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Vérbefojtották vasárnap Ausztriában 
a Heimwehr-puccsot

24 halott és sok sebesült 
a torbágyi haláluonaton
Országos hajsza az elvetemült gonosztevők után, akik viiianv- 
bombávai robbantották fel a Budapest—bécsi gyorsvonatot
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vasárnap délelőtti különkiadása 
is jelentette már, hogy a vasárnapra vir
radó éjszaka olyan bűncselekmény történt 
Budapesttől néhány kilométerre, amely 
a maga borzalmaiban és következményei
ben esztendők óta példa nélkül ál. 
Az elmúlt hónapokban külföldön különböző 
kommunista szervezetek egymásután követ
tek el pokolgépes merényleteket és most

rozdoriíub tort vasúti kocsik 
a mélyben

Szombaton éjszaka 11.30 perckor indult 
el a keleti pályaudvarról a 10. számit nem
zetközi gyorsvonat, az úgynevezett éjszakai 
bécsi gyors. Tizenkét kocsiból álló szerel
vény, amelynek közvetlen kocsijai voltak az 
egész kontinens messzeágazó pontjaira. A 
gyorsvonat bécsi kocsikat vitt, volt egy 
passzaui, kölni és londoni kocsija is, amely
hez csatlakoztak azután az első-másodosz
tály, hálókocsik, étkezők. Menetrendszerű 
pontossággal indult el éjszaka 11.30 óra
kor a gyorsvonat, amelynek normális meg
szokott utasforgalma volt

A gyorsvonat amint kifutott a keleti 
pályaudvar indóházából. szabályos tempó
ban haladt a pólyán. Körülbelül félóra 
múlva kellett elérkezni a vonatnak a bia- 
torbágyi kettős vasúti viadukthoz. Ez a ket
tős viadukt, amely közvetlen a bia-torbágyl 
vasútállomás közelében van, körülbelül 40 
méter magasan van építve, s mintegy 100 
lépés a hosszúsága. A viadukton két sínpár 
van, a Budapestről jövő és érkező vonatok 
úgy közlekednek, hogy a baloldali vágányo
kon a Pestről távozó, a jobboldalin pedig a 
Pestre haladó ’onatok járnak. A viadukt 
c’ölt olt áll a szemafor, amely a szombat 
éjszakai vonat számára szabad utat jelzett 
és igy a vonat rendes gyorsvonati tempóban 
futott be a torbágyi viaduktra. A mozdony 
s mögötte levő négy kocsi mór a viadukton 
rohant, amikor az ötödik kocsi első kettős 
kereke is érintette a sínpárt

sebesültek, halottak egymás 
iiegyen-natan

A keleti pályaudvaron azonnal intézked
tek. Pillanatok ulatt telefonértesítés ment n 
ferencvárosi pályaudvarra, ahol egv be- 
fűtött mozdony és három vasúti kocsi in
dult el Torbágy felé. 12 óra 3 perckor tör
tént a katasztrófa a torbágyi vasúti hídon. 
12 óra 10 perckor már robogott a segély-

Budapest közelében is történt egy ilyen bor
zalmas merénylet.
A hatóságok el vannak szánva arra, hogy 
minden rendelkezésükre álló eszközzel gátat 
vetnek az kommunista aknamunka elé és 
kérlelhetetlen szigorral járnak cl ellenük. A 
hatóságoknak ezt a munkáját a magyar kö
zönség fegyelmezettsége mindenben támo
gatni fogja.

A következő másodpercben irtózatos 
robbanás, detonáció, zaja hallatszott. 

A kocsi alatt felrobbant a viadukt.
Egy harmadosztályú bécsi kocsi volt ez. A 
következő percekben már bekövetkezett a 
szörnyű katasztrófa. A harmadosztályú 
kocsi előtt levő

öt vagon lezuhant a töltésről.
Negyvenméteres mélységbe estek le a kocsik 
és fülsiketítő zajjal, recsegéssel, ropogással 
törtek össze a viadukt aljában. Egyik vagon, 
amely közvetlen a harmadosztályú kocsi 
mögött volt, nem zuhant le a viaduktról, 
hanem

a magas viadukt között maradt függve.
Leírhatatlan pánik, borzalmas kiáltozások, 
jajveszékelés hangjai hallatszottak a robba
nás utáni percekben. A fülsiketítő, kaotikus 
za j betöltötte az egész környéket.

Torbágy lakosságát szinte pillanatok alatt 
felriasztotta a detonáció pokoli lármája. Az 
ügyeletes torbágyi vasúti tiszt a robbanás 
irtózatos zajára odaugrott az úgynevezett 
amerikai telefonhoz, amely közvetlen össze
köttetésben áll a keleti pályaudvarral s mi
előtt még voltaképpen megtudta volna, hogy 
mi történt, leadta a riasztó jelt a keleti 
lyaudvar állomásfőnökségének.

— Szörnyű robbanás történhetett a 
bágyi viaduktnál! Soha nem hallott 
baj! Sürgős, gyors segítséget!

pá-

tor
ra-

vonat Torbágy felé, a borzalmas pusztulás 
színhelyére.

Jszalatt a torbágyi viadukt összetört, ro
mokban heverő kocsijaiból a sértetlenül ma
radt utasok és vasutasok hozzálátlak az első 
segélynyújtás nagy munkájához. Elsőnek 
azt konstatálták, hogy a harmadosztályú

töltésről s 
is sértetlen

ki azután nz

kocsi, amely alatt a bomba robbant, csodá
latosképpen nem zuhartt le a

a hozzákapcsolt két vágón 
maradt.

Ezekből a kocsikból ugráltak 
utasok a vasutasok és a milvségbe zuhant 
romokhoz rohanlak. Leírhatatlan kép tá
rult a szemük elé:

a vasúti kocsiknak egyetlen darabja 
sem maradt épen. Mindenütt romok ég 
pusztulás. Sebesültek, halottak feksze

nek egymás hegyén-bátán.
Most már

a mentők és a vasúti alkalmazottak 
csákányokkal, fejszékkel próbálnak 
hozzáfogni a romok szétbontásához és 

a sebesültek összeszedéséhez.
Rengetegen érkeznek autókon Budapest
ről. Schmidt Mihály cirkuszigazgaló beáll 
a mentők közé és ő is dolgozik.

Halottak, sebesültek
Hajnal felé jár már az idő, amikor ott 

fekszenek a romok mellett az ideiglenes kö
tözőhelyen a vérző sebesültek, néhány lépés
sel odébb pedig az összetört, megcsonkított 
testű halottak. A mentők emberfeletti mun
kával, a katonaság a rendőrség segítségével 
összeállítják a sebesültek első névsorát. A 
hajnali órákban

12 halottat számláltak össze,
eze knek nevei a következők:

Simon Lajos postás, Bla, egy Ismeret
len vasúti fütő, Nagy László dunakeszi 
vasutas, Bolza Ferenc torbágyi jegyző 
és felesége, egy ismeretlen 25 év körüli 
kékháióplzsamás nő, egy 40 év körüli 
asszony, egy 30 év körüli nő. Deák Do
mokos M ^V. segédtiszt, Klcsmarik Jó
zsef MÁV. segédtiszt. Pintér Lajos 35 
éves napszámos s végül Tóth Endre 

MÁV. tiszt,
aki a Pókus-kórházbo történt beszállítást 
követő percekben halt meg.

A súlyos sebesültek első ha inai! névsorá
ban több külföldi utas is tan:

Klrment Harr.v angol férfi, Hartlcy Ll- 
pót húlókocsikalatiz, “ 
kereskedő, Simon 
Nlsztmtiller Ferenc 
egy amerikai nő, Ruff Mihály felesége, 
Ruff Istvánné és kél kislánya, a 8 éves 
Mnrlska és az. 5 éves Teri, Meyer Já- 
nosné. Kornfcln Károly bécsi keres
kedő, Medveczky Aranka 23 éves tiszt

viselőnő,

Rosenlhal Jenő 
János kőműves, 
hálókocsikalauz,

heverő 
az első

vég-

Szurokfáklyák gyulladnak és a fáklyák 
kísérteties fénye mellett kezdődik a mentél 
munkája. Fáradhatatlanul dolgoznak a 
mentők s a vasutasoknak emberfeletti mun
kát kell végezni, olyan sok súlyosan .sebe
sült ember van. Alighogy hozzákezdenek a 
segélynyújtáshoz, a romok között 
sebesültek elszállításához, ráakadnak 
halottakra, akik között

ott emberek, asszonyok hevernek 
tagok nélkül, testükön tátongó sebekkel.
Megérkezik a szörnyű katasztrófa helyére 

most már a rendőri bizottság és a mentők 
sok autója is. Közben értesilés ment a csend* 
őrparancsnoksúgra. Megay Ernő tábornok, 
a budapesti térparancsnokság is megtette 
azonnal az intézkedéseket. A környékből és 
Budapestről utász katonákat 
segélynyújtás munkájához 
gyalogos, kerékpáros és 
vannak a helyszínen.

vezényelt ki a 
és rövidesen 

lovascsendőrök

Welsz Margit 3 éves kisgyermek. Hcnke 
Richárd, a Pesti Hírlap 75 éves levéltárosa, 
ílothal Jenő, Ferencit Lajos 53 éves állam
vasúti főtisztviselő, a szegedi állomásfő
nök, Scherlik József torbágyi lakos, Spicr- 
bürg Jakab és Vas János biai lakosok a 
segélynyújtás közben sérültek meg.

Már a lorbágyiak, a biaiak is ott vannak a 
szerencsétlenség színhelyén és ott dolgoznak 
a katonákkal, a mentőkkel együtt. Néhány 
biai lakos is megsebesült a szörnyű katasz
trófa helyszínén az izgalmas segélynyújtás 
közben; őket is a mentőknek kell első segít
ségben részesiteni.

A torbágyiakal és a környékbeli lakos
ságot egy szerencsésen megmenekült 

utas, a biai Pálffy gróf alarmirozta.
Kiderült, hogy a gróf az egyik lezuhant ko» 
csiban utazott, de csodálatosképpen nem 
történt semmi baja.

Amikor a romok közöl kijutott, besza
ladt Torbágy községbe, ott értesítette a 
vasúti állomás tisztjeit és u községházát 

a történtekről
és igv a lorbágyiak is gyorsan segítségül 
siethettek.

A szerencsétlenség színhelyén természete
sen megjelentek a politikai detektívek is, 
akik azonnal megkezdték a legszélesebb* 
körii nyomozást. Az első dolog az volt, hogy 
megtalálják a bombát, amely ezt a rcines 
katasztrófát előidézte. Fáklyafénv mellett 
kutattak a pályatesten és sikerült is Nagy 
Andor százados társaságában, aki a közben 
kivezényelt utászkatonaság vezetője —



2 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1031 szeptember !•£

% megtalálni ar. <*1*6 nyomot.
Kiderült, ? gy
■ bestiális merénylők egy ki* vulkáufl- 
bcr-koffcrbn gyömöszölték a dinamltot 
vagy nltrogilerrlnt, amely a merénylet 
robbanóanyaga volt. Ehhes erőaiiették 
a gyatiicsol. A kofferból két szál közön
sége* villnnyeseagődrót vezetett ki. A

1 drót vége egy villamos zseblámpaelem
hez kapcsolódott. A drótokat ugy he
lyezték el a sínen, hogy a rágördülő 
vonat kerekeinek nyomása rövidzárla
tot Idézett elő ér. az Igy keletkezett 
szikra gyújtotta meg a gyutacsot, amely 

| végül h felrobbantotta nz egy-két kllo- 
I u grammnyi dinamltot.

A kővetkező lelet, amelyre a detektívek 
bukkantak,

egy női írással írott levél volt.
Rendes, szabályos levélpapíron, lila tintá
val Írva állott a következő szöveg:

— A kapitalisták nem adnak nekünk 
munkát, majd szerzünk magunknak! 
Meg fogjuk Ismételni minden hónap- 

1 bán!
’A lehelet egy téglanagyságu kőhöz kö

tözték és a követ a pályatest közelében he
lyezték el.

A hajnali órákban kiérkezett a ka
tasztrófa színhelyére Samarjay Lajos, a 
MÁV elnökigazgatója is, aki elmondotta a 
/létfői Napló munkatársának, hogy

■ szerencsétlenséget közvetlenül ■in
törés okozta.

'Azonnal Intézkedés történt, hogy n pálya- 
fonntarlási osztálynak valamennyi mozgó
sítható embere vonuljon ki a torbágvi via
dukthoz, hogy megkezdjék a helyreállítási 
munkálatokat. Közben természetesen

leállították az 0nsr.es vonatokat, ugy 
Budapest felől, mint a másik Irányban 

haladókat.
'Attól féllek ugyanis, hogy talán ezeken a 
vonalakon Is elhelyeztek bombákat, éppen 
ezért a végeláthatatlan hosszúságban, 
egymás mögött sorakozó kocsisorokat 
n MÁV elnökigazgatójának Intézkedésére 
lámpás emberek járták végig s ugy állapítot
ták meg. hogy más veszély nem fenyeget. Mi
kör erről befutottak a jelentések, intézked
tek, hogy nz Őrient-expressz mehessen to

pább. Hogy azonban a helyreállított egyik 
vágány és a viadukt épségét megállapít
sák. előbb egy úgynevezett

a kémjáratot Indítottak el.
A biai állomásról hozott segélymozdony sza
ladt rá először a sínekre. A mozdonyon Sa
marjay intézkedésére, a vezetőn kivül egy 
MÁV főintéző it helyet foglalt. Ez a mozdony 
volt hivatva megállapítani azt, hogy az egy
szer már átvizsgált pályatesten nincs-e vélet
lenül még egy bomba, amely az Ortent-cx- 
pressznek volt szánva. A mozdony mindenki 
megfeszített érdeklődése mellett kísérteties 
lassúsággal cammogott végig a hídon — min
denki megkönnyebbülten lélegzett fel — nem 
történt semmi baja. A mozdonyvezető halott- 
súpadtan szorította a sebességváltó foganv- 
tyuját és most már gyorsabb Iramot diktált. 
A mozdony még kétszer-háromszor végig
száguldolt a viadukt fölött és miután min
den rendben voll, végre

ráengedték az Orlenl-exprcsszt.
Mielőtt még az expressz elindult volna, 

hirtelen a szerencsétlenség színhelyén ter
mett Schoen báró budapesti német kövei, 
aki

haiáhápadtan kereste a fiát az expressz 
utasai között.

A köveinek ugyanis azt jelentették, hogy 
a katasztrófa az expresszi érte, léleksza
kadva rohant ki, mert fiának ezzel a vonat
tal kellett érkeznie. Megkönnyebbülten 
ölelte magához a fiát és azonnal a telefon
hoz sietett, hogy Budapesten Időző feleségét 
is megnyugtassa. A mentési munkálatok ez
alatt szakadatlanul folynak tovább.

A lezuhant vasúti kocsik ugyanis kere
kükkel az égnek merednek a levegőbe, 
sehonnan sem lehet megközelíteni őket.

Próbálkoznak hideg vágókkal, fejszékkel, 
vasbontó szerszámokkal — félnek azonban 
úttól, hogy a mentési munkálatok közben 
okoznak szerencsétlenséget. A MÁV. elnök
igazgatója a mérnökökkel tartott rövid 
megbeszélés után ugy intézkedik, hogy Ko
máromból azonnal gyorsvonat! sebességgel 
jöjjön ki az úgynevezett szerelvényvonat, 
ezt a második viaduktra tolják és onnan 
emelődarukat bocsátanak a mélység fölé.

Láncokkal és csigákkal ezeknek a da
ruknak segítségével emelik majd a le

vegőbe a lezuhant vasúti kocsikat, 
hogy a mentők alá tudjanak férni.

uiabb halónak Mrtinek eio
A csigák és emelődaruk csikorogva mű

ködnek és lassan fölemelkedik az egyik 
elsőosztályu hálókocsi eleje. Vasutasok, ön
kéntes tűzoltók, u t ászkatonák, mentők, 
csendőrök nyomulnak oda, dübörögnek a 
csákányok, balták, a hálókocsi barnapoli- 
luros, fényes, lakkos falán, bezuzódnak a 
deszkák és életmentők nyúlnak befelé a ré-

trófát. A délután folyamán ő volt az egyek 
len utas, aki elevenen kiriilt elő a romok 
alól.

Közben t
egész sereg utászkatoaát és pályaműn* ' 

kást kötöznek be a mentők. i 
Ezek a munkások és katonák a mentés kő* 
rül dolgoztak és közben kezükön és arcukon

Folyik u merdés munkája.
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barna és fekete, pán- 10 H 
tos es regatta . . »
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FENYVES- ÁRUHÁZ •

sen, hogy mentsék az élőket, vagy ha mást 
nem lehet: kiemeljék az áldozatok holt
testét. Az első munka eredménye:

halottat emelnek ki.
Sötétruhás, elegánsan öltözött férfi, de az 
elegáns ruhát sötét, sűrű vérfoltok borítják. 
a férfi fején sebek tátonganak, véres az 
arca, véres a keze. Lefektetik a fűbe, fíusz- 
tvurm Rezső dr. mentőfőorvos, aki egy 
szűrke katonaköpenyben dolgozik, föléje 
hajol, vizsgálja, hallgatja a szív dobogását. 
a szia dobogását, ami nincs... A zsebéből 
előkerül a tárcája és ebből kiderül, hogy

41 halott dr. Herzog-Jakubovitz Ottó, az 
ismert közgazdasági szakértő, 

aki az elmúlt időben több nagy magyar 
textilvállalat ügyeit intézte teljhatalommal. 
Herzog-Jakubovitz dr. üzleti ügyben akart 
Bécsbe utazni s a vonaton érte a halál. Az 
ügyvéd holttestét hordágyra emelik és vi
szik, messzire el a viadukttól, az ut szélére, 
ahol már más holttestek is sorakoznak, 
zsákvászonnal s a hálókocsikból előkerült 
paplanokkal letakarva.

Ezalatt már más kocsik falán is dong a 
csákány és a balta, — feszitövasakkal repesz- 
tik a deszka falakat. Egy fiatal mentőorvos 
sárga kötényt visel, csupa vér, mint egy 
mészáros, ugy dolgozik s két kézzel kaparja, 
tiz körmével vájja a deszkafalat: élő embert 
keres, hogy segítsen rajta. Hiába azonban 
minden igyezet,

megint csak halott kerül elő.
Egy harmincöt év körüli polgáriasán öltö
zött nö. Semmiféle irat, igazolvány nincs 
nála, nem tudják megállapítani kilétét. Ezt 
a holttestet is hordágyra emelik és az ut 
szélére fektetik.

Néhány utászkatona és tűzoltó most a 
Budapest—Ostende hálókocsi romjai alól 
igyekszik kiemelni a szerencsétlenül járt 
utasokat. Munka közben

két emberi láb
bukkan elő.

— Halló, halló! — hangzik a kiáltás —- 
Itt ember van.

A következő pillanatban egész sereg élet
mentő veti rá magát a deszkaroncsokra, de 
pár percnyi munka után megint csak halott 
kerül elő. Az újabb áldozat Jean fíenard 
belga mérnök. Még el sein indulnak a holt
testével, mikor két újabb halottra akadnak 
a romok alatt:

az egyik egy tizenhét év körüli leány, 
a másik egy nyolc-kilencesztendős kis

fiú.
Ezek az áldozatok Is a többi halottak mellé 
kerülnek. Most hosszabb szünet következik, 
hiába ásnak, túrnak, kaparnak, nem akad
nak senkire. Egy-két óra telik el, amig 
végül a másodosztályú személykocsiban me
gint halottat találnak. Az újabb halott egy 

40—45 év körüli jobban öltözött nő.
Ennél sincsenek iratok, ennél sincsenek 
igazolványok, nem tudják kicsoda. A hato
dik holttest is az ut szélére került. A követ
kező áldozat, akit kiemelnek, Kanyó Sán
dor nyugdíjas állami tisztviselő. A fejét 
összezúzták a betört deszkaiapok, mellkasa 
összeroppant, egész testét sebek borítják. Ez 
már a hetedik újabb halott. Most végre ele
ven emberre akadnak. A kocsik romjai alól 
kiássák

Maluska Szilveszter harmlneklleneéves 
bécsi részvénytársasági Igazgatót.

• Matuska a fején szenvedett sérüléseket, ide 
| aránylag sz-crcncjéseu úszta meg g tatm*

könnyebben megsebesültek, összesen fízen* 
hét utászkatonát és vasúti pályamunkást 
részesítettek első segítségben.

Az BnkSntes mozdonyuezetO 
tragédiája

A vonalszemélyzet valamennyi tagjának 
a sorsáról tudnak már, egyedül a mozdony* 
vezető hiányzik. A vasutasok elmondják, 
hogy Gulyás Sándor vezette a mozdonyt. A 
10. számú halálvonatra tulajdonképpen egy, 
másik mozdonyvezető volt beosztva, de

Gulyás Sándor baráti szívességből, ön
ként cserélt vele.

és ahelyett, hogy a saját vonalán vezetett 
volna mozdonyt, elvállalta — terriíészetesen 
hivatalos utón — a budapest—bécsi vonat 
vezetését. Ezen az önként vállalt utón érte 
azután a katasztrófa.

A tűzoltók és utászok már reggel óta pró* 
bálkoztak, kísérleteztek a mozdony föleme* 
lésén, de a súlyos, nehéz gép annyira be* 
fúródott a földbe, hogy szinte a lehetetlen* 
séggel volt határos megmozdítani. Feszítőd 
vasakkal, szekercékkel verték szét a kiálló 
alkatrészeket, hogy a mozdony belsejéhez 
férkőzzenek, inért nyilvánvalónak látszott, 
hogy a vezető bentszorult a mozdonyban. 
Végül autogénhegeszlö készülékét hozlak 
és

lángvágóval kezdtek dolgozni. 
Rövidesen szörnyű leletre bukkantak: a
mozdony belsejéből

kilóg egy barna férfikéz, 
amelynek gyűrűsujján jeggyürü csillog. 
Mellette egv kövesgyürü. A vasutasok ré
mülten mondják: ez Gulyás Sándor gyűrűje.

Még néhány percig tartó verejtékes 
munka után sikerűi is kiemelni a mozdony* 
vezető holtlestét. A szerencsétlen embernek 
három gyermeke maradt hátra. A mozdony
vezetővel azután bezáródolt a halálos áldo
zatok listája. Az egyik, délelőtt még isme* 
rétién halottról megállapitották, hogy

Ivanics József fűtővel azonos 
és ettől kezdve már nem volt dolguk a mén* 
tőknek.

Most már tizenkilenc halott fekszik ki
terítve az ut szélén. A mentési munkálatok 
ugylátszik befejeződtek, nincsenek már em
berek a romok alatt és megkezdik a holt
testek elszállítását. A halottakat a torbágyi 
temető halóttasházának udvarára viszik és 
ott helyezik cl őket addig, amig további 
intézkedés nem történik.

A merénylet halálos áldozatainak száma 
tehát

összesen húsz, 
ezek közöl tizenkilenc halva került elő a 
romok alól, egyet pedig, Tóth Endre MA'. 
segédtisztet sebesülten vitték a Rókus-kor* 
házba, ahol azóta rövidesen kiszenvedett.

Szórakozóhely?^
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szegő Bfiifinfi gazdátlan 
uneuele

f Késő este a romok között egy gazdátlan 
utlevélre akadtak. Az útlevél

Szegő Béláné 
nevére van kiállítva, aki 1899-ben született 
és a foglalkozása: háztartásbeli. Valószínű
nek tartják, hogy

Szegő Béláné az egyik eddig ismeretlen 
halott.

A torbágyi halotfasházban elhelyezett 
tizenkilenc halott közül tizenhatot vasárnap 
este Budapestre szállítottak. A holttestek 
közül

az Ismeretleneket holnap reggel köz

A hál ál von at romjai.

a MAR hatólllstála
A Magyar Államvasutak igazgatósága este 

6 órakor a biatorbágyi vasúti katasztrófa 
halálos áldozatairól

a következő névsort adta ki:
Pintér Lajos napszámos, biai lakos. 
Simon Lajos postás, biai lakos.
Nagy László asztalos, dunakeszi főmű

hely.
Borza Ferenc községi jegyző, Tatatóváros. 
Borza Ferencné, Tatatóváros.
Jean Rcnard belga mérnök, a Belga Légi

forgalmi Társaság Vezérigazgatója, aki Bu
dapesten a légügyi kongresszuson vett részt.

Ismeretlen nő, akiről azt hiszik, hogy a 
belga mérnök felesége, körülbelül 25—30, 
éves.

Mermann Wallcrs, belga mérnök.

RendOrl és esendőn halsza 
az eiyetemüH merénylők utón

Amíg a mentők Körmöczy Emil dr. igaz
gató-főorvos és Sebők főorvos .ezetésével a 
tűzoltókkal és katonákkal együtt *a mentési 
munkálatokon fáradoztak, azalatt

■ rendőrség és a csendőrség nyomban 
nagyszabású munkát kezdett,

hogy nyomára jusson az elvetemült gonosz
tevőknek, akik Bialorbágy véres éjszakáját 
előidézték.

A főkapitányságról Schiveinitzer József 
dr. rendőrtanácsos, a politikai rendőrcso
portok vezetője egész sereg detektivvcl ér
kezett a katasztrófa helyére. Rövidesen meg
jött a csendőrség nyomozó alosztályának 
egyik vezetője, Milvlus Attila százados is és 
ekkor megkezdődött a nyomozás.

Az utászcsapat vezetője Scweinitzer taná
csossal és a detektivekkel együtt szemlét 
tartott a robbanás helyén. Hosszabb ideig 
tartott ez a szemle, amely után megbeszé
lést tartottak és ekkor Schwcinitzer taná
csos

kiadta utasításait
a politikai detektívek számára. Néhány perc 
múlva autókon és gyalog vágtak neki a 
környező községeknek a detektívek. Nem
sokára ezután erősítésként a bűnügyi osz
tályhoz tartozó detektívek közül is számo
sat kivezényellek Biatorbágyra, hogy olt

Esti kereskedelmi szak
tanfolyam iedelm|P Akadémián I 

(75-1 k tM«v)
Tárgyak: KttnyvvKel (n»erlegiwrke«lés, 

átíró rnótlMurek is), krreuk. azArotan, 
kerrak. alapízmeretek, keresk. le- 
vwlezéa ntb.

Tanltán: Heteaklnt d-zzer. este fftl 7-®-lg 
(Bznrda éa szombat kivételével).

M*dnyltá«: Október 1-An, caUtttrtttkVn. 
Belratáaok: Szent, •-étéi, d. e. S-Mg 

este tói 7-8-1®.
V, AlkotmAny-utra It. letefon: Aut. 20-5-47. 
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szemlére teszik
a törvényszéki orvostani intézetben és igy 
igyekeznek agnoszkálni a halottakat.

Az előzetes szakértői vizsgálat megálla
pította, hogy a robbanást előidéző pokolgép 
gyutacsa

német gyártmányú.
A pokolgép töltése és a gyuj lózsinór szin
tén német gyártmány. A gyújtó villamos
elem pedig

lengyel és angol eredetű.
Nyilvánvaló tehát, hogy ezt a merényletet 
is egy

nemzetközi kommunista banda követte 
el,

amely egyes külföldi államokban az utóbbi 
években sorozatos merényletet követett el.

Ismeretlen 45 év körüli angol nő. 
Hildevorivalds, angol nő.
Ismeretlen nő, akinek életkora sem álla

pítható meg.
Dr. Ilerzog-Jakubovits Ottó ügyvéd, Bu

dapest.
Ismeretlen, 30—36 év körüli magyar nő. 
Ismeretlen, 16—17 év körüli magyar nö. 
Ismeretlen, 35 év körüli magyar nö. 
Ismeretlen, 8 év körüli magyar fiú. 
A vasút’ személyzet Közül meghall- 
Morvay I^ajos mozdonyvezető.
Nemes Lajos fűtő.
Gulyás Sándor vonatvezető 
Ivancsics József kalauz.
Deák Domokos 37 éves MÁV-segédtiszt. 
Krecsnuuik József MÁV-segédtiszt és 
Kanyő Sándor délivasuti hivatalnok.

rendelkezésére álljanak a nyomozást irá
nyító rendőrtanácsosnak. A detektiveken 
kivül csendőrőrjáratok vágtak neki Biator- 
bágy környékének és valamennyien pontos 
utasításokkal ellátva indultak el, hogy meg
állapítsanak olyan dolgokat, amelyeknek 
tisztázására a nyomozás szempontjából 
szükség van.

Elrendelték két környékbeli férfinak az 
előállítását is. Ez a két ember az elmúlt 
időkben

kommunistagyanus hírben állt, 
állitóan kommunista-izü szervezkedésekben 
is résztvettek és arra gondoltak, hogy eset
leg valami közük van a merénylethez. A 
csendőrök foganatosították az előállítást, de 
rövidesen arra a meggyőződésre jutott a 
rendőrség, hogy ennek a két embernek 
aligha van szerepe az ügyben. A kihallgatá
sokat azonban tovább folytatják, hogy tisz
tázzák véglegesen a szerepüket.

Tanácskozás Hetfinyl Imre 
fOkapitanyhelyenesnúi

Miközben Biatorbágyon és környékén a 
detektívek és csendörök nyomoztak, már a 
kora hajnali órákban

tanácskozás Indult meg Hetényl Imre 
főkapltányhelyettcsnck,

a politikai nyomozó főcsoportvezetőjének 
szobájában. Hetényl főkapitányhelyettes hi
vatalában megjelent Boór Aladár minisz
ter tanácsos, a közbiztonsági osztály veze
tője, Sasa Elemér osztálytanácsos, a rendőri 
osztály helyettes főnöke és Laky Lajos dr. 
delektívfőnÖK Többször értesítették telefo
non Hetényi Imre szobájából a vidéken tar
tózkodó Keresztcs-Fischer Ferenc belügy
minisztert is. Ezen a tanácskozáson a to
vábbi eljárás részleteit beszélték meg. A 
megbeszélés befejezése után Laky Lajos de- 
tektivfőnök autóra ült és Biatorbágyra haj
tatott. Rövidesen ugyancsak a merénylet 
feljárt m£Dt maga Hejéuui Imre dr.t fóka-

Csak 6t napig szeptember 14-től 19-lg.

Pénzéért 
aranyértéket 

nyújtok!
Selyemharlsnya 4.38
kis szépséghibával műselyemből P 2.90 helyett P A 
Ajourny Has selyemharisnya d .80
kis szépséghibával müselyemből P 3.80 helyett P A 
Hellás selyemharisnya 0.60
müselyemből, garantált hibátlan P 3.90 helyett P ** 
Valódi selyemharisnya J.£0
tiszta selyemből rcp..................... P7.80 helyett P A
Gyönvörü svéd kesztyű d .83
női és férfi minden színben....?3.30 helyett P A 

Végig bélelt svéd kesztyű 0.40
női és törli ....................................P 4.— helyett P ét
Megérkeztek azt ősizos női, férfi és gyermek meleg alsóruházat! 

cikkok, valamint a* őszi és téli finom kötöttáru újdonságok.

Viszonteladókat 
ezen Idő alatt 

nem szolgálok kJ BECK GYULA
pitányhelyettes is, aki sorra járta az összes 
lezuhant kocsikat, majd fölment a viadukt 
tetejére és megtekintette azt a helyet, ahol 
a Lomba robbant és megnézte a bomba ma
radványait is.

A merénylők személyét illetően külön
féle feltevések merüllek föl. Valószínűnek 
tartják, hogy

nem a rendőrség állal nyilvántartott és 
a magyarországi kisebbfajta mozgal
makban szereplő kommunisták követ

ték el a rémtettet,
hanem a külföldről, ezzel a határozott cél
lal küldött ügynökök. Külföldi kézre és jói 
megfontolt tervszerűségre vall az, hogy

a biatorbágyi merényletet Is pontosan 
olyan pokolgéppel követték el, mint 
amilyennel az utóbbi Időben a német
országi Jüteborgban, valamint Svéd
országban és Romániában „dolgozlak" 

a kommunisták.

A zscblámpaelemmcl kombinált pokol
gép egyik alkatrésze egy Orion-villamos- 
battéria. Ezen a battérián cseh- és angol
nyelvű felirásokat lehet kivenni. Vasárnap 
délután a főkapitányságra kérették az 
OHon-gyár egyik mérnökét, aki tüzetesen 
megvizsgálta a battériát és ígéretet tett, 
hogy rövidesen közölni fogja a gyártási 
szám és a minőség alapján, l ogy hol, merre 
kerülhetett forgalomba a battéria. Lehet,

Embetek után kutatnak a romok alatt.

hogy ha az eladó kereskedőt megtalálják, 
nyomára jutnak a vásárlónak is, akinek 
pedig alighanem szerepe van a merénylet
ben. Különben néhány perccel a pokolgép 
robbanása után már rádiógrammal értesí
tették az összes határállomásokat, hogy ha 
gyanús emberek nkarják átlépni a határt, 
tartsák föl és Igazoltassák őket. Késő estig 
azonban

semmiféle értesítés nem jött

és a tettesek személyét illetően sem sike
rűit közelebbi adatokat szerezni.

ÉGBŰL POTTYANT FÉRJ
Vidám esték a Belvárosi Színházban
Csütörtökön, «7>*n OlöSZÖr

MEDDIG FÖDSZ SZERETNI?

Nöl- és férfi mosóbőrkesztyü d.— 
sárga és fehér ....................................................... P “

Téli selymezett meleg nadrág Q.60
kisszépséghibával.........................P3.9O helyett P Arf
Tiszta cérna flór férfiharisnya 0.40
garantált hibátlan dl vatmlntúkbanP 3.60 helyett P ** 
Tartós flór férfizokni d .10
a legjobb színekben......................P2.2O helyett P A
Iskola patentharisnya d.10
príma cérna flórból 1. sz..........................  P A
Női, férfi- O._
és gyermekpullover ...................... p

VII. Erzsébet-líörut 32
(Royal Orfeummal szemben)

Az eladás 
mennyiségének s 
jogát fentartonjl

Gömbős fis Karfisztfis- 
Fischer miniszterek 

a Katasztrófa színhelyén
Délutánra valóságos autópark táborozott 

a biatorbágyi vasúti viadukt mellett. Ren
getegen jöttek cl, hogy megnézzék, hol tör
tént a katasztrófa.

Az autók és motorkerékpárok fölvonu
lása már olyan méreteket öltött, hogy 
akadályozta a mentési munkálatokat.

Ezért a csendőrök és rendőrök néhány ki
lométernyire a viadukttól vontak kordont 
és délután már senkit se engedtek a sze
rencsétlenség helyének közelébe.

Kora délután megérkezett a viadukthoz
Gömbös Gyula 

honvédelmi miniszter, Köhler altábornagy 
kíséretében. Megjött

Kcresztes-Flschcr Ferenc 
belügyminiszter is, aki a merénylet hírére 
megszakította kaposvári tartózkodását és 
visszatért a fővárosba.

Hlatky Endre dr.,
a miniszterelnökségi sajtóiroda főnöke szin
tén kint járt a merénylet helyén.

Csáky István gróf
külügyi sajtófőnök is ott volt. A honvédelmi 
miniszter és a belügyminiszter részletesen 
referálta lőtt magának az esetről, valamint a 
nyomozás menetéről. Hosszú ideig tnr’óz- 

kodtak a szerencsétlenség helyén, azután 
eltávoztak. Bezegh-Huszágh Miklós főkapi
tány délután ugyancsak Biatorbágyon járt, 
ahol a rendőrtisztviselők jelentést tellek 
neki az ügy állásáról.

Estefelé, mikor már kezdett leszállni a 
sötétség és lassan-lassan homályba borult a 
viadukt környéke, megfordult a kíváncsis
kodó közönség aulótábora és elindult Bús 
dapcst felé.

Az országúton tülkölve jött velük szem
ben

(Tudósítás folytatása a 6. oldalon)
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Ujabb CsáHdny-féle 
hamis banHkönyuet találtak

Ifjabb Csákány Károly, nz ál-cipőgyári 
igazgató szélhámoaságninak sorozata már 
hetek óta foglalkoztatja a rendőrséget és 
rónék a munkának

még mindig nincsen rége.
Egvrc-másra derülnek ki Csákány ujabb 
szélhámosságai és valósággal elképesztő, 
hogy milyen vakmerőséggel és elszánt bá
torsággal hsmisitolln és osztogatta nyakra- 
főre a hamis bankkönyveket.

A hetek óla tarló rendőrségi nyomozás 
•órán négy meghamisított bnnkkönyv ke
rült elő. Ezek a Magyar-Olasz Bankra szól
tak. A négy bankkOnyvre öt-fit pengőt he
lyezett et Csákány és ezt nz fisszeget három 
esetben ötezerre, egy cselben pedig húszon- 
ötezerre Javította ' ki.

Most azután ujabb meglepő fordulat 
következett be.

Kiderült, hogy egy ötödik Csákány-féle 
bnnkkönvv is létezik, nmely a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankra van kiállítva. Csá
kány Károly már régebben 2800 pengőt 
kért kölcsön egv Ismerősétől, Kopp Vilmos
tól. Kopp sürgette a pénz. visszafizetését, 
mire ifj. Csákány Károly kijelentette, hogy 
pillanatnyilag készpénze nincs, de felaján
lotta, hogy fedezetül átad egy bankkönyvet.

Föl Is mutatott egy kétezernyolcazóz 
pengőre kiállított, a Kereskedelmi 

Bankra szóló takarékkönyvet
azzal, hogy nz úgynevezett zárolt bétát és n 
pénzt csak 1932. január elsején adják ki.

A bankkönyvet azután 
közjegyzői letétbe helyezte Fodor Antal 

királyi közjegyzőnél.
Egészen mostanáig közjegyzői letétben fe
küdt ez a bank könyv. A rendőrség tudomást

A Népszövetségnél nem kérünk morató
riumot, csak a rövidlejáratu hiteleknek 
amortizációs kölcsönné való átalakítását

K Népszövetség albizottsága szombaton meg
kezdte a magyar pénzügyi helyzetre vonatkozó 
tanácskozásokat. A Népszövetségtől rtzt kértük, 
hogy kiküldöttel által győződjék meg arról, 
milyen helyzetben vagyunk gazdaságilag és 
pénzügyileg s azután erről a Népszövetség plé

Az utóbbi időben egymásután több pahasz 
érkezeit a főkapitányságra, amelyek mind 
éjszakai rablótámadásokról számoltak be és 
ezek a véghezvitt vagy csak megkísérelt rabló
támadások — elhagyott budai utcákon történ
tek. Egv

rövidnadrágos fiatalember legtöbbször a 
magányosan haladó nők retlküljét akarta 

elrabolni
éa ha a támadás nem sikerült nyomban, akkor 
fojtogatni, sőt ütlegelni kezdte a nőket, amig 
csak zsákmányához nem jutott

A személyleirások megegyeztek abban, hogy 
ezeket a különös rablótámadásokat egy

tizenhat év köeüll 
rövidnadrágos fiatalember követte el.

A rendőrség erélyes nyomozást indított n 
csendes budai utcák nyugalmát és rendjét 
veszélyeztelő fiatalkorú rabló kézrekeritésére és 
a detektívek egész seregének részvételével való
ságos hajtóvaaószat indult meg ellene. Az eré
lyes rendőri intézkedésnek hamarosan meg is 
lett az eredménye, mert

sikerült előállítani a főkapitányságra egy 
tlsenhatévea polgári Iskolai tanulót, aki be
ismerte, hogy a budai utcákon történt 

rablótámadásokat ő követte el.
A jó családból származó fiatalember ciniku

san v„Hulla be a rendőrségen, hogy az utóbbi 
Időben nagyon sok adóssága volt, mert

•okai kártyázott és sokat veszített.
Mivel pedig ■ kártyaadósságok kifizetése 

huszonnégy órán belül „becsületbeit kérdés" 
és ö nem tudott másképpen pénzt szerezni, 
arc* vetemedett, hogy magányos nóiíóf glra

szerzett Csákány Károly közjegyzői letétjé
ről, mire ismételten kihallgatták. A szélhá
mos fiatalember bevallotta, hogy ezt a bank
könyvet is hamisította.

Eredetileg 28 pengőt tett be a bankba 
és az összegeket azután kétczernyolcszázra 
javította ki.

Az ujabb felfedezésről a rendőrség értesí
tette Iinyedy Hóbort dr. vizsgálóbírót, aki 

elrendelte a közjegyzői letétben levő 
hamis bankkönyv lefoglalását.

Az igazi meglepetés azonban csak ezután 
következén. Még nem is foganatosíthatták 
a vizsgálóbírói végzést, mikor

kiderült, hogy egy hatodik Csákány
féle bankkönyv van forgalomban.

A szélhámos ugyancsak a Pesti Kereske
delmi Bankban, ar édesanyja nevére, né
hány pengőt helyezett el, ezt a bankköny
vet Is meghamisította nagyobb összegre, 
azután forgalomba hozta. A rendőrségen 
megindult az eljárás, eddig azonban 

még nem sikerült megállapítani, milyen 
célra hnsználtn föl a hatodik hamis 
bankkönyvet, kinek a kezén ment át és 

hová került a hamisítvány.
A rendőrség most elhatározta, hogy hivata
los közleményt bocsát ki, amelyben 

felszólít mindenkit, hogy akihez Csá
kány által meghamisított bankkönyv 
került, saját érdekében sürgősen jelent

kezzék a rendőrségen, 
nehogy a hamis könyv felhasználása miatt 
bajba keveredjék.

A rendőrség és a vizsgálóbíró pedig most 
várják, mikor jön ujabb hir ujabb Csá
kány-féle szélhámosságról.

numa adjon véleményt.
Szükségünk van ugyani* arra, hogy a nem
zetközt pénzpiac Illetékes tényezői előtt 
tisztán álljon Magyarország gazdasági és 

pénzügyi helyzete.
S mivel a Népszövetségnek megvan minden

A gyermekparafízis-járvány miatt 
október 1-ig zárva maradnak 

a debreceni iskolák

Információja rólunk, néhány nap alatt már 
megkonstruálhatja véleményét és elmondhatja 
bírálatát helyzetünkről és ezáltal reméljük el
érni azt a célunkat,

hogy rövidlejáratu hiteleinket konvertálni 
tudjuk.

De ennek a népszövetségi véleménynek még 
meglesz az a hatása h, hogy maga a Népszö
vetség tanácsa fogja javasolni a segítés szük
ségességét és módját és Igy különböző pénz
ügyi akcióinknál hivatkozhatunk a Népszövet
ség által megállapított tényekre.

Amennyiben a most Genfben időző megbízót- 
taink szóbeli Információi és az eddigi adatok 
nem volnának elegendők arra, hogy a Népszö
vetség teljes alapossággal megkonstruálhassa 
véleményét Magyarország pénzügyi és gazda
sági helyzetéről, abban az esetben

a pénzügyi albizottság megbízásából Buda
pestre Jön majd a Népszövetség meg
bízottja s Itt a helyszínén egészíti ki szük

séges Információit.
A magyar megbízottak különben —• mint jól 

informált helyről értesülünk, — azt az elvi 
álláspontunkat is kifejtik,

hogy nekünk semmiféle moratóriumra szük
ségünk nincs, ml kötelezettségeinknek tel

jes mértékben eleget fogunk tenni,
de természetesen éppen a rövidlejáratu hitelek
nél szükségünk van bizonyos könnyítésekre, 
illetőleg azoknak esetleg hosszú lejáratú, amor
tizációs kölcsönné való átalakítására.

A szombathelyi statisztikai intézet volt 
főtisztviselője öngyilkos lett a kórházban 

Levetette magát az idegosztály második emeletéről 
s mire rátaláltak, halott volt

Szombathely, szept. 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A szombathelyi közkórház idegosztályán 
titokzatos öngyilkosság történt. Pálmy Albert, 
a szombathelyi Statisztikai Intézet volt főtiszt
viselője

az idegosztály második emeletéről leve
tette magát és meghalt.

Az öngyilkosság körülményeit ezldelg szigo
rúan titokban tartották s csak most került 
nyilvánosságra a megdöbbentő tragédia.

Palmy Albert, aki a statisztikai intézet fő- 
tisztviselője volt, nemrégiben nyugdíjba ment 
és Kőszegen telepedett le. Itt sokat panaszko
dott az idegeire, úgy hogy családja a szombat

Debrecen, szept. 13.
64 Hétfői Napló tudósítójának telefonje

lentése.) A gyermekparalizis-járvány követ
keztében ujabb megbetegedések történtek a 
a városban.

Debrecenben hat ujabb megbetegedés
ről érkezett bír az illetékes hatósághoz, 

inig a szomszédos Hajdúböszörményben hét 
ujabb megbetegedés történt. Érdekes, hogy 

a betegek között egy 32 éves férfi is 
van,

aki ugyancsak gyermekparalizls tünetei kö

Egy tizenhat éves polgárista 
diák volt az elhagyott 

budai utcák réme
Kártyaadósságai miatt vetemedett az éjszakai 

rablótámadásokra

Még csak néhány hetemii- 
küdík a Rákóczi-ut 61. az. 
alattiZeileis orvosi rendelő 
mely az orvosi technika legmodernebb gépeivel 
és műszereivel van felszerelve, máris a betegek 
nagy száma örömmel hirdeti gyógyíthatatlan- 
nak vélt betegségükből való felgyógyulásukat. 
A betegek Így nyilatkoznak: 3 hete még mankón 
Jöttem ide, ma már hála Isten, nincs rá szük
ségem, ideges bénulásom teljesen megszűnt.**

Egy középkorú hölgy elmondja, hogy 3 évig 
olyan kínzó reumája volt, hogy egész éjjeleket 
aludni sem tudott, egyhónapos kezelés után 
„olyan friss egészségnek érzem magam, mintha 
soha sem lett volna reumám.

Egy idős férfi asztmájából, másik az ideges 
főfájás és szédülésből pár heti gyógykezelés 
után gyógyult ki, ezenkívül sok beteg különféle 
betegségükből való felgyógyulásukért áldják a 
csodálatos gyógyhatását a magasfrekvenciáju 
villamos gyógykezelésnek, mert itt szigorú or- 
vosl vizsgálat után csak az arra alkalmas bete
geket veszik kezelés alá.

helyi közkórház idegosztályán helyezte el.
Pálmy Albertét a kórházban, miután réggé- 

lijét elfogyasztotta, egy pillanatra magára 
hagyták. Ez alatt az idő alatt követte el tettét.

Az épület II. emeleti folyosójáról ■ kertbe 
vetette magát.

Amikor felfedezték az öngyilkosságot és segít
ségére siettek, nem lehetett már megmenteni. 
Palmy karját törte, azonkívül koponyatörést 
és súlyos agyrázkódást szenvedett, úgy hogy 

rövid szenvedés után meghalt.
Halála ügyében vizsgálat indult, de az öngyil
kosság közvetlen okát nem tudták megállapi- 
tani. Palmyt nagy részvét mellett temették el 
Kőszegen.

zött súlyosan megbetegedett
A gyermekparalizis-járvány következté

ben intézkedés történt, hogy az elemi isko
lákat és óvodákat október 1-ig tartsák zárva. 
Kz eddigi intézkedések szerint a középisko
lákat holnap, szeptember 15-én kellelt volna 
megnyitni, mivel azonban a járvány ismét 
terjed, valószínűleg a mai nap folyamán 
úgy intézkednek, hogy

a középiskolákat egyelőre tovább is 
zárva tartják

és csak október 1-én fogják megnyitni azo
kat is.

botja a rétik ülőket.
A rendőrség intézkedésére helyszíni környe

zettanulmányt végeztek a rendkivül korán 
rossz útra tért fiatalember lakásán. Megállapí
tották, hógy

az édesapja vegyészmérnök, akinek azon
ban néhány év óta nincsen állása, 

csak alkalmi munkák jövedelméből tudja nagv- 
nchezen négytagú családjának szűkös meg
élhetését biztosiinni. Sejtelme sem volt arról, 
hogy fia kártyázott, adósságai voltak, termé
szetesen még kevésbé tudott diákfia éjszakai 
kalandjairól. A környezettanulmány során meg
állapították azt is, hogy

a fiatalember as ntóbbl Időben rengeteg 
ponyvaregényt olvasott.

Szekrényében az olcsó detektív regények százait 
találták — nyilván ezeknek hatása alatt kö
vette el bűneit.

A rövidnadrágos diákgyereket letartóztattak 
és Atkisérlék a fiatalkorúak bíróságának fc<* 
házába. 

Horgjmticlltitg 

ponvvassiaMrtM 
leszállított íróé

iwio Sándor oMdonai m
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Fegyveres puccsot rende
zett a stájer Heimwehr, 
de a katonaság véres utcai 
harcokban legyőzte őket
Halottak, sebesültek a polgárháború vasárnapján

Wien, szeptember 13.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségének 

telefonjelentése.) Izgalmas napot jelentett 
az elmúlt vasárnap Ausztriának, olyan vál
ságos események következtek be, amelyek, 
ha a várt módon fejlődtek volna tovább ,— 
igen könnyen felbontják az egész, borotva
élen táncoló európai helyzetet.

Az osztrák Heimwehr ugyanis nagy
szabású puccsot kísérelt meg, 

miután azonban az, különböző okoknál 
fogva csak Stájerországra lokalizálódott, — 
csirájában már vereséggel végződött és a 
stájerországi Heimwehr pünkösdi királysá
gának hamarosan végeszakadt, meri

a bevonuló kormánycsapatok minde
nütt visszafoglalták a városokat.

Sajnos, az eddigi jelentések arról számol
nak be, hogy ez nem ment minden vérontás 
-nélkül és a harcok emberáldozatokat köve
teltek.

A vasárnapra virradó éjszakán két óra
kor érkezett az első hir a bécsi republiká
nus védőrség parancsnokságára, hogy

Stájerországban Heimwehr-formációk 
vonultak fel a egymásután vonulnak be 

a városokba.
A puccs a stájer Heimwehr székhelyéről: 
Judenburgból indult ki. Itt székel Pfriemer 
Walter dr., szolgálalonkivüli őrnagy, a 
stájer Heimwehr vezére, aki már hetek óta 
tanácskozásokat folytat Starhemberg her
ceggel és az osztrák Heimwehr töblÍF vezé
rével. Az eddigi hírek szerint

az volt a terv, hogy a puccsot vasárnap 
robbantják ki egész Ausztriában, utolsó 
pillanatban azonban a vezérek össze
vesztek és Pfriemer Indította csak el 

csapatait.
Bevonult Kirchdorf, Bruck a. d. Muhr, 
Kapfenberg városokba és a környező köz
ségekbe. Zeltweg, Schlagmind és a többi 
helységekben gépfegyvereket állítottak föl 
és falragaszokon tudatták a lakossággal, 
hogy a Heimwehr átvette az uralmat. A 
falragaszok szerint

Pfriemer az uj államfő, aki felmenti a 
tisztviselőket esküjük alól és hatályon 

kívül helyezi az alkotmányt.
Bruck a. d. Muhrban felszólították John- 
dorf polgármestert, hogy adja át az ural
mat. A Heimwehr bevonulása mindenütt 
vérontás nélkül történt, bár

azonnal fegyverbe lépett mindenütt a 
szocialista védőrség.

A Schutzbund vezetősége azonban vala
mennyi szervezetének még az éjszaka fo
lyamán utasítást adott, hogy a szocialisták 
sehol ne kezdjék meg az összeütközést, ne 
támadjanak én

csak akkor védekezzenek fegvveresen, 
ha a Heimwehr támadna.

így is történt...
Bécsben az első pillanatban senki sem 

akarta komolyan venni az ügyet, a város 
vasárnapi képe rendes és nyugodt volt, 
csak akkor keletkezett nyugtalanság, ami
kor

felvonult a rendőrség
és megszállotta az összes középületeket. 
Délelőtt pedig teherautomobilok száguldot
tak végig a városon:

fegyveres katonák és csendőrök men
tek a felkelés leverésére.

Egy hírneves aszirolögiis
tesz önnek fényes ajánlatot!

INGYEN
ltiván küldeni önnek • nsgy- 
izámu köszönöirat mellett Ont 
érdeklő különőien fontos közle

ményeket.
Seereaeeée. boldog, eredményes 
lesse as ÖN JÖVŐJE? Vajion 
siker klséri-o Ont aserelmében, 
hásaeeágában. vállalkozásaiban, 
terveiben, kívánságaiban? Vala
mint máa fontos kérdésekben, 
melyekre nésve etek ai aastro- 
lögla adhat lelvllágesliáet.

vallon |0 csillag alatt szoiatett-a? 
A hírneves asztrológus, akinek asztrológiai tanulmányai 
es tanácsai a világ minden részéből a sokezer köszönő- 
irat egész áradatát hívták elő, fogja önnek, ha lakáa- 
rímét és születési adatait közli, a páratlanul álló mód
szere alapján az ön éleiének és jövendőjének asztrológiai 
analízisét küldeni, amely emellett személyes tanácsokat 
és Hibaigazításokat Is tartalmaz, melyek nemcsak meg
lepetését. hanem lelkesedését Is elő fogják Idézni. Az ő 
srvrtiélyea tanácsai halaimat adnak, hogv életfolvását 
szerencsés Irányba változtassa. Schrank Károly ur Bécs- 
ból jrje: Kőviden összefoglalva. Önről, mint asztrológus
ról csak ezeket irhalom: „Az ön horoszkóntanulmánva 
rsakt tudományos alapokon épül, alaposság, intuíció, 
zsenialitás, mély tudás és tökéletes uralma az anyag 
í6?1.1, elsőosztályu asztrológussá**. Tehát saját
érdekében, anélkül, hogy csak egy percet is késlekednék. 
aMnnol rendelje meg Ernst Oskar Fluss. Akademlker. 
Wlea. ni.. Untere Viaduktgeaee »/!•. Abtlg. No. D I. 
adatait prospektu*át» köld,TB pontos címét és születési

A kormány tagjai délelőtt miniszterta
nácsra gyűltek egybe és fogadták a bécsi 
szociáldemokrata pártnak azt a küldöttsé
gét, amelyet Seitz polgármester, Daneberg 
és Bauer vezettek. Seitz hangsúlyozta a 
kancellár előtt, hogy a szociáldemokrata 
munkásság követeli a puccs azonnali leve
rését, vagy pedig azt, hogy

adjanak teljesen szabad kezet a 
Schutzbundnak,

majd az elintézi a felkelést. Buresch kancel
lár azonnal kijelentette, és ezt rádión is 
közölte az osztrák néppel, hogy a kormány 
el van tökélve arra, hogy

lever! a puccsot,
még pedig a legkíméletlenebb eszközökkel 
és erre a rendelkezésére álló katonaságot 
veszi igénybe.

Bécsben óriási izgalommal várta vasár
nap délután most már mindenki az egymás
után beérkező jelentéseket. Az első értesí
tés délután kettőkor futott be, eszerint

a bécsi csendőröknek sikerült vissza
foglalni Bruck a. d. Muhr városát.

Kapfenberg városában a Heimwehr 
csapatai megtámadták a munkásott
hont és véres utcai harcba bocsátkoz
tak a Schutzbund tagjaival. Az össze
ütközés végén egy halott és három 

sebesült maradt az ut porában.
Alig került nyilvánosságra a hir, hogy a 

kormány elfogató parancsot bocsátott ki 
Pfriemer dr., Reuter és Lamberg Heim
wehr-vezérek ellen, mikor már megérkezik 
a jelentés, hogy

a kormánycsapatok bevonultak Juden- 
burgba és sikerült elfognlok Pfriemer 

dr.-t.,
a megkísérelt puccs fővezérét. Reuter dr.- 
nak az első távirati jelentés szerint sikerült 
elmenekülnie.

Most már egymást követik a jelentések. 
Kapfenberg, Hohenwand és Mürzzuschlag 
városokból mindenütt a kormánycsapatok 
győzelmét, de egyúttal, sajnos, véres össze
ütközéseket is jelentenek.

Mindenütt több halottja van a véres 
utcai harcoknak.

Az ArbeiterZeitung az első, amely a bécsi 
lapok közül különkiadást dob ki az utcára. 
A szociáldemokrata sajtó

azzal vádolja a Helmwehr-vczéreket, 
hogy a hadsereget Is megkörnyékezték 
és Starhemberg például napokon ke
resztül folytatott tanácskozást Linz ka
tona! parancsnokával, Weller ezredes

sel
és igyekezett rábírni arra, hogy vegyen 
részt a puccsban. Az ezredes azonban erre 
nem volt hajlandó? Ugyancsak nem csatla
kozott a felkeléshez a tiroli Heimwehr sem, 
úgyhogy

Pfriemer dr.. pár ezer emberével el
szigetelten, magára maradt

a Mura és a Mürz folyó közötti területen.

3 halott, 12 sebesült
A késő éjszakai órákban 
még nem erősítették meg azt a hírt, 
amely arról számolt be, hogy Pfriemer 
dr.-t sikerült a bevonuló kormánycsa

patoknak elfogni.
Egyelőre csak annyi hizonvos, hogy a kato
naság megszállta a stájer Heimwehr főfész
két: Judenburgot. Este Bécsben már nyil
vánvaló volt, hogy a puccsot sikerült lesze
relni. azonban természetes, hogy mivel kö
zel kétszáz kilométernyi területről van szó, 
egy nap alatt nem lehet az egész vidéket 
paciflkálni. A katonaság kisebb-nagyobb 
csatározások között állandóan nyomul előre 
Loeben felé, amely vasárnap este még a 
Heimwehr kezében van és ahol Pfriemer 
utolsó kétezer embere tartózkodik.

Az eddigi veszteséglista szerint
a Helmwehr-puccsnak mindkét részről 
összesen három halottja és tizenkét se

besültje van.
Starhemberg herceg nyilatkozott külön

ben ma Bécsben a stájer Heimwehr-puccn- 
ról és kijelentései során

súlyosan elítélte Pfriemer eljárását.
A bécsi rendőrség a Heimwehr-puccsa\ kap
csolatban negyven letartóztatást eszközölt. 
A stájerországi események hatása alatt, mint 
ahogy ezt várták.

Bécs környékén la kitört egy kisebb
fajta Iieimwehr-puces.

A Heimwehrnek mintegy hétszáz embere 
elfoglalta a Klosterneuburg mellelti Puch- 
berget, amely kedvelt kirándulóhely. A 
klosterneuburgi csendőrség erősítést kért te
lefonon Bériből, ahonnan teherautón egy 
század katonaságot küldtek a veszélyezte
tett pontra.

anyaga jó szövött, belől bolyhos kelme, mely 
megvédi a gyermeket az idó viszontagságai

ruhában.
„Jan<ilu*ruha: sötétkék matrózblnz és 

nadrág.
„Juliska''-ruha t sötétkék matrózblnz, 

mellény és szoknya Kivitelük elsőrangú 
és főleg (ól moshatók.

6 évemek 11. szám ára

9.50
mely számonként 1.50-nel emelkedik.

Leányka matrózruha
sötétkék seviotból, berakott niel 4 ■ I 
lényeg szoknyával, eujtáeos gallér I £t” 
és kézelővel, 55 cm. nagyság ... P Á " 
Számonként P 1.50 áremelkedés

Csíkos matrózbluz
Intézeti vászonból, külön e. kék gal 
lér és kézelővel, 55 cm. nagyság P 
Számonként 70 fillér áremelkedés

Matróz boykabát
bársony gallérral, duplán bélelve, A A 
la kivitelijén fiuk ée leányok részére, / /' 
45 cm. nagyság .
Számonként P 1,50 áremelkedés

Leányka télikabát 
szőrmegallérral, duplán bélelve, 
csinos fazonokban, 45 cm. nagyság P 
Számonként P 1.50 áremelkedés

2C50
Iskolacipők, Iskolatáskák, Intézeti febérnemiiek a legiipgyoliD válC SZtékbnn. 
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Földes Pál a kom ummsta 
gyárigazgató bünperében 

kitűzték a tőtárgyalást
Az igazságiigymínísztérium nem adott engedélyt Földes Pál 
és Fink Emna házasságkötésére, akik a fogházban 

akartak megesküdni
A főkapitányság politikai osztálya Heté- 

nyi Imre dr. főkapitúnyhelyettes irányításá
val nagyszabású és bravúros nyomozás 
után tavaly nyáron messze ágazó kommu
nista szervezkedést leplezett le. A rendőrség 
akkor

elfogta a földalatti kommunistu szer
vezkedés fővezérét: Földes Pált.

Ez a letartóztatás nagy feltűnést keltett, 
mert kiderült, hogy a magyarországi kom
munista mozgalom vezetője egy

jól dotált állásban lévő gyárigazgató, 
a csepeli posztógyárnak egyik műszaki Igaz
gatója volt. Földes Pál

nappal a gyárban mint igazgató dolgo
zott, este pedig kommunista összejöve

telekre járt
és irányította a fölforgatás szervezését.

Vele együtt letartóztatták Fink Emma 
volt nevelőnőt. Fink Emma, aki jóval idő
sebb volt Földes Pálnál.

mint nagynénje szerepelt, 
tulajdonképpen azonban mennyasszonyn 
volt.
A kommunista gyárignzgató és Fink Emma 
már régebben engedélyt kértek az igazság
ügyminisztertől, hogy a fogságban házassá

Fiú matrózöltöny 
sötétkék igen jó seviottból, bélelt 
kabát ée nadrággal, 4-es szám, P 
Számonként P 1.50 áremelkedés

Fiú nappali ing gallérral, 
erősszálu mosott sifónbél, K évesnek

Számonként 30 fillér árkülönbözet

Leánvka nappali ina v. naörúg 
mosott sifonból, hímezve, 6 évesnek 
Árkülönbség szá nonként 15 fillér

Iskolaharisnya
Számonkénti árkülönbség 4 fillér 

leLnlotÓcVo orőlemezböi, erős 
lOKUlalaORa fehér varrással, 

szép kivitelben P

13"

j.70

-33
2.98

leventesapka itósapka
Ílép kivi- 4 elfiíri™ ? r/> 
telten .. l.öO la minősé* í.50

WWüpíá
minden s.inben, 1 
írok h Mentolt l-'*

got köthessenek. Akkoriban bejárta a sajtót 
a hir, hogy az esküvőt megtartották. Ez a 
hir azonban — mint most kiderült — téves 
volt,

Földes Pál és Fink Emma nem kaptak 
engedélyt és a házasságkötés nem tör

tént meg.
Az egész házasságkötésnek különben aligha
nem az volt a célja, hogy Fink Emmának ne 
kelljen vallomást tenni Földes ellen és meg
szabaduljon a föl jelentési kötelezettség el
mulasztásának vádja alól azzal, hogy abban 
az időben, amikor Földes Pál a kommunista 
szervezkedést folytatta már menyasszonya 
volt és nem volt köteles följelenteni öt.

A királyi ügyészség nemrégiben elkészült 
vádiratával, amelyben az állami és társa
dalmi rend erőszakos fölforgatására irá
nyuló bűncselekménnyel vádolta Földes Páti 
és társait. Az ügy azóta megjárta a szük
séges fórumokat és most már tárgyalásra 
kerül.

A büntető törvényszék Kovács Miklós 
tanácsára osztották ki az ügyet, 

amelyet szeptember 21-én tárgyal a tör
vényszék. Földes Pált Csaló Ferenc dr. ügy
véd védi, a többiek védelmét Tiniár Miklós 
dr. ügyvéd látja cl.
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A borzalmas vasúti merénylet hírét még 
e kora hajnali órákban közölték a Kapos
váron tartózkodó Ktrestles-Fischer Ferenc 
belügyminiszterrel, aki a délelőtti órákban 
érkezett meg Budapestre. Azonnal a bálügy- 
minisztériumba ment, ahol hosszabb meg
beszélést folytatott főtiszt viselőivel. A tr. 
nácskozdsok befejezése után

Keresstes-Fliieher Ferenc belügymlnlaz- 
ter fogadta a Hétfői Napló munka

társét
és a kővetkezőket mondotta:

— A nyomozás a legnagyobb eréllyel 
megindult és remélem, hogy sikerülni fog 
o fel leneket — akik ezt a gaztettéi elkövet
ték kézrckeritrnl.

— Mindenesetre máris
megtettünk minden előzetes biztonsági 

Intézkedést
arra, hogv hasonló esetek többé elő ne for- 
dulhissaiiiik és »zok — amennyire emberi* 
kg lehetséges — elhárillnssanak.

Bviivnlott helyről szerzett Információnk 
szerint ez a szörnvü merénylet kényszert* 
tenl Ingja a közrendészelt hatóságokat,

swárttRt eRérás a tettesen elten
A kora délutáni órákban

• rendőrség megvizsgálta a robbanás 
színhelyén talált levelet

Az eddigi vizsgálat azt állapította meg, hogy 
a levél intelligens ember Írása.

A robbanószerekkel elkövetett bűncse
lekmény egyébként r<y régebbi rendel
kezés alapján statárlálls eljárás alá

Károlyi Gyula őröl minlszteroinilk 
nyilatkozik a HOtfűl Naplónak a merényletről

Gróf Károlyi Gyula miniszterelnököt 
Tiborszálláson érte a torbágyi borzalmas 
katasztrófa hire. Elsőnek Kenéz Béla infor
málta telefonon a miniszterelnököt, majd a 
külügyminisztériumból Csáky István gróf 
sajtófőnök, a miniszterelnökségről pedig dr. 
Hlatky Endre a miniszterelnökségi sajtó
osztály vezetője teltek jelentést a miniszter
elnöknek, aki jelezte,

hogy nyomban Budapestre utazik.
Vasárnap este 0 óra 36 perckor befutó 

gyorsvonattal volt jelezve a miniszterelnök 
érkezése. A Nngykátára a miniszterelnök 
elé utazott Hlatky Endre dr.. a miniszter- 
elnökségi sajtóosztály vezetője, majd be
szállt a vonatba Samarjay Lajos, a MÁV 
clnökigHZgntója és Tormay Béla, akik azután 
még

a vonalon Informálták gróf Károlyi 
Gyula miniszterelnököt a történtekről.

A miniszterelnököt különösebben érdekelte 
a Hlatky Endre dr. sajtóosztály vezetőjének 
információja, aki tudvalévőleg kint járt • 
szerencsétlenség színhelyén.

A pályaudvaron

Elárverezik a párisi Odeont
Egy müncheni cég vezeti ai Árverést Párls 150 éves 

színháza ellen
Pária,, 931 szept. 14.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) A 
múlt nyár egyik legváratlanabb párizsi 
sienzációja -olt. hogy csákányos ácsok 
és kömlvesek jelentek meg az évtizedek óta 
porral és tradíciókkal takart. Luxenibourg- 
ksrt melletti Odeon színház előli.

— Modernizálják az Odeont! — csóvál
ták hitetlenül a fejüket a Quartiér Latin 
százesztendős kávénénikéi és az Akadémia 
földig hajlott hátú múmiái.

Valóban, az ősz 'égért felemelt zsipórpad-

Tombolt slksrl
Hegadüs, Ritkái

vendíg'átéka a

TerazMruil színpadon
Kud.t. !> «r»knr Telető, : 28-5-54
L.........  ....... ........ ... -1 

hogy a legerélyesebb Intézkedéseket 
léptessék életbe a merényletek mégis* 

métlődése ellen.
Elsősorbnn természetesen u legalaposabban 
út' izsgálják at égést ország vasútvonalait 
és különösen azokat a helyeket, amelyek az 
ilyen merényletekre alkalmasuk és et át* 
vizsgáidat nyomban követi a permanens Őri
zet is. ugy hogy matt m/ír állandó őrizet 
alatt lesz a: ország égést vasútvonala.

Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
láthatólag mély megrendüléssel tekintett 
végig a szörnyií rombolás színhelyén, majd 

nkővetkeröket mondotta:
-» Nem hitiem volna, hogy az emberi 

besthilllds ilyen fokot tud elérni, mint aminŐ 
ebben a merényletben megnyilvánult.

Illetékes politikai körökben a merényletre 
vonatkozólag az a vélemény, hogy csak 
olyan ember vagy emberek csinálhatták, 

akik nem étnek Itt Magyarországon, 
hanem csupán egyes féktelenül Izgató sajtó
orgánumokból ismerik at ország közállapo
tát és ezekből az ujságközleményükbői, va
lamint egyes külföldi orgánumok híradásai
ból támadt a szervezők agyában az a gon
dolat, hogy Itt nálunk elérkezett volna a 
terrorista cselekményeknek az ideje. Ez 
mindenesetre nagy tévedés, mert a kormány 
el van határozva arra, hogy ha szükséges
nek mutatkozik,

rendkívül szigorú Intézkedésekkel fogja 
útját állni

nemcsak a további izgatásoknak, hanem a 
hasonló bűncselekmények elkövetésének is

esik és Igy a szörnyű merénylet tette
sei ellen is statárlálH utón folytatják le 

az eljárást.
A rendőrség és a hatóságok a legteljesebb 

mértékben biztosítják a rendet és

óvatosságból a rendőrség emberei Őri
zet alá helyezték az Összes közüzeme

ket és vasúti hidakat.

Liliom kártérítést követel 
elrontott életéért a körhinta 

tulajdonosnőjétől
Tízezer pengő végkielégítés, vagy havi háromszáz pengő nyugdíj

koav hasonM biin- 
mondotta karolyi

Keresztes Fischer Ferenc belügyminisz
ter várta a miniszterelnököt, 

aki a vonat beérkeztéig llomonnuv Lajos 
Allomásfönökkel beszélgetett. A vonat pon- 
tosan berobogott az állomásra, s az egyik 
clsőosztályu tülkéből szállott ki 

gróf Károlyi Gyula 
miniszterelnök, aki néhány szót váltott a 
belügyminiszterrel, majd a Hétfői Napló 
munkatársának kérdésére a következőket 
mondotta:

— Teljesen Informálva vagyok a tör
téntekről. Egyelőre néni mondhatok 
egyebet, mint hogy minden preventív 
Intézkedést megteszünk arra, hogy ha
sonló bűncselekmények meg ne hmét- 

lődbesaenek.
A miniszterelnök ezután a belügyminisz

terrel együtt egy taxiba ült és felhajtatott a 
miniszterelnökségre, ahová már előzőleg 
telefonon berendelték gróf Csáky Istvánt, a 
külügvminisziérium sajtóosztályának veze
tőjét is. A miniszterelnök még az est folya- 
mén Gömbös Gyula honvédelmi minisztert 
is fogadta.

Iónnal. vadonatúj nfiStírrel. elegán. lír- 
salgótermekliel nrlll meg « nagy francia 
forradalom elölt épitcll is »rót. birnny alig 
renovált Odeon.

A közönség már régen hozzászokott az uj 
bársonyfotöjökhöz és részben, tagadha
tatlanul emiatt, az Odeon egyike lett Pórit 
legjobban menő t-inházalnak.

Csak nagyon kevesen tudták, hogy a pil
lanatnyi jólét háta mögött

nehéz gondok nyomorítják az Igazga
tók vállalt

és a napokban, tnint egy jólcélzott villán, 
csapott le a hír, hogy egy müncheni ügy- 
véé érkezett . Párisba, azzal a megbízásáéi, 
hogy ha a színház a már tavaly esedékes 
tartozását mozi sem egyenlítené ki,

•aGHtall árvardat kérjen • frauelá ál-

lám második ^Nemzeti Sztabáaa" ellen.
A kmnpfficáclók azzal kezdődtek, hogy at 

akkori pénzügyminiszter bukása miatt a 
színház máig se kapta meg a kormány ál
lal ünnepélyesen megígért szubvenciót. A 
beton- és vasmunkák legnagyobb részét né
met cégek végezték, akik egy darabig türel
mesen vártak, majd amikor perrel fenyege
tőztek, azt a szellemes választ kapták, hogy

mivel Németország Is moratóHamot 
kapott, az Odeon se tartja többé ma
gára kőtelezőnek a vállalt odósságfiret- 

ségeket.
A müncheni cég természetesen nem nyu

godott bele a kényelmes és egyoldalú ma
gyarázatba és színházi körökben most kí

Elfogták a tolvaj feltalálót, aki a lopott 
pénzből tökéletesítette találmányát

Vasárnap délben a főkapitányságon lopás 
címén előzetes letartóztatásba helyezték Szász 
Sándor 21 éves mintakészltőt. A letartóztatás
nak érdekes előzménye van. Szász hosszabb 
ideig a Beszkárt egyik műhelyében volt alkal
mazva. Nagy figyelemmel kisérte az utóbbi 
időben oly sűrűn előfordult villamos szeren
csétlenségeket és

olyan készüléket Igyekezett konstruálni, 
amelyikkel elejét lehetne venni a mlnd- 
sdrUbben előforduló szerencsétlenségeknek.

A fiatalember, aki kiváló munkaerő volt, több 
találmányát már szabadalmaztatta. El is ké
szített egy olyan szerkezetet, amelyik abban a 
pillanatban megállítaná a robogó kocsit, ami
kor Valaki eléje kerül A találmányt több szak
embernek mutatták, akik elismeréssel nyilat

A ligeti hintáslegény élete sokszor sze
repelt már regényben, színdarabban, vers
ben és sanzonban. Most — a változatosság 
kedvéért — a bíróság fog foglalkozni veié. 
Liliom utóda ugyanis most egy végkielégí
tési pör aktáin keresztül maga lép az életbe, 
hogy az igazát keresse.

Liliomot ezúttal — Vodronits Ferencnek 
hívják. Huszonhat esztendős, budapesti szü
letési asrtalossegéd. Rendes polgári foglal
kozása azonban

hintáslegény.
Annak a keresetnek tárgya pedig, amelyet 
Vodronits Ferenc ligeti hintáslegény indított 
özvegy Kovács Mártonná mutatványos
bódé engedélyes ellen — igen prózai. Juli- 
káról például szó sincs benne. Csak pénzről.

Liliom a biróság előtt
havi háromszáz pengő nyugdijat köve

tel volt főnöknőjétől
és kissé furcsának tetsző igényét arra ala
pítja, hogy élete minden eddigi nagy bajá
nak tulajdonképpen özvegy Kovács Már
tonná az oka.

A keresethez csatolt orvosi bizonyítvány 
szerint Vodronits Ferenc előrehaladt tüdő
bajban szenved. Liliom

tüdővészét Iá Kovácsnénak tulajdonítja, 
kereseté szerint ugyanis a körhinta tulajdo
nosnője bármilyen hideg szél járta a lige
tet, vagy akár ha esett is, soha nem engedte 
meg, hogy stráfos, ujjatlan trikójára kabátot 
húzzon. Kovácsáé véleménye szerint ugyanis 
a körhintán a hintáslegény „férfiassága" az 
egyetlen vonzerő, már pedig ezt a felöltő 
nem elég előnyösen emeli ki.

Vodronits Ferenc, keresete szerint, ezért 
fogyott te kilencvenhat kilóról ötven

négyre
és amikor megbetegedett, Kovdcsné kitette 
a „müíntézetből". Ez az egyik ók, amiért 
Liliom nyugdijat követel.

A testi bajokon kivül még egy lelki tra
gédia is meghúzódik a kereset sorai mögött. 
Vodronits Ferenc ugyanis azt Is felpans- 
srolja, hogy

nem nősülhetett meg.
A ringlispil tulajdonosnöjének üzleti elvei 
szerint, ugyanis a hlnWslegénynék „foglal
kozni Is kell" a kuncsaftokkal. Jobbdn és 
intenzivebben, mint ahogy ezt egy nős 
ember teheti.

Hiába akart tehát Vodronits Ferenc csa
ládot alapítani.

nősülni* nem volt szabad.
Véleménye szerint, azért ts jár neki nyup- 
dl). Mert most már halódó testtel, lefogyva 
és elyerőtlensdve, nem kell egy lánynak sem.

CaillMl MOST MMYIMi 
ie-» 

•jaa*"**!*, iá-* 
lAStabth ItflWSlvv.

MaOaM un MíMvtAhOaB,-i VBvrw uHi.'aívw oagy
SlfROH NT. PftdmantaBM* 
a.Hm. vsmbta-weai 11. Kér** ««m

DITRICHSTEIN

lakáskataszter
megnyílt!

muvMrlnthetőt Kertész-u. 27.
váncsian várják, vájjon felhangzik-e az 
Odeon százötvenéves árkádjai alatt az ár
verező messze visszhangzó dobja.

K.L.

koztak róla, tnégsetn akadt flnanszlrötójti, hogy 
befejezhesse teljesen konstrukcióját. Az elke
seredett feltaláló

bűnös úton Igyekezett péaxt szerezni 
magának.

Ezelőtt pár nappal betört Mkospatotún at Er- 
7sébet-utca 25. sz. házba Duboviczky Sándor 
Beszkárt-tiszlviselö lakására, ahonnan

650 pengő készpénzt és egy 7000 pengőről 
szöló takarékkönyvet lopott el.

A 650 pengőt találmányára fordította, de a 
héteterpengős fakárékkönpvMt nem mert 
nyúlni. Költekezése magára terelte a figyelmet, 
faggatni kezdték, honnan van pénze, mire végül 
is bevallotta, hogy a pénzhez betörés utján 
jutott. A póruljárt feltalálót át ki sérték a Markó. 
utcai fogházba.

A munkáséletében ősszeroppant Liliom 
mindezekért perli tehát özvegy Kovács Már- 
tonnét és

kér vagy havi háromszáz pengő nyug
dijat, mint kártérítést vagy pedig egy 

összegben tízezer pengő 
végkielégítést.

Vodronits Ferenc különös keresete sz 
első fórumot már megjárta. A törvényszék 

elutasította igényével, 
felebbezés folytán azonban felkerült az ügy 
a Táblához, amely holnapután foglalkozik 
a háboruutáni Liliom különös panaszával.

Börtönbe került egyetlen 
alma miatt a börtönből 

szabadult tolvaj
Tegnap estefelé a Rózsadombon egy villa 

kertjébe bemászott egy férfi, aki almát akart 
lopni.

Leszakított a fáról egy almát,
amikor a kertész észrevette és lármát csapolt. 
Az almatolvaj megint fölkapastkodotl S kerí
tésre és menekülni akart.

Közben azonban odaérkezett a rendőr, aki
elfogta

és a főkapitányságra kísérte. Itt kiderült, hogy 
Welnzig Antal a neve, harminckilenc éves nap
számos. Kiderült azonban az ll, hogy lopás 
miatt mór büntetve volt

s a minap szabadult a börtönből
és rendőri felügyelet alatt állt. Ezek után • 
fennálló szabályok alapján,

mivel Ismét lopást követelt el, élázetes le
tartóztatásba helyezték.

tetten 
: tz

A börtönből Szabadult tolvajt, akit $0* 
alma juttatott ujfs börtönbe, átadták 
Igyészaagnsk, ...

KOVÁCS

HUTORCSQRHOK
Hál Mi. ebédlők. urljzobáf, KárpitomSzsilt. aekMg"**1- 
Mztalok. minden kivitelben. A k’alHei 

remekei. Kedvező fizetőit leltétele .
Bndapurt, Vili., Üllől-Ut V>.

Márta öten sarok. « klinika mellptt.
Aastaloettsem a B oPapest. VIUántoMBoaJ^

JÓZSEFVÁROSI BUÍOÍuuxn

R
Pehírbutortrdbdrollon a tydfbanl

OPtNItBiaMír
TBKIMTM FBM.ee •***
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Gyanús icngMufetitótal miatt 
letartóztattak szegeden

Szeged, szept. 13.
Vasárnap hajnalban a budapesti sre- 

tnélytönat megérkezése után egy jólöltözött 
fiatalember a Tisza Szegedi oldalán 

a vasúti hidat tényképezte le.
’A detektívek, akik a fiatalember munkáját 
állandóan figyelték, előállították a rendőr
ség központi ügyeletére, ahol

Buehholz Péter egyetemi hallgatóként 
igazolta magát 

és elmondotta, hogy édesatyja szabómé? er 
és Budapesten a Szentkirályi-utca 11. sí

Ernsxt Sándor 
népjóléti miniszter nyilatkozik 
a Hétfői Naplónak a fővárosi 
lakásproblémák megoldásáról

Ha a vittenyofi tcsstabbodnána^, sor fieriilfiet a lafiásiiayi 
bixtos SatásfiBrinefi ^isxdlesitistlre

A kormány szükségrendeletei, amelyek 
áz államháztartás szanálását célozzák, su- 
lyos helyzet elé állították úgy a háztulajdo
nosokat, mint a lakókat. A háztulajdonosok 
erősen panaszkodnak, hogy a kormány adó
emelési törekvései főként a háztulajdont 
sújtják. A lakók viszont attól tartanak, 
hogy a háztulajdonosok megkísérlik a nö
vekvő adőtethéknek a lakókra való áthárí
tását. Úgy tudjuk, hogy a fő-árósi lakás
kérdés problémái magát Ernszt Sándor dr., 
népjóléti minisztert is élénken foglalkoztat
ják. Éppen ezért érdeklődtünk ebben az 
ügyben magánál a népjóléti miniszternél, 
akitől megkérdeztük, hogy a mai súlyos 
gazdasági viszonyok között milyen intézke
déseket tervez a lakásproblémával kapcsola
tos bajok elhárítására.
EKNSTt BÁNDÓK dr., népjóléti miniszter 

a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

Magam is súlyosnak tartom a helyzetet 
és éppen ezért elhatároztam, hogy infor- 
mál tatom magamat minden irányban. Már 
folytattam is sokféle tanácskozásokat, ame
lyek alapján teljesen tiszta képet igyekszem 
kapni úgy a kereskedők, mint általában a

Sorozatos halálos 
szerencsétlenségek a 

vasárnapi párisi autóversenyen
Belerohant a tömegbe a versenygép

PárlzA, szeptember 13.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

Jelentéee.) Vasárnap tartották meg a Pont' 
á-Matqua-b&n rendezett autóversenyeket, 
amelyeken súlyos szerencsétlenségek tör
téntek.

Az első súlyos baleset a verseny közepe
táján történt, amikor Cormil versenyző 

kocsijával belerohant egy másik ver- 
aenyzőnek, BriMonnak gépébe.

Brlsson autója pozdorjává tört s rendkívül 
súlyos sérülésekkel húzták ki a kocsi rom
jai alól a versenyzőt, akit azután kórházba

A lóversenyszenvedély juttatott 
rendőrkézre egy sikkasztásért 

körözött tisztviselőt
NagykanlMa, szeptember 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelen- 
tésé.) Érdekes körülmények között kerüli 
rendőrkézre Andri Ferenc magántisztviselő, 
Akit

Mgl OvérG Jelentett fel váltóhamisításért.
Andri egy ügyvédi Irodában volt alkalmazva, 
majd elbocsátották onnan a akkor történt, 
hogy váltót hamisított fivére nevére, kinek 
EahíMára megindult ellene az eljárás. A nagy- 

anlasai törvényszék
hathőnapl börtönre ítélte,

ót a alkkaieláaért élűéit tisztviselőnek be kellett 
volna vonulni a fogházba. Andrit azonban

e»P*rk)*rs tekintő érkéijre* dili szobáiban is.m.

alatt lakik. Előadta azt is, hogy egyetemi 
tanulmányainak rendezése céljából jött Sze
gedre, ma reggel a napfelkeltét akarta /<•- 
fényképezni. A rendőrségen Buchholz Pé
tert letartóztatták, majd előhívták a fiatal
ember fényképezőgépében elhelyezett le
mezt.

A fotográfián tisztán látható a vasutl 
híd minden kontnrja.

A rendőrség telefonon érintkezésbe lépett a 
budapesti főkapitányság politikai osztályá
val, amelytől több gyanús körülmény tisz
tázását kérte.

lakók bérfizetési nehézségeiről. Felszólítást 
intéztem a Lakók és Boltbérlők Szövetségé
hez, hogy szolgáltassák be nekem a szük
séges adatokat. Most legutóbb pótlásra szó
lítottam fel az érdekelteket, mert bizonyos 
kérdésekben még nem látok tisztán.

— Ami azt a kérdést illeti, hogy milyen 
további intézkedéseket óhajtok tenni a jö
vőre nézve, erre végleges válasz ezidőszerint 
még nem adhatok, mert további, beható ta
nácskozásokra van szükségem.

Minden attól függ, miként alakulnak a 
gazdasági viszonyok az őszi hónapok

ban.
az állapotok súlyosbodnának, 
a szükséges rendelkezéseket.

Amennyiben 
megteszem 
Annyi bizonyos, hogv erélyesen fogok el
járni.

Nem lehetetlen, hogy sor kerül a lakás
ügyi biztos hatáskörének kiszélesíté

sére.
— őszre mindenesetre nagy programot 

készítek, amelynek a végrehajtásával meg
oldhatónak látom a lakásproblémát és at 
ezzel összefüggő szociális kérdéseket.

szállítottak. Brisson állapota olyan súlyos, 
hogy

az orvosok lemondtak életéről.
A verseny végén ujabb sutyos szerencsét

lenség következett be. Amikor az utolsó 
kört lefutották,

az egyik gép belerohant a közönség 
soraiba, ahol egész sereg embert legá- 

zolt.
A versenyautó alól egymásután húzták ki 
a súlyos sebesülteket. Három halottja és 
tizenhárom tulyos sérültje volt ennek a ka
tasztrófának.

ráhiába keresték Nagykanizsán, nem találtak 1 
sehol s ezek után

elfogatóparancsot adtak ki ellene.
A körözőlevél alapján kutattak most már 1 
egész országban utána, de nem került meg.

Tegnap egy budapesti kereskedő, aki azelőtt 
Nagykanizsán lakott,

meglátta a lóverseny téren a sikkasztásért 
körözött Andri Ferencet, amint nagyban 

JátsaotL
Tudta róla, hogy as ügyészség 
hívta rá a szolgálatot teljesítő 
figyelmét. A rendőr igazoltatta, 
lotta a főkapitányságon, ahol

beismerte, hogy valóban Ő
Andri Ferenc.

SS

keresi ét fel* 
rendörőrszem 
majd elAAlll-

• körözött

A fökapitúnységről Andiit a pestvldékl ügyész- 
ségre szállították át, majd Innen fogházőr kí
séretében

útnak Indították Nagykanlasára

• itt a törvényszék fogházába kísérték. így 
juttatta lőuersenyssenvedélye a hatóság kesére 
Andri Ferencet a hat hónapra ítélt sikkasttó 
tisztviselőt.

Köztisztviselőn Aruosarnoka
Budapest, IV kér., Kossuth Lajos-utca 9. szóm

Szövetkezetünknél bárki vásárolhat!
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nagyság ............................................................
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■Ilit EK
— Rendkívüli kiadás. Vasárnap d ál

ban a „Hétfői Napló” rendkívüli kiadásából 
tájékozódott a: ország közönsége a bia
torbágyi szörnyűségről. Szinte percek alatt 
repült szét a sok-sokezer lappéldány a rik
kancsok kezéből a közönséghez, amely úgy 
a fővárosban, mint a vidéken, egyforma kí
váncsisággal várt híreket a Biatorbágynál 
elkövetett vasúti pokolgépes merényletről. 
A „Hétfői Napló” kötelességének érezte, 
hogy a nagy nyilvánosság tájékoztatására 
siessen rendkívüli .különkiadásával. Tudósí
tóink a katasztrófát követő percekben a 
helyszínen voltak és szombat éjszakától on
nan adtak hirt a pokolgépes katasztrófa 
minden részletéről, amelyeket bő részletes
ségben vasárnap délben mindenki olvasott 
a „Hétfői Napló” hasábjain. Gyors és pon
tos hírszolgálatunkkal már azért is szolgá
latot tettünk a nyilvánossággal szemben, 
mert a kölöhs'ég soraiban a borzalmas me
rényletben kapcsolatban a legfantasztiku
sabb hírek- keltek szárnyra és találtak so
raikban hitelre. Halottak és sebesültek szá
zairól beszéltek mindenfelé. Szerencsére a 
nagy szerencsétlenségben ezek az alaptalan 
hírek végtelen túlzottaknak bizonyullak. A 
Hétfői Napló”-nak a szomorú valóságot 

regisztráló értesítései éppen ezért ezirány- 
ban ts hivatást teljesítettek, hogy gátat ve
tettek a fantázia Izgalmat keltő túlzásainak.

— Sírira, etfk Idő. Vasárnap hűvös, esőre 
hajló idő volt egész nnp. .4 Meteorológiai 
Intézet prognózisa szerint szeles, esős idő 
várható. ................................

— Ideiglenes Intézkedések a eseh-magyar 
áruforgalomra. Mint a Hétfői Napló már 
hetekkel ezelőtt jelentette, hogy a magyar 
és csehszlovák kormány a kereskedelmi 
szerződés végleges megkötése előtt bizonyos 
ideiglenes intézkedéseket léptetett életbe. 
A megállapodás szerint 1931 szeptember hó 
17-töl december hó 31-ig Csehszlovákiából 
Magyarországha húszezer tonna tűzifát — 
nem mint egyes lapok tévesen közölték 
20.000 kocsi rakományt — Magyarországból 
Csehszlovákiába pedig 20.000 hízósertést 
bocsátanak be mérsékelt vámtételek mellett. 
Ezen ideiglenes intézkedések mellett — mint 
annakidején jelentettük — a végleges ke
reskedelmi szerződés megkötésére vonat
kozó tanácskozások megszakítás nélkül 
folynak tovább.

— Gaal Gaszton beszéde Kiskunhalason. 
.Vasárnap Gaal Gaszton a független kis
gazdapárt több vezetőtagja: Dinnyés Lajos 
országgyűlési képviselő, Tildy Zoltán, Vass 
Sándor és Dalia Antal dr. kíséretében 
résztvett a halasi kerület képviselőjelöltjé
nek programbcszédén, melyen hosszabb 
beszédei mondott. Kijelentette, hogy nem 
akarnak mindenáron ellenzékiek lenni, de 
a jelenlegi többség nem garancia arra, hogy 
a kormány el tudja végezni nemzetmentő 
fclndntál. Sokszor lett volna alkalma — 
mondotta — a Bethlen-kormányban mi
niszteri tárcát vállalni, de elutasította azt 
magától, mert áthidalhatallnn ellentétek 
választották cl a rendszertől. Beszélt ezután 
nz : llashalmozásokról és a mammutjöve- 
élelmekről, mclveknek megszüntetését köve
telte. a tisztviselői fizetések redukciója he
lyett. A gyűlés közönsége nagy lelkesedés
sel fogadta Gaal Gaszton beszédét.

— Mlsllnguelte férjhez megy. A Hétfői 
Napló párisi tudósítója telefonálja: Misiin- 
gticllc, alti egv. éve távol volt a francia fővá
rostól. most Ismét beszéltet magáról. Arról 
tudnak n párisink, hogy Mistinquette férjhez 
megy. Vasárnap .társasági körökben sok szó 
cselt Mistinguette készülő házasságáról. A férj 
nevét még a beavatottak sem tudják, csak any- 
nyit állapítottak meg róla, hogy harminchét 
esztendős, hollandi származású, newyorki szín- 
házemher.

Ozialünket megszOntatjüli!
Frt'om otaaón kedvezd havi rérttetre *ánh«tó: háló, ebédlő, 
knnxba HS’AR’obáhos egy pánién, ebédlőhöz, eey ohPeet, 
mény ajándék. Szent István bútorcsarnok,István nttlrenklleoc

— Siihns . vlllamoagázoláa ■ Salgótarjánl- 
nlon. Súlyos kimenetelű villamosgázolás 
történt vasárnap reggel a Salgótarjdni-uton. 
Egv 24-es jelzésű villamos, amelyet Molnár 
Kálmán kocsivezető vezetett, elütötte Tóth 
Viktória 77 esztendős háztartásbeli asz- 
szonyt, akt az úttesten haladt keresztül. Az 
idős asszony későn vette észre a robogó 
villamost és nem tudott előle kitérni. Szem
tanuk állítása szerint a balesetért a kocsi- 
vezetőt fcle'öxség nem terheli, mert lefé
kezte a villamost, de már nem tudta elhárí
tani a balesetei. Tóth Viktóriát súlyos álla
potban a Kun-utcai kórházba szállították.

— Egy tlfuacoa nő ŐMceeaett a Teleki
téren. Tegnap délelőtt a Teleki-téri piacon 
egv 65 és esnek látszó egyszerűen öltözött nö 
eszméletlenül esett össze. Azonnal érteaitet- 
ték a mentőket akik kivonultak a helyszí
nére és megállapították, hogv a munkás* 
külsejű nő tlfuszgyanus: Kilóg Julianna 55 
esztendős háztartásbeli. A tifusggvanus be
teget a Szent László-kórhárba szállították s 
az esetről jelentést tettek a tiszti főorvosi 
hivatalnak. Az. utóbbi időben vidéki váro
sokban több tífuszéért történt és nincs ki
tárva. hogv a munkásnő valahonnan vidék
től hurcolta be a betegséget a fővárosba.

utres utcai tüntette Berlin 
tegnagyotth zsittótemptoma elült

Berlin, szept. 13.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap este véres utcai tünte
tések voltak Berlinben. Berlin legforgalma
sabb utcáján, a Kurfürstendammon ren
deztek a nemzeti szocialisták verekedést. 
Ugyanis a Kurfürstendamm egyik mellék
utcájában van Berlin legnagyobb zsidó
temploma. amely zsúfolásig telt meg vasár
nap a zsidó újév alkalmával. Este, mikor 
istentisztelet után kijöttek a hívők, a Kur
fürstendammon szembetalálták magukat a

Gyilkosság a Cobor-utcában
Agyonlőtt egy leányt az unokafivére

Vasárnap éjszaka jelentették a rendőrség
nek, hogy ft Cobor-utcá 17. számú házban 
gyilkosság történt:

Sáli Mária 27 éves leányt Mannllcher- 
fegyverrel agyonlőtte az unokafivére.

A leányt egy golyó érte és azonnal megölte. 
Késő éjszaka

rendőri bizottság ment a Cobor-iitcába, 
hogy tisBtázra a 'gyilkosság részleteit.

— Pesti betörők garázdálkodtak Debre
cenben. Debrecenből jelentik: Lebovits 
Sándor ruhakereskedő üzletét vasárnapra 
virradó éjszak? ismeretlen tettesek kifosz
tották. A betörök falbontás utján jutottak 
at üzletbe, ahonnan nagymennyiségű ruhát 
vittek el, amelyet autóra pakkolva szállí
tottak magukkal. Az autó rendszámán Bp 
jelzés volt s ebből arra következtetnek, 
hogy pesti betörök fosztották ki a debre
ceni ruhakereskedőt.

— Halálra akarta éheztetnl magát. Szom 
balhelyröl jelentik: Rohonc határában a falu 
lakój egy teljesen kimerült emberre akadlak. 
Mikor magához tért, elmondotta, hogy Ferbcr 
Jánosnak hívják. Abdalócról való és már egy 
hét óla nem evett, mert találmányát nem si
került szabadalmaztatnia. Rohoncon az élet
unt feltalálónak útiköltséget utaltak ki, hogy 
hazautazhasson, azután elbocsátották.

— A Koasulh-párt országos értekezlete. Az 
országos függetlenségi Kossuth-párt vasárnap 
értekezletet tartott, amelyen Rupert Rezső el
nök, Nagy Vince, Búza Barna mondottak hosz- 
szabb beszédet és végül határozati javaslatot 
fogadtak el, nmelvben tiltakoznak a kormány 
rendkívüli intézkedései ellen, követelik a titkos 
választójogot és a szabadságjogok kiépítését.

— Betörő járt a Herzog-palotában. Izgal
mas hetöröüldözés volt az elmúlt éjszaka nz 
Andrássy-uti Herzog-palotában. Tegnnp este 
nz Inas az egyik teremben világosságot látott. 
Benyitott, de abban 8 pillanatban valaki le
csavarta odabenn a villanyt. Rendőrért ment, 
azonban mire visszaérlek, a betörő az ablakon 
keresztül elmenekült.

— Hármas motorkerékpárszercncsétlenség 
Óbudán. Vasárnap délutón az óbudai Farkas
torki utón hnlndt oldalkocsis motorkerékpár
ján Schwarz Márton Kaas lvor-u. 7. sz. alatt 
lakó budapesti kereskedő feleségével és kis
lányával. akikkel kirándulásra igyekezett. A 
motorkerékpár azonban egy fának futott, fel
borult, a benneülők kiestek és olyan súlyos 
sérüléseket szenvedlek, hogy mindhármukat a 
Rókus-kórházba kellett szállítani.

— Eljegyzés. Skuts Dénes bankár leányát, 
Ibit, eljegyezte dr. Lusztig József orvos. (Min
den külön értesítés helyett.)

—. Jubileum. Deutseh Béla, a Fonciere Álta
lános Biztosító Intézet cégvezetője folyó hó 
3-án ünnepelte szolgálatának 25 éves jubileu
mát, amely alkalommal meleg ünneplésben ré
szesítették. Deutseh Béla hivatalos elfoglaltsá
gán kivül érdemes szakirodalmi működést is 
kifejt.

—- Felrobbantotta magát egy bányász. 
Különös módon vetett véget életének a 
nógrádmegyei Szered községben Nagy Mik
lós bányász. Nagy Miklós, aki szerelmi bá
natában vált meg életétől, nagyobb mennyi
ségű dinainitot tett széke alá, amelynek 
gyujtózsinórját meggyujtotta. A dinamit 
darabokra lépte a szerencsétlen embeit.

— Autószerencaétlenség romlott kolbász 
miatt. ' Szambát helyről jelentik: Sajtoskál 
mellett egy teherautó felborult. Utasai közül 
Heida Ferenc burgenlandi kereskedő és 
Pohl Margit bécsi leány súlyos sérüléseket 
szenvedlek, mig a harmadik utas: Stockin- 
ger Mátyás vámőrfelvigyázó belehalt se
beibe. A rendőrség kihallgatta a gépkocsit 
vezető Heidát, aki azt vallotta, hogy romlott 
kolbástt evett s attól olyan rosszul lett, 
hogy elvesztette önuralmát a kocsi felelt. A 
vizsgálat folyik.

— Szinte lehetetlen ét beszél is róla egész 
Budapest,* hogy milyen olcsón árusít a Beck 
Gyula-féle speciális kesztyű- és hm isnyaszak- 
üzlet (Budapest, -VH.. Erzsébet-körut 32). Be
széltünk a cég tulajdonosával, aki pár szóval 
leleplezte at olcsó árusítás titkát:

•— Egyedüli célom mindig az volt, hegy 
olcsón és jót adjak a közönségnek. Az olcsó
ságot úgy érem el, hogy hasznot alig kalkulá
lok és a tömeges fogyasztás révén rendkívül 
olcsón tudok bevásárolni

— Slrkflváaárlók figyelmébe. Szabó és Za- 
nottl cég X., Kőbányai ul 43/b, a fővárostól 
megvett nagytömegű márványsirkövet ujjácsl* 

I szólva, rendkívül élőn vöt árban bocsátja a vá
sárló közönség rendelkezésére. 

gummibotokkal felfegyverkezett nemzeti 
szocialistákkal, akik

Inzultálták és többeket véresre vertek.
A rendőrség riadóautóival ment ki a hely
színére, nhol már a tüntetők a kávéházak 
és üzletek kirakatainak rombolását kezd
ték meg. A Reismann-kávéházban 

két lövést adtak le
és a bárpultot is összetörték.

A rendőrség 80 tüntetőt őrizetbe vett.
Kihallgatásuk folyamatban van.

A jelentés szerint a gyilkosságot Német 
Lajos 47 éves férfi követte el, aki az 
Elektromos Müvek alkalmzottja és

már régebben udvarolt unokahugá- 
nak.

Németet a házbeli lakók
elfogták és rendőrnek adták át.

A rendőri bizottság megkezdte kihallgatá
sát.

— A paplrkorlátozó rendelet és a Hét
fői Napló A vasárnapi lapok már 
jelentették, hogy a kormány rendeletet bo
csátott. ki, amellyel az ujságpapirforgalmat 
szabályozza és korlátozza úgy a napi-, mint 
a hetilapok terjedelmét. Az uj rendelet a 
napilapokat és az időszaki lapokat eddigi 
terjedelmük 66°/o-ára csökkenti le. Termé
szetesen ez a rendelkezés érzékenyen sújtja 
a „Hétfői Napló”-t is, mely ezentúl korlá
tozottabb terjedelemben lesz kénytelen ol
vasóközönségét az eseményekről informálni. 
Igyekezni fogunk azonban a korlátozás el
lenére is az eddigi frisseséggel, pontossággal 
és jólinformáltsággal olvasóközönségünk 
rendelkezésére állani s biztosak vagyunk 
abban, hogy addig is, amig ez a rendelkezés 
meg nem szűnik, olvasóközönségünk ki
sebb terjedelmében is a régi szeretettel és 
lelkesedéssel fogadja majd igaz barátját: a 
„Hétfői Napló”-t.

— Harmincnégy kommunista bűnügye a deb
receni törvényszék előtt. Debrecenből jelentik: 
A törvényszék holnap kedden délelőtt kezdi 
meg annak a 34 kommunistának a bűnügyi 
tárgyalását, akiknek vezetője Bella Sándor hír
hedt kommunista volt. Valamennyiükct az 
állam és társadalmi rend felforgatására irá
nyuló bűncselekménnyel vádolja az ügyészség.

— A csongrádi főispán! állások. Szeged
ről jelentik: A szegedi városházán olyan hí
rek terjedtek el, hogy megtörtént már s 
döntés a csongrádi főispáni állások ügyé
ben. A hirek szerint megszüntetik a hód
mezővásárhelyi főispánságot és Mokcsay 
Zoltán vásárhelyi főispán hatáskörét Fai
kas Béla csongrádmegyei főispán látja el. 
A szegedi főispánság megmarad és a fő
ispán változatlanul Aigner Károly lesz.

— Ezer halottja van a bellzei tornádónak. 
Neutyorkból jelentik: Hivatalos becslés sze
rint a belizei tornádókatasztrófa halálos ál
dozatainak a száma meghaladja az ezret. 
Eddig hétszáz holttestet találtak meg. A 
legjobban sújtott városrészeket az elmúlt 
éjszaka felgyújtották, mert az irtózatos hő
ség következtében veszedelmes járványok 
fenyegettek. Át élelmiszerhiány oly naw. 
hogy helyenként már zavargásokra került 
a sor, úgy hogy a hatóságok kénytelenek 
voltak kihirdetni az ostromállapotot

— As ország egyik legnagyobb turistaházát 
avatták fel vasárnap. Pécsről jelentik: A Me- 
csek-Egyesület vasárnap ünnepelte fennállásá
nak negyvenéves jubileumát Nendtvich Andor 
polgármester elnöklésével. A jubilárls közgyű
lésen méltatták az egyesület működését, majd 
a közgyűlés után felavatták a Mecseken az 
egyesület uj turistaházát, amely egyike a leg
nagyobbaknak az országban.

— Felakasztotta magát egy napszámos. 
Pestszentlőrincen, a Deutsch-puszta közelében, 
akasztott ember holttestére bukkantak az éj
szaka. Rendőri bizottság szállt ki a helyszínére 
és a halott zsebében talált iratokból megálla
pították, hogy Racskó Mátyás 28 éves napszá
mos a halott. A fiatal napszámos nyomora 
miatt vált meg at élettől, holttestét a törvény
széki orvostani intézetbe szállították.

— Meg akart halul az asztalosmester. Ser- 
sztn József 54 éves asztalosmester Pestszent
lőrincen, Erzsibe! királyné-ut 24. sz. alatti la
kásán borotvával felvágta balkarján az ereket. 
Súlyos állapotban a Rókus-kórházba szállítot
ták.

— Nem szabad pesszimistának lenni, amig a 
magyar üzleti éleinek olyan eleven és nagy
szerű Üzleti szerve vRn, mint a Köztisztviselők 
Árucsarnoka (1V„ Kossuth Lajos-u. 9. zz.), 
amely — gazdag és sokoldalú áruraklárával, 
valamint rendkívüli előnyös, a mai súlyos vi
szonyokkal, illetménycsökkenésekkel számoló 
árainál fogva — nemcsak a köztisztviselőtársa
dalomnak, de az egész úri magyar középosz
tálynak egyik legkedveltebb és legkeresettebb 
bevásárlási helye. Az őszi szerón már teljes 
erővel megindult a Köztisztviselők Arucsar- 
noka halaimé* ruházati osztályán, bútor- és 
lakberendezési, edény-, játékáru-, könyv- és 
paplrániosztályaihnn, ahol a vásárlók mindent 
egy helyen fél és olcsón szerezhetnek he. A 
Köztisztviselők Árucsarnoka mai hirdetésére 
ezúton is felhívjuk olvasóink figyelmét!

— A gyomorfájás, gyomornyomás, bóL 
sárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emész« 
tés, fehér nyelv, kábultság, fülzúgás, hal* 
vány arcszín, kedvetlenség a természetes 
„Ferenc József" keserűvíz használata által 
sok esetben elmúlik. Az orvosi világ a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar 
Ferenc József-vízrŐl, mert hatása meghíz- 
haló és rendkívül enyhe. A Ferenc József 
keserfivíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— Rejtélyes haláleset a szállodában. Va
sárnap este bejelentés érkezett a főkapitány
ságra, hogy a Baross-téri fmpertaf-szálló 
első emelet 122. számú szobájában holtan 
találták Kriszhaber István negyvenéves 
bácskai földbirtokost. Kriszhaber néhány 
nap előtt nyittatott magának szobát a szál
lodában, ahol már régen ismerték öt. Búcsú
levelet nem hagyott hátra, valószínűnek 
tartják, hogy szivszélhüdés ölte meg. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe 
szállították.

— Borzalmas családi dráma Párls melleit. 
Párisi tudósítónk telefonálja: Páris mellett 
Manchenban borzalmas családi dráma történt 
vasárnap. Egy Cvadroppl nevű huszonnégyéves 
spanyol származású vasalónő féltékenységi je
lenetek közben lelőtte a férjét, majd férjének 
barátját, aki a lövöldözésre berontott a szó- 
bába. Mindkét férfi meghalt. Az asszonyt elfog-

— Egy azerződésnélküll színész öngyilkos
sága. Pesterzsébeten, a Kmrtíg-utca 7. sz. bár- 
bán az elmúlt éjszaka ismeretlen méreggel 
megmérgezte magát egy állásnélküli fiatal szí
nész. Dinga Gyula 31 éves színész pár hónap
pal ezelőtt még egy vidéki társulat szerelmes 
színésze volt, ebben a szezonban azonban nem 
újították meg szerződését és igy állás nélkül 
mnradl. Több helyen is próbálkozott, de sehol 
sem sikerült elhelyezkednie. Végső elkeseredé
sében határozta el az öngyilkosságot. Búcsúle
velet hagyott hátra, amelyben bejelenti, hogy 
anyagi okokból kell megválnia az élettől. Sú
lyos állapotban szállították a RőAus-kórházba.

— Betörők jártak Újpesten az éjjel. Az e|. 
múlt éjszaka betörők jártak Deutseh Samu di
vatárukereskedő Újpest, Arpád-ut 29. szám 
alatti üzlethelyiségében. Az ismeretlen tettesek 
álkulccsal hatoltak be a helyiségbe és eddig 
meg nem állapított értékű árut vittek el. A 
nyomozás megindult.

— Kolerajárvány Barrában. Londonból je
lentik: Bazrában az elmúlt négy hét alatt 415 
ember kolerajárványnak esett áldozatul. A 
kórházakba összesen 787 kolerabeteget szállí
tottak be. Az angol repülőcsapatok izolálták 
és mindeddig megmenekültek a járvány elöl. 
A vidékről és a sivatagból tömegesen érkeznek 
arabok, hogy beoltássák magukat a kolera 
ellen. h

— Lemondott a Steler-Helmwehr két fő
parancsnoka. Grácból telefonálják a Hétfői 
Naplónak: Dr. Friémer és Rauter, a Steier- 
Heimtvehr két fővezére a vasárnapi esemé
nyek után elhatározták, hogy tisztségükről 
lemondanak. Már be is adták lemondásu
kat és kijelentették, hogy a puccsot be
fejezettnek tekintik.

— A debreceni bőr kereskedők a Befa
gy ár és a bőrkartell ellen. Debrecenből je
lentik: Vasárnap délelőtt az Ipartestület 
székházában a bőrkereskedők és iparosok 
gyűlést tartottak, amelyen a Bata-gyár le
telepedése ellen tiltakoztak. Szó esett a bőr- 
kartell működéséről is, amelyet élesen bi- 
ráltak. A gyűlés határozati javaslatot foga
dott el, amelyet a debreceni kereskedelmi és 
iparkamara utján juttatnak el a kereske
delmi miniszterhez s amelyben a magyar 
kisiparosok érdekeinek megvédését köve
telik.

— Leesett a kerékpárról, elgázolta az autó, 
meghalt. Pécsről jelentik: Németh József ló
ápoló tegnap a pécsi Rákóczi-uton haladt ke
rékpárjával, melyről leuzuhanL - A következő 
pillanatban a mögötte haladó városi öntöző- 
autó elgázolta. Némethet kórházba szállították, 
ahol ma meghalt.

— Gázol az autó. Vasárnap délután Szent
endrén egy Pest felé tartó hatalmas túrakocsi 
elütötte Maricha József tizennyolcéves pék
inast. Az autó azonnal megállt s tulajdonosa 
részesítette plső segélyben a szerencsétlenül járt 
fiatalembert. Megállapították, hogy a kocsi tu
lajdonosa a budapesti svéd konzul volt. A sze
rencsétlenül járt pékinast pedig az újpesti men
tők a Bakay-klinikára szállították. Állapota 
életveszélyes.

Emeletes vitte
Hilvöevölgyben, modern, nagyméretű lakásokkal, 
vIHamoemegAIIAnAI, olcsón eladó. Többezer rit
kaszép rózsafával, tolnzáz nemes gyümölcsfával, 
a legszebb fenyőkkel és egyéb díszfákkal be- 
Íltetett parkban, 1500 négyszögöles területen, 

ditó, kitűnő pormentes levegője folytán kllmetl- 
kns gyógyhelynek kiválóan alkalmas. „Vitte at. 
Székely Jenő bankház, Budapeat, V., Zoltán-n. tí-

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A tolyó 
tanévben is nyit a Budapesti Kereskedelmi 
Akadémia 5 hónapos esti tanfolyamokat alkal
mazottak és oly egyének részére, akik keres
kedelmi iskolát nem látogatlak. Tantárgvrk: 
könyvvitel, keresk. számtan, keresk. levclerM. 
keresk. ismeretek stb. As előadások hMeflkwt 
négyszer, este H7-IŐI 9-ig tartatnak. A hallga
tók előképzettsége szerint több csoport nyi'«k* 
A beiratások « hó 9-én megkezdődnek és foly
tatólag tartanak as egyes csoportok megalakí
tásáig. Beiralási dij 6 pengő. Beiratkozni leMt 
az igazgatóságnál. V., Atkotmáng-utca 11, d. e. 
8— 1-ig és este H7—8-lg Tájékoztató az intéw 
kapusénál kapható. Telefon: JO—ft—47

BZAKORVO?
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SZÍ 1W HÁZ — MOZI
Szedő-puccs — Ferenczy ellen

Ferenczy Károly háta mögött társigazgatója konzorciumot 
akart alapítani a szinház bérbevételére — Miért húzódott 
a szinház válsága és miért nem juthat kenyérhez kétszáz 
ember? — Zárt ajtók mögötti tárgyalások Molnár Dezső

nél, a Színész Szövetség igazgatójánál
A Városi Színház elölt minden délelőtt nagy 

tömeg álldogált. Szegény, éhes színészek, kó- 
listák, díszletező munkások lesik-várják a hí
reket, hogy mi is lesz sorsuk: kinyilik-c vagy 
zárva maradnak a nagy színház kapui? A meg
oldás azonban egyre késett, a válság egyre hú
zódott tegnapig, amikor a városházi hármas 
színházi bizottság háromnapos, hétfőn délelőtt 
ultimátumot küldött Ferenczynek kötelezett
ségei teljesítésére. Bármily váratlan is volt ez 
az ultimátum, nem érte olyan készületlenül 
Fcrenczy Károlyt, mint

az ■ leleplezés, amelyet színházának két 
•Ml* és a szín észszövetség igazgatója kö- I 
rölt vele és amely furcsa belső, titkos 

harera vetett fényt.
Ferenczy Károly a múlt szezont körülbelül 

40—45.000 pengős deficittel zárta, bár ekkor 
már körülbelül százezer pengőt ráfizetett a 
színházra. Szedő Imre, a színház gazdasági 
igazgatója kisebb, első helyen betúblázott köl
esönökkel segítette a színházat és egészen 
mostanáig úgy látszott, hogy Ferenczy oldalán 
harcol a szinház megnyitása és a szinház tag
lóinak kenyere érdekében. Az események azon
ban mást mutattak. Míg egyrészt Ferenczyt 
állandóan kölcsönök szerzésével hitegette és 
ezzel

egyre kljebb és kljebb tolta a válság meg
oldásának határidejét, másrészről jelentke
zett Molnár Dezső dr.-nái a szinház volt 
rendezőjével és két eminens tagjával együtt.
A Színész Szövetség igazgatója, aki mint ezt 

Ferenczy Károllyal tegnap Molnár Dezső kö
zölte. azt a propozlciót telte Szedő Imre, hogy 
ő hajlandó harmincezer pengővel a színház 
vitelére egy konzorciumot alakítani, akkor, 

ha Ferenczy Károlytól sikerülne a bérletet 
elvenni.

Ebben az esetben ö hajlandó Ferenczy Károly- 
nak négyszáz pengő havi fizetést és ha a szín
házban szerepet játszik, esténként húsz pengő 
felléptidijat biztosítani. Bár Molnár Dezső 
ózonnal felvetette ennek az ajánlatnak a való- 
szinütlonségét, mert Szedő Imre és öccse, Szedő 
Miklós, nem kevesebb, mint havi négyezer 
pengőt kaptak eddig a Ferenczy-rezsim alatt, 
mégis tárgyalásba bocsátkozott a Városi Szin
ház gazdasági igazgatójával.

Mindezekről természetesen Ferenczy nem 
tudót) és ö a maga utján- véres verejtékkel 
igyekezett megszerezni a szükséges tökét az 
induláshoz. Mivel a színház világítását, a plakái 
költségét, üzemi kiadását a város már magára 
vállalta azzal, hogy a ruhatár bérletét kapta 
érért éterébe, Ferenczy az eddig jól jövedel
mező büffét akarta bérbeadni. Ezekbe a tár
gyalásokba természetesen belevonta Szedő 
Imrét is, de

■ legnagyobb megdöbbenéssel tapasztalta, 
hogy minden tárgyaló fél a legrövidebb 

Időn belül visszalépett ajánlatával.
Mindezek tetejébe járult az is, hogy Feren

czy Károlynál a napokban végrehajtók jelen
tek meg, akik egy

nagyobb összeg erejéig foglalá't vezettek 
Ferenczy lakására Szedő Imre olyan adós 

sága miatt,
amelyre a bíróság Sredö Imre fizetését letil
totta, de ezt a Városi Színház adminisztrációja 
nem teljesítette.

Mikor idáig fajultak a dolgok és teljesen 
világos lett a kontroverzia a szinház két veze
tője közölt, Ferenczy Molnár Dezső támogatá
sával tárgyalásra szólította fel tagjait.

Egy levelet körözött tegnap a tagok között, 
amelyben a tagoknak el kell ismerniük, hogy 
Ferenczynek haladékot adtak a hátralékos és 
összesen huszonhétezer pengőnyi tartozása ki
egyenlítésére. Mikor már ezt többen aláírták, 
Molnár Dezső a levél körözését váratlanul

eltiltotta.
ügy látszott, hogy a hétfő reggeli terminusra 

Ferenczy nem tudja kötelezettségeit teljesí
teni, amikor a tagok értesültek a Szedő-féle 
puccsról, Fcrenczy Károlyt lakásán fölkeres
ték és

reverzálist nyújtottak át neki.
Körülbelül tizenhétezer pengőről szól ez az 
elismervény, mig

a hátralékos tízezer pengő kifizetését Fe
renczy hétfőre vállalta.

Ebben az esetben nem lesz akadálya a Városi 
Szinház megnyitásának, ámbár egy egész se 
reg per fog megindulni Ferenczy és a Szedő
család között az anyagi ügyek dolgában. Egyik 
jellemző Ferenczy—Szedő-per anyaga a kővet
kező:

Mikor Ferenczy átvette a színházat a Sebes 
tyén-féle rezsimtől, minden tag bemondta azt 
az összegei, amelyet a sokszor írásban nem 
is lefektetett szerződés alapján Sebestyén fize
tett. Így Szedő Miklós Is előadta, hogy 1200 pen
gős havi gázsija volt Sebestyénnél, amiért sem 
mit sem kell teljesítenie, mert minden opera 
fellépésért külön 80 és minden operctt/ellépé 
sért külön 50 pengő jár. Ferenczy átvette az 
igy kiállított szerződést és

most kétségbevonja azt, hogy Szedőnek 
valóban Ilyen szerződése lett volna.

Sebestyén Géza ugyanis Ferenczynek kljeién 
tette, hogy eskü alatt fogja vallani azt, hogy 
Szedő Miklós az opercttfellépéseket fix gázsija 
ellenében volt köteles teljesíteni és er a tény 
ki is derül abból a perből, amelyet Szedő Imre 
a régi rezsim, Sebestyén Géza ellen indított.

Szedőék ezzel szemben több másféle anyagi 
követeléseket támasztanak Ferenczy Ká

roly ellen,
aki minden valószínűség szerint holnap mégis 
csak eleget fog tenni legsürgősebb kötelezett
ségeinek és a színházat a sok szerencsétlen és 
valóban éhes ember örömére megnyithatja.

Stób Zoltán

„A nagy hotel"
a legnagyobb siker

Uigszlnház
Irta, rendezte, fotografálta, előhívta: 

Csáky Andor gróf
A volt honvédelmi miniszter ha a legnagyobb htokban 
narasztszereplőkkel a birtokán hangosaimét készitett. 

amelyet a „Cinema League" Newyorkban a jövö héten bemutat
Sehol a világon nem riport az, ho arisz

tokrata dolgozik és magától értetődő, hogy 
az a társadalmi réteg, amely legkönnyeb
ben érheti el a tudományok és a művészei 
minden területét és utazásaival gyakorlati 
tapasztalatokat szerezhet bármilyen vi
szonylatban — ezt hasznosítsa. Egy-két di
lettánsnak sikerült elrontani az arisztokra
ták munkaszeretetének és munkabírásának 
komolyságát, de erre most fényes módon 
cáfol ró egy közismert mágnás: Csáky An
dor gróf, az öltevényi minlagazda, Csáky 
Károly volt honvédelmi miniszter fia.

Kedves, rendkivül szimpatikus arcú a 
fiatal gróf, al>i nem is olyan fiatal, hiszen 
harminchat éves. Olt, ahol mulatozásról, ki
lengésről, heccekről és brauvurokról van 
«ó, sohasem emlegették Csáky gróf nevét, 
aki évek hosszú sora óta édesanyja ölte- 
vényt birtokán gazdálkodik.

■ Irodájának fala tele van aranyérmek- 
k'l, kitüntetésekkel és oklevelekkel, 

melyeket mint gazdálkodó kapott, de sok
kal büszkébb Íróasztala fiókjaira, ahol

saoelálpnUtlkal müveit, külföldi világ* 
lapoknak Irt közgazdasági cikkeinek 

1 Hiddnyait — éa vénéit őrxi.

Meri az ottevényi mintagazda, akit, mint az 
OMGE igazgatósági tagját is. nagy tisztelet
lel emlegetnek az nrinzlokrata körökben 
lelkének mélyén Urai költő és talán ez a vá
gyódása és ambíciója és tehetsége telte őt 
film-íróvá, rendezővé, operatőrré és labo
ránssá.

Éppen erről van szó, erről beszéltünk a 
fiatul Csáky gróffal, aki rendkivül szerényen 
és határozottsággal kér meg, hogy ne em
lítsük meg a riportban igazi nevét, mert

irodalmi tevékenységét Kőrltazeghy 
Andor néven folytatja.

— Higyje el — mondja—, néha ballaszt 
az, ha az ember komolyan dolgozik és 
arisztokrata. Én minden előítélettől és utó
gondolattól mentesen szeretnék a közönség 
elé kerülni, tisztán a munkámmal, nem pe
dig a születési és helyzeti energiával.

— Hallom, hogy filmet készitett, gróf ur?
— Igen — mondja nagy lelkesedéssel. — 

Sokat jártam külföldön, bújtam a műter
meket és többek között megállapodtam a 
„Cinema League** amerikai céggel, hogy 
egy magyar tárgyú filmet készítek nekik, 
természetesen

nem mézbe mártott, és villogd fehér 
ruhadarabokkal.

„Vadorzók** címmel irtnm egv kedves vi
déki történetet, amelynek talán az a legna
gyobb érdekessége, hogv

eredeti dunántúli parasztszereplákkel 
és más helybeli emberekkel késsttlt.

így például az egyik főszerepet főerdészem, 
Pfchlol János játssza. Jól megtanultam a 
fotografúlást és saját felvevőgépem is van, 
és bizony nemcsak a film Írója, rendezője, 
hanem operatőrje és laboránsa is én va
gyok. Gyakran előfordult nz, hogy szerdá
tól szombatig ágyba sem jutottam, mert a 
lilm laboratóriumi munkáinak cgyrészét is 
magam végeztem. Ha valamihez hozzákez
dek, annak szeretek a végére járni — teszi 
hozzá.

— Kész van már a film?
— Tegnap fejeztük be a szinkronizálását, 

mert Angyal László ragyogó magyar mu
zsikát irt a filmhez. Holnap már

becsomagoljuk és küldjük ki Ameri
kába a példányt.

SZÍNHÁZI napló
A napokban mutatják be Kölnben Pau- 

tini—Horsányi Zsolt—Kodály-dalmüvét, 
a Iláry Jánost. Ez azért érdekes különösen, 
ínért éppen ebben a színházban utasít alt ti 
vissza néhány évvel ezelőtt a közönség 
rendkivül erélyesen, füttyökkel kísérve. 
Lengyel—Kodály pantomim jót, a Csodála
tos mandarint. Kár. hog.y Kölnben éppen 
erre a magyar daljátékra gondollak, amely 
tisztára hazai vonatkozásit naivitása és et
nográfiai érdekességei nélkül nem a: a va- 
lőr, amelyet egy külföldi nagy operaház
száz százalékig értékelhet.

Terézköruti Színpad 
uj rezsimje e héten

Siilanton-nélkúli 
mutatkozott be

olyan műsorral, amely szinte páratlan en
nek a kis színháznak történetében. Sala

hírlapíró ét színházi ember.

ASTORIA
filterem fis kfiufihfizltan

esténként

VERES KftROLY
cigány zenekar a játszik.

Ethnográfiai érdekessége, miatt is kell, 
ihogy érdeklődést keltsen a külföldön.

Csáky gróf aztán még elmondta azt. 
hogy komolyan gondolkozik azon, hogy iw- 
gybbb produkciókban is készítsen magyar 
filmeket, amelynek közgazdasági jelentősé
gét hosszasan fejtegette.

A

mon mellű utódja a nagy szerepekben Gár
donyi Lajos, akinek egyre jobban mélyülő 
humora uralja a kis szinház miisorát. .1 
törzsgárda, amelynek legagilisabb és legki
tűnőbb tagjai Komlős Vilmos, Berky József, 
Sárosi, a Icgkacagtatóbb női sztáron: Rajna 
Alice-on kívül néhány fiatal nötaggal sza
porodott, akik közül Sárosi Gizit, Csikós 
Rózsit említjük meg.

Komikusok Kabaréin néven szinházavntás 
volt e héten. A Rákóczi utón, a régi Taba- 

rin-mulató helyén nívós, elegáns kis szinház 
létesült, amelynek művészi vezetője Király 
Ernő, az ismert bonviván-szinész és Kelh'r De
zső, a kitűnő fiatal humorista. Első műsoruk 
messze kimagaslik a Rdkóczi-iit átlagos nívójá
ból. Belvárosi finomságú kis darabok, rendkí
vül mulatságos egyfelvonásosok, tréfák, magán
számok és ami fontos: rendkivül jó előadásban 
szórakoztatják a közönséget A műsort közép
pontjában Török Rezső darabja áll, amely 
Gombaszögi Ellának adott alkalmat ragyogó 
emberi humora érvényesítésére. A hölgytagok 
közül Báthory Sári. Mimi Print keltett kellemes 
feltűnést, mig a komikusgárda: Borost Géza, 
Heltai Andor. Keleti László. Ujváry Lajos, 
Pethes Sándor és még egy sereg kitűnő színész 
kapott sok tapsokat. Király Ernő egy pompát 
és finomhangulatu duettben mint színész is nagy 
sikert aratott. Ez áll egyébként az egész mű
sorra, amely az uj színház legjobb stdrtját 
lelentl. Itt említjük meg. hogy a szinház tit
kárául szertfídölt Kázm/ri Kázmér, az ismert

Filmpremierek
A KÉMSZOLGÁLAT.

Talán érdekesebb, izgalmasabb, idegfeszi- 
több mint maga a háború, az, ahogy a hábo
rút csinálják. ahogy a kártyákat keverik és 
ahogy az idegen kártyákba belenéznek az el
lenséges vezérkarok. A világháború legizgal
masabb, de egyúttal Icgemberibb részletei ta
lán nem az elszóródoti frontokon játszódtak 
le. haliéin a szaténokban csevegő szépasszo
nyok, lisztceskék és a minden alakban, for
mában mutatkozott kémek közölt. A berlini 
Ufa nemrég fejezte be az egyik legismertebb 
Rémtörténetről szóló óriáslilnijél, amely egy
úttal a legmegrázóbb és legidegitgalóbb hát
tere a szörnyű, véres világháborunok. Az 
orosz vezénylő tábornoknak német szárma- 
zásu feleségéről van szó, akit szerelmével ha
talmába korit n német kém: idealista kém, aki 
nz oktalan vérengzést akarja megelőzni és el
hárítani és német testvéreinek millióit akarja 
megmenteni- nz orosz gőzhenger letiprásától. A 
német vér feltámad az orosz generális fclosé- 
gílben is, szövetkezik a kémmel és idegmeg- 
rázó kalandok után cl is érik a céljukat. le
vegőbe repülnek a titkos orosz offenziva lőpor
magazinjai. A kém szerepet Willy Fritsch. az ün
nepelt filmsztár játssza szimpatikusán és rend
kivül sok meggyőző erővel. A női főszerepben 
pedig Brigitte Hóim mutat olyan formál, ame
lyet még sohasem ezelőtt. Megdöbbentő, hogy 
ez az asszony szemének egy villanásával, vagy 
éppen a mozdulatlanságával, mennyit mond (s 
mennyit fejez ki. Az Ufa ezt nz óriásfilmjét 
kedden mulatja be az Urániában.

I’ÁRIS ANGYALA.
Griffllhről, az órjósi nmérikai rendezőről, 

már régen hallottunk. Mintha filmjei elkerül
lek volna Magyarországot és éppen ezért an
nál nagyobb ölömmel üdvözöljük most, ami
kor ez a régi ismerősünk több kedves és sze
relőit ismerősünket hozza magával, n Páris 
angyala (Az utca leónval cimii filmjében. En
nek a filmnek főszereplője ugyanis Lupe Ve- 
lez, a gyönyörű és rejtelmes brazíliai film
sztár, akinek női partnere még a hasonlóan 
nagyszerű Jetin Gondol s kettőjük közölt pedig 
a pesti közönség régi kedvence: William Boyd 
all. Bár a? amerikai filmek elé most a német 
nyomult, ez a film mégis kivétel, mert nz Vni- 
led Artist európai produkciója. Ebben a film- 

Ihcn ugyanis Páris szerelme, humora, fénye 
csillan meg és bűbájos, kedves történetével le
nyűgözve tartja n nézőt. A Kamara és az 
Oriotii hétfői premierje valóban parádés lesz.

Monausa
elrablása

IHIIIIIIIHIIIMIIW

FÓRUM
WILLY FORST

parádés szerepe

bolvAry Géza
ezldel filmszenzációja
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Élre szöktek a „nagyok"

A középcsapatok tana vereséget szenvedtek — Kikapott 
a Nemzeti Debrecenben

Minthogy ■ Sabaria pontok helyett bírá
kat ment keresni, n forduló csonka volt, 
öt meccsen döntötték el a pontok sorsút s 
a pontéhségre jellemző, hogy

a mérkőzések közül egy sem voll dön
tetlen.

.Számszerűen n Hungária járt a legjobban, 
de nem sokkal maradt cl az Újpest és 
Ferencváros sem. A Nemzeti Debrecenben 
vesztette el veretlenségét és visszacsúszott a 
listflvazelő helyről, a Somogy viszont hiába 
próbálkozott Pesten . . . maradt a lista 
•Íján.

A HUNGÁRIA ÁTVETTE A VEZÉRLETET

1. 1 Iungária 4 pont 7:0 gólarány
2. Ferencváros 4 pont 14:3 gólarány
3. Újpest 4 pont 9:2 gólarány
4. Bocskay 4 pont 5:2 gólarány
5. Nemzeti 3 pont 5:6 gólarány
6. Vasas 2 pont 4:4 gólarúny
7. III. kér. FC 2 pont 4:7 gólarány
8. Budai „11“ 1 pont 2:8 gólarány
9. Attila 1 pont 2:8 gólarány

10. Kispest 1 pont 1:6 gólarány
11. Sabaria — pont 2:5 gólarány
12. Somogy — pont 0:4 gólarány

helyzeten kivül alig akadt jobb pillanat. A 8. 
percben védelmi hibából P. Szabó rúgta az 
első gólt, a 33. percben ugyanő fejelte a má
sodikat, a 37. percben pedig Auer húromra 
emelte a gólok számát.

Helycsere után a 8. percben ismét Auer rúg 
gólt, a 19. percben a kispesti Steiner éles 
ll-esévcl javít, de az előnyt a 32. percben P. 
Szabó ucvancsak 11-esböl növeli. A végered
ményt a 37. percben Rozgonyi hibájából Stei 
ncr pompás lövéssel állította be.

A tóvárosi közönség előtt 
gyöngén vizsgázott a Somogy 

III kér. FC-Somogy 2:0 (t:0)
A Hungáriául! pálya vasárnapi futballnagy- 

üzeménck első mérkőzése; a 111. kér.—Somogy 
bajnoki játéka egészen primitív futball volt.

Somogy fővárori bemutatkozása rosszul 
sikerült,

de a HL kerületiek, játéka is nagy csalódást 
kellett. Még jó, hogy a csatársorban ott van 
az öreg Drössler, aki — ha baj van — elhe- 
lyezi az ellenfél kapujában a maga góljait.

— Tempó Somogy... — hangzott mind- 
unlalan a biztatás az állóhelyről, még pedig 
igen sok torokból, jeléül annak, hogy a Pestre 
származott somogyiak teljes számban kivonul
tak csapatuk első'ligabeli premierjére.

Meglehetősen unalmas negyedórák teltek el, 
mire megszületett az első eredmény: a III. ke
rületiek gólja. A 39. percben

Drössler Lutz labdájával lefutott és a ha
tos vonalról Indított bombája a kapu el

lenkező sarkában kötött ki.
A második gól már szünet utánra maradt. 

A 8. percben
Drössler Ivei! labdája Birl feje fölött ért 

hálót.
Ezután már csak a III. kerület támadott és 

bár a csatársor kitűnő helyzeteket dolgozott 
ki, az eredmény nem változott.

Hét gólt lőtt a Ferencváros második bajnoki 
mérkőzésén is

Ferencváros — Budai 11 7:1 (3:1)
Idézzük cink vissza emlékezetünkbe a régi 

FTC—43-as meccseket, amikor a tribünről ön
feledten tapsoltunk a 33 FC szép csalárjátéká- 
nak. A 33-nsok támadlak. támadlak, azután a 
gólokat mégis az FTC-ÍMák lőtték. A végered
mény: a féltucat körül keringett, természetesen 
az FTC javára.

Igy ment ez vasárnap is. A pályáról a kávé
ház tükrei köré elszármazott meccsnézö talán 
nem is sejtette, hogy a nagy gólaránvu budai 
vereség mögött egy offenzív irányú játék áll. 
Mert — bármily hihetetlenül hangzik is —

Tízperces budai offenziva nyitotta meg a 
mérkőzést. A 10. percben

ferencvárosi roham, Kohut-beadán, Turay- 
gól!... 1:0.

A IS. percben már a kapuban volt Turay 
második gólja is.

A 30. percben Táncos lefutott és centcrezctl, 
az alacsony labdát Turay fejjel továbbította a 
hálóba. 3:0.

Tiz perc inulva esett a Budai 11 egyetlen 
gólja.

A Fradi bemutatja, hogy nemcsak szimpla 

a Budai 11 csaknem annyit támadott, mint n 
Ferencváros. Az eredmény tehát nem fejezi ki 
híven a meccs képét. A nagy gólarány magya
rázata:

„az egyiknek sikerül,
■ másiknak nem .. .**

Az ..egyik" a Ferencváros volt, a „másik": a 
Budai 11.

gólokat tud lőni, hanem komplikáltat is. 7:1.

Polgár szabadrúgása a rosszul vetődő 
Amsei mellett ért hálót. 3:1.

A második félidő nyitánya: ferencvárosi gól, 
amelyet Takács II. a 2. percben juttatott a ka
puba. A következő gól már csak későn szüle
tett meg: a 29. percben. Turay lőtte, aki ki- 
ugorva a csomóból, fedezetlenül maradt. 5:1.

A 40. percben Takács 11. lőtte a 6-ikat, majd 
az utolsó percben Sárosi a 7-ik gólt.

Csaknem botrányba fulladt a debreceni profimeccs
ajcskay -Nemzeti 3:1 (3:0)

Debrecen, szeptember 13.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése) A két jó formában lévő csapat nagyon 
szép és izgalmas küzdelmet vívott. A nagy
szerű mérkőzés azonban majdnem botrányba 
fulladt. Ugyanis Csárdás biró a második fél
időben egy, a közönség szerint, ártatlan hely
zetet tizenegyessel sújtott, ami

annyira felkorbácaoltn a közel 3000 főnyi 
közönség kedélyállapotát, hogy csak nagy- 
nehezen lehetett a nyugalmat helyreállí

tani.
A 10. percben Mdtéffy védhetetlen lövéssel sze
rezte meg a vezető gélt (1:0), majd a 27. perc
ben ugyancsak Mátéffy Gallina kapust is ki- 
driblisve, az üres kapuba sétált a labdával 
(9.O). öl porc múlva Tincse 20 méteres bőm 
bája repült a Nemzetiek kapujába (3.O).

lehetősége s Csárdás biró csak az esetben volt 
hajlandó a mérkőzést tovább vezetni, ha a 
rendőrség a közönséget csendre inti. Boross 
rendőrfelügyelő ekkor ugy intézkedett, hogy 
miután a közönség ellen semmi semmi kifogás 
nem lehel, a mérkőzést tovább kell folytatni. 
A Bocskay 10 emberrel játszott tovább, Vincze 
centcrhalfnak ment, de a csapat igy is kitü
nően állta meg a helyéi.

A kispesti „oroszlánbarlang" 
nimbusza erősen megingott...

Újpest - Kispest 6:1 (3:0)

A második félidőben a 
Bocskay kissé kényelme
sen kezdett, aminek nz 
lett a következménye, 
hogy a Nemzeti alaposan 
rákapcsolt. A 20. percben 
Kulik és Odry H tizenha
tosnál harcolt a labdáért, 
miközben Csárdás biró a 
helyzetet lefújta és a ti 
ze/icppes pontra mutatott. 
A Bocskay percekig Iliin.

Vincrc
leien lármával 

zést

kozott az Ítélet ellen, 
a közönség pétiig ék

éé pfujolással adott kifejő
nemtetszésének.

Rihórny a büntetőt belőtte (3:1). A csapatok a 
közép fel* tartottak, miközben Moorét egy 
meglegysése miatt Csárdás kiállította. Ekkor 
Újólag elementáris erővel ujult ki a botrány

A vereség réme győzelembe kergette a Hungáriát
Hungária—Attila 5:0 (0:0)

A Hungária első őszi budapesti mérkőzését 
nagy érdeklődéssel várták a drukkerek, akik
nek bizony

az első félidő nehéz csalódást okozott.
A védelemtől eltekintve ugyanis a kék-fehér 
csapat többi része kritikán aluli játékot folyta
tott, amelyet hirtclcnébcn magyarázni sem le
hetett.

Szünet után azonban megváltozott minden.

látogat át. ezek között azonban akad egy-két 
veszélyes is, igy mindjárt a 30. percben, amikor 
egy korner után Újvári csak nagy szerencsével 
tudja a felső sarokból kikolorni a labdát. A 
47. percben

Hauer—Cseh II.—Kalmár-akció követke
zik és a szőke center nem téveszti cl a 

hálót a jó akció után. 4:0.
Majd közvetlenül lefújás előtt Ticska ugrik 
meg, beadását Hirzer a tizenhatoson leállítja és

Igaz, hogy ekkor viszont a csatársor már át
csoportosított formában szerepelt és a Hauer— 
Cseh //.-jobszárny, valamint a Hirzer—Ticska- 
balszárny nagyobb átütő erőt is kénviselt.

A 10. percben Ticska beadásából Cseh II. 
lőtt fürgén gólt, majd a 17. percben

Hauer korneréből ugyancsak Cseh II. fejel 
remekül a sarokba. 2:0.

Egy perc múlva Ticska—Kalmár—Cseh IL— 
Ticska remek összjátékából a balszélső ér el 
u'jabb eredményt 3:0. Ar. Attila csak nagynéha

Ezerölszáz néző ment ki a messzefekvő kis
pesti pályára, de ez a nézőszám is soknak bi
zonyult. Gyenge játék folyt végig, mindkét 
csapat részéről s

remek lövéssel bevágja az utolsó gólt is a felső 
sarokba. 5:0.

A látottak alapján vegyes érzelmekkel távo
zott a közönség, amelynek egyrésze

vállán vitte ki Cseh H.-őt.
Az bizonyos, hogy valami hiba van a Hungária 
motorjában, de ugylátszik, ezen egyelőre át
csoportosítással is segíteni lehet. A közeljövő 
nehéz csatáira azonban ez a megoldás nem ígér 
biztos sikert.

Az Uszószövetség megindította a vizsgálatot 
Lenkei Magda amatőrsége ügyében

Lenkei papának különös tárgyalásai a pá
rizsi európabnjnoki verseny tartama alatt, 
szemet szúrt a nagy nemzetközi eseményen 
egybegyült sportemberek körében, mig a Ma
gyar Úszó Szövetség vezérkara kénytelen volt 
speciálisan magyar sportérdekből, no meg ép
pen Magda uszókarrierje érdekében, lenyelni a 
külföldi sportemberek epés megjegyzéseit.

A párizsi L'Auto legújabb száma most külö
nös és magyar szempontból érdekes hirt kö
zöl. Elmondja, hogy Godard kisasszonyt meg
hívták Londonba, ahol október 1-én Cooper 
kisasszony klubjának rendezésében nagy úszó- 
ünnepélyt rendeznek és a két híres hölgyuszó 
220 yardon fog indulni. Den Outién kisasszony, 
a hollandusok nyomán felfedezett kiváló úszó
tehetség nem fogadta el a meghívást, mert a 
táv nem felel meg neki.

alatt,
nemzetközi eseményen

déktalanul vizsgálatot Indított.
A MUSz még a mai nap folyamán levelet inté
zett a francia és az angol uszószövetséghez, 
valamint Cooper kisasszony angol klubjához, 
ugyanakkor bekéri Lenkeiék védekezését is.

Amennyiben a L'Auto ' ‘ ” * ’’
bizonyul, — igy mondják 
ben —

a MUSz haladéktalanul professzionistává 
nyilvánítja Lenkei Magdát.

Az iigy befejezése elé a közönség minden
esetre nagy érdeklődéssel tekint.

híradósa igaznak 
az uszószövetség-

P. Szabó Steiner
bár a Illák fölényesen győztek, az ő játé

kuk sem elégített ki.

Íl'gy Indult a mérkőzés, hogy remek küzdel
met sejtetett. De ésakhumar ellaposodott a já
ték s a gólokon is néhány elszalasztott gól-

UlifiBhlrU kerékpárok, 
varrógépek reszietre is 

„OIADAL" ThOkOlV-Ut 20.
(Keleti i». n.kftzeléb.) Kérlendlftiúnnké-a* twv árjegyzéket

„Lenkei Magdát is meghívták a versenyre" 
— írja n L'Auto —, ám n Párizsban tartózkodó 
Lenkei kisasszony közölte a londoni klubbal, 
hogy

csak abban az esetben Indul a versenyen, 
ha Cooper sporteg, csülete szerződést sze
rez részére egy londoni Muslc Hallban, 

mert ő hivatásos táncosnő."
A párizsi lap közleményéről a MUSz vásár 

nap szerzett tudomást és első dolga volt, hogv
Lenkei Magda amatőrsége ügyében hala-

Minden tipp megbukott 
az amaiőrtronton 
imatőrök vasárnapi bajnoki fordulója

nagy meglepetéssel végződött. így legelsősor- 
Lan meglepetés a Törekvés veresége, amelyet 
riválisa, a BSE mért rá utána következik az 
MTK súlyos kudarca az URAK csapatától. A 
Póstás veresége a „33" FC-tői, a BSzKRT P0’’*' 
vesztesége a III. kér TVE elh n és az UTE 
pontvesztesége a Fér. Vasutas ellen, szintén vá
ratlan. Az eredmények1 ,

BSE—Törekvés 5:3 (3.2), URAK—MTK 8:1 
(4:0), „33" FC—Póstás 1:0 (t:0). BSzKRT— 
III. kér. TVE 1:1 (0:0), Fér. Vasutas—UTE 1:1 
(1:0), FTC—Elektromos Müvek TE 2:1 (2:01-

A Belhlen-torl Színpad ragyogó u| műsorát kedden, 

szeptember 15 én. este parisban világsikert araion 
megüéilk a úszóink ts uizipúiúcsapatunK
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Az első magyar kecseszkecsken- 
bajnokság

’ A M.gy.r Birkózó Szövetség vasárnap este 
rendezte meg első alkalommal Magyarország 
ssabadstilusu birkozóbajnokságait. A műegye
tem auláját az érdeklődő közönség zsúfolásig

Kárpáti

megtöltötte. A szövetség előzetesen selejtező 
mérkőzések során kiválogatta súlycsoporton
ként legojbb birkózókat, úgyhogy vasárnap

este csak a legjobbak mérkőztek, akik bemu
tatták a szabadstilusu birkózás minden szép
ségét. A verseny mindvégig izgalmas és érde
kes volt a több meglepetést hozott .A végered
mény a követezkő:

Légsulybajnok: Zombory II. MAC. 2. Gyar
mati Testvériség. 3. Próka II. UTE.

Pehelysúlyban bajnok: Fehér I. FTC, 2. Tas- 
nádi MAC. 3. Fehér M. FTC.

KÖnnyürulyban bajnok: Kárpáti UTE. 2. 
Ambrus dr. MAC. 3. Beké UTE.

Ktsközépsulyban bajnok: Zombory I. MAC. 
2. Kamarás Herminamezci AC. 3. Próka I. UTE.

Nagyközépslyban bajnok: Péter Kispesti AC. 
2. dr. Papp MAC. 3. Matuska Törekvéi.

Kisnehézsulyban bajnok: Barbarits B. Vas
utas. 2. Vitkay UTE.

Nehézsúlyban bajnok: Varga BSzKRt. 2. Fe
kete Póstás.

Ön büszke szép és elegáns lakására, de na 
feledje el, hogy otthonát a jó és célszerű vilá
gítás teszi kellemessé és meghitté. A modern 
gyöngyfénylámpa kiméli a szemet és gazda
ságos. — Modern lakásba modern világítást: 
káprázásmentes és gazdaságos

A BBTE két, a Törekvés és az ESC egy-egy bajnokságot nyeri
Magyarország ezévi széniór és ifjúsági sta

féta- és csapatbajnokságait vasárnap délután 
mintegy 3000 főnyi közönség előtt bonyolította 
le a MASz a margitszigeti sporttelepen. Az 
egyes versenyszámok pompás és izgalmas küz
delmeket hoztak.

A széniórbajnokságok közül a BBTE ket
tőt, a Törekvés és az ESC egy-egy baj
nokságot nyert. Az Ifjúsági bajnokságokon 
as MTK, a DEAC, a MAC és a Törekvés 

osztoztak egy-egy bajnoksággal.
Meglepetésként hat a 4x100 méteren a BBTE 
győzelme, Paitz nélkül a komplett MTK ellen. 
Úgyszintén a Galambos nélkül felálló ESC 
győzelme is meglepetést keltett az 5000 méte
res csapatversenyben.
, A részletes eredmények a következők:

SZÉNIORSZÁMOK:
4x100 méteres stafétabajnokság: Bajnok: 

BBTE 43.2 mp., 2. MTK 43.3 mp., 3. BSzKRT 
45.8 mp. A győztes budai csapat tagjai: Barsi, 
Kovács, Szalay, Raggambi. A BBTE végig ve
zetett s az utolsó váltásnál másfélméter volt az 
előny Raggambi és az MTK Gyenese között. 
Ragyogóan izgalmas küzdelem után Raggambi 
félméterrel győzöd.

4x400 méteres sUfélabajnokság: Bajnok: 
BBTE 3 p. 28.4 mp., 2. MAC 3 p. 31 mp., 3. 
UTE 3 p. 32.8 mp.

Az első váltásnál még az UTE Sugár révén 
Jvezetett 10 méterrel Gerő III. előtt, a BBTE 
40 méterrel a harmadik helyen feküdt. Ezt a 
há Irány PízáTayí el jesen ~ behozta és elsőnek' 
váltott. A staféta harmadik tagja, Kovács is 
megtartotta elsőségét s a könnyedén futó Barsi 
15 méterrel győzött a MAC ulolsó tagja, Nagy 
Gézával szemben. A BBTE Zsitvayt nem in
dította.

4x1500 méteres stafétabajnokság: Bajnok: 
Törekvés (Bártfalvy, Hcrmann, Steffen, Go- 
mola) 17 p. 28.2 mp., 2. MAC 17 p. 31.4 mp., 
3. Vasas 17 p. 53.8 mp.

A MAC csapatában Belloni futotta az első

1500-at, mig a Vasas Kelent indította. Végig 
együtt futottak, s meglepetésre Belloni két mé
terrel előbb váltotta Bcjczyt, mint Kelen Pro- 
hászkát. Bejczy folyton növelte előnyét s mint
egy 40 méterrel váltotta Szerbet. A Vasas és 
a Törekvés futói szinte 100 méterenkint előz
ték egymást. Szerb ezúttal is gyengén futott, 
úgyhogy a Vasas és a Törekvés fokozatosan 
megközelítette, sőt 1200 méternél be is érte. 
Szerb ekkor ijedten finiselni kezdett s 10 mé
ter előnnyel váltotta Szabói, akit a Törekvés 
Gomolája hamarosan megelőzőit s végig veze
tett előtte. Csöngetéskor Szabó még próbálko
zik a megszökéssel, de Gomola Is erősít s a fi
nist jobban bírja, úgyhogy Szabó 50 méter
rel a cél előtt teljesen lelassított.

5000 méteres ötös csapatbajnokság: Bajnok: 
Egyetértés SC 60 ponttal, 2. MAC 64 ponttal, 
3. MTE 73 ponttal. A győztes ESC csapata: 
Eper, Majorossy, Hegedűs, Gégénv, Osuszth. 
Egyénileg: 1. Hevele SOAC 15 p. 42.8 mp. 2 
Németh MTE 15 p. 43.2 mp., 3. Szerb MAC 
15 p. 48.4 mp.

IFJÚSÁGI SZÁMOK.
4x100 méteres staféta. Bajnok: MTK (An

gyal, Aranyossy, Rovó, Zlmonyl) 45.4 mp., 2. 
MAC a) csapata 45.5 mp., 3. MAC b) csapata 
4G.6 mp. A kék-fehérek mellbedobással győz
tek.

4x400 méteres staféta. Bajnok: Debreceni 
EAC 3 p. 35.6 mp., 2. MAC A) csapata 3 p. 
38.6 mp., 3. UTE 3 p. 4t.4 mp. A győztes 

-DEAG csapata: Zimrik, Szenliványi, Köstner, 
Aradi.

4x1000 méteres staféta. Bajnok: MAC (Mé
száros, Fábián, Paulik, Kristóf) 11 p. 14.6 mp., 
2 UTE 11 p. 19.2 mp.. 3. FTC 11 p. 39 mp. 
A MAC könnyen győzött, mivel az FTC futói 
az első váltásnál elejtették a botot s igy a to
vábbi versenyben jelentéktelen szerepet ját
szottak.

8000 méteres ötös csapatbajnokság. Bajnok: 
Törekvés 49 ponttal, 2. MTK 61 ponttal, 3. 
Egyetértés 74 ponttal.

TUNGSRAM
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KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
Nurmi 20.000 néző 

előtt futott Berlinben
Berlinből jelentik: A charlottenburgi Sta

dionban 20.000 főnyi közönség előtt mutat
kozott be a finn „gépember": Nurmi a né
met fővárosban. A tizezerméteres futamban

MEGLEPETÉS AZ AMERIKAI TENNISZ- 
DÖNTÖBEN

Máriássy dr. a cseh 
az osztrák 
a svéd 
az olasz és

Ellsworlh Wines nagy meglepetésre a döntő- 
bői Gcorges Lőttől négy szett után kiverte.

LADOUMEGUE UJ VILÁGREKORDOT 
FUTOTT

A colombesi stadionban Ladoumegue 
francia világrekorder a háromnegyed angol 
mértföldes (1200 m.) síkfutásban 3.00.6 mp. 
idővel uj világrekordot fűlött és 2.2 mp.-cel 
javította meg az amerikai Conneff eddigi, 
rekordját. Második helyen n finn Purie 
Elmar végzett 1 niéterrel Ladoumegue möJ 
gött. A három mérlföldcs (4827 m.) sík
futást a finn Lechtinen nyerte 15.26 mp.-cel. 
A 800 méteres síkfutásban a svájci Paul 
Martin győzőit 1.55.6 mp.-cel.

PRÁGAI FUTBALL:
Prága, szept. 13.

I. ligabajnoki labdarugómérkőzések: Slavia—1 
Viktória Ziskoxv 3:2 (2:1), Sparta—Cechie Kar
iin 1.0 (0:0), SK. Náchod—SK Kladno 5:2 (2:1)*) 
Viktória -Pihen—Bohemians 3:í (2:2).

a spanyol 
mérkőzésről, a revánsról s az előkészületekről beszél — A program 
őszre: 5 mérkőzés után 7 ponttal fordulni az Európa-kupában

indult és ismét régi nagyságában, könnye
dén, szinte játszva futott 31 perc 19.2 mp.-es 
időt. A második Syring volt, aki alig 50 mé
terrel maradt cl Nurmi mögött s ideje 31 p. 
26.2 mp., ami nagyszerű uj német rekordot 
jelent.

A NÉMETEK SÚLYOS VERESÉGE
AZ OSZTRÁKOKTÓL

(Sok sebtől tarkállik a magyar 
futball teste, de valamennyi között 
az 5:0-ás olasz vereség fáj a legjob
ban. A reváns vágya füt mindenkit, 
no és a kapitányt a legjobban. 
Máriássy dr. egyszer meghitt baráti 
körben fogadalmat tett, hogy min
den erejét a revánsra összpontosítja: 
„Az az egyetlen célom, hogy az 
Európa-Kupa a miénk legyen” — 
mondta akkor. S azóta*... Nincs 
nagyobb baj. Megyünk az utón — 
Nápoly felé, ahová december 13 án 
visz el a jósorsunk. Vagy ki tud fát... 
Nézzük csak az előkészületeket. 
Beszél a kapitány.)

— — Hogy állunk a cseh meccsel, kapi
tány ur?

—r Röviden: nincs jobbszélsőm, betső 
trióm, kapusom és bizonytalan a védelem 
felállítása is. Ez a mérkőzés viszont csak 
próba az osztrák meccs előtt, persze a 
próba minden látszata nélkül, mert hiszen 
a csehek ellen is győzni kell. A próbának 
nem szabad az eredményesség rovására 
menni.
f — Ezek szerint . . .

— ügy van! Az Őszi program nagy tétete 
az osztrákok elleni mérkőzésünk. Ha ko
moly reménységgel akarunk tüzbe Indu'ni 
az olaszok ellen, akkor az osztrákokat meg 
kell vernünk. A tavaszi programomat most 
az őszre Is áthoztam. Az volt ugyanis a kai- 
'kuláciőm, hogy a nagy ellenfelektől idegen
ben megelégszem a pontszerzéssel is, szóval 
a bécsi és prágai meccsen őrültem a dón- 

Zsoldos as*

tétlennek is. Itthon könnyebben boldogu
lunk velük. Ez a kalkulációm az olaszok
kal szemben is. A számításom eddig be
vált. Ami azt jelenti, hogy ha tovább is igy 
megy, akkor öt meccs után hét ponttal 
vezetve fordulunk a tavaszi szezonba.

— Mi a terve az osztrákok után?
— A svéd meccs hasonló lesz a jövő 

vasárnapi cseh meccshez. Az utolsó simítá
sok meccsét sejtem a magyar-svéd mérkő
zésben is. Az osztrákokhoz a csehekén, az 
olaszokhoz a svédeken keresztül vezet az 
ut. A svéd mérkőzés után jön a nagy elő
készület. Minden héten erős és komoly 
munkában hozom majd Össze a válogatot
tat, mert hiszen az olaszok a szezonjuk 
derekán, formájuk tetőpontján várnak min
ket. Oda csak tökéletes kondícióval mehe 
tünk el. Ebből a szempontból hallatlanul 
nehéz a válogatott csapat őszi szezonja: 
három hónap alatt öt nehéz mérkőzés! Cseh- 
osztrák-svéd-olasz-spanyol! Mindez szeptem
ber 20-tól december 20-ig. Közben csapa
tainkat a kengérgond külföldre hajtja s igy 
lulaidonképpen egy roppantul igénybe vett 
iátékosanyag áll maid csak rendelkezésre. 
'A kapitányi homlokon kapitányi gondok 
futnak ráncba: csöndesen hümmög.) Maid 
meglátjuk! Az a tervem, hogy a nánolm 
meccsre jóval előbb indulunk a szokottnál 
Legalább már szerdán. Vagy Bolognában 
pihenünk meg és tartunk tréninget, vagy 
pénteken Ndpolnhan. Ez nagyon fontos o 
siker szempontjából. S azután .. .2

Mit jósoljunk? Talán felvirrad a mi napunk 
is. A közönségünk nAgyon szerény: megelég
szik egy icipici 1:0-á.i győzelemmel is. Hiszel 
a tulajdonképpeni reváns upk jövőre lesz - 
Budapesten.

Becsből jelentik: A Hőbe Warten ,50.000 néző 
cljált játszották le az osztrák-német válogatott 
mérkőzést, melyet az osztrákok 5:0 (2:0 arány
ban nagy fölénnyel nyertek meg. A németek 
egy percig sem voltak komoly ellenfelei az 
osztrákoknak, akik végig kezükben tartották a 
meccs sorsát. Már a harmadik percben gólt 
értek el az osztrákok Sindelar révén, aki a 
mezőny legjobbja volt. Sindelar összesen há
rom gólt lőtt, mig a másik kettőt Schall és 
Schneider szerezte. Olscn biró kifogástalanul 
látta el feladatát.

A BÉCSI RAPID KETTŐS VERESÉGE 
BELGRÁDBAN.

(A Hétfői Napló tudósítójának tcle/onjclen- 
lése.) Bécs egyik régi elitcsapala: a Rapid ket
tős vendégszereplésre utazott Belgrádba. Szom
baton a Jugoslavijától szenvedtek a bécsiek 
3:2 (2:1) arányú vereséget, vasárnap pedig a 
BSK győzte őket 4:3 (2:2) arányban. A két 
jugoszláv vezető csapat pompás győzelme teljes 
mértékben igazolja a jugoszlávok utóbbi idő
bon elért szép győzelmeik realitását. Egyéb 
eredmények: Újvidék: Soko (Belgrád)-—Vojvo- 
dlna 5:1 (2:0). — Szabadka: SAND—SMTT 5:3 
(3:0). Bácska—ZSÁK 1:1 (1:1), Sport—Sloboda 
1:1 (1:1). — Zombor: Soko—Bezdáni SE: 
1:0 (0:0).

„SZÉP HELÉNA” UJ VILÁGREKORDJAI.
San-Franclscóból Jelentik: Helcne Madison a 

300 méteres gyorsuszásban 3 p 58 mp-es és az 
500 méteren 6 p 43.2 mp-es uj világrekordot 
úszott.

KÖRN1G VERESÉGET SZENVEDETT
A berlini STC nemzetközi atlétikai versenyén 

a 100 méteres futásban Jonath 10 8 mp-vel 
győzött Kömig és a holland Berger előtt. 800 
mp-en a finn Lnrva maradt verve BÖrk mögött, 
aki 1 p 56 7 mp-t futott.

AUSZTRIA KIKAPOTT DÉLNÉMET- 
ORSZÁGTÓL

Bicsból jelentik: A délnémet—osztrák Atléti
kai. mérkőzést „ 6ó:48 arányban • délnémetek 
nyerték.

IMM IMK! 
IMIM szerelmek!
D. W. GRIFFÍTH, a mester
rendező legnagyobb filmjében, 

címe:

Páris 
angyala

(Az utca leánya)
Zene: 1RWING BERLIN

Főszereplők:

LUPE VELEZ 
WILLIAM BOYD 
JETTA GOUDAL

PREMIER MA!
■A + ORION
Előadások kez
dete premier 
napján 6, 8, 10

(United Art/sts-film.)

Előadások kez
dete a premier 
napján’W.H-smo,
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Azangol Boothman lett 
a Schneider-kupa

győztese
London, szeptember 13.

(A Hát fői Napló tudósitójának jelentése). 
Vasárnap délelőtt ragyogó időben, több 
mint százezer főnyi közönség jelenlétében 
tartották meg a Schncidcr-kupóért vívott 
versenyt. Az egész világ nagy érdeklődéssel 
kísérte a modern repülőtechnika legújabb 
szédületes teljesítményeinek várható kime
netelét, amennyiben a múlt héten

főbb angol pilóta óránkénti 700 kilo
métert meghaladó sebességet ért el 

tréning közben.
A verseny megtartását több körülmény 
csaknem meggátolta, így többek közölt r 
mint ismeretes — az olaszok a verseny ter
minusának elhalasztását kérték, amire 
azonban a versenyrendezőség nem volt 
hajlandó belemenni. Erre

Ilalbo miniszter megtiltotta az olasz 
pilóták részvételét,

ami' nyilván az előrelátható vereség elke
rülését célozta. Az amerikaiak sem mentek 
ej a miiingre s igy az angolok egyedül ma
radtak s úgyszólván

háziversenyként bonyolították le az 
Immár világhíres Schneider-kupa ver

senyt.
Az évenkint lebonyolított verseny minden 
alkalommal több áldozatot kívánt s czidén 
inár hetekkel előbb ugy az egyházi, mint 
polgári hatóságok tiltakozásukat jelentették 
be a verseny megrendezése ellen, ám n fel
tornyosult akadályok ellenére is sikerült le
bonyolítani a versenyt, ami ezúttal csodá
latosképpen teljesen simán, minden baleset 
és zavaró Incidens nélkül folyt le. A győztes 
az angol Boothman lelt, aki 340.08 mér- 
főldnvi (547.189 kilométer) óra sebességet 
ért el, ami uj rekordot jelent. A régi rekord 
528.755 kilométer voll. Ez a teljesítmény 
azonban lényegesen alatta marad a múlt 
héten tréningben elért, 700 kilométert is 
meghaladó sebességnek.

Londonból jelentik: A Schneider-kupa 
repülőverseny keretében Stainforth angol 
repülőhadnngy világrckordkisérlctet végzett, 
ami sikerült is, miután 621.367 óránkénti 
kilométersebességet ért el, miáltal megdön
tötte Orlebar eddigi 575.682 kilométeres se
bességét. Slainford eredménye uj világ
rekordot jelent.

NEM IMPONÁL BECSNEK AZ EX ÖT A 
Bécs, srept. 13.

A Vienna Halle válogatottjai ellen 6:0 (1:0) 
arányban győzött.

JAPÁNOK A CSEH TENNISZBAJNOKSÁG 
DÖNTŐJÉBEN

Prágából jelentik: A cselt tenniszbajnoksá- 
gokat vasárnap is folytatták, nmlkor is három 
bajnokság nyert befejezést. A férflpáros dön
tőjében u Malzenaucr—Marsalek-pfir .6:4, .6:1, 
6:1 arányban győzött a Malecek-Hecht-pűr 
ellen. A női páros döntőjében a Kraivinkel— 
Mathieu-pbr 6:0, 6:2 arányban nyerte a Blan-t- 
rótta—Stave'.l együttes ellen. A vegyespáros 
döntőjét a Mathíeu—Glasser-pbr 6:4, 6:4 arány
ban nyerte a Kraivinkel—Sfőa-párral szemben. 
A férfiegyes elődöntőjében a japán Katvachi 
8:6, 7:9, 6:4 arányban verte az olasz Morpor- 
got, a másik japán Satoh szintén szép győzel
met nrntott, még pedig 5:7, 6:4, 6:2 arányban 
verve Duplákért. .4 férfiegyes döntőjébe tehát 
Katvachi és Satoh személyében két japán ke
rül. akik között a döntő küzdelmet hétfőn bo- 
nyolilják le egész Prága nagy érdeklődése 
mellett.

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X Csökkent a vasárnapi futballista sé
rülések száma. A múlt vasárnapi súlyos 
sérülések sportkörökben nngy' megdöbbe
nést kelteitek s az amatőr szövetségben eré
lyesen hozzáláttak a renitens játékosok, 
megfékezéséhez. Ennek ugylátszik meglett 
a hatása, mert ezúttal már jóval kevesebb 
játékos került a szanatóriumba. A játé
kosok nagy részét kezelés után elbocsátot
ták s csak Poligi Károly (BMTE) játékos 
alsó lábszártöréssel, Szenczy István „(83“ 
FQ) vesetájí zuzódással és Ehrlich (PMTC) 
térdizületi rándulással maradtak a szanató
rium bm.

X A favorltok győzlek a második liga 
esőnk* fordulóján. A II. liga vasárnapi csonka 
fordulója nem hozott meglepetést. Az ered
mények n következők: Pécs-Baranya—FTC FC 
2 0 (2:0). Az egyenlő erők küzdelmében a ha
tározottabb játékot mutató helyi együttes győ
zőit. Góllövök: Tesztre (12. p.) és Fogas (40. 
perek Jókai, a Pécs-Bnranya kapusa, n H. fél
idő 18. percében egv tizenegyest kivédett. — 
Turul-Maglód 2.1 <2f>. Rak TK—Mcgycr 4 / 
(7<D.

X. Silnelőadái n rvőrlés párizsi úszóink 
tiszteletére, A P.rizsbnn pompásan szerepelt 
úszó- és vlzipólöí'Znnnt tiszteletére a Bethlen 
téri Színpad kedden este 9 órakor előadást 
rendez, amelyen n Ml'Sz ügyvezető alelnőké- 
Rek, Komjádt Bélának, n vezetésével a csapat 
teljes számmal megjelenik.

NYOMMOTt A ÜLOBC1 NYOMM! M8MTUR VT. UMrO«GOGtPE W. BUDAPEST, M, MUW ÜCC* _ NÍ0MUX1GAXG4T0. U4VA1 M.

A magyar „uszókíilönitmény** 
mindent letarolt Bécsben

Magyarország-Ausztria 48:27
Béta, szept. 13.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
jelentéie.) Egész Bécs sporltársadalmának 
nagy érdeklődése mellett bonyolították 1c 
a zsúfolásig megtelt Dianabad pompás 
úszómedencéjében a Magyarország—Auszt
ria uszómérkötését. A magyar úszók újabb 
pompás diadalt arattak az osztrák főváros
ban, amennyiben

az osztrák reprezentánsokat végered
ményben 48:27 arányban győzték le.

A részletes eredmények a következők:
100 méteres gyorsuszás: 1. , Bárány dr. 

i perc. 2. Székely 1 p. 01 mp. 3. Keltzer 
Ausztria,

Bárány és Székely külön versenyt úszott 
s nagy fölénnyel mintegy 10 méterrel győz
ték le Ausztria legjobb sprínterét. Az első 
hosszban még Székely vezetett, előnyét 70 
méterig meg is tartotta, ugy hogy már vi
lágra ■. szóló szenzációt várt a publikum, 
amikor a többszörös Európabajnok és rekor
der hatalmas .finisbe fogott ás háromnegyed
méterrel. megelőzte kiváló honfitársát.

200 méteres mellúszás. 1. Hifo Magyaror
szág 2 p. 58.6 mp., 2. Schfiffer Ausztria 2 
p. 88.8 mp., 3. Berger Ausztria 3 p. 03 mp.

A két osztrák végig egyenlő ellenfele volt 
Iliidnek, aki minden tudásának felhaszná

NOEL: 48.78 MÉTER!

Párizsból jelentik: A suresnei atlétikai 
versenyen Noel a diszkoszvetésben 48.73 
méteres dobással uj francia rekordot állított 
fel. Az eddigi rekordot a strassburgi Winten 
tartotta 47.92 méterrel. 

Gazdátlan ház 
a Vilmos császár-uton

Nagy Ignác elmebeteg leánya ügygondnokának 
elkeseredett harca a Nagy és Eicnner rt. ellen

Szenzációs fordulat állt be az elmúlt napok
ban abban a hagyatéki ügyben, amely már 
hosszabb idő óla foglalkoztatta a nyilvánossá- 
jót. Nagy Lipót, a,Nagy és Eichncr^éle ismert 
íudapesli kolbász- és szalámigyár egyik Alapí
tójának és Untulajdoöuünak hagyatékiról 
van szó, amelyből at örökösök az elhalt sn- 
lámigyároa lányának,, fingéi Hugóné ÍZÜL 
Nagy Erzsébetnek, akit elmegyógyjhtézerben 
kezeltek,

ÖMieaen csak 1500 pengő értékű ingóságo
kat és részvényeket akartak juttatni.

Az elmebeteg asszony részére az árvaszék 
által kirendelt ügygondnok, dr. Steiner Ármin 
budapesti ügyvéd hosszú hónapokon keresztül 
a legeréh'csebb harcot folytatta at örökösök 
ellen és küzdelmének az lett az eredménye, 
hogy az örökösök, akik közölt az elmebeteg 
asszony anyja is szerepel, Engelné igényeit

70.000 pengőben akarták végül kielégíteni.
Az egyezség létre Is jött volna, ha nz örökö

sök az ügygondnok dijait is honorálni akarták 
volna, minthogy azonban ezt megtagadták, dr 
Steiner ügyvéd

újabb erélyes harcot Indított az öröküsök 
ellen,

amely azután a most váratlanul kirobbant 
eredményre vezetett.

Dr. Steiner beadványt intézett a budapesti 
központi járásbírósághoz, mint telekkönyvi 
hatósághoz, amelyben bejelentette, hogy a Vil
mos császár-ut 9. számú ingatlannak a Nagy 
és Eichner cég nevéről a Nagy és Eichner rt.-ra 
való átruházása: szabálytalan. és áz elmebeteg 
asszony sérelmével történt, mert a vonatkozó 
kérvényt nem irta alá a Nagy és Éichóér cég 
egyik tagja aém és' az egész átírás csupán az 
alapszabályok hitelesített másolata alapján 
történt. Kérte téhát a' bíróságot, hogy a'tulaj
donjog bekebelezést hatálytalanítsa és az átírást 
semmisítse meg.

KM a ház?
Ezt a. kérelmet a telekkönyvi hatóság eluta

sította. Dr. ^Steiner a döntés ellen felfolyamo- 
dóst jelentett be a budapesti törvényszékhez, 
amelynek .Medzichradsxky tanácsa ezt a hatá
rozatot megváltoztatta.

a Nagy és Eichner réssvénytérsaság tu
lajdonjogának telekkönyvi bekebelezését 
megsemmisítette éa kimondotta azt, hogy az 
ingatlan továbbra Is a Nagy és Eichner 

közkereseti társaság tulajdonát képezi.
A rendkívül érdekes indokolás szerint a be

kebelezés alapjául a részvénytársaság alapsza
bályai szolgáltak. Ezeket ■ közgyűlés elnöke és 
a icgyzökönyvvewtő irta alá. A közgyűlés el
nöke alapszabályokból megállapilhatólag Eich
ner Gábor volt, a jegyzőkönyv hitelesítője gya
nánt pedig egy Nagg nevű egyén van aláírva. 
Hogy azonbán ezek

asonosak voltak-e
a Nagy és Eichner cég két tagjával, azt meg
állapítani nem lehet. Az alapszabályok elük 
annyit mondahak ki, hogv a részvénytársaság 
átveszi a Nagy, és Ejchncr cég hentesáru üzle. 
tél, aktivált, passzíváit és ingatlanát Is. agán- 
bán nem tűnik ki az alapszabályokból az, hogy 
ehhez a tranzakcióhoz a Nngy és Eiéhncr cég 
tagjai

lásával tudott ellenük győzni. Scháffer még 
150 méternél vezetett, amikor Hild beérte 
s pompás finissel megelőzte.

100 méteres hátuszás. 1. Nagy (Magyar
ország) 1 p. 14 mp. 2. Roller (Ausztria) 1 p.

Dr. Bárány Székely

15 mp. 3, Herendy /Magyarország). Nagy 
és Roller végig izgalmas küzdelmet vívott 
s a magyar versenyzők nagyobb állóképes
ségével és fejlettebb rutinjával másfél mé
terrel győzött.

4X200 méteres staféta. 1. Magyarország
9 p. 45.2 mp. 2. Ausztria 10 p. 19 mp. 

Vizipóló: Magyarország-Ausztria 8:1
(2:0).

BÉCS MÁSODIK GARNITÚRÁJA LEGYŐZTE 
POZSONYT.

Pozsonyból jelentik: Bécs—Pozsony 4:2 
(2:1). Az osztrák-német válogatott mérkőzés 
következtében Bécs csak tartalékjait küldte 
Poznoyba, de igy is biztos és fölényes győzel
met aratott.

valóban hozzájárultak.
Az alapszabályok ilyen módon tehát csupán a 
részvénytársaság ' egyoldalú nyilatkozatát tar
talmazzák. de bennük nem foglaltatik sem a 
közkereseti társaság tagjainak jóváhagyása, 
sem pedig a bekebejesési engedély. Semmikép
pen sincs bizonyítva tehát az, hogy a kérdéses 
jogügylet valóban létrejött és hogy a társas 
cég tényleg átadta a bérházat az uj részvény
társaságnak, miért is szabálytalanul Itták át 
az ingatlant a Nagy és Eichner részvénytársa
ság nevére. .

Ezzel tehát az lett a helyzet, hogy az uj rész
vény társaságnak nincsen telekkönyvileg beke
belezett ingatlana, a Nagy és Eichner közkere- 
seti társaság viszont, amelynek a nevén most a 
ház áll, a cégjegyzék szerint me9gzüpt cs,igy a 
legnagyobb bizonytalanság uralkodott a tekin
tetben, hogy ezzel az értéke? vagyontárggyal a 
jövőben mi fog történni és afölött

ki jogosult rendelkezni.
Mindenképpen érthető voll tehát, hogy a 

Nagy-örökösök felfolyamodást nyújtottak be 
a törvényszék. döntése ellen. Közvetlenül a 
nyári szünet’ előtt vélte tárgyalás alá a kérdést

a Kúria, amely a törvényszék végzését 
helybenhagyta,

úgyhogy annak alapján a telekkönyv a rész
vénytársaság. tulajdonjogát törölni volt kény
telen. A Vilmos császár-uti bérpalota ezzel 

gazdátlan ház lett,
mert a telekkönyv szerinti tulajdonos: a Nagy 
és Eichner közkereseti társaság többé' jogtlay 
nem létezett.

A végnélkül! bonyodalmat aztán az árvaszék 
ugy igyekezett megoldani, hogy felhívta az 
örökösöket, egyezzenek 11 az ügygondnokkal. 
Itt azonban leküzdhetetlen nehézségek tornyo
sullak a megállapodás elé. Dr. Steiner kijelen
tette, hogy a Kúria döntése utón, mór nem fo
gadhatja el a 70.000 pengő betáblázását bizto
síték gyanánt, mert nincsen senki, aki a 2 év- 
vei ezelőtt megszűnt és a cégjegyzékből törölt 
közkereseti társaság nevében bekebelezési en
gedélyt adhasson, már pedig a ház ennek a fel
oszlott cégnek a nevén állt, ,a Nagy és Eich
ner rt. pedig fölötte rendelkezni jogosítva nin 
csen.

1500-ból 300.000 pengő
A helyzet tehót az volt, hogv az 1500 pengő

ből. amelyet a többi örökösök kezdetben az 
elmebeteg Engelnénak akartak juttatni, körül 
belül

300.000 pengő lett, 
viszont ehhez nem lehetett hozzájutni, mert 
nem volt olyan egyén, akit az intézkedési jog 
megilletett volna.

A legutóbbi napokban aztán váratlan fordu
lat állott be. Az árvaszék, amely addig a leg
nagyobb elismeréssel emelte ki a gondnok ön
feláldozó és fényes eredménnyel járó tevékeny
ségét. minden átmenet zvéikül határozatot ho
zott, amellyel

dr. Stelncrt tisztsége alól felmentene 
és helyébe uj ügygondnokot rendelt ki dr. Pop
per Tódon nz ügyvédi Kamara volt főtitkárá
nak személyében.

A gyámhatóság dönlésénok háttere még nem 
ismeretes. Jogi körökben aionban a legnagyobb 

érdeklődéssel várják, sikerül-e az aj gondnoki 
nak a btlát hatatlan bonyodalmaknak véget sza- 
kitani és a huta’rrtas Nagy-hagyaték kérdésébén 
rendet teremteni?

A felelet annal érdekesebbnek Ígérkezik, mert 
a polgári eljárásokkal egyidejűleg az ügy a 
büntető hatóságokat is foglalkoztatja, ahol első, 
sorban azt a kérdést kell majd tisztázni, kitől 
származnak a halott Nagy Lipót fontos oktná* 
nyakon látható aláírásai és milyen körűimé* 
nyék közt történt a Vilmos császár-uti háznak 
a részvénytársaságnak nevére való átírása?

 V. J.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Díva nyerte a Kettős-ivadék* 
versenyt

, Nívós sport keretében futották le a kétévesek’ 
Kettős-ivadékversenyét vasárnap. Az értékes 
díjért mindössze három ló indult s közülük a 
közönség bizalma csaknem osztatlanul Kartárs 
mellé szegődött. Kartársban azonbán erősen 
csalódlak a fogadók, mert már a távnál bizo
nyossá vált, hogy nem tudja kivédeni Díva 
lámadásót. A finisben Díva még jobban fö
lénybe került s végül könnyen nyert. A prog- 
ram többi száma ugyancsak érdekes verse
nyekkel szórakoztatta a megjelenteket s az 
eredmények, bár a favoritok nem nyertek, 
mindvégig reálisak. A kettősfogadások kasz- 
szája a Leülne—Mazurka doubléra 5 pengőre 
857 pengőt fizetett. A részletes eredmény a 
következő:

I. FUTAM. 1. Issekutz Gy.-né Honpolgár 
(6:10) Bálog. 2. Nirvána (2lí) Teltschik. 3. 
Baladín (2>í) Gutái.' Több ló nem futott. Tót.: 
10:18. — II. FUTAM. 1. Mr. Corner Levine 
(6) Balog. 2. Kapitány (2) Sejbal. 3. Tékozló 
(6) Rózsa. F. m.: Példás, Somali, Sandberg, 
Dagger, Pici. Tót.: 10:115, 30, 15, 21. — HL 
FUTAM. 1. Horthy I. Díva (2Jí) Csapiár. 2. 
Karlárs (2 reá) Sejbal. 3. Tempó (3) Gutái, 
Több ló nem futott. Tót.: 10:35. — IV. FU
TAM. 1. Pauly H. Már enyém (4) Esch. 2. 
Szigetvár (3) Gutái. 3. Vágjad (6) Csuta. F. m.: 
Szittyavér, Néni, Vacak. (Néni elbukött.) Tot.í 
10:56, 28, 33. — V. FUTAM. 1. Győrffy M.-né 
Mazurka (3) Csuta. 2. Szeles III. (10) Teltschik, 
3. Drágám (6) Weissbach. F. m : Pártütő. Cord 
nette. Százszorszép, Hadúr, Hetty, Túzok, 
Happv end, Fuvolás, Nemdebár. Tót.: 10:66, 
25, 39, 49. — VI. FUTAM. 1. Gr. Andrássy G. 
Tartós (3) Csuta. 2. Martéit (10) Sejbal. 3, 
Riksa (8) Teltschik. F.‘ m.: Konfusion, Komám* 
uram, Kacagány, Ugy?. Csak rajta!. Interes, 
Ahogy akar. Tót.: 10:55, 19, 24,: 31.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I. FUTAM. 1. Oreo (3:10) Stircula. 2. Here 

mine (3) Nagy S. F. m.: Maikönig, Johnv Wal
ker. Sevilla. Tót.: 10:11, 10, 14. — II. FUTAM, 
1. Bolke (4) Esch. Gy. 2 Sanla Maura (2^)' 
Szabó L, 3. Hcimwehr (5) Szilágyi. F. m.l, 
Cheslnuf, Abony, Erbprinz, Eiswind, Rnsalka, 
Piz Palü. Tót.:- 10:40. 16. 13, 19. — III. FU
TAM. 1. Kirgise (8:10) Gulvás. F. nt: Anubis, 
Katzelsdorf. Tót : 19. — TV. FUTAM. 1. Phö-< 
nix (pari) Esch Gy. 2. First Start (6) Gulyás. 
3. Volat (4) Szilágyi. F. m.: Biby. Corinthia, 
Balboa, Hassan. Beaurivage. Tót: Í0:16, 12, 14, 
13. _ v. FUTAM. 1. Sugár (!’/-) Machian. 2. 
Orestes (8:10) Varga. F. m.: Probelm. Tour- 
lorcau. Tót.: 10:27, 11, 11. — V». FUTAM. 1.; 
Ronvecchiati (5) Nagy S. 2. Kedvenc (2%) 
Takács I. 3. Vcrmouth (4) Szabó L. F. m l 
Daca, Viscount. Pan, Jawohl, Osculum. Tot.t 
10:56, 19, 21, 18.

Éber Amália nyerte az 1931. évi 
holgylovas-bajnokságot 

Az öli ni piai díjugratásban 
Réznek Jenő százados győzött

A Nemzeti Lovarda négynapos őszi mitingjé- 
nek vasárnapi befejező napján került eldön
tésre Magyarország ezévi hölgylovas-bainok- 
sága. A bajnoki címért Fáy-Halász Ida kivéte
lével. — aki a multheti bukásakor szenvedett 
Sérülései mialt nem indulhatott — nyeregbe 
szállt a magyar hölgvlovasgárda minden tagja, 
sőt az osztrák Korn Stefi részvételével nemzet
közi versennyé emelte a bajnoki számot. Az 
osztrák hölgvlovas azonban nem bizonyult 
méltó ellenfélnek urlovasnőinkre s még helye
zést sem tudott elérni. A bajnokságot Éber 
Amália nyerte meg s győzelmének értékét 
emeli, hogy a második helyet is ö szerezte 
meg. A mitignek sporlszempontból a legérté
kesebb száma az olimpiai díjugratás volt, 
nmelyben Reznek Jenő' százados nagy küzde
lem után szerezte meg a győzelmet Schaurek 
Oltmár ellen. A részletes eredmény a kővet
kező:

Magyarország 1031. évi hölgylóvasbajnokságat 
1. Szt. Hubertus ist. Bogánca. lovagolta Éber 
Amália. 2. Szt. Hubertus Ist. Csinompalkó, lov. 

.Éber Amália. 3. Holtverseny: Névtelen ist. 
Aurélia, lov. gr. Gyürky Aladárné; Alapi 
Tapageuse, lov. br. Berg Dlcda; Hungária ist. 
Lavendula, lov. Pauly Hartmanné; Névtelen ist. 
Iván. lov. br. Berg Dieda.

Ollmnini díjlovaglás: 1. Kókay Pál Váratlan, 
1<w. tulajdonos. 2. Hungária ist. Diadal, lov- 
Pauly Hartmann.

Olimpiai dijugatás: 1. Reznek Jenő Kalandor, 
lov. tulajdonos. 2. Szt. György ist. Erdő, iov. 
Schaurek Ottmár. 3. v. ‘Szakonyi Lajos Pajtái, 
lov. Hávor Lajos.

A uerkrAzlésérf é» kiadásért felel: 
Dr. ELEK RUGÓ


