják.
Bódossy két bajnokságot nyert a kerületében.

Pécsről jelentik: A kerületi atlétikai bajnok
ságok során Bódossy a gerelyvetésben kikapott 
a bajnok Balázstól. A győztes 52Öi cm-t dobóit, 
Bódossy 4716 eni-os dobásával szemben.

A kitűnő pécsi atléta viszont két bajnokság
gal rekompcnzálta magút. Megnyerte a magas
ugró bajnokságot 186 cm-rel, valamint a rúd
ugró bajnokságot 330 cm-rel vitte cl. A távol
ugró bajnokságot Megyeri nyerte 698 cm-rel.

A tenniszbajnokság 
negyedik napja

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a ten< 
niszbajnokság negyedik napja a Margitszige
ten. Az cső többször belezavart a játékba, de 
különösebb fennakadás emiatt nem történt, löt 
még csak a közönséget sem riasztotta vissza. 
Különösen a nagyszáma külföldi versenyzők és 
a favoritok játékát kisérték nagy figyelemmel.

A férfi egyes bajnokság második fordulójá
ban győztek: Gabrovilz, Eifermann, Berthet, 
Satoh, Siba, Bonte, Katvac.hi és gróf Zichy. 
A harmadik fordulóban: Sclidffer, Nouotny éa 
Kchrling győzött. A női egyes bajnokság má
sodik fordulójában: Zlzovils, Riboli, Sárkány, 
Deutschné és Baumgarten. A vegyespáros baj
nokságban: Wtttmann, Jedrzejotvska, Satoh—’ 
dr. Schréderné, Mishu—Riboli, Katvachl—Soós, 
Aschner—Baumgarten, Brosch—Elsenmenger. 
Kehrling—Deutschné párok győztek. A női 
páros bajnokságban győzött: dr. Schréderné— 
Paksyné és Sc.hréger—Hammer-pár.

A Pécs-Baranya kikapott 
Pécsett a soroksári 

proficsapattól
A második liga első fordulója vasárnap kez

dődött meg s jóllehet, csak három mérkőzés 
szerepelt a programon, mégis hatalmas meg- 
lepetést hozott. Az első ligából kiesett Pécs- 
Baranya csapata ugyanis saját otthonában sú
lyos vereséget szenvedett a Soroksár tizenegyé- 
tői. A fölosztott Bástya helyett játszó Szeged 
FC győzelemmel kezdte a szezóot s a Turul 
is nagy gólarányu győzelmet aratott

SOROKSÁR—PÉCS-BARANYA 3:1 (1:1)
A Soroksár volt a jobbik és többel támadó 

fél és Schmidt, Mestyanek, valamint ludnesics 
II. (öngól) révén megérdemelten jutott gól. 
jnihor. A pécsi csapat Temeti révén volt ered* 
ményes. Kohányi biró egyébként két indokom 
latlan li«est Ítélt a Soroksár csapnia ellen, 
de egyiket sem értékesítették.

SZEGED FC—TERÉZVÁROS 8dl
Az újonnan alakult Szeged FC első bajnoki 

játéka jól sikerült, bár az első félidőben egyet
len gólt sem tudott rúgni a remekül védő 
Müller kapujába. Szünet után azonban meg
tört a jég, amelynek eredményeként HavUskörl 
(23. perc), Stemler (38. perc) és Kronenbergee. 
II. (41. perc) három gól esett.

TURUL—RÁKOSPALOTA 7:1 (1:1)
A Turul állandó fölényben volt a gyenge 

Rákospalotával szemben.
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starthoz. PoulenarJ kézfelemeléssel indít. Min- 
.denki a stoppereket nézi.

— Utolérhetetlen! — bólongolnak még a 
laikusok is . . . Ez a könnyedség ... ez a 
stílus!

Julot • belső pályán fut Trénere magára 
hagyja. „Akarom látni, egyedül mit tud!"

Tulgyorsan kezdett. Ép a finisben lasjit le. 
Mr. Poulenardnak ragyog az arca.
— Egyedül, nem is a legjobb taktikával, 

csupán két és fél másodperccel maradt el a 
világrekordtól! Megfelelő ellenféllel, vagy veze
téssel akár már holnap megjavítaná. De még 
várunk. Talán a német-francia (szeptember 6) 
után . . .

Búcsúzunk.
— Majdnem elfelejtettem. Mik a tervei Los 

Angelesre?
— Kiköszörülni az amszterdami csorbát 

(ahol Larva mögött a második lett) és ha a 
program összeállítása kedvező lesz, 

I nyolcszázon is .. .
-............. - - I Poulenard karonfogja. Sötétedik

11 (1:1). FTC—BSE 4 1 (3:2). PO.S7ÁS—URAK okt6ben-ígi hWeg van. 
..............     **'*y“- Mennek az öltözők felé.

Körösi

Sorozatos bukások a Millenárison
■’A Millenárisversenypályán vasárnap délután 

axnzefközi motorveretéscs és kerékpáros ver
senyt rendezlek, amelynek eredményei a kó- 
vetkérők: Kerékpáron főurrseny: 1. Németh 
TSE. 2. Pehássy MTK, 3. Schmidt DSE. — 
20 km-es moforvezetéses verseny: 1. Gay Olasz
ország, vezető Grolimond |7 p 122 mp., 2. 
Marák, vezető Gabán 380 m-cl hátrább, 3. 
Vida, vezető Trencsilt. — At 50 km es motor- 
vezetését versenyben 87 kör után Gny harmad
szor akarta lekörözni Vidát, amikor Vida ve
zetője hátranézett, a motorja megbillent és 
összeütközött Grolimond motorjával. Az össze
ütközés következtében Grolimond leesett gépé
ről, a mentők vitték el. később kiderült, hogy 
Groiimondnak komolyabb baja nem történt. 
Gay az összeütközés következtében lerepüli 
gépéről, zuhanás közben elkapta a pályakerí
tés vasrudját és szerencséjére a közönség közé 
ekeit. Komolyabb Inja neki sem történt. A sze
rencsétlenség okozó Trenesik még |00 m-cl ha
ladt gépével, amikor ő is (elbukott, anélkül,

hogy komolyabb sérülést szenvedett volna. A 
versenyt természetesen félbeszakították és ez 
idén több motorvezcléses versenyt Budapesten 
nem rendeznek.

A papírformát juttatta 
érvényre a vasárnapi 
amatőrbajnoki forduló 
Kz amatőrök bajnoki szezónjának első két 

fordulója meglepetésekkel volt tarkított, o har
madik forduló azonban a paplrfomát juttatta 
érvényre. Az amatőrök játéka teljes mértékben 
kielégített, mert mindvégig érdekes, nivós mécs
eseknek lehettünk szemtanul Ar eredmények a 
következők:

Törekvés—MÁV AG 20 (2.0). UTE—BSzKRT \ 
i............. ::
1.0 (1.0) „33" FC—Elektromos .Művek 11 (7.0J.

r

X Likvidálják a Bástyát. Szegedről je< 
lentik: A Bástya vasárnap tartotta rendfcis 
vűli közgyűlését, melyen kimondták a Bős* 
tyának mint szövetkezetnek a megszűnő* 
séf. A likvidálásra háromtagú bizottságot 
küldtek ki. Az igazgatóság magára vállalta 
a Bástya mintegy ötezer pengős adósságát,

X A MagyarországkürtUI Ötnapos kerékpár* 
verseny harmadik napján ötvenegy versenyző 
startolt, de a tapolcai célba csak harminc, 
kilencen érkeztek. Dabint (Magyarország) ért 
elsőnek a célba, de az összpontozás alapján 
Liszkay vezet Nemes előtt.

elindulni

és egész

KÜLFÖLDI SPDRTNDPLÓ
László.

AZ MTK DÖNTETLENT ÉRT EL ESZEKEN. 
SLAVUA—MTK 3:3 (3*1).

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeién* 
tése.) Az amatőr MTK vasárnap Eszéken a Sla
gja csapata ellen játszott s döntetlen eted, 
méngt ért el. A mérkőzés a közönségnek igen 
tetszett, amit többször lelkes letszésnyilvánitá. 
sával is kifejezésre juttatott.

A magyar válogatott 
uszócsapat 50:25 arány
ban győzött Svájc ellen 

Vizipólócsapatunk 6:2-re győzött Svájc ellen

A Mátyásföldi LTC tízéves fennállásának al
kalmából ünnepies díszközgyűlést tartott. A 
közgyűlésen egyhangúan örökös bajnokká és 
tiszteletbeli taggá avatták Baloqhné úrnőt és 
Herzum Alfonz dr.-t, valamint Rónai Jánost.

X Csak aporlnyelven‘ A „futásapkák" terén 
Zritvai csinált iskolát. Vasárnap a BBTE-pá- 
lván már Orbán is futósapkában jelent meg. 
Raggambi bekiált hozzá a pályára:

— Benevezek arra a sapkára!
— Kihagyod!... — felelte flegmával Orbán. | kézéit.

ELINTÉZÉS ALATT A MAGYAR CSAPA
TOK ROMÁNIAI BEUTAZÁSI ÜGYE

Temesvárról jelentik: A magyar csapatok 
beutazásának újbóli kieszközlése céljából 
Leucutia szövetségi főtitkár a napokban ki
hallgatáson jelenik meg Károly királynál. 
Román sportkörökben remélik, hogy a ki
rály sportszeretete helyreállítja a váratla
nul megszakított kellemes nemzetközi érint-

AlITÖNAPLÓ
Luzern, szeptember 6.

, (A H ét föl Napló tudósítójának tele fon je
lentése.) A túrázó magyar úszó- és vizipóló- 
gárda vasárnap Luzcrnben állt starthoz. A 
csapat nélkülözte dr. Bárányt és Bitskeyt, 
akik egyesületük képviseletében Jugoszlá
viába utaztak. A luzerni uszoda zsúfolásig 
megtelt a magyar csapatat ünneplő közön
séggel. Az eredmény a viz alacsony hőfoka 
következtében (12 fok Celsius) csak közepe
sek.

A magyar gárda Igy Is nagy fölénnyel 
50:26 arányban nyerte meg az első vu- 

gyar-avájci uszómérkőzést.
A főbb eredmények a következők:
A 100 m-es hátuszást Herendi 1:17.2

mp-el nyerte. Bozsi ebben a számban har
madik helyezett lett.

A 200 m-es mellúszást Iliid fölényesen 
nyerte 3:04.4 mp-es idővel.

.4 3X50 m-es gyorsuszó-stafétát Magyar
ország nyerte 2:34 mp. alatt a több mint 10 
mp-el később beérkező svájci együttes ellen.

A 3X100 m-es vegyes stafétában is Ma
gyarország győzött 3:57.2 mp. alatt.

A 100 m-cs gyorsuszásban Wannie győ
zött 1:04.1 mp-es idővel Mihályfi előtt.

Végül a Magyarország-Svájc 
kőzésre került a sor, amelyet

■ tartalékos nyigyar csapat 
kot mutatva, könnyedén 

arányban a maga javára döntött el.

vizipólómér-

Iskolajáté- 
6:2 (3:1

A kék>zöld-lila expedíció kikapott 
a második turamérkőzésen

Jugoslavija - Budapesti proUkombinált 3:2 (3:1)
Újvidék, szept. 6.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelcn- 
tése.) A Radnicski pályaavató ünnepélye alkal
mával az Újpest—Ferencváros—Hungária tar
talékaiból összeállított kombinált csapat játszott 
a belgrádi Jugoslavija ellen. A mérkőzés mind
végig izgalmas és rendkívül élvezetes sportot 
nyújtott.

A Jugoszlávia csapata megérdemelten győ
zött, mivel több lendülettel, nagyobb Inven
cióval küzdött éa a kapu elölt határozottabb 

vjII.
A meccz a 10. perctől kezdett élénkülni, ami

kor is a Jugoszlávok vezetéshez jutottak. 
Ugyanis egy támadásuk alkalmával Milánóidé* 
gólt lőtt, azonban fíánlcs biró, miután előzőleg 
az egyik budapesti játékos hendszet vételt,

tizenegyest ítélt.
A Jugoslavija a büntető rúgást kapu fölé küldte, 
azonban a tizenegyes rúgás közben több pesti 
játékos, szabálytalanul r büntető területre ment 
be, amiért is o biró a tizenegyest újra r ugat la,

Tizamikor jogerősen a hálóba jutott (Id)). 
perc múlva Bodnár révén egyenlítettek a pestiek 
(1:1). A kombinált csapat ekkor némi fölénybe 
került, azonban ennek ellenére a 28. percben 
ismét a jugoszlávok szerezték meg a vezetést 
Kcszics lövésével. A megznvarodott pesti véde
lem nem tudta megakadályozni a 32 percben 
Urosevics gólját sem (3:1). A kombinált csapat 
látszólag minden törekvésével bele akar mele
gedni a játékba, ám az össze nem szokottság 
állandóan kiütközik a csapat egyes részeiből. 
No meg Szabó kapus indiszponáltsága is állandó 
veszélyben tartjri kapujukat.

A második félidőben Bodnár helyett Berkesig 
állt a csatársorba, ami igen jó hatással volt az 
együttesre. Ettől kezdve a budapestiek vették 
ót a támadó szerepét, fölénybe kerültek s a 
Jugoslavija állandó védekezésre szorult. A 17. 
percben Beikessy révén érte cl a kombinált 
együttes a második gólt (3:2). A pestiek döntő 
fölénybe kerüllek ezután s hogy nem sikerült 
kiegyenlítenie k, ez ar önfeláldozóén védő Szpá- 
szics kapus bravúrján múlott. Jóf »'»-rott: 
Rock, Bukovi, Korányi és Bcrkessy.

Ladoumégue Pesten félmériöldes 
világrekorddöntésből akar főpróbát tartani

Páris, szeptember 5.
(A Hétfőt Napló párisi tudósítójától.) Az 

előkelő Stade Roiand Garros, n népszerű Pnrv 
des tPrinces és a xilóghirü auteuili lóverseny- 
pályák tövében szerényen húzódik meg az 
elhagyón, rozoga sövénnyel bekerített Jean 
Boainstudion.

Pár gondozatlan tennlszgrundján rövid- 
nadrágot l.acoste jelöltek hadakoznak; a ma
gas fűvel benőtt futball-, illetve rugbypályárő! 
rég felszedték a kapukat. Csupán “ salakon 
látszik, hogy olt időnként munka folyik.

Didergőink és Julet Ladoumégue, a pálya 
egyetlen betontribünjéhez támaszkodva. vas
taga rozsdabarna sport pizsamábu burkolódzva 
fog velem kezet.

Silmpallkus, szerény, de nagyon semmit
mondó arcú, huszonnégyéves fiatalember. Vas
tag karikagyűrű a jobbkezén. Pár hónapos 
házas. Az czerölsrázas Lcduc és uj, de máris 
hmert trénere, Poulenard veszik körül.

— Best.. .f — néz rám kissé csodálkozva, 
w- Ma/d másfélnfipl, elég fárasztó utazás, 
pzonban, ennek dacára, okvetlenül lemegyek...

— Sajnos, nem less megfelelő ellenfele — 
Kockáztatom meg.

— Hát ..Sűríti"... ép most olvasom. boga 
ynegoerle Beccalit . . .

— Igen ... — füal hozzá magyarázón a tré
lere — „Jutót" Pesten alighanem nyolcszázon

Indul. Egyrészt, az ezerőtszázat, talán nélküle 
is megnyerjük, másrészt

a Borsival való találkoiása főpróbája lesz 
az egy héttel azutául, félmériöldes világ* 

rekord javítási kísérletének.
Múlt vasárnap a francia-angolon, egy 
nehéz (3:54-gyel megnyert) ezerötszáz után, 
pihent ellenfél ellen ugrott be a staféta nyolc- 
százália és 1 perc 53.6 másodperccel győzőit. 
Pihenten ennél jóval különbre is képes és 
bár ismerjük Barsi erejét, reméljük, hogy 
győzni „fogunk".

— További terveik?
— Nem titkolom, ebben ■ szezonban még 

három világrekord.
A hóromnegyed mérföld, nz egy mérföld és 
azután, ha minden jól megy, a fél . . •

— Persze, mindezek csupán messzi tervek — 
szól Ik*1c majdnem szégyenkezve Ladoumégue.

— Sose szerénvkedj — inti le erélyesen Mr. 
Poulenard —egyelőre ugyan még nem „va
gyunk" olyan formában, mint tavaly ősszel, 
de szorgalmas, sportszerű munkával rövidesen 
ujr.i ott leszünk. Julot a futásra született. Aki 
csupán egyetlen egysret látta, sose felejti el... 
De várjon, most amugyl* lefutunk egy három
negyedmérföldet. Az időt mérni fogom.

/. íctít “‘-j -
köré gyűlnek. Ok kelten átmennek a túloldali

A brennbergi 
hegyiverseny

Sopron, szeptember
Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen-

6.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen- 

tése.) A Soproni Automobil Egyesület rendezé
sében vasárnap délelőtt bonyolították le a 
harmadik országos sopron-brennbergi hegyi
versenyt, igen jó időben és jó állapotban lévő 
utón. A verseny főbb eredményei a követ
kezők:

250 ccm.: L Kiss László, HAC (Puch), 6:16.5 
mp. 2. Josef Haberer, Ausztria (Puch), 7:16.7 
másodperc.

500 ccm.; 1. Kozma Endre, BBTE fA. J. $.), 
5:27.2 mp. 2. Dely Lajos, ESE (Rbdge), 5:33.4 
mp. Ebben a versenyszámban az osztrák Josef 
Meisl bukott, azonban veszélyesebb sérülése
ket nem. szenvedett.

Oldalkocsis motorkerékpárok^ 350 ccm.r 1. 
Wittenberg József, TTC (Velocetje), 6:06.5 mp.

600 ecm.: 1. Lukavetz Ferenc, KMAC (Stan
dard), 6.114 mp.

2000—3000 ccm-lg: 1. Hartmann László, 
KMAC, 6:04.6 mp.

Sportkocsik, D-osztály, 2000—3000 ccm-lg: 1. 
Hartmann, KMAC (Bugatti), 5:10.8 mp., 3000— 
5000 ccm-ig: 1. Max Sinneberg, (Austro-Daim- 
Icr), 4:57.8 mp. A győztes ideje a nap legjobb 
eredménye volt és általános meglepetést kel
tett.

A verseny dijait délután nagy és előkelő kö
zönség jelenlétében osztották ki a Kaszinó 
dísztermében.

57 versenyző futott célba 
a kecskeméti csillaoturán

Kecskemét, szeptember 6^
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen* 

tése.) A Kecskeméti Sport Klub vasárnap ren
dezte csillagturáját, amelyre meghívta Endresz 
Györgyöt, Magyar Sándort és Szalay Emilt, az 
oceánrepülés magyar hőseit is. A meghívottak 
kőiül egyedül Endresz érkezett meg autón. As 
eső ellenére is sürü embertömegek várták s lel- 
késén ünnepelték a bevonulás útvonalán; A 
sporttelepen Zimay Károly polgármester üdvö
zölte Endresz Györgyöt, aki közvetlen szavak
kal válaszolt s kimentette társait, akik bétegsé- 
gük miatt maradtak távol. Endresz György 
másfélórás előadás keretében mondotta eV a 26 
órás Oceánrepülés történetét és előzményit

A KSC csiílágtúráján az ország különböző vá
rosaiból 57 autó, oldalkocsis és szóló motorke
rékpár futott be a célhoz, a Széktó fürdőhöz. 
Az eredmények a következők:

500 kem-es lóverseny: 1. Auslinder DAC 350 
kem Rudge.

Kezdők versenye: 1. Andresz Emil DAC Ariéi 
4 p., 46 mp.

200 kem-es főverseny: 1. IKss Líszlő KS0 
DKW 4 p., 3.2 mp.

350 kem-es őfverseny: 1. Auslfinder István 
DAC Rudge 4 p., 04 mp. 2. Kiss László KSC 
DKW 4 p., 05 mp.

Starlight csúfos vereséget 
szenvedett az Erzsébet 

királyné dijban
Starlight szereplését érdekes körülmények előzték meg

A Magyar Lovyregylet idei egész szezonját 
mcgcsufolta a vasárnapi programm néhány fu
tama s ezek közül is legjobban, a nap nagy ér
deklődéssel várt főszáma — az Erzsébet király- 
né-dij. A minden tekintetben nagy értékű klasz- 
szikus díj küzdelme a magyar gyep kivételes 
képességű lovának, Starlightnek, csúfos, kudar
cával okozott kinos szenzációt, amihez még né
hány különös formaváltozás is úgy járult, hogy 
ezek a galoppsporlban is az ügelőformák meg
honosítására mulatnak. Starlight kritikán aluli 
szereplését nem is annyira csúfos veresége te
szi kínossá, mint inkább azok a körülmények, 
amelyek megelőzték. Starlightról ugyanis a bé
csi lapok már egy héttel ezelőtt megírták, hogy 
nincs rendben, amit még a magyar szaksajtó 
sem fogadhatott cl autentikusnak.

mert at Istálló menazsere a Lovaregylel- 
nél Indignálódva cáfolta meg eteket a 

faireket*
Az eredmény azonban azt mutatja, hogy a bé
csi lapok nagyon is jól voltak informálva.

Igen üdvös volna, ha a Magyar Lovaregylet 
utána járna, nem voll-c előzetes alibi ez a hír, 
avagy — ami valószínűbbnek is látszik — 
a bécsi sajtó jóakarata figyelmeztetése volt a 
magyar közönség részére, hogy az istálló min
den titkolódzása ellenére is megmentse altól az 
óriási veszteségtől, ami be is következett. Bizo
nyos, hogy egymást érik majd a mentségek, a 
kim agy a rá zások, a magyar turf közönsége 
azonban sokkal szakértöbb,

hogy elblnné, hogy egy olyan lő. amely 
rekordidővel, feltartva véglett a derby tá
volságán, az Istállója állal nem Ismert ok
ból mondjon esődül, amiről azonban a 

külföldi sajtó tadott.

az első futamban megkezdődött, ahol a favorit 
Kuruc szerepéit érthetetlenül rosszul. A megle
petések sorából nem kevéssé válik ki annak a 
Szigetvárnak táltosként való nyerése, amely 
előbbi eladóversenyében a neki megfelelőbb rő- 
videbb távolságon sem birt helyezést elérők 
Folytatta a meglepetések sorát Naplemente, a 
kétévesek nagy handicapjében, ujabb anyagot 
adva a keserű elmélkedésre. Érdekes, hogy 
Sejbal mester azzal a két lóval, amelyekkel 
autsyder volt, könnyen nyert, azokkal a lovak
kal ellenben, amelyek nagy favorilok voltak 
(Starlight, Diadal), még helyezést sem tudott el
érni, nem csodálkozhat tehát rajta, hogy a má
sodik hely közönsége, minden idd sikere elle
nére is' a legélesebb szavakkal és pfujolással 
tüntetett ellene. A részletes eredmény a követ
kező:

I. FUTAM: 1. Wenckhcim Dénes gróf Corvhrai «). 
Sejbal, 2. Maris (3) Rózsa, 3. Do 11 now! («) Csapiár. 
En’.: Kururz, Kié Alag. Tót.: 10:43, 19, 20. II FU- . 
TAM: 1. Tonelles A. ftslgetvár («) Sejbal. 2. Páratlan II 
(5) Gutái. 3. Puszta (4) Tellschik. Fn».: .Creola, BpntM. 
Tékozló, Románc, Mnrschall, SchwurzwaM. Fababa, 
Csopak. Tol.: 10:144, 30. 18. 13. - III. FUTAM: 1. Drt»- 
her Jenó Otranto (3) Gutái, 2. Phönix (3) Eséb Gförgv, 
3. Rendes (20) Takács István. Fm.: Zápolya. K'Hermann. 
Starlight. Torontál. Rclyár, Tót : 10:08, 17. 1A T* 
IV. FUTAMi 1. Ráró Podmaníczky Attila NerUmed" 
(5) Rlackburn, 2. Falcai (1%) Esch. 3. Suhanc (5) K«- 
szfán F. Fm.: Diadal. Szittya, Pervesztes. Tót.: lO:™*- 
33, 23. - V. FUTAM: 1 Dr. Hódi Rertó: Emlék (?’ Gu
tái. 2. Goodluok (3) Kasztén F.. 3. Stlver Klnj.O- 
!"«, Fm.: Baksls. Párduc, Nonnsberg. Dömsöd. TábUntro. 
Kotola, Reregvár. Anjiftbát. Tallv-ho és ' Százszorszép, 
melv m*sodiknsk haladt át a célon, azonban kereszt«»vs 
miatt disskvaliOkáliák. Tót: 10.72. 22. lA 81. -• M* 
FUTAM: 1 Győrttv I-aicsné Tiró (p) Fodor, 2.
íp) Tellschik. 3. Hagsl-ftalét 120) Hrrher»téln gróf. Fm-- 
Fénvkor. Tót.: 10:30. - A kettösfogadáaok kvótája.
4:74«.M. ■ 

A tcnniszezök. ugrók, dobók mind a korlát I A versenyt Otranto nyerte meg Phőnlx és Ben- 
áré gyűlnek. Ok kelten átmennek a túloldali I des előli. A Hitchtitálló formaváltozása már

’A zzarkesztésért 4a kiadásért felelt 
Dr. ELEK HUGÓ
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