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Elfogták az újpesti 
lövöldöző merénylőt
Statárium elé kerül, de nem anasztlák fel, mert csak 19 éves

Öten 1 i r a banditák, négyen hurokra kerültek
Negyvennyolc őrá sem telt el, hogy az 

újpesti Kössuth-pvdika gyógyszerészsegédjét 
Petres Antalt lelölték és lázas és izgalmas 
hajsza után máris rendőrségre kerültek a 
banditák. A pénteken elfogott Bárány Ernő 
után

vasárnap hurokra került Havlich Fe
renc 19 éves asztalowgéd, aki revol- 
vergolyóval lelerltette Petres Antal 

gyógyszerészsegédet.

Hajnali rablófogás a bokorban
Bárány Ernő, akit a Kossuth-patika előtt 

elfogtak, az újpesti kapitányságon azt val
lotta, hogj’ két társa volt, Havlich Ferenc 
és Steiner József, akik közül Havlich hasz
nálta a fegyverét, Több bűntársról nem 
akart tudni.

Vallomása alapján Dorning Henrik dr., 
főkapitányhelyettes, a bűnügyi osztály fő
nöke széleskörű nyomozást rendelt el és a 
detektívek egész serege hajszolta a mene
külőket Budapesten és a pestkörnyéki vá
rosokban. Györffy Aladár dr., rendörtaná- 
csos, a sérülési csoport vezetője kiadta az 
utasítást, hogy

főként Rákospalota környékét tartsák 
szemmel,

meri Havlich rákospalotai és alighanem 
ezen a környéken bujkál.

Vasárnap hajnalban 4 órakor Elek István 
rendőrörmester ellenőrző körútját végezte 
Rákospalotán, a Széchenyi-téren, mikor 

gyanús zörejt hallott egy bokorból.
Óvatosan odalépett s legnagyobb meglepe
tésére azt látta, hogy a bokorban ijedten 
lapul meg egy régi ismerőse, akit különféle 
ügyek miatt már többször előállított a rend
őrségre:

Havlich Ferenc, az újpesti revolveres 
bandita.

A rendőr elkapta a karját. Havlich zsebé

A revolveres merénylő vallomása
Havlich Ferenc az elfogott bandita Vogl 

József dr. rendőrkapitány előtt részletes, 
töredelmes beismerő vallomást tett és el
mondotta a rablótámadás hiteles és pon
tú.történeté*,  amely valósággal vetekszik az 
amerikai kalandorregényekkel.

Előadja, hogy Báránnyal és Steinerrel 
együtt egy képes hetilapban cikket olvas
lak arról, hogy

Madagaszkár szigetén milyen jó világ 
van,

az emberek kincskcresésből ^Inek. Elhatá
rozták, hogy kivándorolnak Madagaszkárba. 
Útiköltségük azonban nem volt és elszánták 
magukat, hogy akármilyen uton-módon 
pénzt szereznek.

Rablásra gondoltak és több helyen te

Kiderült az Is, hogy a banditák 
nem hárman voltak, hanem lilén

és rövidesen elfogtak közülök még kettői: 
Tóth János 19 éves borbélysegédet és For- 
kas István 24 éves boíTörl, úgyhogy vasár
nap délben az öt bandita' közül négy már 
a főkapitányság rabja volt és csak az ötö
dik, Steiner József 21 éves szabósegéd 
hiányzott, aki után nagyszabású hajlóvadá
szatot folytatnak.

hez nyúlt, revolvert rántott, de a rendőr 
idejében le fegyverezte,

összekötözte és bevitte az újpesti kapi
tányságra,

ahonnan, a főkapitányságra kísérték. Már 
az utón bevallotta, hogy nem igaz, amit 
Bárány Ernő mondott, nem hárman, hanem 
öten voltak, a rablásban résztvett még Tóth 
János és Farkas István is.

Még két rabié kerül hurokra
Havlich Ferenc nagy meglepetést keltő 

vallomása után most már intézkedtek, hogy 
állítsák elő Tóthot és Farkast, akiknek a 
szerepéről mindaddig nem tudtak, amig a 
merénylő nem árulta el őket.

Angyal László és Horváth Vendel főfel
ügyelők emberei végigrazziázták Újpestet és 
környékét és

vasárnap délben egy újpesti vendéglő
ben megtalálták Tóth Jánost és Farkas 

Istvánt.
A két rabló nyugodtan ebédelt, mikor a 
detektívek rajtuk ütöttek. Nem is kísérel
ték meg a menekülést, szó nélkül megadták 
magukat. A detektívek szijbilincset burkol
tak a kezükre és a főkapitányságra vitték 
őket, ahol már javában folyt Havlich Fe
renc vallatása.

A revolveres merénylő vallomása.

repszemlét tartottak. Végül 
kiszemeltek cgv rákospalotai villát.

A villában egy idősebb házaspár lakott. 
Arra gondoltak, hogy ezeknek sok a pénzűk. 
Ugy tervezték, hogy kloroformot szereznek, 
éjszaka bemásznak a villába, elkóbitják a 
házbelieket és kifosztják a lakást. Steiner, 
aki szabósegéd,

sapkájuk belsejéből álarcot készített 
számukra.

Az álarc megvolt s most már hozzáfogtak 
a kloroform megszerzéséhez.

Belevonták a tanácskozásba még kél 
barátjukat. Tóth Jánost és Farkas Istvánt 
is. Végül kisütötték, ho?v kloroformot is 
csak rablással lehet szerezni, tehát

kifosztottak egy patikát.

i

Kiszemelték az újpesti Kossuth-győgyszer- 
tárat. Ehhez azonban — gondolták — fegy
verre is szükség lehet. Havlich fölkereste a 
nagvnénjét. azt mondotta száz pengő óvadék 
fejében állást tudna kapni, mire a nagy
nénje adott is neki száz pengőt. Ezen a 
pénzen

Farkas István revolvereket vásásárolt 
és szétoszlottá köztük. Hárman kaptak 
pisztolyt: Havlich, Bárány és Steiner.

A rákospalotai erdőben fegyverpróbá
kat tartottak

Engem nem lehet felakasztani — mondja 
a lányosképü bandita

Amig Havlich Ferenc vallomását jegyző 
könyvbe foglalták, azalatt más rendőrtiszt
viselők részletesen kihallgatták Tóth Já
nost, Farkas Istvánt és Bárány Ernőt is. A 
fiatalemberek teljesen egybehangzóan adták 
elő a történteket, ugy, hogy az eset képe 
már tisztán áll a rendőrség előtt.

Havlich és társai mind fiatalos külsejű, 
tipikus kültelki kopott ál-elegánciával öltö
zött suhancok. Egyik sincsen állásban, Hoz
zátartozóik tartják el őket.

A lányosképü, szőkehajti, vézna Hav
lich Antal.

aki közvetlenül közelről lőtt rá Petres 
gyógyszerészre, cinikusan viselkedik.

— Legföljebb a staláriális bíróság elé ke
rülök — vonogatta a vállát — nem félek, 

engem nem lehet felakasztani,
még csak 19 éves vagyok.

Petres Antal gvógvszerészsegéd vasárnap 
visszanyerte eszméletét és a rendőrség ki
hallgatta. A merénylet áldozata ugyanúgy

A „csereáru" pénzügyminiszter 
optimista nyilatkozata 

az ország jövőjéről
Rosszabb, mint a tavalyi szituáció, már nem jöhet..."

A Neues Wiener Journal vasárnapi szórna 
érdekes interjút közöl. A beszélgetést a bécsi 
lap munkatársa a jelenleg Karlsbadban tar
tózkodó

KORÁNYI FRIGYES báró pénzügy
miniszterrel 

folytatta.
A beszélgetés elején a pénzügyminiszter 

elmondotta, hogy
ő mint ,.cscrcáru“ érkezett Karlsbadha. 

Magyarország ugyanis megállapodást létesí
tett Csehszlovákiával, amelyben nagyobb 
gyümölcs- és paprikaszállitmány ellenében, 
a másik szerződő állam viszont, a csehszlo

és végül pénteken elindultak, hogy végre
hajtsák kalandos tervüket. Haollch, Steiner 
és Bárány berontottak az üzletbe,

Tóth pedig kívül őrködött,
nehogy valaki megzavarja ökot.

— A gyógyszerész ur — mondta Havlich 
— mikor meglátta kezemben a revolvert, 
utána kapott, mire én elsütöttem. Utána

nagyon megijedtem, 
elmenekültem s bujkáltam, mig el nem fog
lak.

adta elő a történteket, mint a rablók.
Havlich Ferencet rablás és szándékos 

emberölés kísérlete miatt fogják letartóz
tatni és

soron kívül adják át az ügyészségnek, 
mert cselekménye staláriális eljárás alá 
esik.

Farkas sofför bünsegédi bűnrészessé# 
mialt kcriil letartóztatásba a revolverek 
megszerzése miatt, Farkast és Tóthot rab
lásért tartóztatják le.

A rendőrség most azt is kutatja, 
nlncs-e közük az elfogott suhnneok- 
nak az utóbbi időben történt és eddig 
még kinyomoznllan rablásokhoz: a Ll- 
pót-köruti és Klnuzál-téri bankrablás
hoz és az újpesti postahivatal meg

támadásához.
Ugyanekkor nagy eréllyel folyik n hajtó

vadászat a mének ülőfélben lévő ötödik tet
tes, Steiner József után is.

vák fürdőkbe igyekvő magyaroknak biztosit 
ellenszolgáltatást. így azután létrejött a 
csereforgalom a két ország között és ennek 
során juthatott ki a magyar pénzügyminisz
ter Karlsbadba.

— Hát ez bizony — folytatja tovább 9 
magyar pénzügyminiszter —

elég középkori metódust
Azonban szükség törvényt bont, egvebet mit 
lehelne csinálni? Ez a rendszer azonban 
egyedül is igen meggyőzően bizonyítja az 
államok közötti devizaforgalom mai állapo
tának tarthatatlanságát,

A beszélgetés további részében Korányi
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báró részletesen boncolgatta n mai deviza- 
nehézségek okait és rrra a megállapítási a 
jut, hogy

a kivezető ut egyedül a kölcsönöa biza
lomban éa a becsülete® egv üttmüködés- 

ben van.
Ennek nzo bán minél hamarabb be kell kö
vetkeznie, hogy nz érdekelt államokat még 
pagyobb és még súlyosabb áldozatoktól 
megkímélje.

— Kegyelmet uram, Magyarország túl 
van-e már a krízis mélypontján, uagy pedig 
o: állapotoknak további rosszabbodása vár- 
hatót — kérdezte ezután a német lap mun
katársa.

— Az elmúlt télen nem tudtuk, hogy mi 
lesz a hideg évszak végén, — mondotta a

Kiélesedett a választási harc 
a mezőcsáti kerületben 

Vitéz Purgly Emil körútja a kerületben Mindkét jelölt 
kellöszáinu ajánlást adott be

A mezőcsáti kerületben most már teljes erő
vel megindult h választási küzdelem a két je
lölt: Purgly Einll földművelésügyi miniszter és 
Eckhard Tibor miskolci képviselő közölt.

Az elmúlt kel ünnepnapon mindkét jelölt ré
széről elhangzottak n programbeszédek, szom
baton beadták az ajánlásokat.

Purgly Emil Ivén körülbelül háromezer 
aláírást adtak be, míg Eckhard Tibor aján 

■> Idki Ivét több mint ezren íríík alá.
A.kerület nyugalma teljesen fel van forgatva 
és különösen Eckhardlvk folytatnak hallatlanul 
éles harcot, míg Purgly Emil hívei csöndesen 
de unnál hatékonyabban dolgoznak a földmi- 
vdésügyi miniszter érdekében.

Purgly Emil szoiubulon Tiszadoroginán és 
Tlszabábolnán tartott prograinbeszédet.

Es a két község teljes egyetértéssel a föld- 
mivelésttgyl miniszter mellé állott, 

e választók klvélcl nélkül aláírták a miniszter 
ajánlását s ezekben a községekben Eckhardték 
egyáltalában nem számíthatnak szavazatra. 
Mindkét községben nngy lelkesedéssel és szere
tettel fogadták Purgly Emilt programbeszédé 
alkalmából. Dorogmán Szendrey László refor
mátus lelkész üdvözölte a minisztert, majd 
utána vitéz Purgly Emil mondta ei programba- 
srédét, melyben különösen azt hangsúlyozta, 
hogv egé«? életében a mezőgazdaság érdekében 
dolgozott, mert mindig azt turlotta, hogy ennek 
az országnak a sorsa a mezőgazdaság jólétén 
épülhet fel. Részletesen és nagy hálós mellett 
Ismertette n különböző kereskedelmi szerződé
sek körül elért eredményeket és éppen ezekre 
ae- ■ eredményeket - hivatkozva, hangsúlyozd 
hogy nem szaluid megbontani a mezőgazdasá
got művelők egységét és különösen u gazda és 
a mezőgazdasági munkás közötti teljes harmó
niát kell kiépíteni és teljes mértékben biztosí
tani. Rámutatott arra, hogy már hónapokkal 
ezelőtt intézkedett az ottani árterületnek a 
földművelés részére leendő megmentése érde
kében és sikerült elérnie,

hogy a védőgátak építésével a vidék la
kosságúnak a mimkója megmentessék és 
ezzel természetesen sikerülni fog bizonyos 
mértékben Jobb viszonyokat teremteni, 

mint eddig, amikor hiába vetettek, mindig csak 
az árvíz uratolt Bejelentette egyszersmind. 
hogy a télen megkezdődik u falusi lakosság 
minden rétegének szakszerű felvilágosítása a 
termelésre vonatkozólag, inért aki termel, az ne 
ezt termeljen, ami neki tetszik, hanem, ha el
adni akar, olyant termeljen, ami a vevőnek 
kell. Kifejtette azutón, hogy e gazdaközönség 
jóléte is csak ugy érhető el,

ha az Iparosokat és kereskedőket testvéré
nek tekinti éa ■ nemzeti munkát azokkal 

egyetértésben végzik el.
Kijelentette még a miniszter, hogy nem követi 

pénzügyminiszter. —' Most azonban azt hi
szem, hogy

roMzabb, mint a tavalyi szituáció, már 
nem jöhet.

Nagy áldozatok árán Ugyan, de sikerűit az 
államháztartást egyensúlyba hozni és az in
flációt elkerülni. Eltekintve előre nem lát
ható véletlenektől, a magyar államháztartás 
n minden téren véghezvitt takarékosság se- 
giíségével bizalommal nézhet a jövőbe. Ter
mészetesen ezt relatíve kell érteni, hiszen 
egy nép jószándéka mindehhez nem elég, a 
jövő a közös munkától függ. Egy bizonyos.

infláció Magyarországon szóba sem 
jöhet.

A pengő belföldi vásárlóértéke erős, állan
dóan erősödik és tart továbbra is. 

azoknak a példáját, akik hangzatos és bevált
hatatlan ígéretekkel járjak a kerületet, mert ő 
csak olyan ígéreteket tehet, amelyeket teljes 
egészükben meg is fog tartani.

A szép számmal egybegyüit választók nagy 
lelkesedéssel ünnepelték Purgly Emilt program
beszédének befejezése alkalmával, majd Fe 

iketc Lajos, Csizmadia András, Palócai Dénes 
és Borbély-b.Xiczky Emi) főispán felszólalásával 
véget ért a vólasztógyülés.

Innen vitéz Purgly Emil és kísérelő Tisza- 
búbolnára ment ahol megérkezése utón nem
zeti viseletbe öltözött lányok serege virágokkal 
halmozta el h minisztert, aki programbeszédé
ben itt is elmondotta, hogy teljes mértékben 
együttérez a gazdaközönséggel, mert mint régi 
gazda, maga is tudja mindazokat a bajokat, 
amelyek ma a magyar mezőgazdaságot nehéz 
helzetbe vitték. De élete feladatának tekinti, 
hogy amit lehet a mai világválság közepette is. 
meglegyen a gazdaközönség érdekeiért, hang
súlyozván itt is, hogy azért nem szabad megfe
ledkezni az iparosokról és kereskedőkről sem. 
Mégis a? alapvető fundametumnak a mezőgaz
daságot tartja, mert

ha a gazdának jól megy, akkor mindenki
nek jól megy ebben az országban.

A miniszter nagy tetszéssel fogadott beszéde 
után felszólalt Csizmadia András és Patacsi 
Dénes, majd utánuk Temesváry Imre, Krüger 
Aladár, Káger József országgyűlési képviselők 
és Borbély-Maczky Emil főispán.

Bessenyeii András kisgazda köszönte meg a 
miniszernek a programbeszéd elmondását és 
PZíCl a »?pn\búti program véget is ért. A föld 
mlvclésügyi miniszter innen Mezőcsátra ment, 
ahol ebéddel vártók.

Vasárnap folytatta körútját Purgly Emil n 
kerületben. Délelőtt Mezőcsáton. majd Tisza- 
keszin, utána Ónodon és Ároktőn tartott pro
gram beszédet

Valamennyi kézségben nagy szeretettel és 
lelkesedéssel fogadták;

ezzel azután a nyilvános gyűléseken való kor
teskedés be Is fejeződött és most már csak 
csöndes ngitáció folyik a vasárnapi választásig.

Eckhardt Tibor már szombaton megkezdette 
S vasárnap he is fejezte körútját a kerületben 
S este haza is utazott Budapestre Minden köz
ségben sokat! hallgatták az ellenzéki szónoko
kat, nkik főképpen azt hangoztatták,

hogy két hónapon belül megbukik a kor
mány, a független kisgazdapárt kerül ha
talomra és ebben az esetben megint sok 
pénze lesz a gazdának, mert elengedik az 

adósságokat.
Ezek a kijelentések természetesen nagy tet
szésre találtak, bár éppen ezeket az ígéreteket 
erőteljesen megcáfolják vitéz Purgly Emil gyű
lésein az egységespárti képviselők.

lás a Duna felé, melynek minőké*  oldalát belát
hatatlan hosszú vonalban elleptek azok, akik a 
tiz órakor kezdődő

tűzijátékban akartak gyönyörködni.
Megteltek a sétahajók te, amelyek.pazarul kivi
lágítva imbólyogtak a tündér! fényességekben 
ragyogó Dunán

A vidéki városokban Is mindenütt mozgalmas 
volt Széni István ünnepe. Dombóváron a város
házán a kitüntetett sokgyaámekcs anyákat ünne
pelték. Donyhádon ünnepi mise volt, míg a 
szomszédos Kóty községben leleplezték a Hősök 
Emlékművét. Kiskörösön az összes templomok
ban ünnepi mise volt. Székesfehérvárott mint a 
város alapitójának emlékét ünnepelték István ki
rályt és ünnepélyes körmenetet tartottak, melyet 
szentmise követett. Békéscsabán országos dalos
ünnepet rendeztek István király ünnepe alkal
mából, amelyen húsz vidéki város képviseleté
ben, mintegy ezer dalos vett részt.

A külföldön élő magyarok szintén kegyelettel 
ünnepelték meg Szent István napját.

Pécsben, Rómában, Szófiában a magyar koló
niák részére ünnepélyes istentiszteleteket tartot
tak. Londonban Bárdossy László követség! taná
csos fogadtatást tartott a követség palotájában.

Szent Erzsébet 
szobrának leleplezése

A Szent István ünnep alkalmából a Szent Er
zsébet egyházközség a Rózsák-terén, a Szegény
ház-téri templom előtti parkban

szobrot emelt Árpádházi Szent Erzsébetnek.
a szegények védőasszonyának, amelyet vasárnap 
délelőtt ünnepélyes keretek között szenteltek fel 
s átadták a fővárosnak, amelynek képviseleté
ben Ripka Ferenc főpolgármester, Liber Endre 
alpolgármester, Némethy Károly és Kovácsházi] 
Vilmos tanácsnokok jelentek meg. Az ünnepé
lyes szentmisét Serédi Jusztinián biboros-herceg- 
prímás pontifikálla, majd ünnepi beszédet mon
dott. Gellért István nyugalmazott főiskolai igaz
gató beszédével átadta a szobrot a fővárosnak. 
Liber Endre polgármester a főváros nevében azt 
út is vette. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

Tisztavatás 
a Ludovikában

Szombaton délelőtt tartották meg (innepies 
külsőségek között a Lttdovika Akadémia végzett 
növendékeinek avatását. Az ünnepségen megje
lent Horthy Miklós kormányzó, József királyi 
herceg és Gömbös Gyula honvédelmi miniszter 
is. vitéz Jány Gusztáv hondvédezredes búcsúz
tatta az uj hadnagyokat akiknek nevében Ne
mes Lovász Olivér mondott köszönetét.

A kereskedők
Szent István-vására

Szomabton és vasárnap elözönlötték a fővár 
rost a külföldi és vidéki vendégek, akiknek .ked
véért tudvalevőleg felfüggesztették az üzletelt 
vasárnapi munkaszünetét. A budapesti kereske
dők tekintélyes része azonban nem élt ezzel a 
jogosítvánnyal és

zárva tartotta üzletét.
A Belvárosban és a nagykörúton végig minden 
második üzlet ajtaján ott függött a „zárva" 
tábla. A nyitva lévő üzletek legtöbbje tátongott 
az ürességtől akárcsak ugy,

mint egy rossz hétköznapon.
A harmincfokos hőségben tömött sorokban hul
lámzott a tömeg az utcákon, de a vásárlást je
lentő kis csomagok teljesen hiányoztak a járó
kelők kezéből, Delka, Sirály, Salamander, Etám 
üres, Kiss Ernő zárva. Sokan, akik kinyitottak, 
délelőtt tizenegy órakor bezártak.

Nem volt érdemei*  nyitva tartani.

Minden Üzenik nver!

útnál, központi fekvésben, mégis csendes, por*  
mentes, jólevegőjü helyen, Budapest legelők®*  
lőbb villanegyedében a hatholdas Batthyány*  
ősparkkal szemben. Nagyboldogasszony útja í. 
szám alatt épül tizenegyedik társasházunk, a 
„Riviéra" társasvilla. Mindössze 7 hároip-» 
négy-, ötszobás, napos fekvésű, olcsó ftxáru, 
elkülönített luxuslakrész, hatalmas védett log
giákkal, ruhatárral, lifttel, központ*  fűtéssel, 
saját kertrészekkel. Telekkönyvi tulajdonjog. 
Versenyen kivül álló építkezés. Előjegyzéseket 
már elfogadunk őzekre a páratlanul értékes 
ingatlanokra, amelyek áráért még üres telek 
sem volna megszerezhető.

Díjtalan prospektus, tervekkel

„Centrum"
Házépítő uaiiaiat
HOrllW miKlts-Ut 8. (Baa-au
Legjobbak,

legszebbek, 
legolcsóbbak 

a „Centivm" <5 ■ kfak^ *a

A körutakkal és a Belvárossal ellentétben a 
Rákóczi-uton a nagy áruházakban

tombolt a vásárlási kedv.
A Magyar Divatcsarnok főnöke Ruttkai Antal 
kijelentette, hogy nála a Szent István nap sike
rült. A vidékiek rengeteget vásároltak.

A Sternbergnél bábeli hangzavar volt. Az áru
ház zsúfolásig telt vásárlókkal, akik a vásárolt 
zenei instrumentumokat próbálgatták.

Ugyanilyen voit a kép a Coridn-áruházban s 
a többi ruházati cikket árusító Rákóczi-uti ke
reskedésben. A Kossuth Lajos-utcánál azután 
megbénult minden, csak a Fenyves Áruházban 
és a Párisi Áruházban volt forgalom.

Dolgoztak a mentők
A Szent István-napi körmenet alkalmával a 

mentők külön őrséget állítottak fel a körmenet 
útvonalán. A nagy hőség következtében igen sok 
dolguk akadt. Egymásután lettek rosszul az em
berek és különösen az iskolás gyermekek közül 
többen ájultak cl.

Százhúsz esetben nyújtottak elsősegélyt
a mentőorvosök, ezek közül azonban csak három 
volt sulyosabb eset, amelyeknél kórházba kellett 
szállítani az illetőket. Három leány került a kor
menet alkalmával napszurás következtében kór
házba. i

— Az Országos Gazda-Szövetség közgyűlése. 
Szombaton délelőtt a Hungária-kerlben tartotta 
évi közgyűlését a Gazda-Szövetség Czeglédy 
Endre volt országgyűlési képviselő elnöklőié
vel. A közgyűlésen a gazdasági helyzetet vitat
ták meg. Biráílák a volt földmlvelési kormány
zat mulasztásait és elismeréssel adóztak a jelen
legi földmivelésügyi miniszternek, Purgly Emil
nek, hangsúlyozván, hogy a gazdahitel kérdését 
csak az összes gazdasági érdekeltséggel kar
öltve lehet megoldani.

Hunyady Ferenc gróf véres afférja 
az endrődi választási gyűlésen 

n hűt eseményei — keresztrejtvényekben 
£ ”=“5í Sapíű ksissszáiis uj rejivenypáiyázata

A mindjobban kiélesedő választás! harcnak 
véres mellékhnjtásn volt vasárnap este a kerü
let Ernőd községében, ahol Purgly Emil tar
totta programbcszédét. Néhány fiatal suhanó és 
leány Eckhardt Tibort éltette, majd énekelve 
vonullak c| a gyűlés színhelyéről. A később 
odaérkezett Hunyady Ferenc grófnak emiatt 
éles szóváltása támadt Ifj. Hammer János jog
hallgatóval. amely azután csakhamar tettleges- 
aéggé fajult.

Pár pillanat alatt formálta dulakodás kez-

Szent István emlékének áldozott 
szombaton az egész magyarság

Srcnl István ünnepét nz idén mozgalmassá és 
színessé telte az a körülmény, hogy már napok 
óta özönlött a fővárosba nemcsak n vidék népe, 
hanem a szoiUMédállamok magyarjai is nagy
számmal érkeztek Budapestre. De a külföld is 
öntötte az érdeklődőket az idei Szent István ün
nepségekre. Olaszok, németek, bolgárok, romá
nok. osztrákok és amerikaiak is ezrével érkez
tek hozzánk Szent István ünnepére.

Az ünnepségek kiemelkedő része a hagyomá
nyos Szent Jobb-körmenet volt, melyet ünnepé- 
Ivei külsőségek között tartattak meg.

Jó CIPŐ-*  olción 

FRIEBERT-nii 
aulát készítmény

nyAri vAsAr
Rákóczi-ut Sí). Teréz-körut 62.

VAmhAz-körut 10.

dődött Hunyady gróf éa Ifj. Hammer úözött, 
mire a verekedőket nagy nehezen széjjelválasz
tották, Hunyady gróf, akit csendőri fedezet 
mellett vezetlek el azután a helyszínéről,

már több sebből vérzett.
A gróf vérző sebeit Gergely Gyula dr. miskolci 
orvos kötözte be. Később odaérkezett sárga por- 
köpönyegben Turchányi Egon is s ekkor már a 
hangulat oly izgatott volt hogy ugyancsak csend
őröknek kellett őt megvédeni a tömeg harag
jától.

A körmcnclct Serédi Jusztinián biboros-her- 
cegprimás vezette éa kíséretében résztvettek 
azon a legfőbb egyházi, katonai, állami és vá
rosi előkelőségek és természetesen a százezrekre 
menő zarándoklfimeg A körinenet reggel 8 óra
kor indult el a Várkápolnából n Mátyás-temp
lomba, ahol a hercegprímás ponliflkáltn az ün
nepi nagymisét. Az ünnepi mise után a Szent 
Jobbot a körménél visszavltte a Várkápolnába, 
■hol közszemlére tették ki.

Délután a fővárosban összegyűltek, szerteosz- 
lollnk a színházakba, mozikba, mozgalmas, szí
nes képet adva a főváros utcáinak. Nagyon nép
szerűek vpllak

a sét«-autobuszok
Is, nmelyek órakor indultak el a Vigadó
térről n főváros nevezetességeinek megtekinté
sére.

Nagy tömeg hallgatta állandóan a városligeti 
Iparesarnok előtt rendezett népszerű hangver
senyeket. i

Este 9 óra körül már megindult a népvándor-1 

Múlt héten fejeződött be „Döntsön a kár
tya .. . !" regénykereaztrejtvény-versenyünk, 
melyhez hasonló érdekeaaégü és nyeremények
ben gazdag pályázatra eddig az egész magyar 
sajtóban nem volt példa.

Az utolsó héten beérkezett megfejtések ez
reinek feldolgozása már javában folyik, mely- 
lyel rejtvényosztályunk előreláthatólag még e 
hét végéig föltétlenül végezni fog.

Pályázati feltételeink értelmében

az összes nyereményeket 
dr. Horváth Kamllló buda
pesti kir. közjegyző jelen
létében fogjuk kisorsolni
Augusatus 31-én zajlik le es aa izgalmas 

aktus, mely eldönti majd, hogy kik ások a 
uerenraés pályázók, akik as értékesebbnél ér
tékesebb ajándékokban részesülnek.

Mint ismeretes,
GYŐZTES

éléskamráját mindenféle jóval tölti meg a 
Hétfői Napló.

Cukrot, zsírt, lisztet, burgonyát, sót, 
paprikát, kávét, konzervet és mindent 
egyszóval, ami a kamrába való, aján
dékba kapja tőlünk.

Weekcnd-sátor, őt grammofon, han-| 

gulatlámpák, lakberendezési tárgyak, öt 
rádió, gyönyörű asztalterítők szalvéták
kal, iróasztalkészletek stb. stb. szerepel
nek a további 250 díj között, melyek
nek mindegyike egy-egy értékes aján
dék és pompás meglepetés lesz a nyer
tesek számára.

A sorsolás teljes eredményét folyó évi szep
tember 5-én megjelenő számunkban közöljük.

Ugyanekkor veszi kezdetét uj keresztrejt
vény-versenyünk, melynek lényege éa főattrak
ciója, valamint újszerűsége az, hogy

minden tizedik helyes megfejtő fel
tétlenül jutalomban részesül.

A nyeremények a Hétfői Naplóhoz méltóan 
minden esetben hasznosnak és feltétlenül örö
möt szolgálónak fognak bizonyulni a pályázók 
részére.

A megfejtendő keresztrejtvények tartalmát 
mindig az elmúlt hétnek nz az eseménye 
fogja képezni, amelyről a Hétfői Napló 

előző heti számában tudósítást közölt.

Amig a pályázat részletes feltételeit legköze
lebb megiamcrletjük, regénvkereszlrejlvény- 
versenyünk résztvevőinek továbbra is sok ai- 
kert kívánunk.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
SZERKESZTŐSÉGE
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Elfogták a szolnoki Honos ramogyiikost 
Evekig tartó kutatás után taideriteite a szolnoki renöcrseg 

a Borzalmas gyilkosság raliéivá!
I Szolnok, augusztus 21.

> (A Hétfői Napló tudósítójától.) Szenzációs 
fogást csinált Szent Istvánkor a szolnoki 
rendőrség. Két esztendei izgalmas, csalódá
sokban gazdag, de pillanatig sem lankadó 
nyomozás után megoldódott egy kettős rablo- 
gyilkosság megfejlhetetlennek látszó rejtélye. 

1930 augusztus 3-ról 4-re virradó éjszaka, 
isientkisértő viharban, villámlás és menny
dörgés között történt a példátlanul borzal
mas kegyetlenséggel véghezvitt

kettős rablógyilkosság,
melynek áldozatai özv. Krasnyánszky Já
nosáé, Szolnok megye ulbiztosának 72 éves 
özvegye és ennek takarítónője és hálótársa, 
a 70 éves Berta Jánosné voltak. Már a nyo
mozás első stádiumában megállapították, 
hogy a rablógyilkosságot a viszonyokkal is
merős olyan egyén követte el, aki az éjsza
kát — mint vendég — Krasnyánszkvné 
konyhájában töltötte: a lakaréktüzhely elé 
helyezett ócska bunda és párna beszédesen 
bizonyította, hogy

a gyilkos alvóhelyet kért 
és kapott áldozatától, az asztalon levő 
nyárban talált ételmaradék pedig arra
fetott, hogy bőséges vacsorával, galambhus- 
sal kedveskedtek neki.

Éjszaka, mikor a két öregasszony elaludt, 
lámpát gyújtott a vendég és benyitott a házi
asszony hálószobájába. Egyenesen Kras- 
nyánszkyné ágyához ment és

iszonyu erővel az asszony nyakába szúrt.
Az öregasszonynak még volt annyi ereje, 
hogy két kezét védekezésképpen maga elé 
tartotta, de mikor egy újabb vágás ujjait 
csontig elmetszette, majd egy másik

a nyakát egészen a csigolyáig átvágta, 
már ki is szenvedett. Ekkor ébredt fel a 
szoba másik oldalán, a földre helyezett 
szalmazsákon fekvő Bertáné, akinek szintén 
a nyakán ejtett hatalmas vágást a gyilkos,

majd

tá- 
mu-
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Cselényi József
Békeff i László
konferánsz estje

Kaszinó- 
tombola
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25
CSÜTÖRTÖK

Kaszinóitól
Fellépnek:

Brada Rezső Hahn Manci 
az OperahAz primabalerina 
Bzólótóncosa

Az 1932. nyári évad tAncveraony 
győzteseinek döntő versenye a 

Kaszinó vándordíjéért

Aug.

26
raiTEK

St. Ballarini
a milánói Scala Színház 

baritonjának

NAPOL VI-ESTJE
Közreműködik:

Gauora Baba
operaénekesnő

Aug.

27
SZOmBAT

országos 
lenniszversenv 

és a SZÍNHÁZI ÉLET

Balatoni tenmszversenve
Tennisz- 

és bridge-bál 
a Kék Duna Tündére 

részvételével

szivébe azúrt,
úgyhogy pillanatok alatt meghalt a második 
áldozat is.

A gyilkosságok után a tettes magához vett 
a szobában található minden pénzt és érté
ket és az udvar alsó végén levő kukoricáson 
keresztül távozott el.

A szolnoki rendőrség a helyszíni megálla
pítások és tanuk vallomásai alapján — akik 
a vendég bekopogását és bebocsátását lát
ták és hallották — a zárkózott és igen kevés 
emberrel érintkező Krasnyánszkyné ismerő
sei között vélték felfedezni a tettest és ezen 
az alapon

egymásután került őrizetbe egy beseny- 
szögi utkaparó, egy jászberényi cipész, 

egy szolnoki napszámos,
akik közül az utóbbi letartóztatásba is ke
rült és csak az ügyészségi fogházból szaba
dult ki, amikor teljes és tökéletes alibit si
került igazolnia. Később egy Krámer Antal 
nevű erdélyi fiatalemberre terelődött a 
gyanú, komoly bizonyítékok látszottak fenn
forogni, körözték is Krémért, el is fogták 
Németországban, amikor végre kiderült, 
hogy mégsem ő a tettes. Szállodai bejelentő
lappal igazolta, hogy a gyilkosság napján 
nemcsak Szolnokon nem volt, de Magyar
országon sem.

A négyszeres kudarc sem kedvetfenitette 
el a szolnoki, rendőrséget. Fábry Zoltán 
rendőrfőtanácsos csüggedetlenül teljes erély- 
lyel folytatta tovább a nyomozást. Az utolsó 
hetekben — mintha megérzett volna vala
mit a rendőrség — a nyomozás tempója 
megélénkült és az állhatatos, kemény mun
kát végre siker koronázta.

Csütörtökön közölték a rendőrséggel, hogy 
itt csavarog egy román katonaszökevény, 
aki legutoljára két évvel ezelőtt és éppen a 
Krasnyánszky-féle rablógyilkosság időpont
jában járt Szolnokon és akkoriban 

bejáratos volt az öregasszonyhoz 
és többször segélyt is kapott tőle. Fábry 
rendörfötanácsos utasítására dr. Dolobács 
Béla rendörfogalmazó és Bögre Sándor de
tektív

előállították a rendőrségre
a katonaszökevényt — Pintér József Csík
szeredái születésű, 32 éves napszámost —, 
egyelőre azonban nem közölték Pintérrel, 
aki nyugodtan, biztosan válaszolt a feltett 
kérdésekre, hogy mivel gyanúsítják. Pintér 
bevallotta, hogy két éyvel ezelőtt, augusztus 
elején, egy hétig

tényleg Szolnokon volt
és itt erdélyi menekültek könvöradományai- 
ból tartotta fenn magát. Amikor felszólítot
ták, mulassa meg, merre járt, kiktől kapott 
segélyt, zavar nélkül indult el Dolobács 
fogalmazóval és Bögre detektivvel s sorra 
megmutogatta a házakat, ahol annakidején
— mint erdélyi katonaszökevényt — pénz 
zel, ruhával és élelemmel támogatták.

A körút során szombat este 7 órakor értek 
el a Bástya-utca 10. számú házhoz, ahol a 
kettős rablógyilkosság történt.

Pintér mint jó ismerős lépett be az ud
varra, első pillanatra látszott rajta, hogy 
nem először jár itt. Bevezették a konyhába, 
ma d a szobába is, .ahol a gyilkosság tör
tént. azután minden kérdezés nélkül vissza
vitték a rendőrségre.

A rendőrségen Dolobács fogalmazó meg
kérdezte a csak nagyon nehezen, dadogva 
beszélő, szívbajos Pintért:

— Te már egyszer jártál ott éjszaka, ahol 
most utoljára voltunk, olt is aludtál.

— Igen, aludtam ott — válaszolta Pintér 
dadogva. — Két éve annak, nagy vihar voll, 
mennydörgőn, vjllámlott. Nem volt hol alud
nom, bekéredzkedtem.

az öregasszony, akitől már sok mindent 
kaptam, beeresztett.

— Megölted, aki vendégül látott — 
ekkor csendesen a fogalmazó

Rövid csend. Pintér elsápadt. 
Azután remegve, magábaroskadva, 

hallhatóan telte meg beismerését.
— Igen... megöltem!

— mondta ki a két esztendeje hiába 
vallomást a roncsizámba menő ember és iz
galmában lezuhant az Íróasztal előtt álló 
székre.

Azután elmondott mindent részletesen, 
körülbelül ugv, ahogy azt a rendőrség a 
nyomozás első félórájában megállapította.

A gyilkosság után azonnal a vasúthoz 
ment és reggel öt óra után néhánv perccel 
Pestre utazott az elrabolt 30 pengővé’ és a 
két aranygyűrűvel, amiket később értékesí
tett. Azóta mindenfe’é csavargóit, most ugy 
gondolta, gyanú nélkül visszajöhet Szol
nokra, ahol nagyon jó „földiek” laknak.

További faggatásra azután beismerte azt 
is, hogy nem Pintérnek, hanem

Caarjhi Józsefnek hívják

szólt

alig

várt

Szobarendelés:
Tcnnlsz- és bridgeversenyre nevezés:

BuJanasl. un.. Károly Klrálu-ut 3 a. Tel.: U-2-02
» Sím fardoigazgaiúságnai. lel.: Sírni.

börkonirrvAló ea bőrvédő hatAaa leiUlmnKhatatlan ea eaérl 
kényeabőrUek, sportolók éa napozók némára nélkülözhetetlen. 
Haa>nAl'n: Heggel púder alA, napközben sportnál, napozásn&l, este lefekvés 
előtt Uorotvaíkozóa előtt és utáu.

Kl« doboz 50 fillér, nai/y donoz 1 pengő.
BAEUER lllatszargyar rt.. Hudapest. Arad. Prága. Milano.

és csak a kettős gyilkosság után bujkálása 
közben változtatta meg a nevét.

Délután négy órakor dr. Dolobács Béla 
rendörlogalmazó, dr. Elek István rendőr
orvos és dr. Kronberg János királyi ügyész 
újból kiszállottak a helyszínre a letartózta
tó! t rablógyilkossal együtt, hogy tárgyi bizo
nyítékokat is szerezzenek a gyilkosságra vo
natkozólag. A helyszíni szemlén Császár 
József pontosan elmondott mindent, hogy 
miként követte el a kettős gyilkosságot év 
felhozott olyan körülményeket és momen
tumokat is, amelyeket az annakidején nyo
mozó detektívek megállapítottak ugyan, de 
már régen elfelejtettek, de amelyek kétség
telenül azt bizonyították, hogy

valóban ő követte el a gyilkosságot.
A helyszíni szemle után Császár Józse

fet visszavitték a rendőrségre és elöállitot-

ták azokat a tanukat, akiket annakidején 
már kihallgattak a gyilkosság dolgában és 
akik most

kétségtelenül felismerték Császárban azt 
az embert, aki a gyilkosság előtti ette a 

ház előtt ólálkodott,
majd bekopogtatott a meggyilkolt Kras- 
nyákné házába és bebocsátást kért.

Császár különben tizenkétesztendős koráig 
néma volt, beszélni nem tudott és most is 
csak dadogva adja elő vallomását. Dr. Elek 
István rendörorvos véleménye szerint erősen 
terhelt.

A rendőrség mos*  a mindent beismerő 
Pintér összes állításait kontrollálja, tárgvi 
bizonyítékokat keres Az azonban kétségte
len. hogy nz utolsó esztendők egyik legször- 
nyübb bűnügyi rejtélye Pintér elfogásával 
megoldódott.

Rejtélyes betörők vandál pusztítása 
Wíndíschgraetz Lajos herceg 

belvárosi lakásán
Szétvagdalták a képeket, összetörték a bútorokat

Vasárnap reggel nagyszabású betörési 
ügyben indított nyomozást a főkapitányság 
Megjelent a rendőrségen herceg Windisch- 
qraetz Lajos titkára és előadta, hogy a her
ceg már két hónapja Sárospatakon nyaral, 
ez alatt az idő alatt Irányi-utca 27. sz. alatti 
lakása felügyelet nélkül maradt. A titkár va
sárnap Budapestre jött, hogy bizonyos tár
gyakat Sárospatakra vigyen. Legnagyobb 
meglepetésére a lakás ajtaját nyitva találta 
es bent

a szobákban az összes szekrények, fió
kok fel voltak törve.

\ betörők nem kímélték az értékes antik 
bútorokat, több tárgyat megrongáltak, ké-

pékét összevagdostak.
vandál pusztítást végeztek a lakásban.

Ugylátszik teljesen nyugodtan dolgozlak, 
senki nem zavarta őket, szobáról szobára 
mentek és mindent átkutatlak.

Hogy mit vittek magukkal, azt még nem 
sikerült megállapítani,

titkár nem tudja a pontos leltárt. Á 
Budapestre érkezése után fog majd 
leírást adni arról, hogy mi hiányzik

mert a 
herceg 
pontos 
a lakásból. .

A daktiloszkópusok több ujjlenyomatot 
találtok a lakásban és ezen a nyomon igye»i 
kéznek a tettesek nyomára jutni.

Madzsar Józsefet és tíz társát 
vasárnap átadták

Az újabb kommunista 
ben — amelyet Helényi 
helyettes osztóivá leplezett le 
délben befejeződött a rendőrség nyomozása.

A bűnügyi osztályon dr. Madzsar József 
volt októberi népjóléti államtitkárt, dr. Tisza 
László 35 éves magántisztviselőt, Pohl Sán
dor 34 éves könyvkereskedőt, Háy Károly 
25 éves festőművészt, Kiirthy Hedvig 27 
éves magántisztviselőnőt, Sebes Sándor 30 
eves banktisztviselőt, Kálmán Antal 21 éves 
cipészsegédet, özv. Hajdek Ferencné 34 éves 
újpesti munkásnőt, Glotz Béla 25 éves ci 
pészt, Kopecsek Margit 30 éves varrónőt és 
Pestalics Emília 39 éves munkásnőt

az állami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bűncselekmény 
miatt előzetes letartóztatásba helyezték.

Letartóztatásuk után sorra következtek azok 
a szokásos intézkedések, amelyeket a rend
őrség minden egyes letartóztatottján fogana
tosít. Ujjlenyomatot, fényképfelvételt vettek 
fel róluk, majd

délután átszállították valmaennyltikct az 
ügyészség Markó-utcai fogházába, ahol 

hétfőn kerülnek a vizsgálóbíró elé.
A bűnügyi osztályon történt kihallgatásuk 
alkalmával dr. Madzsar József azt hangoz
tatta, hogy ő nem ismeri a letartóztatásbá 
került személyeket, azokkal soha összeköt
tetésben nem állott é« a kommunista szer
vezkedésben részt nem vett. Elméletileg 
már hosszabb ideje foglalkozik szociológiá
val, tanulmányozza a szovjet-orosz viszo
nyokat is, tanulmányokat is irt róla, de azt 
erélyesen cáfolja, mintha bármilyen meg
bízatása is lett volna Moszkvából. Lapjában 
állandóan foglalkozik szociológiai kérdések
kel. utóbbi időben megjelent cikkei ellen 
senkinek nem volt kifogása, éppen ezért

nagyon csodálkozik
azon, hogv őt letartóztatták.

Ezzel szemben
dr. Tisza László meggyőződése*  kom

munistának vallja magát.
dacára, hogv édesapja gazdag budai könyv
kereskedő és gondolatvilága teljesen távol

szervezkedés ügye
imre főkapitány

vasárnap

az ügyészségnek 
áll azoktól az eszméktől, amelyeket a fiatal 
dr. Tisza hirdet. Fenhéjazóan jelentette ki, 
hogy ő szívből gyűlöli a burzsoáziát és ebben 
a ‘ ’tekintetben

nem ismer válaszfalakat, akár szüleiről, 
akár rokonairól van szó.

Pohl Sándor elmondta, hogy őt tényleg 
Sállal utódjául küldték Pestre és tizenöt 
napig dolgozott, mire a rendőrség leleplezte, 
ö volt megbízva a párttitkárság felállításé*  
val. A rendőrség véleménye szerint

Pofii ugyanazt a bűncselekményt követte 
cl, mint Sállal

és ezért lehetségesnek tartják, hogy ő is 
staláriális bíróság elé kerül. Erről azonban 
csak a közeli napokban fognak dönteni.

A nők közül Kopecsek Margit 8 legfana
tikusabb A rendőrségen is valóságos propn- 
gandabeszédeket tart és hosszas faggatás 
után sem voll hajlandó megmondani annak 
a férfinek a nevét, aki őt kitanilotta a nvom- 
dai szakmára. Kopecsek Margit, aki eredeti-*  
lég varrónő voll, vállalkozott ugyanis arra, 
hogy a kommunista röpcédulákat előállítja 
és ezért fáradságot nem kímélve.

kitanulta a nyomdatechnikái.
A többi feltartóztatott egyik sem vallja ma*  
gát meggyőződését kommunistának

/”----------------------------------------------------------------.

Növeli bázbér|övedelmét
és »

kokszbeszerzés condjaitól szabadul,
ti a szatisdHlniszoti

„LILIPÚT” vándorroslélil
■zároltéi központi IlitéaCnek kazAnjAtm

Hazai olcsó, könnyen beszerezhető 
daraszénnel üzembiztosán működik.
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Ingyen vilim, k ed veimén v n miMtynr
én eeehMlnvAk vaníliákon. IgnrolvAnyok 
en lelviiAenmiá ok: Maavar Oe<h- 
•zlovAk Kereskedelmi KamnrA-

IS (Telelőn t SZ -7t) Áa aa Öaazea 
budxpnatt éa vidéki MÁV menet,egyir - 
dákban. VáaártRsiolványok ára r 4.—

Rendkívül olcsó.
A berendezés költsége a nagy meg
takarításból 1-2 év alatt megtérül.

Készletről szállítható.
(lsemben (berhá^akbnnt hArntikot megtekintheti.

Ajánlat, szaktanács és mérnöki 
látogatás teljesen díjtalan,

Ganz es rarsa Rószvenytársaseg
^CjvőbAnyalji^  ̂ Aa Aut.
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Mink öle, augusztus 21.
’ (A Hétfői Napló tiidásitájának tele/onje- 
lentése.) Négy megbilincselt cigányt adtak 
át vasárnap a sajószentpétert csendőrök a 
miskolci Ügyészségnek és uz előjelekből 
Ítélve,

Igen valószínűnek látszik, hogy a fog
lyok élete fölött már mn délután statá 

rfálln bíróság fog ítéletet mondani.
Csütörtökön éjszaka történt, hogy a put

noki szőlőhegyen szolgálati körútját végző 
csendőrjárőr észrevette, hogy Kiss Mihály 
gazdálkodó pincéjében betörők járnak. 
Óvatosan meg akarták közelíteni a pincét, 

a rablók észrevették őket, kitörtek én 
valóságos Mirtüzet zmlltoltuk revolve

reikből a csendőrök felé.
Az egyik golyó át is lyukasztotta Kovács 

törzsőrmester csákóját — a többi golyó a 
ixrksatétben szerencsére célt tévesztett. A 
rablóknak sikerült azután az éjszaka leple

alatt elmenekülniük.
Nagy hajsza indult meg ezek után 

egész környéken a revolveres rablók kéz- 
rekeritésére, akikről valószínűnek látszott 
már az első nyomok alapján, hogy

kóbor cigányok.
A sajőszentpéteri csendőrőrsnek sikerült is 
szombaton éjszaka elfogni őket: Lakatos 
Istvánt, Hqvlik Jánosi, Lakatos Máriát és 
Nyári Terézt, akik csakhamar bevallották, 
rengeteg egyéb betörések és fosztogatáson 
kívül azt is, hogy

ők lőttek a csendőrökre
a putnoki szőlőhegyen. Vallomásuk szerint 
Lakatos és Haulik adták le a lövéseket.

A miskolci ügyészség
hétfőn reggel dönt, hogy a lövöldöző ci
gányokat siatárbilis bíróság elé utalja-e. 

vagy sem. Amennyiben a döntés igenlő lesz, 
ugv a statáriális bíróság hétfőn délután már 
összeül.

az

Betörő fi dáridója az liga főpálya 
fiífosztott büfféjéb&t

Pénzt nem találtak, mire etteü-ittafi, azután elmeneüűlteü
Szombaton reggel, amikor az ügető ver

senypálya I osztályú büfféjénck bérlője 
kinyitotta üzletét, érdekes felfedezésre búk 
kant. A biíffé ajtaja, melyet előző este be 
zárt — nyitva állott. Bent a helyiségben 
minden fel volt forgatva,

8 nöntés közepén egy üres hordó állt, 
körülötte összetört poharak, ételmarad

ványok, 
amiből rögtön arra lehetett következtetni, 
hogy éjszaka hivatlan vendégek jártak ott, 
alaposan megvacsoráztak, utána iszogatlak 
és a 'legjobb hangulatban távoztak.

A büffében éjszakára pénzt soha nem 
szoktak hagyni, igy a betörők hiába feszí
tették fel az asztalfiókokut, pénztárfióko- i 
kát. |

sehol nem találtak pénzt.
Sikertelen munkájuk után bizonyára 
tolták, ha már pénzhez nem jutnak, leg
alább jól kimulatják magukat. A verseny
pályának ezen a részén éjszaka senki sem 
izokott tartózkodni és igy minden veszély 
nélkül folyt a dáridó. Többen lehettek, mert 

egy tizenkét és fél literes hordó sört az 
utolsó cseppig elfogyasztottak

•s alaposan megdézsmálták az élelmiszcr- 
<észletet is.

Neizer István vendéglős azt is bejelen
tette a rendőrségen, hogy

egy esztendő leforgása alatt ez most 
már a harmadik eset,

hocv éjszaka betörők járnak vendéglőjében. 
A rendőrség keresi a mulatozó betörőket.

Sé

A fejkartel önkényessége ellen tiltakozott 
a tüszerkereskedök nagygyűlése 

A kereskedelem szabadságát, az árak letörését és a nagy 
vállalatok fiókjainak azonnali megszüntetését követelték

A Fűsterkereskedök Országos Egyesülete 
Szmt István napján tartotta nagygyűlését a tej
rendelet ügyében. A népes nagygyűlést Belope- 
tceky Kálmán elnöki megnyitója verette be. aki 
részletesen ismertette nz uj rendeletét.

— Ez a rendelet — mondotta többek között 
— egyaránt sérti a fogyaszlóköiönség, a viszont- 
elárusítók és a tejtermelő gnrdatársadalom ér
dekeit. A rendelet látszólag bizonyos előnyöket 
nyujt a fővárosba szállító nagyobb gazdák ré
szére. mert

minimális átvételi árat biztosit számukra.
A YeJVáltatatok profitéhsége azonban ezeket 
az előnyöket is ellensúlyozza. Különböző el
meken nem fizetik a vóllnlnlhoz beszállított tel
jes mennyiség után a megállapított átvételi árat, 
hanem

csupán 60—60 százalék után térítik meg 
n teljen összegei. Ebből az következik, hogy a 
tejvállalatok a fősárosba szállított tejmennyi
ségei állagban 15 fillérért veszik át Mi indo
kolja tehát a 3i filléres árakatt

'Az előadó ezután kalkulációt mutatott 
amely szerint

• kereskedő ráfizet
minden liter tejre, amelyet üzletében elad. Ki
emelte. hogy niig békeévekben 2 fillér volt a 
knóna- és palncktcj kőiölfi árkülönbség, most 
8 fillérre emelkedett a különbség. Végül, a 
nagygyűlés általános helyeslése közben han-

gmlatta, hogy az élelmiszerkereskedelem 
nem hajtandó további jogfosztásokat tűrni 

és jogos kívánságát minden körülmények kö
zött ki fogja harcolni

Ezután dr. Gutimann Adolf titkár határozati 
javaslutot nyújtóit be, amely szerint a nagy
gyűlés a tejforgalom szabályozását célzó ren
deletét elhibáiottnak tartja. A rendelet kizáró
lag a tejvállalatoknak kedvez és ezáltal stilyos 
terheket ró a közvetítő kereskedelemre és a 
fogyasztóközönaégre A nagygyűlés ezért azt kí
vánja, hogy

minden tejárusltó továbbra In szabadon 
folytathassa a tejkerenkedést,

ugv. mint a rendelet megjelenése előtt. Köve, 
teli továbbá a nagygyűlés, hogy a kormány
hatóságok a lehetetlenül magas budapesti tej
árakat

be.

TW*  Figyelem! Csak ameddig a készlet tart 
divatos tárllOltOnvt merték szerint 

linón?é, tartó, .rövetmnradékokhöl, remek kivitelben
a.,*  ne M á£ AmO késettünk mlndenlóle „Inben. róotlnk
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Erdősék asztala mellett vitt el. A naobarni- 
lóit, elegáns külsejű ember Erdős melleti 
megállt és agresszív hangon mondotta a 
vele lévő barátjának;

— Már ide se lehet járni!
Az egész Gellértet ellepik ezek a tola

kodó zsidók!
— Hölgyek előtt ne tegyen ilyen kijeién- 

tésl! — utasította rendre Erdős a meggondo
latlan Papp Zsigmondot.

— Fogja be a száját! Magát senki so kér
dezte!

— Neveletlen fráter! Csak a nyilvánosság 
védi attól, hogy meg ne feuyitsem. Különben 
sem verekszem, mert professzionista boxoló 
vagyok. Ellenben adja ide a névjegyét.

— Maga senki! Névjegy nincs! Álagyarázal 
nincs! Boxludományára pedig fütyülök!

A súlyos párbeszédre figyelmesek lettek 
a szomszédok. Az asztaloktól idegesen ug
ráltak fel a vendégek, akik kíváncsian vár
iák a fejleményeket. Erdős látva, hogy 
nagy kavarodás van keletkezőben, vissza 
akart vonulni.

— A többit majd másutt, négyszemközt 
intézzük el. Most pedig feltűnés nélkül 
vozzék!

— Taknyos zsidó! örüljön, hogy nem 
vöm le!

Ebben a pillanatban Erdős elvesztette

gyelmezettségét és
a nálánál eg.v fejjel magasabb Papp 
Zslgmondhoá ugrott, a levegőbe emelte 

és ellökte az asztaltól.
már az izgalom a lelőpontra há«

iá

id

fé

Ekkor 
gott.

Nagy tumultus keletkezett az ellenfelek 
körül. Hiába léptek közbe az igazgató és az 
alkalmazottak, nem lehetett rendet terem- 
leni. A hömpölygő tömegből egyszerre csak 
kiugrott Papp Zsigmond és odaszólt Erdős
höz:

— Most pedig leszámolunk!
Papp valamilyen éles tárgyat rántott elő 

és azzal Erdős felé szúrt.
Erdős a kezén megsebesült. Papp tovább 
hadonászott a nála lévő szerszámmal és 
többször Erdősre támadt. A hivatásos bo
xoló azonban kivédte a támadásokat és egy 
alkalmas pillanatban

knoekautolta ellenfelét, aki ájulton te
rült el a terraszon.

A közönség kétségbeesetten szaladt e’ a 
súlyos verekedés színhelyéről, ahol hama
rosan megjelent a közelben posztok) rendőr*  
őrszem. A botrányokozók autón bementek 
a Várban lévő kapitányságra, ahol kihall
gatták őket. A botrányokozók ellen a rend
őrség megindította az eljárást.

Éjszaka megverték az utcán — 
reggel meghalt a fürdőszobában 

Fülöp Sándor asztalosmester reiiéiyes halála
Miskolc. aug. 21.

Nagy rendőri apparátus nyomoz Miskol
con ma reggel óta egy tekintélyes iparos
mester rejtélyes halálának ügyében. Vasár
nap reggel jelentették ugyanis a miskolci 
rendőrségnek, hogy Fülöp Sándor tekinté
lyes asztalosmester igen különös körülmé
nyek között halt meg a lakásán.

Fülöp Sándor a szombatról vasárnapra 
virradó éjszakát barátainak társaságában 
egy Vendéglőben töltötte és éjféltájban 
igyekezett hazafelé Sibrik-utcai lakására. 
Néhány lépései a kaputól

négy részeg emberrel találkozott, akik 
belekötöttek az asztalosmesterbe

és a veszekedés hevében alaposan megver
ték. Fülép ugyan fájlalta kissé sérüléseit, 
nem tulajdonított azonban azoknak külö
nösebb jelentőséget,

nyugodtan lefeküdt 
és rögtön elaludt.

Vasárnap reggel Fülöp megreggelizett, 
bement a fürdőszobába, megfürdölt, onnan 
Kijőve,

a küszöbön összeesett és meghalt.
A rendőrség intézkedésére Fülöp Sándor 

holttestét hétfőn felboncolják, egyben pe
dig széleskörű nyomozás indult meg »z 
asztalosmester részeg éjszakai támadóinak 
kézrekcrítésérc.

Gombamérgezésben meghalt 
Bohuniczky Rezső bankár 

Még két halottja van a gombamérgezésnek: Grfifl 
József egyetemi hallgató és Borus Endre tanér 
5 éves kisfia — A bankér és az egyetemi hallgató 
saját maga szedte a gombát a Hiivösvö gyben

sürgősen szállítsák le, 
végül, hogy a tejvállalatok oszlassák fel 
jóikat, mart a fiókrendszer egyik oka az 
kolatlanul magas tejáraknak.

A határozati javaslathoz csatlakoztak a ro- 
kontpartestülctek is. A felszólalók heves sza
vakkal keltek ki a tejkarlell önkénye ellen, 
majd Atlasz Márton n Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara támogatósáról biztosította a 
nagygyűlést, amely az elnök zárószavaival ért 
véget.

fiók 
indo-

A főkapitányságon egyszerre három halálos 
gombamérgezés ügyében folyik a vizsgálat. A 
mérgezések halottai; Bohuniczky Rezső bankár, 
Gráfl József műegyetemi hallgató és Borús 
Endre ötéves kisfiú.

Bohuniczky Rezső, az Ismert budai bankház 
főnöke, aki most 49 esztendős volt, néhány 
nappal ezelőtt kirándult a Hilvösvölgybe. 
huniczky J“-'" . . ...
barát és 
szakértő.

................    Bo- 
szenvedélyes turista volt, természet
ismerősei úgy tudják, hogy gomba- 
A kiránduláson

gombát szedett,
és megbízta a szakácsnőjét, hogy ké-

Boxtréner és földbirtokos zajos 
afférja a Hullámfürdőben 

Ájulton esett össze a knocka utóit földbirtokos
Izgalmas és véres botrány játszódott le 

Szent István napján a deliért hullámfürdő 
tfrrnszán, melynek szereplői társaságbeli 
emberek; Erdőt László hivatásos boxoló és 
Papp Zsigmond birtokos. A súlyos affér a 
strandoló közönség előtt zajlott le és mire a 
filmszerű gyorsasággal pergő esemény a vé

a Budai Színkör
szenzációsán

olcsű ul helvaral
40 mieriöi r 3.80ig

Minden este háromnegyed R órakor 
káprázatos előadásban a szezon operett 

a I águra 

IM E E K E N P

gér? ért. a Irikós hölgyek és urak százai 
állták körül a verekedés színhelyét. A köl

csönös rendőri feljelentéssel, provokálással 
végződő incidensre egy felekezeti megjegy
zés adott okot

Az izzó kánikulában óriási publikum volt 
együtt nz egyébként is frekventált fürdőben 
és teljesen ellepte a hullámosviiü medencét, 
az egyes terraszokat, virágos utakat és 
köröndöket is. Az egyik asztalnál két hölgy 
cs ?gy ur társaságában bridgf'elt Erdős 
László box-iskola tulajdonos. A népes, moz
galmas terraszon n déli órákban megjelent 
egy atléta termetű, magas férfi: Papp Znlg 
mond, aki az étterembe nknrt menni. Htja

hazavitte
szitáén tojásos gombát. A gombás ebédre ven
dég is volt, Bohuniczky egyik rokona. A 
bankár ebéd után kiment Budakeszire, meglá
togatni jó barátját, egy tábornokot. Néhány 
óra múlva heves gyomorgörcsöket kapott, rosz- 
szul lett,

autón hozták Budapestre és a belgyógyá
szati klinikára vitték,

ahol nyomban megállapították, hogy gomba
mérgezése van. Ezalatt rokona, aki szintén 
evett a gombából, ugyancsak rosszul lett, de 
gyomormosást kapott és nem volt komolyabb 
következménye a mérgezésnek. Bohuniczky Re
zsőt a belgyógyászati klinikán ápolás alá 
lék. de

nem lehetett rajta segíteni
és kétnapi kínlódás ulán meghalt,

megölte a sajátmaga szedte gomba.
A másik áldozat Grófi József 24 éves 

egyetemi hallgató, két héttel ezelőtt ugyancsak 
a Hűvösvölgyben gombát szedett és hazavitte. 
Édesanyja rosszalóan mondotta:

— Miért akarsz olyan gombát enni, amtt nem 
üzletben vettél, talán mérges h lesz közte.

A fiatalember azonban megnyugtatta az édes
anyját.

ne féljen, fi ért a gombákon.

vct-

mü-

mire elkészítették és abból vacsorázott. Rövidé*  
seri rosszul lelt. Orvost hívtak hozzá, nki gom- 
bamérgezégt konstatált és intézkedett, hogy vi
gyék a Rókus-kórházba. Az erős szervezetű 
fiatalember

két napig viaskodott « méreg hatásával, de 
rajta lem tudtak segíteni 

és vasárnap a tfórház Igazgatósága jelentette • 
főkapitányságnak, hogy Grófi József meghalt.

A szerencsétlen fiatalember előkelő körtiszt
viselő családból származik. A buga Angliában 
nevelkedik, egyetemi hallgató. Húgát táviratban 
értesítették a katasztrófáról.

A gombamérgezés harmadik halottja Borus 
Endre középiskolai tanór ötéves Endre nevű 
kisfia. A Tisza István-kerlvárosban lakó Borús*  
család a minap gombát vacsorázott, valameny- 
nyien rosszul lettek és kórházba kerültek.

A kisfiú belehalt a mérgezésbe, 
a többi családtagok azonban mór túl vannak 
az életveszélyen.

Bohuniczky Rezső és Grófi József (lgyébea 
kétségtelen, hogy maguk szedték a mérges gom
bát é« Igy 

halálukért senkit sem terhel felelősség.
A kis Borus Endre esetében azonban a rend
őrség kutatja, hol vásárolták a gombái, mert 

az eladd ellen szigorú eljárást Indítanak.
A rendőrség különben úgy tapasztalja, hogy 

nz utóbbi időben a Hűvösvölgyben sokan szed
nek mérges gombát és ezért érintkezésbe lép ng 
Illetékes hatóságokkal, hogy valamilyen módon 

akadályozzák meg szakavatottan emberek 
gombaszedését 

vf'-’vék elpj*t  a szerencsétlenségeknek.é-

Kisipari torment*

BÚTORCSARNOKA RT.

CSILLÁROK
■ndapeat. VII., DohAny-u. 08. Telefont J. 861-18

Mlndennemfl lRkhpren<1ez*Ret.  
Asz.tRloRme«terek készJünénvel.

<2T Kedveaö ftaetö* ’ tyllf 1e'e|t ré«aletr« Is. VH

ajándéktárgyuk legolcsóbban vn,EríS6Det-Mrut4i. emui irt ni 4 II » ««« 
Mnltelqr váll-lat 
Király ti te.
Telefon ; 16—1—56
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GVÍIKOSSÍD Dunakeszin
harminc uengű miatt

H6t tesw magotte a hitelezőt aki 30 pengőiét kOuetciia tOlQk
Szent István napján kegyetlen gyilkosság 

történt Dunnkeszi községben.
Blaskó József 22 éves és Blaskó István 26 

éves gazdalegények már régóta tartoztak <30 
pengővel Nagy Mihály 22 éves legénynek. 
'Nagy már többször

követelte*  hogy adják meg a pénzét,
Blaskóék azonban nem akartak fizetni.

’A nem fizetett adósság kőiül állandóan ve
szekedés folyt a Blasko-fivérek és Nagy Mi
hály között. Nagy végül is pörrel fenvegetö 
zött, de Blaskóék még mindig nem fizetlek.

Szombaton késő este Nagy Mihály haza
felé tartott, amikor szembetalálta magát 
Blaskó Józseffel és Blaskó Istvánnal. A há- 
Tom legény megállt és megint a harminc pen
gőről került szó. Nagy ismét a pénzéi*köve 
telte. Szó szót követett, végül is egymásnak 
estek.

A Blasko-fluk bicskát rántottak
és közös erővel támadtak Nagy Mihályra. A 
sötét utcán vad dulakodás kezdődött a há

Apát és fiút egyszerre 
tartóztatták le óvadékcsalás miatt

Négy óvadékos ügynök keresi a pénzét
A rendőrség tegnap csalás gyanúja miatt elő

zetes letartóztatásba helyezte
Id. Tikos Gyula 64 éves lakatosinestert és 
vele együtt flát, Ifj. Tikos Gyula 34 éves 

műszerészt.
Tikos és a fia műszaki műhelyt nyitottak és 
több alkalmazottat vettek fel, köztük négy ügy
nököt Az ügynökök többezer pengős óvadékot 
adtak át. Az alkalmazottak később azután pa
naszt tettek a rendőrségen, hogy

a pénzükéi nem tudják visszakapni.

Két értékes festményt ajándékozott 
a fővárosnak Baross fenő amerikai 

magyar műgyűjtő
A baxilifafban fielyexttü el o festményedet

Értékes ajándékot kapott a napokban a fő
város. Boross Jenő Amerikában élő hírneves 
magyar műgyűjtő sokezer p»ngő értékű két 
képét a fővárosnak ajándékozta. Az egyik kép 
Murillónak. a .spanyol reneszánsz nagymeste
rének Szent család ta, a másik Pietro Locatello 
XVII. században élt olasz festő képe, amely 
Szent Péter és nz angyalok találkozását ábra 
tolja. A két muzeális értékű világhíres képet a

Összeütközött a Dunán a Szent
László gőzös egy motorcsónakkal 

az ünnepi tűzijáték alatt 
Rendőrtísztvíselők izgalmas életmentés© 

az óbudaidunaágban
Szent István napján majdnem katasztró- 

fálisan végződő dunai szerencsétlenség tör
tént az óbudai part mentén.

Este 10 órakor, mikor a Gellérthegyen 
kigyulladtak az ünnepi tűzijátékok, fölfelé 
haladt a Dunán a MFTR. Szent László séta
gőzöse. Az óbudai part mentén járt, amikor 
a Rendörtisztviselők Atlétikai Clubja csó
nakházának irányából egy mótorcsónak vá
gott neki a Dunának. A mótorcsónakban, 
amelynek állítólag nem égeti a lámpája, 
négyen ültek:

dr. Drégely László, székesfővárosi fo
galmazó, Hajnal Béla gyógyszerész, va
lamint Kiss Katalin és Hajdú Erzsébet 

háztartásbeli leányok.
'A mótorcsónak a Duna kellős közepén ös
szeütközött a Szent László gőzössel. A mó-

Joan craiviord

lemnasteüsn szamai
mosolyognak, 
könnyeznek, 
szeretnek és 
parancsolnak

A képviselő ur barátnőié
cimü uj Metró Goldwyn tilmszenzáclóban-

A művésznő partnere:

Clark Gabié 

rom legény között, 
életre-halálra ment a játék 

és a Blaskó-fiuk gyors egymásutánban irá
nyozták a szúrásokat haragosuk felé.

Pár percig tartó dulakodás alatt hat mély 
késszurást ejt ettek Nagy Mihályon, aki vér
től boriivá esett össze

A Blasko-fluk a rémtetl után eldobták ké
süket és menekülni akartak. Alig szaladtak 
azonban pár lépést,

szembe találkoztak a csendffrffrjárattal, 
amely éppen a faluban portvázolt. Blaskóék 
egyenesen a csendőrök karjaiba szaladtak. 
A csendőrök azonnal elfogták őket és pár 
pillanat alatt kiderült, mi történt. A csendőr
őrjárat emberei a késelés helyére siettek, de 
Nagy Mihályon már nem lehetett segíteni,

a szerencsétlen legényt megölték a kés- 
szurások.

A gyilkos testvéreket letartóztatták és vasár
nap átadták őket a pestvidéki királyi ügyész
ségnek.

Tikos és a fia kihallgatásuk során azt mondot
ták, semmiféle bűncselekményt nem követtek el, 

egyszerű elszámolásról van szó.
A pénzt valóban átvették az ügynököktől, de 
joguk volt arra, hogy hefektessék az üzletbe 
és ha pillanatnyilag nem is tudják visszaadni, 
rövidesen megkaphatják azokat. A rendőrség 
nem fogadta el ezt a védekezést,

mindkettőjüket letartóztatták
és apát és flut egyszerre szállították át a királyi 
ügyészség fogházába.

főváros

a Szent István bazilika jobboldali kápol
nájában helyezte eL

Remélhetőleg rövidesen Budapest egyik mű
vészi értéke és idegenforgalmi érdekessége lesz 
a két kép. amely a bazilika kápolnájában kitűnő 
világítást nyert 

torcsónak felborult ós négy utasa a vízbe 
zuhant. A szerencsétlenség láttára a gőzö
sön

óriási riadalom
keletkezett, de észrevették a balesetet a 
RÁC. tagjai közül is sokan, akik a parton 
tartózkodtak.

Két fiatal rendőrtisztviselő, dr. Gágel 
Béla — Gágel János rendörfőtanácsos fia, 
— valamint, dr. Diviacky Pál,

pillanatnyi késedelem nélkül azonnal 
csónakba ugrottak

és velük együtt a csónakba szállt Farsang 
Gyula rendőrlörzsőrmester, aki már több
ször szerepelt életmentés! eseteknél.

A két rendörtisztviselő és a rendőraltiszt 
erős evezőcsapásokkal hajtották csónakju
kat a baleset helye felé. Ugyanekkor csóna
kon indult el a partról Podolecz Gyula csó- 
nakházlulajdonos is. A kél mentőcsónak az 
utolsó percben érkezett:

a mótoros négy utasa már-már elme
rült a vízben, 

mikor a segítség megérkezett.
Pár pillanatig tartó izgalmas jelenet után a 

rendőrtisztviselőknek sikerült csónakjukba 
emelni a két leányt, Podolecz pedig a fővá
rosi fogalmazót és a gyógyszerészt men
tette ki a vízből és pár perc múlva mind » 
négyen a RÁC csónnkházában voltak. Hhol 
száraz ruhákkal látták e| őket. Közülük 
Kiss Katalin, miközben a vízben fudoklott 
és vergődött,

beleverte fejéi a felborult mótorcsó- 
nakba

és könnyebben megsebesült. Kiss Katalint 
az Időközben értesített mentők első segít
ségben részesítették, azután királyutcai la 
kására vitték.

A bravúros életmentés szereplőinek a 
szemtanuk melegen gratulállak.

A felborult mólorcsónakot nem lehetett 
megmenteni.

ÖRÜLJETEK AZ ÉLETNEK!

Meg akarta ölni barátja béna 
feleségét mert útjában állott 

boldogságuknak
Egy fiatal nevelőnő rémfefte a sfeinhofi elmegyógyintézetben

Bécs, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen 

tése.) A steinhofl elmegyógyintézetben tegnap
előtt

véres események
játszódtak le. Egy fiatal gyermekkerlésznő re
volveréből valóságos sortüzet zúdított az inté
zet egyik ápoltjára, aki hosszú esztendők óta 
teljesen béna lakója a steinhofl szürkeháznak 

A bécsi Volksoper zenekarának egyik kar
mestere, Josef Tanterl A karmester felesége hat 
esztendővel ezelőtt súlyosan megbetegedett, 

egész testében megbénult, beszélni sem 
tud.

Az asszonyt betegségének kezdete óta a stein 
hofl ideggyógyintézetben ápolják és az orvosok 
minden reményt feladtak már, hogy újra visszu 
tudják adni az egészségnek. A karmester kél 
esztendővel ezelőtt megismerkedett a húszéves 
Therese Skaritsch sa\, egy fiatal karinthiai ne- 
velönövel és hamarosan igen benső viszony fej 
lődött ki közöttük. Tanterl

házasságot Ígért a leánynak
és hosszú ideig nem árulta el neki, hogy nős 
Később azután mégis megvallott neki mindent 
és mikor a lány nem hitte cl előadását, kivitte 
a steinhofl ideggyógyintézetbe és bemutatta a 
feleségének. A viszony ezekután sem szakadt 
meg a két ember között, mert a karmester ál
landóan azt hajtogatta, hogy

el fog válni
feleségétől és akkor azonnal elveszt a nevelő
nőt.

Néhán ynappal ezelőtt a karmester kénytelen 
volt elmondani a lánynak, hogy a felesége, bár 
tudja, hogy állapota reménytelen.

nem egyezik bele a válásba
és ezért legjobb, ha minden összeköttetést meg

ERZSÉBET SOSFURDŰ 
STRRRBFORDÖJE 

I. kér., Jlétényl út 12. 
ParkstrandlürdŐ a tőváros szivétől 

111 percnyi távolságra.

PAzmlt. lomb, zenekar 
1B holdas parkban.

DÖNTSÖN A KÁRTYA..!
ÜE CSAK HA

PIATN1K... 

szakítanak egymással A kétségbeesett lány erre 
végzetes lépésre szánta cl magát. Revolvert vá
sárolt, maji kHfnzott Steinhofba. ahol felke
reste az asszonyt s

az! követelte tőle, hogy fejbólint ássál egyez
zen bele a válásba.

Mikor a szerencsétlen béna nő erre nem volt 
hajlandó, hirtelen előkapta revolverét és gyors 
egymásutánban négy lövést küldött az asszony 
felé. Két golyó a falba fúródott,

kettő azonban eltalálta a mozdulni sem 
tudó béna nőt

és Igen súlyosan megsebesítette. A berohanó 
ápolók a súlyosan sebesült asszonyt azonnal 
a műtőterembe vitték. Az orvosok remélik, 
hogy megmenthetik az életnek.

A merénylő nevelönö kihallgatása alkalmával 
elmondotta, hogy

azért akarta megölni nz asszonyt, mert 
benne látta boldogságának akadályát.

Kijelentette továbbá, hogy a gyilkosság elkőoe*  
tése után önmagát is meg akarta ölni, mikor 
azonban a revolver a négy lövés után kieseit 
a kezéből, nem volt ereje, hogy újból föl*  
emelje, öngyilkossági szándékát megerősíti 
u tény, hogy

retlkllljében két búcsúlevelet találtak, 
egyik a karmesterhez, a másik a lány szüleinek 
szólott.

Alkalmat kívánunk adni a 
Szent István ünnepekre 

vidékről Pestre utazó 
közönségnek is

Unom

férfi és női
fehérnemüeket 
vásznak, damasztáruk 

példátlanul olc*ö  
bevásárlásához!

Tájékoztató árakt
Finom színes és fehér puplining P SJiO 
Férlinálóing................................... P 6 SO
Sportingek . . ...................... P6.-tól
Finom köper alsónadrág ..... P 8.- 
Férfizokni.................................. P 1.30

LUSTIG EDE
rAkóczi-ut a.
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Tizenhét éves sohanc vakmerő 
rablótámadása a kis miskolci Irallkban

Miskolc, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tud ásító jónak tele f önje- 

lentése.) Vakmerő rablótámadást hajtott 
végre szombaton este egy tizenhétéves cl- 
péaztanonc egy kin miskolci trafikban. A 
Vak Bottyán-ulcu 2. számú házban van öz
vegy Sz múlik Jánosné kis dohánytőzsdéje, 
ide aiiitott be szombaton este nyolc óra 
tájban, —- amikor már az egész környék 
népiden volt —

egy fiatal sulianc, aki élesre fent kony
hakést szorongatva kezében, 

rákiáltott a halálrarémült trafikosnőre:
—- Fel a kezekkel! Adja Ide a pénz

tárt, ha az élete kedves!
A rémüli asszony engedelmeskedett a fel-

Kiemelték az elsüllyedt Niobe 
egyik tisztjének holttestét 
Tovább folynak a kiemelés! munkálatok

Klel, augusztus*  21,
t'A fíétfii Napló tudó állójától.) Hatalmas 

erővel folynak azok a munkák, amelyek
nek az u céljuk, hogy a katasztrófáiig vé
gétért „Niobe" vitorlás iskolahajó roncsait 
kiemeljék a tengerből.

SlkerUlt a hajó roncsait harminc mé
terrel közelebb hozni a helkendorfi öböl 

partjához.
Megállapították, hogy n roncsok kiemelésé
nek céljaira a helkendorfi óból partja a leg
alkalmasabb, mert tökéletesen iszapmentes. 
A hajóroncs orra most már néhány méterrel 
kiemelkedik a vízből, úgyhogy a fedélzet 
elülső része teljesen áttekinthető. Az abla
kok és liálóhelyekbez vezető lejáratok azon
ban még mindig viz. alatt vannak, úgyhogy 
a holttestekhez még nem tudtak egyelőre 
hozzáférni.

Súlyos vakbélgyulladással 
folytatja repülését a világ

rekordot javító pilótanö
A két pilótanő már 150 órája van a levegőben

New-York, augusztus 21.
Francia Naraalia amerikai és Thadén né

met piJótanő n mull hét vasárnapja óta a 
levegőben tartózkodnak és szombaton dél
után négv órakor már összesen 146 órája 
voltak a levegőben, ezzel

megdöntötték a női IdfftartamrepBMs 
világrekordját.

'Az eddigi világrekord 123 óra volt, Trout és 
May pilótanők állították ezt fel 1931 január
jában

A két pilótanö világrekord javítási kísérlete 
drámai körülmények között folyik. Marsalia 
pilótanő repülés közben fájdalmakat érzett 
és

■ ttlmptomák azt mutatták, hogy vak-

Jopiia Margit halálának titka 
a büntetőbíróság előtt 

Tiltott műtét vaty véletlen szerencsétlenség?
A budapesti királyi büntető törvényszék 

szeptember 9 éré orvosi körökben nagy fel
tűnést keltő bűnügyben tűzött ki tárgya
lást

Emlékezetes, hogy a főkapitányság bűn
ügyi osztálya Javaly nagyszabású nyomo*  
kist folytatott Toplta Margit, egy péküzlet 
19 éves kiszolgálónöjenek rejtélyes halála 
ügyében.

Toplta Margit a Gittek szanatóriumban 
meghalt, és miután a tisztiorvos gya-

szc-

szólitásnak, odaadja a pénztárfiók kulcsát. 
A suhanc másodpercek fialt.

kimarkolt a fiókból négyszáz pengőt 
és aztán elrohant.

Az első rémületéből felocsúdó trafikosnő a 
közeli rendőrőrszobára rohant, pontos 
mélylcirásl adva támadójáról.

Néhány órával később a rendőrség

már el U fogta a lámadót.

Az épülő zsidókórház padlásán bujt meg 
lizenhétéves cipészlanonc, itt talállak rá 
rendőrök, akik a kapott személyleirás alap
ján rögtön ráismertek. Még aludt, amikor a 
rendőr csuklójára csatolta a bilincset. Be
vitték a kapitányságra, ahol beismerte a 
rablást.

a 
a

Minthogy a munkálatoknál állandóan a 
kiváncsi érdeklődök százai sereglenek Ösz- 
sze, a csendőrség és a hajózási rendőrség le- 
záratta a heikendorfi kikötŐhidat. Vasár*  
nap reggel sikerüli a hujóroncsot olyan 
helyzetbe hozni, hogy egy ablak sza
baddá váll és igy az egyik belső helyiségbe 
be tudtak hatolni.

A Niobe roncsának belsejéből elsőnek 
Gruner Werner tiszti várományos holt

testét emelték ki.
Szakemberek megálapitása szerint még 
néhány napot vesz igénybe, amig a külön 
böző búvármunkák segítségével a Niobe 
összes áldozatainak holttestét napvilágra 
tudják hozni.

Vasárnap az egyik kiéli felsőreáliskoiá- 
ban gyászünnepséget rendezlek a Niobe ka
tasztrófájának és áldozatainak emlékére.

bélgyulladása van.
A pilótanő egy cédulára felirta a betegség 
szimptomáit s a cédulát ledobta azzal, hogy 
orvosi tanácsot kér. Az orvos azt tanácsolta 
a pilótanőnek, hogy

azonnal szakítsa félbe a repülés! és száll
jon le.

A vakmerő amerikai pilótanő azonban 
válaszolta, hogy semilyen körülmények 
zött nem hajlandó világrekordrepülését 
beszakitani. Az orvos erre egy repülőgépen, 
amellyel a pilótanők üzemanyagkészletét 
élelmiszerkészletét kiegészítették,

Jégtömlőt killdött a betegnek 

használati utasítást mellékelve hozzá.

azt 
kő- 
fii-

és

nusnak találta a halálesetet, az ügy a 
rendőrség elé kerUlt.

A holttestet a törvényszék! orvostani inté
zetben felboncolták és az orvosszakértők 
megállapították, hogy a szerencsétlen fiatal 
leány halálát tiltott műtét okozta. A vizsgá
lat során

a Gittek szanatórium vezetői kijelentet
ték, hogy mikor Toplta Margltot a sza
natóriumba hozták, mát- műtéten cselt 

kérésztől
és n szanatóriumban csak ápolták, tehát 
amennyiben tiltott műtét történt volna, a 
szanatóriumnak ebben nincs szerepe.

Később olyan adatok iqcrültck fel, hogy 
Toplta Margit egy gazdag fiatalember
nek voll a mrnnyasszonya és egy or
vosnál lett látogatása után vitték sza

natóriumba.
A főkapitányságról az iratok az ügyész
ségre kérőitek, amely vádiratot adott ki a

EngedHas a KOzBnseg akaratanakl
A hozzánk beérkező ngnsz.mu kérelemre való tekintettel, párntlan olcsó mérték 

utáni tcrtlöltöny-kkoiónkat ulra meglnmAtíljük. de az eddigi óriási forgalom miatt lei- 
gyUlemlett munkalorlótUn kóvatkeaMben oeak I h6 U ia kembetJUk meg «» 
tart ItO An estig besArólag. Árveréseken és csődtömegektől potom pénaen össze- 

férfiöltöny mérték szerint 
kitűnő hozzávalókkal, őr___  nonűA csodaárban rendelhető. A várható óriisl tőr
re m ek szabással___________pvunv galomra való tekintettel tenntartluk a >ogot
hogy ArnhlAby esetAe akciónkat bArmikor leltttggeazthesatfk f 
RuiMkorMkedetmi Vállalat, Ferenc-Körut 39, L hmm

szóbanforgó orvos tólen és a 1 
vényszék most kitűzte > főtárgyalást.

A tárgyalásra a tanuk egész sorát idézték 

meg: J ’•>. *
orvosokat, ápolónőket, magánszemé

lyeket
és a tanúvallomások során tisztázódik majd, 
ki felelős a szerencsétlen leány haláláért.

A kettős ünnep öngyilkosai: 
ruhakereskedő, postafőtanáesos felesége, 

húszéves urlIeAny és rajzoló
Szombaton és vasárnap, a két ünnepen több 

öngyilkosság és öngyilkossági kísérlet történt. 
Salamonovlts Mór 37 éves ruhakonfekció- 

náló kereskedő 
nemrégiben nősült. Rlnguiald Henrik Teréz- 
köruti szállítási vállalkozó leányát vette fele
ségül. A házastársak között egy idő óta elhide- 
gült a viszony és Salamonovits elkeseredésében 
öngyilkosságra szánta magát. Még szombaton 
eltávozott hazulról és apósának a Teréz-körut 
1. számú házban lévő irodájába ment, bezárkó
zott és
" aszpirinnel megmérgezte magát.
A felesége később keresésére indult és eszmé
letlenül találta az irodában. Salamonovitsot a 
mentők a Rókus-kórházba vitték és ott ápolják.

Grünhut Alice húszéves háztartásbeli leány, 
egy kereskedő leánya Szent István napján, mi
alatt szülei az ünnepi tűzijátékot mentek meg
nézni, egyedül maradt a Király-utca 42. szám 
alatti lakásukban. Azt mondotta, délelőtt a 
strandon volt, elfáradt, pihenni akar. Mire szü
lei hazaérkeztek.

a fürdőszobában holtan találták: gázzal 
mérgezte meg magát.

Két búcsúlevelet hagyott hátra. Egyiket a szü
leinek címezte. Ebben azt irta, bocsássanak 
meg neki, nem tehet róla, de meg kell halnia.

A Joseph Cári személygőzős 
belefutott a Dunán egy szénszállító 

uszályba
Mindkét hajó megrongálódott

, i augusztus 21.

Izgalmas kalandban volt része csütörtö
kön a Joseph Cári gőzös utasainak. A hajó 
Mohácsról Baján át Budapest felé tartott. 
Bajánál a Móric-sziget tájékán

▼ontatógőröa nélkül szabadon ereszke
dett le a Dunán egy szénszállitó uszály.

A Duna sodra keresztbe fektette a vizen az 
uszályt és

a Joseph Cári derékban belefutott.

tattak egy nagyváradi fiatalembert 
Egy 17 éves diákleányon követte el a megdöbbentő 

bűncselekményt
Nagyvárad, 1932 aug. 21.

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Megdöbbentő 
bűncselekmény ügyében tartóztatta le vasár
nap a nagyváradi törvényszék vizsgálóbírója 
Osváth Ede 30 éves magánhlvatalnokot.

Egy előkelő tiutvtaetŐ-famlHa tett feljelen
tést Osváth ellen.

A feljelentés szerint Osváth hosszabb időn ke
resztül udvarolt a tisztviselő-család feltűnően 
szép, 17 éves leányának, aki kereskedelmi is
kolai tanuló. A szép diáklány azonban 

elutasította a fiatalembert
Osváth, aki albérletben lakott a tisztviselő
családnál, tegnapelőtt este, amikor története
sen a fiatal leány egyedül volt otthon, beron
tott a leány szobájába.

— Mit keres tttt — kérdezte meglepetten a 
leány a fiatalembertől ,aki anélkül, hogy vála
szolt volna

rávetette magát a leányra, torkon ragadta, 
majd erőszakot követelt el rajta.

A fiatal leányra eszméletlenül találtak rá szülei 
és amikor orvosi hivtak és magához téritették, 
akkor mondotta cl, hogy ml történt vele.

Osváthot a felháborodott szülök hiába ke- 
arcslék, nem került elő. A leány szülei ezután 

rendőrségre sietlek, ahol
bűnvádi feljelentést tettek a fiatalember 

ellen.
Mialatt a detektívek a városban keresték 
fiatalembert, Osváth váratlanul megjeleni 
tisztviselő-családnál, töredelmesen bevallotta 
történteket és kijelentette, hogy

hajlandó feleségül venni a leányt, 
akár azonnal Is. A szülők azonnal rendőrért 
küldtek, aki előállította a rendőrségre Osvá- 
thot, majd az ügyészségre kísérték át. A vizs
gálóbíró vasárnap vezettette maga elé Osváthot.

iáit. iSzörmatracpropaoantía
1 Agy 8 darab I*  42«“

PLUMA paplangyir 
Budapest, 

Kamermayer KAroly-o.fi

Reméli,
Isten m»*gbocsájt  majd azoknak, akik nem 

voltak Jók hozzá.
Még egy levelet hagyott hátra, Neuler Lipót, 
Kazinczy-utca 8. szám alatti lakósnak. A ren
dőrség megállapítása szerint Grünhut Alice

** szerelmi bánatában
dobta el magától az életet.

Kulcsos Béta posta főtanácsos felesége, 
a farkasréti temetőben lumlnállal megmérgezte 
magát. A mentők a G/ücA-szanatóriumba vitték, 
öngyilkosságának okáról eddig még nem adott 
felvilágosítást.

Szolváry János 25 éves rajzoló, 
a Madarász-utcában egy pádon mindkét karján 
felvágta az ereket. Súlyos állapotban szállítot
ták a Rókus-kórházba. Tettét anyagi okok miatt 
követte el.

Újpesten, a lóversenytéren az egyik fáu 
egy 60—65 évesnek látszó férfi holttestét 

találták.
Az ismeretlen ember ruházata után Ítélve, a 
munkásosztályhoz tartozott. Holttestét az új
pesti temető halottasházába szállították.

Straszny Mihály kőműves
a Rudolf-rakpariről a Dunába ugrott. Kifogták! 
és a mentők a Rókus-kórházba vitték.

A szénszállitó uszály legénysége 
mentőcsónakot is leengedte és a 
Cári fedélzetén is

nagy pánik tört ki, 
de szerencsére nem volt komoly a

már ti 
Joseph

1™..-a veszély*  
Mindkét hajó megrongálódott, de a baleset 
helyén lehorgonyoztak és a szakembereik 

azonnal hozzáfogtak a sérülések kijaví
tásához.

A munka néhány óráig tartott, azután a gő
zös és az uszály is tovább folytatták Útjukat.

Osváth itt is beismerő vallomást tett és ezek*  
után

a vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba he
lyezte.

A történlek hire nagy feltűnést kellett az 
egész városban és sok szó esett a feltűnően 
szép diákleány tragédiájáról.

Kirándulása és weekendle alkalmából 
okvetlen lássa el magát

Elsőrangú olcsó hentesáruival
Gyárt VIIL, Contf n. 1. Telelőn: 42-2-28 és 89-4-57. 

Fióküzletek.

a 
a 
a
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HÍREK
Részeg' ember garáz
dálkodása a rendőr

kapitányság előtt 
Kardhasználattal kellett 

ártalmatlanná tenni
Tw»p éJ.Mkn roy ittas embrr haladt k«- 

tr.rlül a Víg-utcán, Amikor a Vili, kerületi ka
pitányiig épület, elé éri. hango. botrányt ren- 
d érett.

Szidta a rendőröket, belekötött a járó
kelőkbe.

István rendőrfelügyelőhelyettes, aki 
kapitányság épülete előtt tartózkodott, 
intette a garázda embert, mire az 

rcndőrfelügyelöt. A nagyerejü

Golenko 
éppen a 
csendre 
mellbevágta a ____ ________________
emberrel szemben Glenko egymaga nem tudott 
védpkezni, mire társát, Szabii XXVI11. Istvánt 
hívta segítségül, hogy összekötözzék, azonban 

ketten sem bírtak vele.
Rúgott, harapott, majd amikor elővették a 
spárgát, hogy megkössek kezeit, futásnak eredt. 
Amikor a rendörök üldözőbe vették, ismét rá
juk támadt, mire azok

kardot használtak
és két helyen megsebesítették a garázda em
bert. A mentőket hívták ki a helyszínre, akik 
megállapították, hogy Farkas Gyula 27 éves 
napszámosnak hívják az illetőt. Sérüléseivel a 
Rókus-kórházba szállították. Felgyógyulása után 
a főkapitányságra viszik, ahol hatósági közeg 
elleni erőszak cimén indul meg ellene az el- 
járás.

— A hőség fokozódása várható. Har
minc foikos hódító hőségben töltötte a fővá
ros Szent István napját és az ezt követő 
vasárnapot. Az idő enyhülésére egyelőre 
nincs kilátás, mert a Meteorológiai Intézet 
prognózisa szerint a hőség további fokozó
dása várható déli légáramlással. Hétfőn 
esetleg zivatarok valószinüek.

— A*  nj argentinéi követ bemutatko- 
BŐM. A kormányzó augusztus 20-án déli 12 
órakor ünnepélyes kihallgatáson fogadta 
Eduardo Labougle uj argentínai követet és 
meghatalmazott minisztert, aki ez alkalom
mal megbízó levelét nyújtotta át. Az ünnepi 
aktusnál közreműködtek dr. Vértessy Sán
dor, a kabinettiroda főnöke és Walkó Lajos 
dr. külügyminiszter.

— Meghalt a legelső magyar pilóta. 
Szombaton délután Berlinben, az egyik sza
natóriumban meghalt Kutassy Albert-dr., a 
magyar pilóták nesztora, aki legelsőnek vá
sárolt Magyarországon repülőgépet. 1901)- 
hen. mikor Bleriot átrepülte a La-Manche- 
esatornát, már ismert repülő volt Magyar
országon. A ma élő magyar repülők mind
nyájan az ő tanítványai. Kutassy a háború 
titán Berlinbe, majd onnan Londonba köl
tözött, ahol részvénytársaságot alapított 
'Mihályi Dénes találmányainak hasznosítá
sára. Holttestét Berlinből Budapestre szállít
ják.
■ — Plccard Velencében. Dezencanoból jelen
tik: Piccard professzor felesége szombatra vir
radó éjszaka megérkezett Dezencanoba, ahon
nan férjével együtt Balbo légügyi miniszter sa
ját repülőgépén Velencébe vitte őket. Még va
sárnap délután Balba miniszter vitszaville őket 
Dezencanoba. Itt D'Annunzio vendégei voltak.

— Egy fiatal leány különöa öngyilkossága. 
Hódmezővásárhelyből jelentik: Hódmezei vásár
helyen a Kállay-utca 32. szám alatt különös 
módon követet el öngyilkosngot Szűcs Eszter 
fiatal leány. Mig a házbeliek a piacon voltak, 
felnyitotta az udvaron levő, mintegy két méter 
mély, vízzel telt fürdőmedence fedelét s úgy 
vetette magot a vízbe, hogy a fedél utána is
mét bezárult. Mikor a gazda hazaérkezett, lét
rát hozott, leereszkedett a medencébe és ki
emelte az élettelrn testet, azonban már késő 
Volt. Az orvos csak a beállott halált állapíthatta 
nieg. A rendőri nyomozás adatai szerint Szűcs 
Eszter szerelmi bánata miatt lelt öngyilkos.

— Halálos verekedés a battonyal Ébredő 
Magyarok Egyesületében. Békéscsabáról jelen
tik: A batlonyai Ébredő Magyarok Egyesülete 
szombat este bált rendezett. Éjféltájban a le
gények között verekedésre került a sor. A kél 
szembenálló csoport vezetője, Gulyás-Janovits 
András és Lantos Ferenc egymásra támadt. 
Lantos boxerjével sújtotta fejbe ellenfelét, mire 
Gulyás kést rántott elő és szivenszurln Lantosi, 
aki a helyszínen azonnal meghalt. A kél csapni 
tagjai erre egymásnak rohantak és általános ve
rekedés kezdődött, amelynek csak a csendőrség 
közbelépése vetett véget. A gyilkos legényt a 
csendőrség letartóztatta.

— Erdőtűz Nagykanizsa közelében. Nagy
kanizsáról jelentik: Szombaton a Nagykani
zsa közelében fekvő községi erdőben isme
retlen okokból tűz ütött ki. Mintegy száz 
hold ritkán beültetett erdőrész borult 
lángba. A környékbeli tűzoltóknak csak 
többórai megfeszített munka után sikerült 
elfojtani a tüzet és megakadálvozni a 
továbbterjedését. A megindított vizsgálat 
még nem tudta megállapítani a tűz kelet
kezésének okát, valószínűnek tartják azon
ban, hogy egy eldobott cigarcltavég volt a 
tűz okozója.

Szalmaözvegyek I 
Akarnak-e egv kellemes estet eltölteni t 
Ha t«an. akkor kareasés fel a fővárt*  leambb ternsso 

kAvebaxát és ét termét, az 
ABONYIT, VII.. AtAnn-ut 1». 
(As Si*,»  autóbusz végállomása mellett.) Rpuónrena. 
DekanjnnkbirtUla áras. Aravas i«eisok. Asztalrendslá*  
o. n-4-04. NéavfoeésM ebéd-mentjt étiap Martot aéahoc 
^záühiunjNL40^)tto|4»o«£őéte^

KorogHerasztss csata a városligetben
Beülitek a tJarnalngeseket a randdrOk, hogv megvddldk őket

Vasárnap délután a Városligetben meg
történt a magyarországi horogkeresztesek 
első összeütközése az ellentétes pártok hí
veivel. A verekedés mind hevesebb mérete
ket öltött, ughogy végül is

a rendőrség vetett véget 
harcnak
őrszobára

az Általános

kara délutáni 
főnyi barnain-

s bekísérte az 
fiatalembereket.

Az iparcsarnok előtt a 
órákban körülbelül 25—30 
ges fiatalemberekből álló csoport verődött 
össze. A fiatalemberek mindegyike az is
mert horogkeresztes jelvényt feltüntető kar
szalagot hordta és a népes Városliget sétáló 
publikuma előtt nagy feltűnést keltettek. A 
fiatalemberek az egymás közötti beszélgetés 
során

néhány hangosabb megjegyzést is tet
tek az arra járókra,

aminek az lett a következménye, hogy te
kintélyes csoport verődött köréjük, ugylát- 
szik ellentétes pdrtállásu, jobbára munkás 
külsejű fiatalemberekből. A két tábor vé
gül is

a barnainges

megütközött
s mivel n horogkeresztesek szemmellátha-

— Parittyás suhnncok merénylete a Hun- 
gárla-ulon egy villamos ellen. Tegnap este 
a Hungária-uton egy A. jelzésű villamos
kocsi utasai arra riadtak fel, hogy a villa
mos ablaka nagy csörömpöléssel betört, de 
szerencsére senkinek se történt baja. Rövi
desen az a hir terjedt el, hogy revolverrel 
lőttek rá a villamosra. Kiderült azonban, 
hogy csak éretlen csínyről van szó: parittyá
ból kilőtt kő törte be az ablakot. Valószínű
leg angyalföldi suhancok követték el a go
nosz csínyt. A rendőrség keresi a tetteseket.

— Tizennyolc halálos áldozata van a bé
csi kánikulának. Bécsből jelentik: Ausztriá
ban és különösen Bécs környékén a hőmér
séklet vasárnap 35 fokig emelkedett. A ká
nikula elöl az emberek tömegesen menekül
tek különböző strandokra, uszodákba és 
weekend-telepekre. Egyetlen napon mintegy 
ötszázezer ember kereste fel a bécskörnyéki 
strandfürdőket. A fürdőzéseknek tizennyolc 
halálos áldozata volt, akik részint napszurás 
következtében,, részint pedig, a,.vízben lejték 
bajájukat. u 1 7

— Suhantok beverték a főispánt autó abla
kát. Nagykanizsáról jelentik: Kellemetlen bal
eset érte Gyömörey György zalamegyei főispánt, 
aki autójával Inke puszta felé tartott az ország
úton. Celldömölk közelében játszadozó suhan
cok kövekkel beverték a főispáni autó ablakát. 
Szerencsére a szétrepülő üvegszilánkok senkit 
sem sértettek meg az autóban ütők közül. A 
főispán bejelentette az esetet a csendőrségen, 
majd továbbfolytatta útját.

PÁRISI MODELL szerint

BUHDfiJÜT 
LEGOLCSÓBBAN átalakítja 
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— Vak embert gázolt el a kerékpáros var
rónő. Izsák József sofőr Bp. 18-527. rendszámú 
autójával a Teréz-körut 31. előtt elütötte Ne
mes István 31 esztendős asztalossegédet. A 
menti k a Rókus-kórházba szállitótták. — Új
pesten a Tavasz-utcában Makkay Irén 20 éves 
varrónő kerékpározni tanult. Kerékpározás 
közben elütöttte az úttesten haladó 67 eszten
dős vak koldust. A szerencsétlen világtalan em
ber késön hallotta meg a csengetést, nem tu
dott kitérni a kerékpár elől és derékrándulást, 
valamint agyrázkódást szenvedett. A Károlyi
kórházban ápolják. — Huber Márton 18 éves 
szobafestőtapoiicot a Haller-ulcában egy villa
mos elütötte. Lábtöréssel a Szent István-kór- 
házba szállították.

— Kéaelő asszony Pestszentlrtrlncen. Pesl- 
szentlőrincen. a Hunyadi Jánosutca 45. számú 
házban Pollák Oszkár 56 éves kereskedő csa
ládi ügyből kifolyólag összeszólalkozott a fele
ségével. Az asszony konyhakéssel támadt fér
jére és azral balszemét megsebesítette. Pollá- 
kot a mentők a szemészeti klinikára szállítot
ták, az asszony ellen megindult az eljárás.

— Halálosán. Dénes József Ávug. állatorvos 
hosszú szenvedés után 54 éves korában vasár
nap meghalt.

— Elfogtak egy szélhámos tntilllgynftküt.
Az utóbbi időben több följelentés érkezett a fő
kapitányságra és a vidéki hatóságokhoz egy 
idősebb férfi ellen, aki ogy berlini rég ügynö
kének mutatkozik be, textilárukra vesz fel ren
deléseket, valamint kisebb-nagyobb előlegeket, 
azonban a rendelt áru érkezése minden egyes 
esetben elmarad A kereskedők érdeklődni 
kezdtek a megnevezett cégnél a késedelem oka 
felől, mire kiderült, hogy szélhámosság áldo
zatai lettek, mert a cégnek Magyarországon nin
csenek ügynökei és náluk senki megrendelése
ket nem eszközölt. A feljelentések alapján i 
szombaton este a főkapitányságra előállították 
Freienbach Ferenc 68 éves Ügynököt, aki az 
Aréna-ut 18 alatt lakott. Beismerte, hogv sem
miféle megbízatása nem volt a berlini régtől s I 
a felvett összegeket saját céljaira fordította. I 
Csalás cimén letartóztatták. |

tóan kisebbségben voltak, a csata az ő vesz
teségükkel végződött.

Az ellenpárt emberei kövekkel dobálóz
tak s

az egyik kő megsebesítette a horogke
reszteseknek segítségére kivont karddal 

siető ürge József rendőrt is.
A tumultus és pánik egyre nagyobb lett — 
úgyhogy a közeli őrszobáról rendőri ké
szültséget kellett kivezényelni, akik azután 
a tömeget szétoszlatták. Az összeverődött 
tömeg hangulata annyira a horogkeresztes 
fiatalemberek ellen fordult, hogy

a rendőröknek be kellett kísérni a bar- 
nalnges magyar Hitler-pártlakat az 
őrszobára, hogy megvédjék a iöbbiek 

dühe elől.
Addigra azonban a harmincfőnyi csoport 
nyolcra olvadt le, a többiek jónak látták 
karszalagjukat levéve, eltávozni a harc 
színteréről. A közeli rendőrőrszobám kiséri 
horogkeresztes fiatalembereket a késő esti 
órákig ott tartották, azután elhocsájtótták 
őket, lelkűkre kötve, hogy ne a Ligeten át. 
hanem kerülőuton menjenek haza, nehogy 
újabb támadást provokáljanak. A rendőrség 
különben az ügyben megindította a nyomo
zást s keresi a megdobált rendőr támadóit.

— Az állástalan fiatalság egyesületet ala 
kitolt Szombathelyen. A szombathelyi érett 
ségizelt ifjúság gazdasági jellegű szervezetet 
alakított, hogy érdekei védelmében egyönte
tűen járwhasson el. A szervezet most tar
totta alakuló ülését Tóth László dr. ügyvéd 
elnöklésével. Az alakuló ülésen hatalmas 
számmal jelent meg a szombathelyi állásta
lan fiatalsóg. Elhatározták, hogv harcot in
dítanak elhelyezkedésük érdekében, egyben 
figyelemmel kisérik az állások betöltése kö
rül történőket Az egyesülés a szombathelyi i 
városi hivatalok és közhivatalok álláshalmo
zóinak leépítését is követelni fogja, vala
mint a városházáról azoknak elbocsátását, 
akik mint nyugdíjasok vagy nem kellő kva
lifikációval rendelkezők töltenek be jelenleg 
is állásokat.

PALMAsarok
________________tftTÍcó.

— í román anyUilrélyné IMMRC■' Klól’indlrt.
Karlsbndból jelentik: Mária román anya
királyné ma magánrepülőgépen, amelyet 
veje, Antal főherceg vezetett, ideérkezett. A 
repülőgép másik utasa Beatrix spanyol in
fánsnő volt.

— Kilakoltatták Eszterházy Vera grófnőt, 
mert nem tudta hotetefcámláját megfizetni. 
Bécsből jelentik: Tizenharmadik esztendeje 
él Bécsben, a Metszel és Stt/iaden-szállóban 
Eszterházy Vera grófnő társnlkodónőjével. 
Az utóbbi években a grófnő már nem tudta 
hotelszámláját kiegyenlíteni, amely közei tíz
ezer sillingre rúgott. A szálloda igazgatósága 
végül vasárnap délelőtt társalkodónőjével 
együtt kilakoltatta Eszterházy Vera grófnőt.

— Halálos csónakásás a Tiszán. Debrecenből 
jelentik: Vasárnap délelőtt Tiszapolgáron egv 
öttagú társaság indult csónnkázásra a Tiszán. 
A társaság egyik nőtagja bcleugrott a vízbe, 
azzal, hogy úszva követi a csónakot. Az ugrás 
következtében a csónak felborult és utasai a 
vízbe estek. Róth Rózsi, egy tiszapolgári keres
kedő 19 éves leánya, aki nem tudott úszni, gör
csöt kapott és rövid vergődés után belefulladt 
a vízbe.

— Félmillió pengő segélyt kapott Debrecen 
a munkanélküliek foglalkoztatására. Debrecen
ből jelentik: Dr. Györki Imre, Debrecen város 
országgyűlési képviselője értesítette a város 
képviselőtestületét, hogy sikerült a Mabi-tól 
500.000 pengő segélyt szerezni. Ezt az összeget 
a város a munkanélküliek foglalkoztatására 
használja fel. Rövidesen megkezdik a régóta 
tervezett Népfürdő felépítését a közeli hőfor
rások felhasználásával. Az építkezésnél többszáz 
embert foglalkoztat a város

A éá fontra szóló zálogleveleket, köt-
/i.ranyaoiiar Vényeket, fW kamatozású papírokat 
pengő ellanénen tcm én elad Harnabank. Budapest, 

V., Nádor-utca 26 Telefon: 212—16, 104—v7

— Súlyos szerencsétlenség a lipcsei repülő
téren. Lipcséből jelentik: Lipcse repülőterén, 
Mockaubnn szombat reggel súlyos szerencsét
lenség történt. Egy Zwicka ufelé startoló re
pülőgép nekirepült az egyik hangárnak. Ugy 
a gép, mint a hangár kigyulladt. A repülőgép 
elégett, a pilóta kisérője elpusztult.

— Még mindig terjed ■ geyrmekparallzls 
Szegeden. Szegedről jelentik: Néhány nappal 
ezelőtt egy urictfilád nyolcéves kisfiát szállítot
ták n kórházba gycrmekparalizlssel * ez a kis
fiú szombaton reggel meghalt. Most már öt ha
lálos áldozata van Szegeden a gycrmekparali- 
zlsnek, míg az összes betegek ózántA huszonhét.

Nyara ásból hazajöttem, 
első dolgom - DITRICHSTEIN 
KertéM-uica 27. Telefon: 41-6-55. 54. M.

Borzalmas motorkefékpárgázolás. a múlt 
éjjel a fehren-hatninl utón ogy motorkerékpáros 
nekiment egy csoport hazafelé tartó bányamun
kásnak. Egy bányász a helyszínen meghalt, má
sik kettő két- és lábtöréseket szenvedett. A mo
torkerékpáros az arcán sebesült meg súlyosan.

— Meghalt Kellcr Pál német író. Boroszlóból 
jelentik: Keller Pál iró ma reggél 59 ávcs korá
ban meghalt.

s
gróf Károlyi Imre parcellázási 
irodája

(VII., Rákóczi-ut 24. Tel. J. 423-22) 

közli az érdeklődő publikummal 
hogy

megnyitotta
Érdiiget HETEDiK kerületét

Ez a mintegy 300 parcellá
ból álló terület közvetlenül a 
balatoni müut és a délivasul 
újonnan megnyitott megállója 
mellett terül el, Budapesthe? 
legközelebb fekszik, kilátással 
a Svábhegyre. Metszi a Helyi 
érdekű villamos kiépítésre váró 
töltése, melyet a Beszkárt a 
közelmúltban váltót*  meg Ideá 
lis közlekedési viszonyainál 
fogva állandó letelepülésre ki
válóan alkalmas, kitűnő fele
vény talaja pedig a kertészke
dés és gazdálkodás eredményét 
eleve biztosítják.

Havi részlet 9.50 P-töl I

Kedden, f. hó 23-án délután 4 
órakor, továbbá minden vasár- 
és ünnepnapon d. e. 8, VzlO, 11. 
d. ti. 1, ’/j3 és 4 órakor

minden szombaton d.u. 
4 órakor

IV., Ferenc József-rakpart 20. sz

VEGYEN TELKET ÉRDLIGETEIfl

Földcsuszamlás miatt 
megrongálódott 

a Jánoshegyi kilátó 
A budai hegyvidék legmagasabb pontján 

áll a Bárczy-éra egyik legszebb alkotása: a 
kilátó-torony. A János-hegyi kőterrasz estén
ként ugy néz ki a Duna innenső oldaláról, 
mint a hegy ormán égő kupola. Nappal a 
büszke, finom stilusu toronyból panorámái*'  
san pompás kilátás nyílik Budapestre és ide
genforgalmi szempontból sokat ér ez a nagy
szerű hely, amelyet a látogatók nem tudnak 
eléggé dicsérni. A mi turistáink is állandóan 
látogatják a János hegyi köpárkányos kilátó
tornyot, amellyel most bajok vannak. A' 
nagyszerű építmény ugyanis 

talajcsuszamlás következtében megron
gálódott.

A toronyba vezető lépcsőzd
több helyen megrepedt.

A hibákról és sérülésekről hivatalosan ér*  
tesilették a főváros építészeti osztályát, 
amely rögtön elrendelte a János-hegyi kilátó
torony gyors megjavítását. A repedéseket 
egyelőre alaposan összeabroncsolják és min*  
dent ki javítanak. Így tervezik, ha az idő va
lamivel hűvösebbre fordul és nem lesz olyan 
óriási forgalom, a János hegyi kilátó-tornyot 
teljesen átépítik.

— Megindult az elnökválasztást harc Ameri
kában. A demokraták választást hadjáratát ma 
Roosevelt elnökjelölt nyitotta meg, aki élesen 
bírálta Hoover politikáját.

— Repülőkatasztrófa Lipcsében. A 
ckau-Lipcse repülőtéren ma lezuhant egy 
reklámrepülőgép. A pilóta és a szerelő 
szörnyethalt.

GWIC1H 
ÓRIÁSCIRKUSZ

cum rövid ideig BudapMien, ■ 
T ttterMllbsn (Keleti p.u. mellett'

Naponta kát előadta délután 8 áe aate 8 arakor

66 szenzációs számi
MOeoékati nalyárah, ceak Üi6t>a,)tk.

A etrkuu Mnzurai re«ei 4 órától utlrttelenA nyitva. 
bottiiöM, VII., BristtaMrti f. Tet.r tt-t-nh a---94. Clrbtutélefott SM4A 

Gl,lck • l.inagyobb i, l,gjobb cirkul UI
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A meggyük olt Bourbon 
herceg — kémkedett

Párls, augusztus 21.
Bourbon Edgár gyilkosa Bran-Solier asz- 

aznny a vizsgálóbíró elölt kijelentette, hogy 
• meggyilkolt egyik

külföldi hatalom javára kémkedett.
— Teljesen ismertem — mondotta az asz 

azony — Bourbon Edgár minden tevékeny
ségéi. Azt akarta, hogy kisérjem el őt l)él- 
1 ranciaországba, hogy ott topább folytassa 
a kémkedési. F.n azonban nem voltam erre 
hajlandó. Bourbon Edgár ezért valószínűleg 
nzt hitte, hogy jobb lesz, ha megszabadul tő
lem.

A gyilkosság színhelyén történt vizsgálat 
bizonyos mértékben megerősíti a gyilkos nÖ 
kijelentéseit. A szállodai szoba víztartó cseb- 
rében apróra

ÖNS/etépett leveleket találtak,
amelyeket idegen nyelven, 
jnetül és angolul Írtak.

legtöbhnyire né-

— Doumer elutasította Gorgulov ke-
gyelml kérvényét. (Párisból jelentik: A sem- 
milőszék Qorgulovnak, Doumer elnök me
rénylőjének a halálos Ítélet ellen beadott 
fellebbezését elutasította.

— E'tcmették Puskás György rendőrfőtaná- 
esőst. Nagy részvét mellett temették el vasárnap 
délután a rákoskeresztúri temetőben a napok
ban elhunyt PusAds György rendőrfőtanécsost. 
A gyászszertartást Szabó Imre fasori református 
lelkész végezte, aki búcsúztató beszédében mél
tatta nz elhunyt érdemeit.

— Elveszett Szentlstvánkor a Várban a kör 
menetben egy kék bőrpénztárca. A becsületes 
megtaláló illő jutalom ellenében adja le Padi 
Sándornál, Aradi-utca 8. (Színházi Étet szer
kesztőségében.)

— Eltűntek. Mészáros László 19 éves főisko
lai hnllgaló eltűnt a Táborhegy 20.58.1 hrsz. 
alatti lakásáról. — Médlcr István 35 éves út
építési munkavezető eltűnt a Biliar-utca 19. 
számú házban lév őlakásáról. A rendőrség ke
resi őket.

— Prohászka-endék leleplezése. Az Országos 
Szent Gellért-Egyesület esztergomi otthonában 
bensőséges ünnepség keretében leplezte I e 
dr. Fehér Gvula nagyprépost nz ott felállított 
Próbánkká Ottokár-emléket. A leleplezésen nagy’ 
számú, előkelő közönség vett részt.

— Egy pesti banktisztviselőt agyonsujtott 
b vlllainosáram Békéscsabán. Békéscsabáról 
jelentik: Rercgszász Pál, a Magyar Á'talá- 
nos Hitelbank husz-onötéves tisztviselője, 
nki bevásárlás céljából Békéscsabán tartóz
kodott. egy viL'nmospóznára mászott fel, 
hogy a Kőrösön vontatott uszály érkezését 
figyelje. A fiatal tisztviselő megérintette a 
villamosvezeték huzalját, amely azonnal 
ngyonsujtolta. A balesetnek van egy másik 
verziója is, amely szerint Beregszászi egy 
szarvasi orvos leányának udvarolt ered
ménytelenül és tettét efölötti elkeseredésé
nek követte el.

— Véget éri az angol birodalmi konferencia. 
Az oltavnl birodalmi konferencia ma délelőtt 
zárult. A kanadai alsóház üléstermében tartott 
záróülés Bcnnctt kanadai miniszterelnöknek, a 
konferencia elnökének javaslatára a királynak 
hódolótáviratot küldött.

— A Metro-Goldwyn azakhemufatőja. Az 
amerikai Metro-Goldwyn gvár ' udapesli kép
viselete háromnapos szakhemutatót tartott, 
amelynek közönsége osztatlan érdeklődéssel 
fogadta a Metró legközelebbi hórom óriásfllm- 
jét- Joan Crawford uj filmóriását, valamint az 
Égi titánok című aviatikái filmet és a Tartant, 
amelynek főszerepét Johnnv Weissmüller, az 
Ismert üsző-világba inok játssza.

— A Dunába fulladt egv vendéglős kislánya. 
Szekszárdról jelentik: A Dunaföldvárra! szem
ben levő szigeti strandon fürdés közben a Du
nába fulladt Pámer Ferenc vendéglős polgári 
iskolás lánya

— A cséplőgép áldozata. Nyíregyházáról je
lentik: Szatlóczky Ilona 1.1 éves snlamonbokori 
lány három társnőjével Nyitrai István cséplő
gépénél dolgozott. A fialni lány, aki nem vette 
rsrre a búzakévével eltakart doh száját, rálé
pett n kévére és belecsúszott a dobba. A cséplő
gép elkapta a szerencsétlen lányt és jobb lábát 
térdből leszakította. Eletbenmaradásához nincs 
remény.

— Ezüstlakodalom. Schinarz Bertalan és neje 
sz. Sarkadi Szeréna e hó 18 ón ünnepelték szűk 
családi körben 25 éves házassági évfordulójukat.

-- Az OKLE jubllárla gyűlései. Az Országos 
Bcformátus l.elkészegyesület Knrcagon tartotta 
meg jubiláns konferenciáját Görömbey Péter 
elnöklétével. A konferencián leginkább szociális 
kérdéseket, majd különböző egyházi kérdése
ket tárgyaltak két napon Al.

— Az OMIKE párisi tanulmányútja. Az 
OMIKE. nagysikerű nyári tanulmányutazásai
nak sorozatit a szeptember 5-én Induló párat
lanul olcsó párisi kirándulással zárja le. Ez a 
kirándulás módot nyújt arra is, hogy a párisi 
őszi nóidivat legújabb kreációit tanulmányozza 
az érdeklődő. Minthogy a szeptemberi párisi 
kirándulás iránt különösen nagy az érdeklődés, 
ajánlatos már most jelentkezni az OMIKE ta 
nuimAnvutazási Irodájában (Vili , Rákóczl-ut 
17 I. Tel.: József 33—8—43) mely felvilágosí
tást és részletes prospektust szívesen nyújt. Az 
OMIKE Párizsból külön kirándulást rendez 
Londonba Párizsból a visszautazás 4.5 napon 
belül egyénileg is megtörténhet mind, n ráfize
tés nélkül.

— A Janiin Szent István hetében különleges 
műsorral kedveskedik közönségének, amelv es
ténként kitünően mulat Chappy kitűnő zene
kara mellett.

Szerdán temetik Schober volt kancellárt
Bécs városa diszpompáual temeti el nagy halottját

Bécs, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Schober 

halálának hirét Bécs városa mély mcgille- 
tödésscl vette tudomásul. A nemzeti tanács 
a gyász jeléül két órára felfüggesztette ülé
sét. A szövetségi tanács és a nemzeti tanácsi 
elnökei meleghangú emlékbeszédben méltat
ták a kiváló államférfi jellemét és közéleti 
működését.

Dr. Renner elnök szerint Schubert mélyen 
áthatotta az államiság eszméje és ennek kö
szönheti Ausztria, hogy az összeomlás nap
jaiban az államélet átalakulása a lehető leg
kevesebb megrázkódtatással történt. Régi, 
dédelgetett terve volt a német birodalommal 
való vámunió gondolata, amely azonban 
Franciaországban és a szövetséges államok
ban olyan éles ellenzéssel találkozott, hogy 
a terv nem juthatott a megvalósulás stádiu
mába. Politikai pályafutásának egyik leg
ragyogóbb sikere volt, amikor a hágai kon
ferenciát! megszabadította Ausztriát a jóvá
tétel! terhektől.

Schober dr. politikai pályafutása alatt 
állandóan azon igyekezett, hogy

Csak ezen a 3 napom Augusztus 22, 23 6s 24-én
Ar Idény elmúltával megmaradt sötétkék, fekete es különböző divat
szöveteinkből — mert szakképzett munkásainkat még a holt idény alatt 
elhatároztuk, hogy mérték után remek\
férfiöltönyt 40 pengőért.

ne mulassza el. „Divat uriszabóság", Erzsébet-körut 1, !. emelet.
— Merénylet egy elmebajos leány ellen. 

A debreceni rendőrségnek jelentették, hogy 
a Hortobágy-utcán egy ötvenéves férfi ha
talmába kerített egv 17 éves, feltűnően szép 
leányt és a szobájába bezárkózva, merény
letet követett el a leány ellen. A szomszé
dok figyelmesek lettek az esetre és értesí
tették a rendőrséget, ahonnan detektívek 
mentek a helyszínre. Kihallgatták az ötven
éves férfit, aki beismerte, hogy becsalta 
lakására a fiatalkorú leányt. A detektívek 
ki akarták hallgatni a leányt is. de kide
rült, hogy a csodaszép fiatal leány beszá 
mithatatlan elmebajos. A rendőrség a meg
döbbentő eset ügyében tovább folytatja a 
kihallgatásokat.

—-Halálozás, magyartelek!. dr._ Feleky Hugó 
egyetemi magántanár, a modern urológia meg
alapítója Magyarországon. közel nyolcheti 
szenvedés után vasárnap 72 éves korában meg
halt. Elsőnek kezdte Magyországon a venereás 
népbetegségek ellen a harcot és az e körül 
végzett munkásságáért annakidején megkapta 
a magyar nemességet s tagja lett a közegész
ségügyi tanácsnak. Négy évtizeden ót töltött be 
ingyen főorvosi állást a Poliklinikán és meg
szervezte n Teleia rendelőintézetet venereás be
tegek ingyenes gyógyítására. Halálát fiai, Fe
leky Géza dr. az ismert publicista, valamint 
Feleky László és Pál gyászolják. Temetése hét
főn délután 4 órakor lesz a rákoskeresztúri te
metőben.

— Benzint Ivott és meghalt egy kisfiú. 
Leimetter Ferenc három esztendős fiúcska 
egy dunaharaszti cserepesmesternek gyer
meke, játszás közben benzint ivott. A ben
zin fölmarta n kisgyermek belsejét. A men
tők a gróf Károlyi kórházba vitték, ahol 
rövidesen kiszenvedett.

Ékszerek
[Ezüstáruk

r^ogisich
Dudapest, /V., Szervita-tér ö

— Rágalmazó névtelen levél egy pénzügy
igazgató ellen, A debreceni péuzügyigazgatóság 
vezetőjét, Kóródy Istvánt, névtelen levélben 
bcvádollák a pénzügyminisztériumban, hogy 
tisztviselőit a pénzügyi tisztviselők nyári ven
déglőjének látogatására csábította, ahol azután 
rendszeresen elmulatták a pénzüket. A minisz
tériumban megadták a felhatalmazást a debre
ceni pénzügyigazgatónak, hogy rágalmazás 
miatt bűnvádi eljárást indítson a levél írója 
ellen. A debreceni rendőrség megkezdte a nyo
mozást, hogy megállapítsák, ki irta a pénz
ügyminiszternek a névtelen levelet, amelynek 
adatai — természetesen — nem fedik a való
várja a debreceni közönség.

— 8-lk uj hangosfilm-tanfolyam. Lenkei Zslg- 
mond szerkesztő országod hirii, amerikai tanul
mányain alapuló filmsikolájának 8-ik tanfolyama 
szeptem lóén kezdődik s csak 5 hónagip larl, 
igen mérsékelt tandíj mellett. Beiratkozás a tan- 
hclyiségbcn, Csokonay-utca 8, 1. em. hétközna
pokon 4—6 óra közölt.

— Rosgonyi-fénykép .1 drb 8 P. Calvin-lér 5.
— Alkalmi vételt Csak holnap, kedden, au

gusztus 23án. Férflsrabótcrmcmben megrendelt 
és ki nem hitelezés miatt visszamaradt több 
darab különböző színű (sovány kistermetre) 
remek kivitelű férfiöltöny önköltségi áron 30; »5 
és 40 pengőért kapható. „Divat uriszabóság". 
Erzsébclkörut 1. I. em.

— A« Idény elmúltával megmaradt szöve
teinkből — meri szakképzett munkásainkat fog
lalkoztatni akarjuk — elhatároztuk, hogv mér 
lék ulán készítünk remek férfiöltönyt 35 pen
gőért amig a készlet tart. „Ruhakcreskedelmi 
Vállalat", Fcrenc-örul 39. I. cm.

az Ausztria és Magyarország közötti ba
ráti kapcsolatokat klmélyitse.

Dr. Schober halála alkalmából Hinden
burg birodalmi elnök, Papén birodalmi 
kancellár, báró Neurath birodalmi külügy
miniszter és Avenol helyettes népszövetségi 
főtitkár táviratban fejezték ki részvétüket. 
Egyébként politikai körökben arról beszel
nek, hogy a volt kancellár utóda a parla
mentben Grabenhofer Lai;dbund-párti bur
genlandi képviselő lesz.

Szombaton a minisztertanács gyűlést tar
tott, amelyen elhatározták, hogy dr. Scho
ber temetésének költségeit az állampénztár
bál fogják fedezni. Megállapították a temetés 
időpontját is, amely szerdán a felsőausztriai 
Pergben, Schober születési helyén lesz.

Schober halála alkalmából Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója, részvéttáviratot 
intézett Miklas osztrák szövetségi elnökhöz, 
aki azt ugyancsak táviratban köszönte meg. 
Gróf Károlyi Gyula magyar miniszterelnök 
és U’a/ko Lajos külügyminiszter szintén 
táviratban fejezték ki részvétüket dr. Doll- 
fuss szövetségi kancellárnál az osztrák poli- 
likai életet ért súlyos gyász miatt.

— Egy uj Piccard? Londonból jelentik: 
Oswald Short, ismert angol ballonrepülö, a 
lapok jelentései szerint azzal a tervvel fog- 
telkozik, hogy Piccard professzor teljesít- 
ményét felülmúlja. A ballonrepülö most ké
szíti léggömbjét és már a legközelebbi idő
ben startolni akar, hogy megdöntve Piccar- 
dék magassági világrekordját.

— Urasági kocsis vérengzése az arató
ünnepen. Békéscsabáról jelentik: Bagima- 
jorban mintegy kétszáz résztvevővel arató
ünnepet rendeztek a környékbeli legények. 
Kotsy Lajos urasági kocsis éjféltájban be- 
boro,zott állapotban összeveszett Szalóky 
Mihály öcsödi gazdálkodólegénnyel. A szó
váltás hevében Kotsy hirtelen előrántotta 
kését és Kecskés Péterre támadt, aki. Sza- 
lókyt védelmezte. A részeg ember egyetlen 
metszéssel felhasitotta Kecskés hasát, aki 
perce kalatt kiszénvedett. Ekkor az áldozat 
öccse, Kecskés István rávetette magát az 
urasági kocsisra, aki azonban többször egy
másután mélyen beledöfte kését Kecskés 
István mellébe. Kecskés Istvánt haldokolva 
szállították a kórházba, a vérengző kocsist 
pedig a csendőrök letartóztatták.

Olcsón uetiUH, olcsön adluü buioraKciúnkal meg- 
hosszanniioituK i hát? 180 '^RyönyörtMzon háló" M&P, 
ebédlőborendezéí 00 P, konyhaberen<iMé(i 80 pengőtől.
Kombinált berendezőnek 880 Mflbutorok, recnmlerek
hasonló olcsón! Fizetési kedvezmény. Ingyen csomagolás. 
Roval bútorcsarnok, Baross-u. *4.  *

—- Orovosi hírek. Engldnder Árpád dr. ortho- 
pfidia és fizikális gyógymódok szakorvosa ren
delőjét VI., Podmaniczky-utca 18. II. 10. sz. alá 
helyezi" át. Telefon változatlanul 18-9-15.

Völgyek! Ferenc dr. bel-, idegorvos külföldről 
megérkezett, hypnosts-therápiai rendeléseit foly
tatja. V., Wekerle Sándor-u. 19.

Dr. Lengyel Árpád orr- gége- és fülszakorvos 
szabadságáról megérkezett. Rendelését Vili., 
Baross-utca 4. számú házban megkezdte.

— Tizenkétévi fegy házra Ítélték a jános
halmi paraszt Don Jüant.- Bajáról jelentik: 
Taskovich István és Taskouich János jános- 
halmai gazdálkodók Király András község
beli gazda leányait vették feleségül. Tasko- 
vich Istvánnénak sokáig udvarolt Lovrihy 
István 28 éves gazda. Taskovich ezért el is 
vált a feleségétől és az asszony visszaköltö
zött szüleihez. A Király-portán lakott a má
sik Taskovich fivér, János is. Lovrity több
ször beállított a Király-portára s az asszonyt 
kereste. Egy ilyen látogatás során össze
szólalkozott Taskovich Jánossal, aki pofon
ütötte. Lovrity erre kést rántott és hasba- 
szurta Taskovichot, aki rövidesen belehalt 
sérülésébe. A bajai törvényszék most tár
gyalta a bünpört és Lovrity Isvánt szándé
kos emberölés ^miatt 12 évi {egyházra Ítélte.

Nagyon szép 2 szobás 
otcal lakát. mellékhelvlRé. gél. kerttel, szentembe, i-re 
kiadó Olllagbegyen, Hunyadi-utca, lAezló-Jak.

—- Uj Irány a kozmetikában. Hosszas kutatás 
után a Baedcr gvár anrak felismerésére jutott, 
hogy a bőr időelőtti öregedése és ráncosodom 
a bőrsejlek vitaminszegénységére vezethető visz- 
sza. A szabadalmazott Caola vitamlnos krém 
tartalmazza mindama vitaminokat, melyek a 
hőrsejlekot táplálják és azok utánpótlását elő- 
segítik. Klinikai kísérletek igazolják a Caola 
vitamlnos krém páratlan hatásút.

— A gyomorfájás, gyomornyomás, bélsárpan- 
gás, nagyfokú erjedés, rossz emésztés, fehér 
nyelv, kábullság. fülzugás, halvány nrcszln. 
kedvetlenség a természetes „Ferenc jóMef” ke 
serüviz használata ájtal sok esetben elmúlik.

— A hu telltlge. májtájéki fájdalmak, 
emésztési nehézségek, gyomorbélhurut éa 
sárgasAg a természetes „Ferenc József' 
keserűvlz használata Által megszüntethetek 
és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irá
nyuló vértolulósok etlensúlyozhatók. Gyo- 
mór- és bélspecialistók igazoljók. hogy , « 
Ferenc József vízzel, küiönösen az Ü14 
életmód következtében jelentkező bajoknál, 
nagyon kedvező eredményeket érnek el. A 
Ferenc József keserövlz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható.  

Harc az uj porosa 
miniszterelnök körül

Berlin, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelene 

tése.) Politikai körökben többféle jelből arra 
következtetnek, hogy a Papén kormány hosz- 
szabb ideig marad uralmon. Butterhallban pén
tek délután egy nagy áruházban

Ismeretlen tettesek két könnyfakasztó bom
bát dobtak a vásárlóközönség közé, amivel 

nagy pánikot okoztak.
Szombat délelőtt folyt le az első közvetlen 

tárgyalás a Centrum és a poroszországi nem
zeti csocialisták kiküldöttei azt hangsúlyozták, 
niszterelnöki állás betöltése ügyében A nem
zeti szociálisták kiküldötte azt hangsúlyozták, 
hogy a párt továbbra is kitart követelése mel
lett, abban a tekintetben, hogy

Poroszország miniszterelnöke nemzeti szo- 
ciállsta legyen.

Hír szerint a pártok közötti tárgyalás nem 
vezetett eredményre.

— Szemafort loptak a székesfehérvári 
vasútállomáson. Székesfehérvárról jelentik: 
Vadász József állomásfőnök különös lopást 
jelentett be a rendőrségen. A bejelentés sze
rint ismeretlen tettesek kilopták az állomás 
egyik szemaforjából a tilost jelző piros 
lámpát és csak a vasúti személyzet ébersé
gén múlott, hogy a jelzőlámpa hiánya miatt 
ne mtörtént baleset. A rendőrség keresi a 
tolvajt.

— Végétért as ottawai konferencia. Ottawá
ból jelentik: A kanadai parlament dísztermében 
szombaton tartották meg az ottawai konferen
cia záróülését. A disziilésen Bcnnett kanadai 
miniszterelnök kijelentette, hogy a maga részé
ről a legteljesebb mértékben meg van elégedve 
az angol világbirodalmi gazdasági konferencia 
eredményével.

— HÍtvragyilkosság. Waldénburgból je
lentik: Rudolfswaldenben Lehring pályaőr 
felesége tegnap agyonverte férjét. Kihallgat 
fásakor Lehringné azt vallotta, hogy férje 
részeg volt és bántalmazta őt.

— Letartóztatott betörők. Szolnokról jelen
tik: Az utóbbi időben Szolnokon sorozatot be
törések történtek, úgyhogy a szolnoki rendőr
ség országos nyomozást rendelt el a betörök 
kézrekerltésére és egyben a környéken széles
körű razziákat tartott. Ezeknek a razziáknak a 
során letartóztatták Boros Imre szabósegédet, 
akire eddig is már számos betörést bizonyítot
tak rá. Elfogták segítőtársát is, Udvary Máriát, 
aki tizenegyszer volt már büntetve betörésért- 
A szolnoki rendőrség megkeresésére tartóztat
ták Ip ezenkívül Újpesten Tatár Zsigmond több
szörösen büntetett betörőt is, akit több temp
lomrablás gyanúja terhel.

— Tízezer bónydsz egy város ellen. Cslkágő- 
ból jelentik: Az Egyesült Államok városaiból 
egyre aggasztóbb mértékben érkeznek jelentések 
összecsapásokról, amelyeket a gazdasági krízis 
idézeti elő. Sloux City város blokádja után most 
Kincard városában 10.000 sztrájkoló bányamun
kás gyűlt össze és fenvegtő magatartást tanúsít- 
azokkal a bányászokkal szemben, akik néni 
akarnak csatlakozni a szájkhoz. Katonai csapa
tokat és repülőgépeket útnak indítottak, hogy az 
esetleges rendzavarást csirájában elfojtsák. Sious 
City városát a sztrájkoló farmerk még mindig 
blokád alatt tartják.

Szülők figyelmébe!
Iskolaöltöny-, férfifelöltő- 
és télikabát szttvetek, 
garantált 10G°/ü tiszta gyapjú, 

méterje P

Alkalmi Posztóáruház
V„ Sas arca ft

— A Trleati Általános Biztositó Társulat (Asst- 
curazlonl Generáli) ujabb értékes teljesítmény- 
nyel lépett a nagyközönség elé. Fennállásának 
100 éves évfordulóját felhasználta arra is, hogy 
beszámoljon arról az évszázados múltról, melyeit 
végig vonul a Generáli megalapításának, magyar
országi üzlete megteremtésének és naggváfejlesz- 
tésénck története. Ez o múlt egyúttal az egész 
magyar biztositásl intézmény múltja, melynek 
történetét szintén megismerhetjük a Geenrall 
könyvéből. Ez a hatalmas, nagyértékü munka, 
mely az intézet saját kiadásában „A Triesti Alfa- 
i nos Biztositó Társulat (Assicurazioni Generáli), 
és a biztositásl intésménp 100 éves története Ma*  
gyarországon" cirnmcl jelent meg._____________

DT. Ff líVES véfS Mr- M nemtbeteff^ 
nek rendel egeet nap 

aakOcsl-at 33, í. em. I. Rákossal mmbM.

— Magyarország legnagyobb hangszeripari é*  
kereskedelmi vállalata, a Stembcrg királyi ud
vari hangszergyár. Budapest, VIL, Rákóczi-ut
60. sz. leiket üdítő kedélyt varázsló Zene-hét 
keretében 250 000 pengőt kínál föl a zeneked
velő publikum részére, hatalmas. 60%-ig terjed® 
árengedményekben. Az összes szabad hangsze
rek, rádiók és gramofonok árai most hallatla
nul olcsók lettek. Ezért minden zenekedvelő ba
ráti szolgálatot tesz ismerősének, ha figyelmet*  
teli, hogy: most kell hangszer vennil
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SZÍNHÁZ-MOZI 
A Színész Szövetség és a Zenész 
Szövetség együttesen kéri Labriola 

szerződésének megsemmisitését 
Több magyar művésznek és alkalmazottnak adunk 

Kenyeret, mint bármelyik színház — válaszolják Labr.oláék
Elsőnek számoltunk be, arról a harcról, 

amely a Színész Szövetség és a Labriolu 
színház ós variété tulajdonosa között kitört 
Labriola ugyanis megtagadta a kollektív 
szerződést, amelyet a színigazgatók a színé 
székkel kötöttek.

Ez a harc mára a végsőkig élesedett ki.

A Színész. Szövetség és a Zenész Szövetség 
közös beadvánnyal fordult Keresztes- 
Fischer belügyminiszterhez. Ebben a bead
ványban a k<.4 erkölcsi testület arra kéri a 
belügymini’z/terl, hogy semmisítse meg 
tabrioiánaji a várossal kötött szerződését, 
azért, m-»rt

ebbeu a szere öltésben nciu gondos
kodjak arról, hogy a magyar színészek, 
ze’Aúszek és írók érdekei kellőképpen 

megvéd essenek.
Ar/ra kérik a belügyminisztert, hogyha ezt 
a szerződést nem semmisítené meg, akkor

Hogyan lárt Peggy Normann alias 
Székely Ibolya,aki elfelejtett magyarul 
A pünkösdi királynőből lett tilmszinész'nő különös története

Hát az igaz, hogy nem opportunus ma 
Berlinben túlságosan hangoztatni azt, hogy 
valaki magyar, különösen a Hitler—Húgén- 
Lcrg politikai érdekkörébe tartozó filmmű- 
termek világában. Ezt a történetet mégis 
csak el kell mondani, mert szomorúan jel- 
Jezmi azt a berlini magyar filmkolóniáf, 
amelyet idehaza tüzön-vizen keresztül vé
dünk a német filmrcndelet terrorjával szem
ben. A történet tulajdonképpen kétrészes, 
mert fel kell eleveníteni Nagy Endre, a 
nagyszerű konferanszié-iró fiának, ifjú Nagy 
Endrének esetét Nagy Kálóval, a berlini 
filmsztárral. Nagy Kató ifjú Nagy Endre 
bugával járt intézetbe annakidején és a fia
tul hírlapíró' még a régebbi időkben igen jó. 
b irátságot tartott buga barátnőjével. Szóval 
ez ff fiatal hírlapíró legutóbbi berlini útja 
a'kalmAval felkereste Nagv Katót a film
műteremben, ahol szívélyesen és magyarul 
ü Ivözölte. A fii móri madonna azonban néme
tül '‘válaszolt ilyenféleképpen:

— Ja, Herr Magi?.’...
A „Nagy" szót már elfelejtette.
A példa ragadós és a napokban 

kellemetlen csattanóval végződött 
a kedves, szőke Székely Ibolyára nézve, 
aki odakint mint Peggy Normann szerepel

A színésznő és a detektívek
Páratlan botrány a pesti szinházi világ és az arisztokrácia dzsungeljében

Nincs nz n kánikula, nem lehet olyan forró a 
pesti aszfalt, hogy a különböző plelykacserjék 
és szerelmi dudvák közül ki nr szökkenjen egy 
jól megtermelt lápvirág. A legújabb botrányhős 
egy fiatal arisztokrata, a hősnő pedig egy fiatal 
(természetesen mindig fiatal és tapasztalatlan) 
színésznő, akik egymásról alig tudva, tragiko
mikus bonyodalmakba keveredtek s végül is a 
rendőrségnek adnak munkát.

1.
Nem akarom, hogy őnagyságát megismerjék, 

tehát nem mondom el, hogy szőke, karcsú és 
operettszakos, viszont az ismeretlenség jóté
kony homályába szeretném hurkolni a teljesen 
ártatlan gróf urat is. Mindketten ugyanis alig 
tehetnek a botrányról és aki tehet róla, az a 
gróf urnák „hites" barátnője. A fiatal színésznő 
karrlért akart csinálni, ezért gondolt merészet 
és nagyol. é« barátnője tanácsára felhívta tele
fonon az általa nem ismert, de „szabadnak" 
jelzett grófot, aki helyett a komornyikja je
lentkezett. A komornyik, aki megszokta mór az 
édes hangok jelentkezését, egy lelefonszámot 
adott meg a színésznőnek, ahol ilyen időtájt 
egészen bizonyosan megtalálhatja gazdáját.

A megadott számon azonban női hang je
lentkezett.

A hölgy jrtakarnlunn kijelentette, hogy ő, mint 
a gróf nővére a legnagyobb őrömmel át fogja 
adni azt az üzenetet, amelyet a fiatal színésznő 
könnyelműen rábízott Hogv milyen könnyel
műen, azt meglátjuk a következőkből.

2.
A másnapi-randevún, amely egy belvárosi 

filmszínház kapuja előtt játszódott le, az előre 
megadott rendszámú. kékszinü magánautóból 

ezt az imperativ klauzulát utólag illesztéssé 
be Labriola bérleti szerződésébe.

A nagy feltűnést kellő beadvány hírén- 
megkérdeztük Labriola színházának művé 
szeli igazgatóját. Fodor Tibort, aki a követ
kezőket válaszolta:

— Közel négyszáz embert foglalkozta
tunk és iyy négyszáz családnak adunk ke
nyeret. Ezeknek

legalább nyolcvan százaléka magyar.
Egy sereg színészt hasonlíthatatlanul jobb 
feltételek mellett szerepeltetünk, mint más 
színház. Labriola vezérigazgató már kije
lentette, hogy már az első műsor után tár
gyalásba bocsátkozik a koi'ekfin szerző
désre vonatkozóan is, a színészek és zené
szek szövetségének ezt a türelmetlenségét 
tehát annál is kevésbé érijük, mert Lnbrio- 
lánnk szerződése már belügyminiszterileg 
jóváhagyatott.

:i stúdiók világában Székely Ibolya nem
régiben találkozott Nóti Károllyal, aki ter
mészetesen magyarul üdvözölte. A fiatal szí
nésznő azonban németre fordította a beszé
det azzal, hogy

magyarul már bizony elfelejtett és csak 
nagyon msozul töri az anyanyelvét.

ami nem is csoda, hiszen két éve állandóan 
német társaságban él. Nóti Károly ezt ter
mészetesen tudomásul vette és hogy pestiesen 
mondjuk — eltette magának. A sors utjai 
azonban kiszámíthatatlanok, mert még az
nap este az AFA-fllmgyár egy _*rü;.v  írásá
val bizla meg. amelyet magyar-német ver
zióiban forgatnak majd fe Vgyanakkor 
■Nóti karoly cgv listát kapott azokról, akik 
a két nyelvet beszélik és akik mint a két- 
ncrzfós film főszereplői számbaiöhetnek. Az 
elsők között szerepelt Peggv Normann. Mit 
tehetett egyebet Nóti Károly, mint informá
ciójához képest a legjobb tudomása szerint 
a listáról

Székely Ibolya nevét kihúzta
és melléje ezt a megjegyzést irta:

— Sie kann nicht ungarisch sptechen...
Igv maradt ki Székely Ibolya egv két

nyelvű film főszerepéből. Néha tehát jó. ha 
magyarul is tud égy filmszinésznö Berlinben. 

solyógva és örömmel mutatkozott be a leendő 
fiatal operettsztárnak:

— Gróf X. vagyok — mondotta mosolyogva 
— és az iruló-piruló fiatal színésznőt elegáns 
mozdulattal besegítette autójába, majd elvitte 
abba a budai cukrászdába, ahol előszeretettel 
randevurik az a mindkét nembeli ifjúság, 
amelynek valami takargatnivalója van. A kis 
cukrászda! találkozást még cgv harmadnap) 
randevú követte, amikor a fiatal gróf bizonyo
san türelmetlenül lángoló szerelmének akarta 
tanujelét adni azzal, hogy meghívta magához a 
színésznőt. A fiatal hölgy — hiszen csak erre 
várt — pirulva követte a gróf urat, aki az 
egyik VIII kerületi bérpalota kis lakásába ve
zette. Virág, pezsgő az asztalon és mivel az 
ital és az ifjonti hév fokozta a napok kánikulai 
melegét, nem lehet csodálni, hogy Őnagysága 
rövid idő múlva

a legkönnyebben öltözve fogyasztotta az 
Italt,

amelyet a gróf ur hasonlóan könnyedén szol
gált fel Éppen amikor eljövendő boldogságuk 
örömére akarták kiüríteni a pezsgőspoharat, 
váratlan fordulat történt:

Háromszor kopogtattak erősen a lecsukott 
ajtón.

— Itt detektívek vannak, azonnal nyissák 
ki az ajtót!

k gróf ur nem tudta leplezni Ügyetlenségéi. 
gyorsan ajtót nyitott, még mielőtt őnagysúga 
komolyabb ruhadarabokba bújhatott volna.

— líoj’l kerülnek önök idei — kérdezte az 
egyik marcona kinézésű, bajuszos ur, aki az 
ólíanircndőrség detektivjének mutatkozott be.

Mig a fiatal színésznő
az egyik ájulásból a indáikba esett, 

a gróf ur hihetetlen lelkinyugalommal vála
szolt, hogy ez alkalomra vette albérletbe ezt a 
kis lakást és a bérleti időtartam legföljebb egy 
két óra. Az cselről az urak jegyzőkönyvet vet- 
tek, majd erélyesen felszólították a fiatal höl
gyet, hogy szedje össze ruhadarabjait ós azon 
nal távozzék, mielőtt komolyabb kellemetlen 
légei lennének.

4.
Általában nem tartják tulok óznak kolléganői 

ezt a fiatal színésznőt, de annyi esze mégis 
c.ak volt, hogy lyorua 0(y

aki elképedve hallotta a történteket. Az ügy
véd azonnal felhívta a gróf lakását és ott a 
komornyiktól meglepő választ kapott

— Sajnálom, a gróf ur négy napja nem tar 
tózkodik Budapesten.

A kis sshiésxDő esete tehát ■ detektívek
kel egyre rejtélyesebb lett.

Az ügyvéd azonnal az illetékes hatóságokhoz 
.sietett, ahol látni szerette volna azt a jegyző- 
könys-et, amelyet a detektívek a pikáns ügy 
helyszínén fölvetlek. Vrirt két napig, de a jegy 
zőkvnyv nem érkezett a rendőrséghez. Ellen
ben a kél detektív ismét jelrntkozeU. Egy reg
geli órában a színésznőnek lakásának ajtajún 
a házmester kopogott azzal, hogy a kapuban 
két ur várja és őnagysága saját érdekében 
azonnal fáradjon a kapuhoz. A kis színésznő, 
aki még mindig nem tudta, hogy mi történik, 
ijedten sietett le az utcára, ahol

a két „detektív" szigorúan kuronfogta.
A kétségbeesetten szabadkozó kis színésznő né
hány perc múlva megtudhatta az uraktól, hogy 
ügyét el lehet „simítani", ha elfárad egy bizo
nyos megadott címre, amely — mint később 
kisült — egy magándetektív irodája volt

5.
Itt érte aztán az igazi meglepetés az ambi

ciózus fiatal hölgyet. Rövid purparlé után ki
sült, hogy „gráfja" nz iroda egyik alkalma
zottja volt, akit az igazi gróf „hites barátnője". 
bízott meg azzal, hogv kelepcébe csalja azt. 
akit titkos riválisának tartott. Ez az ál arisz
tokrata inszcenálta az egész erkölcsrendészeti 
jelenetet, amely súlyos idegbajt szerzett a kis 
színésznőnek. Azért ő sem maradt adós: bűn
ügyi feljelentést trtt a bárom magándetektív 
ellen, akiket az Iroda azonnal clbocsájtotl, 
mert kisült, hogy „magánszorgalomból" vállal 
fák ezt a szívességet a féltékeny és bosszúálló 
grófi barátnőnek.

íme: erről beszél most egész Budapest 
(8.)

SZÍNHÁZI napló
Szenzáció erejével hatott a Hétfőt Napló 

multheti híradása, amely Nádosy Imre volt 
országos főkapitánnyal, mint a legújabb ma
gyar filmproducerrel foglalkozott. A Nádouy— 
Fejős Pál—Mihály István vezetése alatt ter
vezett fllmprodukcló külső felvételeit már 
meg is kezdték a Balaton mellett, azonban 
az expedíciónak váratlan nehézségei támad
tak. Kellő időre nem érkezett meg a Bala
tonhoz Somogyi Bogyó, a Nemzeti Színház 
kitűnő tagja, akinek rt film egyik nő, fősze
repét szánták, Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Színház Igazgatóba ugyanis megtagadta tőle 
a szereplési engedélyt és berendelte a nem 
zetiszinházi próbákra. Ugyancsak behívót 
kapott Hevesi Sándortól Csortos Gyula is 
a film férfi főszereplője, aki azonban a be
hívásnak nem tett eleget és levélben kért a 
Nemzeti Színháztól további egy évi szabad- 
<Agot. ellenkező esetben kifejezte azt az óha
ját, hogy még négy évre érvényes szerződé
sét bont'ák fel. Ebben a pillanatban még áll 
a harc Hevesi és Csortos között, aki letét
imül részt akar venni a filmben és magától 
Karafláth kultuszminisztertől kéri szabad
ságát — vagy elbocsátását. Somogyi Bogyó 
azonban ,.jó kislány**,  bevonult szépen a 
••róhákra és könnyes szemekkel, fátóan 
mondta le a filmkarrier útját. Most a film
munka egy kissé megakadt, mert keresik 
Somogyi Bogyó utód fát.

*
A Margitsziget tnegkapóan bájos gyermek

délután színhelye volt. Az ott nyaraló gyerme
kekből nagyszerű színtársulatot alakított a gyer
mekek kitűnő és szellemes mesemondónfije 
Mickó néni, aki Csergő Hugónak, a jeles Írónak 
felesége. K pompásan sikerült gyermekelőadás 
után — mennyire jellemző a mai kor szellemére 
— az apróságok megrohanták a szigeti Neuiyork 
parkettjét és ugy rumbáztak-tangóztuk késő 
estig, mint a nagyok.

*
A Terézköruli Színpad nagyban készülődik 

az uj szezónra, amelyet szeptember elején kezd 
meg igazán. Karinthy Frigyes, a kiváló iró 
konferálja a húsz képből álló pesti revüt. ame
lyet a legkiválóbb kabaréirók írtak. A ..Tőlünk 
tanulhatnak'1 című reviiben játszik először a 
Terézköruti Színpadon a kitűnő Rótt Sándor, a 
színház törzsgárdájának élén.

*
Kardos István hírlapíró kollégánk, aki az 

..Ezerjó" t megteremtette a Royal-Orfeuin- 
ban, megmarad a s2inházvezetől pályán. 
Hírlapírói tevékenysége mellett elvállalta a 
Bethlen téri Színház művészi igazgatását, 
amelyet Fekete JózsefTcl, a színház eddigi 
agilis igazgatójával együttesen teljesít. Az 
első műsorukat már el h készítetlek és au 
gusztus 2fi-án már be h mutatják. Három
képes nagy revü lesz a Bethleniért Színház
ban Ratnazuri címmel, amelyben Fcrenay 
Marianne-al, Tamás Benővel és .$2pntivdnwí 
Kálmánnal az élen, az egész művészgárda 
jelentős szerepet kapott.

•
Néhány nap múlna a belügyminisztériumban 

tárgyalás indul meg. amelyre szinháti jogásza- 
kát, színészeket és Írókat hívnak meg. Molnár 
Dezső dr, a Színész Szövetség igazgatója a 
belügyminiszter régebbi felhívására elkészítette 
a szinészlötvéngjavaslatot. amelyet most szak, 
férfiakkal megtárgyalnak mielőtt ez dz októberi 
parlamenti ülésszak elé kerülne. A szinéeztőr 
v'ny legfontosabb rendelketsée nz. hogy enge
délyhez kőtik a színháznyitóét. At -ngedólyt 
csak anyagi, művészeti és erkölcsi mrgbirható 
rág alapján <fdl, 't)a ki a belügyminisztérium, de 
Csak a színész és iróérdekcltségek előzetes 
meghallgatása után Fontos rendelkezése ennek 
a törvényjavaslatnak, hogy a sztnháznyitás uh 
ka Imával kauciói kell letennie at igazgatónak.

A Színházi Napló ezuttnl külön sorokat szin
tet a legnRi>ysz*>rübh  és legegyénibb jazz-zene- 
knrnak, a Welntraub Syncopntors együttesének. 
Nem szeretjük a túlságosan hangos és elraga
dott jelzőket, amelyek világkörilli útinkban kí 
sérték ezeket a ragyogó Immoru. ötletes muzsi
kusokat — de ezeket meg kell nngyon diesérnl, 
akik a jazz-zene és énekkarok Immár szokvá
nyos stílusát nagy intelligenciává!, sok tudás
sal, szórakoztatási lehetőséggel és kaciigtr.tó 
humorral fűszerezik és teszik tel lesen egyénivé. 
Nem túlozunk, ha kijelentjük, hogy a szigeti 
Newyork étteremben megállt a kés és n villa 
ároknak a kezében Is. akik éhesen estek neki 
a pompás vacsorának. A Welntraub Svncopa- 
tors minden egyes tagjában elevenen él az uj 
Idők muzsik álénak ritmusa, zenei humorérzékük 
szinte páratlan a maga nemében. A szakszó- 
fonhegedünck és a dohnak tréfás összejátszása 
Idegcsiklandozó szórakozást jelent inég azok 
számára Is, akik különben laikusai a zenének.

Premier után
A LABRIOLA SZÍNHÁZ BEMI TATÓJA. 

Szombat este nvitóttn meg a nagyközönség 
számára kapuit a legújabb színház: a f.oh- 
rlnla Színház Varieté. A szép és válóban gon
dosan berendezett uj színház gondos és válo
gatott műsort adott, amelynek középpontiá
ban .indái Ernő artistamiliő-játéka áll. Gn- 
rn|| ItVífé*  mriítrtkfij^vaf A'z ártiMáí-let srk 

'fonákságát és ellentéteit a löszerep'Ő Kakas 
Gyula jól tálalja. Karácson Piri. Fodor Ar
túr és Várnai László dicsérendők, mint a 
darab jó szereplői. Az art isiaszú mok közül 
kilönösen kiemelkedik a Wcintranb'—Syn- 
copalors, amelyről lapunk más helyén is be
számolunk, Pallos Tndios öttagú női ének
kara és a Labrio.’a görlök szereplése. A ki
tűnő zsúfolt artista-műsor is nagy sikert 
aratott.

GJe'ch hét országa
Julius Gleich, a Glci.-h-cirkusz hires igazga

tója, tizenkét esztendő alatt igazán a semmiből, 
energóval és vnsszorgalominni óriási intézményt 
létesített Egész Európa ismeri a (íl« ieh-cirkusz 
monumentalitását, legalább is ezt jelzi a cir
kusz hivatalos levélpapírjára nyomtatott föld
gömb amelyen hat európ.’i állam hirdeti, hogy 
Gleich cirkusza tényleg nemcsak egy ország 
szenzációja. Ehhez a Imi államhoz most egv 
hetedik is csatlakozik — Magyarország, hisz n 
nagy sikerrel folynak Budapesten a Gleich- 
cirkusz előadásai Érdekes, hogy a „cirkusz- 
király", — mint ahogy Julius Glríchct Páriában 
elnevezték — itt szerződtetett magvar s: cmél'. - 
setének nagyrészét továbbra is megtart; anv- 
nyira meg van Velük elégedve A Gleich-cirkusz 
programjának Budapesten is „nz é/<> ágyú" 
egyik legérdekesebb attrakciója. Wybieralíc. a 
hires artista hns«zu esztendőkén foglalkozat 
azzal a gondolatin!, hogy egy ágyúból kilövi ti 
magát. Több éven ál dolgozott, ómig a talál
mányt tökéletesíteni tudta.

•'.'4

LABRIOLA
SalnhAi • Variét*
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
Szenzációs meglepetésekkel 

indult az uj ligabajnoki évad
Az Újpest nem tudta legyőzni a Budai 11-et — A Hungária 

szerezte meg az első ide' bajnoki győzelmét — 
A Soroksár üli a ligabajnoki tabella élén

Szent István-napján indult meg az 1932- 
33. évi profi bajnoki évad. Annak ellenére, 
hogy h nyári szünet erősen felcsigázhatta 
volna az érdeklődést a futball iránt, kevés- 
számti, mintegy

hatezer néző volt kin! a négy meccsen, 
•s ebből is háromezer néző — Szegednek ju
tóit. A publikum távolmaradásának az is
méit. egyéb okokon kívül a Szent István- 
na'ú ünnepségek és az ezzel kapcsolatos lát- 
vánvossúgokban rejlik.

Ami nz eredményeket illeti, meg kell ál
lapítanunk, hogy

ez a arezon Is érdekességgel, meglepe
téssel indult.

Az érdekességet elsősorban a Szeged FC 
szolgáltatta, amely egv félidőn át vezetett a 
Hungáriával őzemben, de végül is kénytelen 
solt meghajolni a nagyobb rutin előtt. A 
meglepetései a Dudái „11" jött, amennyi
ben lelkes játék után

döntetlenül végzett a felfrissített Újpest 
csapatával.

amelynek gyengébb bajnoki nyitánya elle
nére is eminens esélyei vannak.

Pompás eredménnyel mutatkozott be az 
újdonsült elsőligabell Soroksár, 

amely nem kevesebb, mint négy gólt helye
zett el a Somogy hálójában s igy jelenleg 
kapott gól nélkül, — vezet az első ligá
ban ...

Kispesten nem sikerüli a hazai csapat első 
bajnoki meccse. A III. kér. FC reálisan győ
zött.

A bajnokság állása;
1. Soroksár 2 nőni 4:0
2. Hungária 2 ‘ „ 4:2

III. kér. FC 2 „ 4 :2
4. Újpest 1 .. 8:9

Budai „11" 1 3:3
6. Ferencváros 0 ,, 0:0

Bocskai 0 0:0
Attila 0 „ 0 0
Nemzeti 0 „ 0:0

10. Kispest o „ 2:4
Szeged FC 0 2:4

12. Somogy 0 „ 0:4

ezt tisztázzák, jönnek a többiek, egyre job
bak: a Budai 11 remekel. A II- percben

Polgár fejjel szökteti Tárnokot, aki vissza
játszik. majd Ismét megkapja a labdát és 
ügyesen csúsztatja újra Polgár elé, aki ki
ugrik és éle*  Sűögbői megszerzi a vezetést. 

1:2.
Két perccel később a meg-megujuló újpesti tá
madások alatt Schuster kornerre szerel. Ezt 
Horn kibokszolja ugyan, de

Stelner a«j <n«l elcsípi. Auer elé tolja, aki 
előbb emberbe lő, majd a visszapattanó 

labdát élesen sarokba vágja. 2:2.
Most ismét nyílt a mérkőzés s az Újpest egyre 
jobban frontba kerül. Ugylátszik a kondociója 
jobb. Egyik támadásukat csak nagy hendsszel 
tudja megakasztani Fekete Tizenegyes lenne, 
ha Bíró Sándor nem tizenhatoson kívülre tenné 
a labdái. Ebből azután Auer bombáját Horn 
remekül fogja.

A tempó csodálatosan nem lankad, sőt 
egyre erősebb 

s átmeneti gyengeség után a budaiak Is ismét 
teljes gőzzel dclgoznak. Tárnok a nagyot hi
bázó újpesti hekkek közül kiugorhat. egyedül 
robog u kapu felé, de a labdát léc mellé lövi. 
Ugyanez a sors jut osztályrészül P. Szabónak 
is. Majd ismét változik a játék képe: Tárnok 
keresztlabdájára Röck robog, Acht kifutva ve 
tődik s elcsípi a labdát, a nagy töss közben 
azonban Röck alaposan fején találja. Váltakozó 
heves támadások teszik színessé s elevenné ezt 
a különben is elsőrangú sportot, mig azután

a 37. percben upylálsrlk, hogy a budaiak sorja 
megpecsételődött.

Szalav szabadrúgását ugyanis Jakabé fej
jel megtolja s mivel Horn nem áll a helyén 
a kapujában, hiába nyújtózkodik a lab

dáért, az mögötte a hálóba esik. 3:2.
Nagyjában készen is volna a mérkőzés, indul 
is haza a tömeg. Maros Oszkárnak, az újpestiek 
vezérének azonban sehogysem tetszik egyelőre 
meg a dolog-

— Nem nyugszanak, nem nyugszanak... — 
mondja egyre idegesebben ezeket a rejtélyesnek 
látszó szavakat, ami alatt röviden azt érti, 
hogv az Újpest, ellenére minden vezetésnek, a 
most már fölénynek is, egyre támad s a bekkjeit 
ez a támadás a félvonal felé csalogatja. A Bu
dainál pedig egyetlen gyors, hosszú passz i> 
elég ahhoz, hogy galibát csináljon. Mikor már 
vagv tizedszer mondja: „Nem nyugszanak’1, 
bekövetkezik a krach:

Röek—Magda—Tárnok
akció, n halszélső mint 
a fergefeg zudul a ka
pura, nincs védelem és 
Achl lehetetlen a lapos, 
jól plasszlrozott labdá

val szemben. 3:3.
.4: Újpest szezónnyitóul 

egy pontot nyújtott át a
Budai 11-nek. Tárnok.

A soroksári kenyér után — a soroksári futballpremier is fényes
Soroksár—Somogy 4:0 (2:0)

A futballévad premierjén a Hungária csak nehezen győzőit, 
az újonc „Szeged" becsületes startot vett 

Hungária - Szeged FC 4:2 (1:2)
Szegrd. alig. 21.

(A Hétfőt Napló tudó
silójának telefonjelen 
tése.) Az őszi szezon első 
mérkőzését Szegeden ját
szották és ez volt nz 
újonc clsőligás Szeged 
FC debüje is. A Hungá
ria, bár biztató játékot 
mulatott, mégis csak

keservesen, nehéz 
küzdelem után tu
dott győzni a még 
kevés tréninggel ren- 

r szegediek ellen.
A csatársor mondható nz együttes legmegnvc- 
rőbb részének, biztató a két flntnl szélső is. 
Kalmár játéka néha régi fényben csillogott. A 
hal/sor — Rebróval a centerben — nem lehet 
állandó, a védelem pedig sokszor kínosan za
katol.

A szegedi csapat biztató startot vett, amire 
rávilágít a félidő eredménye. Az együttes még 
nem szokott össze és a beteg Hármat miatt 
teljesen lel kellett forgatni ii megszokott for
mációkat. A legjobb ember Korányi II. és 
Lukács volt, mig n haifsor néha teljesen já
tékon kívül volt. Igen biztatóan debütált nz 
■ malőr Kiss.

A játék ugy indult, hogy a kék-fehérek első, 
de kiadós vereséggel távoznak Újszegedről. A 
Szeged FC már

• 3. percben gólt ért el Lukács bomba
szerit lövéséből

és cr jelenti n szezon első gólját. Módja volnn 
betetőzni a Hungária sorsíit, de ehelyett Pá 
linkás a tűző napban kiejt egy ártatlan magas 
labdát és

Titkos besétál s kapuba, isi.
A Szeged FC támadásai folytatódnak és

Kiss mlntastrrü kornerét Lukács Robinson- 
fejessel a sarokba küldi. 1:2.

Közben a Szeged kapuja kicsit összedől egy 
irtózatos kapufa után, de azonnal válaszol is 
az ijedelemre: Korányi zugó-porzó bombája a 
belső lécről pattan vissza. A félidőben 2:l-re 
veret az újonc szegedi csapat.

Kr. öröm és a boldogság határtalan a Szeged
nél, de amint megkezdődik a játék, Pálinkás 
hibájából

egyenlítő gólt ér ef a Hungária.
Tiz percig tart a Hungária nagy irama, Kai 
már nagy lövéssel 3:2-re állítja az. eredményt. 
A Szeged FC. most feljön és különösen Kiss cs 
Korányi veszélyes, az. egyenlítés a levegőben 
lóg amikor a különben tárgyilagos Gerő biró 
tipikus off szájáról elengedi Oltávlt és

a leállotl védelem mellett Kalmár beteszi 
a negyedik gólt. 4:2.

Mosl élni kezd a Hungá
ria, de az utolsó percek
ben még Korányi érhet
ne el gólt, de Szeged 
most nem szerencsés. A 
közönség, ha nem is a 
győzelem boldogságával, 
de megelégedetten távo
zott csapata első első
ligás mérkőzéséről. A 
kék-fehérek pedig egy
előre azt kérdezhetik, 
hogy mit hoz majd a 
jövőt... Korányi II.

Soroksár, ez a hangyaszorgalmú kis pest
környéki városka, helyesebben nagyközség, lel
kes, törekvő fulbaiigárdája révén bevonult a 
II. liga szimpla névtelenségéből a „halhatatla
nok", az l. ligások közé A híres soroksári 
cipóval a jövőben a soroksári futballsport fog 
vetélkedni a hírnévért. Mert ahogy a debreceni 
kolbász hírét a Bocskai, a szegedi paprikáét a 
Bástya. (Miskolc megkontrcmináU kocsonyájá
ról nem is beszélvel) megnyirbálta, ugy Sorok
sáron is eltökélt szándék, hogy az aszfaltozott 
nagyközséget nem a kifényesített rozskenyeré
vel, hanem a kitűnő futballcsapatával kapcso
latban fogják emlegetni a közeljövőben...

A premier színhelye falusiasán festői. Bi
liárdasztal simaságu pálya, pompás kis modern 
tribün. Szorgos kezek hordták össze a földel, 
a téglákat, a faalkalrészeket s emelték föl 
semmiből a futballsport legújabb oltárát. Friss 
ácsolás, még kikandikálnak a gyalulallan ge
rendák, fi vakolatlan léglasorok ... A tuloldalon 
a hegyoldalban vájt ülések adják az állóhelyei 
s a bécsi Hohewartet juttatják eszünkbe. Kö
röskörül takaros kis nádfödeles házikók, tisz
taság, rend mindcniilt.

A meccsel azonban majdnem ba] lett.
A soroksári vezetők ugyanis elfelejtették a 
rsendőrséget értesíteni. A teljesen tréning nél
kül kiálló Somogy pedig karhatalom nélkül 
nem volt hajlandó meccselni. Így több mint 
félórát várt a közönség. Meg kell hagyni, hogy 
türelemmel, a biztos győzelem tudatában. Végre 
a vasgyuró Kami Frici erélyes sipjelzéssel pá
lyára tereli a csapatokat: a lila-fehér dressze*  
soroksáriakat s a piros-fehér kaposváriakat. 
Lengyel, a Somogy centere nem jött ki a pá
lyára, ennek szerződésbontás lesz a vége. He
lyette Pesovvik állt a támadósorba. Állandóan 
a Soroksár támad és a kaposvári védelemnek

ugyancsak sok a dolga. Mégis az első komoly 
gólhelyzettel a Somogy kellemetlenkedik, de a 
labda felsőkapuléret ér. Előbb egy érvénytelen 
soroksári gól, maj'd a 13. percben egy érvényét 
következik, amelyet

Zwlck küld ■ felső sarokba. (1:0).
Hallatlan a lelkesedés. Két perc múlva Kautzky 
ügyes elgondolását Zwick lövése ismét a hálóba 
juttatja. 2:0. A Somogy játékosain ekkor már 
teljesen kiütközik a tréningnélkiiliség. Nem 
tudják, mit csináljanak a labdával. Valóságos 
kabaréakciók nevettetik a publikumot. Sorok
sár pedig láthatólag lefékez.

Szünet után ugyanaz a helyzet. Soroksár 
ostroma még erőteljesebb, még szembetűnőbb. 
A 17. percben

Kárpáti a kapuban kézzel fog el egy lab
dát, amiért 11-es jár. Illik érvényesíti. 3:0.

Égelrengető lelkesedés és hajrázás. Ilyet még 
aligha hallott a kis. csendes Soroksár. A So- 
mogy játékosai gyakran a földberugással szó
rakoznak. A tribünön is megszületik az első 
Imlrány. De két szép szál knkastollas legény, 
két félelmetes felfűzött szuronya csendőr jele
nik meg s rövidesen helyreáll a rend. Érdeket 
jelenség. És még mondja valaki, hogy nincs 
ujilás a proflüzcmben. A Soroksár lankadatla
nul támad s a 32. percben

Kautzky hálóba küldi a negyedik gólt. 4:0.
Még két annullált gól, melyet a kis Kohut és 
Béres lőtt, csigázza fel a kedélyeket.

Igv zajlott le Soroksár elsőligás premierje. 
Valószínűleg egyben a kiesési derbi is volt. 
Meg kell állapítani, hogy Soroksár jó kis kutya
szorító lett, még a nagy csapatok részére is. 
Soroksáron óriási az öröm. Hiába! a tabella 
élére kerültek S jövő vasárnap íigaderbi: Fe
rencváros—Soroksár.

A bajnoki nyitány nem hozott szerencsét az otthonában 
játszó Kispestnek

III. kér. FC—Kispest 4:2 (3:2)

Rendőrkord, pofonok zuhataga, gólok özöne: az Újpest szezon
nyitó pontleadást rendezett

Közel kétezer főnyi közönség volt kiváncsi a 
Kispest szezonnyitó bajnoki mérkőzésére, de a

Budai 11-Újpest 3:3 (1:1)
Nagyban dolgoznak 

budai és újpesti atléták 
még az üde, gyepes Hun
gária-pályán. amikor Fa 
rugó, a Hildái 11 eddig 
orrhosszal legjobb inté
zője, trénere és lelkesí
tője már teljes gőzzel 
sürög-forog. térti a veri 
lékel sok gondoktól ter
hes fejéről.

— Stancsikot nem si
került felhozni a meccsre, 
a nagy — Káka meghűlt és

ugy köhög, hogy . .. mit mondjak: szamárköhö
gése van Sem állunk jót...

— Szóval gólözön lesz?
— Azt már nemi Van, kérem, védelmünk... 

— és csettint a nyelvével, (Meccs után kiderült, 
hogy miért. Hogy „Lójának" értelmes — nyelve 
van.)

Az ősz Biró Sándor kísérete mellett kezdődik 
meg az őszi szezon első bajnoki mérkőzése a 
zöldbcborull Hungária üli pályán. Az Újpest 
csapatában a jobbszélső Farkas és a balössze
kötő Kis nz uj ember, t.tlg a budaiaknál Röck 
és Magda rz újoncok. A mérkőzést okán szé
dületes iramban kezdik és folytatják, hogy alig 
ha tarthatják Így végig. Polgár és Magda hatul 
más erejű lerohanásai és lövései mindjárt az 
el’Ö periekben nyilvánvalóvá teszik, hogy ke
mény ellenfélre bukkant mindjárt a startnál az 
Újpest

Magda két bombalövése nagy tapsot knp, de 
Mión az l’lpc t rutinos húzásai következnek. 
Fekete hazafcjel. amit Horn csak a legnagyobb 
bravúrral tud a sarukból kiöklözni.

A sarokrúgásból ■ labdát Borsán;! csípi el, 
laposan középre adja, ahol Kis már várja

éa plasszlrozva heguritja az első gólt. 1:0.
Még egy perc sem múlik el. s a budaiak facet- 
dobásból Polgár felé teszik a labdái, akt 

kikanyarodik a jobbszélre, a váltás pontos, 
Röck fut be a középre s a bek kék előtt el
suhanó psssr.al tisztán áll a kapu előtt. Acht 
dobja magát, de a labda mellette száll há

lóba. 1:1.
A budaiak fölénye a gól után egyre jobban ki
domborodik s amíg Magda és Polgár bombái 
Achtot ijesztgetik, addig a másik oldalon nz 
Újpest támadásait Horn teszi ártalmatlanná. A 
30. perc táján

óriási szezonnyitó pofon csattan el
az MTK vezérelnek páholya előtt. Hatalmas 
rumli keletkezik, csépelik egymást az emberek, 
úgyhogy nz egyik helyszínére érkező rendőr se- 
bogy’cm tud rendet teremteni Még mielőtt ve
szélyessé bonyolódna n helyzet, megérkeznek 
kollégájuk védelmére n többi rendőrök is. s

■ kardjukon megcsillan a napfény. Már- 
már ugylátsrlk. hogy elkerülhetetlen a 

kardlapozás.
amikor elvbarátai tanácsára az egész vihar fel
idézője gyors léptekkel távozik cl, ami azután 
csendet teremt a fölboivgalott hangyabolyban. 
Közben a Budai majdnem gólt lő. különösen 
Polgár és Magda támadásai jelentenek nagy ve
szélyt. Az Újpest szórványos támadásait pedig 
Weber, aki kolosszális formában van, pontosan 
és nagyvonalúan szereli.

S/ünet után, rögtön kezdésnél Acht kapuja 
kétszer is nagy veszélyben forog, majd amikor 

ZAIogcódulát, 
• aranyat, ert«töt, brlIllABsot blhetetlan magas áfán 
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Győri II.

időben talán volt is

publikum várakozásában 
erősen csalatkozott. A 
kispesti legénység ugyan
is nem igazolta azt a for
mát. amelyet a szezónt 
megelőző barátságos mécs
esek: n mutatott és igy 
reális vereségei szenve

dett a felkészültebb, 
masszív óbudai csapat

tól.
A játék különben erő

sen szczóneleji nívón 
mozgott s ha az első fél- 
egy-két szebb akció, szü

net után ez az élénkség is lelohadt s a mér
kőzés sokszor nivótian csapkodássá, unalomba 
fűlt.

A játék elején változatos küzdelem folyik. 
A 10 percben Drősslcr a korner-zászlótól főbb 
lábbal becsavarja a labdát a kispesti védők 
feje fölött s a kaputól 10 méterre álló Dinnyés 
ballábas, fordulását lövését Dénes elvetődve 
lógja ugyan, de általános meglepetésre végül is 
a hálóba ejti (1:0.) A gól után az óbudai csa
pat újra támad s a 13. percben Drőssler komo
réból kavarodás támad, amelyről Fenyvesi újabb 
gólt ér el (2:0.) A kispestiek úgyszólván még 
alig kezdtek ujrn, amikor a 21. percben Feny
vesi lefut, lapos beadását Dinnyés az alsó lobb 
sarokba csúsztatja, miközben Dénes elmélázva 
nézi a könnyen védhető labda útját. (3.0.) 
Ugylátszik ekkor, hogy az óbudai csapat le 
fogja hengerelni a Kispestet. A 27. percben 
Drőssler labdája a felső lécről vágódik vissza 
Győri elé, aki a hálóba juttatja, ám Juhász 
Attila biró ofTszájd cimén érvényteleníti a gólt.

FehÉrhulorok 
kongnak. MgszMranvM 

m.m,i HiBastrtlKSÜCíS *

.4 32. percben Biró gáncsolja Szabót, Mick 
iveit szabadrúgását Szépét a hálóba fejeli. (3:1.) 
Most

több súlyos és érthetetlen bírói tévedés Iz
gatja a kedélyeket,

szerencsére azonban nem tör ki nagyobb bot
rány, bár erre a 45. perc alkalmat szolgáltatna. 
Eyy könnyű labdát ugyanis Weiner. az óbudai 
kapuvéd elfog s azl ki akarja rúgni, amikor 
Steiner rátámad és kézzel elrántja. Juhász 
Attila ezt nem veszi észre, miközben Biró oda
szalad Steinerhez és legázolja. 11-Cs, amely 
ellen a kerület tiltakozik. Szepes áll föl a ru
gósra, rossz lövését azonban Weiner kiöklőzi, 
de a büntetőt újra löveti a bíró, mert közben 
Biró befutott a büntető területre. A második 
11-est Rozgonyi rosszul irányított lövéssel 
ugyan, de mégis góllá értékesíti (3:2.) Szünet 
után a játék, nmely eddig sem volt valami 
nívós, még inkább veszít színéből. A kispesti 
csatárok néha-néha feljönnek, de enerváltságuk- 
kal nem zavarhatnak sok vizet a III. kér. FC 
masszív védelmével szemben. A 17. percben 
behizlositju a győzelmét a vendégcsapat, amikor 
Is Steiner jobbhalf szabadrúgását Rozgonyi rö
viden fejeli vissza és a labdát Győri II. fordu
lásból a hálóba juttatja. (1:2.) A 30. percben 
a már az pIső félidőben a lábát megránditott 
Rozgonyi végleg kiáll, az óbudai csatárok azon
ban már nem tudnak újabb eredményt elérni. 
Az utolsó perceket is

teljesen lerontja Juhász Attila, 
aki téves Ítéleteinek sorozatával a különben ft 
gyenge mezőnyben a legrosszabb ember volt.*
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A jubiláló csabai futballisták bravúrja
Legyőzték a pozsonyi Bratislavát

Békéscsaba. augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A békéscsabai Előre SC vasárnap ünne
pelte alapításának huszadik évfordulóját. A ju
biláló egyesület vasárnap délelőtt díszközgyűlést 
tartott. Az ünnepi szónoklatoknál azonban sok
kal értékesebb volt a jubiláns ünnepélyek sport
beli része.

Az egyesület csapata ugyanis vasárnap dél
után 5:4 arányban legyőzte a pozsonyi Ura- 

tislava együttesét.
Csehszlovákia egyik legjobb csapatát, amellyel 
való sportérintkezés során legjobb magyar 
profiegyütteseink is nem egyszer vereséget szen

Keletmagyarország atlétái nyerték a vidéki atlétikai pontversenyt
Szeged, augusztus 21.

A Magyar Atlétikai Szövetség déli kerülete 
vasárnap rendezte országos vidéki bajnoki at
létikai versenyét, melyet

nagy meglepetésre Kelet atlétái nyertek 
meg és győzelmükkel védői lettek a déli 
kerület hatalmas zászlóvándordljának 1032. 

évre.
A versenyen hat kerület atlétái indultak. Ar. 
eredmények, az idény elejéi és a rekkenő hő
séget is figyelembe véve, meglehetősen gyen
gék.

Gerelyvetés: 1. Ráez (Kelet) 53 m. 73 cm. 2. 
Bácsalmásy 111. (Délnyugat) 52 m. 66 cm. 3. 
Gallé (Kelet) ól m. 22 cm. — Rúdugrás: 1. 
Hadházy (Kelet) 330 cm. 2. Bódossy (Dél
nyugat) 320 cm. 3. Cseh (Észak) 320 cm. —

Magasugrás: 1. Bódossv (Délnyugat) 184 cm.
2. Stump (Dél) 184 cm. 3. Góbi (Dél) 181 cm. 
— 100 m. síkfutás: 1. Rúthonyi (Kelet) 11.3 
mp. 2. Valentin (Pestvidék) 11.4 mp. 3. Szat
mári (Észak) 11.4 mp. — 800 m. síkfutás: 1. 
Lázár (Dél) 2:01.6 mp. 2. Kösztner (Kelet) 
2:04.6 mp. 3. Kurucz (Pestvidék) 2:04.8 mp. —

Siketnéma világrekordok 
dőltek a MUSZ nemzet
közi siketnéma versenyén

A MUSz vasárnap nemzetközi uszóversenyt 
rendezett slketnémák részére, amelyen német, 
osztrák, francia és magyar siketnémák vettek 
részt. A 100 m-es gyorsuszást a francia Tál- 
mone nyerte 1 p. 07.4 mp-cel. A magyar Komári 
1 p. 20.4 mp-cel

magyar siketnéma rekordot állított fel.
’A 100 m-es mellúszásban a magyar Koroncsy 
1 p. 41 mp.-es rekordidejével csak negyedik 
lett. A 100 m-es hátuszást is a külföldiek ural
ták s Breuer 2 p.-es ideje csak a negyedik 
helyet biztosította számára.

Á 400 m-es gyorsulásban a német Welss
• p. 15 mp.-cel siketnéma világrekordot

* úszott.
A magyar Salamon 7 p. 29.6-os ideje viszont 
magyar rekord. A 3X100 m-es vegyes stafétá
ban a második magyar csapat 4 p. 53 mp. cs 
idővel ugyancsak uj rekordot állított fel. A 
hölgyszámokban még teljesebb volt a siker.

Krawner Vilma a 100 m-es gyorsuszásban
1 p. 18.8 mp.-cel uj világrekordot úszott.

Ebben a számban magyarok domináltak, 
amennyiben Ungváry a második. Lampel a har
madik lett. A 100 m-es hátuszásban Ungváry is 
világrekordot javított, legyőzve Kraszner Vil
mát. Ideje 1 p. 43.4 mp. A 100 m-es mellúszás
ban is Ungváry győzött i p. 52.8 mp.-es magyar 
rekorddal.

KOLFÜLDI SPOHTHfiPLÓ

vedtek.
Az ünnepi mérkőzésen 1500 főnyi közönség 

jelent meg. A szegedi Frankéi biró vezette a 
mérkőzést, amelynek első félideje 3:0-ra zárult 
a csabaiak javára. Az Előre góljait Milyó (2), 
Varga I., Pagurka és Scheiber lőtték, mig a 
Bratislava góllövői Kosztka (2), Betkc és 
Sehrim.berg voltak. A vendégcsapat legjobb 
tagja Bulla volt.

Gyula, augusztus 20.
Szent István napján Gyulára látogatott el a 

Bratislava csapata. A pozsonyi csapat ellenfele 
a GyAC volt, amelyet 0:0 (4:0) arányban győ
zött le. A gólok közül Bulla négyet lőtt, egy-egy 
gólt szerzett Kosztka és Sorai.

Sulydobás: 1. Varró (Pestvidék) 13 m. 30 cm.
2. Végh (Kelet) 13 m. 10 cm. 3. Maizik (Kelet) 
12 m. 32 cm. — Diszkoszdobás: 1. Végh (Kelet) 
38 m. 48 cm. 2. Varró (Pestvidék) 38 in. 32 
cm. 3. Vargha (Északnyugat) 37 m. 93 cm. — 
110 m. gátfutás: 1. Boros (Dél) 16.2 mp. 2. 
Lenhárdt (Pestvidék) 17 mp. 3. Kovács (Dél
nyugat) 17. 2 mp. — Túvolugrás: 1. Ráthonyi 
(Kelet) 653 cm. 2. Boros (Dél) 649 cm. 3. Ko
vács (Dél) 617 cm. — 1500 in síkfutás: 1. Sza
badi (Pestvidék) 4:146 mp. 2. Volli (Kelet) 
4:16.4 mp. 3. Rieglér (Pestvidék) 4:17.2 mp. — 
400 ni. síkfutás: 1. Lázár (Dél) 51.2 mp. 2. 
Kösztner (Kelet) 52.2 mp. 3. Vadas (Észak
nyugat) 52.8 mp. — 5000 m. síkfutás: 1. Hevele 
(Pestvidék) 16.03.4 mp. 2. Volli (Kelet) 16.04.4 
mp. 3. Kovács (Dél) 16:15.8 mp. — Olimpiai 
staféta: 1. Dél 3:46 mp. Kerületi rekordl 2. 
Pestvidék 3:50.4 mp. 3. Kelet 3:52 mp. 4. 
Észak 3:53.6 mp. Kerületi rekordl 5. Délnyugat 
3:54.8 mp.

A pontversenyben: 1. Kelet 77 ponttal. 2. Dél 
55 ponttal. 3. Pestvidék 50 ponttal. 4. Délnyugat 
30 ponttal. 5. Észak 16 ponttal. 6. Északnyugat 
6 ponttal.

Vizipólőmérkőzés Is volt: az osztrák és német 
kombinált csapat 7:1 (4:0) arányban győzött a 
magyar-francia kombinált ellen.

Miskolc, augusztus 21.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Nemzetközi uszóversenyt rendezett Szent 
István napján a Miskolci Vasutas Sport Club. 
A jólsikerült versenyen Kassa, Miskolc, ózd, 
Jászapáti és Diósgyőr városok legjobbjai állot
tak starthoz. Eredmények:

100 ni. gyorsuszás (ifjúsági): 1. Deutsch 
László (Miskolci Vasutas Sport Club) 1 perc 
17.2 mp. — 100 m. hátuszás: 1. Hciling József 
(Kassai AC) 1 perc 20 mp. 2. Méssinger György 
(Kassai AC) 1 perc 21.2 mp. — 100 m. fin
mellúszás: 1. Bodnár Pál (Miskolci VSC) 1 p. 
34 mp. — 200 m. mellúszás: 1. Halász László 
(Miskolci Vasutas) 3 p. 15 mp. 2. Jaskó Béla 
(Kassai AC) 3 p. 12.2 mp. — 100 m. ifjúsági 
hátuszás: 1 .Illés Imre (Miskolci Vasutas) 1 p. 
17.2 mp. — 100 m. gyorsuszás: 1. Kerekes Ist
ván (Miskolci VSC) 1 p. 08 2 mp. 2. Bel hisz 
Béla (Kassai AC) 1 perc 10 mp. — 50 m. gyer- 
mek-gyorsuszás: 1. Schmidt (Diósgyőr) 35 mp. 
— 100 m. ifjúsági mellúszás: 1. Rosenberg 
(MVSC) 1 perc. 31.2 mp. — 100 m. fiu-gyors 
úszás: 1. Molnár (MVSC) 1 perc 14.2 mp. — 
5X50 m. szenior gyorssta/éta: 1. Kassai AC 3 
perc 35 mp. 2. MVSC 3 perc 50.2 mp. 3. Diós
győri AC 4 perc 58.7 mp. — 3X50 m. szenior 
vegyesstaféta: 1. KAC 1 perc 45 mp. 2. MVSC 
1 perc 50.4 mp. — Vizipóló: MVSC—KAC 4:1 
(1:0). _

CSAK A^TÖKÉLETES

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPÁVAL
ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG. 

ATUNGSRAMMÜVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNÁK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

Fedélzeten a magyar modern 
pentatlonistákkal, vasárnap felszedte 
horgonyát az „Empress of Britain“ 

Nincs késedelem — Az angol miniszterek miatt halasztották el 
a hajó indulását

/

Quebec, augusztus 21.
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A los- 

argelesi olimpiászról hazatérő magyar mo
dern penlatlonisták vasárnap hajnalban, az 
ottani időszámítás szerint fél 5 órakor 

felszálltak az ,,Empress of Briiain**  
óceánjáróra.

E gőzös indulása az ottawai konferenciá

Holtan rogyott össze a planson 
a volt vívó-világbajnok

Párls, augusztus 21.
(A Hétfőt Naplő párisi szerkesztőségéből.) 

Cabourg városka tiszti kaszinójában szomba
ton este vivóakadémiát rendeztek, amely saj
nálatos eseménnyel végződött.

Az MTK úszói meghódították Temesvárt is
Temesvár, augusztus 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) Az MTK úszói és vizipólózói egymásután 
aratták Románia legnagyobb városaiban szebb- 
nél-szebb győzelmeiket. Az elmúlt kettős ünne
pen Temesváron vendégszerepelt a kék-fehér 
gárda s folytatta diadalutját.

MTK—Kadima 18:0 (8:0).
A gólok közül Brandy tizet, Rajki ötöt, Hódy 
kettőt és Szabó egyet lőtt A százméteres úszást 
Rajki nyerte 1 p. 1.64 mp-es gyenge idővel 
Szabó ellen. A 100 m-cs hátuszásban Hódy győ
zött 1 p. 23.8 mp-el. A 4X76 méteres stafétát 
szintén az MTK (Rajky. Hódy, Ravasz, Brandy) 
nyerte 3 p. 29 mp-es idővel.

A második napon:
az MTK vizipólócsapata Temesvár válogatott 
együttesével állt szemben s megsemmisítő fö
lénnyel

20:1 (9:0) arányú eredményt ért el. 

ról jövő angol miniszterek miatt 18 órával 
késett.

A magyar olimpikonok Cherbourgbao 
szállnak partra és

Párisból a Misángyl Ottó vezetése alatt 
álló csoporttal együtt utaznak tovább 

Budapestre.

Wljnildy Dániel holland vivóbajnok, aki 
világbajnok Js volt, mérkőzés közben 
hirtelen szivéhez kapott és holtan össze

esett.
A volt világbajnokotIszivszélhüdés ölte meg.

Rajki 8, Brandy 5, Hódy 4 és Szabó 3 gólt szer
zett. A 400 méteres úszást 5 p. 47.5 mp-el Rajki 
nyerte, a 76 méteres hátuszásban Hódy győzött

Brandl Rajkt

1 p. 09-es idővel Ravasz ellen, akinek 686 
mp-ct mérlek. A 3X76 méteres vegyes staféta 
is az MTK (Rajki, Hódy, Szabó) zsákmánya 
lett 2 p. 58.5 mp-es idővel.

„Fekete-torna * Becsben
A magyar bajnokcsapat „bemelegítő vereségei" nagy 

feltűnést keltettek
Itt van nz ősz, itt van újra... startol a 

futball. Szokás szerint — s tegyük hozzá 
rosszszokás szerint bemelegítő külföldi 

turamérkőzéseket játszanak a kapósabb csa
patok. A Ferencváros is követte ezt a szo
kást, elfogadta a Rapid őszi tornájára szóló 
meghívást és ment Bécset látni. Az első nap 
látnivalói között szerepelt az Austria pom
pás játéka, a második napon pedig a svájci 
Servette lelkes lendülete. A bemelegítő mér
kőzések túlságosan jól sikerültek: túl mele
gek voltak, a bajnokcsapat megégette a ke
zét és — sajnos — a nimbuszát.

Szezont kezdeni bécsi starttal — ugy lát
szik — nem a legtanácsosabb.

RAPID—SERVETTE 6:2 (4:0)
Bécs, augusztus 21. 

Sorrendben először a Rapid—Servette mér
kőzés került lejátszásra. A genfi csapat 
inferiórir. ellenfélnek bizonyult. A Rapid a 
félidőben már 4:0-ra vezetett, majd a má
sodik félidőben ujabb két gólt lőtt és a hat 
gólból a svájci csapat mindössze kettőt tu
dott visszaadni.

AUSTRIA—FERENCVÁROS 4:1 (2:0)
. Ezt a mérkőzést követte a fontosabbik: 

'Ausztria—Ferencváros mérkőzés.
A bécsi csapat kitűnő játék után 4:1 

(2:0) arányban győzte le a magyar 
bajnokcsapatot.

A nagy formát mutató bécsi csapatból 
Sindelar és Naurch átlagonfeliili játékot 
produkált. Ezzel szemben a magyar sam*

pion-csapat csalódást okozott. Talán a rek
kenő hőség okozta azt, hogy a magyar já
tékosok igen bágyadtan mozogtak és közü
lük egyedül

Sáros! játéka magaslott ki.
A gólok sorrendje: Spechtl (1 p.), Moher 

(15. p.), Spechtl (II. félidő, 5. p.), Schipek 
(23. p.), Toldi (30. p.).

SER VETTE—FERENCVÁROS 5«3 (4:1)
Bécs, augusztus 21.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A hütteldorfl Rapid-pályán alig 5000 
főnyi közönség előtt nyomott hangulatiján állt 
pályára a Ferencváros a svájci Servetle ellen. 
A svájciak hatalmas rössel, lelkesen feküdtek 
bele a játékba, ezzel szemben

a Ferencváros nem ambicionálta a meccset.
A Servette góljait Frlggers (1), Tax (2), Castello 
(1) és Kiclholzer (1) lőtte. A Ferencváros gól
jait pedig: Táncos, Túrái és Toldi.

AUSTRIA—RAPID 3:1 1:1)
Az Austria elsőrangúan összedolgozott együt

tese 3:1 arányban biztosan verte n bécsi zöld
fehéreket.

A SLAVIA GYŐZELMÉVEL INDULT A 
CSEHSZLOVÁK LABDRUGÓBAJNOKSÁG

Prágából jelentik: Csehszlovákia uj 
labdarugóbajnoki szezonja szombaton In
dult meg. Az első meccset a Slavia játszotta 
a Viktória Pilsen ellen. A meccset a Slavia 
nyerte meg B:2 (4:0( arányban.

Sparta—Teplitz 4:2, Nahcod—Liben 4:2. Vic- 
toria Ziskow—Gladno 3:1, Bohcmians—Pilsen

Depressziós klubközi 
verseny az UTE ós BBTE 

között
A Budai 11—Újpest mérkőzés előtt a Hun- 

gária-uti pályán rendezték meg a BBTE—UTE 
klubközi versenyét. A nagy melegben egyetlen 
atléta sem tudott közepesnél jobb eredményt 
elérni. Ugyanennek tudható talán az Is be, hogy 
a rendezés a lehető legálmosabb volt. Eredmé
nyek: 100 m-es síkfutás: 1. Forgács U. 11 mp. 
2. Raggambi B. 11 mp. 3. Szalay B. — 1500 m-es 
síkfutás: 1. Sárvári U. 4 p. 13.4 mp. 2. Verbőczy 
B. 4 p. 15.2 mp. 3. Esztergomi U. — Magasug
rás: 1. Késmárki B. 184 cm. 2. Kerkovits B. 
176 cm. 3. Boros U. — Távolugrás: 1. Szabó U. 
686 cm. 2. Fekete U. 674 cm. 3. Szabó B. — 
400 m.: 1. Szalay B. 51 mp. 2. Fried U. 51.8. 
3- Kovácsy B. — Rúdugrás: 1. Fássy U. 300 cm. 
2. Demény U. 300 em. 3. Késmárki B. — 110 
m-es gát: Szabó B. 17.1. 2. Kovácsy B. 17.4. 3 
Leichtag U. — Gerelydobás: Budaváry B. 5444 
cm. 2. Mandalik U. 5091 cm. 3. Gyulay B. — 
800 m-es síkfutás: 1. Sárvári U. 2 p. 01.4 mp. 2. 
Pálffy U 2 r 06.2 mp. 3. Verbőczy B. — Súly
dobás: 1. Kovács dr. B. 1325. 2. Késmárki B. 
1217. 8, Boros U. — 5000 ni.: I. Görög U. 15 n. 
53 mp. 2. Piros B. 16 p. 08 2 mp. 3. Sáros! U. 
— Svéd staféta: 1. BBTE 2 p. 2. UTE 2 p 022 
mp. — Diszkostvetés: 1. Femete U. 4056. 2 
Aczól B. 4027. 3 Bertalan B.

A pontversenyt a BBTE 70 ponttal nyerte az 
UTE 68 pontja előtt.

A NAGYVÁRADI AC DÖNTETLENÜL JÁT
SZOTT A SVÁJCI BAJNOKCSAPATTAL

Nagyváradról jelentik: NAC—Young Féltőm 
Zürich 2:2 (2:1) A NAC csatársora brillírozott 
s csak balszerencséjén mull, hogy nem győzte 
le a többszörös svájci hajnokcgyültcst.

Zágrábból jelentik: Zágrábban i« elsőnek 
érkezett az olnaM Colombo Blédn-gyártmánsu 

| gépével 4 óra 40 perckor. Másodiknak Marien- 
\feld érkezett meg Zágrábba 4 óra 50 perckor,

majd Seidemann 5 óra 3 perckor. Ami az átlag
sebességet illeti, első helyen Massenbach áll, 
aki az eddigi számítások szerint óránként 215 
kilométert repült.

ROMÁNIAI EREDMÉNYEK:
Bukarestből jelentik: A temesvári Kinizsi 

vendégszerepelt szombaton és vasárnap Buka
restben, mindkét napon kikapott. Szombaton a 
A.VtA obitól 3:2 (2:2)-re, vasárnap pedig a Ju- 
venlustól 3:2 (1:1)-re. Resicán a temesvári 
Electrlca a tavalyi román bajnok UDR ellen 
3:3 (1:0) arányú döntetlent ért el.

X A Rlrkőzószövet’ég csütörtökön tanács
kozik hz olimpiai blrkózógárda fogadtatásáról. 
Az MBSz elnöksége nevében Sziberth Imre 
társelnök és Hegedűs Béla főtitkár felkéri az 
elnökség, a tanács, valamint a szakosztály tag
jait, hogy augusztus 25-én, csütörtökön, este 
8 órakor a szövetség helyiségében tartandó ér
tekezleten jelenjenek meg. Az értekezlet tárgva: 
a Eos-Angelcsben szerepelt birkózók fogadta
tása.

X A Postások legyőzték a Törekvést. 500 néző 
lelenlélében játszotta le vasárnap mérkőzését a 
Magyar kupáért az anialörfiitball két előkelő 
reprezntánsa: a Postás ós a Törekvés. A Bihari
utón Játszott mérkőzés n rendes játékidőben 3:3 
arányban végződött (félidő 1:0 a Postás javára) 
és csak a kétszer meghosszabbított pólidőt 7. 
percében dőlt el n meccs 4:3 arányban a Postás 
javára.

X Fővárosi tennlszctők Sátoraljaújhelyen. 
Sátorai jatt f helyről jelentik: Vasárnap befejező
dött r négynapos tenniszversény, amelynek főbb 
eredményei a kővetkezők: Vegyes páros: 1. Bánó 
—Schréderné. 2 Slrnt»b-Okolicsányl. 3. Nye- 
viczkey—Fercrcsiknó — Férfi egyes: 1, Bánó 
Lehel. 2. Slrniih Elek 8. Nvevlezky László. — 
Női egyes. 1 Schróderné. aki mn«l harmadszor 

Iés véekg megnyerte a kitűzött vándordiát. 2.
Brlkó E'tler. 3. Lukácsné és Okolicsánvlné. — 
Férfi páros; 1, Bánó—Drjetomszky. 2. Straub 
Ede és János.
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Lesz-e Nurmi—Ladoumégue 
profiösszecsapás ?

„A Tilden-cirkuszra éppen eleget fizettem rá — 
eszem ágában sincs ilyesmire gondolni..

— mondja Jelt Dickson, a világ legnagyobb 
sportmenedzsere

Paaoo Nurmi

Paris, augusztus 20.
(A Hétfői Napló pá

risi szerkesztőjétől.) Ha 
az ötpengős hetiflretést 
„élvező" futbaIIjátékost a 
sportból élő profinuk hív
juk, minő név illeti meg 
JefT Dlcksont, aki a vi
lág minőm pénznemében 
százezreket és milliókat 
keres a modern kor lég 
egészségesebb szenvedé
lyén és időtöltésén, a 
sportokon?

Ki rendezett először borvilágbajnokságot 
Európában, ki építette őt a gyönyörű. párisi 
Sport palotát*  Ki minőit világsztárt Carnerából, 
Young Pr rézből. Paulinából? KI hozatta Euró
pába Tildent, a kanadai jéghokki játékosokat, 
ki rendet hétfőn Pártéban, kedden Barcelonái 
bm szerdán Berlinben, vasárnap Londonban?

Folytathatnám. A válasz mindenkor egyet
len, két szócskából álló név volna:

Jeff Dickson.
Amerikai, de senki se tudja, azelőtt mit csi

nált. Mosl párisi lakos és talán már naturali 
:6lt francia lt. Fiatal, szép fiú. 32—33 éves. A 
tors iróniája volna, ha ő maga nem sportolna.

Jules Ladoumégue

'A sorsnak ezúttal nincs kedve Irónlzálni. Jeff 
Diekson sportol. Karjai, leste izmosak.

Irodája most csöndes. Mondhatnám lkihalt. A 
vezér is holnap indul a Riviérára. Az utolsó hu
szonnégy órában csapok le reá.

Még ■ tavasszal, ön gondolt először egy 
Nui mi— Ladoumégue profilálálkozásra. Annak 
Idején konkrét ajánlatot is lelt nekik. Azóta 
mindkettőjük proílvánvilvánilása végleges lett 
Hogy áll ebben a percben a nagyon várt össze
csapás ügye?

—, Sehogy. Egyelőre teljesen lemondottam 
róla. Nem tagadom, hogv a tavasszal tárgyal
tam Ladoumégue-fie\ N'ein tudom, hogy mint 
amatőr miiven honoráriumokat kapott, de hogy 

mint profi megfizethetetlen, azt állíthatom. 
Ennél azonban jóval fontosabb, hogy a közön 
gépet legföllebb egyszer érdekelné egy ilyen ta- 
lálkozás. Jó példa voll erre a hírhedi Tildén 
turné, amelyikre szép kis összegeket fizettünk. 
A publikum egyszer megnézte őket, aztán azt 
mondta: „Ma Tibién győzött. Ha holnap is ő 
győz, nem érdemes eljönni, viszont ha Kozeluh

Rapalló és Rendes holtversenyben 
nyerték a Szent István-dijat 

A nagy favorit. Admirális csúnya kudarcot vallott
A magyar gyep egyik legnépszerűbb verse 

nyél, a Sírni István-dijat, nagy múltjához illő 
pompás keretekben futották le szombaton. A 
Király-dijakra emlékeztető közönség tömött so 
raiban nemcsak o sportsmanek és a főváros 
minden társadalmi osztálya volt rekordszámmal 
képviselve, hanem feltűnő sokan voltak kint a 
Szent István-hétre felrándult vidékiek és kül
földiek is. Azt kellene hinni, hogy a lóverseny 
csak a főváros szőkébb társadalmának szórako
zása. annál érdekesebb volt, hogy vidéki vendé
geink nem egy csoportja meglepő talpraesett
séggel vitatta a várható eredményeket s mérte 
az esélyeket Sctujbál, Gutái nevével, akiket ngy- 
látszik vidéken is jól ismernek. Egy másik vi
dék társaság, már az újonnan feltűnt nagyszerű 
kis Kollár lóraülését várta nehezen, mert — 
amint ők mondották — „ez lesz nemsokára a 
leghíresebb zsokénk.'1 Egy tisztes külsejű gazda 
azon sóhajtozott, hogy a rossz világ miatt nem 
vihet haza kis ménesébe egy kettőt etek közül 
a pompás csikók közül. A külföldieket a pálya 
és a versenytér nagyszerűsége ragadta el. Fel
tűnő volt, hogy az előkelő világ nem volt olyan 
számos taggal képviselve mint egyébként a 
Szent István dijakon szokott. .4 hangulat azon
ban kitűnő voll, különösen nagy érdeklődés 
előzte meg a Szent István-dijat.

Amilyen nagyszerű volt a külső keret, olyan 
érdekes volt a pmnram i* .4 nap eseményére 
mór a kötönsen felcsigázott érdeklődése közben 
nyergeitek fel kilenc f> nyesszőrü telivért. At elő

veri meg. az csak azt jelenti, össze vannak be
szélve és csalás az egész. Legokosabb, ha otthon 
maradok ...“ És otthon is maradt. Igy járnék 
a Nurmi—Ladoumégue-meccsek kel is. Nem 
mondom, ha még egy jó pár elsőklasszisu profi
atlétánk volna De ki van? El Ouafi, az amszter
dami marathon-gvőzles. aki azonban azóta alig 
van tréningben. Esetleg Paddock és Peltzer je
lentkeznének. Ez édeskevés.

— Hátha európai túrára vinné őket?
— Hová? Póri*  egy állomás .. . de kérdés, 

hogy Berlint, vagy Londont érdekelné-e e«v 
olyan mérkőzés, ahol egyik fél se tartozik 
honfitársaihoz. Aztán meg... háromezer- méte 
ren alul Nurmi le sem állna, ezen a távolságon, 
no meg ezenfelül viszont azt hiszem, majd min
denkor ő győzne. Mór pedig ez is baj volna.

— Valami azonban mégis lesz velük. Ha ön 
nem, egy másik impresszárió veszi kezébe a 
dolgot ..

— Talán Amerikában. Ladoumégue, azt hi
szem, már hajlana, de Nurmi, ugy olvasom, még 
húzódozik. Talán majd ha onnan hazajönnek, 
kicsit gondolkodnak, ugyhogv normálisabb ösz- 
szegekért is szóbaállnak ... Nagy kérdés még a 
helyválasztás ügye. A szövetség hatáskörébe 
tartozó pályákon nem futhatnak. Legjobb per
sze a ml Sporlpalotánk volna. Ott meg a talaj 
cement, ami tulnehéz és rekordokra alkalmat
lan. A közönség pedig bizonyosan naponta uj 
világrekordokat fog követelni. Ezt azonban ta
lán amúgy is kicseréljük fára és akkor...

..Amúgy is"... Szóval Jeff Dickson urnák 
esze ágában sincs egy holmi Nurmi—Ladoumé- 
gue-meccs, de ha pénzem volna, azonnal lefo- 
radnám. hogy még ezen a télen viszontlátjuk 
őket...

Sőt. ha túrára mennek, talán még Budapest 
Is. Ami. ha sorra kerül — valljuk be — nem 
lesz utolsó sportattrakció... Kőrös! László,

A MAC verseny keretében 
ünnepelte ökőlvivósportjának 

iélszázados jubileumát
Most van ötven esztendeje annak, hogy a 

Magyar Athletikai Club megalapította a magyar 
ökölvivósportot. A félszázados jubileumot a 
MAC jólsikcrült versennyel ünnepelte meg 
Szent István napján a Margitszigeten. A jubi
láns verseny keretében a rendező egyesület, a 
HAC és a BSE botolói mérték össze erejüket. 
Eredmények:

Szabó HAC Sági BSE ellen győzött ponto
zással, Németh BSE Gábor MAC ellen ponto
zással, Marton BSE Maráczy MAG döntetlen, 
Sírná NSC Bársony BTK döntetlen. Mészáros 
Törekvés Vincze BTK ellen pontozással győ
zött. Jeles BTC Gnrdos BTK ellen győzött pon
tozással. Kiss MAC Takács BSE ellen győzött 
pontozással, Szabó MAG Fehér FTC ellen győ
zött pontozással. Modla HAC Pesti FTC ellen 
győzött pontozással. Pesti II. FTC Pap BTK 
ellen gvőzött pontozással, Szabó BTK fíerkesi 
FTC cíkn győzött pontozással. Rózsa BTK 
Janicsck HAC ellen győzött pontozással.

X Döntetlen ■ vasutasok labdarugóbajnok
sága. Szegedről jelentik: Szombaton játszották 
Ip pz országos vasutas labdamghajnokság dön
tőiét. amelyen a Szegedi Vasutas Sport Club 
1:0 arányban végződött félidő után, döntetle
nül végzett a debreceni vasutnscsapnilal. — 
Ugyanakkor Rékéscsabán már meg is indult 
nz uj bajnokság, amelyen a Törekvés 6:2-re 
győzött a fíékéscsabai MÁV ellen.

zetes starterlis’ából Zápolya és Consul hiányoz
tak, viszont ezek távolmaradásáért at indulónak 
nem jelzett Honpolgár és at Admirális vezető 
lovának szerződtetett kárpótolta. Nagy tetszés 
kísérte a 9-es mezőny parádéját, bár a szakértő 
szemek nem voltak megelégedve a favorit Admi
rális és Rapalló k< ndiciójával. Ezeknek igazak 
is lett, mert a nagy favorit Admirális csúnya ku
darcot vallott s még csak helyezést sem nyert el, 
Rapalló pedig gyöngébb produkciója miatt vég
zett a klasszikus versenyekben ritka és szokatlan 
holtversenyben. Admirális favorit pozícióját az 
utolsó pillanatig me'durto a. amiben megerősí
tette öt a közönség előtt az is. hogy istállója nye
rőnek jelentette. 4 jól sikerült start után Kereső 
állt a mezőny élére, mögötte Rapalló és Honpol
gár helyezkedtek el s a mezőnyt Rendes és Kel- 
lermann zárták be. Az Iram a fordulóig igen 
erős volt. Az egyenesben Rapalló Kereső mellé 
futott fel. majd mögötte Pulcsi és Admirális szi
vei tűntek fel ,4 táuosrlopnál Admirális egyszer
re készen lett s már ugylátszolt, hogy Rapalló 
könnyen nyeri a versenyt, amikor kívülről Ba
logh a fokozatosan felhozott Rendessel erős tá
madást intézett ellene. A két ló között ezután 
ádáz dulakodásra került a sor s bár Rapalló szí
vósan védekezett. Rendes támadását nem bírta 
lerázni éj holtversenyben érték el a célt.

•

A szombati többi futam méltó kerete voll n 
nap eseményének. Az ötödik futam után a nyerő

Csak röviden!
Versenyen kivül! keresztreltvény

1. Nemes szerv.
4. Közmondás.

12. Fejen van
13. Idegen pénz.
14. Nép
lő. Homíokráne.
18. Kitől?
20. Villamossági válla

lat.
21. Idézet Vajda János 

„Utolsó dal Glná- 
hoz“ e. verséből.

23. Állat (ékezethiány).
24. Gyakori családnév.
25. A 20. vízszintes fo

netikusan.
28. Régi operett.
31. Újságod.
33. Fordítottja — név

elő.
35. Marsba Is teszi.
37. Régi görög város.
38. Olajfajta.

40. Bábubélés.
41. Idéz.
42. Ibsen-dráma.
43. Zár.
45. Kötőszó.
46. Iskola.
48. Kártya.
60. Világrész Idegen 

nyelven.
53 Verskellék.
65. Közismert Idegen 

rövidítés.
60. Azonos magánhang

zók.
62. Fordítottja — ta

nítják (névelővel).
68. Német számnév nő

nemben.
64. Tétlen folyó!?
66. Egyenlő — otaszol.
68. Vitéz — magán

hangzók nélkül.
60. A kis Antai.

1. Kártyabemondás.
2. Pót jós mellett van.
3. Állítólag Szilágyi 

Dezső szavajúrása 
volt.

5. Egész.
6. Ördög (■=«).
7. Molnár foglalko

zása.
8. Éles szerszám.
9. Felkiáltás.

10. Asszony lesz belőle
11. Kínai értékegység.
16. Csapadék.
17. Bibliai név.
19. Árdrágító csinálja.
22. Zenei hang.
26. Palotát emel.
27. Seume véleménye 

a hölgyekről.
29. Szárnyas.
30. Nevelés.

Döntsön a kártya.. /
Rcpénj/Áeresztre/fuénpünJf, múlt héten közölt befejező fejezetének megfejtése:

— Adóügyekről kell tárgyalni sokat *

— Szóval holnap délután négy órakor — Ismételte az asszony — és lopva titokban ■■ 
udvarlóra nézett.

Csibész híveinek erős izgalmat kellett kiállniok. 
mert a másodiknak beérkezett Nimolé lovasa 
keresztezés elmén óvást adott he. Az óvást azon
ban elutasították. Amíg a szombati versenyek 
inkább a favortoknak kedveztek, addig vasár
nap csak Fontos és Csatlós felellek meg a kö
zönség bizalmának. Vasárnap különösen nagy 
csalódást okozott az eddig legjobb kétévesnek 
tarlóit Tramp és az ugyancsak magas esélyű 
Dáma veresége.

SZOMBATON: T. futam: 1. Kengyeli ménes 
Musset (8:10) Csapiár Fm.: lola II.. Otranto. 
Tót.: 10:17. — II. futam: 1. Keszi istálló Remény
ség (3) Kollár, 2. Alisia (5) Rózsa, 3. Parancs 
(10) Gutái és Mohira (6) Tellschik hollveresny- 
bcn. Fm.: Livius, Judith, Mint a madár. Honvéd, 
Babám, Coruna, Puskapor, Bessic, Vlc.ispán. 
Tol : 10:38, 14. 19. 16, 16 — HL futam: Szent 
István díj. 1. Dreher J. Rapalló (2) Gutái és 
Horváth E. Rendes (10) Balog, 3. Palcsi (10) 
Kaszián F Fm.: Díva, Admirális, Honpolgár, 
Kcllermann. Kereső, Kurucz. Tol : 10:21 és 126. 
Helyre 17, 32, 22. — IV. futam: 1 Blaskovlch'A. 
Csapod ár ipari) Csuta. 2. Dorna (10) Csapiár,
3. Adernn (6) "Kaszián T. Fm.: Inlny. Szebb jövő. 
Talár, Budár, Bajosan, Ncplun, Kopó, Jogar. 
Pnrmanlterin Tol.: 10:25, 15. 67. 21. — V. fu
tam: 1 Issekutz Gy. Csibész (4) Tóth A.. 2. Ni
molé (6) Hulme, 3. Coquin (3) Sejbal. Fm.: Sá
lán. Tékozló. Rabló, Suta. Beaurivnge, Pálinka, 
Naplemente. Lelkem, Szittya. Tót.: 10:52, 18, 24, 
19 _ VI. futam: 1. Lajtos E. Zslvány (2%) Gu
tái. 2 Keszkenő (10) Tóth A., 3 Partagas (12) 
Csnplár Fm : Africnnus, Bakter, Bon soir, Em
lék, Hétre, Daru. I.ido, Tiro, Búzavirág, Martel), 
Konfusiort, Százszorszép, Kisbaj. Happy Fnd. 
Pervesztes. Tót : 10:37. 19, 46 80. —- Double: 
Reménység—Csibész 5:82.

VASÁRNAP: I. futam: 1. Csernovits A Pezsgő 
(3) Balog, 2. Módos (8) Csuta. Fm.: Semper. 
Párduc, Bnksis. Tót.; 10:38, 20. 22. — II. futam: 
1. Wenckhcin: D. gr. Fontos (1H) Sejbal, 2. Ali 
sia (2) Gutái. 3. Papueshős (10) Fodor. Fm : 
Ratfrape, Pál*.  Torslenson, Zátonv. Tol.: 10:23. 
12. 12. 23. — HL futam: 1. Harkányi S. br. Ka
pitány (1’4) Csapiár. 2 Rejtély (5) Tsch. Fm.: 
Dáma. Siker Tol.: 10‘35, 18. 19. — IV’. futam: 
1. Berkes B Bonyodalom (14) Szcntgyörgyi, 2. 
Csicsóné (3) Teltschik, 3. Sanyi (10) Tóth A. 
Fm.: Mnrólh, Móramaros, Kis Alag. Vgjad. Al- 
vlncz, Vrrilv. Marllnsberg. Arató. Hctty, Inca. 
Hadúr. Világos. Beírjam Tót.: 10:251, 52, 19. 28. 
V. Futam: 1. Dreher J. Lltlle Patty (path Gu-- 
tál. 2. Tramp. 3. Avvanti. Több ló nem futott.

32. Nép.
34. Névulő.
36. Hálót sző.
39. Lóverseny-műszó 

(névelővel).
44. Sírni Is lehet tőle,
47. Két egyforma ma

gán és mássalhang
zó.

49. Kérdőszó.
61. Bejárat (névelővel).
52. Jóvátétel (névelő

vel).
54. Mázol.
56. Haragos.
57. Innivaló.
58. Disznó.
59. Becézett női név.
61. Kedves erdei állat,
65. A. V.
67. Kötőszó.

GÁL GYÖRGY.

Tót.: 10:28. — VI. fntam: 1. Rossánvi-Havass 
M né Csatlós (pnri) Rózsa. 2. Páima 110) Gutái,
3. Snow Whlte (3) Klímscha. Fm.: Csaló. Mahat- 
mn. Lesbia. Platán, Riksa. Bong, Forgatag. Tót.: 
10:26. 15. 31, 17. — Double: Fontos—Bonyoda
lom 5:233.

Bécsi lóversenyek
A szombat-vasárnapi bécsi versenyek részletes 

eredménye a következő:
SZOMBATON: 1. futam: Dark-fllly (10) Tóth 

B . 2. Germanie (4) Szilágyi, 3. Erika (10) Dóczi. 
Fm.:' Buccola, Rumba, Fatálist, Tallsman, Cas- 
ende, Swo-ting-se, S. O. S., Letzte Rose. Inkább. 
Tót.: 10:94, 53, 25. 141. — II. futam: 1. Orkán 
(4) Gulyás B. és Cifra (4) Tóth B. holtverseny
ben. 3. Bcllalor (5) Esch Gy. Fm.: Bandita, 
Twillight, Waldfee, Don Jósé, Sovrana, Hermia, 
Vermoulh. Ode, Happy horse, Tombola. Tót.: 
10:35 és 23. 30. 21. 19 — in. futam: 1. Derítő 
(2) WOc.kermnnn, 2. Ralo (2) Gulvás B. Fm.: 
Cyprienne, Chesfnut. Margit, ot: Í0:25, 13. 14. 
IV. (utam: 1. Suzy (10) Tuss. 2. Timur Lénk (3) 
Szabó L.. 3. Romulus (4) Weckermann. Fm.: 
Pás de Calais. VI)ja. Schwarzwald, Balboa, Anu
bis, I.abancz. Tót.: 10:84, 25, 16, 21. — V’. fu
tam: 1. Campana (pari) Varga. 2. Zsófi (6) Gult- 
mnnn. Fm.: Dark Rock. Orcstes, Clemantis. Tot.í 
10:17, 15. 22. — VI futam: 1. Michele (3) Szabó 
L., 2. Eiswind (4) Bosko, 3. Katrelsdorf (6) Gar- 
tenmeier.. Fm.: Kami rád, Monarch, Hellinayr, 
Abony. Tol.: 10 36, 17, 16, 16.

VASÁRNAP: I. futam: 1, Snzy (3) Tuss, 2. 
Hcrba (3) Kaszián F. Fm.: Raló, Karín, Pás de 
Calais. Tót.: 10:62. 27, 21. — II. futam: 1. Türe
lem (3) Kaszián F., 2 Pali Mnll (2H) Esch U 
Fm.; Kinoprinz. Eiswind, Hellmayr. Anlsette. 
Tót.: 10:45, 23, 21. — ni. futam: 1. Tlzian (8:10) 
Szilágyi, 2. Marabu (8) Szabó I,. Fm : Carevic*  
Poika. Vaterland. Rumba. Tót.: 10:17, 15. 27. — 
IV. futam: 1. LM (6) Bosko. 2 Flash lighl (8) 
Noszián F., 3. Dagg< r (1 %] Szabó L. Fm.: Phö- 
nlx. Volat, First Slnil, Rusalka. Monté. Tot.l 
10:122. 22. 20. 13. — V. futam: 1. Annabel (Var
ga), 2. Kamerád (Frosch). Fm.: Tourtereau, 
Glutton. Tót : 10:13, 11, 12. — VI. futam: 1. 
Brlsk (5) Szabó L., 2. Boikn (2) Heidirtg, 3. Ro
mulus (8) Gulyás B. Fm : Gin, Szigetvár. Wahr- 
haft. Pap, Prclly Molly, Bikijuk, Happy horse. 
Tót.: 10:53, 20, 21, 23

A szét közlésért és kiadásért Jelel; 
l)r. ELEK HUGÓ
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