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Tízszer rálőttek a debreceni gyorsvonatra

Soha tohbe háborút! 
kiáltották a berliniek, akik vasárnap 
tombolva ilnnepeitáh Briandt ás Láváit
El Kell Hinni a megeggeztsneK - mondotta lauai - Branisg 
Kancellár es Lauai minlszterelnük bizalmas terggaiesa négg- 

szemKOzt - Briand megKoszoruzla stresemann sírtól
f Berlin, szept. 27.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Vasárnap világtörténelmi ese
mény színhelye volt Berlin, hosszú évtize
dek után a német fővárosban hivatalos lá
togatást tett .megint Franciaország minisz
terelnöke és külügyminisztere.

Laval minisztereinek és ■ Briand külügy
miniszter németországi látogatásáról már 
napok óta beszél egész Európa és

a legfantasztikusabb kombinációkat fű
zik ehhez az aktushoz.

A francia vezető politikusok váltig hangoz
tatják ugyan, hogy berlini látogatásuk nem 
egyéb udvariassági gesztusnál — azonban 
mindenki érzi és reméli, hegy az európai 
politikára inén jelentősen haló következmé
nyei lesznek még annak, hogy 1931 szep
tember 27-én reggel 8 óra 40 perckor a 
friedrichstrassei pályaudvarra befutott a 
német fővárosba Laval és Briand szalon- 
kocsija.

Laval

Berlin tombolva ünnepelte 
a vendégeket

A francia államférfiak fogadtatására a 
németek minden előkészületet megtettek, 
különösen a német rendőrség feladata vall 
iRen nehéz, mert úgyszólván

a határtól egészen a berlini szállodáig 
lezárták az utat, hogy senki Illetéktelen 
közeiébe ne férkőzhessek a francia 

államférfiaknak.
Kölntől Berlinig a vasútvonal mentén min- 
deh méterre állt egy rendőr, Berlinben pe
dig az Unter den Lindcn utal teljesen elzár- 
lók n rendőrosztagok. A brandenburgi kapu
tól a Fricdrichstrasseig is elzárták az utat 
ós a pályaudvartól egészen a szállodáig sűrű 
fajokban álltak a rendőrök és detektívek.
. A francia miniszterelnök és külügyminisz

ter vonata menetrenszerü pontossággal 8 
óra 45 perckor érkezeti míg a német fővá
rosba. A szalonkocsit a#. anhalti pályaudvar
ról a friedrichstrassei pályaudvarra

különvonat hozta be.
—. itt zajlott le a hivatalos fogadtatás, ami 
kor is Brüning birodalmi kancellár, ° r- 
tius küliigyminisztc., a francia, nagykövet
ség tagjai, a berlini francia kolónia küldött
sége, von Bülorn államtitkár, a kabinet
főnök, a sajtófőnökök és magasrangu tiszti 
küldöttségek fogadták Lovait és Briand-t.

Francois-Poncet berlini francia nagvkö- 
vet és ven Hoeseh párizsi német nagykövet, 
aki jelenleg Németországban tartózkodik. 
Charlotlenburgig elébe utazlak a vendégek
nek.

Rövid üdvözlés után az úgynevezett fier- 
cegi várótermen keresztül mentek ki azulái) 
a francia államférfiak a pályaudvar előtti 
térre, ahol

nagyszámú embertömeg gyűlt össze
és majdnem átszakitvn a rendőrkordont, lel
kes ovációval fogadták Láváit és Briand t.

— Nie wlcder Krieg! Soha többé hábo
rút! Békét! Békét!

— hangzottak fel a kiállások a tömegből, 
amikor az államférfiak autóikba szálltak. 
A miniszterek autója elölt rendőri bér
kocsik haladlak.

Briand

A szálloda elolt
az első kocsiból Laval szállt ki Brüning 
kancellárral, a második kocsiban Briand 

ült Curtus-uaE
A harmadik gépkocsi Büloft) német és Brr- 
thelot francia államtitkárokéi hozta, majd 
Francois Poncet és von Hoeseh autóin kö
vetkezeit.

A német miniszterek a vendégeket a szál
loda előcsarnokáig kísérték, ahol elbúcsúz
tak tőlük és LavaL Briand és kísérete vissza
vonullak lakosztályaikba Az Adlon-szálló 
előtti térségen összegyűlt embertömeg azon
ban

olyan kitartóan éljenzeít, hogy a francia 
óliamférflaknak meg kellett jelenniük 

az erkélyen.
hogy megköszönjék az ovációi.

Laval nyilatkozik a német 
sajtónak

Féltizenegykor sajtófogadást rendezlek a 
francia államférfiak, Laval nyilatkozott a 
német sajtó képviselői előtt és kijelentene, 
hogy

utjának fő célja egy német-francia bi
zottság megalakítása, amely az összes 

gazdasági kérdéseket megvizsgálná 
és kijelölné a további megegyezés kiépíté
sének lehetőségeit.

— Berlini látogatásunk — folytatta La
val miniszterelnök — fontos dátumot kell 
hogy jelentsen a német francia kapcsolatok 
történelmében. A bizalom feltámasztása és 
a hit helyreállítása érdekeben elkerülhetet
len az igazságos együttműködés. Ha nem -s 
teljesülhet becsvágyunk, hogy elsimítunk 
minden félreérté?!, amely még bennünket 
elválaszt és ha ina észszerű is. hogy bizo
nyos súlyos problémákat ne érintsünk, — 
legalább

Curtius

a némel-frauchi kapcsolatok gyors ja
vulását akarjuk előkészíteni.

Gazdasági téren azonnal rátérhetünk a cse
lekvés útjára és cselekedni is fogunk. Attól 
az igazságos kívánságtól vezéreltetve, hogy 
védjük hazánk érdekeit s azon leszünk, 
hogy ezt a politikát egyesítsük a nemzet
közi szolidaritás következményeivel, Párizs 

és London szerencsésen kés: il ette elő a 
mostani tárgyalásokat. amelyeknek konkrét 
lordu.'aloí kell .eredményizmök. Ha a lé
nyek alapján dolgozunk

bizonyára haladunk előre o békés 
együttélés és megértés utján.

Mini a francia korma ny elnöke jöttem Né
metországba Erimül úrral, a béke müvének 
jó munkásával. Találkozásunk a birodalmi 
kancellárral, a külügyminiszterrel és a né* 
met néppel, megrendítő jelleget ölj.

EJ kell fönttí
a megegyezésnek . . .

— Nyugtalan a világ, — fejezte be sza* 
vail Laval miniszterelnök — példátlan gaz
dasági válság tört ránk. A tekintetek felénk 
ii á nyúl nak.

El kell végül Is jönni a megegyezésre’;, »

ura/íny

mert clsüsoi bán ez n megegyezés hozza meg' " 
számunkra a boldogulást.

A Iránéin követségen fml'll fogadtató* . 
után Laval miniszterelnök u nngvkövct Író
asztalára elhelyezeti mikrofon m keresztül *

néhány szót mondott a rádióba
és megköszönte a német népnek :i szívélyes 
fogadtatást.

Ezalatt Briand kiilügyniiniszt/1 Francois 
Poncet francia nagykövet kíséretébe*) autón

a Bcrgmimnslrassei (emelőbe ment, 
hogy olt elhelyezze kék-fchér-plros sza
lagos vörös azrgtücMikrál éa fehér krl- 

zantcnikosznriijál Slrcscniann sírjára
Félfizenkcllökor Laval miniszterelnök 

Brüning birodalmi kancellárt látogatta meg, 
Briand külügyminiszter pedig Curtius dr,-t,
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STERH CIPÓ
Vili., Karpfensieln-utoa 16.

Laval és Brüning 
tanácskozása négyszemközt

Laval ét B' Utfng több mint
rgy óra hosszat tanácskuztak négyszem

közt tolmács nélkül.
Ezen n tanácskozáson a közelmúltban fel
merült minden problémát megvitattak igen 
szívélyes modorban. Brland látogatása Cur- 
i tusnál cpynegyedórálg tnrtott.

Félkettőkor
■ német külügyminiszter drzsönét adott 

a francia vendégek tiszteletére, 
majd megkezdődtek a miniszteri megbeszé
lések.

Este n kancellár adott Brland és Laval 
tiszteletére vacsorát, amely fogadtatással 
voll egybekötve. A vacsorán a kormány tag
jai, a blrodulmi gyűlés elnöksége és a kép
viselők is résztvettek.

A nyomor és gond sanyar
gatja a népeket

Az első felköszöntőt fírűning kancellár 
mondotta, aki a birodalmi kormány nevé
ben üdvözölte vendégeit és köszönte meg 
nekik látogatásukat. Kiemelte, hogy

a német nép számára Brland neve 
örökké összekapcsolódott Strcscmann 

emlékével,
akivel először Locarnóban találkozott a 
francia külügyminiszter.

Elmondotta ezután a kancellár, hogy pá
rizsi látogatásuk óla Európa helyzete erősen 
rosszabbodott. Egyes országok gazdasági és 
pénzügyi nehézségei világválsággá sűrűsöd

tek össze, amelynek mértékét senki sem 
látta előre. Mindenfelé

nyomor éa gond, bizonytalanság és két
ségbeesés sanyargatja a népeket 

és ebben a gondterhea időben általánossá 
vált a meggyőződés, hogy Európát csak az 
összes nemzetek cél tudatai ét megértó együtt
működése, győri és kölcsönös megsegítése 
mentheti meg a legsúlyosabb nyomortól és 
tartós összeomlástól.

— Az európai népek — fejezte be pohár
köszöntőjét Brünlng kancellár — csak 
nzon n napon nyerhetik vissza békéjüket, 
amikor a két nagy szomszédország: Német
ország és Franciaország lelkileg legyőzte a 
múltat. A jövő gazdasági politikájának erre 
van szüksége. Tudom, hogy

a múlt sok sötét és szomorú emléket 
takar,

de az emlék nem lehet akadály — nekünk 
találkoznunk kell...

Az egész világ békéjéért...
A német birodalmi kancellár felköszön

tőjére Laval francia miniszterelnök azonnal 
válaszolt és megköszönte n szívélyes fogadta
tást, amelyben Őket Berlinben részesítették.

Azzal kezdte, hogy ők valamennyien 
tisztában vannak a berlini látogatás Je

lentőségével, 
hiszen azóta nem járt hivatalosan francia 
államférfi a német fővárosban, mióta a ber
lini kongresszus idején Waddlngton képvi
selte Franciaországot a német fővárosban. 
Már pedig ennek több mint fél évszázada.

— Mi nemcsak udvariassági geztusból 
jöttünk ide — folytatta tavai, — hanem 
azért, hogy felvegyük a párizsi és londoni 
tárgyalások fonalát újra, mert

a mai államférfiaknak megfeszített jó
akarattal és kölcsönös együttműködés

sel kell dolgozni a Jövő érdekében, 
hogy helyreállítsák azt a kölcsönös bizal
mat, amely nélkül nincs hitel, nincs termé
keny munka és nincs segítség. Együtt kell 
dolgoznunk az egész világ rendjéért és bé
kéjéért.

A bankett a késő éjszakai órákig tartott.
Ma, hétfőn Hindenburg birodalmi elnököt 

és Strescmann özvegyét látogatják meg Laval 
és Briand, délután pedig a különböző tár
gyalások után autókirándulásra mennek 
Potsdamba.

A francia államférfiak minden valószínű
ség szerint kedden utaznak el a német fővá
rosból.

törődve aual, hogy honnan kerüT majd elő a 
fedezet. —

végeztetett el nlyan közmunkákat, keade- 
ménvezett olyan költaéges akciókat, ame
lyek az államháztartást a mai állapothoz 

vezették el.
Ez a vndszer most teljesen megváltozik és 

Károlyi Gyula gróf miniszterelnök határozott 
szándéka az, hogy csakis olyan kiadásokat 
teljesít, amelyekre már előzőleg megvan a 
tényleges fedezete. Ex at álláspont bizonyos 
mértékben kedvezőtlen a mostani abnormális 
munkanélküliség közepette.

A kormány azonban most minden rendel
kezésére álló pénzt össze akar gyűjteni 
arra, hogy a télen komolyan ég alaposan 

segítségére lehessen az Ínségeseknek.
A kormány — forrásunk szerint — teljesen 
tisztában van azzal, hogy milyen komoly idők
nek nézünk elébe s ezért végre akarja hajtani 
azt az elhatározását, hogy mindazoknak, akik 
önhibájukon kivül jutottak súlyos helyzetbe, 
segítséget tudjon nyújtani.

A kormánynak különben már nagy voná
sokban teljesen készen van a programúja 

a magángazdaság megsegítésére, 
ez a program azonban — mint jeleztük — 
csak a népszövetségi delegáció munkájának 
befejezése után kerül nyilvánosságra és ki
vitelre.

A program főbb pontjai elsősorban a mező
gazdasági termelés teljes átalakítását céloz
zák, kapcsolatban az értékesítéssel és pedig 
olyanformán, hogy

a mezőgazdaság termelése teljesen a kül
földi piacok felvevőképességéhez és keres

letéhez Igazodjék.

Elindultak a japán hadihajók 
a kínai kikötők felé

Kína elutasította Japán báketnditványát
Moszkva, szeptember 27.

Nnnklngi jelentések szerint a kínai kor
mány Csangkaisek tábornagy elnöklete 
alatt szombaton foglalkozott a mandzsuriai 
helyzettel. A miniszterek behatóan foglal
koztak a népszövetség állásfoglalásával a 
japán-kinai konfliktus ügyében és a japán 
javaslattal, amely vegyes kínai-japán bizott
ság megalakítását ajánlotta a konfliktus el
simítása érdekében. A kínai kormány egy
hangúlag elhatározta, hogy

a japán Indítványt egyelőre elutasítja. 
Ami a népszövetség állásfoglalását illeti, a 
kinai kormány sajnálatának adott kifeje
zést, hogy a népszövetség nem volt képes 
megvédeni tekintélyét Japánnal szemben.
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Biztosítani kívánja a kormány
a magyar ipar versenyképességét.

és pedig Itt Is nzok a szempontok lesznek 
irányadók, amelyek a mezőgazdasági termé
nyek értékesítése terén szükségesek.

Végül hóna alá akar nyúlni a kormány « 
kereskedelemnek ís, meg akarja élénkíteni

a magyar kereskedelmet
és minden tekintetben segítségére akar lenni 
a kereskedelemnek, hogy termelvényeinket és 
ipart termékeinket tényleg el is tudjuk he> 
lyezni.

A kormány tisztában van azzal, hogy mind- 
ezekhez az akciókhoz pénzre un szüksége és 
ezeket a terveket akként valósítja meg, ami' 
Igen mértékben a felemelt adókból fedezet fog 
állani a rendelkezésére.

Készen van azután a kormánynak nagysza
bású terve a hitelviszonyok javítására, ami 
tudvalevőleg már egyformán érinti az egész 
magángazdasági életet.

Teljesen uj hitelrendszer életbeléptetéséről 
van szó,

amely egyszeriben lehetővé teszi, hogy a most 
már évek, sőt mondhatjuk a háború befejezése 
óta megromlott hitelviszonyok megjavuljanak.

Csangkaisek tábornagy Shanghaiban n?p« 
gyűlésen beszédet mondott és sajnálkozásá
nak adott kifejezést, hogy

Genf szerepét befejezettnek tekintik 
és kiemelte, hogy a népszövetség állásfog
lalása a kinai nép összes rétegeiben óriási 
csalódást okozott.

Tokiói jelentések szerint
japán hadihajók szombaton elindultak 

Swatau, Hankau és Amoy kinai kikötök 
felé. A hadihajók állítólag október közepén 
visszatérnek Japánba. Japání jelentések 
szerint három torpedónaszád útban van 
Kanton felé, hogy gondoskodjék az ottani 
japán lakosság érdekeinek megvédéséről.

Osztrák szocialisták álhire 
a magyar trónkérdésrői 

A kormftny .a trónkérdésben változatlanul 
ragaszkodik régi Álláspontjához — mondják 

illetékes helyen

A bírák és ügyészek 
kongresszusa a bírói kar lét
számának csökkentése ellen

Ar. osztrák szociáldemokrata pórt az elnök- 
Választással kapcsolatban

kiáltványt lett közzé,
amelyben többek közölt ez áll:

„A szomszédos Magyarországon forrongás 
van. A magyar grófok a Habsburgok újabb 
Iránrajulástit segítik elő." Az osztrák szociál
demokrata párt kiáltványának Magyarországra 
vonni kozó állilásaivnl szemben illetékes helyen 
megállapítják, hogy

Magyarországon semmiféle forrongás 
nem észlelhető.

JA társadnmi osztályok nyugodtan folytatják

Csak a népszövetségi vizsgálat után 
jönnekamagángazdaságfelsegitésére 

vonatkozó kormányintézkedések 
Teljesen uj hltetrendszer életbeléptetésével foglalkozik 

a kormány
A 33-as bizottság eddigi munkája abban me

rült ki, hogy — nemi kritikával ugyan —, de 
hozzájárult a kormány különböző adóemelési 
rendeletéihez. Ez a tény nem klcslnyclhetö el
lenszenvet kellett n polgárság körében és kü
lönösen minden oldalról állandóan sürgetik, 
hogy az adóemelések után

n kormány Jöjjön most már azokkal • 
tervekkel, amelyek lehetővé teszik az adózó 
polgárságot arra, hogy ■ felemelt adókat 

valóban meg is tudja fizetni.

Emeli Gaiispachl 
zeileis besugárzás 

kiváló eredménnyel alkalmazható reuma, 
rsuz, köszvény és mindennemű izületi 
bántalinuknál; ncurastenin, hysteria és 
minden ideges bántalomnál, álmatlan- 
vágnál, ideges gyomor- »s szívbajoknál, 
gyoniorsavlultengvsnél és asthmánál. 

Ereleli Zeileis MUrzts
Dr. Blcchncr Barim orvon, Andrássy-ut 52 

. (Oktogonnál), — Kezdési dij: 3.— pengő.

gazdasági építő munkásságukat, a királykérdést 
pedig egy társadalmi osztály sem óhajtja a jelen 
pillanatban, amikor a nemzetnek teljes erőfe
szítése a gazdasági helyzet javítására irányul, 
fölvetni.

A kormány a frőnkérdéal illetőleg változat
lanul ragaszkodik régi álláspontjához.

Illetékes helyen sajnálattal látják, hogy a szo
ciáldemokrata párt, amely Ausztriának egyik 
legnagyobb pártja, az elnökválasztási küzdel
mekbe Magyarországot is belevonja olymódon, 
amely célzatosságánál fogva aligha egyeztethető 
össze azzal a jóviszonnyal, amely a két állam 
népe között fennáll.

Jól értesült forrásból a kormánynak eddigi 
ténykedését azzal magyarázzák, hogy Károlyi 
Gyula gróf miniszterelnök elsősorban azt 
akarja, hogy az államháztartás egyensúlyát 
hozza rendbe és a költségvetést deficitmentessé 
tegye.

A kormány tisztában van azzal, hogy ez 
egyelőre csak papíron lehetséges

és a rendelitek hatása csak akkor lesz ténvle 
gesen érezhető, ha at államháztartás kiadásai
nak csökkentése után valóiban gondoskodnak 
a magángazdaság erőteljes megsegítéséről is. 
Ha n kormány a különböző adóemelési mun
kákkal rendben lesz, ez biztosítja majd a Nép
szövetség segítségével azt, hogy helyreálljon 
ismét a bizalom Magyarország pénzügyi hely 
sete iránt és ennek a bizalomnak a megszerző 
séhez tulajdonképpen a Népszövetség delegá
tusai nyújtják majd a garanciát.

A kormánv a népszövetségi delegáció mun
kájának befejezése elölt nem szándékozik 
semmiféle akciót kezdeményezni a magángaz 
daság meg szilárdítására, mert csakis a megej
tett vizsgálat után less tisztában azzal, hogy 
ezekre a célokra milyen összegek állnak majd 
rendelkezésére.

Kétségtelenül megállapítható tény ugyanis, 
hogy a fíethlen-kormkny meglehetős érzéket
lenséget mulatott a magángazdaság kímélésére 
és minden féderét nélkül, —- egyáltalában nem

Bolatonfüred, szeptember 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) Szombaton és vasárnap tartotta az Or
szágos Biró- és Ügyész Egyesület ezévi kongresz-, 
szusát Balatonfűreden, ahová mintegy négy
száz bíró és ügyész gyűlt Össze, többek kö
zött Juhász Andor a Kurta. Degré Miklós n 
budapesti ítélőtábla és Ancdik Félix dr., a bu
dapesti büntető járásbíróság elnöke. Szomba
ton ismerkedési estély volt, vasárnap pedig 
megtartották a közgyűlést. Wolff Károly, az 
egyesület elnöke megnyitó beszédében a sú
lyos gazdasági helyzettel foglalkozott és han
goztatta, hogy a bírák ragaszkodnak státus
törvényben lefektetett jogaikhoz. Visszauta
sítja n bírói ítéletek ellen újabban hangozta
tott vádakat, mert

az Bélelek mindig a nemzet érdekelt szol
gálják osztály, faji és felekezeti különb

ség nélkül.
Az újabban elhangzott bírói Ítéletek egyben 
intő szózatot is tartalmaznak a kapitalista 
társadalomhoz, hogy azok is vegyék ki részü
ket a szociális terhek vállalásából.

Kövess Emil dr.. a székesfehérvári törvény
szék elnöke, a Balaton történetéről tartott elő
adást, majd Olchváry debreceni táblai elnök 
felszólalása után Karsay veszprémi járú&lró- 
súgi elnök szólalt fel és nehezményezte, hogy 
a bírók létszámát állandóan csökkentik, pedig

as elsőfoka hatóságok bírál nem bírják a 
sok munkát.

A megfeszített mankóban egymásután halnnk 
el a jdrásblrák és a bíróságoknak az ügyvédi 
iiodák jóakaratu segítségét kell igénybevenni. 
Ugyanilyen kellemetlen következményei van- 
nak a beosztott alkalmazottak létszámcsök-

A Magyar OruSgoa KSzponU 
TakarAkpAnztAr Igazgatóaaga As 
•alügyelSblzottzAga mélyen métren
dül! szívvel jelenti, hotry 8 éven At az 
intézet felügyelő- bízott Agának, majd 
28 éven át igazgatóságának tagja 

szitányi

Szitányi Gáza
lolyó hó 23-An elhunyt

Maradandó érdemelnek éa reeretetre- 
méltó egyéniségének emlékét igaz ltfr 
gyelettel fogjuk őrizni

Budapest, 1981 szeptember 24. 

kerítésének is. Mindez végül is az igazságot ke- 
resök kárára megy.

A közgyűlés
elfogadta a beterjesztett határozat! Javas

latokat,
amelyekben kérik, hogy az liléimén ycsökk’en- 
tés tartaméra a Pénzitéicti Központtól feltett 
kölcsönök visszafizetésére haladékot kaphassa
nak, valamint óvást emelnek a köztisztviselők 
utazási kedvezményeinek megszorítása ellen.

Elhatározta ezután a kongresszus, hogy jö- 
vőóvl, huszonötödik jubiláris kongresszusát 
Tőre kg Géza dr., a budapesti büntető törvény
szék elnökének meghívására Budapesten tartja 
meg.

A kongresszus Wolff Károly elnök zárősza- 
vaival ért véget. A résztvevők egy része Ti< 
hangba és Badacsonyba ment hajókirándu« 
lásra, a többiek pedig Székesfehérvár és Vesz* 
prém város vendégei. 

— Három vakmerő betörés egyetlen éj
szakán. Jutáról jelenti a Hétfői Napló tudó
sítója: Az elmúlt éjszaka vakmerő betörés 
történt. A tettesek, akik többen lehettek, elő
ször betörtek a Hangya fogyasztási szövet
kezet üzletébe, az árukészletből nagy meny- 
nyiségel vittek magukkal és a pénztárt i* 
alaposan megdézsmálták. Mikor ezzel végez
tek, betörtek Takács Jánosné mészáros és 
hentes üzletébe, ahonnan nagymennyiségű 
hentes- és kolbászárut vittek el. A zajra Ta- 
kácsné kisietett az utcára, ahol a lámpa fé
nyénél még látta a menekülő alakokat, akik 
eltűntek az éj sötétjében. A vakmerő banda 
azonban ezzel sem elégedett meg, hanem 
vérszemet kapva a sikeren, még Vujlák Ig
nác gazdaember házába is behatollak, de olt 
valaki megzavarhatta őket, mert zsákmá
nyuk hátrahagyásával elmenekültek. A 
csendörség hajnalban üldözőbe1 vette az éj
szakai háromszoros betörés ismeretlen tette
seit, akik egy másik községbe menekültek 
üldözőik elől. Valóságos hajtóvadászat in
dult a kézrekeritésükre.

— A wtenf, továbbá a kiadna*! reggeli s»e- 
mélyha Jó járat besztlntetése. A Magyar Kir. Fo* 
lynm- és Tengerhajózási R. T. a Budapest és 
Wien közötti személyhajójáratokat • folyó év
ben akként szünteti meg, hogy at utolsó me
net Budapestről Wlenbe október 8-án, Wlcnból 
Budapestre október 8-án lesz, mely utóbbi na
pon megszűnnek a Gőnyű és Győr közötti csat
lakozó hajójáratok is. Megszünteti továbbá a 
MFTR a folyó érre * Budapestről 8 éra 30 
perekor Esztergomba, Illetve onnan Budapestre 
ló órakor esedékes klsdunal személybe Jő járatot
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Különös honyodaimak egv taHarltönö 
ha aia körűi

Dr. jlár Zoltán KOuasií ozu. szaus JCzsefna huittEstánsk 
exhumálását. akin egynapos kesüsssl hajtana ússza a műutat

Különös bonycdalmal okozott a kun-I, rákoskeresztúri temető halotlasházaba. 
útra, kórházba., egy lakar.tóno halála. Va- Móg , mflKlet k6vel8 „ 0I „ 

6,S/;LnUz- '0?;. í°pCsSn-, " ya" CBVik fia tudomására hozta az esetet dr.
gálóbiról intézkedésre lesz szükség amely Ktár z0|lánnok, „z 6ssz„ részletekkel 
esetleg nagyon kevéssé előnyös színben tun- . eRyiill K,ár ZoHíin czck„tán (lr. Borsrékp 

I Károlyhoz, a közkórházak Igazgatójához 
fordult és kérte, hogy a temetést egyelőre 
halásszák el, mert esetleg szükségesnek 
mutatkozik a törvényszéki boncolás elren
delése. Dr. Borszéky Károly kijelentette 
hogy az asszony kezelése körül semmi mii 
hiba nem történt, egyébként azonban el 
fogja rendelni a házi vizsgálatot. Az 
szonj-t valóban

f’.»l is boncolták a kórházban 
és n fö'boncolt holttestet szállították 
temetőbe.

Klór Zoltán ezekután a rendőrsé'hez for
dult és a temetés nap ián a főkapitányságról 
telcfonáttrk a temetőbe, hegy a holttestet 
csak abban az esetben lehet eltemetni, /in 
a f—rrmekei nem ragaszkodnak a törvény
széki boncoláshoz. A takarítónő bárom fa 
valóban nem kívánta anyjuk holttestén ;k 
további boncolását é< 
d-'Mőlt 11 
fék.

nr. Klór 
latkozott a 
esetről-

— Mélyen fölhábnril a2, ami Szabó .10- 
zsefné kezelése körül történt. Ha cl is fo
gadjuk azt, hogv műhiba nem történt, min
denesetre szükséges a vizsgálat annak a ki
derítésére, vájjon nem az egvnapos késede
lem okozta-e az asszonv hn’áláf. Természe
tes, hogy a dolgok ilyen elintézésébe nem 
nvugszom bele s az illetékes ható'énnknál 
követelni fonom a holttest evhnmdlánát és 
a törvényszéki orvosszakértő kirendelését. 

Ezek szerint t-’hát dr. Kiár Zoltán pkció! 
nvomán hatósági beavatkozás várható az 
üevben. amely bizonyára világosságot déri! 
az esetre.

tét’ éti fel közkórházaink állapotát.
Szerda délután két órakor a kunutcai 

dologkórházban meghalt egy 54 esztendős 
takaritóasszonv, akit szombat reggel a rá
koskeresztúri temetőben el is temet t-’k. Az 
asszonyon, akit vasárnap délután vérmér
gezéssel szállítottak be a kórházba, crak 

egy nap elmúltával hajtották végre a 
szükséges műtétet,

ugvhogy a vizsgálat éppen azt hivatott ki
deríteni, vájjon nem történt-e mulasztás 
ebben a tekintetben az asszony halála körül. 

özv. Szabó Józscfné, 54 éves takaritó- 
nsszony dr. Ma'oros Ödön ügyvédnél volt 
alkalmazva, akinek Lipót-körut 11. szám 
alatt van lakása. Az asszony vasárnap fáj
dalmakról panaszkodott, amelyek■’t eev kel
lemetlen pattanás okozott. A pattanást már 
szombat éjjel észrevették, de nem tulajd »ní- 
tottak nagyobb jelentőséget neki. Vasárnap 
délután 39.5 fokos lázzal az asszony

elveszhette eszméletét,
név hogy egvik fia autón a markó-utcai men
tőkhöz szállította és a mentők 
súlyos voltára való tekintettel, 
kunutcai dologkórházba vitték, 
orvos, aki a lázas, csaknem 
asszonyt átadta az inspekció* orvosnak, 
megjegyezte, hogy sürnős beavatkozásra lesz 
szükség. Mindazonáltal

műtétre csak hétfőn, nz esti órákban 
került sor.

özv. Szabó Józsefné két nap múlva, szer
dán délután két órakor

meghalt.
Minthogy rendes kórházi halottról volt 
szó, a temetési engedélyt simán megadták 
és az asszonyt péntek délután kiszállították

a helyzet 
azonnal a 

A mentő
eszméletlen

asz-

ki 3

az asszonyt szombat
órakor akadálytalanul eltemet-

7nltán a következőképpen nyi- 
Hétfői Napló munkatársának a’

'n

A Népszövetség legtekintélyesebb 
szakemberei jönnek Magyarországra
_ A,, Népszövetség pénzügyi bizottságának 
Íavaslatára — mint annakidején a Hétfői 
laplő elsőnek jelentette — Magyarországra 

érkezik a Népszövetség delegációja, amely
ben a nagyhatalmak képviselői foglalnak 
helyet és amely bizottság itt a helyszínen 
fogja megvizsgálni pénzügyi és gazdasági 
helyzetünket. Az eddigiek szerint hét bizott
sági tag jön Budapestre néhány népszövet
ségi főtisztviselővel, akiket Loveday főtit
kár vezet és

■ jövő hét végén együtt lesz az egész 
delegáció, akik azután körülbelül októ

ber 14-éig maradnak itt
5 alapos vizsgálat alá veszik, természetesen 
a magyar szakerők bevonásával, — a mi 
pénzügyi helyzetünket.

A delegáció ideérkezőiével kapcsolatban 
beavatott helyen kijelentették.

hogy a bizottság költségeit teljesen a 
Népszövetség fedezi, még csak vasúti

.szabadjegyet sem vettek Igénybe.
A delegáció összeállítása aj abban részt
vevő személyek nemzetközi súlyánál és je
lentőségénél fogva

valósággal meglepetés lesz az egész 
világ számára.

mert a Népszövetség legelső emberei jön
nek ide, ami azt bizonyítja, hogy a Nép
szövetség súlyt helyez arra, hogy a vizsgá
lat alapos, minden részletre kiterjedő legyen 

az ebből levonandó konzekvenciákat 
olyan nemzetközi tekintélyek támasz
szák alá, akikkel szemben el kell hall
gatnia még ellenségeink kritikájának is.
A népszövetségi megbízottak itteni mun

kásságánál segítségükre lesznek a gazdasági 
miniszterek, azonkívül a kirendelt hivatalos 
szakférfiak és azok a politikai szakemberek, 
akik tudásuknál és tekintélyüknél fogva al
kalmasak arra, hogy a népszövetségi delegá
ció munkáját megkönnyítsék.

Züllött nők titkos tivornyákat 
a 

Határerdőben 
nionstrerazxián fogták össze a detektivek az erdei 

rejtekhelyen bujkáló kétes egzisztenciákat

ségre szert tett erdőben. Kedden volt az első 
razzia, azonban ez nem járt kellő eredmény
nyel, mert a Határerdőben bujkáló jtéles 
egzisztenciák valahogyan neszét vették a ké
szülő razziám.k s ezen az éjszakán messze 
elkerülték ezt a vidéket. Pár szerencsétlen, 
nyomorgó embert talállak ott csupán, akik 
valaha jobb napokat láttak, de miután sem
miféle keresetük nem volt, lakásukból is ki
telték őket, kénytelenek voltak az erdei odú
ban meghúzni magukat. Tizenkét ilyen ág- 
rólszakadt szegény embert állítottak elő a 
kedd éjszakai razzia során a rendőrségre, 
ahol leigazoltatták őket és intézkedtek, 
hogy szükséglakáshoz jussanak.

Szombaton éjszaka azután eredményes 
razziát végzett a rendőrség a Határerdőben, 
éjszaka 12 óra tájban mintegy harminc 
etektiv indult el a razziára s valósággal be

kerítették az erdőt.
Zseblámpák fénye mellett kutatták át 

nz elhagyoll vidéket
és egymásután szeo’ték ki a gödrökből az 
ott meghúzódó embereket. Nyolc körözött 
férfit és tizennégy nőt találtak az erdőben. 
az utóbbiak valamennyien ki vannak tiltva 
n főváros területéről. A kitiltott nők előáll! 
tása nem a legsimábban ment, felverték a 
vidék csendjét, többen közülük

szcmbcszúlltak a dctektivekkcl 
és csak nagynehezen sikerüli őket a kapi
tányságra kísérni.

A nyolc körözött férfit a pestvidéki ügyész
ség fogházába szállították, mig a nők egy 
részét a toloncházha kisérték, másik részü
ket az erkölcsrenóészeli osztályra tették ól 
Értesülésünk szerint a rendőrség az őizi és 
a téli hónaj okban sűrűn meg fogja ismé-

Hz ul ráöiűszezon
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Felvilágosításért fordulton akAsához legköze
lebb teivő rűdiókeresxe őhöz. — Gyárt a:

Teialongyör Rgsiuínutársssfig
telni ezeket a razziákat, ipert a Határerdő 
környékén nagyon romlottak az utóbbi idő
ben a közbiztonsági viszonyok.

holnap dönt az ügyészség 
a Goldberger-gyár valutaügyében

Ismeretes, hogy a rendőrség eljárást 
indított a Goldbcrger-gyár három főtisztvi- 
sclöje: Vágó György István, Ilcichmann 
Samu és Tóth Imre ellen, akik ellen nz 
volt a gyanú, hogy meg nem engedett mó
don valutát vásároltak. A főliszlviselök ki
hallgatásuk során azzal védekeztek, hogy 
nem követtek el semmiféle olyan cselek
ményt, nmelv tiltó rendelkezésekbe ütközik. 
A tisztviselőket

kihallgatásuk után elbocsátották a 
rendőrségről, 

ahol tovább folytatták az eljárást és a va
lutavásárlás körülményeinek tisztázására 

több kihallgatást foganatosítanak.
............... m—■■ > íllk.l.................... !■■■■—*■■■■■■■■■■

Ma hétfőn a Goldbcrger-gyár néhány tiszt
viselőjét hallgatják ki és ennek befejeztével 
áltcszik az ügy iratait az ügyészségre, almi 
előreláthatóan

holnap, kedden döntenek
arról, hogy tovább folytatják az eljárást 
vagy sem ebben a legújabb vii'uln-ügvben, 
amely nemcsak a kereskedői köröket, ha
nem az ország egész közvéleményét foglal
koztatja, mert

ez a probléma a gyárak nversíinyogeliá- 
tásának problémája Is

és ez Szoros összefüggésben áll a gvárak és 
a munkások ezreinek munkalehetőségével.

Rejtélyes módon eltűnt 
egy paplangyári főkönyvelő

Hordárral levelet küldőit a család énak és kijelen'.etle, 
hogy többé nem tér vissza

Titokzatos eltűnési ügyben indított nyomo
zást a főknpilánvság.

Megjelent a főkapitányságon Lőwlnger Samu 
paplangyári főkönyvelő felesége és kétségbe. 
esetten adta elő, hogy 55 esztendős férje szom
baton reggel eltávozott Vas-utca 14. sz. alatti 
lakásukról, azóta nem tért vissza, ellenben

levél érkezett tőle, amely arra enged kö
vetkeztetni, hogy öngyilkosság tervével 

foglalkozik.
Lömlnger, nki már hosszabb ideje állott alkal
mazásban a paplangyárban, soha el nem ma
radt hazulról, s a legszebb családi életet élte 
és hivaali fellebbvnlói is a legnagyobb megelé
gedéssel nyilatkoztak munkájáról. .Mintegy két 
hét óta azonban különös változást lehetett ész
lelni rajta. A nemrég még jókedélyü ember 
valósággal

és Erzsébet kőrút sarkán és arra kérte, hogy 
n levelet sürgősen vigye a Vas-utca 14. számú 
házba, ő érdeklődött, hogy lesz-e válasz a 
levélre, mire az illető ur kijelentene, hogy

semmi választ nem fog kapni
és átadta neki a megfelelő honoráriumot.

A család attól fart, hogy Löudnger Samu be
váltotta fenyegetését és öngyilkosságot köve
tett cl. A főkapitányságon nyomozást indítottak 
annak megállapítására, hogy tulajdonképpen 
mi is történt Lőwlnger Samuval s egyben tisz
tázni akarják az eltűnés előzményeit Is.

TÖRÖKKEL HVERTÉK

Pesterzsébet határában terül el az úgyne
vezett Határerdő, ahonnan mór több körö
zött betörő és tolvaj került a rendőrségre. 
Az erdőben több kisebb-nngyobb földbevájt 
gödör van.
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29
k dd A nagy hotel
89 

szerda Havasi gyopár
Okt.

1
1 sOtoftők A nagy hotel

2 
péoM Havasi gyopár

8 
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4
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d.u. 1 »4 órakor: I-akner bácal gyer- 
meksstnháBának előadása

......Havast gyopár

ezekben az üregekben húzták meg ma
gukat a rendőrség elől menekülő egyé

nek.
A rendőrség már lőbbizben nagyszabású tisz
togató razziát tarlóit ezen a vidéken és pár 
hétig a Határ erdő földalatti menedékhelyé
nek nem is akadt lakója.

Körülbelül egy hét óta tömegesen fordul
tak elő betörések Kispest és Erzsébet hatá
rában. Egymást követték az utonállások s 
több bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy

Budapestről kitiltott nők a Határerdőben 
tanyáznak és ott valóságos 

csapnak.

X. kerületi kapitányság a

tivornyákat

kispesti és a
detektív jel ve!

A . . „
pesterzsébeti kapitányságok 
együtt az elmúlt héten kétszer is rendezett 
razziát uz éjszakai órákban a különös hires-

bűsknmor lett
és arról beszélt, hogy a mai rossz viszonpok kö
zött nem lehet az ember jókedvű ■ nem cso
dálja, hogy olyan sokan menekülnek a gondok 
elöl a halálba.

Löudnger szombaton reggel a szokott időben 
távozott cl lakásáról azzal, hogy a hivatalába 
megy. Kiderült azonban, hogy szombnlon egész 
nap nem mutatkozott hivatalában és ott sem 
tudták magyarázatát találni elmaradásának.

A Löwinger-csalód álmatlanul virrasztotta át 
n szombatról vasárnapra virradó éjszakát, min
den pillanatban a csengőt lesték, arra számí
tottak, hogy hazatér n családfő. Éjfél után pár 
perccel megszólalt a csengő:

egy hordár állított be a késő éjszakai órák
ban • lakásba

és levelet nyújtott át Löwingcrnének, aki férje 
írását ismerte fel a sorokban. Pár sor Írás 
volt a levél s arról volt henne szó, hogy a csa
ládfő nagy gondjai miatt

nem lér többé vissza, hanem megválik az 
élettől.

A hordár elmondotta, hogy egy idősebb, izga
tottan viselkedő ur szólította meg a Rákóczi-ut

Mától RÁNGÓ Capitol

1031 ascpteniber hó 18*án a 

300.000 P 
nagy Jutalmat a 73198. azámn aorajegyre
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Heudtlénre leselezdiap elégaAgea.



4 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1931 szeptember 28.

SzCdásQugggei agyonütötte 
haragosai egy cigány

KsJdan tt&i fatetta i
Miskolc, szeptember 27.

(A Hétfői Napló miskolci tudósitó jótól.) 
A miskolci törvényszéken kedden már ösz- 
szefil ü rögtönih'lő bíróság. Egy vándor- 
cigány-köszőrüs kéjül a Mutúriálís biróság 
elé szándékos emberölés büntette miatt.

Az első Maláriáiig bünügy vádlottja Ko
lompár Mihály hnrminchntévcs vándor* 
köszörűs cigány, aki Szendröbcn 

szódásüveggel agyonütötte 
régebbi haragosát, Lakatos Bertalant.

Kolompár sűrűn szokott megfordulni 
Szcndrő vidékén és egyizben Szalonna köz
ségben a cigánysoron összeveszett Lakatos 
Bertalannal és társaival, akik alaposan hely
benhagyták. Szombaton ismét ezen a kör-. 
nyéken járt Kolompár és a szendrői kocs-1

sta aridtis Bíróság
mában horozgafolt, amikor a kocsmábnn 
megjelent Lakatos Bertalan is A két cigány 
eleinte rá sem hederilett egymásra és mintha 
már elfelejtették volna a múltat, külön asz
talnál szórakoztak.

Tizenegy óra tájban Lakatos Bertalan ki
fizette a számláját és haza akart térni. Ko
lompár utánalopódzolt és hátulról megtá
madta Lakatost, akinek a fejére 

szódásüveggel két hatalmas ütést mért. 
Lakatos összeesett és nem sokkal később 
belehalt sérülésébe.

Kolompár a bűntény elkövetése után el
menekült, de vasárnap hajnalban a szalon
nái országúton sikerült elfogni. Beszállítot
ták a miskolci ügyészség fogházába és ked
den állítják a rögtönitélő biróság elé.

Dr, Gerlóczy Géza egyetemi tanár 
íiának rejtélyes eltűnése 

A. főkapitányság erélyes nyomozása közben 
önként hazajött a tanár egyetemi hallgató fia

A főkapitányság eltűnési osztálya két na
pon keresztül érdekesnek Ígérkező, rejté
lyes eltűnési ügyben folytatott lázas nyomo
zást.

Két nappal ezelőtt megjelent a főkapi
tányság központi ügyeletén Veres Margit 
házvezetőnő és dr. Gerlóczy Géza egyetemi 
tanár különváltan élő felesége megbízásá
ból eltűnési ügyben tett bejelentést. Elő
adta, hogy Gerlóczy Géza 19 esztendős egye
temi hallgató szerdán a kora reggeli órák
ban eltávozott Apponyi-tér 1 alatti lakásá
ról és

azóta semmi hír sem érkezett felőle.
A rendőrség n család kérésére széleskörű 
nyomozást indított és több detektívet bíztak 
meg az ismert és nagy tekintélynek örvendő 
professzor fiának felkutatásival.

Az eltűnési ügyben nyomozó detektívek 
első útja Gerlóczy Géza szüleihez vezetett. 
A szülök izgalomtól remegő hangon adták 
elő, hogy a fiatal egyetemi hallgató az utób

A nyolcesztendős Borza Béla drámai gyász
jelentése a torhágyi halálvonaton elpusztult 

apjáról, anyjáról, testvéréről
Romantikus történet Habit Juliról, aki .együtt volt a tettesekkel"

A biatorbágyi szörnyű eseményeknek talán 
legszomorubb epilógusa az a gyászjelentés, 
amelyben egy nyolccsztendős kisfiú tudatja 
most távolabbi hozzátartozóival, hogy mindenki, 
aki közel állott hozzá:

apa, anya, testvér elpusztult a torhágyi halál
vonaton.

A ki* fíorra Béla, a merénylet legtragikusabb 
sorsú áldozatainak: Porra Ferenc tatabányai fő
jegyzőnek. feleségének és kist. Anyának hátrama
radottja adta ki a gyászjelentést, amely 

Magy. Kir. Állami vasgyárak KeresKatieJm! Káavlsolete
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Szabadalmazol! folytaim

Főbb előnyei:
1 a legsilányabb hazai barnaszenet la tökéletesen és teljesen szag

talanul égeti ol!
2. 15-20 órán ét kezelés nélkül ég.
3. Kitünően szabályozhatóI
4. Hatásfoka barnaszén használatánál a hivatalos megállapítás szerint 

81'8 százalék.
5 A leggazdaságosabb és legideálisabb kályharendszer, mert a legolcsóbb 

tüzelőanyagból lskt>.5ti"/»-kalkeve.sebbettogyasztaközönséges kályháknál 
G. Egyszerű begyújtással folytonégést biztosit! Kezelést alig Igényel! 

Szóngázok ne in fejlődhetnek.

Hazai szenek fűtésére a legalkalmasabb!
MEGJELENTEK AZ UJ OLCSÓ TÍPUSOK!

Kérjen Ingyenéi árjegyzéket!

bi időben idegesen viselkedett és nem tud
ták magyarázatát találni kedélyváltozásá
nak. Eltűnése napján is ingerülten viselke
dett.

Bíjcsuzás nélkül távozott cl
nz Apponyi-téri lakásról és sietve hagyta el 
a házat.

Az eltűnési ügyben nyomozó detektívek 
sorra jártók a rokonokat, ismerősöket gés a 
fiatalember összes barátait, azonban azok 
sem tydtak felvilágosítást adni holléte fe
lől. A rendőrség teljesen tehetetlenül állt az 
eltűnési üggyel szemben, mire

maga Gerlóczy Géza oldotta meg a rej
télyt.

Tegnap délben hazatért az Apponyi-tér 1 
alatti lakásra és mintha egy rövid sétáról 
lért volna vissza, mosolyogva csókolta meg 
édesanyja kezét. Arról, hogy hol tartózko
dott, nem nyilatkozott. Ugy szüleinek, mint 
a rendőrségnek adós maradt a felelettel...

vasárnap érkezett meg a pesti és vidéki ro
konokhoz.

A nyolccsztendős Porra Béla, aki már csak bol
tim látta viszont Tatabányán hozzátartozóit, igy 
tudatja a maga nagy szomorúságát:

—- Isten utjai kifürkészhetetlcnek. Fájó 
szívvel, de magas megváltozhatatlan rendel
kezésben megnyugodva jelentem az összes 
rokonság nevében, hogy forrón szeretett 
édesapám Borza Ferenc községi főjegyző, 
legdrágább édesanyám Borza Ferencné, szü

letett Berkovics Mariska, egyetlen kis test
vérem Borza Ilonka, a torbágyi végzetes sze
rencsétlenség következtében szeptember hó 
13-án éjjel tragikusan elhunyt. Pihenjetek 
békében! A viszontlátásig: Borza Béluska kis 

fiatok és testvérkéd.

Habli Juliska szülei
A biatorbágyi merénylet nyomozásának Is van 

egy olyan eseménye, amely említést érdemel. A 
nagy lendülettel és lázas tempóban folyó nyo
mozás során jelentkezett tudvalévőén a rendőr
ségen egy fiatal leány, aki azzal a meglepő vallo
mással állott elő, hogy

együtt volt a tettesekkel a merénylet Idején.
Olyan logikusan, olyan plauzibilesnek látszó elő
adásban tett vallomást a leány, hogy még a hely
színre is kivittek és csak később derült ki Habli 
Júliáról, a fantasztikus vallomás hőséről, — hogy 

elmebeteg.
Érdekes és romantikus történet vezet el ennek a 
leánynak a biatorbágyi merénylet nyomozásában 
való szerepléséig. A történet egy kis horvát falu
ból: a jugoszláviai

Pakrác községből indul el.
Itt dolgozott és éldegélt H ibli Péter szénégető, 
aki csakúgy mint a többi mngafajta ember, sok
szor napokig, hetekig az erdőfcer foglalatosko
dott Habét Péter szép fiatal felesége ezalatt 
egyre gyakrabban találkozott Mihalovics Péter
rel, férje fiatalabb barátjával, Habcinek szemet 
szúrt az asszony és Mihalovics barátsága, gyako
riak voltak köztük az éles civakodások. Közben 
gyermeke született a házaspárnak:

megszületett a kis Julis,
akinek a valódi neve ezek szerint Habéi Júlia. 
Nemsokkal ezután történt, hogy Habéi Péter a 
pakráci erdők mélyén felelősségre vonta felesége 
udvarlóját. A veszekedésből

véres, vad verekedés támadt
és Habéi Péter verekedés közben belezuhant egy 
égő széntömegbe.

Másnap meghűlt és Mihalovics Hcbelnével 
elszökött a faluból, a kis Juliskát azonban 

nem vitték magukkal.
15 esztendős koráig ott éldegélt az apátián, 
anyátlan Habéi Julis a faluban, aztán elvetette a 
sors Budapestre, cseléd lelt belőle s amig dol
gozni tudott, igy kereste n kenyerét, később

A Tábla is felmentette a hitves- 
gyilkossággal vádolt asszony?, 
aki beismerő vallomást tett 
Miért vallolt önmaga ellen Demeter Györgyné?

Érdekes gyilkossági ügyet fejezett be fel
mentő Ítélettel a kir. ítélőtábla.

Néhány esztendővel ezelőtt az egyik 
pestvidéki községben nagy feltűnést kellett 
az életerős, egészséges Demeter György föld
birtokos váratlan halála. Demeter ebéd 
után

elfogyasztotta a feketéjét, utána rosszul 
lett és hamarosan meghalt.

A tanyán nem volt orvos s mire az a szom
széd faluból megérkezett, már csak a be
állott halált konstatálhatta. ,

A halottkém a háziak bemondása alapján 
a halál okául tífuszt állapított meg 

és igy semmi akadálya nem volt annak, 
hogy Demetert eltemessék.

Később nz örökség körül nézeteltérés tá
madt a családban s ebben az időben névte
len feljelentés érkezett a csendőrségre, 
amely azt a vádat emelte, hogy

azonban elmegyógyintézetbe került s miután 
megnyílt előtte a tébolyda kapuja, egyre gyako
ribb vendége lett a rendőrségnek s minden nagy 
bűnügyben ott szerepelt a tanuk közt, akik min
dent láttak, mindent tudtak -mig kiderült róla, 
hogy elmegyógyintézetben kezelték és egyetlen 
szó nem igaz előadásából.

Ez a furcsa története „Habli Juli** 19 eszten
dős életének.

Demeter György nem természetes ha
lállal halt meg, hanem felesége a fekete

kávéjába valami mérget kevert.
A névtelen feljelentés a községi bábaasz- 

szonyt is megnevezte, mint aki egy féldisz
nóért adta Demetcrnének a halált okozó 
mérget.

A csendőrség
mindkét asszonyt letartóztatta.

A törvényszék exhumáltatta a holttestet és 
a talált belsőrészeket megküldték az Orszá
gos Vegyészeti Intézetnek. A szakvélemény 
szerint azonban

ásványi mérgek nem voltak a hullaré- 
szekben feltatálhatók.

A csendőr kihallgatása sorún
Demeterné teljes beismerésben volt 

és ezt a vallomását a vizsgálóbíró előtt is 
fenntartotta.

Amint azonban ügyében kitűzték a fötár- 
gyalust, — Demeterné visszavonta beismerő 
vallomását és azt állította, hogy a csendőrök 
terrorizálták annak megtételére.

— Olyan izgatott lelkiállapotban voltam 
— hangoztatta az asszony —, hogy nem 
volt nehéz engem rábeszélni a beismerő val
lomás megtételére. A férjem amig élt, dur
ván bánt velem,

halála előtti estén Is többek szcmelát- 
tára megvert.

Előadta még az asszony, hogy csak azért 
tartotta fenn a vizsgálóbíró előtt beismerő 
vallomását, mert altól felt, hogy ellenkező 
esetben visszaviszik a csendórségre.

Miután az Igazságügyi Orvosi Tanács sem 
tudta megállapítani a mérgezés kétségtelen 
tényét, a törvényszék mindkét asszonyt fel
mentette a gyilkosság vádja alól.

Most foglalkozott az frigyei a királyi íté
lőtábla, amely rövid tanácskozás után

jóváhagyta
a törvényszék felmentő Ítéletét.
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Izgalmas hajsza után elfogták 
a belvárosi ezüstárugyárak betörőit 

A bosszú Juttatta rendőrkézre a betörőket, akiket 
a Zubek-fegyverüzlet kifosztásával Is gyanúsítanak

Detektivregénybe illő, érdekes nyomozás 
után tett ártalmatlanná a főkapitányság betö
rési ügyekben nyomozó detektivcsoportja két 
veszedelmes falbontóbetőröt, akik az éjszaka 
■ Belvárosban egyszerre két helyen is követ
tek el falbontásos betörést.

Pénteken éjszaka 12 óra tájban a Reál
tanoda-utcában az örszemes rendőr kél gya
nús fiatalemberre lett figyelmes, akik a 16-os 
számú ház előtt ólálkodtak. Ugyanakkor a 
házból

vészcsengő Jelzését hallotta
a két rendőr. A házban van a Kövessy féle 
ezüstárugyár, itt szólt a vészcsengő. A rendőr 
és a házfclügvelő a két gyanús fiatalembert 
elfogták és velük együtt bementek az udvarra, 
hogy megállapítsák, nem történl-o betörés az 
ezüstárugyárba. Tekintve, hogy

semmi gyanúsat nem találtak, 
megnyugodtak, de a rendőr elővigyázatosság 
ból mégis előállitotta a gyanúsan viselkedő 
férfiakat a közeli Őrszobára, hogy ott leiga- 
xollassa őket. A fiatalemberek erélyesen tilta
koztak az igazoltatás ellen, kijelentették, hogy 
Ők gyári munkások, munkából sietnek haza s 
eszük ágában sem volt betörést megkísérelni. 
Az őrszobán előkerültek iratnik. Az egyik 
Keinti Károly néven igazolta magát, a másik 
Engel Béla néven és 28 esztendős lakatosnak 
adta ki magát Miután megállapitották, hogy 
a két embernek bejelentett lakása van, elen
gedték őket az őrszobáról.

Annál nagyobb volt a meglepetés másnap reg
gel, amikor kinyitották az ezüstárugyár helyi
ségét és azt teljesen feldúlva találták.

A raktárhelyiség felől ki volt bontva a fal 
és több értékes ezüstáru egy zsákba volt he
lyezve az üzlet közepén. A cégfőnök azonnal 
elrendelte az áruk leltározását és jelentést tett 
a falbontásos betörőkről a főkapitányságnak. 
Csakhamar kiderült, hogy a betörőket a véss- 
czenffő megzavarta munkájukban és hátra
hagyva zsákmányukat, a szellőztető ablakon 
keresztül elmenekültek az üzletből.

Pár perccel azután, hogy a reáltanoda-utcai 
betörést jelentették a főkapitányságra,

egy másik falbontásom betörésről is érkezett 
jelentés

a rendőrségre. A Veres Pálné-utca 9. számú 
házban lévő Erdős-féle ezüst- és ötvösáru- 
mühely tulajdonosa jelentette, hogy az éjszakai 
órákban ismeretlen tettesek jártak az üzletében 
és onnan több értékes tárgyat vittek cl. Dnkfi- 
loszkopusok és detektívek mentek ki mind a 
két helyre és megállapitották, hogy

mindkét helyen ugyanazok a személyek

Budapestre jön Conan Doyle, 
a spiritiszta angol iró özvegye, 
hogy kibékítse egymással a magyar spiritisztákat

Érdekes vendégek érkeznek a napokban 
Budapestre, Misa Stea, a Nők Hágai Béke
ligájának elnöknője és Conan Doyle, a 
híres spiritiszta angol iró özvegye leányával 
együtt.

A három hölgy résztvesz a hágai spiri
tiszta kongresszuson, amelynek lezajlása 
után elhatározták, hogy a magyar fővárosba 
jönnek, hogy a Hágában függőben maradt 
kérdésekről itt határozzanak és

kibékítsék a hosszú évek óta egymással 
harcban álló magyar spiritisztákat.

A magyar spiritiszták ugyanis két egye
sületbe: a Parapszichológiái Társaságba és 
a Budapesti Spiritiszták Egyesületébe tö
mörültek. A két egyesülés késhegyig menő 
harcban áll egymással, mert sok metafizikai

A háztulajdonosok a szükségadó 
enyhítését kérik, mert válságos 

helyzetben vannak
„A háztulajdonosok már az eddigi adókat Is csak hosszú 

halasztások után tudjál; megfizetni"
Érdekes ülést tartott vasárnap délelőtt dr. 

Németh Béla elnökletével a Háztulajdono
sok . Országos Szövetsége. Az ülés napirend
jén

a háztulajdonosokra kivetett szükség
adó

megvitatása szerepelt egyedül.
Többek felszólalása után, az intézőbizott- 

»ág jelentését ismertették, amely megállapi-

hogy a háztulajdonosok szükségadó
kivetése és a jövedelemadó felemelése 
a legsúlyosabb helyzetbe hozta 
fővárosi, mint a vidéki háztulajdono- 

_____  A háztulajdonosok jelentékeny része 
már az eddigi adókat is csak hosszú halasz
tások után tudja megfizetni és nap-nap után 
kénytelen végrehajtásokat és házbérletlllá- 
sokat elszenvedni. A szükségadót és a fel

ugy a 
sokat.

Harmadik hétre prolongálva

UFA Nagy Kató Willy Frltsch

Jártak.
A Veres Pálné-utcóbnn a detektívek egy Lopott, 
foltozott szürke kabátot találtak. Nyilvánvaló 
volt, hogy azt valamelyik betfírá hagyhatta ott 
nagy sietségében. A detektiveknek az nz ötle
tük támadt, hogy a helyszínen talált ruhadara
bot megmutatják azoknak a rendőröknek, akik 
a Reáltanoda-utcából előállított gyanús embe
rekkel az őrszobán foglalkoztak. A tipp szen
zációs eredményre vezetett. A rendőrök első 
pillantásra

fölismerték a szürke kabátban az éjszaka 
előállított Engel Béla kabátját, 

ami nagy lépéssel vitte előre a nyomozást. A 
helyszínen talált ujjlenyomatokból a bűn
ügyi nyilvántartóban megállapitották, hogy 
két régi falbontó betörőtől származnak: Keinz 
Károlyiól és Engel Bélától, akik vakmerőségük
ben annyira mentek, hogy még nem is tartot
ták érdemesnek, hogy más néven szerepeltes
sék magukat, mprt számítottak arra, hogy kellő 
igazolás mellett nem is fogják kutatni elő
életüket. És tényleg, számításuk be is vált.

A detektívek hiába keresték a két embert 
azokon a elmeken, amelyeket előző éjszaka 
bemondlak az őrszobán, oda már nem tértek 
vissza, hanem ismeretlen helyre távoztak. Alig 
félnapos hajsza után azonban kinyomozták bú
vóhelyüket és

éppen akkor ütöttek rajtuk, amikor a lopott 
holmiért kapott pénzen osztozkodtak.

Mindkettőt előállították a főkapitányságra, ahol 
rövid tagadás után töredelmes beismerő vallo
mást tettek. Beismerték, hogy miután a Reál
tanoda-utcában, ahol a vészcsengő megzavarta 
őket, eredménytelen volt a munkájuk, követ
ték cl a Veres Pálné-utcai betörést. Egyik tár
suk bosszújának köszönhetik leleplezésüket, aki 
szintén velük járt a kérdéses éjszakán.

Engel állandóan két kabátot hordott, az egyi
ket betörés után levetette és abba szokta cso
magolni a lopott holmikat. Most is igy akartnk 
csinálni, azonban harmadik társuk, akivel ut- 
közhen összevesztek, egy rongydarabba cso
magolta a lopott holmikat és

Engel szürke kabátját bosszúból hátra
hagyta a helyszínen.

ö későn vette észre ezt és akkor már nem 
mert visszatérni. A bosszúálló betörőt most ke
resi a rendőrség.

A veszedelmes falbontó betörőket vasárnap 
még nem kisérték át az ügyészség fogházába, 
hétfőn folytatják kihallgatásukat, mert a rend
őrségen nem tartják kizártnak, hogy Zubek 
fegyverkercskedésében történt falbontó betörést 
is ez a társaság követte el.

jelenség magyarázatában nem tudtak egy
mással megegyezni A két harcban álló tá
bor számára most hozza a békét Conan 
Doyle özvegye.

Jövetelüket előre Jelezték, levelet Írtak a 
magyar spiritiszták egyikének, akit még 
Londonból ismerlek. A levélben megírták- 
hogy

hosszabb Időt szándékoznak nálunk 
tölteni,

mert Conan Doyle leánya beteg szemideg- 
sorvadásban szenved és

betegségét Budapesten szeretnék gyógy
kezeltetni.

A spiritiszták vendégeik fogadására meg
teltek minden intézkedést. Már apartmant 
is foglaltak le számukra a Dunapalotában. 

emelt jövedelmi adót vagy egyáltalán nem, 
vagy pedig csak lényeges módosításokkal 
tudják majd megfizetni.

Ai államkincstár a háztulajdonosok 
szükségadójából és felemelt Jövedelmi 
adójából egyáltalán nem fogja meg

kapni az előirányzott összegeket,
— vagy esak évek múlva, házárverések 
hosszú sorozata után.

Az intézőbizottság jelentése szerint 
a háztulajdonosok a legnagyobb meg
döbbenéssel látják, hogy az összes ho
zadéki adók közül csakis az alkalmazot
tak és háztulajdonosok adóját emelték 

fel.
Az ingatlanvagyon, mint látható vagyon, 
már eddig is aránytalanul több jövedelmi 
adót fizetett, mint más jövedelmi forrósok. 
A háztulajdonosok a folytonos bércsökke
nések, a katasztrofális lakásüresedesek és n 
nagy kamatteher miatt válságos helyzetbe 
jutottak. Joggal követelik tehát, hogy a 
szükségadó és a jövedelmi adó felemelésé
vel egyoldalúan rájuk rakott teher lényege
sen enyhittessék. más vagyonok és jöve
delmi források igazságos és arányos igény
bevételével. Követelik azt is, hogy

a szükségadő kivetésénél az egyes ház
tulajdonosok helyzetét és különösen 
házuk terhelt egyenként külön vegyék 

figyelembe,
— az adókivetés tehát a ház jövedelmének 
figyelembevételével történjék. Ezen kivül 
pedig részletfizetési kérnek. Az állam addig 
is, amig ezek a szükségadók befolynak, hi
tel utján biztosiba szükségleteinek fedezé
sét.

At elfogadott határozati javaslat ez«n 
kivül még a rövidlejáratu Intelek meghosz-

Vasárnap megkerült Budapesten 
a Halottnak kitt bécsi magyar orvos 

Amíg hét ország rendőrsége fiereste, Budapesten 
üdült az édesanyjánál

A bécsi rendőrség megkeresésére a buda
pesti főkapitányság már néhány nap óta 
folytatott nyomozást egy különös eltűnési 
ügyben, amelyet az osztrák fővárosból je
lentettek be. A bécsi rendőrfönökségen 
ugyanis megjelentek dr. Bartha Vilmos 
Bécsben, a Maria Tcréziastrasse 5. szám 
alatt lakó magyar orvos hozzátartozói és 
bejelentették, hogy

■ fiatal orvos minden bejelentés nélkül 
eltűnt

A bécsi rendőrfőnök ség azonnal a legszé
lesebbkörű nyomozást indította meg a ma
gyar orvos felkutatására és

rádión közölte az összes osztrák rendőr
állomásokkal Bartha dr. szcmélyleirását. 

Ugyancsak rádión lépett érintkezésbe a 
budapesti főkapitánysággal is, amelynek 
közben Becsből megküldölték az eltűnt or
vos fotográfiáját. A budapesti Fökapilány- 
'ágon nyomban sokszorosították a fényké
nét és a detektívek meg is indították a nyo
mozást fölkutatására. A budapesti rendőr
ség rádióállomásának segítségét is igénybe 
vették a nyomozás során és most mór

HiWer kancellári engedéllyel 
vasárnap Bécsben járt öngyilkos 

unokahuga sírjánál
Bécs. szeptember 27.

64 Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap nagy érdeklődést kel
tett az osztrák fővárosban az a hir, hogy

Adolf Hitler, a nemzeti szocialisták hí
res vezére — Bécsben tartózkodik.

Az újságírók és detektívek egész serege igye
kezett megállapítani Hitler bécsi tartózko
dási helyét, amig azonban érkezésének idő
pontját meg tudták állapítani, addigra

Hitler már el Is távozott
az osztrák fővárosból.

A nemzeti szocialisták sokat emlegetett 
vezére igen rövid ideig tartózkodott Bécsben. 
Autón érkezett Münchenből és anélkül, hogy 
bármelyik hotelben megszállt, vagy bárki
nél is látogatást tett volna, egyenesen a 
Zentralfriedhofba robogott ki, ahol nemré
gen eltemetett unokahugának: Angelica Rau- 
balnak sírját kereste fel.

Angelica Raubal, akit szerdán temettek el, 
tudvalévőén

Hitler ausztriai birtokán megmérhette 
magát és rövid szenvedés után meghalt.

A fiatal, feltűnően szép lány öngyilkosságá
val kapcsolatban annakidején Igen sok, meg 
nem erősített hir kelt szárnyra s ezek a ver
ziók minden egyes esetben összekompromtt- 
tálták Hitlert unokahugával.

A birodalmi kancellár tartózkodási enge
délyt adott Hitlernek a temetés tartamára, 
a nemzeti szocialisták vezére azonban külön
böző okokból nem vehetett részt unokahuga 
véfftisztességén, hanem *

azt kérte, hogy a tarlóakodást engedélyt
vasárnapra adják mag.

DfutidardZ
váltóáramú . 1
Európa ve vő
ír fi . .rádió 

Jiagi] reljesihneny!

szabbitását, a kamatláb felemelésének meg
akadályozását, a kölcsönök konverzióját és 
a házárverések felfüggesztését is kéri.

a magyar vidéki városok rendőrségei is 
lázasan keresték Bariba Vilmos dr.-t, 

akiről különben az volt a legvalószínűbb 
feltevése a bécsi nyomozó hatóságoknak, 
hogy — öngyilkosságot követett el. Az el
tűnését bejelentő hozzátartozók ugyanis el
mondották, hogy az eltűnt fiatal magyar 
orvos az utóbbi időben búskomór y.olt, élet- 
untságról panaszkodott és ezért azt hitték, 
hogy eltűnése öngyilkossági tervének ke
resztülvitelével van összefüggésben.

A két ország rendőrsége több mint egy 
hete nyomoz már ebben az ügyben, amely

vasárnap délelőtt itt Budapesten vett 
igen érdekes fordulatot.

Mindenki legnagyobb meglepetésére ugyanis 
Bartha Vilmos dr. jelentkezett, 

azzal, hogy a legfőbb egészségben érkezett 
haza Budapestre — édesanyja látogatására.

Vasárnap este a budapesti főkapitányság 
telefonon értesítette a bécsi rendőrfőnök
réget, hogy a lefolytatott nyomozás sikerrel 
járt — a már-már halottnak hitt bécsi orvos 
Budapesten megkerült.

így is történt. Hitler Münchenből autón ér
kezett Bécsbe és n temetőben eltöltött rö
vid félóra után, megint csak anélkül, hogy 
bárkivel beszélt volna,

elhagyta az osztrák fővárost
és gépkocsijával visszatért Németországba.

Ebédelt már
a

Háromtogifos I* ült
menti Ara I V

Házhoz Íz zzAllitjuk az ebédet!
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Leszúrta a barátját
Borozgatás utón bicskájával három veszélyes sebet 

ejtett barátján
Vasárnap hajnalban kétségbeesett segély

kiáltásokra lett figyelmet Hákospalotán a 
Bácska-utcában szolgálatot teljesítő rendőr
ömén. A hangok irányéba sietett ós a 26-os 
számú ház előtt

egv több sebből vérző férfit talált a 
földön.

'A munkáskülsejű ember, alig érkezett hozzá 
a rendőr, elvesztette eszméletét és a helyszí
nére hívott mentők sem tudták eszméletre 
téríteni. Első segélyben részesítették s élet
veszélyes állapotban a gróf Károlyi-kórházba 
szállították, ahol még az éjszaka folyamán 
megoperálták. Három nagyobb sérülést ta
lállak rajta, kettő a baloldali lapocka táján, 
a harmadik szúrás a gégéjét érte.
-A rendőri nyomozás megállapította, hogy 

a súlyosan sérült ember Molnár Lajos 33 
éves gyári munkás, aki a Bem-utca 33. sz. 
házban lakik. Molnár egy vendéglőben Put
riik János 32 éves napszámossal és egy nap
számosnővel borozgatott és záróra tájban

éles szóváltás keletkezett Molnár és Putnik 
között. Több tanúvallomás hangzott el, 
amely szerint Putnik kijelentette, hogy majd 
az utcán

leszámol Molnárral
és elégtételt vesz a sértegetésekért. Putnikot 
a hajnali órákban meg is találták a detekti
vek és előállitották a rákospalotai őrszobára. 
A napszámos annyira ittas állapotban volt, 
hogy jó Ideig ki sem lehetett hallgatni. Ami
kor öntudatra ébredt, semmire sem akart 
emlékezni, csak akkor vallotta be tettét, ami
kor

a lakásán megtalálták a véres kést, véres 
ruhadarabokat felmutatták előtte.

Kijelentette, hogy már régebb idő óta hara
gos viszonyban volt Molnárral, az alkohol 
hatása alatt cselekedett. Putnikot vasárnap 
délelőtt az újpesti kapitányságra kisérték, 
ahol előzetes letartóztatásba helyezték. Mol
nár állapota válságos.

Kernács Károly zongoragyaros 
hatvanezer pengőt követel 

a Schwarzer-szanatóríumtól
A követelés oka: szerinte akarata ellenére vitték 

az elmegyógyintézetbe
Ismeretetek n Kernács Károly dúsgazdag zon

gora gyáros családja kAzőlt keletkezett háború
ságok, amelyeknek egyik fejleménye nz volt, 
hogy

Kernács Károlyt beszállították a Scbwar- 
ser-asanatórlumba

át gondnokság alá helyezték.
Kernács azóta már elhagyta s szanatóriumot 

ás most polgári pört Indított a Schwarzcr- 
■znnatóríum ellen, melytől egészen szokatlan 
•lapon nem kevesebb, mint

00.264 pengő és M fillér kártérítést követel 
azért, mert akarata ellenére bevitték as elme
gyógyintézetbe.

A zongoragyáros előadja keresetében, hogy 
cg}’ napon bekopogtattak hozzá azzal, hogy 
postás keresi, mikor ő kinyitotta az ajtót, 

postás helyett orvosok és ápolók léptek a 
lakásába.

At egyik orvos injekciót adott neki, amelytől 
clkábult és igy vitték a Schwazer-szanatórium- 
ba. Kernács Károly keresetében részletesen fel
sorolja azokat a körülményeket, amelyek a ká
rosodás mértékét előidézték és fokozták. A ke
reset utal arra is, hogy felesége juttatta ilyen 
siralmas helyzetbe, Marczelly Béla dr. törvény
széki tanácselnöknél volt Kernács Károly per
felvételi tárgyalása, az érdemeges tárgyalást 
pedig október végére tűzték ki.

De nemcsak ez anyagi gondok között élő 
családoknál fordult ez elő, hanem

akadtak rouazhiazemü adósok la,
akik tervszerűen folytatták ezt a manipulációi. 

Az élelmiszerkcreskcdők most arról beszél
nek, hogy

feketelistát állítanak össze a rosau adá
sokról.

A listán szereplő neveket közölni fogják egy
mással éa aki erre a listára rákerül, az többé 
nem kap hitel at élelmiszerüzletekben. Az 
akció egyelőre még csak a kezdet stádiumában 
van, de rövidesen a kereskedők Illetékes tes
tületéi elé kerül és a döntés után

hozzáfognak a feketelista elkészítéséhez.
Szóba került egyébként az is, hogy a mai ne
héz viszonyok miatt sok kereskedő tőkehiány
ban szenved, nem tud egy hónapig hitelezni és 
ezért

a havi számlák helyett kéthekpskinl vagy 
hetenklnt K

fogják kérni a bevásárolt áruk kiűzetését-

Tizennégy „gyaníts** németet 
fogtak el Szombathelyen

Szombathely, szeptember 27.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Szombathelyen 

az utóbbi héten valóságos hadserege Jelent meg 
a német világjáróknak. A németek többnyire 

mint „világjárók" jelentkeznek
sőt igen gyakran még a jelentkezést is feles
legesnek tartják.

Éppen azért a rendőrség szigorú intézkedé
sekkel igyekszik megakadályozni a gyanús ele
mek betódulásál a határon.

E hét folyamán
Hz Ilyen gyanús németet utasítottak ki, 

illetve tettek át a határon. Ezek között volt egy 
báró Bódén nevű fiatal német is. A „világjáró
kat'* különösen az teszi gyanússá a rendőrség 
szemében, hogy megélhetést igazolni egy sem 
tud.

Szombaton és vasárnaj> újabb négy ilyen 
gyanús fiatalembert állítottak elő, akiknek ügyé
ben most folyik a vizsgálat.

Nyereményeit
•i uj m. klr. oszlálysorsjAtékban 

As elérhető legnagyobb nyeremény: 

pengő500.000p"*n^
Jutalom és nyeremények:

r~300.000 |

| 25.000 1 
| 20.000

etb., stb., összesen közel
8 millió ar. pengő készpénzben. 
84.000 sorsjegy közül 42.000 biztosan nyer, 

tehát minden második sorsjegy l 

eisö húzás oKioner 18-an kezdődik!
Sorsjegyek hivatalos Áron!
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„Miért oly rosszak Európában 
az emberek . ..“

kérdezte Hollywoodba utazása előtt pár perccel a pályaudvaron 
MAURICE CHEVALIER

Egy olasz asszony rejtélyes halála
Gyula, szeptember 27.

, (A Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen
tést.) A napokban a bukaresti gyorsvonattal 
érkezett — mint Ismeretes, — a kurllcsl határ
állomáshoz egy ismeretlen olasz nö, akinek a 
román határőrökkel állítólag nézeteltérése tá
madt. mert szerinte ok nélkül akarták titezer 
lei bírságra megbüntetni.

Az asszony nagyon Izgatottan viselkedett, 
mujd amikor elintézte ügyét a román határ
őrökkel és a vonat tovább Indult Lőkösháza 
felé, a vele utazók legnagyobb megdöbbenésére 
kis Idő múlva

essiuéletlenlll esett le a vasúti fülke

padozatára.
A mikor- azután a vonat Békéscsabára érkezett, 
már várták ott a mentők és beszállították a 
kórházba, ahol azonban nem sikerüli eszmé
idre téríteni és

azoinbuton éjszaka, anélkül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, meghalt.

Kilétéről és útleveléből csak annyit sikerült 
megállapítani, hogy Berlamo Máriának hívják 
és olasz állampolgár.

A halálesetről értesítették az olasz követsé
get, amely intézkedni fog a szerencsétlenül járt 
asszony temetése ügyében is.

Újra Pestre jön a, nepáli radzsa, 
aki arról nevezetes, hogy övé 

a Gaurizankar
Bahadur Ring, a nepáli radzsa nagyon megszerette Budapestet

Érdekes távirat érkezett vasárnap Budapestre, 
az egyik budai grófi palotába. A táviratot 
Londonban adták fel éa arról az érdekes ese
ményről számol be, hogy India egyik leggazda
gabb nábobja:

• nepáli rádiM néhány nap múlva 
Budapestre érkezik.

Bahadur Sing, a nepáli radzsa néány eszten
dővel ezelőtt mór járt Budapesten és as ala
csony termetű, mandulaszcmü, sötétbarna arc- 
bőrű, indiai kényur látogatást tett többek kö
tött n budapesti parlamentben í» két titkára 
kíséretében. A radzsa egyike legkulturáltabb éa 
leffelvilágosodoltnbb indiai uralkodóknak, ö 

turbánt sem visel
európai utjai során. Folyékony angolsággal be
szél és állandóan a legújabb divat szerint öltöz
ködik.

Országa — mint ahogy a Hétfői Napló mun
katársának a nepáli radzsa magyar bizalmasa 
elmondotta — ötször akkora, mint Magyar
ország, bár lakossóga csak nyolc és félmillió. 
A rádzsának India más területén is van egy 
kisebb fejedelemsége és például

as ő tulajdonában van a Gaurizankár hegy- 
óriás la.

A nepáli rádzsa legutóbbi ittartózkodása so
rán annyira megszerette n magyar fővánost, 
hogy most, amikor Belgrádba, Bukarestbe és 
Varsóba utazik, körútja során néhány napra 
megáll Budapesten.

A nepáli radzsa
álnéven, a legteljesebb Inkognitóban utazik, 

sthol nem tesz hivatalos látogatást és külön 
kérte, hogy hivatalos fogadtatást ne rendezze
nek a számára. 

Feketelistát készítenek az élelmiszerkereskedők
A fűszeresek, mészárosok, hentesek, tejcsarnokok többé nem 

adnak hitelt a rossz adósoknak
A nagyközönséget, főként pedig a kispolgári 

családokat köreiről érintő dologról tárgyalnak 
a budapesti élclmiszerkereskedők. A fűszere
sek, hentesek, inÓMárosok, tejcsarnokosok az 
Utóbbi időben sokat vesztettek adósaiknál. Az 
éleliniszerkcrcskeuöktdl rUBgctegen vásárolnak 
kén|/t>re és mostanában

aok vevő nem egyenlítette ki havi szám
láját

és a kereskedők úgy látják, hogy’ az összegek
nek egy tekintélyes része végképpen elveszett 
• számukra. A gondokkal, bajokkal küzködő 
családoknál azt tapasztalták, hogy

mikor már egyik üzletben fölszaporodott 
a Mániájuk éa nem tudtak fizetni, másik 

boltoshoz pártoltak, 
olt megint hitelbe vásároltak és végül sehol- 
sem fizettek.

Első hangosfilmje: La chanson de Paris... 
(A párisi rongyszedő.) Valóban saját élete 
volt. Jóképű, külvárosi ,.titi*‘-ként kezdte (ezt 
Pesten srácnak mondanák) és ma a Chapliné
vel és a Janningsével vetekszik a neve. Pe
dig a humorában nincsenek megdöbbentő 
mélységek, sem a játékában lelketrázó tragé
diák.

A már akkor Is öregedő Mlstinguelle fedezte 
fel. Amint beérkezett, riválizáló ellenségek let
tek, majd,

egy szép reggelen, a szalmakalapos Mau- 
rlcc kiugrott Pária dédelgető karjaiból

és talán ugyanazzal n mozdulattal, amellyel 
annakidején öreg barátnőjét hagyta ott, az 
akkor már beszélni kezdő film révén a világhír
rel jegyezte el magát. Népszerűsége és gázsija 
esztendőnként növekedett. Ha nagyritkán, 
színpadon lépett föl, ezért, csupán csillagászati 
képletekkel kifejezhetően magas honoráriumo
kat kapott.

öt világrész imádta, csupán Páris haragú- 
dedt meg reá. Hiába jöttek a hollywoodi sike
rek ujságkivúgásai és csekklapjai, hiába han- 
f;oztatta, a mindég kacagó Maurice, Newyork- 
>an vagy Londonban, franciául vagy angolul, 

hogy ő örökké a szalnaparli külvárosok fia 
marad, Paris kitagadta, a fény városának 
„éneklő nagykövetét".

Jövedelmének nagyrészét jótékonycélra 
adta.

Segített mindenkin, könnyelműen és kedve
sen ... „Kötelességei. “ mormogták elége
detten honfitársai és még köszönetét se mond
tak neki.

Most, hogy újra ilthagyja Párisi, kibékültek 
vele a párisink. A virágokat most nem a Pa- 
rumount rendelte, mint azelőtt.

A „Mosolygó hadnagy** ismét a régi lett.
„Paris, je fairnél..." int mégegyszer bú

csút a piszkos, bádogfedelű párisi háztetők
nek a hajdani menilmontanti rongyszedőflu...

„Olyan elkeseredetten, nehés szívvel me
gyek el, de mondják, miért oly rosszak 

Európában aa emberek?"
„Igen, viszamegyek. Hat hónapig maradok, 

mialatt a „Mosolygó hadnagy" után ismét két 
Emst Lubltsch-filmet Játszom el. Közben, 
nincs kizárva, hogy Music Hallókban la fellé
pek. Februárban újra visszajövök. De csupán 
rövid időre, mert már a jövő nyárra is vannak 
szerződéseim. Ismét két filmnek Játszom el 
úgy francia, mint angol verzióját".

„Imádom Párist... — mondja — (ezt felém- 
fordulva kérdi) .. önöknél is olyan halálos 
bűn az, ha valaki világhírű és sok pénzt 
keres?"

—Donne-mol, encore un „bicol"... suttogja 
egy elérzékenyedett hangú „hozzátartozó** éa 
Maurice, engedelmesen megöleli, a legszebb 
férfikoron már alaposan túljutott nénikét.

—- En volturel Száll kocsiajtóról kocslajtóra 
a vonatvezclő intelme. Egy éles fütty, fényké- 
pezŐgépkaltogás, felcsapódő fehér zsebkendők 
és a csarnok túlsó végén, a mozdony kiprüsz
köli az első füstkarikát.

Adieu, Maurice!...
,4u r'voir, Paris!

Köröst László.

Családi tragédia 
a Bokor-utcában

Czája János harmincéves gyári munkás, ak! 
Bokor-utca 9. számú házban lakik, vasárnap 
este összeveszett a feleségével. A elvakodás 
hevében

ütlegelni kezdte a fiatal asszonyt, 
aki kiszaladt a konyhába, felkapta a tűzhelyről 
a lugköves fazekat és tartalmát férjére öntötte, 
majd

a maradékot megitta.
Crája János mellén és arcán súlyos sérüléseket 
szenvedett. Felesége pedig haldoklik.

Mindkettőjüket a Marglt-kórházba szállítot
ták.

Az erdélyi antiszemita 
zavargások ügye 

a nagyváradi tábla előtt
Nagyvárad, szeptember 27.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Holnapután 
rendkívül érdekes p«r kerül a nagyváradi Ítélő
tábla elé. A tárgyalás kimenetelét egész Erdély
ben nagy érdeklődéssel várják. A bűnpert meg
előző események annakidején nagy feltűnést 
kellettek: még az elmúlt esztendőben történt 
hogy Mármnrosmegyében kitőrt zavargások 
során

egy rgész faint felgyújtottak.
A gyújtogatás következtében többsráz ház le
égett és a megindult nyomozás során Daniin, a 
hírhedt antiszemita diákvezér került gyanúba 
és vele együtt Berinde és Dumltrescu borsai lel
készeket Is letartóztatták, de eljárás indult M 
zsidóottllásu borsát lakos ellen is, akiket azzal 
gyanúsítottak, hogy a Kavargásokban részük 
volt.

A szatmári törvényszék
valamennyi vádlottat fölmentette, csupán 

Daniiét Ítélte el 6000 lel pénzbírságra.
A vádlottak valamennyien szabadlábra Is kerül* 
tek. Az ügyészség azonban nem nyugodott meg 
fölmentésflkhen é«

Igy került a borsai nagy zavargás és gyúj
togatás ügye a nagyváradi ítélőtábla álé.

Vásárokon MAGVAR PERZSASZŰHVEGET
Színtartó, 
mosható
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Miért nyilatkozott Gömbös 
a diktatúráról

Politikai asíiksógosség volt, hogy visszautasítsa 
a kiilfStdSn torjesxtett híreket

A irombatt lapokban Gömbös Gyula hon
védelmi miniszter hosszabb nyilatkozatot 
tett, amelyben a leghatározottabban vissza- 
utasítja azt a külföldről importált mende
mondát,

mintha itt diktatórikus kormányzás ké- 
aztilne és pedig a honvédelmi miniszter 

clnöklésévcl.
Ezek a nyilatkozatok annál nagyobb jelen
tőségűek, mert Gömbös Gyula honvédelmi 
miniszter többször kijelentette, hogy nincs 
szándékában politizálni, nem is akar bele
szólni a politikába, mert elsősorban katonai 
kérdésekkel kíván foglalkozni. Ezt az elha
tározását eddig nem is változtatta meg, most 
azonban illetékes helyen meggyőzték arról, 
hogy nemcsak hogy nincs semmiféle poli
tikai akadálya annak, ha szembeszáll azok
kal a híresztelésekkel, amelyek immár ál

Hitves* és apagyilkosság gyanúja 
miatt letartóztatták egy gazda 

feleségét és fiát
Miskolc, szept. 27.

(A Hétfői Napló miskolci tudósitójától.) 
A Hétfői Napló jelentette, hogy istállójában 
felakasztva holtan találták Bencze András 
jómódú alsógagyi gazdát. Az első pillanat
ban ugy látszott, hogy öngyilkosság történt, 
később azonban az a gyanú merült fel, hogy 
Bencze

bűnténynek esett áldozatul.
Szombaton érdekes és váratlan fordulat ál
lott be a bűnügy nyomozásában. Olyan ada
tok kerültek a csendőrök birtokába, hogy

Síkefnéma zsebtolvaj éjszakai 
rablótámadása a Garay^ufcában
Vakmerő rablótámadás történt vasár

napra virradó éjszaka két óra tájban a 
Garay-utcában. Werner László 23 éves ke
reskedő, aki a Garay-utca 19. számú ház
ban lakik, vendégségben volt és onnan igye
kezett hazafelé. Már a kapu közelében járt, 
amikor egy magas termetű, szélesvállu férfi 
állott elébe és kezével hadonászni kezdett. 
A fiatalember nem tudta mire vélni az is
meretlen férfi különös viselkedését. de 
mielőtt megszólíthatta volna, az

rátámadt, földretenerte, letépte róla a 

landóan hosszabb idő óta külföldön és ná
lunk keringenek,

hanem valósággal politikai szükséges
ség, hogy végre szembeszál.joD ezekkel 
a kétségtelenül tendenciózus híreszte

lésekkel.
Gömbös Gyula honvédelmi miniszter nyílt 

és határozott kijelentései mindenesetre al
kalmasak arra, hogy elnémítsák azokat a 
célzatos rágalmakat, amelyek ma bizonyos 
oldalról a külföldi lapokban állandóan fel
színre kerülnek.

A honvédelmi miniszter kijelentései tehát 
— mint beavatott helyről szerzett informá
ciók alapján1 megállapítottuk — nem csupán 
a: ő egyéni nyilatkozata, hanem azok az 
egész kormány szándékait és célkitűzéseit is 
kifejezik, ami azt jelenti, hogy egyáltalában 
nincs sző semmiféle rendszerváltozásról

a bűntény gyanúja Bencze András fele
ségére és fiára terelődött.

Az asszony és a fiatal földmives az eddigi 
nyomozás során azt állították, hogy Bencze 
halálának éjszakáján a szőlőben aludtak és 
most ennek ellentmondó adatokat kaptak 
a csendőrök. Vallatóra fogták az asszonyt és 
a fiát, akik kétségbeesetten tagadták a vá
dat, a csendőrök azonban ennek ellenére 
őrizetbe vettél: őket és vasárnap beszállítot
ták a miskolci ügyészségre, amely az anyát 
éa a fiát letartóztatásba helyezte.

kabátját, majd kabátja zsebéből kivette 
pénztárcáját, aranyóráját és futásnak 

eredt,
Werner feltápászkodott a földről, segítsé
gért kiáltozott, mire előkerült a rendőrör- 
szem a azzal együtt üldözőbe vették a vak
merő utonállót. Az ismeretlen férfi gyorsan 
szedte a lábait, üldözői azonban nyomában 
voltak és egy kapu aljában

elfogták.
A rabló bitókra kelt a rendőrrel és csak

EGY REGGELI 
VAGY EGY MOZIJEGY

áráári vásárolhat egy Izzólámpát, mely kb. 800 1000 órán 
át világítja lakását Az izzólámpa tehát kétségtelenül olcsó.

Most, amikor változatlan ára
kon egy új, tökéletesebb 
típust hoztunk forgalomba, 
összes lámpáit Igye
kezzék mielőbb az u| 

OBIONcvSxevrÉxv-
nagynehezen leheteti megfékezni, össze
kötözve előállították a főkapitányságra, 
ahol legnagyobb meglepetésre kiderült, 
hogv

süketnéma
és csak jelképesen lehetett kihallgatni a 
történtekre vonatkozólag.

A főkapitányság néhány tisztviselőjének 
ugyanis rutinja van az ilyenfajta kihallga
tásban, mert az utóbbi időben többször sze
repeltek a bűnözők között süketnémák. A 
kérdések egv részét Írásban adták fel a 
süketnéms rablónak és ő ugyancsak

írásban válaszolt a kérdésekre.
Több kérdésre kézjelekkel adta meg a vá
laszt. Mindenekelőtt az iratait kérték el, 
amelyekből megállapították, hogy Takács 

Pöriritást kér Re:ni?z Jakab, 
a szatmári tömetjgyilkos

A szamosujvári fegyház egyik cellájának 
lakója mór esztendők óta Heúiitz Jakab volt 
szatmári kereskedő, akinek bünnöre eszten
dőkön át foglalkoztatta n hatóságokat. A 
román-cseh hatóságok évekig kutattak R el
vit: ügyében, aki ellen szörnyű volt a vád. 
Azzal vádolták, hogy

pénzes embereket csalt elhagyatott he
lyekre, ott meggyilkolta és klrubolta 

őket.
Az ügy egyik fázisában résztvettek a magyar 
hatóságok is és a hidasnémeti határállomá
son izgalmas szembesítések folytak Reinttz 
és Magyarországon lakó tanuk között.

lámpákra klcaa« 
r 61 n I, mert fényük 
szebb, egyenletesebb 
és rendkívül kl« 
méll a szemeket.

Istvánnak hívják, 29 esztendős állásnélküli 
kertészsegéd. Takács hetek óta lakás és fog
lalkozás nélkül volt és az üdv Hadsereg 
különböző szállásain húzta meg magát. Azt 
az összeget, amelyet itt kellett fizetnie, 
1< " :<n szerezte meg.

írásbeli vallomásában közölte a rendőr
séggé I, hogy nyomorúsága miatt követte el 
a rablótámadást és az volt a célja, hogy az 
ellopott aranyórát eladja a Teleki-téren és 
a pénzt élelmezésére akarta fordítani. A 
bűnügyi nyilvántartóból kiderült, hogy a 
süketnéma tolvaj lopás cimén

már háromszor volt büntetve.
Vasárnap délben előzetes letartóztatásba 
helyezték és délután átkisérték az ügyész
ség fogházába.

A biróság bűnösnek mondotta ki Rel- 
nilzet több gyilkosságban és életfogytiglani 
rabságra ítélte. Reinitz azóta sem nyugo
dott meg az Ítéletben, állandóan levelez vé
dőjével, most pedig

a fcgvházból pörujltást kér.
A többi között azt kívánja, hogy magyar- 
ör’.zá'di fdhnkát hallgassanak "ki, .akik majd 
töl b üggyel kapcsolatban igazolják az ár
tatlanságát. i

Most került nz illetékes hatóságok elé a 
pöri’jitási kérdés és

rövidesen döntenek
a szatmári tömeggyilkos kérelméről.

KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS
Dr. Ebner Sándor tanár ur szives közreműködésével 

áruházunk földszintjén és II. emeletén 
szeptember 26-tél október 12-ig (belépődíj rsincsj

E kiállításon a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (Mansz), 
Országos Magyar Háziipari Szövetség, Mack Júzsefnó urnö, 

Matyó Szivhimzö, Széchenyi Export stb. vesznek részt.

DIVATREVŰ
hétfőtől, szeptember 28-161

uj őszi és téli
*1, 4a iyara>akraa4kal 4a 
kaUlakal autalaak ka, M

péfurtárónAI GlAvóISlNáR Ib luplulálb

ElöralzoU (ulók í10
léBlnósege ŰtöHOO. 40x130 •» JR
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IIIIIKK
Borzalmas kettős 

öngyilkosság 
20.000 voltos 
villanyárammal

Bér«, szept. 27. 
felefon-

’ történt

I páros
21 éves

Vasárnap jelentés érkezett a főkapitány
ságra, hogy a keleti pályaudvarról 2 óra 20 
perckor kiinduló debreceni gyorsvonatra Ve- 
esés határában ismeretlen tettesek rájöttek és 
mintegy

tíz lövést adtak le.
A golyók közűi több átütötte az egyik I. osz
tályú és az egyik IL osztályú vagon ablakait. 
Szerencsére azonban ezekben a fülkékben

é.4 Hétfői Napló tudósítójának 
jelentése.) Az alsónusztriai Reidling 
ben borzalmas kettős öngyilkosság 
vn*árnap reggel.

Símonek Antal 20 éves jómódú 
régóta jegyben járt Ági Tcv.r. nevű 
leánnyal. A fiatalok házassága elé folyton*.s 

-„yhogy clhálRrezták. 
a küzdelmet és
egy Ült a ha'áiha menekül

nek.
öngyilkossigimk nagyon </.o- 

borzahnas módját váhr'.zl »ítúk. 
n község halárába, rho! egy nagy

akadályok gördültek, ugy 
hogy feladják

mindketten

A fiatalok az 
katlan és 
Kimehtck . „ .
és ho‘szu sillnnydróltal összekötözték rcy-_ 
móri, a villanydrót végére egy nngy dar ib 
követ lettek és

azután áthajiiotlák azt ■ húszezer vo> 
t<M óramű villany vezetéke.’, amely ter
mészetesen nyomban mind a I ctlújilket 

halálra sujtottu.
.4 járókelők csak késő délben akadlak reá 

f jegyespár /éö<7 elszenesedett hullájára.

Vasárnap e te a Vörösmarty-ulca 3/b. 
számú ház' kapujában egv eszméletlen, vé
res fiúra tafdltak a jázbcUck. Nyomban ér- 
leíitrlfék n mentőket, majd rendőri bizott
ság is kiszállott a helyszínre. A mentők a 
Gátol fiút beszállították a Rókus-kórházba,

a rendőri bizottság pedig n helyszínen 
megkezdte a vizsgálatot.

A rendőri nyomozás megállapította, hogy a 
kapualjában eszméletlenül talált fiú Takács 
István 17 éves gimnáziumi tanuló, aki a

— Nappal melegebb Idő. éjjel fagy várható. 
Vasárnap derüli, száraz Idő volt. A Meteoro
lógiai Intézel prognózisa a következő: Vál
tozóan felhős idő várható erős légáramlás
sal. nappal némi felmelegedéssel de éjszakai 
ffWIU'd

— A Hétfői Napló, a főváros és a Tatter- 
snll problémája. Most, hogy a főváros az 
amúgy is túlterhelt polgárság zsebének rová
sára a viz, gáz, villany és villamosjegy árá
nak emelése árán is di/fereneiamentes 
költségvetést állított össze, nem lehet szó 
nélkül elmenni amellett, hogy a Budapeti 
f'getőverseny Egyesület hosszabb lejáratú 
kölcsönt l;ér a fővárostól, hogy felépíthesse 
a Tattcrsall helyén az uj lovardát. Annak
idején. mikor a Tattersall kiépítése sző
nyegre került, a Hétfői Napló elsőnek emelte 
fel tiltakozó szavát az ellen, hogy az uj 
ügetöpáiyái a Tattcrsall helyén építsék fel 
és ezzel hossza esztendőkre megakasszák a 
Keleti pályaudvar környékének a fejlődését. 
Akkor azt a: ellenvetést telté!:, hogy a Buda
pesti Cgetöverseny Egyesület nagy befekte
téssel fog hozzá az épiikezénekhcz s ez csak 
javára leltet a fővárosnak. Most azután kői- 
csönérl kopogfalnak a városházán. Ehhez 
nem kell kommentár. A Hétfői Naplót iga
zoltál: az események. Hcméljük. hogy az ille
tékesek okidnak ezen a: cselen.

Rn CSMU£r» SZAKORVOS
Rl l _ FE wnaR.új vér-, bflr-r-M nemlboie?rk- 
7^,■ Jgy. n»k londal egésr. nap 

tt.iKvca -u. I. Eóknssal nemben.

— Fparnsklildiittség a kereskedelmi minisz
ternél. Pápáról jelentik: A pápai iparosok 
nncvol b küldöttsége, amelyhez csatlakozik 
még busz dunántúli Ipnrtostület megbízottja 
is, hétiön déleiőil keresi fel Kenéz Béla ke
reskedelmi minisztert és együttesen előad
ják az ijarosság kívánságait és kéréséi az 
iparostársndnloin megsegítésére vonatkozó
lag. A küldöttséget Ángyán Béla, a p.ánai ke
rület képviselőbe vezeti a miniszter elé.

Palásti I ászlő: Berlint kalauz. Most je
lent meg Palásti László, a Berlinben élő fia
tal. lehetséges újságíró uj könyve, amely 
Berlint mulat ja l>e az olvasónak riportok- 
l an. Intcrv lukban és egv lexikonban. A vidám 
Bncdeker könnved tollal Irt útmutató azok 
számára, akik Berlinbe akarnak utazni, dr 
élvezetes olvasmány azoknak is, akik csak a 
távolból akarják megismerni a német fővá
ros érdekességeit és rejtelmeit. (S.)

— VHbmins árammal készített nirdővlz. A 
most bezárult lakberendezési kiállításon Igen 
sokan n'zt’k meg *tr Elektromos Müvek ..Elek
tromos ház" út. nhol nz elektromos áramunk 
főleg n háztnrtá<.)khnn való széleskörű alkal
mazásúi mulatták ha n látogntóknak. Minthogy 
m ..Elektromos ház" teljesen különálló pavií- 
Iont képezett, nem zárta be kapuit este 6 őr»‘ 
kor. hanem n ké<ő esti órákban is nyitva volt 
cgvf 'sTt. hogv nll nlnint adjon n nappal elfog- 
hll.fmk a navillonl h< íkc/napokon is meg- 
t< ‘inteni. mú-n;srt pedig a pnvillonnak. vala
mint nz nrl környerő fák, bokrok, pázsitok 
pirgx ilátdlásátlak bcnuitnláXa céljából. A látó- 
gntóközé.nsfgrt n háztartási elektromos üzemek 
közül legjobban érdekelte a forróviztároló, 
Minchnck segélyével n lakásban automatikusan 
tori<’viz kényül A fölniclrgités éjjeli irammal 
t-rlénik. (<Mút i. «n olcsó egységárammal —• 8 
fill’-r ................ ... .........
<C3 !

kilnwüti. ránl ént — reggelre a forróvlz
........... " C r.i föhnelcgitv- Inkarékoa használat 
és kellő nagyságú forróvizláeoló mellett a me
legvíz egész nap rendelkezésre ál

Mfio « MARIO A
IWEONVITÓ . MŰ»O« 1 CSÜTÖRTÖKÖN 

komédia orfeum VL, MUiTtK a

Vasárnap tiz lövést adtak
Vecsésnél a debreceni 

gyorsvonatra

Felvágta az ereit a kapuallban 
egv tlzenheiaves gimnazista

— Előállítottak a rendőrségre két bélyeg
hamisítói. A rendőrség arról értesült, hogy 
rgy társaság lemosott okmány- és forgalmi 
ndóbélyeget hoz forgalomba. Megindult a 
vizsgálat és vasárnap előállítót iák a társaság 
két tagjál: egy vidéki és egv fővárosi embert, 
akik már máskor is 
ügyekben. A nyomozás

Dr. Erdős Ferenc és 
ügyvédeket a Tábla Is 
Hét évvel ezelőtt nngy 
bűnvádi eljárás, amely 
Kemenes Oszkár

szerepellek hasonló 
tovább folyik.
dr. Kemenes Oszkár 

jogerősen fölmentette, 
feltűnést kelteit az a 
dr. Erdős Ferenc, és 

......... .......... ismert budapesti ügyvédek el
len indult meg A vád szerint a két ügyvéd a 
Holdings-bankházal megtévesztette azzal, hogy 
az ügyészség számára utaltattak ki 230 millió 
koronát. Mindkét ügyvéd tiltakozott a vád el
len és n büntetőlörvényszék Szeműk-tanácsa fel 
is mentette őket. A Tábla tárgyalásán Ulain 
Ferenc dr. védő előadta, hogv a vád erőszakolt 
is valótlan, kérte, hogy a Tábla is rehabilitálja 
a két meghurcolt ügyvédet. A Tábla jóváhagyta 
ií törvényszék fölmentő Ítéletét azzal, hogy n 
kihnllgntoll tanúk és és beterjesztett blzonyl- 
■<'o’ nén, bizoryitják a két ügyvéd bünössé- 
"ct. Miután a felmentő Ítéletben :» főügyész is 
megnyugodott, az jogerőre emelkedett.

— "4 ültért naponta. Ezért a csekély ősz
szegi rt juthat bárki a Telefongyár R.-T. állal 
most forgalomba hozott uj. 2-|-l csöves háló
zati körzetvevő készülékhez. Az összeg a inai 
nehéz viszonyokhoz van szabva, de a készülék 
i „legbékebeíibb" Igényt is kielégíti.

— Szanálásunk fontos tényezője a luizal ipar 
támogatása. De fontos az is. hogv otthonunk 
kellemes, meleg legyen és ezt elérhetjük ha 
i Horváth Miksa SzÖnyegipar rt. (V.. Visegrádi
utca 62.) állal készített mosható és színtartó 
magyar perzsaszőnytget vásárolunk

— Jotrlom. A szeptember hó 18-án befeje
zett m. kir. osztálysorsjáték húzásain a nagy 
jutalmat 300.003 (háromszázezer) pengőt vala
mint a nngy főnyereményt 100.000 (százezer) 
pengőt a Török A. és Torsa Bankház rt. (Buda- 
post, IV., Szcrviln-lér 3. vevői nyerté,k. Az uj 
sorsiótékra Ajánlatos a rendelést Töröknek 
mielőbb megküldeni. Egész sorsjegy P 24.—, 
fél P 12.—. negyed P 6.—.

— Évadnyitó vacsora « Demokrata Körben. 
4 Központi Demokrata Kör évadnyitó lórsas- 
vac.toráján Vázsonyi János országgyűlési kép
viselő. a Kör elnöke, nagyobb beszédet mon
dott, amelyben élésen bírálta a kormány és a 
33-as bizottság működését és arra a megálla
pításra jutott, hogy n mostani világgazdasági 
válságból csak vámunióval lehet kijutni és így 
kötelessége az ellenzéknek követelni a vám 
unió megteremtését. A vacsorán felszólalt még 
Pusztul/ Károly, a Kör ügyvezető elnöke, vala
mint az uj tagok nevében Tóth József asztalos
mister Is

— Gyermekek veoicdelmes cslnyje. Mély- 
kutról jelentik: A szombaton délután egy 
órakor Mélvkulról kiinduló vonat alig hagyta 
el nz állomást, amikor a vicinális vonat dü
börgések és csattogások közepette hirtelen 
megátlt. Az utasok még mindig a biator- 
bágyi borzalmas merénylet hatása alatt mind 
kiugráltak a vonalból és a mozdony felé 
siettek, ahol mór a mozdonvvezető Inputtal 
szórta el a vasúti sínekre és a pályatestre 
rakott knvícslömegel, amelytől csaknem ki
siklott a vonat. A csendőri nyomozás meg
állapította. hogy éretlen gyerckcsiny történt. 
A vasul környékén lakó négy apró 10 éves 
gyermek rakta a kavicsokat a sínekre, ami 
majdnem végzetessé válható katasztrófát 
okozott. Kihallgatásukkor azt mondották, 
hogy sokat hallottak a biatorbágyi merény
letről és azt akarták megismételni. Az eljá
rás megindult ellenük.

T
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mlntamszii

senki sem tartózkodott, ugy hogy
senkivel baj nem történt.

A budapesti rendőrség a környékbeli csend
őrséggel karöltve széleskörű nyomozást indí
tott a lövöldözők felkutatására.

A vonat néhány percnyi késéssel

akadálytalanul folytatta útját
Debrecen felé.

Barcsay-utca 9. szánni házban lakik, ön
gyilkossági sráudékból néhány perccel 
előbb

fölrúgta az ereit a a nagy vérveszteség 
következtében összeesett.

A rendőrség az öngyilkos gimnazistánál 
semmiféle levelet vagy IráM nem talált, 

ami tettét megmagyarázná.
nyomozás tovább folyik Takács IstvánA „

rejtélyes öngyilkosságának felderítésére.

alkalmából 
indul a te-

A betiltott 
rend- 

készehlétet 
Rendőri intézke-

— Halálozás. Súlyos csapós érte dr. Hajdú 
Marcel ügyvédet, fővárosi bizottsági tagot, a 
Pesti Izr. Hitközség elnökhelyettesét és Hajdú 
Ilonát a m. kir. Operaház nv. tagját. Fiuk. 
Hajdú Péter e hónap 25-én hosszú szenvedés 
után, életének 25-ik évében elhunyt. Temetése 
hétfőn, e hónap 23-án, délután 3 órakor lesz 
a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. 
Dr. Kiss József kir. közjegyző, m. kir. udv. 
tanácsos unokáját, dr. Hajdú János testvérét 
gyászolja az elhunytban. A temetés " ' " ” 
n Rókus-kórháztól külön villamos 
metőbe.

— Rendben telt el a vasárnap, 
gyűlésekkel kapcsolatban az esetleges 
bontás megelőzésére vasárnapra ' ' 
rendeltek el a rendőrségen. " 
désre azonban nem volt szükség és a főváros 
vasárnapja teljes rendben és nyugalomban 

telt el.
— Szent Gellért ünnep a Gellért-hegyen. A 

Szent Gellert tiszteletére épült kelenföldi ká
polna vasárnap délelőtt ünnepelte első búcsú
ját. Ugyanakkor a tabáni plébánia templomban 
Saly I ászló apót nagy segédlettel misét mon
dott. majd délben a fényesen kidiszilelt szent 
Gellért szobornál celebkált misét és a rögtön
zött tábori oltár mellől szenlhcszédel mondott.

— A Magyar Újságírók Egyesülete rendkí
vüli közgyűlése. A Magyar Újságírók Egyesü
lete vasárnap déleiőít 11 órakor az Otthon 
Iré.k és Hírlapírók Körében rendkívüli közgyü- 
lést tartott, melynek tárgysorozatában egyetlen 
pont szerepeli: nz elnök és a tisztikar megvá
lasztása. A rendkívüli közgyűlés Márkus Miksa 
udvari tanácsost választotta ismét az egyesület 
elnökévé. Ale'lnökök lellek: Hegedős Gyula, 
Salusinszky Imre, dr Sziklay János és dr. Tóth 
László. Főtitkár: dr. Poros László, ellenőr: 
Zimmer Ferenc, könyvtárnak: dr. Kóllay Mik
lós. pénztárnok: dr. Gajáry István, ügyész: dr. 
Bólint Artúr, háznagy: Rákosi Gyula. A válasz
tás eredményének kihirdetése után Márkus 
Miksát, oki már húsz éve tölti be az egyesület 
elnöki tisztét, dr. Sziklay János alclnök kö
szöntötte.

— Aranyat kérnek a fogtechnikusok. A Fog
technikusok Ipartestülcte beadvánnyal fordult 
a pénzügyminisztériumhoz és a Nemzeti Bank
hoz s kérte, hogv a fogtechnikusok részére 
iparuk folytatásához szükséges aranymennyisé
get bocsássák rendelkezésükre. A beadvány hi
vatkozott arra, hogy lia kellő mennyiségű ara
nyat juttattak az illetékes tényezők a Fog
orvosok Egyesületének,' jusson arany a fogtech
nikusoknak Is. mert hisz voltaképpen ők dol
goznak arannyal, ők készítik a fogorvosok ré
szére azokat a cikkeket, amelyekhez aranyat 
kell felhasznólniok. A Nemzeti Bank elutasí
totta a fogtechnikusok beadványát s most a 
kereskedelmi minisztériumhoz fordultak. Re
mélhető, hogy a fogtechnikusok méltányos és 
jogos kérését végül is teljesíteni fogják s kellő 
mennyiségű aranyhoz juttatják a fogtechnikus
ipart is.

— A Hentes- és Mésxáros Ipartestület rendki 
vüli közgyűlésen követelte a községi üzemek 
megszüntetését. A Hentes- és Mészáros Jpartes- 
tűiét vasárnap délelőtt Práter-utcai székhátá
nak nagytermében rendkívüli közgyűlést tar
tott. A közgyűlésen Bitlner János felsőházi 
tag elnökölt, aki megnyitó beszédében rámuta
tott arra, hogy a valamikor jómódú és viruló 
henlesipar teljesen a pusztulás szélére jutott, 
s ennek elsősorban a közüzemek okozta pusz
tító konkurrcncia az oka. Bulla Miklós alclnök 
határozati javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, 
amelyben azt javasolta, hogy egy husztagu 
üzemi bizottságot delegáljanak, mely hivatva 
lesz az illetékes helyeken eljárni az üzemek 
megsrüntetése érdekében. A közgyűlés a hatá
rozati javaslatot elfogadta.

— Magyar kiállítás Baenoa-Ayrtsben. Kram- 
mer János Buenos-Ayresi műkereskedő kiállí
tást rendezett Buenos-Ayresben, amelyen a köz
társaság elnöke és a német követ is megjelcn- 
lek. Az elnök megelégedésének adott kifejezést 
éz több képet vásárolt.

— Gyomor- éz bélzavaroknál, étvágytalan
ságnál, szorulásnál, felfúvódásnál, gyomor
égésnél, felböfögésnél, szédülésnél, homlok
fájásnál, hányingernél 1 — 2 pohár természe
tes „Ferenc József* keserűvíz alaposan ki
tisztítja az emésztőutakat. Közkórházi jelen
tésekben olvassuk, hogy a Ferenc József- 
vlzet még a fekvő betegek is nagyon 
szívesen isszák és általánosan dicsérik. A 
Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, 
drogériákban és fűszerüzletekben kapható.

Mégis Pestre jön 
LawrenceTíbbell és GraceMoore, 

akiket az Opera nem tudott 
megfizetni

A világjáró és világhírű operaénekesek közül 
az utolsó években egyre kevesebben érnek hoz
zánk, mivel a szegény magyar közönség néni 
tudja megfizetni azokat a mérhetetlenül magas 
felléptidi jakat, amelyeket a nagy külföldi 
sztárok kapnak így nem láthatta a pesti kő- 
zönség a newyorki Metropolitan legnagyobb 
sztárját, Lawrencc Tibbetlet és az uj Galli- 
Curcit, Grace Mooret. Európai turnéjuk alkal
mával

kénytelenek voltak elkerülni Budapestet, 
de a Metro-Goldiwn filmvállalat lehetővé tette 
azt, hogy ezt a két világhírű nagyságot a leg
közelebbi jövőben egy gyönyörű énekes-táncos 
film keretében élvezhesse a nagyközönség. A 
hercegnő játékszere címen nemsokára egy fil
met mutatnak be a Radius filmszínházban, 
amelynek főszerepeit a csodóshangu Lawrencc 
Tibbett és Amerika pacsirtája. Grace Moore 
éneklik, akikhez társul harmadiknak az ismert 
és kedves filmsztár, Adolphe Mcnjou.

— A boioló-válogatóvcrseny. A MÖSz va
sárnap este válogatóversenyt rendezett a Beké- 
tov-cirkuszban. A légsulyban Kubinyi (NSC) 
pontozással győzött Gera (B. Vasutas) ellen. A 
bantamsulyban az Énekes—Lovas mérkőzés dön
tetlenül végződött. A pehelysúlyban Szabó 
(BTK) pontozással győzött Frics (B. Vasutas) 
ellen. A kisnehézsúlyban Mészáros (MÁV) a 
második menetben feladta a küzdelmet Ta- 
kácscsal szemben. A iveltersulyban a Gárdos— 
Kondorosí-mérkőzés döntetlenül végződött, mig 
Weiner pontozással győzött Gyurkő ellen. A 
középsulyban Szigeti pontozással győzött Bog
nár ellen.

ne járjon Koooiian már 48.—P.-ért készítőnk 
mérték után öltönyt, 
Átmeneti- és téltkabAtót

valódi angol szövetből Ö8.- P.-ért. Andrássy-nt 56 Qf
Fordítást, Javítást és 
vasalást olcsón vállalunk SzaliölparosoK $zm

— Borzalmas gyilkosság Dlcsöszentmár- 
lonban. Dicsőszentmártonból Írják: Érsek 
Púi főkim ives a kocsmában összeveszett 
szomszédaival, a két Mátyás-üvérrel, akik 
errr elhatározták, hogy’ elteszik láb alól. A 
fivérek meglesték Érseket és a kocsma köze
lében megtámadták. Mátyás Pál fejszével 
leütötte Érseket, mire öccse, Mátyás Dani 
késsel elvágta az eszméletlen ember torkát 
és addig térdelt áldozatán, amig el nem vér
zett. A gyilkosokat letartóztatták.

— A MÁV orvosok a fizetésredukció ellen. 
A MÁV orvosai vasárnap nagygyűlést tartotlak 
vitéz Csík főorvos elnöklésével. A gyűlés mind
végig viharos hangulatban folyt le és több fel
szólalás után határozati javaslatot fogadtak el 
s ebben állást foglalnak a tervbe vett fizetés
redukció ellen. A határozati javaslat, amelyet 
a népjóléti miniszterhez és a MÁV vezetőségé
hez juttatnak el. kifejti, hogy egy MÁV orvos 
évi 6 pengőt kap egy egész vasutas csalód ke
zeléséért, ami oly csekély összeg, hogy ezt 
redukálni nem lehet.

A Petőfi-társasdg évadnyitó ülése. A 
Petőfi Társaság vasárnap fartolta évadnyitó 
ülését. Pékár Gyula elnöki megnyitója után 
Lampérlh Géza Petőfi-tanulmányát ismelrette. 
majd Havas István és Falu Tamás költeménye
ket, Kiss Menyhért pedig novellákat olvasott 
fél.
Ml ------  ■ —— — — e'őfcésztt pnlüárt él

— Elfogták a kispesti pályaudvar tolvajait. 
A kispesti vasútállomáson pár hét óta egymást 
követték a vasúti lopások. Vasárnap délelőtt a 
pályaudvaron szolgálatot teljesítő Dudás Fe
renc detektív leleplezte n pályaudvar tolvaját. 
Egy idősebb ur érkezett két bőrönddel a per- 
ronra, miközben egy ismerőse megszőlilolla- 
Letette a böröndöket, cigarettára gyújtottak és 
mialatt beszélgettek, egy fiatalember lépett 
melléje, felkapta a földön lévő bőröndöket és 
sietve cl akart távozni azokkal. A detektív fi
gyelemmel kisérte ezt a jelenetet és éppen ab
ban a pillanatban csípte nyakon a bőrönd- 
tolvajt, amikor az el akarta hagyni az állomás 
épületét. Előállították az őrszobára, s kiderüli. 
hogy az illető Orbán János 25 éves pincér, aki 
már több ízben volt büntetve. Álkisérték a fő
kapitányságra. ahol lopás miatt letartóztatásba 
helyezték és vasárnap délután az ügyészség 
fogházába szállították.

— Polgármesterválasztás Hajdúböszörmény
ben. Debrecenből jelentik: Vasárnap tartották 
meg Hajdúböszörményben a polgármestervó- 
lasztást. Az elhunyt polgármester állására két 
komoly jelölt közt folvt éles küzdelem: Szálkay 
Antal vár. tanácsnok és Kovács Márton tiszti fő
ügyész voltak a jelöllek . A választás során 56 
szótöbbséggel Szálkay győzött s így Szálkay 
Antal lett Hajdúböszörmény polgármestere.
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SZIKH AZ — MOZI
Szinészdeputáció Ernszt Sándor 

miniszternél
Vitéz Garamszeghy Sándor vezetésével a nemzetiszinhá- 
ziak kü'döítség.leg tiltakoztak a fizetésleszállttás ellet

Briand szomszédja Jeritza Mária 
Berlinben

Beszélgetés Jerit2ával diadalmas sikere után

Szombaton délben öttagú szinészküldöttség 
jelent meg Ernszt miniszter dolgozószobáié
nak előszobájában. A küldöttséget vitéz Gn- 
ramszeghy Sándor, a Nemzeti Szinház tagja 
vezette, aki a miniszter előtt adott képet a 
fizetésesük kenési rendelet okozta ba jokról.

A Nemzeti Szinház, amely tagjainak 
eddig jóval kevesebbet fizetett, mint az 
Operaház, ugyanolyan elbánásban részesült, 
mint az Operaház, bár a Nemzeti Szinház az 
Operához képest lukrativ intézmény és az 
Opera deficitjét jóidéig a Nemzeti Szinház 
plusszából fedezték. Már csak ezért is a 
Nemzeti Színháziak körében

nagy elkeseredés uralkodik a flzetésie- 
száilltás miatt.

'Garaniszghy Sándor előadta Ernszt minisz
ternek. a Nemzeti Színháziak panaszát és 
azt, hogy különösen a kisebb flzetésüek és a 
nyugdíjasok járnak rosszul a fizetéscsök
kentési rendelet ndatt. Kérték a kultuszmi

Ax évad parádés filmje a

CSÚKOS REGimEMT
a legvidámabb K. u. K. katonavlgjáték. — Főszereplők:
Hermann Th eml?, Gretl Thelmer, Verebes
Ernő, Char 1 otte Ander és Ida W ti s t.

Ma és mindennap a KAMARÁBAN
A primadonna ruhassámlája

Lábass Juci rózsaszínű taftruhája és zöldbársony köpenye körül 
folyik a harc a biróság előtt

Izgalmakban bővelkedő per clőcsatározása 
folyt le tegnap délelőtt Szilágyi Szabolcs dr. 
járásbiró előtt. Kuffler Pál né női divatszalonja 
1045 pengő erejéig beperelte a primadonnát 
azzal, hogy Lábasa Juci több ruhát rendelt, de 
ónak ellenértékét nem volt hajlandó kifizetni. 
A kereset szerint Lábass Juci a „Fehér orchi
deák" cimü operettre, amelynek főszerepét 
játszotta, egy rózsaszínű taftruhát, egy fekete 
és egy zöld bársony kőpenyeget csináltatott a 
zzalonlban. Ereknek egyrészét a Városi Szín
ház kifizette, a többit azonban nem akarta 
vállalni azzal nz indokolással, hogy azokat 
Lábasa Juci saját számlájára rendelte s igy ő 
tartozik az ellenértékét kiegyenlíteni.

Lábass Juci a tegnapi tárgyaláson azzal vé
dekezett, hogy a ruhákat a Városi Szinház 
számlájára rendelte és ennek árához semmi 
köze sincs, mivel a szcrződ<s szerint bizonyos

Sikerben vóltoxatfnnul vexet e

Mi Bethlen-féri Színpad
ni műsora. - Ferenczy Marlenne, Dénes Györtfv, Tamás Bentf, Előadások « { érakor. 
Vajda Tilda, Antók Ferenc. Szentfványi Kálmán konferál. W Hclyárak 50 fillértől a P-ig.

Filmpremierek
A CSÓKOS REGIMENT

Békebeli katonatörténet, amikor egy-egy 
mulatós tiszt miatt egész ezredet vezénye
ltek el a fővárosból valahová — a lengyel 
határszélre. De ha a szigorú Dienstregla- 
mát szem előtt tartanók, akkor ennek a re
gimentnek minden tagja megérdemelné a~ 
áthelyezcst. Nem katonák ezek, hanem ked
ves, vid^m, mulatságos fiuk, akiknek életé
ben igazán nincs más gond, mint mulatni 
és mulattatni. Hát ezt teszik ennek a bű
bájos, mulatságos filmopereltnek szereplői 
egytöl-cgyig. Honnan Thiemig hadnagy ur 
mi mindent miivel a leányszivekkel, az 
egyenesen csodálatraméltó és hogyan esik 
be a lcánycsapdába — az olyan mulatságos, 
hogy szinte könnyezik az ember. Két re
mek, pompás nö: az egyik Charlotte Ander, 

v a- lepbübájosabb szubrett, a másik pedig 
Gretl Thelmer, a Zwei Herzen ragyogó sző
kesége Sugároz be minden filmkockát. De 
beszólni kell n mulatságos Verebes Ernőnk
ről is, aki ismét alaposan megnevetteti a 
pesti közönséget. Ez a film valóban a leg
jobbak közül való és aki mulatni akar, az 
megnézi a Kamara-moziban.

A KEK BÁLVÁNY. Ha ez a film külföldön 
készült volna, semmi kifogósunk sem lehetne 
ellene, hiszen a rendezés és a technika, legfő
képpen n muzsika kérdésében vnlóbnn szépet 
és ragyog.’| produkált. De minthogy ez az 
első magyar hangosfilm, sokkal kedvesebb 
gyermekünk nekünk, semhogy feddően meg 
ne kérdeznénk a vállalkozóktól, vagy a szer
zői: föl: miért nem írtak magyar témát, miért 
kell fölismert pesti színészeknek az első ma
gyar hangosfilmen kínait és cowboy! játszani? 
Azután ez a kis szőke nő lenne a film főszerep- 
1 őnője? A fiatalságnak és a fölfedezésnek min-- 

nisztert, hogy orvosolja a rendelet hibáit.
Ernszt miniszter kérdéseket intézett a kiil 

düttség tagjaihoz és
láthatóan csodálkozott azon, hogy a szí
nészek jövedelmében milyen eltolódások 

vannak
a Nemzeti Színházban. Majd arra nézve tel 
Ígéretet, hogy a kisebb flzetésüek és létmini 
mumosok ügyét magáévá teszi és a lehető 
séghez képest az ő helyzetükön könny iter- 
fog .

A Nemzeti Színháziak nagyrésze nem ti 
dott erről a küldöttségjárásról és ezt 

teljesen vitéz Garamszeghy Sándor ma
gánakciójának tekintik.

A szinház tagjai között most ellentétek me 
rültek fel ebben a kérdésben, az egyik cső 
port felfogása szerint Garamszeghynck senk 
sem adott felhatalmazást arra, hogy a Nem 
zeti Szinház tagjai nevében megjelenjen • 
miniszter előtt és nevükben beszéljen.

számú színházi kosztümöt a színháznak kell 
csináltatnia. A tegnapi tárgyalásra megidézték 
Fcrenczy Károlyt, a Városi Szinház igazgató
ját és Szedő Imre gazdasági intézőt, akik 
állítólag

tiltakoztak a színház részéről a felesleges
nek Ítélt ruhák megrendelése ellen.

Ferenczy és Szedő azonban nem jelentek meg 
a tárgyaláson, ahol azonban kihallgatták a 
többi tanukat. Így a szalon szabásza és egy 
tancnc ugy vallottak, hogy Lábass Juci egy 
rózsaszín taftruhát, egy fekete és zöld bár
sonyköpenyt azzal rendelt meg, hogy majd 
elintézi a színházzal a számla kérdését. Mivel 
mindkét fél. több tanút nevezett meg. a biró n 
tárgyalást elnapolta és széleskörű bizonyítást 
rendelt el annak megállapítására, vájjon kit 
illet a primadonna ruhaszámlája.

dig Ilivel voltunk, de mértékkel. A fiatal hölgy 
még nem színésznő. Viszont nz uj zeneszerző 
egyike a legragyogóbbaknak. Angyal László 
nevét jó! megjegyezzük. A film különben nagy 
sikert aratott a pesti publikum előtt.

Premier után
HAVASI GYOPÁR. A Vígszínház meghosszab

bította a szabadságunkat néhány órával, mert 
erre az időre elhozta hozzánk ismét Tirolt, 
ahonnan talán mindegyikünknek van egy ked
ves emléke. Ennyit lehet mondani a darabról, 
amelynek előterében a színészi produkció áll. 
Tőkés Anna egyik fin un dala élményszcrüen 
gyönyörű, Rajnai pedig megvesztegetően eredeti 
és egyéni ebben a szerepében. Ugyanez áll 
Gombaszögi Ellára, aki kis kabinetfigurájából 
főszerepet kreált. Tarai Ida kedves, mulatságos 
figurája, Somló István jó jellemrnjza, a kis 
Gürtler Évi bűbájos fiatalsága, Berky Lili zsém- 
bességeéhen is aranyos angol vénkisasszonya az 
előadás igaz értékei.

PILLANGÓ. A Fővárosi Opercttsrínházba a 
Pillangóval együtt berepült a siker. A kedves 
(bár nem őseredetil muzsika lepkeszárnyakkal 
oson a támlússzék és karzat irányában. A szö
veg pedig az átlagon felül kilünő, becsületes 
munka. Szilágyi László és Kardos Andor Inven- 
ciózua, tartalmas szövegkönyvéhez Szenes An
dor Irt remek slágerverseket. Mindenekelőtt 
Honthy Hanna az, aki az operettnek az első 
attrakciója. Remek színésznő, táncosnő és san
zonénekesnő egyszemélyben Elhiszem róla, 
hogy a Delly Ferenc, aki ezúttal Is kitűnő hus- 
vér figura, ugy bomlik utána. Kun Magda, az 
operett és a színház uj szubretlje a legpompá
sabb akvizíció ebben a szubretl-exportos Pest
ben. Egész biztos, hogy ő is rövidesen eltánco! 
lölünk. Békássy István, a jelen naturbursa, kel
lemes modorú fiatalember. Sarknál rendkivül 
mulatságos. Bár D’Arrigo Kornélnak Hegedűs 
emlékével kellett megküzdenie, ez nem látszott 
meg a kitűnő alakításán. A díszletek (egy ifjú, 
Gffarmathy Zoltán) müve, feltűnést keltettek.

Tiz esztendővel ezelőtt énekelt Jeritza 
Mária utoljára Berlinben. Most egy napra 
újból Berlinbe jött és a Staatsoperben a Tos- 
rával diadalmas sikert aratolt. Felkerestük 
az Adlon-ban Jcrilza Máriát.

Szőkébb, fiatalabb és szebb, mint valaha. 
Elmondja, hogy bécsi szerződése kevés időt 
enged számára és kénytelen volt kaliforniai 
vendégjátékát jövőre halasztani. Berlinbe 
csupán egy napra tudott eljönni, hogy a 
berlini sajtó díszelőadásán részt vegyen. 
Halait beszélgettünk, a szomszédos lakosz- 
lvból butortologatás zaja hallatszik fel. 
Jeritza nevetve mondja:
— Remélem, Briand örülni fog a szóm- 

édságnak. Sajnos, csak egy napig lehetek 
I, mert holnap reggel utaznom kell.

—Tervei?
— Májusban Amerikában énekelek a 

fetropolítán Operában uj szerepet, a Donna 
uanilat. Azonkívül a Walkür Brunhilda 
■crepét tanulom.

— Operett szerepei?
Iteinhardt mindenáron operettszinész- 

nőt akart belőlem csinálni,
túl jó hangom van — teszi hozzá ne

dve. — Egyébként nagyon szeretnék né
hány hónapot pihenéssel eltölteni. Szeret
ték egy olyan helyei találni, ahol senki sem 
ismer, és ahol nyugodtan élhetnék. Szeret
nék falun korán kelni, reggel sétálni, ten-

Molnár Ferenc kétezer pengőt küldött 
koszoruinegváltás címén Hegedűs temetésére

Hegedűs Gyula hirtelen, tragikus halála 
r.emcsak a magyar közönségben keltett 
megdöbbenést és részvétet, hanem a kül
földön élő magyar művészek és irók hosz- 
szu sora fejezte ki levélben, táviratban rész
vétét Hegedűs Gyula özvegyének és a Buda
pesti SzinészszöveUégnek, amelynek az el
hunyt éveken át elnöke volt. Senki sem 
figyelt arra, aki résztvett Hegedűs Gyula 
temetésén, hogy

egy nagy sereg világmárkát Jelentő kiil 
földi művész táviratban megrendelt ko
szorúi is olt voltak abban a virágren- 

geteghen, 
amely Hegedűs Gyula ravatalát és köp®***' 
ját körülvette. , _ ..

Szüntelenül érkeznek a táviratok Hegedűs 
Gyula özvegyéhez és ebből a távirathalmaz-

SZÍNHÁZI napló
Hegedűs Gyula helye bármennyire pótol

hatatlan, a reálisan gondolkozó szín
igazgatók már gondoskodnak a nagy ür be
töltéséről. Így a Vígszínháznál, ahol Hegedűs 
Gyula ez évben három-négy nagy főszerepet 
játszott volna, kénytelenek utódról gondos
kodni. A legégetőbb kérdés természetesen 
Hunyady Sándor uj darabjának kiosztása. 
I „Feketeszáru cseresznye" írója uj darabja 
főszerepét egyenesen Hegedűs Gyulának irta 
és most a színházat nagy feladat elé állí
totta az utód kiválasztásának kérdésével. 
Minden valószínűség szerint az uj Hunyady- 
darabban Somlay játssza a nevezetes szere
pet.

Dayka Margit ismét beteg, úgyhogy a Belvá
rosi Szinház nem számolhat még egy ideig 

fellépésével. Ez meglehetős zavart okoz a szín
ház műsortervében, ahol a darabok egyrészének 
főszerepét Dayka Margitnak szánták. A Belvá
rosi Szinház egyébként Pagnol „Marion" cimü 
vígjátékéra készül. Bőven van Idő erre, mert 
ezt a „Fruska" tegnap váratlanul nagy sikert 
aratott reprlze megengedi. A közönség perce 
kíg ünepelte az erre a színpadra viszatért Gaál 
Franciskát.
"Bosszul viselkedik a főpróbaközönség! 
**• Rendet kellene teremteni ismét a fő
próbákon, mert komoly színházi emberek 
kénytelenek lesznek lemondani arról, hogy 
a darabokat nyilvános főpróbán megnézzék. 
Az egyes székekért valóságos közelharc fo
lyik, minden pillanatban incidensek támad
nak a jogtalanul okkupáit helyek miatt. A 
hét két főpróbáján két hangos botrány tör
tént. A Vígszínházban egy hely miatt egy 
vidéki ur, akinek nem tudjuk, mi köze a 
színházakhoz, megpofozott egy Idősebb hír
lapírót, aki feleségével együtt jelent meg a 
főpróbán. Az ügynek biróság előtt lesz foly
tatása, a Fővárosi Operettszinház esti fő
próbáján pedig Honthy és Delly nagy jele
nete alatt parázs botrány támadt az erké

Kedden premier CORVIM

CSÚKOS REGIHIHIT
Vidám katonai történet a régi K. u. K. világból

Főszereplők: Chariolto Ander. íred Theimer. verebes Ernő, Ottó uiaiiburg

niszezni, kiéhezve ebédhez ülni, délután' 
aludni, olvasni, lovagolni és este örülni an
nak, hogy nincs semmi kötelezettség, nincs 
fellépés, nincs estély és nincs kései leiek*

Jeritza Mária

vés. Természetesen ezt a gyönyörű életet 
csak pár hónapig birnáin ki, mert a mo
dern ember, különösen az énekesnő, akit 
a népszerűség béklyót is szorítanak, nem 
engedheti meg magúnak azt a luxust, hogy 
nyugodtan élhessen. (palásti) 

ból kiemelkedik az a nyolcvanszavas hosz- 
szu sürgöny, amellyel Molnár Ferenc, az 
Ördög írója megemlékezik darabja leg
nagyszerűbb alakitójáról és mélyen átérzett 
szavakkal kondoleál az özvegynek. Ebben 
a táviratban többek között ezt Írja:

A magyar kultnra pótolhatatlan vesz
tesége, hogy elment tőlünk Hegedűs 
Gyula, akihez mérhető nagy színészt 

sehol sem láttam.
A távirattal egyidejűleg egy másik távirat 

is érkezett, amely kétezer pengőt koszorú
megváltás címén küldött az özvegynek, az
zal a célzattal, hogy ebből fedezze a heteg- 

, ség és *á' hirtelen halál' okozta költségeket.-
Molnár koszorúja tehát ezért hiányzol! á 

ravatalról.

lyen, mely néhány pillanatra az előadási Is 
megakasztotta. A színházak jól lennék, ha 
megnéznék azt,, kinek adják ki a főpróba
jegyeket, amelyet azok erőszakolnak ki leg
inkább, akik a főpróbákon szokásos olcsó 
jegyekkel akarják megszerezni maguknak 
a színházlátogatás öröméi és ezzel megha
misítják az igazi főpróba célját.

ABethlen-téri Színház uj műsort mutatott 
be a héten. Derűs, mulatságos, legfőkép

pen pedig kitünően fegyelmezett ez az uj mű
sor, amelyen erősen meglátszik Budapest 
egyik legkitűnőbb rendezőjének, Szabolcs Er
nőnek keze. A szinház uj primadonnája, Fc- 
renczg Máriáimé, több oldalról előnyösen mu
tatkozik be. mig a szubrctlnek, Vajda Tildának 
a tavalyi közönsége tapsolt. Dénes György 
mint vendég is otthon van ezen a színpadon. 
Andok Ferenc, Szentiványi Kálmán, Tamás 
Benő a kabaré többi oszlopai.

Premier —- szerző nélkül. A Pillangó egyik 
szövegírója: Szilágyi László lázas beteg.

öt Is utóiérte az a balsors, ami László Ala
dárt, az „Egy lány, aki mer" cimü nagy
sikerű darab szerzőjét. László Aladár, mint 
ismeretes, a házi főpróbán lelt rosszul és 
olyan beteg lett, hogy a Belvárosi Színház
ban darabját egyszer sem nézhette meg. Re
mélhetőleg Szilágyi László szerencsésebb 
lesz és habár a premieren nem köszönhette 
meg a tapsokat, a későbbi előadások során 
módja lesz rá.
yt enés vígjátékkal nyit a Magyar Szinház, 
** Vaszary János és Kondor István tenor 
szerző zenés vigjátélcának szerepeit osztotta 
ki tegnap Juhi Marcell igazgató. A vígjáték 
rendkívül nagy feladatok elé állítja a sze
replőket és éppen ezért rendkivül gondos 
válogatás volt szükséges. A darab férfi fő
szerepét Kabos Gyula játssza, akinek ugyan
ebben a darabban az egyik berlini színház
ban kellett volna októberben vendégszere
pelni. Kabos kérte vendégszereplésének el
halasztását, hogy először Pesten játssza el 
a szerepet. A női főszerepek Lázár Máriáé 
és Orosz Vilmáé. A szinháznyilás dátuma: 
október 4. 
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Szenzációs események 

a harmadik bajnoki fordulón
Kiizei téltucat góllal győzte le az l/ipest a Hungáriát — 
A Ferencvárosban megtört a debreceni mumus varázsa — Balul 

ütött ki a budai csapatok vidlki kirándulása
Négy mérkőzést játszottak vasárnap 

mindössze s mind a négy érdekeltségével 
alaposan felkavarta a futball társadalmát.

At első hely kétségkívül az Újpest 
bombagyőzclmét Illeti meg.

5:0 arányban győzött n Hungária ellen s 
ezzel büszke ellenfelére fenállásn óta a leg
nagyobb vereséget mérte. A győzelem reális 
és alaposan megérdemelt volt, szintúgy a — 
vereség is

A Ferencváros szokatlan könnyedséggel 
bánt el a /loexAaf/ val s ezzel megtört a 
debreceniek varázsa.

A kél vidéki mérkőzés is meglepő ered
ményt hozott. Az Attila Miskolcon legyőzte 
a III. kerületieket, mig a Somogy Kapos
várott a Budai //-<•!. A váratlan győzelmek 
alaposan megbolygatták a bajnoki lista I

képét, amelynek például egyik szenzációja 
az, hogy a Nemzeti a harmadik helyen áll 
6:6-os gólarányával. Igaz, hogy egy mérkő
zéssel többet játszott.

ÚJPEST AZ ÉLEN
1. Újpest 6 pont 14:2 gólarány
2. Ferencváros 6 „ 20:4
3. Nemzett 5 „ 6:6
4. Hungária 4 „ 7:5
5. Bocs kiig 4 6:8
6. Kispest 3 „ 6:6
7. Attila 3 „ 3:8

8—9. III. kerület 2 „ 4:8
8—9. Somogy 2 „ 3:6

10. Vasas 2 „ 4:9
11. Budai 11 1 .. 4:11
12. Sabaria — „ 2:6
Az Atilla és a Nemzeti 4—1 mérkőzést ját

szott, a többi 3—3-at.

Rekordve re séget hozott a kék-fehéreknek az első derbi
Újpest Hungária 5:0 (2:0)

20 ezer néző. •— Biró: Elein Árpád.
Fantasztikus események játszódtak le n Hun- 

gáriti-ull pályán. Az ugyanis szinte a fantaszti
kum világába tartozó képlet volt, hegy

■ Hungária az Újpesttől 5:0 arányban kap
hasson ki s ezz-i egyúttal fennállásának 

rekordvereségéi könyvelhesse el.
A fantasztikum valóra vált s ahogy rí megtör
tént. az bizony roppant szomorú volt nemcsak 
a Hungária közvetlen hozzátailozói számára, 
hamm általában mindazoknak, akik a futball 
rúnájának esését szerették volna meghaladott 
múltnak látni.

Nappal és széllel — viharos széllel — szem
ben kezd a Hungária s mindjárt az első perc
ben egy kolllzió után Kvasz, az Újpest center-

de némi bizalom van még, mert úgy remélik, 
hogy a Hungária csapatát átszervezve küldik 
majd a harcba. Ez azonban hiú remény: marad 
minden a régiben. Amikor kezdik, Ticska vezet 
támadást. Szépen csinálja tapsolják érte. Ké
sőbb korner lesz Haucr beadásából, amelyet vé
gül Kalmár fejel nagy erővel — mellé, de ezért 
Is taps jár. Hanem aztán! A 9. percben

Auer szabadrúgást lő harminc méterről, 
Spitz remekül startol az Ívelő labdára és 
Újvári mellett a sarokban köt ki a fejes

labda. 3:0.
Megismétlődik a jelenet, a gól után megint a 
Hungária támad — legalább szemre — nagy 
erővel s már már gól lesz Kalmár bombalövése, 
amelyet Acht- kiejtett, de végűi is Cseh II. a

Lyka Sárost

játékost kldrlbllz és lapos lövése a meglepett 
Baumgarten kapujába jut (1:0).

Turay, majd Szedlacsek pompás lövése elkerüli 
nz ellenfél hálóját. A 25. percben esik a második 
gól. ismét egészen váratlanul.

Lyka messziről kapu elé Ível, Takács za
varja Baumgartnert, aki előtt a labda fel

ugrik — pont a sarokba (2:0).
A zöld-fehérek nagy ciánnal támadnak tovább és

a 40. percben Sárost pompás ballábas lövése 
Baumgarlncr fölött a hálóba jut (3:0). 

Szünetig a Ferencváros az ur a pályán.
Félidőben a Ferencváros köreiben nagy az 

öröm és fogadkoznak, hogy az eredményt nö. 
vélni fogják. Azonban a Bocskay egyelőre „meg- 
kontreminálja" a számításokat, mert

a 11. percben Takács I. könnyelmű hibájából 
Hevesi közelről gólt rúg (3:1).

A Bocskay egyre erősít és ugylátszik, ujabh gó- 
lókat fog rúgni Fölényét azonban nem tudja ki- 
használni, mert csatáraiban nincs elég ötlet. A 
21. percben azután végleg eldől a meccs sorsa:

Turay átadását Takács íl. közelről a hálóba 
helyezi (4?1).

A Bocskay még most sem adja meg magát, el
szántan küzd, de hiába.

A 34. percben Takács II. újabb gólt lő 8 a

előbb Takács ll. éles lövését védi a Bocskay ka
pusa, majd pedig a kitűnő zöld-fehér jobbössze 
kötő kétszer az üres kapu mellé lő. Néhány ve
szélytelen Bocskny-támadást követően.

42. percben Kutik súlyos hibájából ugyanő 
fejeli a hatodik gólt.

A Ferencváros nagy örömmel, a Bocskay látha
tóan leverten hagyja el a küzdőteret.

Az Attila direktor iuma szombaton „lelki tréninget" tartott.. •
Attila-III. kér. FC 1:0 (1:0)

Újpest bombagyőzelmének egy nagy jelenete. 
Spitz a negyedik gólt lövi.

hallja súlyosan megsérül. Helyet kell cserélnie 
a center Sleinerrel s ezzel a Hungária esélyei a 
győzelemre nagymértékben megnőnek. De csak 
papíron! Az elején ugyan még felcsillan némi 
reménysugár, mert Cseh H.-nck egymásután két 
olyan helyzete van, limit különben mindenki 
már gólra vált fel, ö azonban ezeket a helyzete
ket sorra elrontja. Ettől kezdve a Hungária 
minden igyekezete csak az, hogy a labdától sza
baduljon. Az Ujpitt lassanként frontba kerül s 
a 20. percben már megszületik az első gól is.

P. Szabó megugrik a szélen, bead, óriási 
tumultus van a Hungária kapufájának tövé
ben. fejvesztettség, Újvárit nyomják a Igy 
P. Szabó nyugodtan besétálhat a tömegbe 
és közvetlen közelről benyomhatja a lab

dát . 1:0.
A gól után a Hungária támad, deTleska ragyogó 
félmagas lövése a kapu elölt fut el. Az Újpest 
erősít s n 31. percben

Spitz középre adott 
labdáját Auer Stel- 
nerher fejeli, aki a 
jobbösszekötő helyé
re befutó P. Szabót 
ugratja ki: hat lé

pésről gól. 2:0.
Volt ebben egy kis off- 
szájd is, de viszont az 
Újpest munkabírására jel
lemző, hogy P. Szabó a 
iobbösszckötö posztjáról 
lőtt gólt. A Hungária ve
zet újra támadást ezután, 

ta hendszet vét a büntetőn
belül, a biró azonban tovább Int. Vége a fél
időnek.

A szünetben általános a megrökönyödés,

háló mellé rúgja a labdát. Ami ezután követ
kezik, az már a „Vergődések1* cimü fejezetbe 
tartozik. A 23. percben Auer nagy csörtctéssel 
zudul le, közben Mandlt kézzel tartja távol 
magától s igy azután remek góljából nem lesz 
semmi. Néhány korner esik jobbra-balra, majd 
a 25. percben

Rebró és Borsányl fejharcából Spltzhcz ke
rül a labda, ki P. Szabót szökteti, ez meg
ugrik, bead s aztán a nagy tumultusban 
végül Is Spitz labdája rezzent! meg a hálót. 

4:0.
A közönség lódul haza
felé — persze nem az 
Újpestté. A 28. percben 
P. Szabó újra rohamoz, 
már-már áttör, amikor 
Rebró úgy szereli, hogy 
az újpesti szélső nagy 
esattanással vágódik 
hasra: tizenegyes.

Szabó lövi be. 5:0.
Ki hitte volna?... A 
Hungáriát szemmellátha- 
tóan fiiti most az indu
lat: legalább egy gólt

rúgni! Hiába azonban a gőz. Irányítás, fej 
nélkül megy minden, a csapatrészek között 
óriási ür tátong s a nagy igyekezetnek csak az 
lesz h vége, hogy P. Szabó gólt rúg. ez azon- 
bnn ofTszájd miatt nem kerül be a biró jelen
tésébe. Később Hirzer agilitása hozna gólt, de 
Acht idejében szedi föl a lába elől a labdát. 
S aztán vége végérvényesen a Hungária rekord 
vereségének. A villamoson hazafelé tartó tö
meg azzal sxórakozik. hogy fülöl és fától meg
kérdezi: mi az eredményi S végig a villamos 
vonalán kórusban zug a felelet:

— A Fradi lesz a bajnoki...

Miskolc, szept. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) A vasárnapi ligabajnoki fordulások megle
petése között nem az utolsó a lelkes miskolci 
csapatnak a Hl. kerületiek fölött aratott győ
zelme

Az Attila, amely a háromtagú direktóriumtól 
szombaton este „lelki tréninget14 kapott, 

ritkán látott ambícióval és kitűnő játékkal lepte 
meg nagyszámú Műéit. A meccs kétharmadrészé-1 
ben támadásban volt a favorit III. kér. FC elle
nében, amely csak a meccs utolsó periódusában 
tudta kétessé tenni nz Attila megérdemelt győzel
mét, ekkor azonban már késő volt. A győztes 
miskolci csapatban igen ötletes játékot produkált 
a csatársor, amelyet Bán vezérletével végig meg
bízhatóan támogatott a fedezetsor. A közvetlen 
védelem az egész mérkőzés alatt sziklaszilárdnn 
állt a helyén, s különösen az utolsó negyedórá
ban produkált minden elismerést megérdemlő já
tékot. A III. kér. FC ezúttal csalódást keltett, 
különösen az uj összetételű csatársor A fedezet
sorban elsőrangú szerepet töltött be a fáradha
tatlan Lutz, mig a kapuban fényes formában 
védett Diri, de az elölte játszó hátvédek is meg
feleltek. A mérkőzés egyetlen gólja a 6. percben 
esik, amikor is

Bíró hendsze miatt szabadrúgás a fővárosi 
csapat ellen, Vadász lövését Biri kiöklözi, de 
oly pechesen, hogy a ráfutó Kitti a hálóba

fejelheti (1:0).
A váratlan gól után az Attila nagy lelkesedéssel 
játszik tovább, egymásután teremti a veszélyes- 
nél-veszélyesebb helyzeteket az óbudai kapu 
előtt, amelyet két Ízben csak a kapufa ment 
meg a biztosnak vélt góltól. Szünet után is a 
hazai csapatot látjuk támadásban, de fölényét

ismételten nem tudja gólokra váltani. Majd sz 
óbudai csapat mindinkább előre tör s kezébe 
veszi az irányitó szerepét, amelynek eredménye- 
ként a 40. percben kiváló gólalkalma nyílik. 
A kapuból kiugró Szemző mellett a labda az 
üres kapura tart, amikor Bán az utolsó pilla
natban kézzel üti ki. A biró tizenegyest ítél, amit 
Drössler nagy meglcMtésre, messze a kapu 
mellé rúg. Az elszalasztott helyzet letöri a kerü
letieket s igy az eredmény az utolsó öt percben 

sem változik.

P. Szabó

Fedezetsorának kitűnő játéka révén ismét nagy győzelemhez 
jutott a Ferencváros

Ferencváros—Boctkay 6:1 (3: 0)

A Ferencvárosnak a Bocskay mindig veszélyes 
ellenfele volt, ezúttal azonban szinte csaknem 
mlndqtki biztosra vette a zöld-fehérek győzel
mi!. S a Ferencváros a nagy várakozásnak tel- 
jel mértékben meg Is felelt, mert

fcdrietsoránsk kitűnő játéka révén fölényét 
győzelmet aratott a jelea debreceni gárda 

fölött.

Kellemetlen, hideg őszi szél fut keresztül a 
pólyán, amikor a csapatok a pályára lépnek. A 
izéi ellen játszó Bocskay vezeti az első támadá
sokat, de Markos beadásai nem sikerülnek. A 
debreceniek tántadásal után mindinkább kialakul 
a zöld-fehérek fölénye, ar.icly a 13. percben vá
ratlan gólban nyilvánul meg.

Lázár a tizenhatos táján néhány Bocskay-

A Somogy az utolsó másodpercekben lőtt góllal szerezte meg 
a győzelmet

Smily — Bziai „11“ 3:2 (0:1)
Kaposvár, szept. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Kaposvár reprezentáns proficsapata a 
rosszul vett start után vajmi kevcés reménnyel 
indult a komplett és jó formában lévő budaiak 
elleni fontos meccsére. Maga a kaposvári kö
zönség sem nagyon bizakodott fiaiban, ameny- 
nyiben

alig 600 fizető néző
volt kiváncsi a meccsre. A mérkőzés rosszul in
dult a somogyiakra .amennyiben félidőben egy 
góllal vezetett a vendégcsapat s ezt a második 
félidő közepén újabb góllal toldotta meg, ugv 
hogy biztos győztesnek látszott. Ekkor azonban 
a lelkes kaposvári fiuk közönségüktől buzdítva, 
két sikeres akcióval

négy percen belül kiegyen’ltettek
s az utolsó másodpercekben a nem várt győzel
met is magukhoz kaparintották. Ez n győzelem 
rendkívül nagyot lendített a már-már élparan- 
tált Somogy helyzetén, mert részint megdőlt a 
nyomasztó kabala-

a csapat pontot Is szerzett, gólt Is lőtt, de 
egyben ai utolsó helytől is elbúcsúzott.

A mérkőzés rendkívül erős budai támadásokkal 
kezdődött. Ez a fölény azonban nem sokáig tar
lóit, mert a szél ellen játszó együttes kénytelen 
volt az iniciativát a budaiaknak átengedni. A 
kaposvári védelem masszív munkát végzett, úgy 
hogy a budaiak minden támadását meghiúsí
totta, de a csatárok lövéseit sem kisérte sze
rencse. Lanyha, csapkodó játék után a 44. perc
ben Pesovnik egy veszélyes lövést a kezével há
rított el, amiért 11-es járt.

A büntetőt Polgár helyezte e! rendeltetés! 
helyére.

A II. félidőben a szél némileg elcsendesedett, 
ám a budai „11“ tovább is fölényben maradt. 
Szép, élvezetes mezőnyjáték után a 26. percben

kapu előtti kavarodásból
Lyka lőtte a vendégek második gólját (0:2).

A kaposváii közönség hangosan szidta, korholta 
csapatát, majd amikor az erélyes támadásba 
indult s a budaiak kapuját szorongatta, a kö. 
zönség hangulata is egyszerre megfordult s lel
kesen buzdította saját csapatát. A sikerre nem 
sokáig kellett a közönségnek várakoznia, 
amennyiben már a 29. percben

Egry szabadrúgása utat talál a budai ka
puba.

A következő percben pedig
Jakabé ügyes magánakciója járt sikerrel, 

tehát megtörtént a kiegyenlítés (2:2).
A vendégcsapat ezt már nem jó szemmel nézte, 
alaposan rákapcsolt, ám a Somogy nemcsak 
átvette a budaiaktól a fokozott iramot, hanem 
azt még nagyobb lelkesedéssel növelte. A 43. 
percben Lantost, a budaiak kapusát a Somogy 
csatárai labdával együtt kapujába nyomták, 
azonban Gombos biró szabálytalanságot látott s 
nem ítélt gólt. A közönség méltatlankodott 
ugyan, de a felzuduló haragot csakhamar eget
rengető örömrivalgás váltotta fel, miután alig 
20 másodperccel a meccs befejezése elölt

Tnknbenak egy kapásból lőtl bombagólját 
Lantos kapus csak már a háló aljából tadta 

kihalászai (3:2).
A meccs végeztével a mór minden reményét 
vesztett kaposvári közönség meleg ünneplésben 
részesítette az első győzelmet arató Somogy 
együttesét.

M. T, K, Sporttelep, Hungárla-ut 1OÍ. _ 
IMI október Mn, d. n. 8 órakor labdarngfimérkőzés
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válogatott csapatai közfitt az Európai Kupáért.
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LELKI TRÉNING
A papa tárgyal a futócalUag Igazolása ügyében.
— Az elnöki szoba berendezése, mint tekintély* 
rombolás. — Kugli-kupamérkőzések Szegeden.
— Tennlszbajnoaságot a labdaszedő-gyere

keknek.
Az elmúlt hetek egyik atlétikai versenyén 

félrehiv bennünket valaki;
— Látja, kérem, ott tárgyal a papa at 

egyesületi vezetőkkel a futó csillag igazolása 
ügyében.

Nos, Itt tartunk. Vájjon mi tszől ehhez az 
atlétaszövetség elnöke, akinek bizonyára tudo
mása van arról, hogy az iskola padjaiból ki
kerülő diákatléta, mielőtt az igazolási blanket
tát aláirná, végigházalja az összes egyesülete
ket «z elhelyezkedése ügyében és végül elmegy 
a legtöbbet Ígérőhöz.

Azt viszont nemcsak az atlétaszövetség el
nöke, de mindenki tudja, hogy nemcsak a 
magángazdaságban, de a közszolgálatban is 
lehetetlen ma egyetlen ifjút is elhelyezni. A 
leghosszabb ideig a MAC és a BBTE birta a 
tempót A többi már régen kifulladt Most 
azonban már — ezt mindenki tudja — a leg
nagyobb nehézségekkel küzd ezen a téren a 
két előkelő atlétacgyesülct is. Ami azt jelenti, 
hogy a két rivális egyesületnek ebben a kér
désben közös plattformra kell kerülni: testvéri 
szolidaritásban eggyéjorrni, ha el akarja ke
rülni a csődöt a salakpályán. Minél gyorsab
ban, annál jobb.

Az összes futballszövetségek adminisztrációja 
immár hajlékot kapott a magyar testnevelés 
házában. A szürke hivatalszobúkat sietve éke
sítették fel selyemzászlókkal s egyéb győzelmi 
trófeákkal, valamint régi futballfehételckkel. A 
hivatalszobák dekorációja terén kétségtelenül 
az amatőr futballszövetséfl főtitkári szobája vi
szi el a pálmát. Szépen elrendezett íróaszta
lok, az asztalokon ezüstserlegck, a fnlakon ké
pek és selyemzászlók, a szobák sarkaiban csi
nos bőrgarnitúrák díszítik az amatőr-admi
nisztráció vezetőinek szobáját.

A főtitkári szobából nyílik az elnöki szoba, 
amelynek minden bútorzata egy vedlett, össze
vissza szakadozott bőrgarnitúrából áll.

Ez természetesen mindenkinek szemet szúrt 
és kérdő tekintettel fordultak felvilágosításért 
a főtitkárhoz, aki tüstént magyarázattal is 
szolgált.

— Hát kérem, úgy áll a dolog, hogy most 
várjuk a Testnevelési Tanács elnökének a 
látogatását. Egy pillantás erre a berendezésre 
és bizonyosra veszem, hogy az OTT 
egy pillanatig sem fogja tűrni azt a tekintély
rombolást, amelyet az elnöki szoba berende
zése jelent.

A Hétfői Napló berlini szerkesztőségének ve
zetője egyik számunkban megírta, hogy a 
berlini kuglibajnokság döntőjén 22.000 fizető 
néző volt jelen. Erre a cikkre vonatkozóan le
velet kaptunk egyik lelkes szegedi olvasónk
tól, aki a következőket írja nekünk:

„Szegeden már egy év óta intenziven űzik 
• tekesportot. Ezt a sportágat jó magam is 
felkaroltam és minden igyekezetemmel azon 
dolgozom, hogy e sportágnak minél több hí
vet szerezzek.

Ez a törekvésem Szegeden megértésre ta 
Mit, úgyhogy ma már M alakulat rendszere
sen űzi a tekesportot. Rendszerbe foglalt ver
senyek folynak itt: kupamérkőzések, érem
mérkőzések stb. E sportágnak ma Szegeden 
500 művelője akad s annyira kedvelt, hogy 
még kb. 30 hölgy is űzi azt.

Mint méltóztatnak látni, munkám nem ve
szett kárba s azt hiszem, nem tévedek, ba 
azt áliitom, hogy Szegeden van a legtöbb 
tekealakulat s itt vannak a legszebb nyárt, 
valamint téli tekepályák. E sportnak itt, ná
lunk kitűnő talaja van és nagyon jő anyag 
akad. Törekvésem most már az, hogy jövőre 
már 1500—2000-re szaporítsam a versenyzők 
számát '•
Ezeket irta nekünk olvasónk, aki egyébként 

a szegedi úri társaság egyik lebecsülésben 
álló tagja. Soraiból az a konklúzió csendül ki. 
hogy mindent meg lehet csinálni, csak akarni 
kell és a szervezőképesség nem ismer akadá
lyokat.

Egy kis mezítlábas fiúcska jött fel hozzánk. 
Bemutatkozott, hogy ö az eayik nagy sport
egyesület teniszpályáinak labdaszedője, azutun 
a következőket mondotta:

— Bácsi kérem, ml nagyon lói tudunk ten-
nlszcznl és elhatároztuk, hogy megkérjük a 
klubot, hogy rendezzen a részünkre tenniszbaj- 
nokságot. Fel is mentünk a titkár bácsihoz, aki 
azonban kinevetett bennünket. Arra kérjük a 
szerkesztő bácsit, hogy Írja meg a lapban, hogy 
mi nagyon szerelnénk bajnoki mérkőzést ját 
szánt. , ,

Eszünkbe Jutott egy tenniszmecss, amelyet a 
BBTE-pályán egyszer Bodánszky dr.-ral együtt 
néztünk végig. A mérkőzést két 0Jel 
labdnszedő gyerek játszotta és valósággal el 
voltunk ragadtatva a látottaktól. A két kis 
gyerek szemkápráztató technikával játszotta 
ezt a szép és sok gyakorlatot, technikai tudást 
igénylő játékot. A bírói emelvényen Ült a har
madik gyerek, aki komoly arccal egymásután 
mondotta be a gémeket: így:

— Gém fór mlszter, Pista!
Ennivalóan kedvesek voltaki
No most már ha tudjuk, hogy a lesjobban 

tennlszezŐ labdaszedőgyerekek a BBTE-ben és 
a MAC-ban vannak, megpendítjük az Ötletet, 
hogy nem volna-e helyes megrendelni a labda
szedő gyerekek bajnokságán Hány uj tehetsé
get termelne ki ez a verseny tehetségekben 
annyira szűkölködő tenniszsportunk rtstéref^

F»hérbutortváidrollon a gyárban!

A BBTE nyerte a Csur^ay-vándordijat
C*ányi uj rekordot dobott súllyal

A MAC vasárnap délután a margitszigeti pú, 
lyáján rendezte meg a Csurgay-dijas ifjúsági 
versenyét, amelyen ifjú atlétáink színe-java 
résztvett. A versenyt károsan befolyásolta az 
erős, fagyos szél, de ennek ellenére Is több ki
váló eredmény, köztük egy országos ifjúsági 
rekord is született. A verseny, amelynek alig 
akadt közönsége, holdvilágfény mellett nyert 
befejezést. A részletes eredmények a követke
zők:

1Ö00 m. síkfutás: 1. Sárvári UTE 4:14 6 mp,
2. Simon MTK 4:17.4 mp, 3. Erschling UTE 
UTE 4:30 mp. Magasugrás: 1. Góbv KEAC 178 
cm, 2. Jász MAC 178 cm, 3. Rovó MTK 173 cm. 
100 m. sukfutás: 1. Lindner BEAC 11 mp, 2. 
Havas FTC 11.2 mp, 3. Szabó BBTE 11.3 mp. 
Sulydobás: t. Csányi BBTE 1,359 cm (országos 
ifjúsági rekord I, 2. Szőllősy BSE 1220 cm, 3. 
Papp MAC 1217 cm. A régi rekordot Solti TFSC 
tartotta 1352 cm-el. Távolugrás: 1. Koltav BBTE 
721 cm (Holtai ugrásai 707, 721, v. j„ 707),

Koltay csak egy centiméterrel maradt el saját 
rekordjától, 2. Havat FTC 660 cm, 3. Aranyos? 
651 cm. Rúdugrás: 1. Zimonvi MTK 320 cm, 2. 
Csányi BBTE 310 cm, 3. Papp MAC 300 cm. 
Diszkoszvetés: 1. Aczél BBTE 41 m 90 cm, 2. 
Dekrell KISOK 39 m 47 cm, 3. Nagy BBTE 38 
m 25 cm. 400 ni síkfutás: 1. Kakas MAC 64.4 
mp, 2. Tnnneberg UTE 54.6 mp, 3. Kalovich 
FTC 55 mp. 400 ni. gátfutás: 1. Mayerböck FTC 
61.4 mp, 2. Török KEAC 648 mp. 3. Varga 
MAC 65.7 mp. Hármasugrás: 1. Mezey MTK 
1306 cm. 2 Somogyi FTC 1300 cm, 8. Hubay 
MTK 1256 cm. Gerelyvetés: 1. Papp MAC 52 m 
75 cm, 2. Gyulay BBTE 46 m 55 cm. 3. Krenisz 
BBTE 41 m 82 cm 4X300 m. staféta: 1. UTE 
(Hevler, Dobó, Ersching. Sárváry) 8:46.4 mp, 2. 
MTK 8:54.6 mp, 3. FTC 9:08 6 mp. 4X/Ó0 m. 
staféta: 1. MTK (Zimonv1, Aranyosy Rovó, An
gyal) 46.8 mp, 2. FTC 47 mp. .3. MAC 47.2 mp.

A Csurgay-vándordijat a BBTE nyerte 20 
ponttal, 2. MTK 15 pont, 3. MAC 11 ponttal.

Az elparentált Megyer pontot
vett el a Vác FC-től j ezzel a kisebb bajnoki meccseire. Emellett

pedig nem találja inog a számítását, sőtl —- 
nagyon ráfizet. Ugyanígy járt a Nemzeti is.

Ugylátszik — mégis máshol van a bibi.

Uj korszak 
a „Franzstadt“-ban 

Teljesgőzzel a reneszánsz felé
Valami történt a Franzstadtban. Újult erővel 

lüktet a vér a zöld-fehér társadalom testében. 
Bizakodó suttogások keringenek, nagy tervek 
suslorognnk a „nagy vezérkar'* konyhájában.

Mi történt, hogy történt, mi fog történni? ... 
Fazekas Dezső dr., a vezérkar egyik oszlopos 

stratégája mondja el a Franzstadt megújhodá
sának történetét.

— Hát bizony nem is túlzottak a hírek: dü
hös mitnkakedovcl dolgozik a klub minden 
tagja hétfő óla.

A nagy nekibuzdulásnak pedig egyetlen oka 
van: eltávozott Gschwlndt elnök az élről.

Ez ugyan igy roppant kélértelmiien hangzik, 
valójában csakis egy a magyarázat: elnökünk 
távozásával együtt eltávozott az anyagi gondok 
nyomasztó felhője is a fejűnk felől. Amint is
meretes, Gschmtndt Ernő dr. minden tartozá
sunkat elengedte, sőll a Ferencváros részvé
nyeinek majoritását is az FTC-nek ajándékoz
ta. Ez a két gavalléros gesztus pedig egyetlen 
pillanat alatt — remélem — végleg szanálta a 
klubot.

— Hétfő óta a tizennégy népes szakosztály
ban csodálatos frissességgel halad a munka. 
Ami érthető is, hiszen a szakosztályvezetőknek 
nem kell most mór adósságtörlesztési és ka 
niatflzet^si tervezetekkel bíbelődni, hanem te
hetik szivük szerint azt, amit a sport, az uj 
eredmények elérése diktál.

Rövidesen nagy dolgok, remek eredmé
nyek sarjadnak ki ebből a nagy éa gátlás

nélküli harci kedvből.
— Uj korszak kezdetét jelenti ez a hétfő a 

futballunkhan is. Most, hogy a Ferencváros

A második ligabajnoksóg tegnapi fordulója a 
favoritok győzelmét hozta. Meglepetést csupán 
az előre elparentált Megyer csapata keltett, 
amely lelkes játék után döntetlenül végzett a 
Vác PC-vei. A Turul meglepően magas gól
aránnyal győzött a Bak FC ellen, valamint a 
bajnokusplráns Szeged FC is maga alá gyűrte 
n veszélyes Maglód együttesét. A Soroksár FC 
régi riválisát az Ele FC csapatát „Intézte el” 
meglepően biztos játék után, mig a Terézváros 
a Rákospalota ellen szerzett két pontot. Az 
eredmények egyébként a következők:

Vác FC-Megyer 1:1 (1:0), Szeged FC—Mag
lód 4.2 (1:2). Turul-Bak TK 7:2 (2:1)), Sorok
sár—Etc FC 3:0 (3.0), Terézváros—Rákospalota 
4.2 (3:1)

Az VTE és a BSE pont
vesztesége az amatőrbajnokság 

meglepetése
Az egyre nagyobb érdeklődést keltő amatőr

bajnokság tegnapi küzdelmei közül, mint min
dig, úgy ezúttal is a vezetőcsapatok mérkőzé
seit kisérte különleges érdeklődés. A Törekvés
nek az Elektromosok elleni meccse a várako
zásnak megfelelően a vasutascsapat fölényes 
győzelmével végződött, ezzel szemben az UTE 
a MÁV ellen, mig a BSE a BEAC ellen adott le 
nagy meglepetésre egy-egy pontot. A Beszkárt 
csapata csak küzdelem után tudta maga alá 
gyűrni az MTK tizenegyét, mig a Postás az 
FTC-vel döntetlenül mérkőzött. Az idei bajnoki 
szezőnban meglepően jól szereplő URAK csa
pata a „33’’ FC együttesét magns gólaránnyal 
győzte le, a 111. kér. TVE pedig ismét vereséget 
szenvedett a Fér. Vasutasoktól. Az amatőrfor
duló tegnapi eredményei egyébként a követ
kezők:

Törekvés—Elektromos 5:1 (2:1), UTE—MÁV 
3:3 (2:2), BEAC—BSE 1:1 (1:1), Beszkárt—MTK 
2:1 (1:0), Postás—FTC 1:1 (1:1), Urak— 33 FC 
5:1.

Her-

Miért vonult vissza 
Herczog Edvin?

Sportkörökben nagy meglepetést kelteit 
ezog Edvlnnek, a Sabária futbnlligazgatójának 
lemondása. Herczog Langfeldcr Ferencen kívül 
az egyetlen, aki a professzionizmus bevezetése 
óta egyhuzamban intézi egyesületének fulball- 
flgycit. Miután a futballközönség köréhen kü
lönféleképpen kombinálják Herczog visszavo
nulását, kérdést intéztünk erre vonatkozóan 
hozzá. Herczog előttünk a következőkben indo
kolja lemondását*

— Már az elmúlt évben Is csak azzal a fel
tétellel vállaltam a Sabárlp képviseletét, ha 
egyhangú blznlom kíséri működésemet, azt a 
nehéz munkát, amelyet a mai szerencsétlen 
gazdasági viszonyok között úgyis nehéz elvál
lalni.

— Minthogy ugv látom, hogy a Sabária ve
zetősége és közöttem ez az összhang megbom
lott, másrészt a magam részéről megállapítot
tam, hogy a nagymutlu dunántúli sportváros 
hivatalos és társadalmi élete nem szentel olyan 
figyelmet a futball sportnak, mint ahogyan az 
kívánatos lenne, elhatároztam, hogy

megbízatásomat visszaadom.
— Hangsúlyozom azonban, hogy szombat

helyi sporthajaimnak továbbra is azzal a 
szeretettel állok rendelkezésére, mint a Sabária 
megalakulása óta állandóan.

Nem fenyeget a helyár- 
leszállltás réme

A futball gazdasági irányítóit erősen foglal
koztatta az a nagy „bessz", ami — tagadh* 
latlanul — beállt az elmúlt két év alatt a 
mérkőzések látogatottságát illetően. Ennek a 
„bessznek" rengeteg egymásba szövődő oka van 
a époly tarthatatlan állítás volna ezt kizáróan 
a gyenge sportteljesítmény, mint kizáróan a 
rossz gazdasági viszonyok számlájára Imi. A« 
utóbbi kérdéssel kapcsolatban felvetődött az 
idea: a futball jegyek borsos — árait mélyen 
le kell szállítani. Hosszat tanácskozás és egy
két gyenge próba után most — amint értesü
lünk —

végleg elvetélték a belyárleasálUláa tervét 
i marad minden a régiben. A megokolás we- 
rint ez ugyanis végleg megásná a futball sin 
iát Hlvatkoanak as Újpest sikertelen próbál- 
sózására, amely balul ütött ki. Aa Újpest

■ZMtUHM IMISZOnMIMikl
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KÜLFÖLDI SPORTHAPLO
Az 1931, esztendő gerelyvefő- 

rekordere

Penttlld

(Finnország), aki Upsalában 69.8! cm.-es 
dobásával elérte az esztendő maximális tel
jesítményét.

Novak a lábát törte — at 
autszájder Sparta győzStt 

IPABTA-SLAVIA Sít (M). 
rrAai >Mpt n.

(A HllfSl Naptó MiitttlAnat t.f./M/ri.n- 
tété). A cseh kupadöntőt 22 ezer néző előtt ját
szották le. A páratlan Izgalmakban bővelkedő 
mérkőzés első félidejében a Slavia kitűnő hát- 
tédje. Novak « lU agy. MHd üMlfitt ftrtteiu-

A lŐváHMtói megvasAfüti 

mSruánv 
slrMvMaSMl 

.8/ <-n» viunníieK .n rvndslkezéMv

IflttM! RÍM! 
szánt es Zanoltl 

X, Köbénynl-ut 43/b. . íol. .1. 40-4-33.
Vtlt i oHmeRáila az Armíu főmfloelvnél

részvényeinek 60 százaléka a birtokunkba ke
rült,

meg fogjak mutatni, hogyan lehet és kell 
egy profi futballnlukulatot abszolút ama

tőr eszközökkel és felfogásban vezetni.
Frissítések, szerepcserék következnek az egész 
vonalon.

— Az uj elnök személyére nézve még nem 
történt döntés. Azelőtt nehéz lelt volna ezt a 
kérdést jól megoldani, mert hiszen súlyos adós
ságokkal terhelten kevés számbaiöhetŐ ember 
vállalta volna ezt nz áldozatokat követelő tiszt
séget. Ma azonban megfordult a szituáció s a 
klub abba a helyzetbe került, hogy minden 
kényszerítő mellékkörülménytől függetlenül 
választhat a jelöllek közül. Szóval . . . itt a 
reneszánsz' Aki megnézi n megindult munkát 
és megérzi azt a szinte duhaj örömöt, amellyel 
ezt a munkát végzik, el fogja hinni, hogy na
gyon is alapos a bizakodásuk. De hiszen . . • 
majd beszélnek az eredmények magukért.

Szóval csupa bizalom és tcllvágy füti a 
Fradi mozdonyát és mozdonyvezetőit. Teljes 
gőz alatt áll a Fradi-exprcss s a mai nyomott 
kedélyű időkben jólesik hallani, ahogy n zöld
fehér szerelvény dübörögve n nyílt pályára fut. 
Tempó, Fradi!

A lóverseny utör.pOtlösat a futball száilltla
Az utóbbi években sok szó esett arról, hogy 

a lóverseny közönsége egyre fogy, mert hiány
zik az utánpótlás. A jó békeévekben (amikor 
a futball még csecsemő volt s nz atlétika meg 
úszás még ennél is — hogy úgy mondjuk — 
sokkul fiatalabb), a vidékről Pestre tóduló 
aranyifjuság köréből rekrulálódott ez nz után
pótlás. Az embersportok elörelörése azonban 
kerékkötője volt ennek a fejlődésnek. Kérdést 
intéztünk

Kiss Gyulához, 
aki az embersporlon kivül a lósportnak is 
remek Ismerője s az ő válasza pompás kereszt
metszetét adja a mai helyzetnek:

— Kétségtelen, hogy az utánpótlás egy időre 
megakadt. Ma azonban az á helyzet, hogy

» futball hanyatlásával arányos tempóban 
nő a lóverseny közönsége.

Rengeteg olyan figurával találkozik az ember 
a lóversenyen, aki egy év előtt még rekedten 
tempózolt és hujhajrázott a futbnllnak s ma 
bizony szorgalmasan dolgozik a kasszák körül. 
Könnyű kitalálni c jellemző váltógazdaság 
okát... mégis oly kevesen értik ezt az ember
sport állítólagos barátai és irányitól közűi...!,

F

ten játszott — a lábát törte. A Slavia 1:0 arány
ban vezetett, Novak kidőlése azonban a favorit 
vöröscillagosok sorsát megpecsételte. Szünet 
után a tíz ember nem birta a Spartát tartani, 
amely Braine, Haftl és Podrazil góljaival győ
zött. Az eredmény nngy meglepetést s a súlyos 
lábtörcst részvétet keltett.

Boris bolgár király vasárnap 
ünnepélyesen megnyitotta 

a Balkán-játékokat
Szófia, szept. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi kül
sőségek közölt Boris bolár király megnyitotta 
a Balkán-jótékokat, amelyek október 2-ón nyer
nek befejezést A csaknem valamennyi sport
ágat felölelő nagyszabású versenvben n rendező 
Bulgárián kivü. iész» visz Jugoszlávia, Románia, 
Görögország éa Törökország A törökök első íz
ben szerepelnek a háború óta balkáni közös 
sportakcióban. Vasárnap csak a jelentéktele
nebb atlétikai és birkózó-számok selejtező-mér
kőzései folytAk le. A'z országok közötti futball
mérkőzések vezetésére Iváncslcs Mihály buda' 
pesti futballbirót hívták meg.

Bécsben is nagy meglepetések 
voltak

Bécsböl jelentik: Az első liga mérkőzésein 
nagy meglepetések voltak. A Vienna a Bri- 
gittenaucrrel szemben csak 2:2 döntetlent 
ért el s emiatt a WAC vezet a tabellán. A 
FAC—Hakoah 1:0 -ás meccse szintén nagy 
meglepetés. Nem kisebb a Rapid—Slovan 
10:0-08 eredménye sem. Wacker—Nlcholton 
3:3 és Admtra—Austria 4:2.

HorpászaticiHkBK

SÍM
ponyva tstakartik 
leszállított áron kaphatók 

IMMko Sándor iiwanai » Wffxa
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Ausztria válogatott kerékpárosai 29:21 arányban 
győzték le a magyarokat

Bécs, uept. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A bécti stadion betonjón közel 4000 
főnyi közönség előtt bonyolították le a magyar
osztrák kerékpáros mérkőzési, amelyet

Ausztria nyert meg 20:21 arányban.
Az eredményeket nz alábbiakban adjuk:
800 m. flyer-verseny: 1. Szűcs (Magyaror

szág), 2. Dusika (Ausztria), 3. Schaffer (Auszt
ria), 4 GyŐrffy (Magyarország). Magyarország 
6:5-re vezetett.

4 km. es üldöző-verseny: 1, Pclvássy-Németh 
(Magyarország), 2. Slloll—Swoboda (Ausztria).

VILÁGSZEMLE
HOFF 432 CM.!!!

Ollóból jelentik: Chnrle lloff, az időköz
ben professzionistává lelt norvég rúdugró 
vasárnap Hoenshossban egy ottani atlétikai 
versenyen a rúdugrásban 4.72 cm-es ered
ményével túlszárnyalta a: amerikai Barncs 
4"0 cm-es rúdugró világrekordját, lloff pro- 
fes zionista s igy ugrása nem hitelesíthető 
világrekord gyanánt.

DÁNJA FEKETE FUTBALL-VASÁRNAPJA.
Hannoverből jelentik: Németország válogatott 

csapata kemény küzdelemben 4:2 (3:2) arány
ban legyőzte Dánia csapatát. Kétszer is n dá
nok vezetlek, de Richard Hoffmann könnyen 
egyenlített.

A FÉKETÖRÖTT ZAMECSNIK.
Berlinből jelentik: Az Auua-pálya mptor- 

kerékpúrversenyén Zamecsnik n nyolcadik 
körben félilörés miatt kiállt. I.u kávét z végig
futott, de helyezetten maradt.

A BRÜNN! MASARYK-VERSENY.
Brünnből jelentik: Huszonhét versenykocsi 

részvételével futották le n Masaryk-autóver- 
senyt két kategóriában 295 km-en. Eredmé
nyek: .4 nagykocsi kategóriában a francia CM- 
ron győzőit Bugatti-kocsln 4:12:07 mp. alatt.
2. Hans von Sluck (Mcrecdes-Bcnz). 3. Von 
Morgen (Bugatti). 4. Lobkoudtz (Bugatti). A 
kis kocsi-kategóriában: Schmidt győzött
4:58:13.95 mp. alatt 2. Aaco-Zinncbcrg (Amil 
cár). 3. Soyka (Bugatti),

JUGOSZLÁV FUTBALLEREDMÉNYEK
Országon bajnoki mérkőzések Bclgrúd: BSK 

—Concordla 2.1 (1:11 Spalalo: Hajdúk—SASK 
(Sernjcvo) 3:1 (2:1). Zágráb: Gradjanski—
—Mncsva (Sabác) 1:0 (10).

Egyéb mérkőzések: Újvidék NAK—Vojvodina 
8:2 (2:2). Zentat Rndnic.ski — Adat „3 csillag** 
3:0 (1.-0I. Szabadka: Bácska—SMTC 2:0 (1:0), 
SAND—Sport 2:0 (0 0), Soko—Villanytelepi SC 
1:0 (1:0).
A VASÁRNAPI FONTOSABB OLASZ FUTBALL- 

EREDMÉNYEK.
A magyar csnpntok télen rendszerint olasz 

furákra szoktak meni, s igy mar nagyobb ér
deklődéssel kisérik nz olasz bajnoki meccse
ket, amelyeknek vasárnapi főbb eseményeit 
alább adjuk: Juventus—AS Napolt 5:3, Lazio 
Roma—FC Milano 0:0, Modena—Pro Patria 
1:1, Triestinn— AS Romn 2:0, Cnsala—Pro Ver- 
eelll 1:0, Florcnlinn—Bresica 2:1, Bologna— 
Bari 2:1. Ambrovinna—FC Torino 1:1, Ales- 
sandria—Genova 2:2.

A NORVÉGEK LEGYŐZTÉK A SVÉDEKET.
Oslo, szept. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) A 
norvég—svég futballmérkőzést n stadionban hu- 
Bzonnyolcezer főnyi közönség előtt játszották 
le, ii novég király és a trónörökös jelenlétében. 
A meccset 3:1 (1:0) arányban a norvégek nyer
ték meg. A norvégek góljnil Eynar, Andersen 
és Jorgensen rúgta, a svédek góllövöjc Hansson 
volt.A nagy mérkőzést megelőzően, a két or- 
szi'g B) csapatai játszottak. Itt a svédek győz
tek 2:0 (2:0) arányban.

NURMI ISMÉT A RÉGI GÉPEMBER.

Stuttgartból jelentik: A VFB Stuttgart és 
Kickers együttesen rendezett atlétikai mér
kőzésen Panvo Nurmi, a finn gépember az 
5000 méteres sikfutásban 1i perc 51.2 mp-es 
kitűnő idővel 30 méterrel megelőzte Schaum- 
burgot, a kiváló német távfűtőt, akinek 
ideje 15 p. Ott mp. volt. A 3. helyre Hellpap 
futott be, ideje 15 p. 54.3 mp., vagyis pon
tosan 1 perccel rosszabb mint Nurmi ideje. 
llellber, u másik kiváló német futó 1500 
méternél a versenyt feladta. A 4X100 m-es 
stafétát a frankfurti tintracht együttese 
nyerte 42.5 mp.-cel a stutlgurti Kickers 
előtt.
AZ OLASZ ATLÉTÁK 31 PONT KÜLÖNBSÉG

GEL GYŐZTEK SVÁJC ELLEN.
Bernből jelentik- Vasárnap nagy érdeklődés 

mellett tartották meg a nyolcadik Olaszország— 
Svájc atlétikai versenyt, melyet az olaszok 
04.5:63-5 arányban a maguk javára döntöttek 
el A verseny alkalmával n svájci Rie.se 18745 
méterét ugrásával uj svájci inagasugró-rckordot 
állított fel. Győztesek: 100 m- Maregattl 10.6 
inp. 200 m: Toettl 214 mp. 400 m. Tavcrnari 
50.2 mp. 800 m: P. Martin (Svájc) 1:57.2 p.

TSKINTM MKO FÖLÖM ML*

Vlctoria BÚTOR ^szaténját
VILMOS CSASXAR-UT S. Órtsal vMasstélt. tttssletre te.

JÓZSE FVÁROSI BUTOR-aruhaz
Hn'nrf jót, letntcerhben vibitmlhat * tevkedre 
UW> rtMlM" te. HBtBvKi aea alaamaster- 
*•4 NepMioba* u. xl (Nea-seU Sziobádöl 1 &vrc)

Magyarország 12:8-ra vezetett.
1 km-es flyer-verseng. 1. Dusika (Ausztria), 

2. Schaffer (Ausztria). 3. Szűcs (Magyarország). 
Ausztria ragadta magához a vezetést 16:15 
pontaránnyal.

Pontverseny (12 kör): 1. Schaffer (Ausztria),
2. Dusika (Ausztria), 3. Sloll (Ausztria), 4. 
Szűcs—Németh (Magyarország. Ausztria 22:18- 
ra vezetett

Tandem verseny: 1- Schaffer—Dusika
(Ausztria). 2 GyŐrffy—Pelvássy (Magyarorsz.),
3. Sloll—Swoboda (Ausztria). A magvarok má
sodik tnndemje szállítás közben megsérült és 
nem állhatott ki.

1500 m: Furla 4:05 mp. 5000 m: Boero 15:35.2 
mp.é'XjÖO m staféta: 1. Olaszország 3:23.5 mp, 
2. Svájc 3:30,2 mp. 110 m gát: Facclli 15.2 mp. 
iOO m gát: De Negrl 55 0 mp. Magasugrás: Rlese 
(Svájc 187 5 cm Gerelyvetés: Dominutti 59.75 
in. Távoliigrái. Ma’Tei 109 cm. Rúdugrás: Meyer 
(Svájc) 372 cin. Dtszkostvefés: Pighl 4258 m. 
Sulydobás: Zeit (Svájc) 13.86 m.

Esti Hereskedelmi szak- 
tailfAl VSim a Budapesti Karos luIrlVlJíllil kedelmi Akadémián 

(75-lk tanév)
rártyek- Htinvvvitel (nsérlrgM>erk«ina<^s, 

Atlrft módszerek ts). keresk. számtan, 
keresk. «*an>smereteM keresk- le
velezés stb.

leállás. Hetenklm -szer. es,r fe> i 9-i 
(■zsrdn és szómba' kivételével).

Megnyitás: Október t-én. cetittírtökön.
Helrn fások Szept. óétól d. e. R-1-lg es 

este tél 7—R-f"
V . Aikotmftn.v-ntca 11. telefon Kot. 70-5-47. 

rdUkortoti a aortásnál.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X 
egyetemi versenyen. Pécsről jelentik: Vasár
nap délután rendezte a PEAC kerületi atlé
tikai versenyét, amelyen több kerületi re
kordot javítottak. Eredmények: 100 m. sik
futás. 1. Rekcttyés PEAC 11.1 mp. Kerületi 
rekordl Távolugrás 1. Megyeri PEAC 697 
cm. Gerelyvetés. 1. Balázs PEAC 54 m. 72 
cm. Kerületi rekord! Magasugrás. 1. Stumpf 
PEAC 184 <*m., 2. Bodóssy PEAC 184 cm., 
3. Losonczy PEAC 175 cm. Az ötös csapat 
átlageredménye 175.8 cm volt. 200 m. gát
futás. 1. Bodóssy PEAC 28.8 mp. Kerületi 
rekord! Ar atlétikai verseny után játszotta 
le a PEAC I. osztályú amatőrbajnoki mér
kőzését a KTSE csapatával, a mérkőzés 0:0 
arányban döntetlenül végződött.

X A villamos-vlzlpólócsapat kikapott Sze
geden. Szegedről jelentik: Vasárnap játszot
ták le az I. osztályú vizipólóbajnokság 
utolsóelőtti mérkőzését a SzUE és a BESZ- 
KÁRT csapatai. A Speidegger Ernő által ve
zetett mérkőzést a SzUE 5:0 (3:0) arány
ban megnyerte. A gólokat Herendi II. (2), 
Wannie II. (2) és Wannie I. dobták.

X A harmineötéves KAOE jubllárls köz
gyűlése. Vasárnhp délelőtt tartotta a KAOE 
fennállásának 35-ik éves jubileumát köz
gyűlés keretében. A nagymuitu klub jubi- 
láris közgyűlésén igen sok társadalmi és 
sport előkelőség jelent meg. A közgyűlést 
Ugrón Gábor dr., a KAOE védnöke nyitotta 
meg, aki beszédében méltatta az egyesület 
majdnem négy évtizedes munkásságának 
eredményeit. Görgey István diszelnök be
széde után Zsarnáczag János a BLASz üd
vözletét tolmácsolta, Bajő Károly a MASZ, 
Raggambi István pedig a BBTE nevében 
üdvözölték a jubiláns egyesületet. A közgyű
lés végén megtartották a választásokat, 
amelyek eredménye a következő: Védnök: 
dr. Ugrón Gábor, diszelnökök: dr. Désy Géza, 
dr. Görgey István, Scheuer Róbert. Elnök: 
Kiinger Pál. Társelnökök: Román Ernő, dr. 
Stjeincr Gyula, Szigeti Vilmos, Tárkány 
Jenő. Az elnöki tanács társelnökei: Biliti- 
Horváti) János, dr. Krompaszky Miksa, Ncy 
Rezső, Schnelier Dezső, Fényes László. 
ügyvezető elnök: László Lajos. Alelnökök: 
Feitl Ervin, Gerö Mór, Keleti Ferenc, Vajda 
Andor, Vida Gyula, Vida Soma. Klub-igaz
gató: Kovács Leó. Főtitkár: Lumpért Jenő. 
Ellenőrök: Vida Béla és Magyar Lajos.

X végleg megnyerték az Inese-serlegcL Ar 
Újpest—Hungária mérkőiéa félidejében futották 
le a Lapterjesztők 5X400 méteres stafétáját az 
Incre-serlegért. A versenyt, amelyen tiz csapat 
vett részt. Az Ed stafétája nyerte 4 p. 56 mp-el 
s miután az Idén sorrendben már harmadszor 
győzött, végleg megnyerte a serleget. Második 
a Pesti Hírlap stafétája 4 p. 53 mp-el. Harma
dik a Pestet Lloyd.

X Meglndnllak a magyar ncmietkttal golf
bajnokság küzdelmei. Vasárnap indultak meg a 
magyar ucmzelköri golfbajnokság küzdelmei. 
Az első és második forduló lejátszása u(4n 
Lauber Détső, Kovács Jenő dr., Rakovszky Ist-

> vén és Sascha Schubert (Prága) kvalifikálta 
■ magát ez elődöntőbe. A női bajnokság első for

dulójában Stáoay Béláné, Lacská Vilmos né és
> Marié Wolff (Bécs) győzőit. A versenyt hétfőn 
1 folytatják.

Kerületi rekordok dőltek halomra a pécsi

Gátolt és továbbrobogoft 
egy rejtélyes automobil 

Valószínűleg lopott volt az autó, amely egy ötéves kisfiút 
ütött el Pilisvörösváron

lopott automobillal történt a gázolás.
Nem sokkal ugyanis a gázolás után a kör- 
nyékre kiküldött csendőrjárőr az ut szélén 

egy gazdátlan automobilt talált, 
ugyanekkor bejelentés érkezett a rendőr
ségre, hogy Hubltk Károlynak, a budapesti 
német birodalmi iskola igazgatójának gép
kocsija eltűnt. Hublik családjával Pest kör
nyékére rándult ki autón, s mialatt Vácott 
tartózkodtak,

ellopták az autójukat.
A további nyomozás során most azt igye
keznek megállapítani, hogy a gázolás. I nem 
messzire talált autó valóban Hublik Károly 
tulajdona volt-e. A nyomozás nagy eréllyel 
folyik.

Vasárnap az esti órákban megdöbbentő | 
autóaázolásról tett jelentést a pilisvörösvári 
csendörőrs a budapesti főkapitányságnak. . 
A jelentés szerint, az esti órákban Pilisvö- 
rösváron haladt át egy magánautó. Sebesen I 
robogott keresztül az automobil a falu fő 
utcáján, amikor az egyik ház előtt

az ut Mólén játszadozó egyik kisgyerme
ket elgázolta.

A kisgyermek véresen terült el az utón, az 
autó azonban nem állott meg, hanem to
vábbrobogott. A kisfiú segélykiáltásaira a 
szomszédos házakból kirohantak az embe
rek, akik azonban már nem tudták megálla
pítani az autó rendszámát, csupán annyit 
láttak, hogy

Bp. jelzés volt a robogó gépkocsin.
A csendőri jelentés egyelőre csak annyit kö
zölt, hogy öt év körüli kisgyermeket gázolt 
el az utó, azonban a gyermek neve még nem 
ismeretes. Az elgázolt kisfiút beszállították 
a kórházba, ahol megállapították, hogy 

súlyos sérüléseket szenvedett.
A csendőrség megindította a nyomozást, 

amely rövidesen érdekes adatokat állapított 
meg. A nyomozás megállapítása szerint min
den valószínűség szerint

Tavasszal valószínűleg nem lesznek 
Becsben lóversenyek

A bécsi Jockey Club likvidálja a freudenaul üzemet
Bécs, szept. 27.

(Bécsi szerkesztőségünktől.) Már az őszi ló
versenyszezon elején nyíltan beszéltek Bécs
ijén, hogy a „Jockey Club" megunta a freuden- 
aui versenyekre való állandó ráfizetést és ha
valahonnan sürgős segítséget nem kap, ugy 
— bár presztizsokokból az őszi versenyeket 
még megtartja — tavaszra feloszlatja verseny
osztályát,

beszünteti a freudenaul versenyeket és likvi
dálja az egész tizemet.

Az úgynevezett „Rennsektion" beszüntetése 
természetesen nem jelenti magának a klubnak 
feloszlatását Is. — Ellenkezőleg. A vezetőség 
fenti intézkedésével azt akarja elérni, hogy a 
k|ub passzív osztálya ne terhelje továbbra is 
annak egész vagyonát és a lóversennyel szem
ben indifferens tagjait.

A vezetőség nézete szerint a ráfizetésnek 
oka a horribilisán magas adókban rejlik. Az 
utolsó évek jövedelmeit teljes egészükben a 
különböző állami és városi adók fedezésére 
fordították és a deficit eddig meghaladja a 
fíOO.OOO schillinget. Nézetük szerint a klub nem 
fedezheti továbbra is sajátjából a passzívákat 
és amennyiben nem kap állami támogatást, 
akár szubvenció, akár adóelengedés formájú
ban, ugy kénytelen beszüntetni az üzemet. 
Arra ugyanis a mai nehéz gazdasági viszonyok 
között gondolni sem lehet, hogy az ismert adó
terhek mellett vevő vagy bérlő akadjon a freu- 
denaui pályára.

A Jockev Club vezetőségének felfogásával 
szemben egyes szakemberek véleménye sze
rint az összeomlásnak nem tisztára csak a 
magas adók az okozói, hanem az a tény, hogy 
az utolsó években mindinkább kisebb érdeklő 
dés mutatkozik a bécsi közönség részéről a ló- 
versenyek iránt. Egy-egy szép vasárnapi ver
senyen alig 5—6000 főnyi publikum gyűl ös»- 
sze, tehát a fele A?m annak, mint amennyien 
egy közepes érdekességü labdarugómérközésl 
néznek végig. Az idei szezon kluját, a híres 
bécsi derbgt mindössze 15.000 ember nézte vé
gig és a tőtallzalör forgalma nem egész 200 000 
schillinget tett ki. (Békében átlag egy millió 
koronát, vagyis 1,400.000 schillinget forgalma
zott a toti.)

Az Istállótulajdonosok körében természete
sen élénk érdeklődéssel kisérik a fejleménye
ket és amennyiben feloszlnna Frcudcnau,

ugy a béc l Istállók legnagyobb része 
Budapestre fog költözni,

egy-kettő kivételével, akik Prógát választanák 
székhelyül.

Magyar Légiforgalmi Rt
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DÜsiaMsért fordnljon mAIIIIM eestiljuokbes. 
Tekfom Aol. BS-S-W.

— Borzalmas kéjgyilkosság egy négyéves 
kislányon. Helyrédből jelentik. A délszerbiai 
Bitoljéban borzalmas bűntett tartja izgalomban 
a lakosságot A négyéves Bunika Rajdarona 
három nappal ezelőtt eltűnt a szülői házból. 
Szombaton egy kukoricásban megtalálták a kis* 
lány holttestét. A gyermeken erőszakot követ
tek el, azután tüzes szénnel megégették egész 
testét. Az emberi szörnyeteg végül szerencsét, 
len áldozatát megfojtotta és a holttestet elhur
colta a kukoricásba.

A Jockey Club vezetősége még augusztus hó
napban megkezdette tárgyalásait illetékes ha
tóságokkal a segélyezésre vonatkozólag, amik 
azonban, értesüléseink szerint, nem vezettek 
eredményre. Közbejött azóta Gén/, az utolsó 
nemzetközi kölcsönnel kapcsolatos nagy sza
nálási akció és leépítések az állami budget 
egész vonalán és ebben a pillanatban nagyon 
kevés remény van arra, hogy akár az állam, 
vagy Bécs városa segítségére lehetne a megszo
rult Freudenaunak. A Jockey Club titkárságá
nál szerzett információnk alapján a helyzet « 
mai napig nem változott és a vezetőség meg
marad régebbi álláspontja, a likvidáció meb 
lelt, ha kívánságát nem teljesítik.

Budapesti lóversenyek
Szép 1 üzdelem után Jósnő 
nyerte a fróf Károlyi Gyula 

emlékversenyt
Nagy érdeklődi, előzte meg a kétéves kan. 

cák legértékesebb küzdelmét. A verseny érté
két fokozta, hogy a legfiatalabb évjáratban a 
kancák fölényben vannak a ménekkel szem
ben, a Károlyi-emlékverseny pedig a pálya 
három legjobb kétéves kancája között húzta 
meg a mértéket. A mindvégig izgalmas küzde
lemből nyakhosszal Jósnő került ki győztesen 
Díva és a nagyszerű formát futó osztrák Gin 
elölt. Adagio egy pillanatra sem játszott ko
moly szerepet a versenyben. A program többi 
száma nívós sporttal s többnyire a favoritok 
győzelmével vette körűi a nap eseményét. 
Admirális, Daru, Tiró és Rensaissance köny- 
nyen nyerték versenyeiket, a hatodik futamban 
azonban Obsitost saját istállótársa Tihany erős 
harcra, végül pedig holtversenyre kényszeri- 
tette. Érdekes eseménye volt a napnak Renais- 
sance könnyű győzelme, mert furcsa kis ügyet 
tisztázott. A szeptember 12-iki handicapben 
ugyanis Renaissance előző jó futása és otthoni 
még jobb próbája után Kaszián Ferenccel is
tállója nagy bizalmával Indult, de érthetetlenül 
gyatrán szerepelt Renaissance tulajdonosa 
annyira gyanúsnak találta Kaszián lovaglását, 
hogy nem akarta többé lovaira ültetni, s ettől 
csak azért állott cl, mert az istálló menedzsere 
teljes jóhiszeműséggel nem Kasziánban, hanem 
Renaissance hanyatlásában vélte megtalálni a 
hibát. Renaissance ma ugyancsak Kasziánnal 
játszi könnyedséggel nyert, tehát a jószemű 
owner nem tévedett. Az ilyen dolgok könnyen 
megismétlődhetnek, ha nz illetékesek nem ta
lálnak benne kivetni valót. A részletes ered
mény a kővetkező:

1. FUTAM. 1. Kengyeli ménes Admirális 
(7:10) Gutái 2. Kereső (12) Horváth K. 3. 
Georgette (0) Tuss. F m.: Betyár, Torontói. 
Tót. 10:15. 14. 37. IL FUTAM. 1. Reeves H-né 
Daru (3) Teltschik 2. Diadal (4) Sejbal. 3. 
Funny Faré (6) Klimscha. F. m.: Árosa, Ararat, 
Repris, Búzavlnig, Szittya, Világos, Hndzsi 
Halef, Pervesztes. Tót. 10:52, 18, 21, 26. III* 
FUTAM. 1 Sohiffcr M. Jósnő (1%) Blackburn.
2. Díva (7:101 Csapiár. 3. Gin (10) Tuss. F. m.: 
Adagio. Tol. 10:35. IV. FUTAM. Győrffv L-«é 
Tiro (pari) Fodor. 2. Komámuram (1%) K,l“ 
szián F. 3. Levendula II. (5) Klimscha F. m-t 
Nimolé. Tót. 10:23. V. FUTAM. 1. Mr. Corncr 
Renaissance (3) Kaszián F. 2. Suta (3) Róna.
3. Fiam mén (20) Egedi F. m.: Kobenzl, Nlr» 
vana, Robogó, Puszta, Herbstzeitlose. Cipou» 
Tearózsa. Tót. 10:48, 21, 20, 61. VI. FUTAM.
1. Issekutz Gy.-né Tihany (6) Balog és Obsitos 
(3) Csuta holtversenyben. 3. Csopak (l*/»)
tai. F. m.: Katáng. Péter, Verlty, Szeles IIU 
Samara, Cél latos, Takarodó, Fuvolás. Tót. 10. 
52, 84. 21, 17. Kettősfoqadás a Daru-Renalssanci 
doubléra 5:111.00.  .

A iMrkMitéUrt ktadiiért ‘
Dr. ELEK HUGÓ •
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