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Vasárnap (d. u. 4-től): Aut. 245-81, 100-431

Hegedűs Gyula színművész tragikus halála
Nagy pánik Londonban: bezárták a tőzsdét

Előállítónak a pokolgépes 
merénvlot egyik gyanúsítottját
Vasárnap aiszaka dOnts fordulathoz laton a nyomozás — az orvos- 

szakártű szortnt nőm bolond a parasztasszony. akt állítólag 
aggon uolt a moróngldkkol

A biatorbágyi vasúti merénylet ügyében 
folyó lázas nyomozás vasárnap érkezett el 
egyhetes fordulójához. A rendőrség és a 
csendőrség most az egyhetes nyomozás ered
ményeit összefoglalta ■

s több Ívre terjedő jelentésben készí
tette el az eddig in egál lap! lőtt anyagot.

A nyomozó hatóságok munkája igen nehéz. 
Idáig csupán a merénylet lefolyását a rob
banóanyag összeállítását sikerült rokon- 
struálniok, a tettesek személyére vonatko
zólag azonban még a legvérmcsebb remé
nyek szerint is jó időre van szükség, mig

Ausztriából származik az ekrazit
Megállapította az utólagos helyszíni vizsgá
lat, hogy a tettesek hogyan helyezték a 
robbanóanyagot a vasúti sínekre és ponto
san megállapították a technikai intézet se
gítségével, hogy a robbantást ekrazitlal kö
vették el. Az is kiderült, hogy

a robbanóanyagot Ausztriából szerezték 
be a merénylők, mert a biatorbágyi 
vasúti töltés mellett talált ekrazitanya- 
got osztrák bányavidékeken használják 
fel a robbantáshoz, Magyarországon 
más összetételi! anyaggal dolgoznak a 

bányákban.
A villanyhuzal, amellyel a két elemet öst- 
szekötözték, két és fél méter hosszú, kony
hákban és irodákban szokták használni, az 
úgynevezett húzós villanylámpáknál. Szak
értők szerint a zsinór nem uj, már hosszabb 
ideie lehetett használva, ezt abból következ
tetik, hogy sötétzöld festéknyomokat, vala
mint légyszemét nyomait fedezték fel 
rajta. Abban a helyiségben, ahonnan a vil
lanyhuzal kikerült, nemrégen festési mun
kálatokat végezhettek. A csendőrök által 
megtalált vascső, amelyben a robbanóanyag 
el volt helyezve,

földből kerülhetett a merénylőkhöz, 
gázmüvek használnak ilyen csöveket és 
több földréteget talállak a vizsgálat során 
a félcentiméter vastagságú vascsőn.

A koffernek csak a. leszakított alsó részét 
használták fel a merényletnél, mig a másik 
részét idáig nem sikerült meglalálniok.

A rendőrség most a koffer másik felét 
keresi, valamint a merénylet színhelyén 
talált mindkét felén centiméteres beosztású 
collstokk hiányzó részét. Rendőrségi véle
mény szerint meg lehelnek elégedve már az 
eddig elért eredményekkel Is, hiszen ni 
óriási apparátussal, nagy anyagi áldozatok
kal dolgozó német rendőrség hosszas nyo
mozás után még azt sem tudta megállapí
tani, hogy tulajdonképpen milyen anyaggal 
követhették el a D-vonat elleni merényle
tet. Az ottani rendőrségnek pedig egyéb ada
tok is állottak rendelkezésére, sőt a me
rénylet színhelyétől 120 méterre vezetett 
egy zsinór és e: mintegy jelezte a menekü

pontos adatokat tudnak összegyűjteni.
A jelentésben részletesen le van írva, 

hogy a nyomozó hatóságok a merénylet fel
fedezése után a helyszínen három darab 
drótot, két darab száraz villamoselemet, egy 
collstokk maradványát és egy levelet talál
tak. Ezek a jelentéktelen anyagok voltak 
a nyomozás kiinduló pontjai. Napok múltán 
a vasúti kocsik romjainak eltakarítása köz
ben sikerült csak megtalálni a csendőrség
nek a fel nem robbant ekrazitdarabokat, 
valamint azokat a vascsöveket, amelyekbe 
a robbanóanyagot a merénylők elhelyezték.

lés útját. A hatóságok összefoglaló jelenté
sében rátérnek arra is, hogy

a kommunisták milliméteres pontosság
gal s másodpercekre előre kiszámítva 

követték cl tettüket.
A helyszínen talált írás, mint a jelentés, 
megemlékezik, tényleg Leipnik Márton 
kezeirása. Ezt a megállapítást nemcsak 
Szontagh rendőrségi Írásszakértő vélemé
nyére, hanem más törvényszéki Írásszakértő 
véleményére is alapítja a rendőrség. Egé
szen valószínű az a már korábbi feltevés, 
hogy

Leipnik a merénylet időpont iában nem 
tartózkodott az országban, 

külföldön irta a levelet, illetve fordította le 
németből, mert ugyanaz a szöveg, amit a 
jiiteborgi merényletnél találtak s ezt a me
rénylők külföldről hozták magukkal. Az 
egvhetes nyomozás alatt nem kevesebb, 
mint

ezer bejelentés érkezett a főkapitány
ságra.

Természetesen a bejelentők számának emel
kedése egybeesik azzal az időponttal, ami
kor az 50.000 pengős jutalomdijat kitűz
ték. óriási munkát ad a rendőrségnek s a 
cscndörségnek a rengeteg bejelentés lejá
rása, de idáig csak egy van olyan, amelyet 
esetleg komolynak lehet venni.

Eszelős Julis vallomásai
A rendőrség és a nagyközönség érdeklő

désének középpontjában két nap óla az
■ rejtélyes dunántúli parasztmenyecske 

áll, aki mint ismeretes, azzal a meglepő be
jelentéssel állt elő, hogy ő együtt utazott 
Budapestről Biatorbágyra a merénylőkkel 
és pontos személylcirást tuj adni róluk. A 
politikai osztály két nap óla mást sem csi
nál, mint azokat a elmeket és adatokat járja 
végig, amelyeket ez a titokzatosan viselkedő 
parasztasszony tár eléjük. A Hétfői Napló 
munkatársa vasárnap délelőtt megállapí
totta, hogy

• parasztasszony nem első alkalommal 

jelentkezik a fűkapllányágon nagyobb 
bűnügyekkel kapcsolatban. Jó! ismert 
alak,ja a bűnügyi osztálynak Is. Leg
utóbb a koff eresgyilkosság felfedezése 

. után jelentkezett a rendőrségen
és akkor is az volt az első szava, hogy mi
kor kapja meg a jutalmat.

öt alkalommal a főkapitányság életvé
delmi osztályának volt a látogatója s ne
vetve beszélnek róla a rendőrök,

eszelős Julisnak kereszteltek el.
Szer.ct mindenbe belekapcsolódni, feltüpési 
mániában szenved, ha másként nem sike
rül, akkor öngyilkosságot kísérel meg, hogy 
hallasson magáról. 1929-ben került fel egy 
dunántúli falucskából a fővárosba. Kisebb 
vendéglőkben volt alkalmazva, mint moso
gatónő, majd kalandos természete nem 
bírta az egyhangú életet és inkább más 
utón igyekezett pénzhez jutni.

Nem egyszer volt már a tolonchúzban, 
most is ott telte azt a bejelentést, amelyik 
annyira foglalkoztatja az embereket. Két 
esztendővel ezelőtt

egy csendőrtizedes udvarolt neki.
A fiatalember karácsony Iáján öngyilkossá
got követett el és pór nap múlva belehalt 
sérüléseibe. Julis attól kezdve egészen meg
változott.

Két szenzációs előállítás, 
detektívek mentek egy községbeautón

Később azután ugy döntöttek, hogy a 
parasztasszonyt még vasárnap megvizsgál
tatják az orvosszakértővel. Vasárnap dél
után

megjelent a főkapitánysá
gon dr. Németh Ödön pro- 
fcsszor törvényszéki orvos

szakértő.

aki órákon át foglalkozott vele és végül 
annak a véleményének adóit kifejezést, 
hogy az asszony

nem elmebajos.
Ez a szakértői vélemény arra késztette a 
rendőrséget, hogy az eddiginél Is fokozot
tabban foglalkozzék fantasztikusan hangzó 
vallomásával. Az esti órákban ezzel kap
csolatban több előállítás történt. A főkapi
tányságra kísérték a dunántúli menyecske 
egyik Ismerősét,

egy fiatal asszonyt,
aki magával hozta négyhónapos gyerme
két, akit nem akart anyai felügyelet nélkül 
hagyni.

Elff állították ezenkívül egy

Mániákus lett és öt ízben akarta ma.'ját 
a Ferenc József-bldról a Dunába vetni.

Egy alkalommal sem sikerült, 1930 január
jában mint makacs életunt és zavart vjsél- 
kedésü egyén rertdőrórvosi véleményre az 
angyalföldi tébolydába került. Február vé
gén bocsátották cl onnan. Hétfőn délelőtt

törvényszéki orvosszakértő fogja meg
vizsgálni elmeállapotát 

azonban ettől függetlenül is lenyomozzák 
mindazokat az adatokat, amelyeket el
mond.

A rendőrség elővigyázatosságának érde
kes oka van. Pár esztendővel ezelőtt a 
Leirrr-gvilkos Pödör Gyula ugyancsak az 
angyalföldi elmegyógyintézet lakója volt és 
többször követelte, hogv csukják le, mert 
nagy biin terheli a lelkiismerctét. Akkor rá 
sem hederitettek a szavaira, s csak hónapok 
múltán derült ki, hogy a tébolyda lakója 
igazat mondott. Vasárnap délelőtt egyébként

tömeges előállítás történt a főkapitány
ságon,

többnyire fiatal munkásembereket állítottak 
elő, akik az utóbbi időkben kommunista 
mozgalmakban vettek részt. Ezeknek a ki
hallgatása az egész vasárnapot lefoglalta és 
hétfőn délelőtt döntenek további sorsukról.

fiatalembert, a parasztos z- 
szony egyik Ismerősét, akit 
az ő vallomása alapján fog

tak gyanúba.
A két előállított kihallgatását megkezdték 
és vasárnap éjszaka rendkívül bizakodó 
volt a hangulat a főkapitányság politikai 
osztályán, bár természetesen ezeket a dol
gokat kellő kritikával és óvatossággal keze
lik. Remélik, hogy

a nyomozás a mai esemé
nyekkel döntő fordulathoz 

érkeze t,t,

de az ügy közelebbi résztelei éppen a nyo
mozás érdekében még nem közölhetők.

Kihallgatják a rendőrségen
Tóth Géza pincért,

az asszony egyik Ismerősét, hogy tud e 
valami adatot az esettel kapcsolóiban.

Az esti órákban

azután detektívek mentek 
egy vidéki községbe, 

ahol kihallgatásokat végeznek.
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Nemzetközi komíté szervezését javasolja 
a német rendőrség

Vasárnap délelőtt n Matorbágyi borzal
mat merénylettel kapcsolatban nemcsak 
a budapesti rendőrség tartott bosszú megbe
széléseket, hanem n berlini rendőrfőnök: 
Grteelnszky iinkétrn hívta össze a rendőrfő' 
nölteég vezető tisztviselőit ugyancsak a soro
zatos bombamerényletek ügyében.

As értekezleten mindenekelőtt a Imdapesti 
rendőrségnek azt n legújabb megálfapftáaál 
vitatták meg, hogy

a merénylők ■ robbanóanyagot hasonló 
módon vascsőbe helyezték, mint ahogy 

a jüterborgl katasztrófánál történt.
Szóbakerülf annak a terve is, hogy egy 

vezetőtisztviselője n berlini rendőrfőnökség
nek Budapestre utazik, hogy „megfigyelője" 
legyen a magyarországi nyomozásnak és an
nak esetlegesen mutatkozó értékes adatnit a 
németországi nyomozásban felhasználhassa. 
Már meg Is állapodtak a klküldcndö főtiszt
viselő személyében. Eszerint

Géniét rendőrfőtanáesos, a vasúti ka* 
tasstrófa Ügyében folytatott nyomozás 
vezetője jön Magyarországra, ugyanak
kor várják, hogy Hain Péter detekllv- 
főfelügyelő Berlinbe érkezzék a magyar 

rendőrség részéről.
Gennaf tanácsos nzonban nem jön azon

nal Budapestre, előbb megvárják a Biator- 
bágyon talált vascső Budapestről elküldött 
jolugráfláját és részletes leirását, amelyet a 
magyar rendőrségtől kértek.

Az értekezleten elhatározták azt is, hogy 
nemzetközi bizottság kiküldését fogják 
Javasolni, hogy es a különböző érdekelt

Japán hadihajók indultak 
vasárnap a kínai vizekre 

Koreában tovább mozgósítanak
Moszkva, szeptember 20.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Tokiói 
Jelentések szerint japán hivatalos helyen 
kijelentették, hogy

a japán kormány hajlandó u mukdenl 
katonai akcióját azonnal beszüntetni, 

ha n kínai kormány azonnal intézkedéseket 
léptet életbe n Japán érdekek védelmére és 
különösen gondoskodik a Kínában élő- ja- 
pán alatlvtdálk védelméről.

Csang-Kai-Sck tábornok állítólag azt aján
lotta Qsang Szü-Lian tábornagynak, hogy 

lépjen vissza
és bocsássa személyéi a nankingi kormány

Óriási pénzügyi válság 
Angliában

Bezárták a londoni tőzsdét, felemelték a kamatlábat
London, szeptember 20.

Macdonald miniszterelnök tegnap este 
Chequcrsből váratlanul Londonba tért visz- 
aza és hosszasan tanácskozott nz Angol 
Bankkal összeköttetésben álló személyisé
gekkel.

Ma este n következő nyilatkozatot adták 
ki;

„Az Angol kormány az Angol Bankkal 
folytatott tanácskozás után úgy dön
tött, hogy szükségessé vált az 1025-iki 
aranystandard-türvény 1. §-a 2. pontjá
nak Ideiglenes felfüggesztése, amely 
pont aranynak meghatározott áron-való 
eladására kötelezi a bankot. Eien célból 
törvényjavaslat fog haladéktalanul a 
purtanicnl elé kerülni, amelyet a kor
mány még holnap, hétfőn az összes stá
diumokban le fog tárgyaltain! és u bank 
addig is a törvényjavaslat értelmében 

fog eljárni.
Ehhez a döntéshez a következő okok ve-1 

zettek: Julius közepe óta
200 millió fontot meghaladó tőkéket 

vontak ki a londoni piacról,
antik részben a Bank of l'.ngland alanyban 
és Idegen valutákban bírt készletéből, rész
ben a bank óllal felvett 50 millió font, il
letve at angol kincstár állal felvett 80 mil
lió fontnyi francia-amerikai kölcsönökből 
fedettek.

A ■visszavonások az utolsó napokban .oly

Lakáskataszter
ÖSSZES KIADÖ I.AKASQK H FŰTEJÉNEK HÖ TÜKRE.

Főbérlőknrk díjtalan!
Háziuraknak nyilvántartási dl|- 
átmá’jy. Előfizetése lakán* 
közvetítési díjjal együtt: 

egy l*é« utAn egy évre 10 pengő! 

Ditrichstein
vn.. KUlTÉBÍ-UrCA 87. BZ.

országok legügyesebb rendőrttosívfoelől- 
ből és detebtiveiből álló bizottság vegye 

kesébe a nyomosás munkáját
és derítse fel a homályt, amely a borzalmas 
bűntények felől nem akar eloszlani.

A berlini rendőrfőnökség értekezletén je
lentést tettek a rendőrfőnöknek arról a rém
hírről Is, amely miatt a német birodalom 
legfontosabb vasútvonalának közlekedése 
több órára megbénult. A kölni vasutigazga- 
lósághoz ugyanis expresszlevél érkezett, 
amelyben

valaki bejelentette, hogy a Wien—os- 
tendel luxusvonat ellen a rajnamentl 
DUren község közelében bombamerény

letet terveznek.
A vasutigazgatóság intézkedésére az egész 

vonalat Köln és Achen között lezárták és a 
birodalmi vasút védelmi osztagainak embe
rei járták be a terepet. A legszorgosabb 
vizsgálat ellenére sem tudtak azonban

semmi gyanúsat 
felfedezni.

Hasonló esemény történt a Köln—berlini 
vonalon lierfurt városka közelében. Itt 
gyanús fényjelzéseket észleltek a vasúti al
kalmazottak, mire bejelentésükre 

megállították as egész forgalmat 
a négyslnpáros vonalon és minden rendelke
zésre álló embert a pálya átvizsgálására ren
deltek. Itt sem bukkantak azonban semmi
féle nyomra. Ez a vizsgálat eredményezte 
azt, hogy tegnap a Berlin—Köln—párizsi 
vonulón két és fél órát késeit a délutáni 
expressz.

rendelkezésére.
Sanghai jelentések szerint a nankingi 

kormány Santung tartományban kihirdette 
nz ostromállapotot. A tartományban erős 
kínai csapatokat vontak össze a rend és 
nyugalom megvédése érdekében. Többezer 
japán állampolgár különvonatokon el
hagyta Santung tartományát és hazatért 
Japánba. További Jelentések szerint

, Koreában továbbra Is mozgósítanak, 
mert még mindig számítanak azzal a lehe
tőséggel,. hogy az északmandzsuriai katonai 
akció tovább terjed.

Wönsanból több japán hadihajó futott 
ki kínai kikötőbe.

gyorsan emelkedtek, hogy a kormány a 
fenti döntésre kényszerült. Az elhatározás 
nem érinti az angol kormány vagy a Bank 
of l'ngland külföldi valutában fizetendő 
kötelezettségeit. A bank

aranytartaléka most 130 millió font 
és tekintettel a felmerülhető eshetőségekre, 
nem tanácsos, hogy e tartalék további csök
kentése megengedtessék. A rendes bank
üzem nem fog megszakítást szenvedni, a 
bán kaz üzletfelek rendelkezésére fog állni 
és nincs semmi ok arra, hogy az események 
a fontsterling-ügyletekct bárminő módon 
befolyásolják.

A tőzsdét hétfőn nem fogják megnyitni, 
csak a folyó ügyleteket fogják lebo

nyolítani.
A kormány véleménye szerint a nehéz

sége két jórészt angol alattvalók nagy tőke
kivitele okozták. A visszavonásokat nagyobb
részt idegen számlára hajtották végre. A 
kormány a leghatározottabban megismétli a 
kincstári kancellár intelmét, hogy

az az angol alattvaló, aki a font nehéz
ségeit idegen valuták vételével súlyos
bítja, as ország bajait tudatosan növeli.

A bankok kötelezettséget vállallak aziránt, 
hogy korlátozzák idegen valutának angol 
alattvalók részéről való vételét, kivéve ha a 
kereskedelem szükségleteiről vagy esedékes 
adósságokról van szó. Ha további rendsza
bályok válnának szükségessé, a kormány

Van szereneóm ömz.h Jótflm.rőselinet 
te k. volt vendégaimel trtealleol, hoiy • 

iBruétetltiinit 6. Now-York kávéhditel 
Mombam Üvöltöm, l'óoélom Imz, hogy It- 
letes konyha. klttlnö tájborok te ölted 
árakkal megelógodteUkot ét pártfogásukat 
kiérdemeljem.

Tlntelettel
— MMS SMtffl 
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haladéktalanul intézkedni fog.
A kormány
cwk a legnagyobb vonakodás alán ha

tározta el nugát erre a lépéure, 
de ■ legutóbbi napokban a nemzetközt pénz
piacok demoralizálódtak és a foniMvetelé- 
sekót belső értékükre való tekintet nélkül 
likvidálták. A kormány biztosította a költ
ségvetés egyensúlyát, az ország belső hely
zete egészséges, erőforrásai óriások és a je
lenlegi valutanehézségek csak átmenetinek 
fognak bizonyulni.

A termelés és értékesítés problémájáról 
tanácskozik a kormány

Kedden a minisztertanács, szerdán a 33-as bizottság foglalkozik 
az értékesítési akciókkal

Az elmúlt napokban gróf Károlyi Gyula mi
niszterelnök elnöklésével nagyszabású és be
ható konferencia volt a miniszterelnökségen, 
amely elsősorban mezőgazdasági terményeink 
értékesítésének problémájával foglalkozott.

A konferencián részlvettek még Ivády Béla 
földmlvelésügyl, Kenés Béla kereskedelemügyi 
miniszterek, Konkoly-Thege Gyula dr., a Sta
tisztikai Hivatal atelnöke és Mayer Károly 
földmivelésügyi államtitkár. Ezen a konferen
cián részletesen

megbeszélték a különböző értékesítést ak- 
elókat, amelyekről már valószínűleg a 

keddi minisztertanács Is dönteni fog.
Szerdán a 83-as bizottság tart újból ülést, 

melyen a miniszterelnök előterjeszti a keddi 
minisztertanács azon határozatait, amelyek az 
újabb intézkedésekre vonatkoznak.

Csütörtökön az egységes párt tart értekezletet, 
amelyen ugyancsak Károlyi Gyula gróf ismer
tetni fogja a párt tagjai előtt a kormány to
vábbi terveit.

Miután most már az államháztartás egyen
súlyának biztosítására megtörténtek azok az

A mvíhis Mtsztt fényképét rondáit 
az ul tanácsnoki kar taglairöi

* lakarMuiMI auauaaaaa aaai laaaak a lurcaa randaiaarll
A fővárosi takarékossági bizottságok né

hány óra múlva nyilvánosságra hozzák há
rom hétig tartó munkásságuk eredményét és 
beszámolnak mindarról, amit a vizsgálódá
suk során tapasztaltak.

A bizottságok feladata nem volt könnyű: 
törekvésük odairányult, hogy egyrészt mlh- 
den olyan kiadási tételt töröljenek, amelyek 
nem elsőrendű szükségleteket szolgálnak, 
másrészt, hogy ezen a réven biztosítsák azt 
a 20 millió pengőt, amely mint elkerülhetet
len deficit fenyegeti a főváros háztartásának 
jövő évi működését. Ennek a nehéz problé
mának a megoldása számos vonatkozásban 
fájdalmas beavatkozást követelt: le kellett 
szállítani a tisztviselők fizetéseit, csökkenteni 
az üzemi munkások béreit, megváltoztatni a 
kórházi ápolási rendszer eddigi nívóját, el
halasztani a Szeretet Otthon megnyitását, 
mellőzni számos jótékonysági akciót, leszű
kíteni a szociális tevékenység kereteit és 
mindezeken felül

elkerülhetetlennek látszik a milliós fő
város lakosságának a villany és gáz 
árainak, a virdijnak, a villamos- és auto- 
busztarlfának felemeléséből származó 

aulyos megterhelése.
Ilyen sivár körülmények között a főváros 

vezetőségének marsrutája nem lehet más, 
mint

Felmentették a zongoraművésznő rajon
góját az életveszélyes fenyegetés vádja alól

Tatai Erzsébet, sz ismert zongoraművésznő, 
nemrégiben feljelentést tett egy budapesti 
fiatalember: Neuhuuser József ellen, aki

állandóan szerelmes levelekkel molesztálta 
és életveszélyes fenyegetéssel l* 

illette.
Az ügy most került tárgyalásra a büntető

járásbíróság előtt, ahol csak a vádlott — 
sovány, nyurga fiatalember — jelent meg, mert 
n zongoraművésznő, amint ezt ügyvédje ign- 
solje, Hollandiában és Dániában van hangver- 
senuköruton.

A vádlott kijelenti a bíró kérdésére, hogy 
nem érzi magát bűnösnek, mert

ő tényleg szerelmes
a zongoraművésznőbe.

—■ De hiszen rájöhetett arra, hogy a mű
vésznő nem válaszol at ön leveleire! Ez azt 
jelenít pedig, hogy nem Is akarta önt meg
hallgatni. Miért molesztálta tehát tovább isf
— kérdezi a biró.

•— Abból, hogy nem válaszolt a leveleimre
— feleli a vádlott —, csak arra következtet
hettem, hogy

Mindenkit érdekel a

PÁRISI HÍRLAP
Miitatványaxámot Ingyen küld • kiadó-
Untai; & Búb Musrln*, Perli, 6*.
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Londonból jelentik: Az Angol Bank a 
kamatlábat 4.6%-ról 6%-ra emelte. A fel
emelt kamatláb a szeptember 21-iki, hétfői 
üzletforgalom kezdetével lép életbe.

Intézkedések, amelyektől a fenyegető deficit 
megszüntetését várják,

a kormány reá akar térni azokra az in
tézkedésekre, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy végre a magángazdaságok is megsegít- 

tessenek.
Ennek egyik részlete és talán a legfontosabb 
az értékesítés problémája, de ugyancsak épp
olyan fontos a termelés megindítása és foko
zása. Jól informált helyről vett értesülésünk 
Szerint a kormány erre vonatkozó intézkedései
nél bizonyos mértékben irányt fog szabni a 
Népszövetség pénzügyi bizottságának jelentése 
Is, amely konkrét javaslatokat is fog tenni 
arra, hogy miként lehetséges a mi speciális vi
szonyaink között a gazdasági válság enyhítése.

Ennek a jelentésnek az ismerete előtt a 
kormány nem akarta magát lekötni bizo

nyos gazdasági program mellett, 
mert akkor, amikor sok tekintetben szükségünk 
van a Népszövetség segítésére, nem kötheti le 
magát egy olyan program mellett, amely eset
leg ellentétben állana a Népszövetség által kí
vánt intézkedésekkel.

a legridegebb takarékoskodás,
a gazdálkodás menetének olyan irányítása, 
a kiadásoknak Olyan mérlegelése, hogy min
den pengő és minden fillér csakis és kizáró-, 
lag a feltétlenül elkerülhetetlen célokra szók 
gáljon.

A legszigorúbb takarékoskodás gondoktól 
túlterhelt légkörében, most kétségtelenül 
furcsán fest a főváros vezetőségének az a 
ténykedése, amellyel költséget és fáradtságot 
nem kímélve, a jelenkor és az utókor szá
mára kívánja a maga emlékét megörökíteni.

Néhány nappal ezelőtt az egyik legdivato
sabb és legdrágább belvárosi fotóművészeti 
szalón operatőrje lefényképezte a polgármes
tert, az alpolgármestereket, a tizenhat ügy
osztály vezető tanácsnokait. A rendelés sze* 
rint

a fotográfus kartonra feszített, Üveg
lappal és Ízléses fakeretlel ellátott, ki
függesztésre alkalmas kétszáz fényképet 

köteles szállítani a fővárosnak.
A polgármesterek és a tanácsnok urak 

arcképeit, azután elhelyezik a hivatali szó* 
bák és irodai helységek tapétáira, 

emlékeztetésül a főváros legsúlyosabb 
Időszakára, 

amikor az egész vonalon a példás takarékos
kodás szelleme honolt a Városháza vastag 
falai között...

hallgatólag tudomásul veszi 
érzelmeimet . . .

A bíró ezután Ismerteti a feljelentést, amely
ben a zongoraművésznő elpanaszolja, hogy « 
fiatalember, akit ő nem is ismer, csak annyit 
ttld róla, hogy a szomszéd utcában lökik, 
jónéhányszor hangos botrányt rendezett már és 

az utcán elébe állva, lelövéssel fenyegette, 
ha nem hallgatja meg. Mire ő rendőrért kiál
tott — a fiatalember elsietett.

Magából kikelve, egész testében reszketve, 
felindultan védekezik a vádlott:

— Képtelenség, hogy én le akartam volna 
lőni a művésznőt. Csak nem ölöm meg azt, akit 
szeretek/

Az ügyészi megbízott áll fej azután és be' 
jelenti, hogy

elejti a vádat, 
mert a levelekben nem lát életveszélyes fenye
getést. .

A járásbíróság erre megszüntette az eljárást 
a vádlottal szemben, akit azonban a biró ügyel- 
metlet arra, hogy hagyjon fel ezekkel a hiába
való kísérletekkel és ahelyett valami eredmé
nyesebb munkába kezdjen. 

JÓZStfVÁROtl BÚTOR -MIIHáZ
Bnlort Jót. legolcsóbban vásárolhat a
•óbb rmletie h. HorovNa 
esi NóywlDttaz u. 21 (Norczett EztaUitól 1
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Hegedős aguia vasárnap reggel 
tragikus MininrtnvM KOzon 

maghalt
Falkapart pattankshúi származA orMnc 

végzett a magyar színészét ------
Vasárnap a kora reggeli órákban szo

morú hir száguldta be a fővárosi, amely 
Őszinte megdöbbenést és részvétet keltett 
nemcsak a főváros művészköreiben, hanem 
a nagy közönség legszélesebb rétegeiben is: 
Hegedűs Gyula meghalt.

Alig egynapos betegség oltotta ki Hegedűs 
Gyula, a Vígszínház nagy művészének éle
tét. Tegnap délben, amikor a kisirt szemű 
felesége kíséretében a betegszállító autón a

Hegedűs Gyula utolsó arcképe, amely a Fővá
rosi Operettszinház színpadán készült a napok

ban próba közben.

Fasor-szanatóriumba vitték Hegedűs Gyu
lát, senki sem gondolt arra, hogy az erös- 
szervezetü, hatvankétéves embert ilyen tra
gikus módon végzi ki a gyilkos kór. A lábán 
egy apró pattanás fakadt föl, amelyből kifo
lyóan orbánc lépett föl, amely hihetetlen 
gyorsan, rettenetes szenvedések árán vég
zett vele. Este és a kora -éjjeli órákban az or
vosi jelentés örvendetes javulásról számolt 
be, sikerült a 41 fokos lázt 39-re mérsékelni 
és a kinzó fájdalmakat injekciókkal csilla
pítani.

Hihetetlen Kínokkal telt el 
az éjszaka

’Az injekciók hatása azonban nem tartott 
sokáig. Hegedűs Gyula egyik eszméletlen
ségből a másikba esett és világos pillanatai
ban rendkívül nagy fájdalmakról panaszko
dott. Felesége és orvosai, akik állandóan 
mellette tartózkodtak, szinte tehetetlenül áll
tak a félelmetes betegséggel szemben, amely 
— hasonló módon gyorsan végzett az ország 
egy másik nagy művészével: Környei Bé
lával is. önkívületi állapotában is fetrengett 
az ágyon, amelyet majdnem összetépett kín
jában. Hihetetlen fájdalmai lehettek Hege
dűs Gyulának, aki egész életében nagy ön
megtartóztatással viselte a fájdalmakat és 
bajokat, ha erős lelke a szervezetén már eny- 
nyire nem tudott uralkodni. Ilyen kínokkal 
köszöntött rá a hajnal, amikor kissé meg
nyugodott és megfogta felesége kezét.

— Hívjátok ide, akiket szerettem, — 
mondta elhaló hangon.

Az orvos és Ádám tanár beleegyezöen in
tett, ők már tudták, hogy a vérmérgezés fel
tartóztathatatlanul közeledik a szive felé, 
amely esetleg pillanatok alatt kiolthatja 
életét.

Hegedűs Gyula azonban már senkire sem 
ismert rí.

nz utolsó pillanatok
A telefon hajnalra Hegedűs Gyulának 

több barátját verte fel, akik lélekszakadva 
rohanlak a Fasor-szanatóriumba. Elsők kö
zött érkezett Molnár Dezső dr., a Színész 
Szövetség igazgatója, aki még ott volt, ami
kor Hegedűs Gyula utolsó pillanatait élte.

— Negyednyolckor érhettem szegény 
Gyula betegágyához, — mondja könnyezve 
Molnár Dezső. — Nem beszélhettem vele, 
már nem volt eszméleténél. Csak azt láthat
tam, hogy könnyen, szinte fájdalom nélkül 
halt meg, becsukódtak szemei és kisimultak 
a vonásai, amelyek talán az éjszakai kínok 
után ezerszeresen jobban látszottak. Ott volt 
'lőttem az a drága, jóságos arc — holtan. 
Hogy milyen irtózatos érzés ez, arról nem is 
tudok beszélni. Ott se hittem el, hogy elszállt 
a lelke. Most sem hiszem . ..

Hegedűs Gyuláné ájulton esett össze a ha
láloságy előtt. Szó nélkül, hangtalanul, ro
gyott magába, úgyhogy az orvosok a másik 
szobába vitték, ahol injekciókkal téritették 
«'zméletre. Azóta folyton sir, nem beszél 
senkivel.

# tolnai kis sosMloavzö utla
Hegedűs Gyula 1870 február 3-án született 

fKy kis tolnnmegyci sváb községben, Kétyen. 
Családi neve Heckmann Gyula. Édesapja, Heck- 
msnn János földbirtokos, osztrák nemesi csa
ládból iLármázott, akinek címerébe a kfk

már Hegedűs

_________ nap alatt 
egyik legnagyobb alakjával

mezőben három ezüst lófej díszük, ö a magyar 
törvények értelmében sohasem publikálta 
osztrák nemességét. Édesanyja, fonyódi Fonyó 
Benedek tolnamegyei órvaszéki ülnök és Sza
lag Anna leónya: fonyódi Fonyó Alojzia. Ket
ten voltak testvérek, a fivére húrom'évvel idő
sebb mint ő, aki most is Tolnában él. A kis 
sváb faluban, luterúnus lévén, nem júrl isko
lába, hanem házitanilóval, magánúton tanulta 
a magyar nyelvet és a tudományokat. A kö
zépiskoláit már Szekszárdon járta, ahol csa
ládja nagy megrökönyödésére, váratlanul be
leszeretett a színészetbe. Tizennyolcéves volt, 
amikor hiába várták haza Kétyre, ahol a se
gédjegyzői állás várakozott rá, hanem Tolna
tamásiból érkezett a hir, hogy Keresztéig Já
nos vándorszintársulatának az egyik Heckmann- 
fiú a hősszerelmese. Hiába próbálták más el
határozásra bírni, az akkor ” _
Gyula ragaszkodott álmához és végleg szí
nész maradt, öt hónapig járta a daltársulatok 
keserves, rögös útját, amikor pénzt szerzett, 
Pestre jött, ahol az akadémiát elvégezte. Mint 
végzett akademista, először Szolnokon játszott, 
majd Debrecenbe, Pozsonyba, Fehérvárra és 
Kolozsvárra került. Innen hívta meg Budapest 
legújabb színháza, a Vígszínház, amelynek 
igazgatója Ditrói Mór volt. Azóta, tehát har 
minchat éve, kisebb megszakításokkal tagja a 
Vígszínháznak. Közben a háború elején a 
Nemzeti Színház is szerződtefte, egy évig a 
Magyar Szinház tagja is voll, de egész éleiében 
mindig visszavágyott a Vígszínházhoz, ahol a 
legnagyobb sikereit aratta és amelytől elválaszt
hatatlan lett neve.

a Karrier
Fényes pályájának egyik legragyogóbb ki

emelkedő határköve Molnár Ferenc ördög-e 
volt. Ebben a szerepében úgyszólván egész 
Európa ünnepelte. Közben egyre másra aratta 
sikereit — nemcsak a színészi téren. 1905-ben

A péceli vasúti sínek 
halottjának rejtélye

Öngyilkos lett egy ismeretlen Italai nft, aki autón érkezett 
Pécelre — Budapesten keresik a titokzatos autót

Nagy feltűnést keltett a budapesti főkapi
tányságon szombaton este az a jelentés, 
amely arról számolt be, hogy Pécel közelé
ben

a budapest—salgótarjáni vasúti vonal 
sínéin egy megcsonkított női holttestett 

talállak.
A salgótarjáni éjszakai személyvonat veze
tője jelentette a borzalmas leletet elsőnek a 
csendörségnek, amely igyekezett megtalálni 
a szemtanukat, akik a rejtélyes eset nyo
mozásához támpontot tudnak szolgáltatni.

A fiatal, jólöltözött nő holttestén borzal
mas roncsolások vannak,

ballábát tőből vágták le a vonat 
kerekei.

Kezdetben bűntényre gyanakodtak, a 
sárnapi nyomozás során azonban kétségte
lenül megállapítást nyert, hogy

az urias kinézésű 28—30 év körüli fia
tal nő öngyilkosságot követett el.

Amikor az esti személyvonat negyedtiz után 
néhány perccel a péccli állomás kijáratá
hoz érkezett, a töltést szegélyező bokrok kö
zül kiugrott a nő és

a mozdony elé dobta magát.
Természetesen már gondolni sem lehetett 
arra, hogy a vonatot megállítsák és 

a kerekek átgázoltak rajta.

va-

Nagy izgalom az OTI orvosi karában, 
a meglepetésszerü, általános 

felmondás miatt
Huszár Károly elnök nyilatkozata

Országos Társadalombiztosító Intézet 
felmondotta a pénz-

Az 
meglepetésszerüleg most 
téri orvosokknl érvényben lévő kollektív szer
ződést és pedig ez évi december 31-ére. Ez a 
felmondás a pénztári orvosok körében megle
hetős megdöbbenést keltett, mert tulajdonkép
pen a pénztár orvosai élethossziglan vannak 
kinevezve és csakis fegyelmi álon bocsátha
tók el.

A kollektív szerződés felmondása tehát nem 
jelentheti azt, hogy most már a pénztári or
vosok személyében változás állhatna be, leg
feljebb azt,

hogy külön és njra wabályozzák az orvo
sok Illetményeit.

Körülbelül 2300 orvosa van az Országos Társa- 
dalomblztositó Intézetnek, amelyek mindegyi
kével a kollektív megállapodáson kivül egyéni 
szerződése is van és igy azzal, hogy a kollektív 
szerződést felmondották, legfeljebb esak nyug
talanságot idéztek elő at orvosi karban.

At Országos Orvosszövetség kötelékébe tar
toznak az OTI orvosai is, akiknek a szövetség 
keretében Pénztári Orvosok Szakosztálya dm 
alatt külön alakulatuk van. Ezek most egysé- 
S'ita íogWnrt » WsW’-

az akadémia tanárává nevezték ki, majd 
1907-ben a Zeneakadémia operajáték-tanszaká- 
nak tanára lelt és mint Ilyent, a Zeneakadémia 
jubileuma alkalmából, 1925-ben kormányzói 
signum tüntette ki. Egy évvel ezelőtt azonban 
kormány főtanácsosnak nevezték ki 
lett az első magyar színész, akit ezen _ r_., 
ért ez a kitüntetés. Még előbb azonban a Fe
renc József lovagkeresztjét kapta meg. Majd a 
Corvin-lánc tulajdonosa lett. 1894-ben nősült 
először, feleségül vette a kolozsvári szinház 
sztárját, Medgyaszay Evelin! és 1001-ben kö
tötte második házasságát Berzétet Ilonával, a 
Vígszínház ünnepelt művésznőjével, akivel 
azóta boldog házasólelel élt. Számos elfoglalt- 
sága és szakadatlan munkája közepette gondja 
volt arra, hogy a színészeket társadalmilag el
ismertesse és ezért alapította huszonöt évvel 
ezelőtt ~.......................
főváros legelőkelőbb klubjainak, 
színészek érdekei megvédésére létrehozta 
nész 
volt.

és igy ő 
a pályán

a Fészck-klirbot, amely ma is egyike a 
............................................. 1917-ben a 

a Szí- 
Szövetséget, amelynek azóta is elnöke

Hárem színdarab 
es barom KQnyu

Kevesen tudják, hogy Hegedűs Gyula szín
darabokat is irt. Géczy István társaságában 
megírta Az Apostol és Az Enyészet cimü da
rabokat, amelyeket a Vígszínház adott elő 
nagy sikerrel, majd Guthi Soma társaságá
ban a Nemzeti Szinház részére Dr. Szele- 
burdi néven remek vígjátékot irt. Utóbbi 
időben könyveket irt. Az Emlékezések bátor
hangú, szókimondó dokumentumok a ma
gyar színészet elmúlt éveiről, majd a Kotné- 
dia, amely filozofáló . és szinészelmélelí 
munka és .4 beszéd művészete, amely a leg
szebb tankönyvek egyike.

Most készítette és rendezte sajtó alá az 
önéletrajzát, amelyre a pontot — váratlanul 
— mint minden önéletrajz után, a halál 
tette. Stób Zoltán.

♦

Hegedűs Gyula temetése iránt már intézke
dés történt. Kedden délután húrom órakor a 
kerepesi-uti temetőben lesz gyászszertartása a 
színészet és a magyarság nagy halottjának. 
Másnap temetik el Máriabesnyőn, kedvenc tar
tózkodási helyén a villája közelében.

Az orvosi megállapítás szerint nyomban 
szörnyethalt.

Mindezek megállapítása után a csendőri 
nyomozás most már arra szorítkozott, hogy 
az öngyilkos urinö kilétét megállapítsák. 
Hiúba tették azonban közszemlére a vasúti 
síneken talált megcsonkított nő holttestét n 
péceli temető halottasházában,

senki nem ismerte fel, az áldozat nem 
Pécel vidékéről való.

A nyomozás további során igen sok feltevés 
merült fel annak bizonyítására, hogy a fia
tal nő, aki az öngyilkosságot elkövette,

Budapestről jött.
Néhány perccel a személyvonat érkezése 
előtt ugyanis a péceli vasútállomás környé 
kén pesti rendszámú

automobilt láttak, amelyből egy nő 
szállott ki. Az autó azután elrobogott. 
A csend őrség most keresi ezt a Pestről 

érkezett ismeretlen autót.
A péccli rendőrök jelentése szerint a nő 

ruházatának zsebeiben semmiféle feljegy
zést, Írást vagy olyan adatot nem találtak, 
amely kilétének megállapításához közeled
hetett volna. Különös ismertetőjelként csak 
az

a gyöngyszemnagyságü fülbevaló 
szerepelhet, amely a szerencsétlen nő fülei
ben volt.

anyagi részének megváltoztatása ellen és érde
keik védelmében természetesen mellettük áll 
az Országos Orvosszövetség Is.

Ar. OTI orvosai a szabályok szerint a körze
tükbe utalt taglétszám alapján kapják illetmé
nyeiket és

az orvosok összeg javadalmazása évente 
hatmillió pengővel terheli az OTI költség

vetését.
A pénztári orvosok azt mondják, hogy semmi
esetre sincs módjukban leszállítani eddigi illet
ményeiket, mert hiszen az OTI erősen lecsök
kentette privát prakszlsukat és alig van egyéb 
kereseti lehetőségűk, mint az, amit az OTI ré
vén kapnak.

Viszont
az OTI az egész vonalon csökkenteni akarja 

kiadásait
és igy megtakarításokat akar eszközölni az 
orvosi kar illetményeinél is. A felmondás kö
vetkeztében rövidesen megindulnak a tárgya
lások az OTI és az Országos Orvotsrőoetség 
között, de természetesen az orvosok, — bármi 
történjék is —, kötelességüknek fogják tartani, 
hogy továbbra is ellássák pénztári org&l »l»l-

-

„A vevő 
szolgálatában**
Akristmrl 
Szfinásy Gyula cfts
őszi és téli kelme mlntagyüjteménye 
elkészült és az érdeklődő hölgyek
nek költségmentesen, szívesen ren
delkezésére áll.

Szénásy azt a szoros, szinte meg
hitt kapcsolatot, amely a vidéken 
lakó hölgyközönségef a céghez fűzi, 
egy újabb láncszemmel óhajtja meg
erősíteni: Illő szerénységgel Őszinte, 
megbízható tanácsadója óhajt lenni 
minden egyes hölgynek a Jól öltöz
ködés terén.

Ezért a küldött mintagyújfemény- 
ből kiválasztott ruhakelme anyagá
nak. Jellegének, szövést struktúrájá
nak megfelelő, Ízléssel megválasz
tott, a sablontól elütő divatlapokat, 
eredeti párisi divatrajzokat, a leg
előkelőbb divatházak modeljelnek 
fényképét fogja küldeni vidéki ve
vőinek.

E figyelmet azonban Szénásy még 
'okozni is óhajtja. Egy uj. praktikus 
ötletet szándékszik megvalósítani e 
tudósítás elmének megfelelően, — 
ugyancsak a „vevő szolgálatában*.

A Jól öltözködő hölgyek körében 
nagyra értékelik a legelismertebb 
és legnépszerűbb hetilap neves Író
nőjének a női divatról megjelenő 
cikkeit. írója, mint köztudomású, 
bejáratos ugy a párisi, mint a pesti 
divatatelier-be. Megállapodás lé
tesült vele azlrányban, hogy minden 
egyes vidéki vevőnknek, aki kollek
ciónkból szövetet vásárol, levélben 
adjon megfelelő tanácsot az elké
szítést illetőleg és a levélhez meg
felelő modelrajzokat is mellékeden.

E készségesen felajánlott előnyök 
Igénybevételéhez elég, ha annyit 
Ir: vevője vagyok a cégnek, — a 
mlntagyüjteményt máris küldjük.

HÚSZAK KÁROLY, AZ OTI ELNÖKE,
a kollektív szerződés felmondására vonatkozó- 
Ing a következőket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A dolog természetéből folyik, hogy egy 
kollektív szerződést, amely terminusra van 
kötve, — amennyiben változtatásokat akar 
bármelyik fél azon eszközölni, — fel kell mon
dani és ebből következik az, hogy

■ mostan érvényben levő kollektív szerző
dést felmondottuk,

mert különben az további egy esztendeig vál
tozatlanul érvényben maradt volna. Az OTI is, 
valamint az orvosok is kívánják bizonyos pon
tok megváltoztatását és ez csakis felmondás 
által érhető cl — folytatta. — Most, hogy a 
felmondás megtörtént,

az intézet megkezdi a tárgyalásokat as 
OrvosszÖ vétséggel,

a sérelmes és a változott viszonyok következté
ben szükségessé vált módosításokra vonatko
zólag és minden reményem megvan arra, hogy 
ezek a tárgyalások a legteljesebb megértéssel 
és megnyugvással békésen be fognak fejeződni 
és az OTI orvosi kara továbbra is nyugodtan 
teljesítheti a kötelességét.

LegoicsűOb h azlial vparcal lazá s 
BARACSKA és 
PETTEND között 

vasútvonal mentén, a BALATONI tnünt mellett, 
Budapest Kelenföldtől 28 km-re.

Házhelyek □-ölenként
1 P 20 fillértől.

Készpénzben Sietendő 10%, a bátraiét

havi 10.— pengős részletekben 
Talejvlamentes, legjebte termőföld. kNönö 
Ivóéra, villanyvilágítás.
Nyaralásra Is különöseo alkalmas, VILKNCU-TÓ 
vasúton 12 perc.

ingyenes csoportos utazás. 
G.vOlekezé* kedvezőtlen MA esetén la a Dé'fvasut 
állomáspénstár előcsarnokában, vasár- és ünnep
napokon d. e. 0'80, d. u. 8' 15 éa minden caUtöftököo 
d. u. 2*15 érakor.
Városi Iroda: Budapest, I., Horthy MtklAs-kArtér 8ib. 
I. 6. d. e. 10-1-lg, d. u. 8-7-tf. Telefon: A. 00-4-8S
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Daczer OdOn leszagkormtnyzot sikkasz
tás es oklrathamlslMs miatt letartóztattak 
voltot hamisított 0 Mldhlrtokosno nevére la a Pénzt elmulatta
Érdekéi letartóztatásról ad hirt az a 

távirati jelentés, amelyet a kUromböri 
csendőrére köidöil vasárnap délelőtt Buda
pestre. A csendörség ugyanis azt jelenti, 
hogy

letartóztatták Daczer Ödön uradalmi 
gazdasági intézőt, aki Blaraovazky W* 
terűd blsaomborl uradulmának jőrtág- 

kormányzója volt.
’A megindult nyomozás során megállapítást 
nyert, hrtgy a jószágkormányzó nagyarányú 
sikkasztásokat, ezenkívül pedig okiratba* 
mihitást követett cl.

Aa uradalom tulajdonosa ugyanis a Jó- 
azágkormányzót bizla meg különböző vá-

Fantasztikus morííumcsempészés 
Budapest és Kína között 

Cementvázákban 114 kilogramm kábítószert akart Buda
pestről Kínába csempészni egv amerikai vállalkozó — 
A budapesti törvényszék helyszíni szemlét tart,hogy tisztázza 
* Pharmacia vezérigazgatójának szerepét a szállítás körül

A rendőrséget és n bíróságot már hosszú Idő 
óla foglalkoztatja egy nagy agyafúrtsággal ki
tervelt csempészési ügy, amelynek vádlottja 
Bfteusz Imre, a Pharmacia rt> vezérigazgatója.

BltauSt ellen
ttloe áru csempészete

elmén indult meg már régebben a bűnvádi el
járás. A bűnügy adatni szerint Strausz Jatnes 
Volán nevű amerikai állampolgárral együtt egy 
méter magas

tewenl virágvázákban 114 kllogram aulyn 
heroint éa morfiumot csempészett ki Ham
burgba éa tervük az volt, hogy onnan Kí

nába szállítsák azt ki.
A kábítószerek értéke körülbelül 840 000 pan
gó. Már Üt gyanút keltett az, hogy a művészies
nek éppen nem mondható vázákat ilyen nagy 
útra adták fel és ez a gyanú még csak megerő
södött Hamburgban, ahol Volán még az Áru 
megérkezése elöli több alkalommal érdeklődött 
a pályaudvaron a magyarországi küldemény 
iráni. Amikor a vázák megérkeztek, a ham
burgi vámhivntnlnokok alapos vizsgálatnak ve
tették azokat alá és

ekkor derüli ki, hogy a vázák belseje Üres 
és aa Üregben van elrejtve a nagymennyi

ségű kábítószer.
A vázákat tartalmukkal együtt természetesen 
azonnal lefoglalták és értesítenék erről a buda
pesti főkapitányságot, egyúttal eljárást is In
dítottak Jnmes Volán ellen, akit ötezer biro
dalmi márkára büntették meg. Strausz Imre 
ügyében pedig a bUdnpesli btinletö törvényszé
ken Báber Viktor dr. tanácselnök folytatja mát

Házbérleszállitást követelnek 
a budapesti kávésok

Rendkívüli közgyűlést tart az Ipartestület — A kávéházak 
városában egy év alatt 58 kávés ment csődbe

A budapesti kávéháztulnjdonosnk a közeli i 
napokban rendkívüli közgyűlést tartanak, 
amelynek egyetlen tárgya

a házbérek leszállítása
érdekében megindítandó akció megbeszélése 
lesz. A kávésok körében már hónapok óta 
elkeseredett hangulat uralkodik, ami a leg
közelebbi rendkívüli közgyűlésen előrelátha
tóan robbanni fog.

A kávéslpartestület néhány hónap előtt már 
kísérletet tett arra, hogy a háztulajdonosokkal 
Megegyezzék a redukált hátbér tekintetében. 
El a kísérlet azonban nem végződött ered
ménnyel. Az Ipartestük! vezetősége ugyanis 
körlevelébe! bocsátolt ki az egyes háztulajdo
nosokhoz, amelyben arra kérte őket, hogy bi
zonyos megállapított kulcsszám arányában re
dukálják béreiket, mert

aa Ipnrfeatület minden egyes tngját ralsB- 
teadájában vescélyeateti aa indokolatlanul 

magas házbér.
KőrfeveKlkbeh n kávésok hivatkoznak arra, 
hogy az ipar test illet cg.vlke a legrégebbieknek

vígszínház
Szombaton, szeptember 20-án 

el0«xtlir s

HAVASI 
GYOPÁR

T«k4a Anna, Hajnal ««w,
fi.r-r UH. Gombatiögl Cila, Turav Ida, 
Baam Hilda, GúrtlarbH, Ballá Mariiba, 
Mftáa Imi, Vandrav fanne, Sdmar 

Andor, Somló István.
Ai «M eltedáMk jMy.lt mtr áru,Illik 

súgásokkal éa eladásokkal.. Daczer Ödön 
azonban nem számolt el a rábízott pénzek
kel, hánem abból közel

16.000 pengőt elsikkasztott, 
az összeget saját céljaira fordította.

Az okirathamisitáát a jószágkormányzó 
ugy követte el, hogy

egy 3000 pengős váltóra ráhamlsltotta 
Blazaovszkyné nevét 

és ennek alapján a Magyar Olasz Bank ma
kói fiókjánál a pénzt félvette és elmulatta.

A kiszomborl csendŐtség a nyomozási 
adatok alapján letartóztatta Daczer Ödön 
jószágkormányzót éí a szegedi királyi 
ügyészség fogházába kísérte át.

hosszú idő óta a tárgyalást.
Strausz kihallgatásai során állandóan, ta

gadja bűnösségét. Védekezésében azt adta elő, 
iiögy ó egy óvszer feltalálója és gyártója és 
Dolan árért kereste őt fel Budapesten, hogy 
az óVszer külföldi értékesítését reábizza. A 
megbékélések hosszabb ideig tartottak és ez 
alatt meggyőződött arról, hogy

az amerikai Itt Budapesten Igen előkelő 
életmódot folytat,

tehát bizalommal viseltetett iránta. Amikor a 
tárgyalások már befejezéshez közeledtek, Da
lon elmondotta néki, hogy szeretne néhány 
virágvázát emlékül hazavinni. Ö erre az ameri
kaival együtt felkeresett egy budapesti Céget 
éS

Dolan Itt rendeli Is hal darab virágvázát 
a Baját tervei alapján.

Strausz vezérigazgató attáh később már nem 
is törődött az egész dologgal és nem volt jelen 
a vázák becsomagolásánál és vasútra való fel
adásánál sem. A bíró kérdésére, hogy

miért Volt teükségei a vázákat agy kiké
pezni,. hogy azok bellii teljesen üresek vol- 

s- tab, •..............
S/xautt Imre azt válaszolta, bogy Dalon kife- 
jííeWiW így kérte, hogy a Vázák ne légyének 
olyan súlyosak.

A törvényszék számos tanul hallgatott ki az 
érdekes ügyben és a legutóbbi tárgyaláson

elrendelte a helyszíni szemlét a vázát ké
szítő gyárban.

Ennok megtörténte után fogja majd azután ki
hirdetni Laber tanácselnök az Ítéletet.

miniszter kijelentette, hogy át van hatva n 
kávésok akciójának fontosságától és tudatában 
van annak, hogy ilt egy egész osztály érdekei
ről van Szó, viszont tekintettel kell lenni a ház
tulajdonosok érdekeire is.

Értesülésünk szerint szakkörökben bizo

Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a 
főkapitányságra egy jól öltözött 40 év körüli 
férfi ellen, aki a Nemzeti Bank pénztártermé- 
ben és több nagy bank előcsarnokában szokta 
megszólítani a feleket és feltűnő udvariasság
gal arra Vállalkozik, hogy az utazók részére 
uttevél felmutatásával soronkivül szerez valu
tát. A vftlutapénzláraknál többnyire nagyobb 
csoportosulás van cs így sokan szívesen vették 
az udvarias férfi ajánlatát. Kisebb nagyobb 
ösSÉégekét adlak át neki, azonban hiába vár
ták vissza, az többé nem jelentkezett,

eltűnt a pénzzel és az útlevéllel együtt.

A rejtélyes. férfi a barikok pénztárhelyiségein 
kívül, mint a feljelentések igazolták, a keleti 
pályaudvar indulási oldalán is fel szokott 

tűnni a pályaudvaron levő valutapénztár 
tájékán. A feljelentők közölt több egyszerű 
ember, főiég asszonyok Voltak, akiktől 50—'100 
pengőket vett fel az illető és ezeknek a sze
gény emberüknek bizony ez az összeg is jelen
tős kárt okozott. Szeptember 5-én a keleti pá
lyaudvar előcsarnokában Dendel Sándorné, 
egy győri vasesztergályos felesége válutát akart 
útlevele felmutatásával 100 pengő ellenében 
vásárolni. A győri asszonyt is megszólította ar 
ismeretlen férfi és átvette tőle a pénzt a valuta 
beszerzése céljából. Amíkör azután a férfi 
hosszas várakozás után sem tért vissza, az asz- 
szony keresni kezdte és ekkor kiderült, hogy 
az idegen már régen eltávozott a pályaudvar 
előcsarnokából.

Dendelné szombaton esté Ismét a pályaudvar
nz országban és az a válság, amely a kávéso
kat fenyegeti, sok ezer etisztencia tönkrejutá 
sót jelentené, ha a háztulajdonosok nem haj
landók kollektiven méltányolni az iparlestülel 
kérését. A körlevél egyik pontja kitért arra Is, 
hogy a bérredukclö a háztulajdonosoknak 
Ugyanúgy érdekük, mint a kávésoknak, mert 
rövidesen

elkövetkezhet az á> Idő, amikor egyálta
lán nem akad senki, aki helyiségeiket 

bérbevefiye.
Az akciónak mindössze as at eredménye volt, 
hogy három vagy négy háztulajdonos mlnirnd- 
ll» bérengadményektt tett, ami semmi lényeges 
könnyebbséget nem jelentett a kávésok több- 

Air*ip«rteit(llél ékkór Mészáros GyBtá elnök 
vezetésével

deputáeiét menasateH Eranl Sándor nép
jóléti miniszterhez.

Az egy óra hosszat tarló kihallgatás során a 
kávésok elnöke előadta, hogy túl az általános 
gazdasági válságon, a magas házbéreknek két 
éven belül három halálos áldozatuk volt a ká
vésok között, akik nyomasztó házbérgondjaik 
elől n halálba menekültek. Csak ebbon az esz
tendőben

4A kávés volt kénytelen bezárni üzletét 
a képtelenül magas bérek miatt. Egy-egy kö- 
zépkávéház 30—35.000 pengő bért fizet éven
ként. A népjóléti miniszter a legmesszebbmenő 
lg íreteket tette a deputácíónak, az ügy azon
ban időközben elaludt és

a mihlatter ígérete óla ujabb 11 kávés 
Jelentett caödöl.

A Hétfői Napló munkatársának értesülése 
sserlnt a közeli napokban a népjóléti minisz
térium egyik fÖllMlviselÖJéhek elnökleté alatt 

egyeztető bizottság Ül össze 
háztulajdonosokból és kávésokból. A népjóléti

Legyőzte a Morisson

Ma van a nagy premier!

A gamlzon réme
BRESSfiRT-al Irta: NÓTI

A nevetés nagy ágyúiét
Ezt megelőzi:

L’amour exotlque
(Boldogország)

Az oapadiciós filmek csemegéiéi
STYLUS-FILMEKI

DÉCSIwS OMNIA “E-

nyosra veszik, hogy
az egyeztető bizottság munkája sikerrel

Jár
és a kávésoknak sikerül megúszni az egyre 
jobban fenyegető válságot.

A keleti pályaudvarról előállítottak 
egy ügynököt,

aki a Nemzeti Bank pénztártermében és a pályaudvaron 
valuta vásárlás ürügye alatt fosztogatta áldozatait

indulási oldalán tartózkodott és a pályaudvaron 
várakozók soraiban

felismerni vélte megkárosítóját.
Az őrszobára sietett, ahonnan egy detektív tár
saságában tért vissza. A detektív igazolásra 
szólította fel a gyanúba vett embert, rnajd elő. 
állította a pályaudvari őrszobára. Kóbor Imre 
41 esztendős ügynöknek igazolta magát és

erélyesen tiltakozott a gyanúsítás ellen. | 
Az Iparos felesége azonban határozottan állí
totta. hogy Kóbor volt ez a férfi, aki útlevelét 
és 100 pengőjét dlvette S igy Kóbort mindért 
tiltakozása ellenére előállították a főkapitány- 
ságra.

Vasárnap délelőtt kezdték meg a károsíiltnk 
kihallgatását, akik közül egy XVandt Bernátné 
magánzónő, idősebb uriasszony is felismerni 
vélte kóborbán azt a férfit, aki tőle mintegy 
10 nappal ezelőtt 22 pengőt átvett valutavásár
lás céljából. A rendőrségen tovább folytatják? 
a vizsgálatot és a károsultak kihallgatása és 
szembesítése utján fognak dönteni az ügynök 
sorsáról.

Magyarországon 
keresik a stuttgarti 

rablógyilkost
•Vasárnap délelőtt a stuttgarti rendőrség 

rádiógram utján értesítette a budapesti fő
kapitányság bűnügyi osztályát, hogy oV 
szeptember 15-én rablógyilkossági kísérte 
történt s a merénylő a nyomozás eddig 
adatai szerint

valószlnilen Magyarországra menekült. 
Stuttgart egyik előkelő városrészében szép 
tember 15-én a kora reggeli órákban isin* 
rétien férfi behatolt egy fiatal nő lakására 
azt fojtogatni kezdte, majd több késszuró 
ejtett rajta. A gyilkos merénylet után tö «» 
értéktárgy eltűnt a lakásból. A nyomozás 
megállapította, hogy a gyilkos merényletet

Haller Miksa 44 éves kereskedősegéd 
követte el, akit többen a ház lakói közül 
láttak is menekülés közben. A lakók csak 
később fedezték fel a bűncselekményt és 
igy a tettes egérutat nyert.

Pontos személyleirást adtak róla, sőt töb
ben a rendőrség bűnügyi nyilvántartójában 

felismerték fényképét,
mert már többször volt büntetve.

A stuttgarti rendőrség arról is értesült, 
hogy

Hallernak több barátja él Magyarorszá
gon

és Így nincs kizárva, hogy a merénylő 
kereskedősegéd, akinek útlevele is v0> • 
Magyarország felé menekült. A budapf’ 
főkapitányság megtette a szükséges mtézsc- 
déleket, hogy Haliért abban az esetben, 
Budapesten tartózkodna, mielőbb kézr

Most Jelent meg PALÁSTI LÁSZLÓ t 

Berlini kalauz 
elma Wnyve, amely riportokban, totorvtoM’sn 
lexikonban motelja be Berlini a> olvasóim*. -A"" 
Baedeckw nélkülözhetetlen azok wárnére.
linbe otaznak. Ara 4.S0 F. Meorendelbotó a 

Napló kiadóhivatalában is.
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Szathmáry debreceni lárásbirű Ha 
agyonlőtt egy szoiűionássai gyanúsított 

fiatalembert
Rlasztóltfvfis eltúveűt golyva okozta a uaietien szoroncsotiensíget

Debrecen, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcn- 

tése.) Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
Szathmáry János tisztviselő, egy debreceni já
rásbiró fia agyonlőtte Szabó József tizenkilenc- 
éves munkást az Andrússy-uton lévő villájuk 
szőlőjében.

A járásbiró szőlőjét már napok óta tolvajok 
dézsmálták és éppen azért elhatározta, hogy 
pisztolylövéssel fogja elriasztani a tolvajokat a 
szőlőből. Szombat éjjel lesben állt, majd ami
kor lépéseket hallott,

pisztolyával a hang irányába lőtt.
A következő percben jajkiáltást hallott és 

mire odarohant, vérében fetrengve találta a ti- 
zenkilencéves munkást.

Angol, francia, olasz és amerikai 
megbízottak jönnek Budapestre 

a népszövetségi delegációval
Walfio Lajos akciója Gertiben

Genf, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Walkó Lajos külügyminiszter, aki napok 
óta itt tartózkodik Genfben, állandóan beható 
tanácskozásokat folytai a Népszövetség pénz
ügyi bizottságának tagjaival. Jól értesült he
lyen ugy tudják, hogy Walkó Lajos tárgyalá
sai arra vonatkoznak.

hogy a Népszövetség kiküldöttel minél 
előbb jöjjenek Magyarországra és vizsgál
ják meg a mi pénzügyi és gazdasági hely

zetünket,
mert csakis ez lehet a leghathalósabb ellen
szere azoknak az állandó rágalmaknak és 
rémhíreknek, amelyeket ellenségeink a kül 
földön terjesztenek a mi anyagi helyzetünkről.

Egyébként a Népszövetség valószínűleg hét
főn, legkésőbb kedden befejezi az osztrák hely
zet megvitatását s azután sor kerül a Népszó 
vétség pénzügyi bizottságának arra a jelenté
sére, amely a magyar pénzügyi helyzetről ké
szült s amelynek alapján fog dönteni a Nép 
szövetség tanácsa arról, hogy szükségesnek 
tartja-e a megbízottak kiküldetését. Hir sze

Az osztrák kormány vasárnapi 
mán i feszt urnában megtorlást 

igér a Heimwehr-puccs 
szervezői ellen

Bécs, szeptember 18.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A kormány manifesztumot tett közzé, ame
lyet még az éjszaka folyamán egész Auszt
ria területén kifüggesztenek. A manifeszlum 
többek közt a kővetkezőket mondja:

Polgártársak! Abban az órában, amikor 
hazánk legsúlyosabb szükségóráját éli.

a polgárság egy töredéke felelőtlenül 
és lelkiismeretlenül osztrák hazánkat 
bűnös könnyelműséggel oly helyzetbe 
sodorta, amely ugy belföldön, mint kül
földi vonatkozásban beláthatatlan ve

szélyt Idézhetett volna elő.
Ebben a sorsdöntő órában vigaszul szolgál 
a körülmény, hogv a szövetségi kormánynak

Bonyodalmak a kétszer eladott 
bunda körül

Egy furcsa vásár érdekes részletei a bíróság eláll
Érdekes büntetőügyben hozott döntést most a 

budapesti törvényszéken dr. Tóth Béla, egyes 
biró.

A perben Bunczel Miksáné belvárosi szőrrne- 
kereskedőnő szerepelt vádlottként, aki ellen az 
ügyészség sikkasztás bücselekménye miatt nyúj
tott be vádiratot.

Az ügy előzménye egy váratlan látogatás volt. 
A kereskedőnőhöz ugyanis egy napon beállított 
egy Müller József nevű bécsi kereskedő s kö
zölte az asszonnyal azt, hogy férjének 3.000 
pengő értékű váltója van birtokában. Mivel 
Bunczel ezeket a váltókat készpénzben kivál
tani nem akarta, a kereskedő megegyezést lé
tesített vele, amely szerint a váltók ellenértékét 
olyképpen fogja megfizetni, hogy ennek az ösz- 
szegnek az erejéig az asszony a saját tulajdo
nát képező

üzletben lévő értékes bundák egyikét át 
fogja neki adni, 

illetve, hogy neki jogában áll a váltók összege 
erejéig a szőrmésboltban vásárlást eszközölni.

A kereskedőnő a közlést tudomásul vette, a

Óriási sikert aratott r.’JftTZ!

As^^Aaaa-ra Bóksftl László sxlnművo Budapast
llClIlCl OlllBJCrl legolcsóbb s*/n hárában.

■ ■ ■ <^p ■ U A TR’’ megnyitó előadása: KEDDEN,
AX U dt I ni ■ ■ AB <■ SZEBT. 22-EN ESTE 8 ÓRAKOR

A golyó Szabó József szivét fúrta át, 
úgyhogy néhány percen belül meghall. Társa, 
Vig János a rendőrségre futott, nhonnan bizott
ság szállt ki a helyszínre. A nyomozás során Vig 
János azt vallotta, hogy

nem volt szándékukban szőlőt lopni, 
csak az Ardrássy-ulon sétáltak, amikor a lövés 
eldördült és barátját leterhelte. A rendőrség 
nem fogadta el Szathmáry Jánosnak azt a vé
dekezését, hogy csak riasztóíövést akart leadni, 
meri hiszen ebben az esetben a levegőbe kellett 
volna lőnie és nem a hang irányában.

Szathmáry Jánost a rendőrség őrizetbe 
vette

és egyúttal megindította a nyomozást az eset 
részleteinek kiderítésére.

rint egy
nagyobb bizottság fog megérkezni Buda
pestre, amelyben részlvesznek az angol, 
francia, olasz, amerikai megbízottak és 

egy-két semleges állam megbízottal is, 
akik azután ilt a helyszínén veszik beható 
vizsgálat alá a mi viszonyainkat.

Természetesen ezek a kiküldöttek nem tő 
lünk kapják a költségeket és igy ez a vizsgálat 
nekünk pénzbe nem kerül. Viszont jövendő 
akciónkra — amelyek között elsősorban a rö 
vidlejáralu hiteleknek amortizációs kölcsönné 
való átváltoztatása szerepel — nagyon fontos 
befolyással lesz az, hogy a Népszövetség kikül 
dőltei közvetlenül milyen helyzetet találtak ná 
lünk.

Különben a Népszövetség pénzügyi bizott
sága

már a jelentésében Is fog bizonyos pro- 
poziclókat tenni a segítés módjára vonat

kozólag
és most már valószínűnek látszik, hogy a vég 
leges döntés a megbízottak itteni munkájának 
befejezése után fog megtörténni.

kipróbált karhatalom áll rendelkezésére: 
szövetségi hadsereg, a rendőrség és csendőr
ség, amelyekre a kormány mindenkor fel
tétlenül támaszkodhatik. Megelégedéssel 
állapítható meg, hogy az összes állami orgá
numok és

a lakosság túlnyomó többsége felhábo
rodással vette tudomásul a bűnös me

rényletet
és hogy a mozgalom a szövetség csekély 
részére szorilkozott és ott is eredménytelen 
maradt. A szövetségi kormány kötelesség- 
szerűen

haladéktalanul a törvény egész szigorá
val felelősségre vonja a bűnösöket.

Aláírva a szövetségi kormány.

bécsi kereskedő kiválasztott magának egy bun
dát, a váltókat az asszonynak átadta, s egyben 
Írásbeli megállapodást készítettek, amely sze
rint a kereskedő

a bundái a váltókkal megvásárolta.
Mivel azonban a bundán valami igazitanivaló 
volt, a kereskedő az értékes szőrmét otthagyta az 
üzletben kijavítás céljából és nyugtát vett arról, 
hogy a bunda most már csak ezért maradt az 
üzletben. A kereskedő ezután eltávozott az üz
letből.

Alig ért azonban szállodájába, már telefonon 
keresték. Odament a készülékhez s ekkor leg
nagyobb meglepetésére Bunczelné közölte vele, 
hogy időközben meggondolta magát,

a bundái nem hajlandó a váltók ellené
ben kiadni,

a vételt meg nem történtnek tekinti, már csak 
azért is, mert nyomban a kereskedő távozása 
után uj vevő érkezett az üzletbe, akinek éppen 
ez a bunda tetszett meg és aki a vételárat nyom
ban készpénzben kifizette.

A kereskedőt ez a közlés a legnagyobb mér
tékben konsternálta és azonnal a főkapitány
ságra sietett, ahol a feljelentést nyomban meg
tette sikkasztás miatt azon az alapon, hogy a bun
dát ő megvásárolta, az az ő tulajdonát képezi, 
e felelt Bunczelné többé rendelkezni jogosult 
nem volt. Becsatolta írásait is, amelyekből vi
lágosan kiderült, hogy a váltók ellenében a 
bundái

tényleg megvette.
A kitűzött tárgyaláson az asszony nem is

merte el bűnösségét és azt vitatta, hogy a meg
egyezés révén a bécsi kereskedő nem szerezte 
meg az áru tulajdonjogát. Ugyanezt fejtegette 
az asszony védője, dr. Polgár Sándor ügyvéd is, 
aki rámutatott arra, hogy a bunda a szerződés 
megkötése után is a szőrmeüzletben maradt, te
hát a kereskedő birtokába nem jutott. A magyar 
jog szerint a tulajdonjogot csak nkkor lehet meg
szerezni, ha a vevő az árut át is vette. Mivel ez 
a kellék hiányzik, az asszony nem is követett el 
bűncselekményt, hanem csak szerződésszegést. 
amit csupán polgári utón lehet megtorolni, bün
tetőjogilag üldözni azonban nem lehet.

A bizonyítási eljárás lefolytatása után a bíró
ság kihirdette ítéletét, amely szerint a kereske
dőnőt az ellene emelt s-ád álé’

felmentette.
Az ítélet indokolása kiemeli, hogy a kereskedő 
átadás hiányában

nem szerzett tulajdonjogot,
a bunda tehát az asszonyra nézve nem volt ide
gen dolog s afelett nz átadásig szabadon ren
delkezhetett. Eljárásának következményeit te-

Zavaros székesfehérvári polgármester 
fegyelmi ügyét október 5-én tárgyalják 

a belügyminisztériumban
A polgármester és Vargha Elemér személyesen adják elő védelmüké*

Székesfehérvár, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A székesfehéri városházi pann- 
mák ügyében Zavaros Aladár és Vargha Elemér 
ellen április végén a bajai fegyelmi választmány 
ítéletet hozott, amelynek alapján megfosztotta 
állásától mindkét városi főtisztviselőt.

A fegyelmi választmány ítélete ellen nemcsak 
Zavaros és Vargha enyhítésért, hanem Székes
fehérvár törvényhatósági bizottsága súlyosbí
tásért fellebbezett a belügyminiszterhez.

Vasárnap érkezett meg Székesfehérvárra a 
belügyminiszter döntése, illetőleg értesítése, 
amelyben

Mulatozás közben 
aranyórát lopott

Mulató társa zsebéből akarta 
elcsenni az érát

Szombaton éjszaka a Kfrd/y-kávéhúzbfln na
gyobb társasággal szórakozott Müller Viktor 
építési rnjzoló. A szomszéd asztalnál egy ma
gános fiatalember üldögélt, aki később összeba- 
rátkozott Müllcrrel. Az. építési rajzoló asztalá- , 
hoz invitálta uj barátját s a legjobb hangulat
ban szórakoztatta. A késő éjszakai órákban, mi
kor már emelkedett volt a hangulat, a fiatal- i 
ember mindenáron pertut nkarl Müllerrel inni 
és megölelte uj barátját. Eközben azonban oly 
gyanús mozdulatokat tett, hogy a társaság tag
jai egyszerre csak arra lettek figyelmesek, hogy

a fiatalember kezével Müller zsebében 
motoszkál.

Nyomban figyelmeztették az építési rajzolót, 
aki éppen abban a pillanatban fogta meg a 
fiatalember kezét, amikor

az aranyóráját ki akarta emelni a zsebé
ből.

Rendőrt hívlak, aki a fiatalembert az eset 
szemtanúival együtt előállította a főkapitány
ságra. A zsebében levő iratok Knőpfenmacher 
Ferenc 23 éves sz.abósegéd nevére voltak kiál
lítva. A szabósegéd n főkapitányságon azzal vé
dekezett, hogy csupán tréfából akarta kiemelni 
Müller zsebéből az értékes arányórát, ezt a vé
dekezést azonban természetesen nem fogadták 
el, hanem r kihallgatott tanuk vallomása alap
ján őrizetbe vették.

Rejtélyes ékszerlopás 
amelynek tettesét nem lehet 

megbüntetni
Rejtélyes ékszerlopási ügy nyomozását fe

jezte be ma délelőtt meglepő fordulattal a 
főkapitányság egyik detektivesoportja.

Pár nappal ezelőtt megjelent a főkapitány
ság egyik vezető rendőrtiszt'helője előtt egy 
előkelő állásban levő állami tisztviselő fele
sége és izgalomtól remegő hangon

értékes brIllánsgyUrUje különös körülmé
nyek között történt eltűnését jelentette be.

A méltóságot asszony előadta, hogy a gyűrű, 
amelyet férje évekkel ezelőtt Amsterdamban 
vásárolt egy drágakőkereskedőnél, az éjjeli 
szekrényéről eltűnt. Sógornőjével autókirándu
lásra indultak és a nagy sietségben elfelejtette 
felhúzni ujjára a gyűrűt. Pontosan emlékezett 
arra, hogy hol felejtette, hazatérve azonban 
csak hült helyét találta a drágakövet gyűrűnek.

Az előkelő uriasszony arra kérte a rendőr
séget, hogy a nyomozást a legnagyobb diszkré
cióval folytassák le, mert inasa, szobalaánya 
és szakácsnője régi, hűséget alkalmazottal éa 
igy azokra nem is mer gyanakodni. Másnap 
reggel

aj Inat állott be

a méltóságos urékhoz. Allamrendőrségi detek
tív volt az illető. A legnagyobb figyelemmel 
kisérte a személyzetet. Távollétükben átkutatta 
a holmijaikat, de semmi gyanúsat nem észlelt.

•VÁRTJA: K*SZÜLÍk
TELEFONGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

— ■< I,     ■■■uraimra1'1 ni'
hát legfeljebb a polgári bíróság előtt kell vi
selnie.

Az ítéletben a királyi ügyészség is megnyugo
dott, az tehát jogerőre emelkedett.

október hó 5-re tűzte ki a belügyminiszter
■ fegyelmi Ugy fcllebbvlteli tárgyalását.

A fegyelmi bizottság elnöke Blahd' Sándor dr. 
helyettes államtitkár, tagjai a közigazgatási bi
róság két tagja és két polgármesteri rangon 
felüli miniszteri tisztviselő. A fegyelmi tárgya
lásra

Budapestre utazik Zavaros és Vargha is — 
hogy személyesen terjesszék elő védfkéré

sükét.
Miután most már végleges ítéletre kerül a 

sor, Székesfehérvár polgársága másfél esztendő 
után decemberre várja, hogy uj polgármestert 
választhatnak az ősi koronázó városnak.

Harmadnap a detektivnek érdekes ötlete 
támadt. A méltóságot asszony

kedvenc Mukl majmát vette gyanúba.
A majom egy díszes rézketrecben tartózkodott 
a hálószobában és napközben többször ki
engedték a ketrecből, hogy kénye-kedve sze
rint ugrálhasson a szobában.

Bizonyára az ékszer eltűnése napján nyitva 
felejtettek a ketrec ajtaját '— okoskodott a 
detektív — és Muki dugta el valahová a gyű
rűt. Próbára tette a majmot. Egy gyűrűt lett 
az asztalra, azután kinyitotta a ketrecet és 
elbújt a függöny mellé. Muki csakhamar az 
asztalnál termett, szájába kapta a gyűrűt, 
majd

a kályha mögé rejtette el.
Ott találták meg az eltűnt brilliánsgyűriit ts, 
azt is a méltóságos asszony kedvenc majma 
rejtette el. Muki egv éhező artistától került 
szánalomból az előkelő házba és uj ga'.dáj.l 
bizonyára nem gondolta, hogy ilyen izgolmat 
fog okozni.R———R 
New York
programmla szept. 16-túl:

■ -Ebéd:
3 fogásos menü ára P 2.20.
Tz ebédre jogosító jegyfüzet áta 
pengő 25 —. ruhát Ari Íjjal éa 
borravalóval együtt.
Bejárat az étterembe a dohány utcai 
oldalon is

2 Zenés uzsonna:
Kávé tea vagy csoko'tdé ára 90 fii. 
A tíztagú MAndlts zenekar hang 
versenye.

3. Vacsora:
3 fog ás os menü Ara pengő 2.50. A 
MAndlts nesar muzsikál

i A bárban:
Esti 10 órÁtól reggel 3 óráig Adl és 
Hobby muzsikál. Hékelfy litván 
„Budapest a mennyországi an“ cimü 
blüettjében fellépnek : PArtos (>u«z- 
táv. Pethea Sándor. Radó Sándor, 
Sllber Andor TarJAn Vilmos. 
Roll Margit. Czuppon hári, Jan- 
caó Zsuzsa Szólóznak: Bee Jack- 
»on, Szendy Lajos. Éllel 1 óra 
után Kalmár Tibor hegedül é> 
énekel.

s. Éjjel:
Leve^különiegesaégek.

6 Reggeli:
Kávé vagy tea vagy csokoládé, vaj 
jani vagy méz és egy sütemény ára 
80 fillér. Ugyanez tojással 1 P.
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HÍREK
Horthy Miklósné 

segélyakciója
A vMŰrnapi lapokban Horthy Miklósné. 

h kormányzó féleségű felhívással fordult a 
magyar láraadalomhoz, amelyben megható 
szavakkal kéri azokat, akiknek bármilyen 
csekély feleslegük van, járuljanak a nyo
mor enyhítéséhez akár pénzzel, akár élelmi- 
ezer, tüzelőanyag, nagy ruhaadományokkal. 
Megírja a kormányzó felesége, hogy nem 
pillanatnyi segélynyújtásról, hanem a sze
gényeknek egész élten át való hathatót tá
mogatásáról és segélyezéséről kell gondol
kodni.

Mindenki tisztában van azzal, hogy na
gyon nehéz télnek megyünk elébe, a mun
kanélküliség, a gazdasági válság, a szellemi 
és fizikai munkásság nagv tömegeit telte 
kenyértelennó és igy Horthy Miklósné ne- 
mrsszivü akciója megköveteli azok támoga
tó tát, akik abban a szerencsés helyzetben 
vannak, hogy tudnak is valamit áldozni 
arra, hogy minél kevesebb éhező legyen eb- 
1. ,«n a szerencsétlen országban.

Horthy Miklósné akciójára elsőnek
Drcher Jenő 

nagybirtokos és gyáros adományozott har
mincezer pengőt.

Károlyi Gyula gróf 
miniszterelnök ugyancsak az elsők közölt 
ndla meg a követésre méltó példát azzal, 
hogy háromezer pengőt bocsátott a segély
akció rendelkezésére.

Ernszt Sándor
népjóléti miniszter az országos inségeny- 
bltö mozgalom céljaira háromhavi minisz
teri fizetését — körülbelül hatezer pengőt 
— ajánlott fel.

A segítés munkája tehát megindult és mi 
1 isszük, hegy Horthy Miklósné akciója •— 
aki felhívásában kijelenti, hogv adminiszt
rációs költségekre egy fillér sem fog elmen
ni — a legteljesebb sikerrel fog járni.

A Hétfői Napló olvasóihoz! A papiros
rendelet, amely korlátotza a lapok terjedel
mét, nehéz feladat elé állítja a Hétfői Nap
lót. A torlódó események napjaiban szű- 

- I.ebb terjedelemben kell megjelennünk. 
Kénytelenek vagyunk ezért cikkeinket, bel- 

' földi és külföldi tudósításainkat rövldebbre 
srabni, hogy hely jusson mindennek. A Hét
fői Napló olvasói megszokták, hogy lapunk 
minden jelentős eseményről bőven és kime
rítően számol be. Most elnézésüket kérjük, 
ha egyik-másik közleményünket a szokás
tól eltérően kénytelen-kelletlen rővldebbre, 
kl’cbb terjedelműre szabjuk. Mindenesetre 
azonban igyekeztünk kötelességünket telje
síteni és reméljük, olvasóink is megállapít
hatják, hogy ha szükebben is, de a tőlünk 
megszokott hűséggel láttuk el hírszolgála
tunkat a kő: és a közönség érdekében.

Időjárás. Szeles, esős idő volt vasár
nap egész nap. A Meteorológiai Intézel 
prognózisa: élénk északnyugati légáramlás 
trős lehűléssel. Több helyen záporeső vár
ható

— Bethlen István gróf két könyvet Ir. 
Bethlen István gróf jelenleg Inkén tartóz
kodik, ahol hosszabb ideig marad, nem Is 
mozdul ki onnan, mert két nagyobb irodal
mi munkán dolgozik. Az egyik nagyobbs.’a- 
bísti történelmi mü lesz, a másik pedig nz 
Utolsó évtizedek politikai történetét foglalja 
magában.

— Gázolt az autó. Vssánap a késő délutáni 
érákban a Vas Gereben-Utca és Lejlö-ut sar
kán n fío. T6---/3T. rendszámú autó elütötte 
Rclogh Ferenc IT éves tanoncol. As autó, amt- 
ív l tulajdonosa Simon gyórigazgntó vese
tett. azonnal megállt. A sérüli fiút a gyúrigaz- 
f*ló felvette nz nutóha és bevitte az Vj Szent 
Ainon-kórhárha. A ssemtunuk állítása szerint n 
balesetet n fiatalember vigyázatlansága okozta.

- Halálosán. Zoltán Andor, a gróf Mikes Ár
min féle ipnrvAltalatok volt cégvezetője, 63 éves 
korában elhunyt. Temetése kedden délután

ómkor less a rákoskeresztúri keresztény 
temetőben.

— Öngyilkos lett az utcán. Vasárnap délután 
a járókelők arra lettek figyelmesek as Eskü- 
í ren, hogy n» egyik pádról egy férfi a földre 
rnlinn Azonnal értesítették a mentőket, akik 
megállapították, hogy Nemes András, 57 éves 
pincérrel azonos. Beszállították a Rdítuikór- 
l- rbs. olt elmondotta, hogy nagy adag vető
hóit veit l>e és árért akart meghalni, mert hó- 
llipoh óta nincs állása.

Rbms gtiHnHfli vtasenyak rtlllsjt mlftdlR sokkal 
te b ember vess résal s> t»»Mélys®r»}étéhanl Miért? brr# 
Csín kónnjft • tnMysrrtsal. F.gnterrs nsgy ftssiejtM 

Ikrem! <*«k r.\ éremén* Sltai lehet Nyerni Hála etsk 
at nvífhet, akinek •rrsfegye vsa. Keitudemleu. hogv a 
m Mr. outaiZMniUiók nyerési átélni .Mratlanrt. 
Kísérti}- meg ün i»l Raadaijta tar serije sr«t Mmelftt 
(Mranlónal.

A „SIESTft" szanatórium 
tfiiiiiHlhhfOlll atósietoalral: 7 *». 7 ®. I». O.*“ éa Tő*

khinlnrine IvMlii dattsn.hSkben fri.sA — EWft érakMn 
at Se<'M. eTflrdAS M at IMtietl atveao* MAerdHuOM 
le Maltaúalknstt - MérI ‘■e-l nausáHkl AVte- 
i.m-MsiEu • bem ieuáriaál. Td.i A.
éVX-uű.

Baltával agyonverte anyját és két 
testvérét egy malomtulajdonos 

18 éves fia
A gyilkos önként Jelentkezőit a rendőrségen

GÖrlItz, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

Megdöbbentő feljelentést tett önmaga ellen 
az elmúlt éjszaka a görlitzi rendőrségen 
Georg Kiéin, egv troitschendorii malomiu- 
lajdonos tizennyolcévcs fia. A fiatalember 
clmóndolta a rendőrségen, hogy

anyját és két testvérét baltával agyon
verte.

A rendőrségen eleinte nem hittek a fiúnak, 
mindenesetre azonban őrizetbe vették és 
dcteklivcket küldtek ki a megjelölt házba. 
Itt azután kiderült, hogy a fiú — igazat

(A

sm Bála Berlint inkára 
a debreceni tOrutnysztk elölt 

ütnspi tárgyalás után hirdetieK ítéletet 
a miskolci Kommunisták monstre bunporeuen

lak. A harminchárom vádlott közül 
szabadlábon volt mindezideig és idézésre 
jelent meg a tárgyaláson. Az ítélethirdetés 
napján Kaunltz Béla üzemvezető, az egyik 
vádlott nem jelent meg, mire a tanácselnök 
elővezetését rendelte el. Az elővezetésre ki
küldött detektivek megállapították, hogy

Kaunltz Béla, aki mind az öt tárgyalási 
napon megjelent, megszökött a 

bői
és előreláthatóan már túl van az 
haláron is. A rendőrség

körözést adott ki ellene.
A vádlottak közölt van Bella 

is, aki
Jeney

ítélte

Debrecen, szeptember 20. |
Hétfői Napló tudósítójának telefon-} 

jelentése.) A debreceni törvényszék öt napi 
előtt kezdte el nnnak a harminchárom mis
kolci lakosnak bűnügyi tárgyalását, akiket 
az ügyészség kommunista, államellenes 
bűncselekményekkel vádol. Az ügyészség és 
a törvényszék elnökének kérésére a tárgya
lási napokon rendőrség szállta meg a tör
vényszék épületét s a folyosókon is állan
dóan deteklivesapalok cirkáltak. Maga az

öt napig tartó tárgyalás
zárt ajtók mögött folyt le.

Vasárnap délben hirdette ki dr. 
Sándor tanácselnök ítéletét.

A főbUnösökct 2—8 évi fegyházrn 
a bíróság,

mig a kisebb jelentőségű bűnösök ... 
hónapi börtönt, Illetve fogházbüntetést knp-

— A jövő héten Prágában tárgyalják a 
cseh-magyar kereskedelmi egyezményt. A 
magyar-cseh kereskedelmi tárgyalások, az 
egyezmény végleges megkötésére vonat
kozólag, még ezen a héten is folytatódnak 
itt Budapesten és a cseh delegáció valószí
nűleg a hét végén utazik vissza Prágába, 
ahol jelenlést tett kormányának a tárgyalá
sok eddigi anyagáról. A jövő héten újra fel
veszik a két kormány megbízottai a tanács
kozásokat és pedig ezúttal Prágában, ahova 
Nlckl Alfréd meghatalmazott miniszter ve
zetésével r magyar delegáció ugyancsak a 
hét végén utazik el és előreláthatólag a prá
gai tárgyalások eredményeként sikerülni 
fog a csch-magyar kereskedelmi egyezményt 
immár véglegesen tető alá hozni.

■— A „lelkiismeretes" tolvaj. Nemcsnád- 
udvarról jelentik: Kirschner Károly gazdá
nak a földjéről ismeretlen tettes tiz évvel 
ezelőtt nyolc csomó buzát ellopott. Tegnap 
egy lusnoki ember megjelent a károsult la
kását?, 320 kllogram búzát hozott s előadta, 
hogy lelkiismerete nem hagyta nyugodni és 
kicsépelve visszahozta az annakidején ello
pott buzát. Számítása szerint azonban még 
három pengővel is tartózik és ezt le akarja 
dolgozni a károsult gazdának.

— Kirabolt községháza Nagykanizsáról je
lentik: Kutas községben Ismeretlen tettesek be
hatoltak a jepvzől hivatalba, elvitték a község 
pénzszekrényét, majd azt a mezőn feltörték, s 
Az abban lévő nngyobbösszegü pénzt ellopták. 
A rendőrség nyomozza a letteseket.

— Iparosgyülések Pápán és Székesfehérvá
ron. Stékes/ehétvárról jelenik: Az Illeni Szent 
István teremben töbhezer iparos jelenlétében 
izgatott hangulatú nagygyűlés volt, amelyen 
Süveges István elnököli, aki hosszabb beszéd
ben ismertette az iparos társadalom bajait é8 
végül határozni! javaslatot fogadtak el, amely 
szerint kérik a kormányt, hogv sürgősen te
gyen meg mindent a súlyos válságban tevő ipa
rostársadalom megmentésére. — Pápáról je
lentik: A pápai Iparosok vasárnan a városháza 
nagytermében közgyűlést tartottuk. A gyűlés 
át iparosság sérelmeivel foglalkozott. Ezután 
hntárotnll Javaslatot fogndtak el, amelyben 
adókönnyítéseket, h közüzemek megszűnteié- 
sót és megfelelőbb kisipari hitelt kérnek a kor- 
mAnytól. . . . K

— A detektív aaemeláttára akart lopni ■ pe
ches zsebtolvaj. Tegnap reggel a RAkőczI-térl 
csarnokban Gregorics MlhAlvné háztartásbeli 
asszony egyik tisiet előtt várakozott, miközben 
•gy férfi szegődött melléje és kinyitotta réti* 
küljét. A csarnokban nz utóbbi időben soro
zatos zsebtolvajlások történtek s éppen ezért 
állandó detekllvszolgálnt van. Áddm Ferenc 
detektív észrevette a zsebtolvajlás! kísérletet, I 
nyomban elfogta a tolvajt. Előállította a kerü
leti kapitányságra, ahol kiderült, hogy Tutkö 
Jánosnak hívják, 47 esztendős állásnélküli 
pincér. Tutkól letartóztatták.

A Féri mindig „Ur" tatyen. Kalapot Kozmánál 
vetren.

— rSHIaaabálertnrmHii • mull évben megrendeltük- 
vlmamaradt finom férfi Ulikabálok fekete poMtó- 

Mi. bátáonyaaltarral. remek atabá* é« kivitelben, amit 
a liéMltl Űrt M Mfttóárt hashatók minden negytóH- 
bam „YsnaansabósU, RottcnbiÜcr-aUa á/Á. LumuL

mondott. Anyját
a hálószobában találták holtan, 

szétvert fejjel, a gyermekek: egy kilencéves 
fiú és ikertestvére, egy kilencéves kisleány 

a padláson feküdtek borzalmasan meg
csonkított testtel.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a 
hármas gyilkosság már a keddre virradó éj
szaka történt.

Georg Kiéin részletes kihallgatása során 
nem volt hajlandó elmondani, miért 

követte el 
a borzalmas családirtást.

nyolc

vároe-

ország-

Sándor

ZSOluuS

Kun Béla titkára 
volt berlini tartózkodása alatt. Egyébként a 
vádlottak védői egytöl-egyig felfolyamodást 
jelentettek be az ítélet ellen.

— Elgázolt az autó egy kisfiút. A Váei-ut és 
Gyöngyösl-ut kereszteződésénél Pét rítt József 
lovnsrendőr hat esztendős Józsi nevű fiacskája 
nz úttesten játszadozott, amikor a Bp. 18—272. 
rendszámú gépkocsi elgázolta. A mentők első 
segélynyújtás után lakására vitték. A gépkocsi 
vezetőjét Faragó Lajos, 32 esztendős soffőrt 
előállították a kerületi kapitányságra, azonban 
a szemtanuk kihallgatása után elbocsátották, 
miután megállapították, hogy a kisfiucska való
sággal nekiszaladt az autónak és a gépkocsi- 
vezető minden igyekezete ellenére sem tudta 
megakadályozni a gázolást.

— Rokona sírján bánatában megmérgczle 
magát egy flatnl nő. Vasárnap délelőtt a rákos- 
keresztúri temetőben az egyik sirbanton eszmé
letlen állapotban egyszerűen öltözött fiatal nőt 
talált a temetőőr. Felfedezéséről értesítette a 
mentőket, akik a temetőbe érkezve megállapí
tották, hogy a fiatal nő öngyilkosságot kísérelt 
meg. Veronállal mérgezte meg magát. A réti- 
küljében talált iratokból kiderült, hogy Lezák 
Ilona 25 éves takarítónővel azonos, tettét, mint 
a nála talált pór sor írásból megállapították, 
anyagi gondjai miatt követte el. Pór hónappal 
ezelőtt meghalt egyik közeli hozzátartozója és 
annak sírjánál követte el az öngyilkossági kí
sérletet. Súlyos állapotban a Rókus-kórházba 
szállították.

— Esterházy László gróf a mezőgazdasági 
kamarák megssüntetéaél kárt. Esterházy László 
gróf érdekes indítványt nyújtott be Fehér vár
megye törvényhatósági bizottsága elé, amelyet 
kívüle Szluha Aladár, ceccl földbirtokos és 
Hagyó Kovács Gyula, a zirci rend jószágkor- 
mányzója írtak alá. Az indítványozók arra ké
rik a törvényhatósági bizottságot, hogy Írja
nak fel a miniszterelnökhöz és kérjék a mező
gazdasági kamarák megszüntetését, valamint 
átiratban keressék meg a többi vármegye tör
vényhatósági bizottságait, hasonló állásfoglalás 
céljából. A mai súlyos helyzetben a gazdákat, 
különösen a mezőgazdasági kamaráknak fize
tendő Összegek érintik terhesen, mert az Indít
ványozók szerint a kamarák teljesen feleslege
sek, azt a munkát, amelyet most ezek végez
nek, elvégezhetik a vármegyék székhelyén szé
kelő vármegyei gazdasági felügyelőségek is. 
Esterházy László gróf és társainak Indítványá
val kapcsolatban éles harc indult meg az Indít
ványozók és a kamarák között és értesülésünk 
szerint e héten már a felsődunántuli kamara 
(Győrben) foglalkozni fog ezzel az indítvány
nyal.

— Agyonsujtotfa a villám. Dávodról jelenti 
tudósítónk: Az elmúlt napokban heves vihar 
vonult keresztül Dávod bácskai községen, 
amely emberéletet is követelt. Horváth József 
17 évet fiatalember kint dolgozóit atyja szőlőjé
ben s a felhőszakadás elöl egy fa alá menekült. 
Néhány pillanat múlva a villám belesujtott a 
fába s agyonvágla at alatta meghúzódó fiatal
emberi:.

— Ai Idei rádiósiesón szenzációja volt ■ Telefongyár 
Rl. állal forgnloinbaboiolt 2+1 csöves hangszóróval 
egybeépített hálózati kószáiéit, mely esInM mákjával, 
nagy taljesltményével egyszerre tnaghódltotta a kásáé- 
seget. Ezen készülék iránt vidéken oly nagy volt az 
ói .teklddés, hogy a gyár kénytelen volt fokosai a terme
lést, hogy Budapestet és környékéi elláthassaiiéátQlóBék- 
kel. A késsOlék egyébként 11 éa 18 havi rélOétfe Vlsé-

— Számos női bajnál a természetes 
„Ferene József “ keserű víz használata vég« 
télén nagy megkönnyebbülést szerez. A nő- 
orvosi klinikák bizonyítványai tanúsítják, 
hogy a rendkívül enyhe hatású Ferenc József 
vizet különösen a szülészeti osztályon a leg
jobb sikerrel alkalmazzák. A Ferenc József 
keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerfizletekben kapható.

A bajai és regőcei választások 
utóhangjai

Dr. Mojzes János, a regőcei kerület függet- 
len kisgazdapárti képviselője — aki különben 
Baján ügyvédi gyakorlatot folytat — meg
választása után néhány bajai hívével végig
járta kerületének községeit, ahol mindenütt 
nagy lelkesedéssel fogadták. Dr. Mojzes meg
köszönte megválasztását, mig a kíséretében 
lévő Lelbach Oszkár, dr. Jechllch Mihály, Pnl- 
Heh Miklós, dr. Bóné Endre és Parchetich Jó
zsef német és bunyevác nyelven tolmácsoltik 
a képviselő köszönőszavait.

A bajai járás főszolgabirája tiltott gyűlésért 
eljárást Indított a Mojzes János kíséretében 
lévők ellen és most tartották meg ebben az 
ügyben a tárgyalást, amelyen a terheltek be
ismerték, hogy beszéltek ugyan a néphez, de 
nem tartottak népgyülést, mert azt valakinek 
össze kellett volna hívni, ahol pedig ők beszél
tek,

nem hívta össze senki
A főszolgabíró erre berekesztette a tárgyalást 
és közölte a terheltekkel, akiket dr. Mojzes 
János védett, hogy az Ítéletet Írásban fogja 
közölni az érdekeltekkel.

A bajai választás körül egy sajtőrendőri 
vétségért is folyik a büntető eljárás és pedig 
azért, mert az ottani ellenzéki jelölt, Lelbach 
Oszkár — mielőtt még a polgármester tudo
másul vette volna — mint kiadó szerepelt 
egyik ottani lapon.

A bajai törvényszék most tárgyalta ezt az 
ügyet, azonban Ítéletet nem hozott, mert bizo
nyítást rendelt el ateklnteben, hogy vájjon 
Lelbach Oszkár valóban bejelentette-e a polgár
mesternek a lapkiadó személyében történt vál
tozást.

Fehérbútort vásárol Ion a gyárban! 

OSlUDO leherbulomar 
IX., Üllöl-Nt 10. ■■*»!
Konyhák, olSuobák, loánytnbák csokit elsártndű 
ét logmodtrnebb klvltolbsn, o l ct 6 árban I

— Földrengés Görögországban. Athénból je
lentik: Vasárnap hajnalban heves földlökések 
pusztitottak az Euböa-szicetén lévő Lirnni vi
dékén. Körülbelül hatvan húz beomlott és szá
mos megrongálódott. A lakosság rémülten a 
szabadba menekült. Emberéletben eddigi jelen
tések szerint nem esett kár.

— A Magyar Rokkantsegélyző és Nyugdijegy- 
Ict küldöttközgyűlése. Vasárnap délelőtt 9 óra
kor tartotta meg a Magyar Rokkantsegélyző és 
Nyugdijegylet évente szokásos küldöttközgyűlé
sét a vidéki és helyi fiókok megbizottainak 
részvételével. Bárdos Ferenc igazgató előterjesz
tette az egyesület évi jelentését, amelyet a kül
döttközgyűlés egyhangúan elfogadott, majd is
mertette az alapszabályok szükséges módosítá
sait. amely után a kiküldöttek hozzászólása kö
vetkezett. Az alapszabálymódositást a küldött
közgyűlés túlnyomó többséggel elfogadta, 
ugyanakkor bizalmat szavazott az elnökségnek 
és a központi választmánynak és magáévá tette 
az elnökség határozati javaslatait is, amely a 
rokkantsági nyugdijsegények kiutalását szabá
lyozza. A közgyűlés az elnök zárószavaival ért 
véget. A Magyar Rokkantsegélyző Egyesület 
most elfogadott határozataival biztosította azt, 
hő--- a mostani nehéz időkben is teljesíteni 
tudja a tagokkal szemben vállalt kötelezettsé
geit és az egylet további fejlődését.

F érfiszabótermemben 
a múlt évben megrendelésekből visszamaradt 
finom férfi lélikabátok fekete posztóból, bár
sony gallérral, remek szabás és kivitelben, amíg 
a készlet tart, rendkívüli alkalmi véleiáron, 50 
pengőért kaphatók minden nagyságban. „Ver
senyszabóság", Rotlenbillcr ucca 4/A. I. em.

— Ai Alkalmazott Kereskedelmi Utazók és 
ügynökök Országos Egyesülete szervezési mun
kálatait befejezve, rendszeres működését meg
kezdte és az érdekelt kartársakat ezúton érte
síti, hogy hivatalos óráit szombaton délután 
5—8-ig és vasárnap délelőtt tartja az Ostende- 
kávéház különtermében. Az intézőbizottság 
augusztus hó 30-án tartott értekezletén elő
készítette az őszi munkaprogramot s október 
hó 4-én tlsztujiltó közgyűlése lesz az egyesü
letnek, azután ankétsorozatot rendez: Az uta
zók és ügynökök jogi és gazdasági helyzete, 
valamint aktuális problémái tárgykörrel. Az 
Mikét előkészítése folyamatban van. Az érdek
lődőket felkéri az egyesület elnöksége, hogy 
vele az érintkezést megkeresni gziveskcdlenck.

— Iparos* éa kereskedő-nagygyűlés Klip®** 
ten. A kispesti és pestszentlőrinci Iparosok es 
kereskedők szeptember hó 24-én. csütörtök 
este S7 órakor együttes nagygyűlést tartanak 
tt Ipartestületi székházban. A gyűlésen az Ipa
rosok és kereskedők gardnsági helyzetével e 
az adók és közterhek emelésével fognak fog-
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A belügyminisztert 

megválasztották 
Hátságon

Ipolyságiul! képviselője:

A Zsitvay Tibor igazságügy-miniszter le
mondásával megüresedett rétsági kerület
ben vasárnap lett volna a választás.

A kormánypárt jelöltje vitéz Keresztes- 
Fischer Ferenc belügyminiszter volt, mig 
független kisgazdapárti programmal Hu
szár Elemér lépett fel, aki már a második 
nemzetgyűlésen képviselte a kerületet. Hu
szár Elemér be is nyújtott megfelelő számú 
ajánlást, azonban a törölt aláírásokat nem 
tudta pótolni és igy a vasárnapra kitűzött 
választáson

vitéz Keresztes-Flsclicr Ferenc belügy
minisztert a kerület egyhangúlag meg
választott képviselőjévé jelentették ki.
Az ipolysági kerületben dr. Frászt Sán

dor vallás- és közoktatásügyi miniszter le
mondása következtében került vasárnap uj 
választásra a sor.

Két keresztény gazdasági párti jelölt: 
Tabódy Tibor és Szoják Géza állott egy
mással szemben.

Tabódy Tibort 78 szavazattöbbséggel 
választották meg.

— A tudományegyetem tanévnyitó ülése. A 
Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tu
dományegyetem tanácsa szeptember 21-én, hét
főn délelőtt tizenegy órakor az egyetem díszter
mében tartja az egyetemi tanácsot beiktató és 
tanévet megnyitó ünnepélyes nyilvános ülését. 
Nékám Lajos dr. lelépő rektor beszámolója 
után Petz Gedeon dr ezidei rektor székfoglaló 
beszédet mond, Heinlein István dr. bölcsészet
tudománykari dékán pedig tanévnyitó beszédet 
tart. Az ünnepély előtt az egyetemi templomban 
Veni Sancle és szentmise lesz.

— Repülőszerencsétlenség két halottal. Ham
burgból jelentik: Vasárnap délután a hamburgi 
repülőtéren súlyos szerencsétlenség történt. Egy 
repülőgép negyvenöt méter magasságból lezu
hant és pozdorjává tört. Utasa azonnal meg
halt, a pilóta röviddel kórházba való beszállí
tása után szintén belehalt sérülésébe.

— A Nautllus Bergenbe érkezeti. Bér gén
ből jelentik: A Nautilus ma reggel ideérke
zett. Wilkins kapitány még nem tudta meg
mondani, hogy meddig marad a tengeralatt
járó a bergeni kikötőben.

— Rablótámadás az utcán. Vakmerő 
rablótámadás történt vasárnap a késő esti 
órákban a Tigris-utcában. Nemes Aurél 
mérnök felesége hazafelé tartott, amikor a 
Tigris-utca 41. sz. ház előtt a sötét kapualj
ból egy fiatalember ugrott ki s retiküliét 
kiszakította kezéből. Nemes Aurélné segély
kiáltásaira a járókelők üldözőbe vették az 
ismeretlen fiatalembert, azonban nem tud
tak nyomába érni. A rendőrség megindította 
a nyomozást kézrekeritésére.

— Levetkőztette a rabló cigány. Szekszárd- 
ról jelentik: Nagyszakoly határában egy cigány 
megtámadta Seffer Rozália nagyszokolyi asz- 
szonyt és életveszélyes fenyegetésekkel arra 
kénvszeritette, hogy ruháit és élelmiszeres ko
sarát adja át neki. A levetkőztetett asszonyt a 
határban dolgozó emberek segítették ki a leg
szükségesebb ruhadarabokkal. A cigányt pon
tos személyclirás alapján országosan körözik. 
, — Megnyílt ■ pécsi egyetem. Pécsről jelen

tik: A pécsi Erzsébet Tudományegyetem va
sárnap délelőtt díszes keretek között tartotta 
meg tanévnyitó közgyűlését. Entz Béla dr., az 
egyetem uj rektora székfoglaló beszédében a 
rákos daganatokról tartott értekezést. Végül 
Scipiades Elemér orvoskari dékán az ifjúság 
szolidaritásáról beszélt.

— Megalakult a Magánalkalmazottak Nem
zeti Blokkja. A különböző magánalkalmazolt 
szervezetek és tostülelek közül tizenhárom kö
zös értekezleten elhatározta, hogy megalakítja 
a Magánalkalmazottak Nemzeti Blokkját, amely 
egységesen fog küzdeni a magánalkalmazottak 
érdekeinek védelméért. A blokk elnöke Nemes 
Károly, főtitkára pedig Kiss Sándor lett s a 
Nemzeti Blokkban tömörült szervezetek most 
már hamarosan a kormány elé terjesztik a 
magánalkalmazottak kívánságait. A jövedelmi 
adó ellen foglaltak állást Szabó Sándor ny. 
főispán, orsz. elnök elnöklete mellett a Magán
alkalmazottak Nemzeti Szövetsége vezetőségé
nek vasárnapi Ülésén, amelyen egyszersblnd 
tudomásul vették a Magánalkalmazottak Nem
zeti Blokkjának megalakulását is.

—- Hirtelen halál vacsora közben. Tragikus 
módon halt meg vasárnap este Baneth Viktor 
53 éves MÁV főfelügyelő, aki Frangepán-utca 
31. sz. házban lakó rokonainál volt vacsorán. 
Vacsora közben rosszul lett, leesett a székről 
s mire az orvos odaért, már meghalt. Szlvszél- 
hüdés érte.

— Álarcos rablók egy zalamegyel község
ben. Nagykanizsáról jelentik: A zalamegyei 
Molnári községben Bogdán János gazda há
zánál három bekormozott arcú álarcos 
rabló Jelent meg fejszével, akik követelték, 
hogy a gazda adja oda a pénzét. Közben a 
ház előtt nagyobb társaság vonult el, mire a 
rablók megijedtek és elmenekültek. A csend
őrség még az éjszaka folyamán elfogta Ba
logh Ferenc, Balogh József és Banka István 
őrtllosl lakosokat, akik ugyan tagadják a 
rablást kísérletet, azonban különböző bizo
nyítékok alapián. a nagykanizsai ügyészség 
letartóztatta Őket.

Vasárnap délelőtt tartották meg a Hár
mashalár hegyen a KMAC szokásos évi 
hegyiversenyét. A verseny első szakaszá
ban, amikor is az oldalkocsis motorkerék
párok futottak végig a pályán,

borzalmas szerencsétlenség történt, 
amely hosszú időre megakasztotta az izga
lomban egyébként is bővelkedő mérkőzés 
további folytatásét.

A nagy számban kivonult rendörlegény- 
ség a cserkészek segítségével 10 órára

a pálya egész hosszában elzárta az utat, 
hogy a versenyben résztvevő motorkerékpá
rok és gépkocsik akadálytalanul roboghas
sanak fel a célhoz.

A starttól induló oldalkocsik sorában el
sők között volt

Bátya János gépe.
A Reiter Ferenc-utca 27. sz. házban lakó 
fiatal, 31 esztendős motorszerelő, ismert és 
gyakorlott motoros versenyző, nem először 
állt gépével küzdelembe. Számos versenyen 
vitt már el dijat, úgyhogy a KMAC mai 
hegyiversenyén a győzelem sok esélyével 
indult. A motorkerékpár

oldalkocsijában barátja, Lestyán József 
30 éves motorszerelő ült.

aki vállalkozott arra, hogy Bástyát hozzá
segíti a győzelemhez.

A pálya hosszának kétharmadrészét min
den baj nélkül megtették, amikor az úgy
nevezett félkanyarhoz értek a cél előtt. Itt

a pálya oldalán betonoszlopok korlátja 
védi az utat, 

nehogy a jármüvek a meredek szélére kerül
jenek.

Amikor a gép a félkanyarhoz ért, Lestyán 
igen közel került az utat szegélyező oszlo
pokhoz, mert Bátya János FN gépén kissé 
erősen befelé vette a kanyart. Lestyán, ugy- 
látszik, félt attól, hogy fejét beleüti a köbe, 
éppen ezért a szükséges ívben való kihajo
lta helyett, amely az egyensúly megtartásá
hoz szükséges lett volna.

kissé felemelkedett a kocsiban.
A következő pillanatban megtörtént a sze
rencsétlenség.

Az irtózatos sebességgel robogó motor
kerékpár oldulkocstja megbillent s ezáltal 
természetesen egyensúlyát veszítve, felborult 
a gép. _______________________

— Takarékossági bizottság Székesfehér- 
i.áamn Q-n Iffi t f fi rnór ról idenlik: A város'

TBKiNTM MKO FÖLDI!

Vlctorla BUTOR-.».»nj« 
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váron. Székesfehérvárról jelentik: A város 
törvényhatósági bizottsága tizenkettes bi
zottságot küldött ki, amely átvizsgálta a vár- 
ros költségvetését és vasárnap készült el 
munkájával. A bizottság előterjesztése sze
rint a személyi kiadásoknál 54.000 pengő, a 
dologi kiadásoknál 114.000 pengő megtaka
rítás lesz eszközölhető a város háztartásá
ban.

— A kisipari kölcsönök folyósítása. Gróf Ha
dik János, ar. Iparosok Országos Központi Szö
vetkezete elnöke a következő nyilatkozni közzé
tételét kérte: Egyes lelkiismeretlen egyének is
mételten azzal tévesztik meg a tájékozatlan 
iparosokat, hogy a kisipari hitelek megszerzésé
nél mint közvetítők lépnek fel és eljárásuk 
eredményének Igyekeznek feltüntetni a kölcsö
nök folyósítását. A kisipari hitelek folyósításá
nál semmiféle közvetítőnek szerepe nem lehrt 
és az Intézet csak közvetlenül iparosok, vagy 
iparosalakulatok, ipartestületek és nz IOKSz 
égisze alatt működő hitclegylctek részéröl be
nyújtott kéréseket vesz tárgyalás alá. A kisipari 
hitelek folyósilása terén az utóbbi időben fenn
akadás állott élő az lOKSz-on kívülálló okok
ból. At Intézetnél jelenleg 391.800 pengő értékű 
megszavazott kölcsön vár folyósításra, ezenkí
vül további 385.200 pengő kölcsönt szavazott 
meg a bizottság. E kölcsönök folyósításának 
elhúzódása annak tulajdonítandó, hogy a vissz- 
leszámítolásra hivatott pénzintézetek csak mér
sékelt keretek közölt biztosítanak az IOKSz-nak 
uisszleszámitolást.

— A Budapesti Lapterjesztők takarékasztal 
társasága folyó hó 22-én, kedden este 8 órakor 
tagösszejövetelt tart a Három Kulacs fvolt 
Sári)-fé\e vendéglő különhelyiségében, Dohány 
u. és Miksa-u. sarok.

— Dávod község ujjat hűi ■ felsffbbséggel. 
Bajáról jelentik nekünk: Még a népszámlálási 
költségek kiutalása idején történt, hogy a dá- 
vodi községi biró nem volt hajlandó a nép
számlálási dijakat az azt végző községi alkal
mazottaknak kiutalni azzal az indokolással, 
hogy az illetők tulajdonképen állásukkal járó 
munkálatokat végeztek el. Erre felfüggesztették 
a községi bírót, majd a másodbirót is, amikor 
ez azonosította magát blrótársával és mert az 
alispán nem helyezte vissza a bírókat, az egész 
elöljáróság Is beadta lemondását.

— Harminchárom városi tisztviselőt építe
nek le Nagykanizsán. Nagykanizsáról jelentik: 
A város takarékossági bizottsága szombaton 
délután ülést tartott, melyen Hemmer Károly 
főszámvevő előterjesztése alapján elhatározták, 
hogy a városnál harminchárom állást fokozato
san megszüntetnek és ezzel hatvanötezer pengő 
megtakarítást érnek el.

— öngyilkoMág a vasúti fllneken. Nagy
kanizsáról jelentik: Dabaei Róza korková- 
nyl leány gyógyíthatatlan betegsége miatt a 
Tapolcáról Budapest felé haladó vonat elő 
vetette magát, amely darabokra tépte.

Súlyos katasztrófa a 
vasárnapi autóversenyen 
Bátya János, az ismert versenyző gépével íöl- 
borult, kísérőjével együtt kizuhant és mindketten 
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Vezető és utasa széles Ívben repült ki 
az úttestre, ahol összetört tagokkal, vé

res fejjel terültek el.
óriási pánik keletkezett, az úttest egyik 
oldalán álló közönség sorában áttörték a 
rendőrkordont és rohantak a vérükben fet- 
rengö, hörgő sebesültek segítségére. Másod
percek alatt már ott voltak a mentők is s 
a készültség vezetője, fiusszmurm dr. főor
vos már kötözte is a sebesülteket.
Bátya, aki fejjel esett a kőkoriéinak, súlyos 
agyrázkódást szenvedett, vannak azonban 
egyéb sérülései is. A baleset során ugyanis 
az alágyürődött kormányrúd gyomron- 
nyomta, úgyhogy

súlyos belső sérüléseket és belső vér
zést Is szenvedett.

A szerencsétlenség során azonban Lestyán 
János se járt jobban, ő ugyanis háttal a 
korlátoszlopokhoz repüli hatalmas ívben és 
ifién

súlyos zúzott és szakított sebeket szen
vedett.

A mentők hordágyra emelték a sebesülteket 
s a következő pillanatban már robogott is 
velük a vöröszászlós autó a Margit-kórházba. 
Megállapították, hogy

az esés olyan hatalmas erejű volt, hogy 
három fliklbeásott betonoszlopot derék
ban tört ketté és két vízszintesen fekvő 

betonkorlát is összetörött.
A verseny további számai most már na

gyobb szerencsétlenség nélkül folytak le. A 
mentőknek akadt még ugyan dolguk, igy 
többek közölt

Zamecsnik Tivadar sérüléseit kellett be
kötözniük, akt a második kanyarnál 

esett ki gépéből,
azonban szerencsére csak könnyebb sérülé
seket szenvedett.

A késő délutáni órákban érdeklődtünk a
Margit-kórházban az oda beszállított sebe-, nk ’l£yp ? *.ri
•niUV AllnnnU fnlöl A IrArhá, nrf » frlviln- jtaldasógl válság hálását.sültek állapota felől. A kórház azt a felvilá
gosítást adta, hogy

ugy Bátya, mint Lestyán sérülései Igen 
súlyosak, 

mivel azonban mindketten visszanyerték 
már eszméletüket, az orvosok remélik, hogy 
meg tudják őket menteni az életnek.

— A Dunába ugrott. Vasárnap este az 
Erzsébet-hid közepéről egy fiatalember a 
Dunába vetette magát. A dunai mentőőrség 
segítségére sietett és kimentette a vízből. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították. Előadta, 
hogy Hamser Györgynek hívják, 19 éves 
cipészsegéd. Nyomora miatt akart megválni 
életétől.

— Egy huszárönkéntes tragédiája. Győr
ből jelentik: Dénes László huszárönkéntes 
lova megbokrosodott, el botlott és maga alá 
temette lovasát. Mikor a ló felugrott, a föl
dön fekvő önkéntest fejberugta. A rúgás 
olyan szerencsétlen volt, hogy Dénes László 
belehalt sérülésébe.

— A Zeppelin útja. Friedrichshafenből jelen
tik: A Gráf Zeppelin középeurópai időszámítás 
szerint 12 órakor 31.6 fog nyugati szélességnél 
áthaladt nz Egyenlítőn. A léghajó közli, hogy 
előreláthatólag középeurópai időszámítás sze
rint 23 órakor köt ki Pernambucoban.

— Utazók és ügynökök egy táborban. Az Al
kalmazott Kereskedelmi Utazók és ügynökök 
Országos Egyesülete, amelyet az alkalmazott 
viszonyban lévő utazók és ügynökök alapitot- 
lak kari érdekeiknek védelmére, nem feled
kezve meg az önsegélyezés elvéről sem, a jóvá
hagyott alapszabályok alapján megkezdett szer
vezési munkálatait befejezve, rendszeres műkö
dését megkezdte. Az egyesület ideiglenes tiszti
kara Gombó Iván elnök, Lukács Dezső ü. v. el
nök, Friedricli Henrik és Sugár Lajos alelnök, 
továbbá Schiff FíilÖp titkár, Goldrlng József 
jegyző, Szlavik István ell. biz. elnök és Schivartz 
Vilmos pénztárnok kartórsakból, valamint a 25 
tagú int.-bizottságból és az 50 tagú választ
mányból áll. Ügyészek: Dr. Elek Hugó és dr. 
Vértes József. A hivatalos helyiség az Ostende- 
kávéház különtermeiben van. A vezetőség 
élénk figyelemmel kiséri az állandóan mélyülő 

amelyet különöaen az 
ország kereskedelmének és iparának legfonto
sabb alkalmazottai, az úttörő munkát végző 

j utazók és ügynökök éreznek meg. A vezetőség 
(elhatározta, hogy az október hó 4-én megtar
tandó tisztújító közgyűlés utón ankétsorozatot 
rendez az „Uazók és ügynökök gazdasági és 
jogi helyzete, valamint aktuális problémái" 
tárgykörrel.

dubl kabát p 38
48

p 68.-■
25-so

Átmeneti__________
kiváló minőség és szabás ...

Átmeneti dubl kabát
gyönyörű fazonban, félselyemro dolgozva

Finom gyapjú dubl kabát
legjobb kivitelben, 6 fazonban____ _____ _

5fly syspiu Hubertus lódén kabát
töld és szurka színben — — ____

Elegáns kamgarn öltöny
jó kivitelben, 1 és 3 soros fazonokban.- -. «. « P 4wi

öltönyök elsőrendű kivitelben, gyapluserge- KO 
béléssel, erős, korpulens urak részére is, minden nagyság — __ P

Téllkab átok, mik Adók, bekecsek, bundák Is már nagy választékban
•••*■• M*ar«n«al*«a kát attnvMd kSlUégaanlaian limitünk.

DIWc&föKOK
RAkóazl-ut 72—74.
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Filmszínházat akarnak csinálni a Városiból
Al Sekler, az Universal amerikai menedzsere, hivatalosan 

érdeklődött a Városi Színház bérleti feltételei iránt
A mull héten lelepleztük azt az aknamunkát, 

amely Szedő Imre, n VórozJ Szinház tavalyi 
gazdasági igazgatója részéről indult n Ferenczy- 
rezsim ellen s amelynek bár végcélja az volt, 
hogv Fercnezv elejtésével Szedőék birtokába 
menjen át a Városi Szinház bérlete, egyelőre 
azt eredményezte, hogy

majdnem 200 ember kenyér nélkül, a 
legnagyobb nélkülözések, között mdr-már 

reménytelenül néz a holnap elébe. 
Rendit kell teremteni a Városi Színházban, 
amely utóbbi Időben inkább a személyi harcok 
színtere, mint sárosi kultúrintézmény. A mai
nap a Városi Színház sorsának jobbrnfordulá- 
Kában Annyiban hozott reményt, hogy a Városi 
Színház egyik tagjának. Jákó Bélának vezeté
sével legtöbb szerződtetett tagja elhatórozli, 
hogv küldöttséget nieneszlenek a fővároshoz, s 
kijelentik, hogv hitelezik Ferenczynek tavalyi 
tartozását, csakhogy megnyithassa a színházat. 
Ezek n színészek okultak a Magyar Színház 
esetéből, amikor is egyesek érvényesülési vágy-

Félix Weingartner öt felesége
68 éves korában újra megnősült a világhírű karmester

Baselból érdekes himenhir érkezett. Félix 
Wclngartncr, aki a napokban töltötte be 
68-ik életévét, újra megnősült. Feleségül 
vette a

21 éves Carmen Sluder kisasszonyt, 
aki ii baseli konzervatórium igen tehetséges 
növendéke és az ő tanítványa. A házasság, 
amelyet a legnagyobb titokban kötöttek és 
még a legjobb barátaik előtt is leplezni 
igyekeztek — mégis kiderült. A bécsi közön
ség nagy érdeklődéssel néz az október 23-án 
tartandó nagy koncert elé, amelyet a bécsi 
Konccrthausban tart

Wclngartncr volt növendékével, illetve 
feleségével együtt-

Ma kivételesen
az előadások kezdete:

Paiace Fórum.. Roj/íIAnolio 
(Mona Lisa elrablása)

o. 6. a. io arakor.
(Ariane)

12, 2. a. a. a Ss 10 OraHor.

SZÍNHÁZI napló
Héttői szinház! est:

NEMZETI SZINHAZt A kellene (H8) 
Mi.SZÍNHÁZ: A ns«> hotel <K).
R- MAROSI SZÍNHÁZ: Egbfil pottyant térj (8). 
KIRÁLY SZÍNHÁZ: flleirtge frakkja (3).
ANDRÁSSV l'TI SZÍNHÁZ: Varieté (Hl.
I tlVAI. ORFEUM: Rilkk M.ulku (’W. ’49). .. s
I IMÉDIA ORFEUM: Roll .Sándor .endégjáléka (’/*) 
KOMIKUSOK KABARÉJA: Kiibnrémtiior------ ............

műsor Gi9).

n> ’iiai "'n ....... .. ■
TERÍ.ZKÜRUTI SZINI’ADt Kabarémü«nr <*»D» 
SlI.IMIARDT SZÍNPAD: Szeptemberi ir.S—í

Tegnap még komédiázolt — 
Hegedűs Gyula a Terű: körúti

mulattatott 
Színpadon, 

ahol Rőt kai Mártonnal együtt felejthetetle
nül jókedvű félórát szerzett a közönségnek. 
Ma már halott, holnap temetik. Emléke 
azonban itt marad közöttünk. X nagy szí
nész kedves, derűs óráiból gyorsan lejegy- 
ziink néhányat.

Paulay Ede sziniiskolájában kezdte meg szí
nészi pályafutását Hegedűs Gyula. Ábrányi 

Emilnek egy költeményét szavalta a felvételi 
vizsgán. „Keresem az Istent ', irta Ábrányi Emil 

mondotta. Mire szlgoruan ráförmedt Paulay: 
Tehetségtelen ember' Miért az Emilt hang

súlyozza. mikor Ábrányi a fontos. A fiatal He
gedűs erre hasonló tenorban válaszolt az igaz
gatónak: — Kérem. Ábrányi három van. tehát 
Emil a fontosabb. — Paulay nagyot nézett és 
azt mondta Köszönöm. elég. F.s Hegedűs 
Gyula ettől a pillanattól kezdve a legkitűnőbb 
növendéke lett Paulay Ede sziniiskoldjának.

Szeréiny Zoltán volt a legjobb barátja. 
Együtt vitték le ök< t a sziniakadémia el

végzése áfán Kolozsvárra és együtt kerültek fel 
ismét Pestre a Vigszinházhoz. Szerették egy
mást nagyon, falóénak és svábnak titulálták 
egymást. Disznó palóc — szokta mondani 
Hegedűs —, olyan, mint a vas, neki soha 
semmi hala nincs, én míg mindig beteg vagyok. 
Biztos túlél engem . . .

f's milyen különös a sors: Szerémy már há- 
r>-m épe otthagyta a színpadot, betegen mégis 
túlélte Hegedűst.

Szegény Hegedűs Gyula nemrég igy mesélte 
el, hogy übrándult ki első szerelméből: 

Még gyologsrinész koromban történt — mon
dotta. -- A Tót leányt játszottuk valamelyik 
vidéki színpadon. Misu én voltam és Hanka 
unit szivem választottja. Mankónak a harma
dik felvonást an ezt kellett volna mondania: 
Gyere haza. Misu. fejjünk birkát és csináljunk 
sajtot. De Hanka eltévesztette szerepét. Gyere 
haza, Misu és fejjünk sajtot, mondotta, mire

MOZI

bál ki akarták emelni Juhi Marcel igazgatót 
a szinház bérletéből, amely természetesen nem 
sikerült, de elérték azt. hogy a szinház a szo
kottnál később nyithatott.

A Hétfői Napló ez alkalommal is leszö
gezte álláspontját, amely teljes mértékben 

diadalra jutott.
Ennek kell történni a Városi Színház esetében 
is, amely egyre jobban kezd a nyári Magyar 
Szinház dolgához hasonlítani.

A városházán egyébként megjelent Al Sek- 
Icr. az Universal Film amerikai menedzsere 
és kérdési intézett az illetékes faktorokhoz, 
hogy milyenek lesznek n Városi Színház bér
leti feltételei akkor, ha hangosfilmszLiházat 
csinálna belőle Ez azt jelenti, hogy mégis csak 
jó üzlet a hangosfilm, ha az. Ufa és a Metró 
Goldwyn-györok után az Universal is filmszín
házat akar létesíteni Budapesten. Al Sekler 
egyelőre nem kapotl választ s igy elutazott 
azzal, hogy a jövő héten visszatér.

Ebből az alkalomból ismeri meg a bécsi 
publikum a fiatal Weingartnernét, úgyis 
mint művésznőt.

Weingurtner uj házasságával valóságos re
kordot teremtett. Eddig négy alkalommal 
nősült. Az első felesége Reznicsek kisasz- 
szony volt, az ismert komponista buga, a 
második házasságát Dreyfus bárónővel kö
tötte Frankfurt am Mainban, harmadik fe
lesége pedig a nagyhírű 
kesnő, Lucille 
1922-ben nősült, mégpedig Amerikában, ahol 
feleségül vette Bctty Gallisch színésznőt. 
Nemrég vált el Betty Gallischtól. ugy látszik 
azért, hogy ötödször is megnősüljön az örök
ifjú karmester.

bécsi operetténe-
Marcell volt. Negyedszer

felharsant a nézőtéren a nevetés és én többé 
nem tudtam vele beszélni.
D énlek reggel még próbált a fővárosi Opc- 
* rettszinházban, alul Lóránt Vilmos 

eyy
rcttszinházban, 

főrendezeő utolsó számát állította be. Ez 
amelynek szövege érdekes memento:

III maradiunk bu^an. árián 
Kél ört’í legény. 
Ili maradtunk rg> magunkban 
a pipám mrg én. 
En kiéglmi. A kiéged, 
inban ex a rudar é>l 
de hiába nem inltg.l 
e»nk n tél felém. 
Sieriiiei szerelem, 
>ierellem a nőket, 
RierruM szerelem, 
elfeledtem fikel. 
szervusz szere’em. 
szerelt, n: a csókot, 
szervusz szerelem, 
becsukom a bólot.

a rendezői utasítás szerint Hegedűs a

dal,

Ezzel 
függönyhöz lépett és mint finálé ultimo, össze
húzta a függönyt.

Mennyország Budapesten címmel ötletes,
kedves kis révül mutatott be a New York- 

bár ifj. Béke ff y László tollából, Radó Sándor, 
Pcthcs Sándor. Pártos Gusztáv, Ruhl Margit, 
Cuppon Sári, Jancsó Zsuzsa és Silber Andor 
előadásában. Tarján Vilmos hangulatos bekö
szöntő kon/cranszával vezeti be a New York- 
bár uj műsorát, amelyet egy érdekes amerikai 
táncosnő produkciója is emel.

Beregi Oszkár
magyar filmen mutatkozik be 

pénteken
Beregi Oszkár

eddig CMk amerikai filmekben szerepelt i » 
most pénteken bemutatásra kerülő

Kék bálvány
eimü nagy magyar filmen mutatkozik be. Ez a 
film a most divatos színészek nagy együttese, 
mert Beregi Oszkáron kivül:

Gázon Gyula, Vendreg Ferenc, Jávor Pál, 
Gárdonyi Lajos, Rédey Nelli, Sárossy Andor, 

Pethes Sándor, Peti Sándor
szerepelnek.

A kék bálvány
minden Jelenete derűs, kedves, hangulatos. A 
legjobb magyar komikusok játszanak ebben a 
pompás filmben, amelynek főcrényo és értéke,

A néma ember
Az Ui Színház megnyitó elő

adásának vasárnapi főpróbála
Az Uj Szinház a „Tüzek az éjszakában” 

sikere után tradicionális pontossággal ki
rukkol az irredenta tárgyú dráma adutjai- 
\al. Ez alkalommal nem Földes Imre, ha
nem BékefTy László és Orhók Attila neve 
szerepel a szinlapon, akik már nem a meg
szállás óraiban élő magyarság lelkűidét ve
títik élénk színekkel, hanem az idegen iga 
alatt görnyedő elnyomottak néma szájába 
adnak keserű fohászokat. Ezek természete
sen elérnek hozzánk és megmarkolják a 
nézőtéren ülő közönség szivét. Azután van, 
egy tanítás is ebben a darabban, amelyet 
meg kell szívlelni: nem szabad elfeledkezni 
azokról, akik odaát élnek, küzködnek, né
mán összeszorilott szájjal. A jól felépített 
darab, amelynek izgalmas és fordulatos 
cselekménye sohasem zökken le a nyílegye
nes pályáról, a sikert hozza vissza ebbe a 
színházba. Az. előadás, amelynek legtöbb 
ékessége Orsolya Erzsi és Toronyi Imre ra
gyogó emberi duója, Harsányi, Körmendy, 
Faragó Ödön pompás figurái és egy fiatal 
tehetség: Simon Zsuzsa revelációja, néhány 
hibától nem mentes. Elekes nevű fiatal szí
nész — bár javára kell Írni, hogy három 
próba után vette át ezt a nagy szerepet — 
még nem állta meg a helyét ebben a társa
ságban, de jó színész lehet belőle. Boray 
figurája határozatlan.

★
őfelsége frakkja. A Király Szinház szombati 

bemutatója, bár királyokat, hercegeket és régi 
nagyoperett minden kellékét felvonultatja, 
mégis izig-vérig modern és a mai idők ope
rettje. Ifjú Békeffi István remekül kitanulta a 
színpadot, vidám, kedves embereket állít 
elénk, akik jól elszórakoztatnak. Lajtai mu
zsikája ebben segiti, amely dallamos és több 
számával a népszerűségre joggal számíthat. 
Mindenekelőtt Kosáry Emmy előtt kell nagy 
reverendával meghajolnunk, igy a jelen idők 
legnagyobb primadonnáját üdvözöljük. Bűbá
jos egyénisége, kultúrája, énekhangja és szép
sége uralta a színpadot. Kertész Dezső ezúttal 
igen rokonszenves volt — bár operettet ját
szott. Rátkai Márton mély és mégis kacagtató 
humorral töltötte meg szerepét. Egy magán 
száma élmény! (Én nem Ítélném öt bufTónak!) 
Fejes Teri viharzó tehetségével jön és győz. 
Horváth Manci, az uj és rendkívül bájos, fia
tal naiva nagy meglepetés. A többiek, különö
sen Gyergyai, Zala Karola, Latabár, XVeszcly 
jók. Tihanyi Vilmos rendezése is rászolgál az 
elismerésre.

Az égből pottyant férj. Meg kell vallanom, 
jól mulattam! Kedves ez a Rádai, mulatsá
gos, pompás flu, megérdemli az Ákos Er
zsit, aki olyan finom, olyan szép, mintha 
tényleg egy amerikai milliárdoskisasszony 
lenne. Dénes Gyurin is nagyon sokat nevet
tem. Többre nem is emlékszem. Igaz: még 
Gőzön Gyula, Kovács Terus és Berczy Géza 
csinállak valamilyen mulatságos bonyodal
mat. (s. z.) 

A garnizon réme 
FILMPREMIER

Ki ne emlékezne még a „Nyitott ablak" 
cimü móká katonafilmre, amelyen hóna- 
> okon át nevetett a budapesti publikum. 
Akkor igy keltünk fel a mozi székéről, hogy 
kár hogy vége a fűmnek, ennek a jóizü, de- 

. rüs katonatörténetnek. Nos, a Décsi és Om
nia filmszínházak a héten gondoskodtak a 
folytatásról. Bemutatták Félix Bcssartnak, 
ennek a remek német komikusnak legújabb 
hangosfilmjét, a „Garnizon rémé“-t, amely
nek szövegét, éppen ugy, mint a „Nyitott 
ablak“-ot, Nóti Károly irta. A „Garnizon 
réme" egy rendkívül kedves, mulatságos 
slemil, akit parancsnokai a gyalogságtól a 
huszárokig dobálnak, mert mindenütt ren
geteg bajt okoz. Kedves kifigurázása a szi
gorú német dienstreglementnck ez a mulat
ságos fráter, akin már nem is bosszankod
nak, hanem nevetnek nemcsak a katonáék- 
nál, hanem a mozi nézőterén is. Vidám, 
kedves ötletek kergetik egymást ebben az 
aranyos humoru kedélyes filmben, amely a 
sajtóbemutatón is óriási sikert aratott.

komi- 
Külön

Har-

hogy izig-vérig magyar! Minden filmkockája itt 
készült. Magyar iró alkotta a témát, magyar 
iró dolgozta át filmre, magyar rendező ren
dezte, magyar operatőr készítette a felvétele
ket, végül a legjobb magyar színészek, * 
kusok vállalták a főszerep eljátszását, 
érdeme a filmnek, hogy

három fülbemáscA sláger 
van a vígjátékban, amelynek szövegelt __
math Imre, pattogó zenéjét pedig Angyal László 
irta. Ezeket rövidesen Ismerni fogja égési 
Budapest.

Pénteken premier.
A Royal Apolló díszes előadás keretében In

dítja útjára nz első százszázalékos magyar 
filmet.

AUTÓNAPLÓ
Ma futották le a Ill-ik 

hármashatárhegyi 
autóversenyt

Vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel tartották 
meg az ezévi hármashatárhegyi versenyt a 
KMAC és BSE közös rendezésében. Az útvona
lon elhelyezkedett 20.000 főnyi motorsport
rajongó izgatottan várta a verseny kezdetét. 
Először a szóló motorosokat indította el 
Delmár Waltcr ós Szántó László starter. Egy
más után startoltak a szóló motorosok é« 
azután indultak útnak az oldalkocsis motorral 
versenyzők. A verseny szép sportélvezetet nyúj
tott az utolsó célkanyar előtt történt sajnála
tos balesetig, amelyről lapunk más helyén szá
molunk be.

Az oldalkocsis gépek után az autók követ
keztek. Először Hartmann László, aki clhanya- 
golt túrakocsijával szép időt futott. Strasser 
Sylton 500 km DKW gépe 4 perc alatt ért fel. 
Schváb Károly hatalmas és gyönyörű Dainilerja 
következett és a tegnapi tréningen 4 perc alatti 
idővel futó Schváb ma az eső szitálása követ
keztében már az első fordulóban elfarolt.

Mikor beért a célba, a versenypálya fölé 
érkezett Szénásy Alán kétszemélyes kis 
sportrepülőgépével. A magyar bajnok, ha 
már nem vett részt a versenyen, hát a leve
gőből nézte Caracciola és Arco küzdelmét.

Néhány elég alacsony körrepülés után a város 
felé távozott. Caracciola közben felért a célhoz 
2.44.76 alatt a nap legjobb idejét futotta.

Utána Hartmann László versenykoeslján 
2.48.56 mp. alatt ért célba.

A nap legjobb idejét motorban Kozma 
Endre, a magyar bajnok AIS gépén 2.55.03 
mp. alatt, mig autón Caractiola Mercedesm- 
koesival 2.44.76 mp. alatt abszolválták.

Részletes eredmény:
Versenyautomobilok: 1. Gróf Max Arco Zin- 

neberg ÖAC, Ausfro-Daimler 2.48.00, 2. Hart- 
mann László KMAC, Bugatti 2.48.56, 3. Vidor 
E. de Strasser Silton Wien, DKW 3.55.09.

Szólómotorkerékpár. 175 ccm. 1. Zbóráy Fe
renc BSE, DKW 3.32.98, 2. Gutschy Károly, 
TTC. Monet Goyon 4.12.93. — 250 kcm. 1. Kiss 
László HAC, Puch 3.25.50, 2. Linzhauer Kató 
BSE, Méray 4.34.39. — 350 kcm. 1. Kovács 
Sándor BSE, Rudge 3.05.26, 2. Kremm József 
HAC, Motósacoche 3.08.01. 500 kcm. 1. Kozma 
Endre BBTE, AJS 2.55.63, 2. Dely Lajos BSE, 
Rudge 2.57.54.

Oldalkocsis motorkerékpár. 350 kcm. 1. Wit- 
lenberg József TTC, Velocette 4.03.84- 600 kcm. 
t. Josef Moritz, München, Vicloria 3.21.13, 2. 
Lukavecz Ferenc KMAC, Standard 3.26.62, 3. 
Bauer József MTK, Norton 3.27.31.

Turaaafomobilok. 750 kcm. 1. Schváb Károly 
HAC, Austro-Daimler 4.04.63, 2. Hartmann 
László KMAC, Bugatti 4.10.68, 3. Wiesengrund 
Ferenc, Berlin, BMW 5.32.76.

Sportautomobilok. 1. Rudolf Caracciola, 
Stuttgart. Mercedes-Benz 2.44.76, a nap leg
jobb ideje. .•

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

Sorozatos meglepetések érték a vasárnapi 
versenyek közönségét, de ezek közül is kivált 
a nap főszómának, a Földmivelési miniszté
rium dijának eredménye. A versenyt a mezőny 
legszélsőbb autszájdere Néni nyerte meg az 
ugyancsak kevés esélyű Kellermann és Little 
Nubian előtt, a favoritok pedig hclyezetlenül 
futottak. A sportszempontból nehezen érthető 
eredmény mellett különösen kinos feltűnést 
okozott, hogy Néni győzelme a beavatottak 
elölt nem volt titok, legalább is erre vall, hogy 
egyesek a kevésbbé szembetűnő kasszáknál 
erősen fogadták s igy sikerült nekik a közön
ség pénzét a legnagyobb részben saját részükre 
megszerezni; A beavatottak részéről megnyilvá
nult bizalom semmiképpen nem volt indokolt s ez 
teszi erősen érthetr tienné az eredményt. A pro- 
gramm többi számát is nagyrészben az aut- 
szájderek nyerték, de ezek, az eredményeit 
reálisak voltak. A részletes eredmény a követ
kező;

I. FUTAM: 1 Issekutz Gy. urnö Honpolgár (8:10) Bv 
lóg. 2. D»riu» (2) Teltschik. Fm.: Creola. Szigetvár. Tol.. 
10:19. - II. FUTAM: 1 Gerster K. Mak«ik4 (8) Ró»a. ’• 
Daru (6) Teltschik. 3. Tartós (H) Jóssá. Fm.: Martéit. 
Snow White. Splendid. Prix-Fixe. Orpheut. Ugy? J*" 
ril. Etoile Filante, Vadvirág. Ahogy akar. Tol: W1W. 
39, 44. 45. - in. FUTAM: 1. Mélik A. Néni (10> Telisei k,
2. Keltem ann (6) Gulni. 3. Little Nubian 4) KI mschn- 
Fm.: Cre oh. Példás. Sösfi. Danscuse. Tót.: 10.1TL 
24. 24. - IV. FUTAM: 1. Schiller M. Jóanfi (2) Btack 
bum. 2. Casanova <2 reá) Balog. Fm.: Tamp’lan.. Araw«. 
Tót.: 10:35. - V. FUTAM: 1. gr. C.ziróky L. Pélar «•«’ 
Esch, 2. Obsitos (6) Balog. 3 .Alv.ncz (3) Horváth K- 
Fm.: Vadért, Herbstieitlose. Suta, l£»b>a, Habart, r* 
baba, SzigUg-t. MAramaros. Funny. Tol : 10:42. H. -*• 
24. - VI. FUTAM: 1. Apponyi K. grólnfi 
Kasxián T.. 2. Cíonak (3) Kaszián F.. 3. Puszta 
váth K. Fm.: Pertlnax. Árvalegény, tga’.gvöngy, KatáM, 
Szelindek, Samara. Tol.: 10^«. 24. 18. 25 - A 
fogadások kvótája a Makfllkó_réter douMéra »:««.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek eseménye • 

Gróf Esterházy-emlékverseny volt, melyben gr- 
Wenckheim Dénes Víndobonája könnyen nyert 
Flying Fifty Five ellen. A legjobb osztrák két
évesnek tartott Orco harmadik lett. A részletes 
eredmény a következő:

I. FUTAM: 1. Raaaan (4) RHnvatd, 2. Star (2 raá). 
Fm.: Volal. Corinthia. Tol.: 10: 125. 22. 12 --II, H’- 
TAM: I. Riksa (!H) Sejbal. 2. Ascela ÖW Szabó L., 8. 
Malkóail (5) Altmann. Fm.: Bacardi, Bikljuk. Annabái, 
Katselsdorf. ToL: 10:22, ti. 13. 12. ■- UJ. 1*
Maracliall (8) Tóth B.. 2. Bonvaechlati (12) Boako. ’• 
Báby (2) Sejbal. Fn».: Sámson, Pasiat, Maraton H-. 
co Polo. Rusalka. Tol.: 10:67, 24. 37, 17 - IV. H/TAM:
1. VtadoboM (1W Sejbal, 2. Ftytag Fitty Five (8) Möl- 
tér. Fm.: Orco, Blaeslnva. Kapitfin S. Tót.: 10:20.
V. FUTAM: 1. Jamlla (45 Rojik, 2. Orestei (1H) Mart- 
nek. Fm.: Wootrag. Santa Maura. Tourtereau. Tót.: 10.W. 
15. 15. — VI. FUTAM: 1. Daea (3) Gulyáé B.. 
(RÍ Esch IL 3. Vermeuth (5) Szabó L Fm.: 
Baltimore. Toscana, Btesk, Vtacount, Ronacber Tor- 
10:51. 19, 22. 17. - VJL FUTAM: 1. Tanrtrmti («) »o«o.
2. Bellator (3) Sajbal. 3. Happy homo (i) Szabó L. 4bón,. Miit, Savtnnah. Robimon. ToU 10M. 19. K »



Budapest, 1031 szeptember 21. HÉTFŐI NAPLÓ 9

H ÉTFÖI SPORTNAPLÓ
Fölényes játék után „csak" 3:0!

Káprázatos holtjáték — gyenge támadó munka
3d) a csehek elleni... és húszezer ember 

lo tribünökön! A magyar futball mai válsá
gos helyzetében ez a két szám emelkedik ki 
és fokozza jelentőssé az elmúlt vasárnap 
nagy sporteseményét: a magyar—cseh válo
gatott mérkőzést. Ezúttal nem ment pon
tokra a harc nem kellett aggódnunk a ma* 
gyár csapat sorsáért az Európa-Kupa küz
delmeiben, sőt ellenkezőleg, bizonyos meg
nyugvással láthattuk a tizenegy magyar flu 
elszánt küzdelmét a mindig veszélyes és 
mindig nagyratartott cseh futballal szem
ben.

Két hét múlva ai osztrákokkal kell 
megkttzdenünk éa es a mérkőzés főpró
bája volt as elkövetkezendő színes, |s- 
galmas és remélhetőleg happy enddel 

végződő — premiernek.
Sajnos, a győzelem ellenére sem hallgat

hatjuk el azt, hogy
ez a főpróba nagyon gyengén sikerült.

Egy olyan cseh csapatot kaptunk ezúttal

kivételesen a gyepre, amelyet egy tucat gól- 
lal megverni nem is lett volna különösebb 
művészet. Hogy ez nem sikerült, annak 

egyedül és kizáróan a magyar csapat 
csatársorának a csődje volt oka.

A hátsó formációk, de különösen a half
sor, olyan magasságokban dolgozott, ame
lyek a futball szakértőinek és a közönségnek 
egyaránt a legnagyobb élvezetet nyújtotta. 
Az öt csatár közül azonban csak egyetlen
egy játszotta ki azt a formát, amelyet egy 
magyar válogatottól joggal elvárhatunk. Ez 
a csőd tehát szinte parancsolóan írja elő azt. 
hogy az osztrákok ellen alapos reorganizá
cióval kell valahogy veszélyesebbé s főleg 
eredményesebbé tenni a csapat legfontosabb 
részét. Különben ... csak döntetlen ered
ményt várhatunk az osztrákokkal szemben.

MAGYAROSÉIT FUTBALLMÉRLEG:

Magyarország 15 6 6 3 34:28
Csehország 15 3 6 6 28:34

Kalmár tör ki a szélen, de Burger csúnyán el
buktatja.

Némi SkttlráMh, dulakodás, aztán Lázár 16 
szabadrúgást és szinte sorsszerűén Kalmár 
fejére küldi ■ labdát. A center lemét föl
szökken a felhőkbe és hatalmas derékbe- 
rántással zúgó fejest küld Planlcska felé, 
aki tehetetlen: a labda a sarokban akad 

meg. 3:0.
A tribün tombol, huj-huj-hajrál 
telnek most s egyszer csak 
közben Silny a szokott 
simasággal áttöri magát 
a védelmen és szinte 
menthetetlennek látszik a 
gól, amikor Dudás utól
éri és addig zavarja, amig 
a labdát kapu mellé nem 
küldi. Ez volt talán a 
legveszélyesebb cseh tá
madási Utána a magya
rok dolgoznak bele, aor- 
ncr lesz, majd vége a fél
időnek.

Szünet után a magya
rok kezdenek és mindjárt 
korner is lesz a dologból,

Sok eze r

ezt

Hát gólt köve-

Lázár

JOBBAGY 
KÁLYHA 
tulajdonos bizonyltja már, 
hogy az Államgépgyári szab, 
folytonégé Jobbágy kályha 
tökéletes tüzelési rendszeré
nek mása nincsen

Magyarország—Csehszlovákia 3:0 (3:0)
A nagy mérkőzést ezúttal egy soványnak 

Ígérkező „sportcscmege" előzte meg: két ke 
reskedflml iskola válogatott csapatának mér 
kőzése. A mérkőzés sok szépet nyújtott s egy
úttal bizonyította azt is, hogy ha a magyar 
futball válságba került, annak az egyetlen oka 
az, hogy a KISOK játékosai nem fejlődhetnek 
az erre elhivatott szakemberek kezében. Győ
zött a Kertész-utcai kereskedelmi a Mester
utcaival szemben 5:2 (1:1) arányban. Ahogy a 
fiatalok levonultak, megeredt az eső s az 
MLSz urainak kebelében azt a hiú reményt 
táplálta, hogy az esőn kivül a biztositásból is 
„befolyik" valami. A remény nem vált valóra. 
Szokatlanul hosszú szünet áll be most. A kö
zönség türelmetlen, topog, majd füttykoncertbe

at egész csatársort,

Hlrzer

, ellenállhatatlan. Egy káp
rázatos megoldású “ 
madása után bead 
Kalmár egy lépéssel el
csúszik a biztos 
előtt, No, de sebaj! Jön 
a 9. perc és az első gól! 

Turay—Hlrzer—Kalmár 
—Planlcska és újra Tu
ray a labda útja,

a centerből balösz- 
szekötőbe tolt Turay 
átlátja a helyzetet, 
lövés helyett sima 
passzt enged és Bur
ger már csak a vo
nalon túl tudja ék- 

■lá továbbítani a labdát. 
Irt).

még nagyobb fíirzer játék-

tá- 
és

gól

felen dühhel léé

Nagy az öröm, „ . ........... —. .....
kedve, egész kabarét csinál a cseh jobboldal

r 
lUVMAa, 
—idEÍÍ

.............. . ........ .... ......... o—— azonban Markos, 
aki hajhullatóan rosszul Játszik, kapu mögé 
lövi. A csehek erőszakoskodnak egy kicsit, de 
Borsángi elbánik velük, három emberrel szem
ben is felülmarad. Aztán újra Markost tömik 
labdával, de. a debreceni szélső érthetetlen 
iigyefogyottsággal, bizonytalanul indul minden 
labdára és semmi sem történik azon az olda
lon. — No, ha igy áll, akkor üzembe kell he
lyezni a baloldalt! — gondolja Lázár, aki a 
half-iskolának a legnagyobb mestere ma és 
márts küldi Hirzert előre, aki csapot-papot, 
Burgert és Novákot falhoz állít, bead ... dehát 
a belsők gyöngék. Csak korner lesz a támadás
ból. Ez Turayhoz kerül, akinek bombalövését

Planlcska csak mesés robinzonáddal tudja 
kitolni a kapufa tövéből.

Most azután olyan három perc következik, 
amelyhez foghatót már nagyon régen nem 

látott ■ magyar közönség.
A csehek a tizenhatosra vannak beszorítva, 
lövés lövésre zudul, de minden visszapattan, a 
halfsorunk azonban hermetikusan elzárja az 
utat minden fölszabadulási kísérlet elöl és egy
másután dobja vissza a labdákat a nagy cso
móba. Ez a legnagyobb baj, mert most a cse
hek tiz emberrel védekeznek.

A nyomás káprázatos, as idegek pattanásig 
feszülnek s ha most még gól Is esne, akkor 
a magyar futball legszebb három percét 
könyvelné el mindenki az emlékezetében.

Dehát nem esik gól, fölszabadulnak a csehek. 
Ezentúl már csak az az újság, hogy Markos — 
még mindig rossz és hogy két korner is esik 
eredménytelenül. A játék utolsó periódusában 
Auer a legélénkebb s néhányszor alaposan 
megfekszi Planlcska gyomrát a szó szoros ér-

Az uj típus lényegesen olcsóbb 
árakon beszerezhető a 
főváros! és vidéki vas
kereskedésekben
Forgalomba hozza: 

fflüflvar Királyi űiiamiuasgyáraii 
KeresKeúeimiKeguiseiaieRi. 

Budapest, IL Vilmos csaszír-ut 28
Telefon 27-3-20, 27-3-28, 27-3-29

leimében, de gól — az nincs. Már a halfsor is 
lödöz, különösen Borsányi s az egyik elég ve
szélyes is. Planlcska azonban a helyén van. 
Következik a finis, az utolsó tiz perc, a magyar 
csatársor azonban képtelen arra, hogy a csa
pat óriási fölényéi számokba sűrítse. Tehát 
marad a 3:0! örülhetnek a csehek.

HOGYAN IS JÁTSZOTTÁK?...
A magyar csapat óriási fölényét a csehek nd- 

ratlan gyenge játéka domborította ki leginkább, 
ami viszont abban leli magyarázatát, hogy a 
cseh csapatnak a zöme hétközben egy igen 
nehéz középeurópai kupa-meccset játszott. 
Utazott, tehát fáradt volt.

A magyar csapat legjobb embere a half- 
sorban Lázár,

a csatársorban Hlrzer s a védelemben pedig 
Dudás és Mandl volt. Sárosi és Borsányi közel 
egyforma teljesítménnyel, abszolút biztosan és 
hibátlanul do’gozolt, mig Acht kapuja alig ke- 
riilt Vfsiélybfi ,s jgyjifm volt különösebb pró- 
báré téve az újpesti kapus. A Iától lak után ; 
azonban baj aligha lehet vele. A csatársor volt 
a csapat leggyengébb része. Markos szánalma
san gyönge volt, Turay és Kalmár állandóan 
zavarta egymást s az egész mérkőzés folyamán 
nem derült ki az, hogy ki a center. Auer a 
rossz környezetben aránylag kielégítő volt.

Egy ügyes akció, egy kié ezemfűlesség és bent a gól. 1:01 Turay—Hlrzer—Kalmár feje
— Planiaka ökle — Turay lába és Burger ............................................................................... ' ‘

kezd a közben múlnak az ötpercek. Az a hir 
terjed el, hogy a csehek meggondolták magu
kat és nem akarnak játszani. A valóság pedig 
az volt, hogy

Bauvrens dr., a mérkőzés bírája késeit.
Végre kivonultak a csapatok, elsőnek Cseh- 
ország piros-fehér trikót legénysége, amelyet 
az egyébként udvarias magyar közönség ez
úttal — félreértésből — a biró helyett kifü-

már csak pótlövéssel segíti beljebb a labdát, 

bál. A kővetkező gólban még sincs benne. A 
16. perel

A Lázártól kapott passzt Kalmár Sárosi* 
hoc küldi, ez Turayhoz, aki átemeli újra 
Kalmárhoz s most jön egy remek pillanat: 
Kalmár felveti magát a levegőbe a fejéről 
Auer elé csússzon a labda. Auer kissé off- 
szájdg.vanus helyzetben áll, a bíró azon
ban tovább Int és „Ricsi" bombalövéssel

Darányi 63 cm-rel túlszárnyalta 
a kétkezes sulydobás világrekordját 
Az egykezes sulydobásban a csehszlovák Douda rekord 
alatt legyőzte a szintén rekordot dobó Darányit — Donogán 
a sulydobásbany a BBTE a 4x200 méteres stafétában ért 

el rekordteljesítményt
Darányi József dr. 
63 mc-rel megjaví
totta az általa nem
rég fölállított két
kezes aulydobó vi
lágrekordot, mig a 
csehszlovák Douda 
maga alá gyűrte a 
magyar rekordert az 
cgykezes sulydobás- 

bán,
aki veresége ellenére is 
megjavította a magyar 
rekordot.

Rajtuk kivül a Madarászt nélkülöző disz- 
koszdobó-mezöny is kiválóan szerepelt. Ebben 
a számban a hatalmas alaki: rendőr-atléta,

A MAC őszi atlétikai viadala a hagyomá
nyokhoz méltó volt. Népes mezőnyök indullak. 
rekordok dőllek meg, sőt

eg.v uj világrekord te született.
Ennél többet igazán nem lehetett kívánni. Az 
érdeklődés, sajnos, alatta maradt * ~
színvonalának, mert a nemzetközi viadal iga
zán többet érdemelt volna, mint 
nézőt ...

Hol van a nyár nagy atlétikai közönsége?... 
Oly hamar megfeledkezett volna a salakpálya 
csillagairól?

A legnagyobb érdeklődés kétségkívül Dará
nyi dr. kétkezes sulydobóvilágrekord kísérleté
nek, valamint a csehszlovák Douda (tártjának 
szólott. Mindkét versenyző beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket.

verseny

ezerötszáz

’Al offtxájdliü helytxMixen etek „terelni" lehrt. Auer gymui h.luzttbtn kapja a 
d<M, dekát nemeinek áll a "lláy... A yól - gól- í-01

Darányi dr.

tyült. Nagy gond nincs a sorsolásnál, mert se 
szél, se nap, inkább kabalából választ Mandl 
kaput és igy a csehek kezdenek.

Magyarország: Aeht — Mandl, Dudás — 
Borsányi, Sárosi, M»ár — Markos, Auer, 

Kalmár, Turay, Hiner.
Csehomdgi Planlcska — Bargor, Novák 
— Madelen, Kzda, Brbek — Podkrazsil, 

Svoboda. Silny, Puca, Sokolar.

Jólhangsó huszonkét név ezt Kérdik. Cseh 
ország támad, Pucs fölé lő. Ezzel aztán vége 
is van at első félidőre minden komolyabb 
cseh támadásnak. A magyarok átveszik a dlri- 
gencját, a halfsor esfpál, amit akar, a csatár
tor ...? olyasmit is. amit nem akar,

da vlasonl as iram, a törteti* magyaros, 
sainte ódái hevülettel ttel eredményre a 

csatársort.

Birzer bombaf ormában száguld, visfl magával

vágja a labdát a sarokba. 2:0.
Jól kezdődik! De most a csehek folytatják él 
támadásukból korner tesz. amelyet hosixas 
huzavona után Auer Intéz el. A magyar csapat 
visszaesik kissé, elvégre húsz percen át alapo 
san dolgozott és 2:0 az eredményi Ebben a 
visszaesés! periódusban még egy komért csi
karnak ki a csehek, de ez minden. Moll aztán 
újra magához tér a magyar csapat.

A halfsor nem engedi őket pihenni, végül is

Ax árú is kelendőbb, ha látszató, As atónySal 
megvilágításban mutatjuk vevőinknek, ha lágy,' 
esését, hajtását, vonalainak nemes szépségét 
a világítással még jobban kiemeljük. A já viláJ 
gltás gazdaságos is, mert forgalmunkat návelii 
Modern üzletbe ezért kizárélag medert*

TUNGSRAM
GYQHGYFÉMYLÁMPÁTÍ
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Donogán, nagy meglepetésre, megjavttalta 
■ magyar rekordot, valamint ■ BBTE a 
4X200 méterei stafétában la rekordot ért 

el.
A távolugrásban Balogh csak két centiméterrel 
maradi el a rekordtól, mig a 103 méteres 
Király-díjban, Gerő 111. és Gyenes párharcá
ban, az előbbi mells/élcsséggel győzött. A 
többi szám is jó eredményeket hozott, mind
össze a gerely vetés eredménye maradt messze 
mögötte az óilngnnk. A részletes eredmények 
egyébként a következők*

200 méteres gátfutás; I. Dénes (MAFC) 26.1 
mp.. 2. Szabó (MTK) 27.8 mp., 3. Bácsalmási 
III. (TFSC), aki végig vezetett, de az utolsó 
gátban fölbukolt s igv gyenge harmadik lelt.

100 méteres síkfutás (Király-díj): 1. Gerő III. 
(MTK) 10.9 mp., 2. Gyenes (MTK) 10.9 mp., 
3—4. Sugár (UTE) és Raggambi (BBTE) 11 mp.

800 méteres síkfutás: 1. Lázár (KEAC) 1 p. 
W.6 mp.. 2. Oláh (MOTE) 2 p. 04.8 mp., Bejczy 
(MAC.) föladta. Lázár xégig vezetve, biztosan 
győzött.

Rúdugrás: 1 ZsufTka (MAC) 375 cnj., 
lovits (MAC) 360 cm., 8. Szekrényessy 
340 cm.

Sulydobás (kétkezes): 1. Darányi dr. 
28 67 cm (jobbal 1513, ballal 1324), 
rdkord! 2 Douda (Slavia) 2705 cm

formában dobóit. A harmadik helyezett, Kiss 
eredménye szintén dicséretet érderplő.

Távol ugrás: 1. Balogh (MAFC) 741 cm, 2. 
Szabó (UTE) 709 cm, 3. Goda (MAC) 676 cm. 
Balogh végig jó formában ugrott, de csak 
utolsó ugrására érte el « rekordtól két cm-rel 
gyengébb eredményét.

200 méteres síkfutás: 1. Sugár (UTE)
mp., 2. Nagy (MAC) 22.8 r..r„ 
(MAC) 23.2 mp.

6000 méteres síkfutás. 1.
15 p. 48.8 mp.. 2. Srerb dr- »v , _
mp, 3. Őszi (MOTE) 18 p. 14.8 mp.

Dlszkoszdobáa: 1. Donogán (BTC) 4796 cm. 
Országos rekord! 2. Remecz (RÁC) 4782 cm, 3. 
Kulilzv (TFSC) 4498 cm.

A kitűnő rendőratléta pizsamában érte el 
pompás rekorderedményét! Úgy az ö aobósát, 
mint pedig Remeczét, acélszalaggal mérték 
utána, s ekkor lényegesen jobb eredmények 
adódtak elő. Madarász nem indult a versenyen-

400 méterre síkfutás: 1. Szalay (RBTE) 51.8 
mp.. 2. Sugár -(MTK 52.8 mp„ 3. Vértes (ESC) 
55 ’mp.'

Gerelydobás! 1. Takács (Postás) 5477 cm., 2. 
Boros (TFSC) 54.61 cm., 3. Budavári (BBTE) 

, 6412 cm.
110 méteres gátfutás: 1. Kováca (BBTE) 15.9 

mp-. 2. Várnai (MAC) 16.2 mp., 3. Jávor 
(MTK). aki ns utolsó előtti gátban fölbukott.

4X800 méteres staféta: 1. MAC (Szerb dr.. 
Budai, Isteníts. Rojcty) 8 p. 39 mp., 2. ESC 8 
p. 51.8 mp., 3. Vasns 9 p. 23 mp.

4X200 méteres staféta: 1. BBTE (Barsi, Ko
vács, Szftlnv. Raggambi) 1 p. 29.6 mp.. országos 
rekord! 2. UTE J p. 35 2 mp., 3. BEAC 1 p. 
35.4 mp. A BBTE minden futója kitünően fu
tott. Az átlag 22.2 mp.

..... ...........-) 22.1 
mp,, 3. Szond'y 

Krirsán (Vasas) 
(MAC) 18 p. 13.4

2. Kar- 
(MTK)

(MAC) 
világ-

-_____ __ ___ _____ H>(15B2,
1123), 3. Kiss (MOTE) 2660 cm (1420, 1240).

Sulydobás egy kéziéi): 1. Douda (Slavia) 
1582 cm. csehszlovák rekord! 2. Darányi dr. 
(MAC) 1543 cm, magyar rekord! 3. Kiss 
(MOTE) 1420 cm. Douda dobásai: 1488, 1476, 
1578, 1582, 1500. 1578 Darányi dobásai: 1497. 
1522, 1468. 1613, 1528 ki. A csehszlovák Douda 
szinte megerőltetés ús minden stílus nélkül érte 
cl remek eredményét. Darányi dr. is kiváló

Két uj női rekord a hölgyatléták első bajnoki versenyén
Vasárnap délben folyt le a BSE rendezésé* 

ben a BSzKRT-pályán az első női bajnoki at
létikai verseny. A hölgyatlétacsillagok nagy Iz
galommal tekintettek első bajnoki küzdelmük 
elé, legjobban drukkolt azonban Misángy i 
O|ló, a Testnevelési Főiskola professzora, aki 
a legtöbb bajnokaspiránst szállító klub, a 
TFSC hölgyatlétikájának volt a megszerve
zője.

A drukk nem Is veszett kárba: a jó eredmé
nyek élén áll

■ kél uj női atlétikai rekord,
" mind a keltő az ügyességi számok-

vetés 45 50 m., 200 m. síkfutás 25-1 mp., 
koszvetés 33.27 m., 1500 m. síkfutás
52.2 mp.

Egyéb eredmények!
4X/500 m. ifjúsági staféta: 1. UTE 17

re tője babérkoszorút nyújtott át a versenyzők- rést is tartottak a MESE és az NSC csapatai 
nek lelkes beszéd kíséretében. Bárány István közölt, amelyet az egriek nyertek meg 9.-0 («:0) 
dr. 50 méteres, vitéz Halasig Olivér pedig 300 arányban. A gólok közül Tarródy hatot, Bő- 
méteres távon bemutatót úszott. Az uszóver- rány kettőt, Harray pedig egyet dobott. Biró 
sennyel kapcsolatban vizipólóbajnoki mérkő- vitéz Halassy Olivér volt.

arányban. A gólok kőiül Tarródy hatot, Brf.

KÜLFÖLDI SPORTHAPLÓ
A Hungária játékához hasonlót nem láttak Eszéken

Hungária — Slavija 4:0 (3:0)

Eszék, szeptember 20.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 

leütése.) A nagyegyesületek kombinált csa
patának két hét előtti lagymatag játéka 
meglehetősen csökkentette az érdeklődést a 

kék-fehérek vendégsze
replése iránt, de igy is, 
ebben a fejlett sport- 
kultúrájú városban két
ezerfőnyi közönség je
lent meg a mérkőzésen. 
Pedig a mérkőzés re
kordpublikumot is meg
érdemelt volna, mert 
bár a Hungária nélkü
lözte négy válogatott já
tékosát,

ennek ellenére első 
eszéki szereplésével 

benyomást keltett, amllyen-

Ticska

disz*
4 p.

még pedig 
bán.

Vértessy 
helyből 
rekordja 
amellyel 
méterre
meg az „ .
Ildav kha-szony vi
lágrekordját. Nadá
nyi Ágnes pedig 3717 
centiméterrel uj női 
dlMkoazrekordol ál

lított fel.
A 80 méteres gátfutás 

bajnokságára Szepes Kató 
személyében csak egy pályázó akadt és Így 
15.2 mp-es időt futó 
nyerte el a bajnoksáqot.

Budapest női bajnokságai:
Helyből távolugrás: Bajnok: Vértessy Kata

lin TFSC 256 cm. Országos rekord. 2. Balká- 
nyl Lenke 251 cm. 3. Genersich Gabriella 244 
cm.

Dlaikosivetés: Bajnok: Nadányi Ágnes FTC 
3717 cm. Országos rekord. 2. Kael Anna TFSC 
3472 cm. 3. Szöllősi Ilona 3096 cm.

100 m síkfutás: Bajnok: Widnnd Lenke 
TFSC 13.3 mp. 2. Deák Anna MTE 13.8 mp. 
3. Genersich Gabriella TFSC 13.9 cm.

Magasugrás: Bninok: Vértessy Katalin TFSC 
145 cm. 2. Knel Anna TFSC 140 cm. 3. Hor
váth Margit FTC 135 cm.

SulydobáM Bninok: Nndánvi Ágnes FTC 900 
cm. 2. Szöllősi Ilona TFSC 978 cm. 3. Kael 
Anna TFSC 077 cm.

Tá’oiugrá-: Bajnok: Vértessy Katalin TFSC 
498 cm. 2 Knel Anna 489 cm. 3. Horváth Mar
git FTC 478 cm.

Országos szenior versenyt
rendezett ugyancsak a BSzKRT-pályán vasár- 
npp délelőtt a BSE. A verseny győztesei a kő
vetkezők:

Rúdugrás kzedődnek: Valentin FTC 270 cm. 
— Sulndobás előnyverseny: Odri BBTE 1285 
<m k (175 cm előny). — Manasugrás I. oszt. Kés
márki BBTE 185 cm. — 1500 ml. oszt..- Gór- 
rik BEAC 4:19 mp. junioruersenriben.- Végvári 
MTK 4:24 mp. — 300 m II. osrt.: Szabadi BSE 
37 8 mn. — Dlszkostvetés junior: Keménv 
BSzKRT 3800 cm. — 200 m gátfutás juniorok 
nak- Knjórl BS/KRT 20 9 mn. — Hármasugrás 
II. űrt.: Br. Gudenns FTC 1345 em. — Svéd 
staféta I. r. oszt ■ 2:06.8 mp. — Gerelyvetés- 
JrfcdM BEAC 4768 cm. — 4X400 m staféta 
ESC 3:43 mp.

Bach Zoltán ax ifjúsági 
pentatlonba'nok

Á Vasas SC vasárnap délelőtt országos ifjú
ság) versenyt rendezett a BBTE sporttelepén, 
melyen egyúttal eldőlt Magyarország' ifjúsági 
pentatlonhajnokságA Is. Az eredmények a- kő
vetkezők:

Magyarország ifjúsági pentatlonbajnoksága. 
Bajnok: Bach Zoltán FTC 2974 pont,

2 Mészáros MAC 2005 p.. 3 Papp MAC 2433 f». 
Bach eredményei, távolugrás 600 em., gerely

Katalin uj 
távolugró- 
258 em. 

egy centi* 
közelítette 

angol Hol-

ügyességi számok-

Nadányi Ágnes
a

allétakisasizony nem

4X/500 m. ifjúsági staféta: 1- UTE 17 perc
40.8 mp., orsz. ifj. rekord, 2. FTC 18 p. 36Í2 
mp., 3. Vasas 18 p. 47.6 mp.. — 100 m. jup. sík
futás: 1. Kozák MAC 11.8 mp., 2. ’Rovo MTK
11.8 mp., 3. Eöry OTE 12 mp. — 500 m. sík
futás: 1. Mayerböck FTC 1 p. 10.2 mp., 2- 
Kákas MAC 1 p. 11.2 mp., 3. Sárvóry UTE. — 
Magasugrás junior: 1. Bohrer MTK 168 cm., 
2. Király MTK 165 cm.. 3. Kolierffy MAC 160 
cm. — Távolugrás: 1. Havas FTC 673 cm., 2- 
Csaló MAC 643 cm., 3. Aranyossy MTK 638 cm.

Sulydobás ll. o.: 1. Gold fingé r MTK J.1.83 m.
— 300 m. II- a.: 1. TanncnberMr UTE 38 4 mp-
— 1000 m. 7. o.: 1. Simon MTK 2 p. 43.6 mp., 
2. Erachiug UTE 2p. 45.6 mp., 3. Fábián MAC.
— 3000 m. ifj. csapatverseny: 1. ESC 50 pont
tal, 2. Vasas 52 p., 3. MTE 57 p„ 4. FTC 66 p. 
Egyénileg: 1. Csiky FTC 9 p. 42 mp., 2. Ba
busa FTC 9 p. 47 mp-. 3. Mucsi ESC 9 p^ 49 mp. 

Majorosi nyerte Budapest 25 
kilométeres futóbajnokságát

Vasárnap délelőtt a Fehérvári-uton rendezte 
meg az ESC Magyarország eíévi huszonöt
kilométeres futóbajnokságát. 7. *. ..
huszonnégy indulója volt. A versenyzők 
BEAC pályáról indultak, olt két kört lefutva, 
Fehérvárl-utra kanyarodtak. A cél ugyancsak 
BEAC pályán volt. A részletes eredmény 
kővetkező:

Magyarország 1931. évi 25 kilométeres baj
noksága.

Bajnok: Majorosi ESC 1 ó. 30:26.02 mp., 
2. Him ESC 1 6. 33:39 mp.. 3. Dianicska Vasas 
1 ó. 35:24 mp., 4. Piros BBTE 1 6. 36:30 mp.. 
5. Konecsny MTE 1 6 38:38 mp. 6: Kuzbol
BBTE, 7. HufnageJ ESC, 8. Halla Kassai AC. 
Majorosi az egész távon végig vezetett. Hima 
24 kilométerig m negyedik helyen volt, amikor 
is elhúzott Dianicskától éa Pirogtól s második
nak. futott, be. Majorosi részidői: 5 kilométeren 
17:30 mp. 10 km-en 35:40 mp., a fordulónál 
44:45 mp. Volt az ideje. A verseny egyúttal 
Hajdú Vilmos-vándordijért Is folyt, melyet 
ESC nyert meg tiz ponttal, 2. a BBTE 
ponttal.

oly kitűnő , ....
nel egyetlen eddig ott járt külföldi ven

dégcsapat sem dicsekedhet.
Á meccs végén a játék hatása alatt a közön
ség lelkes ünneplésben részesítette a Hun
gáriát s az volt az általános vélemény, hogy

a kék-fehérek játékához hasonlót még

nem láttak Eszéken.
Az első félidőben a vendégcsapat ragyogó 
technikájával teljesen lenyűgözte a közön
séget, szünet után kissé lefékezett a Hun
gária s igy a Slavija is gyakrabban szóhoz 
jutott. A mezőny lejobbja fíebró volt, kívüle 
Ticsktz, fíöck és Újvári nyújtott klasszis
játékot. Góllövők: 12. perc Cseh ll., 18. p. 
Cseh II, ii. p. ll'auer, második félidő 24. 
p. Hauer.

A Ferencváros—Újpest kom* 
kínált csapata győzelmet 

aratott Moravska Ostravában 
Magyar kombinált—M. 0. Sport Klub 

3:1 (1:0)
Moravska Ostravá, szept. 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 
Ferencváros és Újpest játékosaiból alakított 
kombinált csapat nagyszerű játékkal mutatko* 
zott be közel 5000 főnqi közönség előtt. A csa
pat fejlett technikája kellemes benyomást kel
tett, a halfsor pedig nagy taktikai tudásával 
végig uralta a játékot. Á magyar csapat vég
eredményben 3:1 (1:0) arányú megérdemelt 
győzelmet aratott kitünően játszó ellenfele 
felett.

HBMMwonsn M«r 4S -M< ktex<Wn> reW. 
Atmanati-éa tAllkahA'ol.

A-idröaav ut M.

szaNioarosoft 
szöveti*.
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Jó üzlet a íutbaUnak 
— a munkanélküli segély

Szörnyűséges paradoxonnak hangzik a cim 
önmagában. Csányi József dr., a magyar fut
ball — mondhatnók —7 egyetlen filozófusa, 
mégis bravúrosan bizonyilotta be a tétel igaz-

VILÁGSZEMLE
DUNÁNTÚL ATLÉTÁI EGYETLEN PONTTAL 

GYŐZTEK A STÁJEROK ELLEN
Grác, szeptember 20.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Nagy érdeklődés előzte meg az immár 
évenként rendszeresített Dunántúl—Stájerország 
atlétikai mérkőzést, melyet ezúttal is a magyar 
reprezentánsok nyertek meg a legminimáli- 
sabb, 50:49 pontaránnyal. A hagyományos ta
lálkozások közül sorrendben ez volt a nyolca
dik, melyet a Grazer Athletik Klub sporttele
pén tartottak meg háromezer főnyi közönség 
jelenlétében. A kitűnő dunántúli atléták két uj 
rekorddal is gazdagították eredményeiket.

A tizenegy szám közül nyolc versenyszám
ban a dunántúliak győztek.

A legkiválóbb eredményt Horváth érte el, aki 
már, ugylátszik, állnndó közel tizenötméteres 
dobó, azonkívül a diszkoszvetésben is megköze
lítette a negyvenhárom métert. Kívüle Megyeri 
győzelme, Bódossy és Wennesz eredményei 
érdemelnek dicséretet. A részletes eredmények 
a kővetkezők:

100 m síkfutás: 1. Megyeri (Dunántúl) 11.2 
mp. 2. Glaser (Stájerország) 11.3 mp. Magas
ugrás: 1. Bodossy (D) 186 cm. 2. Unfahrer (S) 
174 cm. 3. Kovács (D) 174 cm. — 1500 m sík
futás: 1. Pugl (S) 4:21.6 mp. 2. Margreiter (S) 
4:22 mp. 3. Riegler (D). — Sulydobás: 1. Hor
váth (D) 14.71 m. 2. Winklehner (S) 13.61 m.
— 400 m. síkfutás: 1. Megyeri (D) 52 mp. 2. 
Tammel (S) 52.2 mp. — Diszkoszvelés: 1. Hor
váth (D) 42.77 m. Kerületi rekord! 2. Stiegler 
(S) 38.49 m. 3. Szemko (D) 36.51 m. — Távol
ugrás: 1. Megyeri (D) 715 5 cm. 2. Stiegler (S) 
693 cm. 3. Bodossy (D) 653 cm. — 809 m. 
tikfutás: 1. Pugl (S) 2:01.6 mp. 2. Spannuth 
(S) 2:04.6 mp. 3. Johannesz (D) 2:06 mp. — 
Gerelyvetés: 1. Wennesz (D) 58.05 m. 2. Unfah
rer (S) 16:14:2 mp 2. Riegler (D) 16:49.6 mp.
— Rúdugrás: 1. Lippay (D) 342 cm. Kerületi 
rekord. 2. Schöber (S) 332.5 cm.

KITÜNŐEN VEZETTE IVÁNCSICS 
A JUGOSZLÁV-DERBYT

Jugnszlávtel futballercdmények:
Zágráb: Konkordia—Macsva 5:2 (3:1),
Szerajevó: Zágrábi Gradjanski—SASK 

(0:0).
Bclgrád: BSK—Spalatói Hajdúk 4:0 (1:0). A 

.mérkőzést Iváncslcs Mihály oly pompásan ve
zette, hogy a meccs végeztével a közönség 
külön ünneplésben részesítette.

Szalud ka: Bácska—SAND 4:3 (0:2. ZSÁK— 
SMTC 2.:t (0:1).
A CSEH AMATŐRÖK SÚLYOS VERESÉGE 

NAGYVÁRADON
Románia—Csehszlovákia 4:1 (1:1)

Nagyváradról jelentik: Az amatőr Európa 
Kupa-mérkőzések során első ízben találkozott 
a román válogatóit csapat Csehszlovákia 
reprezentánsaival. Az első félidőben n mérkőzés I 
egyenlő* ellenfelek küzdelmét mutatta, szünet 
után azonban a románok nagyszerű támadó 
játékukkal abszolút fölényben voltak s Bodola 
három góljából megérdemelten győztek.
A CSEHEK TARTALÉKCSAPATA LEGYŐZTE 

KÖZÉPNÉMETORSZÁGOT
Prágából jelentik: Csehszlovákia B. csapata 

Középnémclország együttesével játszott vasár- 
Mp s 8:1 (0:0) aránya győzelmet aratott. A 
meccset* a Spárla-pályón játszottak le 8000 
főnvi közönség elölt. A csehek kél gólját

PAPIRFORMAEREDMÉNYEK BÉCSBEN.
Bécsből jelentik: A ligabajnokság során a 

Rapid 3:1 (2:1) arányban győzött az Admira 
ellen, a WAC 6:3 (3,;l)-re verte a HAKOAH-I, 
a WACKER—WSC mérkőzés 2:2 (2:1) döntet
len eredménnyel végződött.

KUPAFINALISTA LESZ A V1ENNA
Rómából jelentik: Vienna—AS Roma 34 

(2:1) Középeurópai Kupamérkőzés. A bécsiek 
nagy fölényben megérdemelten győztek, úgy
hogy minden valószínűség szerint a bécsi re- 
vans is nz Ő győzelmükkel fog Végződni s igy 
a kupadöntő egyik résztvevői ők lesznek.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

1:0ságát. Budapest és Bécs futballjának viszonyai
ról '-olt szó Ugyanis s a párhuzam felállítása 
közben — sajnos — megállapítást nyert, hogy 
nz egykori császárváros futballjának aránylag 
is nagyobb a' közönsége a magyar fővárosénál.

Mi az oki — vetődött fel önkéntelenül is a 
kérdés. Gyors ütemben peregték le a sahlónos 
megokoláaok. Végezetül aztán Csányi dr. hozott 
uj szint és meglepetést a vitába^

— Bécs futballjának — úgymond — a mai 
viszonyok' mellett Igen nagy előnye a — 
munkanélküli segély! A budapesti munkanél 
kiül ugyanis egyáltalában nem járhat mérkő
zésre, mert semmi pénze sincs. A bécsi munka
nélküli ezzel fzemben segélyt kap s ezenfelül 
még olcsóbb fegyet is, tehát nem kell elmarad
nia . kfdóenc, f port iának eseményeiről.

íme. egy uj szcmpcnl. Sóit A fuiballunk 
keserves hajainak orvosszere is henne 
zik; fessék követetni a munkanélküliek 
lyeréeét és talpra áll a labdarúgás.

Earóoabafaokok 
•nnwplÓM Egerben

Egerből Jelentik: A MESE Üsző versenyén 
Eger közönsége meleg ünneplésben részesítette 
Bárány István dr-1, vitéz Halassy Olivért és aaaaaanls.■ i

rejtő- 
regé

X Bomlik a szegedi uszógárda. Szegedről 
jelentik: A III. kerület vizipólócsapata a 
SzUE ellen 5:1 (3:0) arányban győzött az 
elsőosztályu vizipóló bajnoki mérkőzések 
során. A gólok közül Cele hármat, Hóiba és 
Dezső egyet-egyet dobott. A SzUE súlyos ve
reségét az okozta, hogy uszőgárdája Mikey, 
Plepi ár, Bihalkovich és Gaál kilépésével tel
jesen feloszlóban van.

X Győzött a BEAC. Egyetlen amatőr első
osztályu bajnoki meccs volt vasárnap, még pe
dig a BEAC—III. kér. TVE mérkőzés, melyet 
az egyetemisták nyertek meg 1:0 (1:0) arány
ban.

X Hogy van?... Zsoldos Andor, a közismert 
sportember tűnődve ballag fel a Szövetségi Ház 
lépcsőjén, amikor egy ismerőse megállítja.

— Hogy van, Zsoldos űrt...
Zsoldos borongás hangulatban felel:
— Kérem, én először is kereskedő vagyok, 

másodszor profi alelnök. harmadszor a II. liga 
exponense és végül VAC-ista s ón még azt 
kérdi, hogy — hogy vagyok!f. ..

X Középmagyarország válogatott csapata le
győzte DélmagyarorSzágot. Kecskemétről je
lentik: Közép-Magyarország válogatott csapata 
vasárnap Délmagyarország válogatott csapatá
val mérkőzött és azt 2:1 (1:0) arányban le
győzte. A gyenge nívójú és iramnélküli mécs
esén Középmagyarország csapata szerencsével 
győzött. Góllövők: Kövesdy és Blaskovich (ön
gól), illetve Heim.

X Ssenea Magyarország 100 kilométere# 
országúti bajnoka. A MKSz a balassagyarmati 
országúton bonyolította le Magyarország 100 
kilométeres országúti bajnokságát, amelyet 
Szenes (MTK) nyert meg 3 óra 30 perc 44 
mp.-es idővel, mindössze egv gépbossznyi kü
lönbséggel Liszkay (BSE) előtt, akit Huszka 
(Világosság) fé: géphosszal követett.

X Keserű II. e9klivöje. Keserű 77. Alajo#. • 
sokszoros magyar vizipóló válogatott játékos 
vnsárnnp délután tartotta esküvőjét Kupfer Ce- 
ciliával a Gát-utcai plébániatemplomban. A nép
szerű játékok esküvőjén a közönség szufolásig 
megtöltötte a templomot. A közönség soraiban 
megjelent ifjú Horthy Miklós, Homonnay Ti*"- 

. dar. dr. Kéler Tibor, dr. Komjádi Béla és a 
j risi Európa-bainokságon győztes vizipóló- és 
uszócsapat csaknem teljes számban.

í X A lapfer lesz tök a bajnoki lista élén. Lap- 
terjesztők—VII. kér. amatőr 2:1 (1:1). W-°- 
bajnoki mérkőzés. A Lapter’oízlők góljait Gá- 
lik és Imre lőtte. Lapterjesztők csapata •*> 
bajnoki lista élére került.

A srerkv.vléeórt é» Madárért leiéi* 
Dr El EK HUGÓ
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