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Eckhardt Tibor győzött
Purgly miniszter ellen

Kiiencuenhal szavazattal elvitte a mezőcsáti 
mandátumot a mídmiveiástioyi miniszter elei

Mezőcsát, augusztus 28.
*f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) Ar Izgalmas választási harc a 

mezőcsáti kerületben, — amely felkeltette az egész ország érdeklődését, — vasárnap 
este bét órakor fejeződött be és pedig a független kisgazdapárt győzelmével. Eckhardt 
Tibor, a független kisgazdapárt jelöltje 2082 szavazatot kapott, mig Purgly Emil 
földmivelésügyi miniszterre 1986 szavazatot adtak le és Így 96 szavazattöbbséggel Eck
hardt Tibort választották meg a mezőcsáti

Hetek óta tartó izgalmas korteskedés után 
a mezőcsáti kerületben vasárnap megtörtént 
a választás. Mindenki azt várta, hogy a vá 
lasztás napján fognak kirobbanni a túlfűtött 
izgalmak, ezzel szemben megállapítható,

hogy a választás lefolyása az egész ke
rületben komoly és méltóságteljes volt.

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a 
mezőcsáti kerületben a lakosság fele ébren 
töltötte az éjszakát. A pártok bizalmi embe 
rei a késő hajnali órákig sorra látogatták a 
választókat és az utolsó pillanatig folyt a 
kanacitálás és a korteskedés.

Reggel már a kora hajinaiban az egyes 
párlirodákba felvezették a választókat, úgy
hogy amikor dr. Kescő Géza választási el
nök a szavazási eljárást megnyitotta, már 
tömegesen gyülekeztek az egymás közelségé
ben, lévő párlirodákban a választók, lelj'js 
nyugalom és csend volt, úgyhogy az izgal
mas előzményeket csupán a megerősített 
csendőrjárörök és a kerületben szétosztott 
katonaság jelezte. Természetesen izgatott 
futkosások voltak már a választás megnyitá
sakor, azonban az Eckhardl-párt által meg
hívott külföldi újságírók sem láthatlak mást, 
mint azt. hogy

a kerületben sehol semmiféle beavatko
zásra az egész nap folyamán szükség 
nem volt, mindkét párt vigyázott arra, 
hogy az egymással farkasszemet néző 
választók szembe ne kerüljenek egymás

sal
és iev elérhető volt az, hogv mindvégig a 
le^néidásabb rend és nvn^'lnm uralkodott a 
választókerület hét községében. Min Ikét párt 
támogatására nagyon sok képviselő volt je
len a kerületben,

azonban sem az ellenzéki, sem a kor
mány.- -trtl képviselők mozgási szabadsá

gát nem korlátozta senki sem.
Eckhardt kél legerősebb községében: Igrici
ben és Ernődön is szabadon folyt a kortes
kedés.

A választás megkezdésének kihirdetésekor 
az. elnök bejelentette, hogv a nagvohb közsé
geiben ötvenes és a kisebb községekben har
mincas turnusokban szavaznak. Mindkét párt 

kerület képviselőjévé.

most már a legteljesebb erővel igyekezett 
azon, hogy a turnusokat minél tovább be 
tudja tartani és igy történi az, hogy kilenc 
órakor már több mint kétszázan szavaztak 
let és ebből

Purgly Emilre 418,
Eckhardt Tiborra 286 szavazatot adlak le.
Már a kora délelőtti órákban tömegesen 

vitték az urnák elé az egyes pártok a szava
zókat, úgyhogy

déli tizenkét órára már 2000-en 
tak le.

Délben tizenkét órakor az árvizsujlotla köz
ségekben, Tiszakeszin, Ároktőn, Tiszadorog- 
mán és Tiszabábolnán Purgly Emil volt fö
lényes többségben, mig Igriciben Eckhardt 
majdnem kétszáz szavazattal vezetett, a ke
rület székhelyén pedig, ahol 1800 a szavaza
tok száma,

déli 12 óráig mindkét párt elő |od»« ál
lítani a turnusait, úgyhogy a szavazatok 
majdnem teljesen egyformák voltak.

Ekkor
Mezőcsáton:

Purgly 
Eckhardt

Ernődön: 
Purgly 
Eckhardt

Tiszakeazlben:
Purgly 
Eckhardt

Ároktőn:
Purgly 
Eckhardt 

Igrlcln:
Purgly 
Eckhardt 

Tlszadorogmán:
Purgly 
Eckhardt 

Tiszabábolnán:
Purgly 
Eckhardt

szavazatot kapott.
Déli tizenkét óra felé 

adott 2304 szavazatból kapott
Purgly Emil 1266, 
Eckhardt Tibor 1038 szavazatot.
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tehát az összes le

Déli tizenkét óra után egy kissé ellanyhult 
a választás irama, de aztttán annál nagyobb 
erővel lángolt fel egy óra tájban,

amikor minden párt mozgósította az ösz- 
szes autókat, kocsikat és különösen 
Eckhardték a legnagyobb erővel feküd

tek bele a választók felhajtásába
és Purgly többségének a lefaragásába. Ez 
délután két órára sikerült is,

úgyhogy ekkor már Eckhardt Tibor ke
rült az élre.

A szavazatok állása ugvanis ez volt:

Purgly Emil 1541 
Eckhardt Tibor 1703

Most azután az egységespárt vetette magát 
bele a legkétségbeesettebh erőfeszítéssel a 
választók felhajtásába. És sikerült is behozni 
azt Eckhardt többségét.

úgyhogy délután négy óráig fej-fej mel
lett haladva hol Eckhardtéknak, hol 
Purglyéknak volt tlz-tlzrnöt többségük. 

Ekkor mindkét párt részéről hallatlanul iz
galmas finis következett. Az izgalmak a vég’ 
sokig fokozódtak és a kortesek házról-házra 
járva szállították a szavazóhelyiségbe a hete’ 
gekel, a bénákat. Az ellenzéki kortesek vol
tak a fürgébbek,

meri délután ölórára már sikerüli Eck
hardt Tibornak behozhatatlan többséget 

biztosítani.
Ekkor ugyanis a szavazatok állása a kővet
kező volt:

Eckhardt Tibor 2047 
Purgly Emil 1908

Izgalmas pillanatok következtek. A tanyá 
kon, a határban mindenütt hajszollók mind
két részről a még le nem szavazott választó
kat. Félhat órakor Kescő Géza dr. választási 
elnök

Ernőd és Mezőcsál kivételével lezárta a 
szavazást.

amikor egyszersmind kitűzte a zárórát Ernő 
dön félhét órára, Mezőcsáton pedig hét óra 
5 percre. Ekkor a szavazatok állása a követ 
kező volt’

Eekhardl Tibor 2080 
Purgly Emil 1982

A zéróra alatt azután még fokozottabb 
mértékben hozták elő a megtalálható vá
lasztókat, azonban Eckhardt Tibor előnyét 
mór nem tudták a Purgly-párli hívek he 
hozni. A választás elnöke hét óra után a 
szavazást befejezettnek nyilvánította és ki
hirdette, hogy

Eckhardt Tiborra i08i,

Purgly Emilre 1986 szavazatot adtak le 
és igy

Eckhardt Tibor a mezőcsáti kerület 
megválasztott képviselője 96 szavazattal.
Eckhardt Tibor választói a kerület szék

helyén nagy lelkesedéssel várták az ered
ményt és amikor az elnök kihirdette Eck
hardt Tibor győzelmét, megjelent a tömeg 
között a független kisgazdapárti képviselők 
kíséretében Eckhardt Tibor is, akit

vállukrn kaptak és nagy éljenzés mel
lett kísérlek el a Korona-szállóhoa.

amelynek erkélyéről azután Eckhardt Ti
bor meghatottan köszönetét mondott a bi
zalomért és ugyancsak beszéltek még ott 
liláin Ferenc és Hegymcgi Kiss Pál.

A mandátumot a választási elnök hétfőn 
délelőtt tíz órakor adja át Eckhardt Tibor
nak.

Eckhardt két mandátuma
Miskolcon nagy érdeklődéssel vórjók, hogy 

vájjon Eckhardt Tibor tényleg otthagyja-e a 
miskolci mandátumot, vagy pedig a mezőcsáti- 
ról mond le. Itt kétféle kombináció is van for
galomban és pedig az, hogy Eckhardt Tibor

■ miskolci mandátumról mond le,
de arról is beszélnek, hogy az utána következő 
Milotay István is lemondana és így tulajdon
képpen az ottani helyi ember, Csilt József dr. 
jutna n miskolci mandátumhoz.. Viszont felme
rült az a kombináció is, hogy

■ mezőcsáti mandátumról mond le, 
nehogy n miskolciakat örökre elveszítse és *z  
esetben dr Nagy Ferenc volt miskolci polgár
mester, a Károlyi-kormára*  közélelmezési mi
nisztere, aki Igrici! születésű, lépne fel ar oj 
választáson. Ezt a megoldást azonban független 
kisgazdapárti oldalról nem fogadják nagy r«- 
konszenvvel.

Az egvsé^espárt 
megpeticionálja a választást

A kormányhoz közelálló politikai körökben, 
amikor a Hétfői Napló munkatársától értesül- 
tek a választás eredményéről azt a magyará
zatot adták, hogy ezt a csekély többséget az el- 
lenzék alig tekintheti n maga nagy erkölcsi 
győzelmének, mert ennek a töhbséffnek a kiala
kulása egészen máslrányti okokból fakad. Már 
az agitációs Időszak alatt állandóan tapasztalta 
az egységespárt, hogy amig a hatóságok

• legnagyobb törvénrthrtelettel Őrködlek ■ 
közrend ép ■ köznyugnlom felelt,

nz ellenzék a legszélsőbb Izgatásig ment el. úgy
hogy a választósl küzdelmekben járatosak előre 
látták, hogy a választók egyrésze n rcólpolitikát 
hirdető Purgly Emiltől eltántorítható és a jel-
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Maldnem olyan szán!
a muzulmánnak a babkávé, mint n mo 
csőt. Eg\ik caósaót a ináHik után Issza, 
amellett nyugodt és megelégedett. A
III. pörköltkávékevorékünk zacskóján 
látható a mecset

'/, kg. Ara P 2.60
Ezenkívül tartunk linomabb avagy ol
csóbb fajtákat la

Meinl Gyula rt.

Papén Hitler ellen fordult 
és bejelentette, hogy minden 

műnk anélkülii munkát kap 
A „mUnsterl beszéd" szenzációs pénzügyi 

programot hozott
Berlin, augusztus 28.

ÍA Hétfőt Napló tudósítójának telefonjelen 
tése) Németországunk kijut a történelmi va
sárnapokból. A különböző választások hosszú 
..ofnrnfa utón a tegnapi vasárnapon egész 
Európa figyelme megint csak Németország 
felé fordult,

■ wesrtfállal parnszlszllvetség mllnsterl 
közgyűlésén tartotta meg ugyanis a biro
dalmi gyűlés helyett Papén kancellár 

programbrsrédét,
amsijt egyben uj korszak kezdetét jelenti a 
német politikai és gazdasági élellten.

Papén beszédét azzal kezdte, hogy egy uj 
állnmvezetés alnpftlvelf meg kell keresni és a 
konzervatív politikai és gazdasági elvek mel
lett tett hitet. Azt fejtegette ezután, hogy a 
magán- vagy közvagyonok fölölti rendelkezés 
nem lehet egyesek önző céljainak eszköze. A 
konzervatív elvek a tekintélyen alapuló állam 
hatalmat követelik meg s ezt

az államhatalmat politikai pártok és ér
dekcsoportok játékszerének odadobni nem 

szabad.
Beszédében a kancellár rátért ezután a kü- 

lönhiróságnk már meghozott ítéleteire, ame
lyeket a jobb- és baloldalról oly élesen tá
madtak.

— Nem ismerek olyan jogot — fejtegette 
•— amely csak egy párt alapelveinek szolgála
tában áll. Ez arculcsapása a német és keresz
tény jogi felfogásnak. Csak azt az embert 
szabad a nemzet vezetéséhez közelengedni, aki 
önként aláveti magát a nagy közösség fegyel
mezett rendjének.

As a féktelenség, amely a nemzeti sr.o- 
clallNtu mozgalom vezérelnek legutóbbi 
felhívásából kiütközik, nem fér össze as 
áilumvezctésscl és nem engedhetem, hogy 
az a kisebbség, amely Hitler zászlója alatt 
küzd, minden más párthívei szabad pré

dának tekintsen.
— Amikor a jogállamért és az igazi nép- 

közÖsaégérl sikrászállok, én követem azokat 
az eszményeket, amelyeket a nemzeti szórta- 
listák milliói célul tűztek maguk elé és nem 
Hitler.

ÉR nem vagyok az, aki véget akar 
vetni a politikai harcoknak, amelyek 
minden produktív munkát lehetetlenné 
tesznek és nem Hitler, aki éveken át 
hangoztatta, hogy az államvezctésből ki 

kell kapcsolni a politikai pártokat 
és most mégis saját politikai pártjának akarja 
a hatalmai a kezére játszani. Az öl halálra 
ilélf nemzeti szocialista sorsa Ügyében nem 
akarok n döntésnek elébevágni, hangsúlyo
zom azonban, hogy

a porosa kormány nem hagyja befolyásol- 
taliü magát semmiféle politikai célzattól 
és csak az Igazságnak es jognak meg

felelően hozza meg döntéséi.

Vihar a hadirokkantak vasárnapi 
nagygyűlésén

Rendőrök vezették ki a kiabálókat
Vasárnap délelőtt tartotta n Hadirokkantuk, 

Hadiözvegyek és Hadlárvák Országos Nemtéti 
Szövetsége nagygyűlését a Vigadóban. A gyű
lést szokatlanul nagy érdeklődés előtte meg. 
mert a HONSz mai vezetőségével elégedetlen a 
hadirokkant alakulatok le akarták mondatni az 
elnökséget. Min(egv

2000 hadirokkant és hadiözvegy gyűlt Itat
ásé a Vígadéi nagytermében.

Vitéz Árvál/altig Nagy István elnöki mcgnvi 
tójában Ismertette a HONSz munkásságát.

Bestédének első szavánál nagy vihar tört ki. 
Az elégedetlenkedők közbekiáltásokkal zavarlak 

CSILLÁROK
bronv.II túrák, Írókészletek, 
njónilóktórgyuk logolcaóbban un, ErzsfibsNtörul 41

szavas politika martaléka less. Éppen ezért *— 
azt tartják a kormánypárti oldalon, — hogy a 
független kisgazdapárt ezt az eredményt csak 
pillanatnyi sikernek könyvelheti el, mert még 
vitás, hogy ■ választói törvénv szellemével való 
stembclwlyezkedés és a sérelmek bizonyítása 
nem <• jelent majd utókóveikezményeket, annál 
is inkább, mert az egész agitáció*  Időszak alatt 
történtekről bejelentett adatok azt bizonyítják, 
hogy a választók szabad akaratuk megnyit vá- 
nulá sóban

a legszélsőségesebb eszközökkel befolyásol
ta t lak.

Egy tanulsága van ennek az esetnek — hang
súlyozták előttünk, — hogv a sokszor hangoz
tatott alaptalan vádaskodásokkal szemben, ame
lyeket a hatóságokkal szemben állandóan fel
hoztak, behl/onvosodott, hogy

a választók oda szavazhattak, ahova akar
tak.

De jelent ez a választás tanulságot arravonat- 
kozólag is, hogy semmit sem ér a törvénytisz
telet az egyik oldalon, ha a másik oldalon 
szembehelyezkednek a törvény szellemével és 
azt lerombolni akarják.

Nem fér kétség ahhoz, hogy hacsak a kor
mánypárti jelölt maga nem kívánja leszerelni 
hívei elhatározását, a mezőcsáli mandátumot 
meg is fogják peticionálni.

_  A rend és nyugalom biztosítására a kor
mánynak minden eszköz rendelkezésére áll és 
el vagyok szánva arra, hogy a polgárháború 
fenyegető veszélyét minden eszközzel elhárít
sam.

Rátéri ezutá a kancellár a gyakorlati pro
blémák fejtegetésére. A behozatal nemzetközi 
szabályozását sürgette és az infláció ellen fog
lalt állást. A legnagyobb problémának

a munkanélküliek kérdésének megoldásét 
tartja. Ennek megszüntetésére a kormány köz 
munkákat ir ki. Erre a célra l*ö  millió már 
rendelkezésre áll. Németországnak 1% millió 
munkanélkülit kell munkaalkalomhoz juttatni. 
Mozgósítani kell ehhez nz egész termelési ap
parátust, üzembehelyezni az összes gyárakat, 
illetve restaurálni a leállított gépeket és üze
meket. Ehhez kétmilliárd márkára van szük
ség. A cél eléréséhez a termelést gátló adókat 
enyhíteni kell — és egészen uj pénzügyi meg
oldásokat keresni.

A német kormány a kétmilliárd márka elő
teremtésére a következő tervezetet dolgozta ki: 
Az adófizetők a következő évben kötele telisé 
gt vállalnak arra, hogy az 1034 —38. évek adóit 
is kiegyenlítik. Erre a célra

adóbeszámítás) utalványokat hoznak for
galomba s akik h következő évek adóit 
késtpénrthen fizetik meg, kevWbb névér
tékű utalványt kötelesek bcsaolgáltatnl.

Etek az utalványok kiállításuk után azonnal 
hiteleszközzé válnak. Ezekkel az utalványok 
kai támogatja az állam az újból dolgozni kezdő 
üzemeket és

minden egyes munkanélküli újbóli foglal
koztatósára a vállalkozóknak fejenként 
négyszáz márkát utal ki — ezt az össze
get a tulajdonosok adóbeszámítás! utalvá

nyokban kapják.
A kétmilliárdból összesen hétszázmillió már
kát emészt majd fel a támogatósok összege, a 
többiből fedezik a közmunkák költségeit.

Az állami közigazgatási apparátus egyszerű
sítése mellett foglalt ezután állást a kancellár, 
aki bejelentette, hogy

• legközelebbi Időben fi hivatalos bank- 
kamalláhaf Is leszállítják

a hitelélet fellendítésére. A kormány ezt a 
programot csak egységes vezetés alatt tudja 
létrehozni és mivel

a hlroda’ ni gyűlés plénuma előtti pollflknl 
harcok lehetetlenné fennék a program 
Végrehajtását, a legközelebb hónapo*  ra ki
kapcsolják a pártpolitikát a kormányzat

ból.
,4 kórmány kevés, de fó rendelettel jogja biz 
losifaní a program sikerét.

A kitörő lelkesedéssel fogadott ’esr.il végén 
n kancellár kijelentette, hogy az államforma 
megváltoztatásáról szó sem lehet és minden 
bizalmat Hlndenburg személyében kell össz
pontosítani.

meg a szónokót s n nyugalom csak akkor állt 
helyre, mikor a rendbontókat rendörökkel e(tá- 
volitotlák.

Sárkány Ferenc a rokkanltörvény megalkotá
sai süégeite. Gyárfás FrnŐ zvihárusiátrakflt kért 
a fővárostól a hadigondozottak számára. Rebe- 
nyák István art követelte, hogy a városi házak
ban házgondnok és házmester csuk hadigondo- 
roit lehessen. Lósfay István a hadigondozási 
tanács felállítását kérte, Csák Boldizsár azt han
goztatta, hogy a teljesen szegény hadigondozot
tak gyógyítását a fővárosnak Ingyen kell vál
lalni.

Viték Árvátfalvg Nagy István záróbeszédében 
közölte, hogy az elhangzott kívánságokat és in
dítványokat

Ezután a kormányzót táviratilag üdvözölték 
A gyűlés után megkoszorúzták a Városligetben 
a Hősök Emlékművét.

Rokkant és hadviselt 
alakulatok nyilatkozata

A HONSz mai nagygyűlésével kapcsolatban 
különféle hadirokkant és hadviselt alakulfttOk 
nyilatkozatot küldtek lapunknak.

A Magyar Hadviseltek Országos Gazdaság- 
politikai Pártja nyilatkozatában tiltakozik a 
HONSz vasárnapi gyűlésén elhangzott állítás 
ellen, amely zugalakulatnak minősít minden 
olyan megmozdulást, amely nem a HONSz égi
sze alatt bontott zászlót. A nyilatkozat szerint a 
HONSz mai vezetősége nem bírja a hadirokkan 
lak, hadiözvegyek és hadiárvák nagy többségé-

Bonyolult autógázolási biinügy kerül 
holnap a büntetőtörvényszék elé
Két vádlottja is van a Gázolásnak, mégsem lehetett 

tisztázni eddig, ki volt a gázoló
A büntető törvényszék Krayzell-taa&csA hol

nap egy bonyolult, különös autógázolási ügyet 
tárgyal. A gázolás szenvedő szereplője közvet
lenül a tárgyalás előtt meghalt, a gázolási bűn
per vádlottjairól pedig

máig sem tisztázódott pontosan, hogy volta
képpen melyik követte el a gázolást.

Mindegyikét már letartóztatták, majd szabad
lábra helyezték s az ügyészség kénytelen volt 
egymásután több vádiratot kiadni ebben a kü
lönös bünperben.

Az üllői-uton történt, hogy Krausz Géza ke
reskedőt egy szabálytalanul haladó gépkocsi 
elgázolta. A szerencsétlen ember eszméletlenül 
terült el az úttesten s a mentők szállították kór
házba. A súlyos autógázolás ügyében megindult 
az eljárás ós

Gyárfás Endre gépkocsivezetőt beidézték
a rendőrségre.

Gyárfás rendőri kihallgatása során beismerte, 
hogy ő követte el a súlyos autógázolást. Az 
ügyészség vádiratot adott ki ellene gondatlan
ságból okozott súlyos testisértés miatt. A tör
vényszéken dr. Krayzell Miklós tanácselnök ki
tűzte a főtárgyalást az autógázolási Ogvben. 
Mindenki olt volt, csak a vádlott nem. A ta
nácselnök erre

elrendelte Gyárfás előzetes letartóztatását, 
ami meg is történt. Újabb főtárgyalás követke
zett, amelyen meglépő fordulat történte Gyárfás 
módosította vallomását és kijelentette, hogy a 
gázoláshoz semmi köze, azt nem ő követte él,

A szép „török táncosnőről" a kapuban 
derült ki, hogy sem török — sem nő

Néhány pofon elcsattandsa után a gavallérja 
csalás cimén feljelentette

Mulatságos bűnügyben érkezett vasárnap 
feljelentés a rendőrségre. Kovács István ma
gántisztviselő tette meg a panaszát és ebben 
csalással vádolt meg egy fiatalembert.

Kovács vasárnapra virradó éjszaka egyik 
barátjával a Városligetbén szórakozott. Va
csora után betértek az Angól-patkbft, ahöl

egy feltűnően elegáns, csinos fiatal nővel 
ismerkedtek meg.

Hosszabb Ideig követték nyoűioh fiz elegáns 
szőke hölgyet, míg végre homutAtkokhrttták. A 
Untai hölgy nagyon kedvesen fogadta a fiatal 
emberek bemutatkozását, azonban a társalgás 
csak nehezen indult meg köztük, mert

a hölgy egyetlen szót sem tudott magyarul.
Frhnciául. németül folyt az akadozott diskur
zus. Éjfélig szórakoztak együtt hármasban az 
Angol-parkban. Később a hölgy égylk Isme
rőse: égy fiatal férfi csatlakozott a társasághoz. 
Kovács és barátja már attól tartottaki hogy a 
gyors ismeretségből baj lesz, de a fiatalember 
meglepően udvarias volt hozzájuk és elmon
dotta nekik, hogy a fiatal, Szőke hölgy 

egy előkelő török urnák a leánya, 
aki néhány napig tartózkodik Budapestén, 
klasszikus táncosnő és mát szép sikerekkel 
szerepelt a török színpadokon. Nem Sokkál 
később a fiatalember ott is hagyta őket és az
után hnjnalfelé elhagyták az Angol-parkot- A 
fiatalemberek annyira összebarálkoztak a tö
rök táncosnővel, hogy

Kovács meglnvitálta őt a lakására.
A kapuban azutáni miután a barát is elbú

csúzott tőlük, váratlan bonyodalmai támadtak 
a hirtelen szövődött barátságnak. Az elegáns 
szőke hölgy, mielőtt a házmester jclenlkérhc- 
lelt volna, hirtelen magyarul s tálalt meg és a 
hangja sem volt ftiár olyfcn kedves, finom, 
nőies, hanem bizony néhány akkorddal mélyeb
ben dadogta:

Kérem ... be kell vallanom, hogy ... 
hát én nem vagyok nő.

A botrány pillanatok alntt tört ki. A török 
táncosnőnek maszkírozott ._pesti fiatalember 
összeverekedett Kováccsal s

Kovács visszakövetelte tőle ás éjszakai 
mulatság árát.

Pofonok csattantak el a kapu előtt a rendőr Is

Részvényeket,
Barn-ibank Buda pest, V., NAdoi-n.ifl. Te1 226-16,104-67

^álogcédulát,
• aranyat, estistől, brtlilaasoi hlhaOrtiM mafa*  taa

mwk, iTáaaaloá MMkrt*

természeten

Hasznos tudni 
hogy Schmidthauer 

keserüvlzében ■ termé
szetnek hatalmas gyó
gyító ereje érvényesüli 

Uímííhs minűeu p&iüokhoz mellékelve 

Kapható mindenütt!

nek a bizalmát.
A Hadirokkantok és Hadiözvegyek Országot 

Gazdasági Pártja nyilatkozatában szintén visz- 
szautasitja azt az állítást, mintha ez a párt 
zugalakulat lenne. Ugyanilyen értelemben nyi
latkozik a Hadirokkant Utcai Árusok Egyesü
lete is.

hanem az autó tulajdonosának fia, Kisőrsi Ala
dár vállalkozó, ö csak azért vállalta magára a 
gázolást, mert Kisőrsynek nem volt gépkocsi
vezetői igazolványa s azt hittek, igy könnyeb
ben szabadulhatnak a következmények alól. A 
tanuk egy része a tárgyaláson azt vallotta, hogy 
valóban KlsŐrsy volt a gázoló, mire a tárgya
lást elnapolták és az ügyészség most már

újabb vádat adott ki
S ebben KlsŐrsy Aladárt és Gyárfás Endrét 
együttesen vádolta az autógózolásal, de Kisörsy 
határozottan tagadta, hogy Ö gázolta el Krauszt. 
A vádirat szerint egy ideig Gyárfás vezette a 
kocsit, majd átadta a volánt Kisőrsynek, akinek 
nem volt hajtási igazolványa a szabálytalanul 
vezette a kocsit. Ő követte el a gázolást, de ■ 
történtekért Gyárfás Is felelős. A bíróság újabb 
főtárgyalóit tűzött ki s ezen Kisőrsynek kellett 
volna a vádlottak padján ülni, de Kisőrsy setn 
jelent meg, mire a tanácselnök

elrendelte az ő letartóztatását Is.
Ilyen előzmények után Ismét fötárgyalást tűz

tek ki a bonyolult autógázolási ügyben hol
napra. Időközben a két vádlottat szabadlábra 
hélyosiék s most mór előreláthulónn mindket
ten megjelennek a főtárgyaláson, az elgázolt 
Krausz Géza azonban nem lesz ott. Krausz 
ugyanis Időközben

cukorbajban elhunyt
és így Ót már nem lehet kihallgatni a bonyolult 
autógázolási ügyben, hogy tisztázhassák ki 
követte et a gázolást.

érkezett, aki igazoltatta őket. A történtek 
poenje azonban vasárnap reggel következett 
bet Kovács szabályszerű bűnvádi feljelentést 
tett csalás cimén a rendőrségen, azzal, hogy őt 
megtévesztette a „török táncosnő", akire közel 
száz pengőt költött el és csak a kapuban val
lotta be, hogy bizony semmi köze Törökőr- 
Stághoz és még kevesebb köze van a nőt nem
hez.

A különös följelentés ügyében megindult as 
eljárás.

Megszűnt 
egy közüzem

Aa Országos Ruházati Intézet 
visszaadta női ruhakészítő

iparengedélyét az ipar
testületnek

A kislparossághak a közüzemek ellen foly« 
látott harcá egyik érdekes fejezetéhez érke
zett a minap.

A női Szabók hosszú Időn át elkeseredet
ten harcoltak éé panaszkodtak áZ Oriíágök 
Ruházati Intézet ellen, amely szerintük köb 
iizém és főként uz volt a panasz, hogy

ár ŐRI a többi között női ruhák, vala
mint civil férflnthák készilésével is fog
lalkozott és ezzel nagy konkurenciái lá- 

masslolt a kisiparosságnak.
Hntárdkati javaslatokkal, küldöttségjárások- 
kai tiltakoztak minden fórumon az intézet 
elldn, mig azután most fordulat követke
zett be

Az Országos Ruházati Intézet megbízottja 
megjelent az iparlestiiletnél és

VlsázMMuia mii runakésriiö iparengedé
lyéi

nzzul a bejelentéssel, hogy nz intézet likvi- 
Hálta női rithakéstitő szalonját. A női sza
bóit között rövidesen elterjedt a hir, amely 
nagy örömet okozott, hiszon egyel jelent 
azzal, hogy

megszűnt egyik leghatalmasabb konkur- 
rondájuk.

Az ŐRI férflruha-mühclye még működik, 
de olt is változás történt, amennyiben pol
gári ruhák többé nem készülnek.
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Grűí Zichy Edgár Öngyilkos len
Dudanest híres Teddy grfflia morfiummal megmergezta 

masat egv párisi diákszállóban
Egy ismert magyar arisztokrata megdöb

bentő öngyilkosságáról érkezett hir ma Bu
dapestre:

gróf Zichy Edgár Páriában megmérgezte 
magát

és rendkívül súlyos állapotban szállitották 
be az egyik párisi kórházba.

*. fiatal mágnás öngyilkosságáról a követ- 
kézfő autentikus információkat szereztük: 

Ezelőtt néhány évvel még valósággal le
gendás hire volt Pesten a két £¥c/iy-testvér- 
nek, Edgárnak és Tivadarnak. Ahol a nép
szerű

Teddy és Tivl
megjelentek, ott hamarosan olyan dáridó 
kerekedett, amire csak a hajdani bácskai 
idők emlékeztettek.

A két Zichp-fiu szórta a pénzt s úgyszól
ván a kontinens minden nagy városában 
feltűnési kellettek pazar mulatozásaikkal. 
Az anyai ágon örökölt vagyon csakhamar el
úszott a pénz értékét nem ismerő testvérek 
kezén s általános meglepetést szerezve isme
rőseiknek, rövid időn belül mindketten, 
majdnem egyidőben megnősültek.

Két szép és gazdag amerikai nőt hoztak 
haza a Várban lévő Zichy-palotába 

és a mindig jókedvű, bohémtermészetü mág
násfiuk most már feleségestül együtt folytat
ták a költséges éjszakai életüket.

A pesti mulatókban külön Zichy-indulót 
komponáltak tiszteletükre és a két, fess fia
tal gróf akaratlanul is diktálta az éjszakai 
Budapest nívóját és tempóját.

Kitűnő autóversenyzők
voltak, akik sorra nyerték a hazai és kül
földi versenyek dijait. A gondtalan életnek 
azonban csakhamar vége szakadt.

A mesébe Illő amerikai hozományok el
fogytak

és néhány hónapi eredménytelen küzdelem 
után a két amerikai feleség elvált a testvé
rektől. Ezután már lavinaszerűen következ
tek az események.

A budai Zichy-palotát a hitelezők elár- 
vereztetfék.

Titokzatos nemzetközi szálloda-
tolvajokat hajszol a rendőrség 

Kifosztották két gazdag kereskedő szállodai szobáját
Az innsbrucki rendőrség rádiójelentése 

nyomán érdekes szállodai lopás ügyében 
indított nyomozást a budapesti főkapitány
ság. Az ottani rendőrség jelentése szerint 
az Innsbruck közelében Igls községben az 
/0h/to/-szál1odában 25-én este két jólöltö
zött férfi szállott meg, akik bejelentőlapot 
nem is töltöttek ki, mert mint mondották, 
másnap reggel továbbutaznak. A rejtélyes 
idegenek egész este a szálloda éttermében 
és a hallban tartózkodtak és a

közelben levők állítása szerint magya
rul beszéltek.

Másnap reggel 6 órakor a két férfi eltávo 
zott a szállodából és nem sokkal távozá
suk után a szálloda két vendége Dogsan 
Walter és Hoffmann Frigyes kereskedők

Felfüggesztették a Nemzeti Néppárt 
Országos Pártkörének működését 

Lepecsételték a klub összes helyiségeit
Szombaton éjjel hatósági intézkedéssel 

ismét bezártak egy fővárosi játékklubot.
Alig néhány héttel ezelőtt lépett akcióba 

a Nemzeti Néppárt Országos Pdrtköre,

vígszínház
Szombaton, szeptember &-án

évadnyitó előadó*  I
Először kerül színre:

EMMY
Víg’áték fi felvonásban.

RAkost Viktor regényéből irla; 
LENGYEL JÓZSEF

Főszereplők:

Dajka Margit, Fejes Teri, 
Jávor Pál, Somlay ártar, 

ApAthy, Bárdi, Békássy Bondy, Dózsa, 
Gárdonyi, Gyongyössy Erzsi, Hajmássy. 
Hatna! Jus’h, Kerekes Kürthy Sári. Mák- 
láry, Pártom Erzsi. Peti, Somló, Szegő, 

Szilassy, Zátony.
Az első előndáaok jegyeit már 

árusítják

A mulatók főpincérei Zichy Edgár ellen tö
meges pert indítottak és elkerülhetetlenné 
vált a teljes anyagi összeomlás. Tivadar gróf 
még próbálkozott mindennel s végül is el
költözött Bécsbe, ahol most

autóversenyzéssel foglalkozik.
Annál változatosabb az idősebbik grófnak. 

Edgárnak az élete. Az atlétatermetü fiatal
ember Párisba került, ahol

volt boxbajnok, artista,
mig egyszer csak eltűnt Párisból is.

Ma sem tudják, hogy hol jár’ és csuk a 
csütörtökről péntekre virradó éjjel elköve
tett öngyilkossága után derült fény a jobb
sorsra érdemes fiatal mágnás nehéz küzdel
meire.

Csütörtökön délután
egy fiatal, kopottas férfi jelent meg a 

párisi Hotel Barlolé-ban,
ahol főleg diákok laknak. A bejelentőlapra 
csak

Edgár Zichy
név került, minden rangmegjelölés nélkül. 
Felment az első emelet egyi kszobájába és 
lefeküdt. A késő esti órákban feltűnt a szálló 
személyeztéuek az uj lakó hosszas ottartóz- 
kodása és rosszat sejtve, benyitottak szobá
jába. A fiatal gróf halálsápadtan. eszméletle
nül feküdt az ágyon, mellette összetöröt

morfium-fiolák
és egy fél levélpapír, a kővetkező szöveggel.

II été assez! (Elég volt!)
Az előhívott mentők nem tudták eszmé

letre téríteni az öngyilkos fiatalembert, aki
nek később, a kórházban állapították meg 
igazi kilétét.

A párisi rendőrség széleskörű nyomozást 
indított az öngyilkosság hátterének felderí
tésére és táviratilag értesítette a tragédiáról 
Bécsben lakó öccsét, Tivadar grófot.

Orvosi vélemény szerint
az öngyilkos fiatal arisztokrata állapota 

életveszélyes
és csak rendkívüli erős fizikuma mentheti 
meg.

Vágl Andor.

izgatottan siettek be az igazgató lakására 
Előadták, hogy az éjszaka folyamán isme 
rétién tettes behatolt lakásukba és

kifosztotta őket.
Dogsan Walter éjjeliszekrényéről arany
órája, aranylánca, valamint 1900 márkát 
20 angol fontot tartalmazó pénztárcája és 
szekrényéből 20.000 schilling tűnt el. A má
sik kereskedő szobájából 3500 márkát és 
többezer pengő értékű női ékszereket vitt el 
a rejtélyes éjszakai látogató.

A gyauu természetesen nyomban arra 
a két férfire Irányult, akik rövid tartóz

kodás után elutaztak Innsbruckból
és a szálloda igazgatósága, valamint az ot
tani rendőrség nemzetközi szállodai tolva
jokat gyanít a rejtélyes idegenekben.

melynek élén általánosan ismert férfiak ál
lanak. Az uj politikai párt a Király-utca 
82. szám alatt hatalmas klubhelyiséget bé
relt és azt a mai „kártyás követelmények
nek" megfelelő kényelemmel rendezte be. 
A vendéglői üzenj vezetésével Szedetzky 
Rudolfot hizták meg, a játékügyeket pedig 
Deutsch Béla és társai intézték. Egészen uj 
eszközök és trükkök igénybevételével sike
rült is a Nemzeti Néppárt helyiségében 
élénk játékot életrehivni.

A hangzatos nevű klub termeiben nagy 
tétekben folyt a chetnin de fér, amely — 
eltérően az eddigi szokásoktól —

reggel 9 órakor vette kezdetét éa tar
tott a végklmerüléslg.

Egész külön kis társaság gondoskodott ar
ról, hogy a pártkörben mindig legyen játék. 
A tagok felvételében nem voltak túlzottan 
aggályoskodók és ha

valaki este 8 óra tájban jelentkezett 
tagnak, negyed ki lenékor már vígan

osztogathatta
a színes, furcsa kartonlapokat.

A klub vezetősége és a bérlő közölt az 
utóbbi időkben differenciák támadtak, Sze- 
delzky

feljelentési tett a belügyminisztérium
ban és ■ főkapitányságon a klub ellen.

amelyben a szabálytalanságok egész törne 
gével vádolja meg a tisztikar tagjait.

A súlyos vádakat tartalmazó feljelentés 
alapján a belügyminisztérium és a főkapi-

ll Caola ultamlnos Krém
fogván birseitek gyarapodnak, ’rtfrlaaBlneh.

a ráncok ^liUtKUlnak. a bor rugafmait. U<le é« bárumjna*  leni.

fi Caola ultamlnos krém
bőrvédő hatéaa feiUlmulbalatlan éa ezért

kénveihörüeU. aportolók éa napozók Mámára nélkUluzbetetlrn.
HanrnAila- Hefftfel púder alA, napközben nportnAI napozA»nAI, eate icfekvér
előtt WorolvAlkozdz előtt é« titán

Mapynr nznbndnlom 10?.038. n.
doboz SO filter, nagy doboz * pengd.

IIIMmmrrvtr rt.. Bndapent. Arad. f’rA»n. MHano

tánvság azonnal elrendelte a vizsgálatot, szabálytalanságot állapítottak meg. Ezután
melvet dr. Pajzs városi fogalmazó vezetett. felszólították a jelenlévő tagokat és játéko-
A hatósági kiküldöttek szombaton megje- sokat a klub elhagyására, majd a Nemzeti
cnlck a Nemzeti Néppárt helyiségében, Néppárt Körének
il ol nagy tempóban folyt a játék. .1 hely- működ Wt felfüggesztették
sz nén lefolytatott vizsgálat során igen sok és az összes helyiségeket lepecsételték.

Van de Velde professzor érdekes 
tanulmányútja a pesti éjszakában 
Rioortot tart a lokálnőkkel a nemi problémák híres /róla

K budapesti éttermeknek, bároknak és mu
latóhelyeknek érdekes vendége van. Az isme
retlen külföldi, aki angolul, franciául és néme
tül egyforma tökéletességgel beszél, magas, 
rendkívül kövér, borotvált arcú ur és a hét 
minden éjszakáját, este tizenegy órától reggel 
öt óráig lokálokban töltötte.

Alighogy este a mulatóba megérkezik, fran
cia pezsgőt rendel, azután pedig sorra magához 
kéreti a mulató szerződtetett táncosnőit.

Mindegyiket tövlről-hegylre kikérdezi éle
téről, gyermekkorától egészen mostanáig, 
az adatokat pedig a magával hozott note

szekbe bejegyzi.
Azokkal a táncosnőkkel, akik csak magyarul 

beszélnek, tolmács utján érintkezik. Csak azt 
követeli az artistanőktől, hogv

őszinték legyenek hozzá,
semmit el ne hallgassanak. Amikor kikérdezte 
az artistanőt, udvariasan bólint, ami azt je
lenti, hogy vége a kihallgatásnak és a művész
nő legkevesebb

harminc, de rendszerint ötven pengő tár

Farkas Irén parcellázza 
dunántúli birtokát

Két és félmillió pengííre beesUHk 
dr. Karczagné Farkas Irén birtokát

Érdekes birlokeladásról, illetve parcellá
zásról beszélnek bankkörökben. Utójátéka 
ez annak a páratlanul izgalmas regénynek, 
amelynek kényes természetű részletei any- 
nyit foglalkoztatták a nyilvánosságot.

A szereplő személyeket éppen ezért min
denki ismeri. Elsősorban

Farkas Irént, Farkas Elemér ország
gyűlési képviselő fiatal leányát 

aki hihetetlen bonyodalmak után végül is 
férjhezinent dr. Karczag Pál szolnoki ügy
védhez.

A házasságkötés ulán — amely egyébként 
regénye végét is jelentette — Farkas Irén, 
azaz most már

dr. Karczag Pálné, visszanyerte rendel
kezési jogát birtoka felett *

s ezzel egyszerre az ország egyik gazdag 
földbirtokosnője lett.

A háromezerholdas alsószentiváni és cecei 
birtok
kRtasztrálls holdja 1000—1200 pengőt ér, 

lévén a Dunántúl legjobban termő földjei
nek egyike. Hozzávetőleges becslés szerint 
mintegy

két és félmillió pengőt reprezentál.
A fiatal pár hosszabb nászuton volt kül

földön. Visszaérkezésük után
"18" ..............■■■■■■■■■ ......................... ....."

Öngyilkos lett egy urilány - 
mert eltiltották a sporttól

Napokig tartó nyomozás ulán a rendőr
ség most tisztázta egy fiatal leány öngyil
kosságának tragikus hátterét.

A minap a Dessewffy-utca 24. sz. ház 
harmadik emeletéről leugrott és halálra 
zúzta magát egy' fiatal lány. Semmiféle iga
zolványt nem találtak nála s igy nem tud
ták megállapítani kilétét. A holttestet a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállitották.

Később azután megjelent a főkapitány
ságon egy nyugalmazott máv. főintéző és 
bejelentette, hogy

22 éves leánya, Kemény Edit eltűnt.
A fiatal leány egy váci-utcai kalapszalon al
kalmazottja volt. Napokkal ezelőtt eltávo
zott hazulról és azóta nem tért vissza. Szü
lei attól tartanak, hogy valami baj érte és 
ezért bejelentették eltűnését.

'MlntilvnktnsJe/’ ötátm/uxclűr
legyen otthon tini. mert ar egesz családot szórakoztatja 
és azonfelül a zenekedve' ' nek operaelőadásokat közvetít.

saságpénzt kap
a lelkiismeretesen kérdezgető úrtól.

Az ismeretlen ur táncosnő-raportjai nagy fel
tűnést keltettek nz éjszakai világban és min
denki nagy érdeklődéssel találgatta, vájjon

ki lehet és ml a célja a különös vallatá
sokkal.

Végül azután az egyik lokáltulajdonos meg
tudta, hogv az ismeretlen ur egy dunaparti ho
telben lakik. Telefonon érdeklődött a szállóban 
és ekkor megtudta, hogy a lokálvendég

Th. H. Van de Velde dr. orvosprofesszor, a 
nemi problémák Ismert szakértője.

aki több irásmunkájávnl, nemi kérdéssel foglal
kozó könyvekkel tette ismertté a nevét.

Van de Velde professzor, mikor az Inkognl- 
tó.iát leleplezték, kijelentette:

— A pesti éjszakai életet tanulmányozom, 
különös tekintettel az éjszakában élő nőkre, 

akikről most könyvet Írok.
A budapesti lokálnők pedig most várják a 

beígért könyvet, de addig is, amig megjelenik 
— harminc, illetve ötven pengőket.

a cecei kastélyba vonultak vissza 
és most innen irányítják a legnagyobb 
egyetértésben birtokuk ügyeit.

Néhány nappal ezelőtt dr. Karczag Pál 
megjelent a Magyar-Olasz Bankban és 

nagyobb kölc-bn felvételéről tárgyalt. 
A banki un megállapították, h%v a több 
millió értékű cecei birtokot alig százezer 
pengő bekebel •zott adósság ’crheli, ez a/ 
adósság is régibb keletű,

felvették tehát a tárgyalás fonalát az uj 
földesurral.

A tárgyalások eredményeként a bank haj
landónak mutatkozott dr. Karczag Pálék se
gítségére lenni a cecei birtok parcellázásá
nál. Az ezzel kapcsolatos előmunkálatok 
már meg is kezdődlek,

Alsószentivánon parcellázási Irodát állí
tottak fel

és a Pestre érkezett hírek szerint sok vevő 
jelentkezik. Ilyen körülmények között ter
mészetesen sor kerül a parcellázást megindító 
nagyobb összegű kölcsönügylet perfektuáló- 
sóra is.

Farkas Irén legendáshirü birtoka, amely 
körül évekig ádáz harc dúlt, annyi vihar 
után tehát szolid üzleti tranzakció központ
jába került.

Kemény Edit leírása nagyjából meg
egyezett a Dessew(Tv-utcai öngyilkos kiné
zésével s ezért a máv. főintézőt egy detek
tív a Szvetenav-utcai halottasházba kisérte, 
ahol

a Dessewffy-uteal öngyilkosban felis
merte leányát.

Később a főkapitányságon elmondotta, 
hogy leánya, aki

nagy híve volt a tennisznek és úszásnak, 
valamint egyéb sportoknak is, az utóbbi 
időben buskomor lett. Tüdőcsticshurutja 
volt és

az orvos eltiltotta kedvenc szórakozá
saitól.

Kemény Editet nagyon bántotta, hogy töb
bé nem sportolhat és ez keserítette el any- 
nyira, hogy eldobta fiatal életét.

Szórtja. Orion izzólámpa győz*
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Qyimos tűzvész pusztított 
Pitvaros községben 

Szenna agait a Wsvulladt ház gazdhla
A vasárnapra virradó éjszaka Plttfaros 

ll őrségben kigyulladt Illek Pál 33 éves gaz
dálkodó háza. A tűz áttérjem a gazdasági 
épületekre is. A hnrungol félreverték és a 
Jtözségbclick hozzáfogtak az ollóshoz.

' fílck Pál berohant .egyik gazdasági épü
letbe, hogv RB ott felhalmozott liszteszsáko- 
feat ineginrnisr. Pár pillanatig tartózkodott 
csuk nz épületben, amelynek teteje besza

Debrecen, aiigiiszttií 28.
Héfffil Napló tudósítójának telefon jelen

tébe.) A debreceni uj tcinctőben izgalmas ese
mények Játszódtak le egy kisgyermek temeté
sén.

Vasárnap délutánra volt kitűzve
Kállay András kétesztendős kisgyermek 

temetése.
A hozzátartozók valamennyien egybegyűltek 
már sz uj temetőben levő hnlntlasház.han. Mi 
előtt a temetés megkezdődött volna, az elhunyt 
kisgyermek nagyapja azt kérte, mulassák meg 
neki a gyermeket A nagyapát oda is vezették 
unokája koporsójához, felfedték a szemfedtdoi 
s a nagyapa megdöbbenve állapította meg, 
hpgy

Elcserélték két kisgyermek 
holttestét a debreceni temetőben

A nagyapa fedezte fel a temetés előtt, 
hogy más gyermeke fekszik a koporsóban

Lopott autón utazott vidéki rokonaihoz, 
lopott kerékpáron folytatta tovább útját 

egy pesti cipészsegéd
Keszthely, alig. 28.

Vasárnap reggel jelentették a csendőrségnek 
hqgy gazdátlan gépkocsit találtak az ulteslep. 
amelynek kerekein erős vérnyomok lólhatók. 
A cscnd/jrség azonnal kiment a helysemre és 
megállapította, hogy a gazdátlan autó kerekei 
tényleg véresek.

Azonnal megindították a nyomozási, telefo
non felhívták a budapesti főkapitányságot, a 
honnan csak hamar az. a válasz érkezett, hogy 
az autó

Ledovszky János László budapesti malom
igazgató tulajdona.

Megállapilotlák, hogy az autót porzsqk (jygbi

Gryallay Nándor magyar sofför 
farosa előzmények után meg

halt a malnzi tébolydában 
értékes antik képeket találtak nála és lopással 

gyanúsították
A malnzi rendőrség arról értesítette a buda

pesti tókapitányságol, hogy
aa oltani elmegyógyintézetben meghalt
Gyallay Nándor 21 éves állítólagos pécsi 

születésű sofför,
akinek a személyi adatait idáig nem tudták 
pontosan megállapítani $ ezért szükség van a 
magyar hatóságok közreműködésére.

Gyallay nfár pár hét óta tartózkodott Maink
ban és a rendőrséghez nz n bizalmas bejelentés 
érkeietl. hogy lopásból tartja fenn magát. De- 
(aktivek mentek ki a lakására, ahol

több gyanús holmit találtak, köztük két 
értékes antik képet,

amelyek valami kastélyból, vngy templomból 
ssármarhatnak. de eredetükre vonatkoiólag 
Gyallay nem volt hajlandó semmiféle felvilágo
sítást adni.

Becsapta az óvadéksihkasztót 
a szélhámos „vitamin-mérnök"

Letartóztattak két óvadékcsalót
Vasárnap délelőtt két kereskedőt tartóztat- 

tnk le óvadéksikknsztás miatt a főkapitány
ságon. Az utóbbi időben igen sok óvadékcsaló 
került rendőrkézre és a főkapitányság felhívást 
is |n|ézett a közönséghez, hogy jobban vigyáz 
zou a pénzére, de ugylálsrlk ezek a ügyeiméi- 
telisek nem használtak, mert egyre ujabb ál
dozatai akadnak a kauciós<éd«lgök|iek.

DÖNTSÖN A KARTYA..I
IIR CSAK HA

PIATNIK.U.

kadt és
na égő gerendák eltemették Elek Pált.

Mire a mentésére érkező emberek bejutottak 
pz épületbe, már csak szénre égett holttestét 
találták P'Cg-

A esendórc^g nyomozást liidiióli unnak 
a megállapítására, ml Idézte elő a gyilkos 
tűzvészt.

a koporsóban nem az unokája fekszik, ha
nem egy másik halott kisgyermeket helyez

tek el abbun.
A furcsa felfedezés érthető izgalmat kelteit a 
ravatalon házban. Nemsokára kiderült, hogy 
elcserélték két kisgyermek holttestét. Egy 
óráig tartott, amig tisztázták a történteket s 
egyórás késéssel megtartották a temetést, mi
után a kis Kállay András holttestét helyezték el 
a koporsóban és a másik kisgyereket visszavit
ték a halottaskamrába.

A történtek ügyében
a dehreeenl temető vezetősége megindí

totta a vizsgálatot,
hogv megállapítsa, kit terhel a felelősség a két 
kisgyermek holttestének ejc.seréléséérl.

27 éves zalaegerszegi születésű cipészsegéd 
iopta el Hudapoalen

ét utazóit vele Keszthelyre rokonaihoz, akik
nél éjjel megszállt, majd hátrahagyván a lo
pott autót. Vasárnap hajnalban ugyancsak 

lopott kerékpáron megszökött.
Mielőtt elmeneküli, rckonai kocsisának egy 

vérea nyulat adott ajándékba. Kiderült, hogy 
nz aulójolvaj cz| ,

a nyulat gázolta el
és ennek a véres nyomai maradlak meg az 
autó kerekein.

A csendőrség erélyesen keresi az autó-kerék- 
párlolvaj cipészaegédel.

Amikor a rendőrségen vállalóra fogták, zava
ros választ adott, majd

diihöngenl kezdett és rátámadt a detek-
• tivekre.

Erre kényszerzuhbonyba lelték és besz;i|litol|úk 
az elmegyógyintézetbe.

Két nap múlva holtan találták szobájában.
A rádiógramm halálának körülményeit nem 
közli, de könnyen lehetséges, hogy Gyallay őr
gyilkosságot követett el. A budapesti rendőr
ségnek most az a feladata, hogy megállapítsa, 

az Itteni bűnügyi nyilvántartóbnn szerepel-e 
a Halai sofför neve, 

azonkívül érintkezésbe lép a pécsi rendőrséggel 
és onnan adatokat kér a személye felől.

A nyomozás lesz hivatva megállapítani azt, 
hogy az. ériékes képek tulajdonképpen honnan 
la seérmaznak.

Pereit/ Ödön, <3ft esztendős élelnilszerkeres- 
kodö a Práter ucca 29. sz. házban üzletet bé 
relt ki és nagy cégtáblái helyezett a bejárat 
fölé, amelyen

Malacén r. t. tápszergyár
föllral állott. Az üzletben pár berendezési tár 
gyón kívül más nem volt.

Csütörtökön
k..<■»,!, az aranykoBaofus 

mesterverseny az

Nagy lakberendezési vásár 
Tárgysor«|áték 
Iparcsarnok, szent. 1-18 
Belépődíj 60 fillér

Hirdetések jelentek meg a lapokban, ame
lyekben

I’erczel kauclós alkalmazottakat keresett.
A jelentkezőknek elmondotta, hogy ö külföldre 
fog szállítani különféle tápszereket és ehhez a 
Vállalkozásához több alkalmazottra van szük
sége. A jelentkezőktől 200—400 pengőig terjedő 
összegeket vett fel és különböző címeket adott 
nekik

Raktáritok, üzletvezető, agálHtmáuykiaérfi, 
pénztárosi állást kaptak a kaución embe

rek,
de dolguk nem igen akadt. Az pIső időkben 
pár kiló csokoládét, barackmagot, kávét, ár
pát és diót szállítottak az üzletbe, ezeket ősz. 
szcdarálták és kisebb-m»gy«>l>b csomagokban 
helyezték el. Az alkalmazottak furcsának la- 
Iá Iliik, hogy tulajdonképpen milyen célt is fog 
szolgálni ez a ktjlónös keverek. De a kereskedő 
azzal nyugtatta meg őket, hogy külföldön ki
tűnő piaca van ezeknek a cikkeknek.

Érdekes, hogy Perczel, aki több embert meg
károsított,

maga is egy szélhámosnak az áldozata lett.
Egyik nap megjelent az. üzletben egy flíitái- 

’einbcr, aki előadta, hogy
a tápszereket vitamintartalmunkká tudja 

tenni,
mérnökember, aki ullraviolettsugarak segítsé
gével élvezhetővé, és keresetté tud tenni minden 
élemiszert.

A fiatalember egy bizonyos összeget ki is 
csalt Pereiéitől, de azután többé néni jelent
kezett. A „tápszergyáros" feljelentést tett az

Az Admiral-bar tündöklése és bukása
Adó- és házbértartozás miatt elárverezték a hires mulatót
Eveken keresztül egyik legdivatosabb mulató

helye volt « fővárosnak az Admiral-bar. A Ma
gyar-utca 5. szám alalt lévő dancingot állan
dóan a legjohb társaságok látogatták. Törté
nelmű nevű grófok, híres mágnások és pénz*  
arisztokraták adtak itt egymásnak találkozót. A 
szűk, kis parketten mondáin hölgyek lejtetlék 
a tangót, az in Hm páholyokban pedig ünnepet 
művésznők fogyasztottak karcsú poharakból 
szalmaszálon a flippel. A pezsgős dáridókról 
hires lokál azonban a rossz gazdasági viszonyok 
következtében nagyon leromlott; a lehetős és 
könnyelmű vendégek egyre elmaradtak és a 
„vállalat" válságba jutott. A helyiség tulado- 
nosa, Frisch József hiába igyekezett különféle 
attrakciókat szerződtetni, az Admiral nem 
ment. Utóbb n közterhek megfizetése körül 
differenciák támadtak. A házbértartozás is 
egyre emelkedett és

az „Admiral” fölött összecsaptak az adós

Piros sportsapkás pesti nőt keres 
a csendőrség

A kiskőrösi országúton otthagyott a motorkerékpáros 
egy halálragázoií embert

Vasárnap reggel a ceglédi közkórházbnn 
meghall Pintér András 45 éves kiskunfél
egyházi juhász, akii u Nagy boldogasszony 
napján rendezett kecskeméti motoros csil- 
lagtura után az országúton elgázolt az egyik 
Budapestre hazaigyekvö versenyző.

Az éjszaka sötétjében elgázolt szeren
csétlen embernek több helyen eltört a 
nyakcsigolyája és olyan sulyos belső 
sérüléseket Is szenvedett, hogy nem le

hetett az életnek megmenteni.
A halálos szerencsétlenség körülményei

ből sajnálatos bűnügy bontakozik ki. Pintér 
<30 birkát hajtott aznap az országúton a fő
város fölé. A sötét éjszakában nagy volt 
akkor a forgalom a kiskörősi utón. A kecs
keméti versenyen résztvolt 200 motorke
rékpáros közül sokan arra tértek vissza. A 
juhászt egy eloltott lámpáju moiorblcikli 
ütötte el.

A motorversenyző észrevette a szeren
csétlenséget, megállt és a sok sebből 
vérző embert az árokba vonszolta, ahol 

pénzt ígért neki, ha nem jelenti föl.

ORSZÁGOS 
KÉZMŰVESIPARI 
KIÁLLÍTÁSON

ismeretlen fiatalember ellen a rendőrségen, de 
addigra 0 ellene la tömeges feljelentések 

érkeztek-
Az alkalmazottak látták, hogy pénzüket nem 
I ic’ják visszakapni és hogy semmiféle komoly 
munkát mm fejt ki a cégtulajdonos s ezért 
szükségesnek látták a rendőrség segítségét 
igénybevenni. Vasárnap délelőtt előállították 
Peiezelt a főkapitányságon és azután kaucio- 
sikkaszfáf miatt előzetes letartóztatásba he
lyezték. A kár pontos összegéi most állítják 
össze.

A másik óvadébcsalónak, Szabados István, 
,32 esztendős mészárosnak kisebb üzlete volt a 
Baross-uceában. A mészárszék rosszui ment, 
tűire Szabados elhatározta, hogy ugy segít ma
gán, hogv kaución alkalmazottakat vesz. fel. 
Hirdetésére többen jelentkeztek, de a jeiönt- 
kérők közül csak egyet talált alkalmasnak a 
pénztárosnői állás betöltésére " ** '*
tisztviselőnőt ■• • •• . v
kauciót kért. A pénztárosnő készpénzben nem 
tudta jelenni az összeget, ellenben

felajánlotta aranyóráját és láncát 
melyet megbecsülteitek és értékét 500 pengő- 
Itrn jelölték ineg.

A leány heteken keresztül állott a niéssárnB- 
mester szolgálatában, de fizetést soha nem ka
pott és

aranyóráját és láncát sem látta többé vi
szont.

Kiderült, hogy gazdája értékesítette á-t. Fcl- 
jelen.ette a főkapitányságon, al.ol Szabadost 
előzetes ’etartóztatásba helyeztek csalás rímén.

Egy Blhlfls 
alkalmazott, akitől ,'>00 pengő

ságok hullámai: 
lehozták a rollot.

Az „Adnius“-ban — igy becézték a lokált, -r 
egymásután foglaltak és egyre újabb árverési 
napot tűztek ki. Ott, ahol nemrég ívejt derekú 
hölgyek és ifjú arisztokraták táncoltak, most 
morózus végrehajtók jöttek-menlek. Es sorra 
öwzeirlek mindent, a páholyok pamjagait, a 
pezsgős hűtőket, hangulatos lámpákat és a 
'löbbj bútordarabot. Egyik-másik árverési ter
minust a lelkes Frisch Józsefnek sikerűit meg
úsznia, de a legutóbbi ár . érési dátumot nem 
tudta ellolri;

a helyiség berendezése adó- és hdzbérfarto- 
zás miatt dobra került.

Hogy ebben a sp’zónban az. AdmiraJ feltá- 
mad-o mégegyszer, az most kétséges. A mu|ató 
agiiis tulajdonosa azonban biztosan számit 
arra, hogy mégis sikerül majd az uj szezónbaA 
bárját ujból megnyitnia.

Pintér könyörgött, hogy inkább síálliba, 
kórházba, mert nagyon rosszui érzi ma
gul. Ekkor megszólalt a motorkerékpár ol
dalkocsiján ülő nő:

— Ugyan Jancsi, hagyd a fenébe ezt at 
embert!

A versenyző szót fogadott és az eszmé
letét vesztő Pintért még jobban belökve 
az árokba, motorkerékpárján elrobo

gott Dudapest felé.
Teljes óra telt el, mig egy arra haladó 

autó az árukban fetrengő juhászt észrevett*  
és beszállította a ceglédi közkórházba.

A csendőrség megállapította, hogy • 
kegyetlen nő, aki a versenyző melleit 

ült, piros sportsapkát viselt.
Most ezen a nyomon folytatják tovább a 

kutatási, hogy a mutorversínyzöt és az öt 
kísérő nőt felelősségre vonhassák, amiért 
nemcsak háláim gázolták, <|e cserben is 
hagyták vcrbeborult embertársukat.
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Egv fiatal gesfl uriasszony megflöDíjantö 
szerencsotlenstige

Werner Királynő lábai vasárnap aitputattak
Megdöbbentő tragédia híre keltett ma 

nagy feltűnést a budapesti társaságokban, 
amelynek egyik ismert tagját, a fiatal, hu
szonhét éves

Werner Károlynál nagybetegen hozták 
Budapestre vasárnap reggel.

A pályaudvaron már betegszállító automo
bil várta a vonatot, a hordágyon fekvő úri- 
asszonyt azonnal átemelték a gépkocsiba s 
a sebészeti klinikára robogtak, ahol fél
órával később

egyik lábát amputálták.
Werner Károly né a lipótvárosi társaságok 

ismert tagja. Férje, aki egv szállítmányo
zási vállalat cégvezetője, jómódú ember. 
Fiatal, csinos feleségével minden nyáron 
hosszabb külföldi utazást szoktak tenni.

Az idei nyáron Olaszországban jártak, 
visszafelé pedig

kéthetes utókurára álltak meg a Wörtlii- 
tó mellett.

A ragyogó nyári napok vidám gondtalan
ságban teltek el. A múlt hét elején

Wernerné vitorlás kirándulásra indult 
férjével.

A kirándulás végeztével, amikor Wernerné

26 éves leány betegedett meg 
gyermekparalizisben

U|abb halálos á'dozata van a szegedi járványnak
Szeged, augusztus 28.

(A Hétfői Napló tud. telefonjelentése.) 
Szegeden egyre veszedelmesebb arányokat 
ölt a gyermekparalizis-jnrvány. Vasárnap 
ujabb halálos áldozata volt az egyre terjedő 
járványnak egy féléves kisfiú halt meg. A 
legfeltűnőbb azonban az, hogy vasárnap 
jelentést tettek a tiszti főorvosi hivatalnak 
arról, hogy

egy huszonhatesztendős leányon kon

Hamiskártyások rablótámadása 
a farkasréti temető mellett

A főkapitányság bünügvl osztályán pél
dátlanul vakmerő rablótámadás ügyében 
folyik nyomozás.

A rendőrség már hónapok óta szigorúan 
üldözi a lemezjátékosokat, akik az úgyne
vezett

itt 2 piros, hol u piros
játékkal fosztogatják áldozataikat. A szi
gorú üldözés miatt a lemezjátékosok nem 
merészkednek a város belső területére, ha
nem a perifériákon dolgoznak. A minap a 
farkasréti temető mögött

tizenkét lemezjátékos verődött össze
és nagy lármával csábította játékra a Hű 
vfisvölgy felé tartó kirándulókat. Áldozat 
azonban csak kevés akadt és miután a pén

A negyvenedik embert mentette ki 
a Tiszából vasárnap Ujj Ferenc

volt színész
Nevezetes jubileumot ült vasárnap Szolno

kon Ujj Ferenc volt színész, aki jelenleg szö- 
nyegkészitéssel foglalkozik és az ottani Tó- 
fenék-utcában lakik.

Tíz év alatt Ujj Ferenc negyven ember 
életét mentette meg.

A volt színész minden szabad idejét a ví
zen tölli. Vasárnap a szolnoki Jisztvisclö- 
strandon a Tisza fenekéről húzta föl a fulla
dozó Gallay József ripszsegédet, egy óra 
múlva pedig Debreceni Erzsébet boltileányt 
mentette meg a vizbefyjladástól.

Ez volt a negyvenedik életmentése. De Ujj 
nemcsak Szolnokon tüntette ki magát bátor-

Szolnokon
ságával.

Két évvel ezelőtt Budapesten a Marglt- 
hidról ruhástul ugrott le egy öngyilkos 

után és kihúzta a Dunából.
Érdekes, hogy a volt színész csupa szegény 

embert mentett meg és csak egyetlenegyszer 
kapott ötven pengő jutalmat. Újabban

a belügyminiszter 20 pengőt utal ki neki 
minden megmentett ember után.

Érdekes, hogy Ujj Ferenc harmincnál több
ször sebesült meg a háborúban és többek kő- 
őtt négy tüdőlövés is érte. A derék, sokszo

ros életmentő mégis makkegészséges.

Furcsa affér a , 
a’afí" zeneszerző 
komponista köz 
Raoul Moretti, a világhírű 

a pesti
Budapest idegenforgalmának kedves és 

világhírű vendége, Raoul Moretti, a fran
cia modern muzsikusok legkiválóbbja, aki 
a „Párisi háztetők alatt" cimü film muzsiká-

,Párisi háztetők 
je és egy magyar 
ott a mulatóban 
népszerű zeneszerző beszél 
életről
ja után lett a budapestiek kedvence. A nép
szerű és gazdag muzsikus szimpatikus, ked
ves fiatalember, aki francia temperámén*  
lummal áradozva beszél Budapestről és ar-

EMDEIM í-isr-8"
a levendéi IrU olrkA'ft MéMeslóa hangosfilmen

A LOSANGELESI OLIMPIÁSZ
VdAgrekoidok és vilAgmoiderék b»i oMdmen. A Fox filmgyár eredeti helyszíni le vételei

Mn 6, 8 éa 10 árakor B'111,EE Ab első előadáson téthelyArak !

kilépett a már leszerelt csónakból, — meg
botlott s visszaesett a csónakba, még pe
dig oly szerencsétlenül, hogy a vitoriarud a 
jobb lábára esett.

Eleinte nem vetett túlságosan ügyet se
besülésére a fiatal uriasszony és csak más
fél nappal később feküdt ágyba, mikor már 

állapota rosszabbodott, lába dagadni 
kezdett s hirtelen magas láz lépett fel.

A fürdőtelep orvosa azonnali sebészi be
avatkozást sürgetett s azt javasolta Werner 
cégvezetőnek, hogy feleségét vigye fel hala
déktalanul a bécsi sebészeti klinikára, ne
hogy a vérmérgezés kataszlrófális legyen.

Az utazásra természetesen azonnal meg
tettek minden előkészületet, de mivel az 
uriasszony

ragaszkodott ahhoz, hogy haza hozzák, 
Bécs helyett Pestre szállitották. Itt történt 
meg az operáció, amely az orvosi vélemény 
szerint

elkerülhetetlen
volt. A műtét jól sikerült és a klinikán bíz
nak abban, hogy az uriasszonyt megmentik 
az életnek, sőt egészségét aránylag rövid 
időn belül teljesen visszanyeri.

statálták a Heine—Meiden-fertőzést.
Ez az első eset, hogy ilyen korban megbé
nult tagokkal szállítottak be valakit a sze
gedi klinikára.

A megbetegedések száma harmincöt körül 
jár, a megbetegedettek közül

heten haltak meg.
A fertőzés veszélye miatt mozgalmat indí
tottak, hogy a szegedi iskolák megnyitását 
a járvány teljes elmúlásáig halasszák el.

züket elvesztették, ezek is elszállingóztak. 
Végül is

csak egy fiatal iány maradt ott, 
aki érdeklődve nézte a lemezjátékosok mu
tatványait.

A szélhámos hamiskártyások, mikor lát
ták, hogy senki sincs a közelben, ugy lát
szik, előre megbeszélt jelre,

rávetették magukat a leányra, 
földreteperték, néhányan lefogták, a töb
biek pedig elrabolták kézitáskáját,

lehúzták kezéről a gyűrűket, azután 
vad futással elmenekültek,

A leány feljelentésére a rendőrség nagy 
eréllyel kutatja a támadókat.

ról, hogy itt milyen kedvesek az emberek.
— Yvain kollégám hívta fel”a figyelme

met Budapestre, aki az előzékeny pestiek
ről mondott egy jóizü adomát. A „Csókról- 
csókra" cimü operettet próbálták itt és 
amikor belépett az illető pesti színház néző
terére, a zenekar rázenditett a darab egyik 
slágerére. „Boldogan köszöntem a buda
pestiek előzékenységét" — mondotta nekem 
Yvain, „de a szegény karmester nem tudta, 
hogy amit játszott, azt nem én Írtam, ha
nem darabom egyik betétje volt. Mindegy, 
fő a jóakarat!" Tehát én is őszintén mon
dom, hogy

mindenki formálisan versenyez abban, 
hogy kellemes legyen Itt egy külföldi 

élete.
Folyton barangolok a Dunaparton és Bu
dán, mert leirhatatlanul szépnek találom a 
várost. Itt komponáltam meg legközelebbi 
operettemet.

A népszerű francia zeneszerzőt azonban 
nemcsak a várost nézni vitték barátai, ha
nem az éjszakai Budapestet is alaposan 
megmutogatták a jókedvű fiatalembernek. 
Meg akarták ismertetni egy jónevü pesti 
zeneszerzővel is és ebből a célból az egyik 
lokál zenekarában el játszatták a bemuta
tandó magyar zeneszerző müveinek sláge
reit. Raoul Moretti egyre idegesebben és 
sápadtabban hallgatta a muzsikát, végre is

Öt halottja van már a hevesmegyei 
hastifuszjárványnak

Eger, augusztus 28.
(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) A hevesmegyei Pásztó községből 
mind riasztóbb jelentések érkeznek az ott 
dühöngő

hastlfuszlárványróL
amely már igen veszedelmes méreteket ölt. 
A hatóságok a legmesszebbmenő intézkedé
seket foganatosították a járvány lokalizá
lására és leküzdésére s Pásztón külön jár
ványkórházat létesítettek.

Az eddigi orvosi intézkedések ellenére is 
azonban vasárnap már

ötre szökött fel a gyilkos kór halálos 
áldozatainak száma

és Pásztón vasárnap ötvennyolc a súlyosan

Jánost a szovjetterronsták elfogták 
és Nagyvárad felé viszik...
Reltélyes távirat ügyében nyomoz a rendőrség

Rendkívül titokzatosnak és homályosnak 
látszó ügyet igyekszik kibogozni a budapesti és 
vidéki rendőrség együttes nyomozása. A nyo
mozás központjában

egy néhány szóra terjedő távirat 
áll és ennek a rejtélyét igyekszenek megfej
teni.

A debreceni rendőrségnek tudomására ju
tott, hogy a minap a hajduszoboszlói postán 
Temesvári Gc.rö névre a kővetkező szövegű 
táviratot küldték Debrecenbe:

A rendőrség próbatövéseinefi nyoma 
miatt pör fieíetáesett Littíiéné 

voií tafiása fámil
Emlékezetes, hogy a május tizedikén tör

tént dráma után, mikor Ruttkay Gábor test 
örszázados agyonlőtte magát Litlkc Kálmán
ná, budai lakásán — a rendőrség több hely 
szinj szemlét tartott a lakásban és egy alka
lommal próbalövéseket is tett a szobákban, 
hogy megállapítsa, vájjon öngyilkosság, vagy 
bíinéset történt-e.

A gyanúba kevert és letartóztatott szőj 
Littkéné azóta kiszabadult a fogházból és

azonnal elköltözött a dráma helyéről, a 
Szent János-tér 2. szám alatt lévő föld

szinti lakásból.
A lakás sokáig kiadó volt, mig végül egv 

ismert pestkörnyéki földbirtokos bérelte ki, 
aki állandóan a fővárosban lakik. Augusztus 
elsején a földbirtokos he is költözött a Szent 
János-lér 2. földszint 8. alá.

A lakás rendbehozatala alkalmával a 
földbirtokos az ebédlő-szoba tapétájában 
négy revolvergolyótól okozott nagyobb 
rést vett észre, amelyek a szobát meg

lehetősen eléktelenltették.

Nyomban a háziúrhoz fordult, hogy tétes
sen uj tapétát h falra. A háziúr ezt megta
gadta azzal az indokolással, hogy ő a ható
sági eljárás okozta károkért nem lehet fele
lős. A földbirtokos viszont a lakbérszabály
zatra hivatkozott, amely szerint a háziúr kö
teles a lakást teljesen használható állapotban 
átadni Hetekig húzódott ez a vita, mig most

a földbirtokos megbízta Heuman Béla 
dr. ismert budapesti ügyvédet, hogy a 
próbalövések nyoma miatt Indítson kár

térítési pört a háziúr ellen.

ö t A I I A a ■ a 
«nttetne vAll'ln 
KlrAly-ato< 16. 
Telelői.; W-1-#8ciánnál irt

GLEICH
ORIASCtRKUSZ

I Armórséktétit kapnak ntal- 
| vány felin"tatól a cirkusz f»>o»tárai- 
/V nál' hétköznapokon a még szabad 

, " heh«*ken.  •
A cirkusz már i nak szept. Ji-icr marad Budapesten a 
rattaraallban (Ke e't p. mellen). .Naponta két «I6- 

ada>, délután 3 é- este 8 órakor.

•l
helyárak, eta*

\ c rk 'sz pénztarai reggel 9 o > tói (zuntelenül ny itva- 
Jegye'Övétel a Színházi Rét hollóban VII., Erzsébet5 
körút 7. Tel. : 42 1<2. és 36 2-84. ClrkURZtelefon: 374W8: 
Gleich <r legnagyobb Aa legtöbb drkuu I

Allntok u rgtekinttieír k re gél 9-tól esta 18 óráig.

az asztalra csapott. A többiek nem tudták 
mire vélni a dolgot, megkérdezték, hogy 
most idehivhatják-e a zeneszerzőt.

— Isten ments! — hangzott a válasz, —• 
nem kívánom ismerni.

Mikor azután behatóbban érdeklődtek, 
hogy mi oka van ennek, csak ennyit vála
szolt:

— Az asztalomhoz nem jöhet, de majd 
„leültetem" ezt a zenetolvajt. ..

A két zeneszerző tehát csak „müvein1* 
keresztül ismerte meg egymást.

megbetegedett hastifuszos ember száma. A’ 
község valamennyi lakóját beoltják a tífusz 
ellen és remélik, hogy hamarosan sikerül 
gátat vetni a járvány további pusztításai
nak

Széleskörű vizsgálat indult meg termé
szetesein a járvány keletkezésének megálla
pítására is. Kiderüli, hogy a közeli Huta 
község erdőiben lakó favágók között tört 
ki a romlott és túlérett gyümölcs mérték
telen fogyasztása miatt a járvány, innen 
azután az erdőn keresztülfolyó és Pásztói i*  
érintő

csermely vize terjesztette tovább a 
ragályt,

a kutakat megfertőzve.

— Jánost a szovjetterroristák elfogták és 
Nagyvárad felé viszik.

A debreceni rendőrség nyomban érintkezésbe 
lépett a Hajdúszoboszlói hatóságokkal és meg
indult a vizsgálat annak tisztázására,

ki adta fel a sürgönyt és mit jelent ■ rej
télyes szöveg.

A nyomozásba bekapcsolódott a budapesti 
rendőrség is és remélik, hogy rövidesen tisztá
zódik a különös távirat ügye.

Littkéné neve és a Szent János-téri lakás 
szomorú emléke tehát ismét szerenelní fog 
az érdekes kártérítési pörrel kapcsolatosan 
a bíróság előtt.

Mftlábas«k megváltója a képűnkén bemutatóit íme- 
rikni Mark* niíilób, mely összetételénél fogva nem 
törhet és viselője akár a t ne. korcsolyázás vagy 
a kerékpározás sportjának H hódolhat, \ világ e 
legtökéletesebb máiéból Srikla műszer gyáros. Ruda- 
peat, Vili., Rókóczl-ut 19. gyóiija egyedül 

Magyarországon.
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1IIHEK
Budapesten keresnek 
egy sikkasztó német 

házaspárt 
Negyvenezer márkát 

sokkasztott a teleség és vele 
együtt megszökött az ura Is

A berlini rendőrignzgatóságtól megkeresés ér
kezett Budapestre., amelyben egy

nagyszabású sikkasztás
ügyével kaixsolatlian kért intézkedést a 
pilányságtól

A német rendőrség megkeresése szerint
Hauschlld Pétrrné, hamburgi lakóé negy

venezer márkát sikkasztott, 
azután megszökött Vele együtt eltűnt az ura 
is. Az a gyanú, hogy

esetleg Magyarországon kersztül menekül
nek

ÍÖka-

kelet felé
A megkeresés alapjnn a főkapitányság meg 

lelte a szükséges lépéseket, hogy amennyiben 
a Haiuchild há •aspflr valóban Magyarországon 
tartózkodna, elfogjak és letartóztassák.

Kőt

— Meleg, felhős Idő. Vasárnap is nielég 
száraz idő volt s a déli órákban 28*  volt a 
hőmérséklet. A Mrtcorológiai Intézet prog 
DOZisa szerint továbbra is meleg, de már fő
ként n nyugati és az északi részekben fethő- 
sebb idő várható.

— Elvágták a telefondrótot, gerendát he
lyeztek a vasúti sínre, Nagykanizsáról jelen
tik: Gelse község közelében a tegnapra vir
radó éjszakn Ismeretlen tettesek fagerendá
kat helyeztek el a vasúti pályatesten a sí
nekre. Az éjszakai nagykanizsai személy
vonat ekkor haladt át a pályutesten, a vonat 
mozdonya azonban darabokra törte a sínre 
helyezett gerendákat és baleset nem történi. 
Jelentés érkezett n esendörségre nrról is, 
hogy néhány telefonvezetéket a közelben el
vágtak. összesen öt telefonhuzalt rongáltuk 
meg ismeretlen tettesek, akiknek felkutató 
sóra széleskörű nyomozás Indult meg.

— Házassági Mr. Dr Gál Dénes gyermek
orvos és Fényes Ily, Fényes Artúr, az Angol- 
Magyar Bank Igazgatójának leánya, szeptember 
4 én, vasárnap déli I órakor tartják esküvő
jüket a budai önfőházutcai templomban (Min
den külön értesítés helyett.)

— F,jsr.sknl csendélet Csepelen. VasárnapéjsTak? Fr,.Xr’^N.n ^PkbŐI férfiöltöny mérték szerint, kitűnő hozzávalókkal remek *%báz-
letienüi, vérző fejjel t» aitók Ladányi Ferenc sál, páratlan olcsó csodaárban, 35 pengőért rendelhető. Az előrelátható 
m éves BzitakAtAmegiert. a mentők kórházba nagy kerestet következtében csak ameddig a készlet tart. Ilyen alkalom 
v{ I tZ L olinl í'i.niólrl rn l/.ritollZL I -  f . .I , _. -1 f ti - r", — — J — 1vitték, ahol eszméletre téritették. Ladányi el
mondta, hogj egv vendéglőben borözgntott és 
éjszaka indult hazafelé. Az. italtól annyira el
kábult, hogy nem tudja mi történt vele, lehet, 
hogy autó gázolta el. de lehet, hogy valaki le
ütötte. A rendőrség, megindította a vizsgálatot.

— Holttestet talált a hévlal fürdőben egy 
bndapesll vendég. Keszthelyről jelentik: Wer- 
derber Ágoston budapesti fürdővendég tegnap 
Hévízen fürdőit. Úszás közben holttestet talált 
a vízben. A partra húzta és rövidesen megálla
pították, hogy a halott Matyi Pál 62 éves sár
melléki birtokos, aki hetek óta, mint fürdő
vendég tartózkodott Hévízen. Valószínű, hogy 
tegnap a vízben rosszul lett, elmerült éa meg
fulladt

— Szlvsaélhlidéshcn meghalt egy 78 éves 
fiatalember. Kiss János 23 éves kereskedelmi 
alkalmazott Csányi-ucca 10 az. alatti lakásán 
hirtelen rosszul lett és mire orvosi segítség ér
kezett, meghalt A rendőri bizottság megálla- 
Eltotta, hogy a fiatalember már régehben szlv- 

sjban szenvedett és szivszélhüdés ölte meg.
—Megtámadta a rendőrt a garázda részeg. 

Szombaton éjszaka a Thököly-ut 30 alatt levő 
vendéglőbe betéri Konipa János 83 éves nap- 
>rámos és nagyobb mennyiségű alkoholt fo
gyasztott el. Az Ital hatása alatt belekötött a 
Vendégekbe, mire a tulajdonos rendőrt hivatott 
ás azzal távolittattn el a garázda embert. A 
részeg ember megtámadta a rendőrt, mellbe- 
Vágta és megharnpta a kezét. A rendőr szoron
gatott helyzetében kardot rántott a azzal há
rom helyen megsebesítette Komnál A mentők 
kötözték be sérüléseit, majd a Rókus-kórházba 
•rá I Htot Iák. A kórházból kezelés után elbo
csátották a napszámost. Hatósági közeg elleni 
erőszak elmén eljárás indult ellene.

- Herriot útja. Póriéból Jelentik. Herriot 
miniszterelnök vasárnap reggel Le líavreba 
Utazott. ahonnan a Nonnand-partok közelében 
fekvő (Jersey és Gueressey angol szigeteket lá
togatja meg. Az utazás, amely Herriot mi- 
ahzterelnők egyetlen szünidei pihenője, három 
napig tart A szigeten Hcrr'ot találkozik sir 
Herbcrt Sámuellel, akivel már Géniben meg
beszélték a találkozást.

— Plalschck Vilmos közismert mhaáruház- 
tulajdonosnaa nagy áldozatok árán sikerült 
egyik legnagyobb és legjobb magyar posztó- 
gyár készletéből hatalmas tétel kiváló minő
ségi szövetet gyárt áron alul megvenni. Ezen 
óriási árukészletből árusít most nagyban és ki- 
csir'yben, külön e célra bérelt helyiségében 
A'iyyar Posztóba*  cím alatt, Károly-körut 22., 
Kóser-bazár. az udvari an. bámulatos olcsón, 
mindenki által megflxethelő árakon.

SZORHIBTRQC

Bálán oarazddikodiK a Kecskémen 
asszonyverű ram 

uriteany izgalmas kOzdeiem után megfutamította a timatti
Buja, augusztus 28.

Hétfői Napló tudósítójától.) Nagy ria-M . . ............
dalműt keltő hir tartja izgalomban napok ófa
Baja városát, szájról-Azájra jár a hir. hogy

Baján garázdálkodik a kecskeméti leány
verő korbácsa*  rém.

A fantasztikusan hangzó hírnek az adott 
alapot, hogy az utóbbi napokban többször 
is megtörténi, hogy a koraesti óráiban egy 
ismeretlen fiatalember megtámadott és ütle
gelt fiatal leányokat.

Legutóbb a Dalmady Győző-utcában ját
szódott le ilyen jelenet. Sommer Mariska, 
Sommer Géza nyug, állampénztári főnök Icá- I tés a rendőrségre, pár eset mégis tudomására 
nya barátnőjével, Cabdebo huszárezeredes julolt a rendőrhatóságnak, mire megindította 
Erzsébet nevű leányéval — aki neves úszó-' a nyomozást az útonálló kézrekerilésére.

A debreceni férjek és feleségek névtelen 
levélíróját kutatja a rendőrség 

Egy állítólagos magánnyomozót gyanúsítanak
Debrecen, aug. 28.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
" ...................................... in delire-

(A I. ., . ..............,------- ..
tése.) Furcsa botrány foglalkoztatja 
renl közönséget s most már a rendőrhatós; 
gokat is, amelyek a botrányos esemény ügyé
ben vizsgálatot is Indítottak. Előkelő ismert 
debreceni uricsaládok tagjai körül hullámza- 
nak ezek a furcsa események. Az elmúlt na
pokban

több előkelő debreceni házaspárhoz név
telen levél érkezett.

Levelet kapott a férj, ugyancsak levél érke
zett a feleséghez s mindegyik levélben egy 
névtelen jóakaró arra hívja fel a férj, illetve 
feleség figyelmét, hogy házastársa megcsalja 
Egyes esetekben legs/.emérmetlenebb gyanúsí
tásoktól és célzásoktól hemzsegett a névtelen 
levél.

Miután egyre sűrűbben hozta a posta a 
névtelen leveleket, megindult a vizsgálat, hogy 
kinek áll érdekében ilyen névtelen levelekkel 
a debreceni családok családi békéjét feldúlni. 
Csakhamar arra a meglepő felfedezésre jutót-

Az olcsó ruházkodás titka!
Sikerült egy nagy gyár szövetmaradékait potom pénzen megsze eznünk 
sötétkék, fekete és divatszlnekben, ezekből a tartós és Jóminősé-gű szö
vetekből férfiöltöny mérték szerint, kitűnő hozzávalókkal, remek sí

ruharendelésre az életben csak egyszer adódik. Ruhakereskedelmi Vál
lalat, Ferenc-körut 39. I. em.

— Borzalmas öngyilkosság a padlásablak- 
ból. Borzalmas módon követett el öngyilkos
ságot Öttömős egyik legmódosabb gazdálko
dójának húszéves fia, Kovács György. Vasár
napra virradóra felment apja házának pad
lására, egy ruhaszárító kötél végét hozzá
kötötte a padlásablak nyílásához, másik 
végét a nyakába hurkolta és igy kiugrott a 
padlásnyiláson. Nyakcsigolyatörést szenve
dett éa azonnal meghalt. Hozzátartozói reggel 
vették észre, hogy a fiatal flu lefelé csüng a 
padlásról. Kovács György szerelmi bánata 
miatt követte el lettél. Nem akarták megen
gedni, hogv egy szegény zsellérlányt vegyen 
feleségül. Holttestét beszállították a tör
vényszéki orvostani intézetbe.

— Kirakatfosztogatók a Király-arcában. Va
sárnapra virradó éjszaka ismeretlen tettes fel
nyitotta Orosz Lajos nőj dlvatárukerrskedő 
Klrály-ticca 7- alatti kirakatát. Nyolc, darab 
perrsabört s azonkívül több divatárucikkel 
vitt el. A klrakstnvltás ügyében a rendőrség 
megindította nyomozást.

— Felismerték a Duna halottját A múlt hét 
elején egy 24—26 évesnek látszó, egyszerűen 
öltözött nő holttestét fogták ki a Ferenc József 
rakparton a Dunából, személyazonosságát nem 
tudták annak Idején megállapítani. Most ki
derült, hogy az Illető Köhalmy Margit 24 éves 
gyári munkásnővel azonos, aki szerelmi bána
téban ölle magát a Dunába.

— Megalaknlt a könyvtár-bizottság. A fővá
rosi könyvtárolvasó közönség érdekeinek vé
delmi szervéül a fővárosi intelicktuídisok 
könyvtár-bizottsága megalakult Jóby Mihály 
vezetésével. A könyvtárolvasó közönségnek 
bármilyen ide vonatkozó Javaslata és kérelme 
levélben alábbi címre küldhető; Jóby Mihály. 
Budapest, Vili., József-körul 69, fdsz. 21

—- Az Idény elmúltával megmaradt szöve
teinkből — mert szakképzett munkásainkat 
foglalkoztatni akarjuk — elhatároztuk, hogy 
mérték után készítünk remek férfiöltönyt 35 
pengőért amíg a készlet tart. Ilyen alkalom 
rtiharcndelésre •• életben csak egyszer adódik. 
„Ruhnkereekedehni Vállalat”, Ferenc.körül 39
1. emelet.

— Megváltás a miilábasok számára az ame 
rikai Mark-müláb. amely évtizedes használat 
után sem törik, teljesen zajtalan járású és cse
kély súlyánál fogva biztos, könnyed Járást biz 
toslt. melyet Magyarországon ez országot hlrfi 
Szikin cég. Budapest, Vili., Rákőcrl-ut 19. bor 
forgalomba. Frospekiuat érdeklődőknek ingyen 
küld Szikla orv< ai müssergyáros, Rákóczl-ut 19.

— A bőrápolás célja elsősorban a bőr szép
ségét, fiatalosságát megőrizni és annak örege
dését megelötpi A Batder Caola vitaminná 
krém jelentősége éppen abban rejlik, hogy vf 
tamintarlnlmánál fogva a hőrsejtek állandó 
utánképzödéaé! lehetővé teazl éa ezzel annak 
frissességét, rugalmaaaágát folyamatosan biz- 
toaitaxü tudja. 

bajnoknő — együtt sétált a Dalmady GyÖző- 
uteában. Egyszerre csak mellettük termett 
egy férfi,

megtámadta, a földre teperte Sommer 
Mariskát és agyba-főbe verte.

Capdcbo Erzsébet nem vesztette el a lélek
jelenlétét, segítségére sietett barát "'ének, 
belekupaszkodott a támadó hajába és több
ször arculverte. A küzdelem zajára odaeső 
dűllek a szomszédok, akiknek láttára

az Ismeretlen fiatalember elengedte ál
dozatát és vad futással elmeneküli.

Bár ez ügyben még nem érkezett fel jelen-

tak, hogy
egy állítólagos magánnyomozó küldözgeti 
a névtelen leveleket a férjeknek éa félesé
geknek s eszel az a célja, hogy wkényea 
természetű, diszkrét családi ügyekben* 4 
megbízást kapjon, természetesen illő Mo-

norárlum ellenében.
Előfordult, hogy egy-egy levél megérkezése 
után a magánnyomozó megbízottai jelentkei
tek is s megbízást is kaptak figyelésre.

A debreceni rendőrség tudomására hozták 
az élelmes magánnyomozó névtelen leveleit • 
most már a rendőrség is megindította a nyo
mozást. A városban arról is beszélnek, hogy 
ezeknek a névtelen leveleknek nemrég tra
gikus következményük is támadt.

Egy fiatalasszony, kinek ugyancsak név
telen levelet küldettek, öngyilkosságot kö

vetett eL
A rendőrség erélyes nyomozást Indított az 

ügyben, a nyomozás fejleményeit nagy érdek
lődéssel várja Debrecen közönsége.

— Györki Imre rágalmazásért beperelte 
báró Vay főispánt. Debrecenből jelentik: 
Györki Imre országgyűlési képviselő a deb
receni szociáldemokratapárt nevében rágal
mazást pert indított báró Vay László debre
ceni főispán ellen. Feljelentésében a főis
pánnak egyik közgyűlési beszédét inkrimi
nálta, amely szerint a szociáldemokraták 
bizonyos segélyklosztásnál nem a szegénye
ket segítették, hanem pártcélokra adták a 
pénzeket. A nagy érdeklődéssel várt rágal 
mazásl per tárgyalása szeptember elején lesi.

— Tűs aa Andrássy-laktanyában. Vasárnap 
délután öt órakor • fíungária-köruti Gróf And- 
rássy-lnktanyába hívták ki ■ tűzoltókat. A 
hátsó udvarban lévő tizenöt méter hosszú 
istálló teteje égett. A lovakat még idejekorán 
sikerült az égő istállóból kimenteni. A tűz
oltók, akik W underlich főtiszt vezetésével vo
nultak ki, egyórai munka után lokalizálták a 
könnyen veszedelmessé válható tüzet. A fűz 
okának megállapítására a vizsgálat megindult.

— Nászajándékra kel'ett a lopott pénz. Kis- 
kórósról jelentik1 A csrndőrség letartóztatta 
Vágó József halasi napszámost, aki Kovács 
Károly felsőszéllási határbeli tanyájáról 2600 
pengőt ellopott. Vágó azzal védekezett, hogy 
nősülni akar s országraszóló lakodalmat akart 
csapni, amelyről sokáig beszéljenek az embe
rek. Nyolcszáz pengőt már el is költött a lo
pott pénzből gyűrűkre, kendőkre és más aján
dékokra, 17 darab százpengös bankót azonban 
még megtalált nála a csendörség.

— Pár hónappal ezelőtt nyílt meg a főváros 
egyik legszebb terraszu kávéháza, az Abonui- 
kávéház, Aréna-ut 19. zz. a, ame’y rövid iqő 
alatt a főváros egyik legkedveltebb polgári ta
lálkozó helye lett. Könnyen megközelíthető, az 
5-öz autóbusz végállomásától néhány lépésre 
van. Elsőrangú szalonzene és a dekonjunktú
rának megfelelő árak, amelyek azonban ko
rántsem mennek a minőség rovására, egészen 
meglepőek. Megemlítjük még, hogy a kávéház 
iiázonkivüii ebédre is berendezkedett. Telefon; 
J. 32—4—01 sz

— Újszülött oroszlúnkölykök a Gleleh-clr- 
koszban. Egy hatulma.s nöstényorosrlén két 
kis kölyköt hozott a világra aGIeich-cirkuss 
l>nn, amelynek Igazgatósága a budapesti ven
dégszereplés emlékére magyar nevet a<l a kél. 
Budapesten szúletelt orosilánkölyöknek.

— Háziasszonyok figyelmébe! Salátához, 
mártó sokhoz, mayonnalschez, tojásos ételekhez, 
halételekhez, főzelékfélékhez használjuk elek 
a legfinomabb Meinl féle olívaolajat, étolajat, 
ecetet, mustárt és paradlcaomvelőt.

Dr. FEHVES SKSSSJm "* k r*nd*a| "t" "M— H» L ml l MAomi attakét

— A vár fölfriaritéM céljából ajánlatos 
néhány napon át korán reggel egy pohár tar- 
mésxetea „Ferenc József**  keserűvizet inni. 
Az egész világon rendelik az orvosok a v#i 
lódi Ferenc József víz használatát, mert ez 
szabályozza a béhnűkődést, erősíti a gyom
rot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket 
és editál új életerőt teremt. A Ferenc József 
kcserdvíz gyógyszertárakban, drogériákban 
és fűszerüzletekben kapható.

— A vasárnap öngyilkosai. A Rákóczi-ut
11. számú ház előtti pádon Péter Jolán tizen- 
ki le né vés műtősnő Veronáit vett be. Ugyan
csak veronállal mérgezte meg magát a Mária 
Terézia-tér 2. számú házban levő lakásán 
Petzanics Mária huszonnégyéves háztartási 
alkalmazott. A Gyömrői-ut 46. számú ház
ban Bur.dus György villanyszerelő felesége 
öngyilkossági szándékból balkarján felvágta 
az ereket. A mentők valamennyi öngyilkos
jelöltet a Rókus-kórházba szállították.

— Kifosztották a Tutaj-utcl református lel
készt hivatalt. Szombaton éjszaka ismeretlen 
lettesek behatoltak a Tutaj-utca 15. sz. előtti 
református lelkész! hivatalba és 300 pengő 
készpénzt és több kegytárgyat vittek el. A be
törés ügyében a nyomozás megindult.

— Vérbefojtntták a manretanla! felkelést. 
Póriéból jelentik: A baloldali lapok jelentései 
szerint az északafrikai Mauretania francia 
gyarmat bennszülötteinek felkelése sokkal na
gyobb veszteséggel járt, mint ahogy azt a hi
vatalos jelentések hírül adták. A lapok szerint 
a francia csapatok vesztessége mintegy 75—80 
ember. A Populuire ezzel kapcsolatban élesen 
támadja a kormányt, mert titkolni igyekszik a 
francia gyarmati katonaság nagy veszteségét 
és hogy milyen eszközökkel akarja vérb< foj
tani a bennszülöttek felkelését.

■— Előadás a csontvelőgyulladás gyógyítá
sáról. Egerből jelentik: A Hevesmegyei Orvo
sok Szövetsége vasárnap tartotta meg köz
gyűlését, amelyen dr. Honimerberg Elemér 
főorvos tartott igen érdekes előadást a csont
velőgyulladás gyógyításáról

— ítélet a Giaser-uradalom euzinált búzája 
ügyében. A Glaser uradalomban Lentiben a 
cselédeknek konvenció fejében euzinált búzát 
osztottak ki. Akkor a miniszter éa az alispán 
vizsgálatot rendelt el, amelynek alapján a le- 
tenyei járás föszolgabirája Fehér Jenőt, aki a 
kiosztást elrendelte, 3000 pengőre Ítélte, míg 
az alsólendvai járás főbírája 600 pengőre. 
Ugyanis a Glaser-birtok két járás területén fek
szik. Fellebbezés folytán az ügy a vármegye 
alispánjához került, aki elrendelte az ügyek 
egyesítését és a klhágási eljárás lefolytatásá
val megbízta az alsólendvai Járás főszolgabi- 
rójál, A főszolgabíró most ítélkezett ebben az 
ügyben és Fehér Jenőt nem a .tarményhamisi- 
tásról szóló törvény, hanem az euzinált búza 
forgalom behozataláról szóló rendelet megsze
gése miatt 200 pengő büntetésre ítélte. A vár
megyei gazdasági felügyelő megfellebbezte aa 
Ítéletet.

— Csütörtökön megnyitják a Kézművesipari 
KlállltásL A városligeti Iparcsarnokban és a 
gépcsarnokban már teljesen elkészültek a ki
állítás építkezésével, úgyhogy a csütörtöki 
megnyitás teljes díszében találja a kiállítás
várost, amely szebb, érdekesebb és nivósabb 
lesz még a tavalyi igen jól sikerült vásárnál 
is. Kitűnő kézmüvesiparosaink ötven ipari 
szakmába tagozódva viviák meg harcukat az 
aranykoszorukért. Ezer kiállító iparos mérkő
zik. Ami érdekeset, újat, praktikusat a magyar 
kisiparosság ebben as évben termelt, az mind 
kint les? a gyönyörű kiállításon, amelynek ke
retében idén is megtartják a nagy lakberende
zési és háztartási vasárt. Külön attrakciója a 
kiállításnak a tárgysorsjáték értékes nyeremé
nyeinek dús csoportja, amelyet pontosan a 
kupola alatt tálul meg a nagyközönség. A ki
állítás 60 filléres belépőjegyekkel tekinthető 
meg.

— Rorgonyl-fénykép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5.
— A prágai nemzetközi árumintavásár. A 

szeptember 4—11. között tartandó prágni nem
zetközi árummtavásáron különös érdeklődésre 
tarhat számot .az építkezés és laKÓház***  című 
uj kiállítási csoport és a „víz és géz**  clmü 
szakkiállítás. A vásftrigazolványok a Magyar- 
Csehszlovák Kereskedelmi Kamnránál (VI., 
Andrássy-ut 121 és a menetjegyirodákban kap
hatók.
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Rejtélyes 
éjszakai szurkálás a 
Grassalkovích-utcában

Vasárnap hajnalban véres családi háború- 
játszódott le a Grassalkovich-utca 13. 

saámu házban.
A hit egyik földszintes, szobakonvhás la 

kásában lakik Vizes Sándor 59 éves pék 
segéd, feleségével és két fiával, a 26 éves 
Ferenccel és a 16 esztendős Sándorral 
Szombaton éjszaka az idősebbik fiú társa
ságban szórakozott és záróra után jó han
gulatban tért haza. Röviddel ezután a ház 
lakói hangos veszekedésre kiabálásra lettek 
figyelmesek, majd a következő pillanatban 
kinyílott a lakás ajtaja és sikoltozva, segít 
ségért kiáltozva rohant ki az udvarra Vizes 
Ferenc.

— Segítség, segítség leszúrtak! — kiál
totta és vérveszteség következtében ájfltan 
esett össze az udvar kövezetén.

A ház lakói kisietlek az utcára, rendőrt 
hívtak, majd a mentőket értesítették A 
fiatal munkás

három szúrt sebből vérzett.
A mentők megállapították, hogy Vizes Fe
renc sérülései súlyosak és n Rókus-kór 
házba szállították

A vizsgálat megállapítása szerint a fiatal 
ember összesz.óla'kozott apjával, az idő.*  
férfi az izgalom hevében

felkapta a konyhakést és azzal támadt 
fiúra, aki Ütlegelte.

A péksegéd kihallgatása során tagadta, hogy 
ö szúrta volna le fiát és azt hangoztatta, 
hogy talán valamelyik családtag sietett az 
ő segítségére és eközben történhetett a sé
rülés. A rendőrség

Vizes Sándort őrizetbe vette
és tovább folyik ellene az eljárás.

KeXdete 1<)JTO.kor.Belépődíj nincs;

— Hauptmann az idei Goethe-dlJ nyertese. 
Frankfurtból jelentik: A fíoet/ie-centennárlum 
táróünnepségei a vasárnapi nappal véget érlek- 
DéléJÖtl iö ómkor abban n szobában, ahol 
Goethe született, koszorút helyeztek el és nyom
ban utána Lar.dmann dr főpolgármester átnyúj
totta az idei Gocthc-jutalmat Gerhardt tlaupl- 
mannak, a dij nyertesének.

— A kútba ugrott. Szegedről jelentik: Zc- 
limdr Istvánná 23 éves asszony fejjel lefelé 
az udvarban levő kútba vetette magát, ahol 
megfulladt. Öngyilkosságának oka zilált 
családi állapot. — A szegedi utászlaktanyá
ban Rusxik Sándor 28 éves szakaszvezelő 
szolgálati fegyverével szivenlőtte magát, ön
gyilkosságának oka ismeretlen.

— Veszedelmes vasuti parasztszélhámosnőt 
fogtak a Keleti pályaudvaron. A rendőrség a 
szolnoki - gyors befutásánál a Keleti pálya
udvaron letartóztatott egy veszedelmes pá- 
rasztasszony szélhámost, akinek már több al
kalommal kuruzslás és csalás miatt meggyűlt 
a baja a hatóságokkal. A parasztszélhámosnő 
kihallgatása, valamint a tos-ábbi nyomozás 
során kiderült, hogy Kotonta Judit, 56 éves 
jószfónydózsai illetőségű lakos. Megnzolozása 
alkalmával 630 pengő készpénzt, több gyűrűt, 
egy finom tábori messzelátót és egy üres 
csekkfüzetet találtak nála. A szélhámosnő fő
leg a kisebb helyiérdekű vasutakon dolgozott, 
amelyeknek közönsége egyszerű gazdálkodók- 
ból kerül ki. Az utazó kisgazdák között Ko
lónia Judit esőcsináló hírében állott és a hi
székeny parasztok 20—30 pengőt fizettek 
azért, mert földjükre „csőt hozott". Mikor az
után elmúlt az esőcslnálás szetónja. kártyával 
szédítette alkalmi közönségéi. A játékban az 
egyszerű parasztasszony durva kezeivel olyan 
sztm fény vesztő ügyességgel dolgozóit, ame
lyet még a detektívek is megcsodáltak. Ki
hallgatása után Kotonta Juditot » tolonchűzba 
vlUck. A rendőrség több cimen, igy lopás, 
csolás és közveszélyes munkakerillés címén 
indít eljárást ellene, de megkereste a szolnnk- 
kürnyóki csendőrségeket is, mert valószínű, 
hogy a veszedelmes szélhámosod bünlhtrtjn 
éokkal bővebb, mint amiről az eddigi nyomo
zás tud.

— A Dunába fulladt egy fiatal leány. A 
csepeli vámmentes kikötőnél vasárnap dél
után fürdőiéi közben a Dunába fulladt .Ver 
nyel Mária tizenhatéves tanulóleány. Holt
testét z'éa nem találták meg.

a-erceig. Lengyel 
Fdrstner Magde 
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EiWnl a saiifemzsfinúr, meivra 
Kenfizy lulzái felakasztva taiaifak 

A meyaviiKoh Kan&zu ü utza gyanús látogatóid! 
uásárnan kih^Kgatta a rvndOrság

Debrecen, augusztus 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon je

lentése.) Debrecen város közönsége egyre 
fokozódó izgalommal kiséri a rendőri nyo
mozást, amely Kenézy Lujza, Kenézy Gyula 
egyetemi tanár leányának halála ügyében 
folyik napok óta. Vasárnap is sokat beszél
ték a debreceniek a rejtélyes halálesetről s 
mindenkiben egyre jobban erősödik a 
gyanú, hogv

Kenézy Lujza kétségkívül gyilkosság 
áldozata lett.

A hatósági vizsgálatnak tudvalévőén az 
adott döntő fordulatot, hogy a vizsgálóbíró 
az utolsó percben megakadályozta Kenézy 
Lujza eltemetését és elrendelte holttestének 
orvosszakértői vizsgálatát. A rendőri nyo
mozás adatai szerint Kenézy Lujzát Sóm- 
son-uti villájában selyemzsinórra felakaszt
va találták és minden vaiószinüség szerint 
meggyilkolták. Egyre több gyanús körül
mény szól a gyilkosság mellett.

Vasárnapra azután szenzációs fordulat 
következett be a nyomozásban. A debreceni 
rendőrségre beidéztek egy fiatal férfit. A 
fiatalember*

egy 32 esztendős magántisztviselő ellen 
olyan gyanuokok merültek fel, hogy 
legsürgősebb kihallgatása vált szük

ségessé.
A nyomozás megállapította, hogy ez a fia
talember gyakran fordult meg s közvetlenül 
halála előtt látogatóban volt nála. A kihall
gatott férfi kijelentette, hogy semmit nem 
tud a gyilkosságról. Az esti órákban még 
folyik a kihallgatása, amelytől fontos ese
ményeket várnak.

Vitéz Gedeon Sándor pécsi 
mérnök és felesége belefultak 

a Drávába
Pécs, aug. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
A mai meleg vasárnapon Pécsről is a ki
rándulók százai mentek Drávaszabolcsbn, 
hogy ott a Dráva habjaiban keressenek 
enyhülést, az itt uralkodó különösen nagy 
hőség ellen. A kirándulók között volt Vitéz 
Gedeon Sándor pécsi mérnök és fiatal fele
sége Is, akik ugyancsak fürödni mentek a 
Drávába.

Vitéz Gedeon Sándorrié nem vette figye
lembe a jelzőtáblákat és mélyen ment heh 
az itt különben is nagyon sebes folyóba.

Budapesten bujkál Tímár István, 
a gyüjtőfogházból megszökött 

betörőkirály
Hónapok ófA fcglalko/falja a főkapitányság 

bűnügyi osztályát Ttmár István betörőklrály 
személye. Az Európnszerte ismert notórius bű
nöző, bravúros ügyességgel szökött meg a gyüj- 
lőfoghátból

kibontotta at egyik cella oldalát
és a keletkezett nyíláson keresztül kereket ol
dott. Tímár szökése nagy meglepetést keltett, 
mert ilyen vakmerő módon még soha senki 
sem ssökött meg a fogházból.

Nagyszabású nyomozás indult az utóbbi idők 
egyik legnagyobb kalandorának kézrekeritésére, 
ez n fárasztó munka azonban eddig nem ve
tetett eredményre. A detektívek felkutatták 
egész Budapestet, a csendőrök

hajtóvadászatot indítottak
a Zseniállt ügyességű bandita elfogatásira, de 
nem sikerült Őt scholscm kétrekeriteui.

Hetekkel ezelőtt » vakmerő bandita
Ismét vlsszalüpódwii Budapestre és pénz

ügyőri egyenruhában szélhámoskodntt. 
Ebben ai Időben több bejelentés érkezett a 
tettdőrségre, de a megváltozott külsejű Tímár 
István ismét égé rutát nyert.

Romániában. Csehszlovákiában Hint fel ez
után a nagystílű betörő. Ujjlenyomatok marad
tak hátra betörései arinhelyén és ezek alapján 
könnyén megállapíthatták, hogy

Tímár István követte el eteket az újabb 
nagy ka utal urdsokat és betöréseket.

Szalmaözvegyek I
Afc«>aak-e egv kei lemet*  rátét eltnitrui t 

igen, akkor knresoSk fel a fOároa ie»«»*hb  ir-rm»zn 
. kavohSiAt éttermét, a*

ABONY1T, VII,. Aréna.ut 18>.
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A rendőrség széleskörű vizsgálatot indí
tott a rejtélyes életű Kenézy Lujza élet
körülményeinek feltárására. Megállapítot
ták, hogy Kenézy Lujza, aki Kovács Gábor 
budapesti egyetemi tanár felesége volt, az 
utóbbi időben

valósággal rabja lett a morfin innak, de 
nagymennyiségű alkoholt is fogyasztott.

Kenézy Lujza Sámson-uti villájából az 
utóbbi időben alig mozdult ki. Kevés ’ito- 
gatója is volt. A rendőrségre beidézett ma
gántisztviselőn klv’d alig látogatta valaki 
az asszonyt.

Gyanús momentumok merültek fel Ke
nézy Lujza végrendelete körül is.

Az uriasszony az eddig kihallgatott tanuk 
vallomása szerint régebben elkészítette vég
rendeletét s ebben minden vagyonát villája 
házmesterének fiára hagyta. A házmester 
fia nemrég végezte el a tanítóképzőt és 
most nyerte el tanítói oklevelét. A végren
delet szerint a fiatal tanítónak Kenézv Luj
za jelentékeny vagyona ellenében az lett 
volna a kötelessége, hogy

az elhunyt uriasszony két komondor
járól gondoskodjék.

A végrendelet kijelentette, hogy a komon
dorokat bőségesen kell táplálni. Kenézy 
Lujza furcsa végrendeletét most hiába ku
tatják a hatóságok, sehol sem került elő.

De nemcsak Kenézy Lujza végrende
lete tűnt el, hanem eltűnt az a selyem
zsinór Is, amelyre Kenézy Lujzát fel

akasztva holtan találták.
A rendőrség nyomozást indított ebben az 
irányban is s tisztázni kívánja, hogy ezek a 
tárgyak hogyan tűnlek el.

A víz elkapta a fiatal asszonyt, aki 
kétségbeesetten kiáltott segítségért

Vitéz Gedeon Sándor sietett felesége után, 

azonban őt Is elsodorta a sebes ár. mind 
a kelten elmerültek a Dráva hullámai

ban éa nem is kerültek többé elő.
Késő éjszakáig kutattak a fiatal házaspár 
holtteste után, azonban mindeddig neu*  si
került őket megtalálni.

Pécsett nagy megdöbbenést és részvétet 
ellett a köztiszteletben és közszeretetben 

álló fiatal házaspár tragikus halála.

A múlt hónap ekjén Kolozsvár köreiében el. 
fogták. Bilincsbeverve be akarták kísérni a 
csendőrök.

de Tímár túljár az MzükOn. Kiszabadította 
magái a bilincsekből 

Hatalmas téléi

fériiésnöigyapluszövetet
sikerült egyik legnagyobb és legjobb 
magyar posztógyár készletéből 

óvári áron alul
megszoroznom, Hzen óriási árukészletből most

nagyban és kicsinyben
mindenki állal megfize bető árakon 

árusítok-
Magyar Posztóház

Tulajdonos: PLATSCHEK VILMOS
KÁROLY-KÖRÚT 22

és egy fenyve.serdőbe menekült.
A minap bizalmas bejelentés érkezett a főka

pitányságra, amely szerint a betörőkirály ismét 
visszatért Budapestre Kedd óta

egy egész dctektlvesoport hajszolja Tlmórf 
és biztosra veszik, hogy rövidesen kézrekerüJ.

Újabb horogkeresztes 
botrány a Város- 

ligetben
Vasárnap a késő éjszakai órákban néhány 

horogkeresztes fiatalember ismét összevere
kedett a Városligetben a járókelőkkel. Mint
egy 20 barna ingbe öltözött horogkeresztes 
jelent meg este a ligetben. Néhány járó
kelő, akikre sértő megjegyzéseket tettek, 
szóváltásba keveredett a horogkeresztesek
kel és

a szóváltásból csakhamar verekedés 
támadt.

A verekedőket rendőrök választották széj
jel és igazoltatás közben Iliid István 25 
éves vasesztergályos, aki lázitó kijelentése
ket tett

előállították a főkapitányságra.

A késő éjszakai órákban Hild kihallgatása 
tovább tart.

A rendőrség csakhamar rendet teremtett 
s eltávoztak a horogkeresztesek és a járó
kelők n veszekedés színhelyéről. A vereke

désnek komolyabb sebcsiiltje nem volt.

— Piccard a Zeppelinen. Frakfurtból je
lentik: A Zcpelinnek vasárnap érdekes ven
dégei voltak. Az óriásléghajó fedélzeten 
ugyanis ott volt Piccard professzor és Zuck- 
rnayer világhírű drámaíró is. A Zeppelin 
mint ismeretes, a Goethe-záróiinnepfiégek 
alkalmából látogatott el a városba és virág
csokrot dobott le a Dóm előtti térségre.

— Motorkerékpárkarambol két sebesült
tel. Nagykanizsáról jelentik: Steger Ottó 
nagykanizsai tisztviselő egy kaposvári úri- 
leánnyal kirándulásra ment motorkerékpá
ron a Balatonra. Fonyód és Balatonfenyves 
között a motorkerékpár összeütközött egy 
parasztszekérrel és a karambol következté
ben Sieger és a leány megsebesültek A pa- 
rasztszekér elhajtatott a szerencsétlenség 
színhelyéről. A sebesülteket kórházba szállí
tották é$ a csendörség nyomozást indított az 
eltűnt szekér kocsisának felkutatására és a 
szerencsétlenség kivizsgálására.

— A mohácsi nemzett zászlótartók felava
tása. Mohácsról jelenük: Vasárnap délelőtt 
avatták fel lelkes ünnepséggel a bemzeti Szö
vetség kezdeményezésére emeli három zászló
tartót a városháza előtt. A kormányzó képvi
seletében báró Perényi Zsigmond jelent meg 
az ünnepen. Búdoki Soós Károly ny. tábor
nok mondotta az avatóbeszédet. Margittal) 
Lajos polgármester átvette a város nevében a 
zászlótartókat, majd Perényi bóró beszélt a 
kormányzó képviseletében Utána a Nemzeti 
Szövetség díszközgyűlést tartott, amelyen Sta- 
páry Lajos gróf felköszöntelte a kormányzót.

— Gyilkolt a villám Harkány mellett. Pécsről 
jelentik: Vasárnap délután nagy vihar vonult 
végig Délbaranyón. Imre Péter harkányi ura
dalmi erdöör a vihar elöl a község határában 
lévő csőszkunyhóba menekült. A villám belecsa
pott a csőszkunyhóba és halálrasujtotta Imre 
Pétert.

— Gróf lett a 70 éves Marterllnck. Brüsz- 
s-elből jelentik: Holnap ünnepli Maeterlinck 
költő 70-ik születésnapját. A király a No- 
hel-dijnyertes költőt ez alkalommal grófi 
rangra emelte.

(Röser-bazár az udvarban*
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Gábor Andor és Nóti Károly ellen
A „Milliomosok**  perük a „üoiiaipapat" 
a „Kisasszony valutája**  cimü Ilim miatt

A tavalyi filmszezón egyik nagy sikere volt n 
„Kisasszony valutája" cimü berlini Ilim, amelyet 
ni Alliance Tonfllin GeseUschaft gyártott és 
Budapesten nz Iris fllmvállalat hozott forga
lomba. A berlini filmvállalat Gordon Pál nevű 
magyar származású színházi ügynöktől vásárolta 
m<’g Gábor Andor „Dollárpapa" cimü vlgjáté 
kát. amelyet NAti Károly „Kisasszony valutája" 
címmel dolgozott át a film számára Most, mi
után régen elfelejtették Budapesten a „Kisasz- 
szony valutája" cimü filmet, Sumáry Sán-’ r 
dr. ügyvéd és színműíró fantasztikus plógimn- 
perrel támndjn meg a filmgyárat, végül pedig 
NAtl Károlyt és Gábor Andort. Sumáry Sándor 
dr. szerzői jogbiforlás cimén

húszezer pengő kártérítést követel az alpe
resektől,

mert szerinte ezt a témát nz ő „Milliomosok" 
cimü darabjából vélték, amely 191.1-hnn könyv- 
alakban megjelent. A perirnthan azután

furcsa részletek derülnek l<l a magyar víg
játék sorsát Illetően.

Sumáry dr. előadja, hogy a „Milliomosok" cimü 
színmüvét 1913-ban átadta a Vígszínháznak és 
ennek dramaturgja hosszú Időn át biztatta, 
hogy a darabot elő is adják. De a színház igaz
gatója végül ugy dönlőll. hogy a premiert nem 
lehetett megtartani, erre elvitte darabját a Ma
gyar Színházba, ahol hasonló sors várt a dn 
rabra. A Magyar S/.inháztól a szabadkai szín
házba került a darab, ahol Sumáry

Jelentékeny pénzáldozata ellenére sem ke
rült színre.

A színigazgató pénzt kért az előndás költségei 
ért. ezt Sumáry meg Is fizette, de közbejött a 
háború és az ügyvéd-szinmüiró a frontra került, 
anélkül, hogy darabja premierjén hajlonghatott 
volna a tapsoló közönség előtt. Olt a fronton 
értesült arról, hogy

A „farkasverembe" esett színésznő
Csortos Gyula kidobálta Páger Antal ruháit, mert a két színész' 

egy szobában szállásolták el Tihanyban
Beszámoltunk arról, hogy Nádosy Imre, 

volt országos főkapitány, Fejős Pál és Mi
hály István vezetésével a Balaton mellett 
nagyszabású fllmfelvételek folynak, amely
nek azonban számos akadállyal kell meg 
küzdenie. A női főszereppel van sok baja 
Fejős Pálnak. A leszerződtetett

Somogyi Bogyót ugyanis a Nemzeti 
Színház nem engedte filmezni 

s ezért valóságos hajtóvadászat indult fiz al 
kalmas női főszereplő után. Táviratok özö
nét küldték Pestre különböző tippek után, 
akik autóval, vonatta) siettek le Tihanyba, 
a ragyogó fllmfőszerep sáncainak kiaknázá
sára Miután már nyolc vagy tiz színész
nőt és privát hölgyet visszaküldött Fejő 
fe’hivlák a figyelmét Főnt Erzsire, a Ka 
maraszlnház, kitűnő fiatal művésznőjére. 
F.őrv Erzsit telefonon sürgősen meghívták 
Tihanyba. Ki tudna ellenállni egy jó és 
nagyszerű fllmszcrepnek ?

A fiatal színésznő autóba vágta magát 
és egy éjszakai ut után hajnalban meg

érkezett Tihanyba.

Már készen várták a fllmfelvcvöpépck, a 
próbafelvétel nagyszerűen sikerűit és már 
tolták is eléje a szerződtetést blankettát. 
FŐrv Erzsinek ekkor eszébe jutott, hogy 
nem Irhntja alá n szerződést, hiszen a 
Kamaraszínház megnyitó darabjának fő- 
s-ereplőnője. Megkérte Fejőst, hog.v jöj
jön vele Pestre és

kérje el Alany Igazgatótól,
Hosszas tárgyalások indultak meg a film 
társaság és Alany Nándor között, aki a fel
ajánlott bánatdiiat sem akarta elfogadni és 
ragaszkodott ahhoz. hogy Eőry Erzsi 
jd'ssza cl szezőnntiitó uidonsdgát, a Farkas
verem című darabot. Mit lehetett egyebet 
cgv lelkiismeretes színésznő, itthonninradt 
szorgalmasan próbálja a darabot, sirathnti- 
nz elvesztett kitűnő filmfőszcrepet és el

F.i b címe n Trrézkörull Színpad 20 képből 
álló pisti regijének. A „Tőlünk lanullint 
nnk . . .!" élő és Igái keresztmetszetét mutatja 
be i írni Budniic’lnck, nnnnk minden gondjá
val bajával, agyafúrtságával .én humorával. A 
revu keretében 11 mai Pest nép'rcrü és kedvenc 
|ró«'> Karinthy Frigyes konferál, a mai pesti 
pnb'íir meg*-?,  m< lycsilője pedig Rótt Sándor, a 
kitűnő komikus

A nagy szakértelemmel összeválogatott mű

Gábor Andor „Dollárpapa" cimü vlgjátéka 
nagy sikert aratott a Nemzeti Színházban 
és ez a darab még részleteiben Is majdnem 

azonos az ti darabjával 
Kétségtelennek tartotta, hogy itt valami vétkes 
Indiszkréció történt és Gábor Andor a: ö da
rabját plagizálta.

A hányatott sorsú darab Írója most azt a 
megállapítást teszi, hogy a „Kisasszony valu-. 
tája" még pontosabb másolata az ő darabjának, 
mint a Dollárpapa.

A berlini filmgyár sem hagyta magát és per
iratában kijelentette, hogy’ egyáltalában nem 
érdekli, hogy a darab plágium e, vagy sem. 
mert ő azt a legnagyobb jóhiszeműséggel egy 
előkelő színházi ügynökségtől vásárolta. Egyéb
ként is n Dollárpapa egészen más, mint a Mil
liomosok. amire bizonyíték a lobbi közöli az is. 
hogy

míg n Milliomosokat egyetlen szinhá*.  sem 
fogadta el előadásra, addig a Dolltlrpapát 
nemcsak Budapesten, hanem külföldön is 

nagy sikerrel Játszották.
A fáalnkiában is jelentékeny eltérés van, mert 
mig a filmben szereplő nagybácsi bevall ia, hogy 
szegény és tiltakozik a nevében történő grii 1 
dolások" ellen, amelyeket nz ő állítólagos va
gyonára alapítanak, addig a Milliomosokban A 
is szélhámoskodik. Jogi képtelenség továbbá az. 
hogy nz állítólagos plágium elkövetése ulán 
tizenöt évre kéri Sumáry dr. a kártérítést. Kü
lönben is

kéri Gábor Andor megidézését, 
ami a magyar hatóságoknak egyelőre nem áll 
módjában.

A budapesti törvényszéken Balogh Árpád dr 
törvényszéki biró a napokban dönt arról, hogv 
ebben a rendkívül érdekes plágiumperben mi
képpen rendelje el a bizonyítást.

mondhatja magáról, hogy beleesett a — 
farkasverembe.

A íUmfclvételek egyelőre tehát női fő 
szereplő nélkül folytak Tihanyban és a 

primadonnakeresésen kívül egy hatal
mas botrány Izgalmai nyugtalanítják 

az ott Időző művészkolóniát.
Tihanyba ugyanis igen sok színészt és sta
tisztát vittek le a filmesek, akiknek az el
helyezése az egyetlen, szűk és kisméretű 
szállodát véve tekintetbe, a legnagyobb ne
hézségekbe ütközött. A film vezetősége ugy 
próbálta megoldani a helyhiányt, hogy 

összeielcpltette a művészeket.
Több színészt helyezett el egy-egv nagyobb 
szobában és igy került együvé Csortos 
Gyula és Páger Antal podgyásza. A film
felvétel lázában el is felejtetlek szólni Csór 
tus Gyulának arról, hogy Páger Antal lesz 
a lakótársa, de természetesnek találták, 
hogy a kitűnő művész nem találhat semmi 
kifogást kitűnő, bár fiatal kollégája ellen. 
Tste azonban, amikor a fllmfelvételek be
fejeződlek és mindenki hazatért lakásába, 
hatalmas kiáltozásra lettek figyelmesek a 
szálloda lakói és

pillanatok múlva kicsapódott az egyik 
szoba ablaka, amelyen keresztül bő
röndök és ruhadarabok, elnök hullot

tak a szálloda előtti térre.
Az indulattól vörösen jelent meg az ablak 
pál Csortos Gyula is, aki az odasereglö sze
mélyzetet kérdőre vonta, hogy idegent te
lepitettek szobájába. Az affért már sehogy- 
sem lehelt elsimítani.

Páger Aulai sápadtan, de nagy önura
lommal hallgatta a történteket, 

amelyek után elégtételt kért Csortos Gyulá
tól.

E pillanatban segédek tárgyalnak, hogv a 
ellemellen ügyet a lovagiasság szabályai 

szerint intézzék fi 

sort Írták: Karinthy Frigyes, Kcllér Dezső, Va- 
niary János, László Aladár, Vádnál László, 

i László Miklós és Erdős László.
A műsort rendezi: Vaszary János.
A díszlet*  két és ruhákat tervezte Bdathy lat

sán. A táncokat Gonda László tanította l>c.
Ezentúl minden szombaton is délutáni elő

adást tart a Terézkömtl Színpad.
PREMIER CSCTMTOKOXi:

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

BUDA! SZÍNKÖR: Weekend (%8). 
NYÁRI OPERETTSZINIIAZ: Érik n bu«okaHj» (8). 
TEREZKÖRüTI SZÍNPAD: Kacagó esték (#). 
LÁB II10 LA SZINHÁZt Varieté műsor (8).
ROYAL ORFEUM: Ezerjó (H»).

Egy világhírű uj magyar írót leplez le az 
a távirat, amelyet ma kapott az Andrássy-uti 
Színház Wilhelm Sterktől, a „Die Liebe un- 
modern" cimü nagy sikert aratott darab 
szerzőjétől. .4 távirat szóról-szóra igy hang
zik: „Bitté in Zeitungsberichten festzustel- 
len, bin geborener Budapesler, im Kriege 
bei 1. Honvéd gedient. Wilhelm Sterk." íme 
kiderült, hogy Sterk Vilmos ur, akinek 
számos víg játékát játszották Németország
ban és Magyarországon is, szintén magyar 
és ezt most leplezi le. amikor az Andrássy- 
uti Színházban „Nem divat a szerelem" 
címmel Vaszary János átdolgozásában, Ba
jor Gizivel, Törzs Jenővel és Abonyi Tiva
darral kerül színre egyik finom darabja. 
Ezt a darabot egyébként két éven át Olga 
Csellova játszotta.

*
Sacy von rJondel példáját, aki a Pesti 

Színház rendezője lett, irigyelte meg a ma
gyar színpadokról két-három évvel ezelőtt 
távozott fiatal, szőke sanzonénekesnő: Pa- 
ólai Erzsi, aki merész ugrással most a Ki
rály Színház segédrendezője lett. A fiatal 
izlnészuft, aki erdélyi uricsaládból szárma
ük, alig kéthónapos szereplése után a Te- 
rézköruti Színházból férjhez ment egy dús
gazdag kassai fakereskedőhöz. A kis Palo
tai leszámolt a színpaddal és józan üzlet- 
tsszony lett belőle. Nem sokáig élte azon
ban boldog házasélctét, mert férje tragikus 
.zerencsétlenség áldozata lett! egy ló leve
ette hátáról és agyontaposta. Két évig 
rgyedül vezette a kassai hatalmas fateleped 
s most a dúsgazdag asszony Pestre Jött és 
íem bírt ellenállni a színházi világ csábi
fsainak. Mivel a rendkívül sokoldalú fiatal 
tölgy iparmüvésznő is, ugy gondolta, hogy 
i rendezői pályán fogia érvényesíteni tudá- 
.át és Ízlését. Reméljük, hogy sikerrel. Itt 
említjük meg, hogy a Király Színház igaz
gatója, Lázár Ödön kedden írja alá uj szer

ződését.
*

Primadonnavillongás volt a Bethlenién 
Színházban, mert ilyen is lezajlóit a Csikó gó 
l.ies kis színházában. Sándor Stefi, aki n szín
házban magánszámokat énekelt, megsértődött, 
mert a műsor első részébe helyezték. Parózsul 
összeveszett a direkcióval és otthagyta elő
adás közben a színházat. A színház gyorsan 
gondoskodott helyettesről és a kitűnő Kende 
Máriáért küldött, aki vállalkozott arra, hogy 
két magánszámot elénekeljen. Kende Máriá
nak és a műsor többi számának és ezekben 
szereplő Fercnczy Marikának, Verbőczy liá
nok, Vöm Tildának, Ormós Bélának és Tamás 
Benőnek nagy sikere volt.

SWhardl Színpad
Most IlÁKOCZl-UT 03. lel. .1. 42-9-74 
.'egnyillü szeíLemfier eiseiéni

A szezón első színházi afférja a Fővárosi 
Opcret {színházban zajlott le, még pedig 
llarmath Iu-re, a szezónnyitó darab, a Ma- 
nolita szerzője és az igazgatóság között. Az 
Igazgatóság ugyanis a második felvonást 
teljesen mcgvúllozlatta, amibe a szerző 
semmiképpen sem egyezett heh*.  Harmatit 
Imre meglehetősen hangos összecsapás után 
otthagyta a színházat és addig nem hajlandó 
közreműködni a Manollta előkészületeiben 
— amelyben pedig ő nélkülözhetetlen — 
ameddig a darabot vissza nem állítják az 
eredeti formájába.

♦
Rivelsék, ezek az utolérhetetlen komé

diások, akik két hónapon keresztül jóked
vet varázsollak ebbe a szomorú nyári káni
kulai városba, kedden bncsuznak a Bcke- 
tow-cirkuszból. Az „Akrobat. oh!" mestere 
számára, akinek művészete túlnő a cirkusz
porond keretein, díszes ünnepséget készít 
elő a Beketow-cirkusz, amely művészi 
aranvplakeltel fogja emlékezetessé tenni 
Rivelséknek a pesti tartózkodásukat.

★
Eddig nem volt, most már van: a kék Du

nának Is tündére. A Színházi Élet felvlrágo- 
rótt motorosokon Járta végig a dunai stran
dokat én előzetes tervek alapján minden 
strandon Márk Lajos festőművész elnöklete 
alatti zsűri megejtette a szép^égklrálynő- 
választásl. A római fürdőnél lévő Hungária- 
strandon végre mectnlálták azt a fiatal höl
gyet, akit méltán illethetnek a „Kék Duna 
Tündére" jelzővel és címmel. A feltűnően 
szép fiatal leány VzonIZajz.on Gabriella kis
kunfélegyházi járásbiró leánya, aki édesany- 

,Iával fürdí'.zütl a strandon. Kiskunfélcgyhávi 
legszebb leányát egész kolónia kísérte tel 
Pestre, ahol im nagy diadalt aratott. A máso
dik dijat Katscber Judit, egy pesti posztó
kereskedő leánya nyerte, harmadik Havas 
Juci, negyedik Márkus Irén lett. A „Kék Duna 
Tündére" már délután elutazott Siófokra, 
ahol az egyhetes Ingyen nyaralást fogja él- 

steinhard! Szín ad 
Irnegnj Itó műsorát aki egyszer végignézi, 

minden műsorához elmegy.

Be’ratások a 
Fodor-zeneiskolába 
szeptember 1, 2, 3 és 5-én d. e. 11—12-ig és 
d. u. */f5 —J4Ő-ÍK eszközölhetők az iskola igaz
gatósági irodájában, Vb, Jókai tér 4. sz. alatt. 
Felvételt nyernek kezdő és haladó növendékek 
a zongora-, hegedű-, gordonka-, ének és 
kamarazene főtanszakokra, valamint a szavaló- 
és bcszédművészeti tanfolyamra, a szavaló
kórusba és a melléktanszakokra. Az intérét 
régy akadémiai osztályának növendékei a 
Zeneművészeti Főiskolán vizsgáznak és állam
érvényes bizonyítványt kapnak. A IV. akadémiai 
osztályban a főlanszakból legalább jeles osz
tályzatot nyert növendékek a Főiskolán a 
zenetané rképzú tanfolyamra való felvételüknt 
kérelmezhetik, míg azok, akik „jó" osztályza
tot nyernek és egyidejűleg n zenepedagógiai 
kollégiumot elvégzik, államérvényes végbizo
nyítványt kapnak, mely végbizonyítvány zene
oktatásra jogosít. Leszállítóit beírást díj
12.— pengő, leszállított tandíjak: havi 10.50. 
15.50. 20.áO vagy 30.50 pengő. Beírási tájékoz

tatót díjmentesen küld az igazgatóság.
nmHwnGREnwnuMHannBW.flsmaansnaHnMnQmsni 
verni édesanyjával és ma este megnyitotta a 
siófoki tenniszbált azzá! a szépmüvü kar
kötővel, amely ajándékul járt a Kék Duna 
tündérének.

*
Kondor Ibolyka, a nagyszerű és tehetsé« 

ges magyar primadonna, aki ebben a pilla
natban Leipzigben férjének, Komjáthy 
Károlynak Ejféli tangó cimü operettjében 
nrat sikert, megkapta alteregóját, igaz, 
hogy barnában a pesti színpadon. Húga, 
Kondor Annit, aki nagy sikerrel vizsgázott 
le a Színművészeti Akadémián, a Belvárosi 
Színház tagja lett.

★

Bizonyára nagy örömmel fogja tudomásai 
venni a nagyközönség, hogy elkészült és a 
legközelebbi napokban megnyílik a legújabb, 
legfinomabb hangulatú pesti filmszínház as V. 
ke.üictbcn: a Clty-filmszlnbáz. A kényelmes 
méretekben megalkotott díszes és reprezenti- 
ldlia filmszínház a Vilmos császár-utón nyílt 
meg és ezzel gyönyörű elsőhetes fi'msztnházat 
kapott a Lipótváros. Különösen a kárpitosok 

rodukáltak iparművészeti remeket a (lity
ién, amely oly meleg és rokonszenves, mint 

egy igazi otthon, a City a nyomasztó vlsso- 
nyok ellenére is a siker teljes reményével in
dul útjára — a közönség meghódítására, 
mert nincs annál iiáiásabb vállalkozás, mint 
Budapest közönségének újat, szépet és jót 
nyújtani.

deinharffllziniiad 
megnyitó-előadása olyan műsor, ahonnan 
mindig megelégedve távozik a közönség.

Hogy mire képes a szerelem és mire képe- 
sek az amerikai missé k, ennél mi sem jellem
zőbb, mint az a botrányper, amelyet Jane 
Wellington amerikai írónő indított Berlinben 
Bolváry Géza, az ismert magyar filmrendező 
ellen. Jane Wellington ugyanis beperelte Bol- 
vá'ryt, hogy a „Nem kérdem, ki vagyl" cimü 
uj filmjének szüzséjét tőle eltulajdonította és 
ezért jelentős összegű kártérítést követel. A 
tárgyalóterem természetesen nem mindennapi 
képet nyújtott, mert a szombati tárgyalásra 
megidézték Liáné Haid-t és Gustav Fröhlichet, 
a film két főszereplőjét is. A tárgyalás — 

1 ahogy a berlini lapok Írják — izgalmas finis
sel végződöti. Az ügyész keresztkérdései alatt 
ugyanis kiderült, hogy az amerikai írónő min- 
< en alap nélkül perelt és mint ezt az ügyész 
keresztkérdéseire bevallotta, Gustav Fröhlich- 
ért tette, akihez igy gondolt közelíteni. A dús 
gazdag amerikai misst czekután tetemes költ
ségek megfizetésére kötelezték és azután a 
l.őzŐnség gúnyos megjegyzései között hagyta 
cl az igazságügyi palotát.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Már-már ugy volt, hogy a héten megindul 
a mozifőszezón, filmjei azonban még min
dig a kánikulát tükrözik visza. Említést ér
demel azonban Bársony Rózsi és Willy 
Fritsch kedves filmje, de a pálmát mégis 
csak amerikai filmnek, Joan Crawford, ,„4 
képviselő barátnője" cimü Metró-filmnek 
kell átnyújtani. Ha nekünk egy ilyen pri
madonnánk lehetne...

— Stelnhardt Géza, a népszerű kémikus 
kibérelte a volt Kémikusok Kabaréját. A Rá- 
kóezi-uti szinházhclyisóget teljesen átalakí
totta és mint színház, kabaré és varielét 
nyitja meg ugyanazon a helyen, ahonnan tu
lajdonképpen elindult Steinhardl Géza szín
házi karrierje. Huszonöt évvel ezelőtt ugyanis 
itt nyílt meg a Sieinhardt Mulató és a nagy
szerű kémikus ide akarja visszavarázsolni a 
régi idők jó hangulntát.

— A Tcrézkürutl Színpad szeptember 1-től 
nemcsak vasárnap, hanem szombaton délután 
is négyórai kezdetid, teljes esti műsorral tart 
előadást. A délutáni előadások természetesen 
olcsóbb helyárunk.
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H ÉTFÖI SPORTNAPLÖ
3 friss futballista - 9 gól: 
a Hungária gólrekorddal 

mutatkozott be a fővárosban

Még csikorog az Újpest szekere, de már kialakul az tii nagy csapat
Uipest - Nemzeti 3:1 (0:0)

Felcsillant a kéktehérek szerencsecsillaea — A Ferencváros 
könnven esett fu! a szezonnyitáson, a Soroksár pedig az első 
csalódáson — Újpesten nem volt meglepetés — A Somogy 

és a Kispest gólkartelje: osztozkodtak a pontokon
A második forduló már némileg kijegere 

éltette a bajnoki tabellát. A Ferencváros 
Kiadós gólurdnnyal intézte el ti mull héten 
tzép győzelmet (írató s mumusként hedlli- 
tolt Soroksárt. Azonban a bajnokcsapat 
ennek ellenére sem lehet elégedett önmagá
val, különösen vonatkozik ez a közvetlen 
védelmére.

A Hungária profigólrckordot állított fel 
friss, ötletes fiataljai révén

a a rekordhoz savanyú szájízzé! ezúttal a 
„rcdivivus Attila'*  asszisztált. Újpest 80 
percen keresztül nem tudta meggyőzni hir 
veit győzelme biztonságáról. A csapat még 
korántsem kész s egyes posztok korrek
cióra várnak. A Nemzeti becsületesen har
colt s kis szerencsével döntetlenné tehette 
volna a meccset. .1 budai derbi Óbuda ve
reségével végződött s n múlt hét kél leg
gyengébbje a Somogy és a Kispest megosz
toztak Kaposvárott a pontokon. A Hol

landiában túrázó Bocskay még nem állt ez 
úttal sem porondra, s igy partnere Szeged 
is bajnoki pihenőt tartott Meg kell álla
pítani azt az örvendetes tényt, hogy u kö 
zépcsapatok máris igen jó formában vannak 
s igy minden bizonnyal meg fogják nehe
zíteni a vezetők könnyű győzelmeit. Ez pe
dig igen jó hatást fog gyakorolni a meccsek 
érdekességére « az egész bajnoki évadra:

öltöző-I inénye, amikor Jakube féltőiéért lő. A labda 
visszapattan s P. Szabó önfeláldozóim a kor- 
nervonalról szinte fekve fejeli vissza, amit 
Auer ismét lécre emel, de ekkor már

Jakube h olt terem és Wetohnrdt meWett 
britjeit a labdát. (1:0.)

Nagy az öröm at újpesti táborban. Csókok 
csattannak a tribünön és a játéktéren. S most 
kezdődik csak a nagy harc Újpest “kkor egé
szén elfogadható. Szalag a centerhalf poszt
ján kitűnő, Dudás a védelemben fenomenális.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. Hungária 2 játék 4 pont 13:2
X Újpest 2 3 6:3
3. Budai 11 2 3 5:4
4. Ferencváros 1 2 8:2
5. III. kér. FC 2 2 5:4
6. Soroksár 2 2 6:8
7. Kispest 2 1 3:&
8. Somogy 2 1 1:5
0. Bocskai 0 0 0 0:0

10. Szeged 1 0 0 2:4
1|. Nemzeti 1 0 1:3

IX Atilla 1 0 0.9

Alaposan étsavanyitotta a Fradi a „soroksári Ser vette**  kenyerét
Ferencváros—Soroksár 8:2 (3:0)

'■ x ToMi

Hatezer ember volt ki
váncsi a Hímgárja-ut ket
tős attrakciójára s arra, 
vájjon a Fradi a ..so

roksári Servette-tel" 
szemben hogyan állja 
meg a helyét. A mérkő
zés váratlanul a zöld
fehérek nagy gólarányu 
győzelmét hozta. Egy 
pillanatig sem tudott a 
Soroksár a helyzet ma
gaslatára emelkedni, Pe- 
dig a Fradinak ezúttal

sem Volt jó napjn. T uráy a centerben s az 
öreg Takács a védelemben „gyengélkedett'1. A 
16. percben hosszas dagasztós után a Soroksár 
végre beadja a derekát s

Kohut beadását Toldi ■ vetődő Bérsáv 
felett bevágja, 1:0.

Azután Amsei „parádés jelenetei" következ
nek, amellyel sikerül beigazolnia, hogy ideje 
lesz mihamarabb kibékülni a zöldfehéreknek 
— Hójával. A 22, percben

Toldi—Turay—Takács három'rögelés,

Bócsay sokáig hever a földön s azután mintha 
a garatra öntött volna, támolyog.

— Ugylátszik napszurást kapott a Bócsay! 
— mondják.

— Napszurástt. .. Nem a nap szúrta meg. 
hanem Turay.

A kis Takács játékintelligenciájára jellemző, 
hogy mindezeket kombinációba véve, legköze
lebb, ahogy hozzákerül a labda,

húsz méterről habozás nélkül lő és Bá- 
csay csak bágyadtan nézi. 5;(b

A soroksáriak nagyon el vannak keseredve, 
dübödlen. támadnak, aminek azután a 16. 
pereben. Amset jóvoltából eredménye js van.

Keletnes támadására ugyanis Amse! egé
szen hibás helyezkedéssel fut ki, a labdát 
lepasszolják előtte, Zwlck fejel és Takács 
már csak kézzel tudja a gólból kiütni a 
labdát. Persze tizenegyes, amelyet, akár 

Iliik, akár nem: Illik bevág. 5:1.
Ezután színes akciók következnek, amelyek 
közben a közönség több ízben hörög:

— Turay rémest Turay rémes'
A 25. percben Bácsay a fejrugása miatt 

kénytelen kiállni és leviszik a pályáról. He-

A Illa-fehérek 
jél>en Potya talán még 
a régi franzstadti kon
dícióját felülmúlóan vi
rít és gömbölyödik. Az 
ö formája szóéul kitűnő. 
De kérdés és bizonyára 
fontosabbik kérdés, hogy 
n csapatáé milyen*  Az 
uj jobbszárnv még ide
genül feszeng, a csendet 
Potya töri meg:

— A 11-esre ki vállal
kozik?

— P. Szabó kisajátította, — zúgják kórus
ban.

— Jó, jó, de vigyázzatok az esetleg vissza
pattanó labdára. A csatárok pert g menjenek 
hátra segíteni, ezáltal megzavarják az ellen
fél halijait és mindjárt támpdá.í-bs mehetnek 
at . .. Áfa szeretném a négy év előtti P. Szabót 
látszani látni . ..

Ugylátszik, Potya mesternek keserű pillana
tokat okozhatott négy év ejőtt ez a P. Szabó. 
Persze, akkor Újpest volt a bajnok... A Nem
zeti feltűnő nyugodt, Galtovjch szerint ez két 
gólt jelent Vájjon kinek a hálójában?

De máris folyik a meccs. Egyelőre egyol
dalú: Újpest támad, a Nemzeti védekezik. 
Auer bombázó kedvében van, de sok lövés kapu 
mellett süvít. Ez egy negyedóráig tart. Majd 
látható lesz a nagy Jakube. aki bemutatja, 
hogy miként lehet elfelejteni futballozni. To
vábbá P. Szabó, aki nem akar a négy év előtti 
lenni. Az uj jobbszárny is csikorog Újpestnél. 
Borsányi pedig messze van önmagától. De ml 
az? Lnssgn-lasaan a Nemzeti fülJ^iílorJk és az 
Újpest csak niidisztiii hozzá. Lendület, inlcjn- 
liva, formás támadások és kompozíció a Nem
zeti oldalán látható. Mind nehezebb percek. 
Sőt közvetlen befejezés előtt Bíbámv felsölécet 
lő, majd ugyanő egy éles fejest irányit, úgy
hogy eláll a közönség lélekzcte. De félidő 
mégis 0 0.

Szünet után már csökkent kánikulában foly
tatódik a meccs. Az újpesti csapat nagy fej
mosást kaphatott a szünetben, mert lelk’leg 
kicserélődött a társasóg. Ennek a lelki doping- 
uak már a harmadik percben megvan sz ered-

A túloldalon a Gergely—Buta—Bellcsik-fedezel- 
sor remekel. A csatársorok tempóérzékével 
azonban baj van. Sűrűn váltakoznak a táma
dások. Hullámos s itl-ott ötletes a játék, de 
még sok a gikszer, sok c rossz pitesz. A Nem
zeti tulaktiv s még befejezés előtt 10 pererei 
bizonytalan a meccs sorsa. De mégsem! A 36-ik 
perc Auerl szabadrúgáshoz juttatja

At éles lövés alsó kapufát ér a onnan lan- 
HUH besétál a hálóba. (2:0).

De n Nemzeti még mindig nem nyugszik meg. 
Gergely előremegy a csatársorba s máris 

pompás lövés svát! lábáról az újpesti há
lóba. (2:1).

A túloldalon is megjött a gólétvágy s Jakube- 
nak egy kis szabálytalansága után

Auer beállítja a végeredményt.
Újpest szekere még eléggé csikorgóit éreti a 
meccsen. Potyának van mit olajoznia...

A tekeie-fshérek nyerték a budai derbit
Budai 11—Ul. kar. FC 2:1 (1:0)

A FERENCVÁROS ŐSZI PREMIERJÉRŐL

A félidő poénje: ■ negyvenötödik percben 
cserkész stílusban

majd egy lapos passz után Takács lábá
ról gól. 2:0.

Azután Turay próbál némi mentséget fel
hozni amellett, hogy miért ő a centere a 
Ferencvárosnak s miért nőm Székely, akiről 
olyan sok jú hír járja, dekát ezek az alibi
akciók nem sikerülnek. Sőtl Az egész csatár
sorra átragad a Turpy-járvány s cuu akció 
keretében mind az öt csatár lábáról lecsúszik 
a labda. Közvetlenül lofujás előtt

TNnerer és Turay játszanak össze, ■ cen
ter lő, Bácsay kiüti s a leslpuakás Takács 
egy lépésről felelte a hálóba vágja a lab

dát. 3 dl.
Szünet után nagy élénkséggel indul meg a 

játék, Takács lövése végigborolválja a kapu
fát. A balszárny heves rohamokkal zavarja 
meg és veszi ki az erőt a soroksárakból, majd 
a lU. percben

Kohut nagy vágta közben középre gurítja 
■ labdát és Turay hevesebben, mint 
amennyire szükség volna. kitör vele s • 
kifutó Bácsay mellett bevágja ugyan a 
gólt, de egyúttal alaposan megvágja a 

kapust Is. 4:0.

Kisipar! farméira"’

BÚTORCSARNOKA RT.
Wudnnr.t. VII.. DohAny-u. flfl. Telefoni J.

Mindennemű lakberemtezeRok. 
AaztaloftmeMerek készítményei.

tV Koáveső llaetéal feltételek, r«aM«trt Ifc.'Bl

Soroksár-szomorltó akció és Takács II. régi 
áll résen. 3 : 0.

lyette 7,u>lck áll be- Erre azután megjön a 
Fradi gólarányjaviló kedve s bár eleinte min
den lövés félreszáll, később azután belejönnek 
s három perc alnlt három góllal terhelik a 
soroksáriak kapuját.

—. Savanya lesz a soroksári kenyér holnapi 
A 33. percben
Turay—TUnczcr sétaakció keretében ér

nek el a zöldfehérek gólt. 0:1.
A SS. percben Takács—Turay s « 36. percben 
ismét az előző recept szerint kerül a sorok
sáriak hálójába gól. 8:1. Csüggedten és re
ménytelenül küzd a Soroksár, illetve a még 
egyetlen veszúlyes emburi Kanti kg, aki az
után a 43. percben

roppant nehéz szögből, mintegy busa mé
terről saáp aarkos gólt lő Amseinek, aki 
épp az ellenkező kapufát támogatta. 8:2.

Ezt az utolsó ambíciófellobbanást a közönség 
nagy tapssal honorálja, mer 
emberre osonkult szimpatiki 
sajnállak,

A nagy győzelem elle
nére sem váltóit ki a já. 
lék különösebb emóció
kat a közönséghöl s bár 
a szezón elején vagyunk, 
ugylátszik, hogy a Fe
rencvárosnak az idén 
a védelmével is. de a 
csatársorával is haj lesz, 
ha — ami valószínű — 
rövidesen nem segítenek
• bajokon. Aaulzkg

K ..budai derbi" iránt 
ezúttal fokozottabb ér
deklődés nyilvánult meg. 
anrf főként abban leli 
magyarázatát, hogy « 
Budai ,.11" a multheti 
bajnoki fordulóban pará
dés játék után elveti egy 
pontot az Újpest csapa
tától. A fekete-fehérek az 
óbudai kék-fehérekkel 
szemben is megakarták 
mutatni, hogy helyén van 
a szivük s az idei sze- 

zópban komolyan kell velük számolni. Ez a 
törekvésük teljes mértékben sikerüli is s ha
bár nehéz küzdelem után, de

megérdemelten szerezték meg az értékes 
pontokat.

Az első félidőben a Budai „11“ csapata a töb
bet támadó fél, de Polgár sorozatos bomba
lövéseit nem kiséri kellő szerencse, másrészt 
pedig a kiváló formában lévő Biró var vissza 
minden veszélyes támadási. A 111. kér. FC el
lenakciói szintén megjörnek a Budai „11" jól 
működő védelmén, ahol különösen Horn pro
dukál biztos védéseket A 27. percben mégis 
gólhoz jut a fekete-fehér gárda, amikor is 
Steiner egy veszélytelen helyzetben hendszet 
vét. A biró a III. kér. FC tiltakozása ellenére 
megítéli a jogos tizenegyest, amelyet Kálit- 
necker I. a hálóba is juttat. (tiO).

Helycsere után a játék sokat veszít érde
kességéből. Valamivel többet támad a III- kér. 
FC, de

játékát sokban lerontja egy két emberé
nek felesleges durvasága.

Már-már ugy lálszjk, hogy változatlan marad 
az eredmény, amikor a őd-ik percben Feny
vest szabadrúgásából Magyar fejesgóllal ki
egyenlít ít't). A kerületi tábor örömujjongás
ban van. ám ezt bárom perc múlva a sűrí
tik ájó Bükk teljesen lelohasztja. amikor is 
Polgárral való ősszjáté):a ufón átmegy Wer- 
neren ét közvetlen közelről a hálóba vágja a 
győztes gólt (21).

Pont-osztozkodás Kaposvárott
Kispest—Somogy 1:1 (1:0)

Kaposvár, aug. 28.
(A Hétfői Napló tudósítójának teli főnjeién- 

tése.) A súlyos anyagi bajokkul küzködő jóké- 
pességü proflesapat múlt 
vasárnapi soroksári ve
resége után nem nagy ér
deklődésre számit linlo|t. 
Annál is inkább, mivel 
a ligának egv másik 
gyenge formában lévő 
tagja, a Kispest volt nz 
ellenfél. Igv mindössze 
néhány száz fizető néző 
ment ki a meccs színhe
lyére, de sok jót ez i 
közönség nem igen várt 
n kedvenceitől. Pedig az 

a kaposvári csapat alapos 
leszerződte!le volt játéko*  
Újpest színeiben szerepelt

Kövest, akt a centerhalf posztján szerepelt.
Ami n meccset illeti a szezoneleji formáknak 

megfelelően és a játék képét hűen visszaadva, 
a meccs döntetlenül végződött.

NEMZETKÖZI ALPESI TURAUT 1932

valahogy a tíz 
csapatot mélyen

A CORDATIC
IGAZI UILÁGMÁRKA

7000 km távon
180 km. mag. 

svorsAggai 
16 hágón
5 országon át

REKORDIDŐ ALATT
GYŐZ

DELIY1AR UIALTER 
es a CORDATIC
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Misiden tizedik nyeri 
n hát asamonyol - aeraszíreltuónyaKüen 

n Héttői Hapifi Kolosszális ul roituonvpáiyázata

IZZÓLÁMPÁVAL
ELLÁTOTT CSILLÁRT VEGYÜK MEG 

ATUNGSRAM-MÜVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNAK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

búr a Somogy a második félidőben fcltétleníll 
jobb futballt játszott, többet is tómndolt s némi 
szerencsével a győzelmet a maga részére bizto
síthatta ltolna.

Rekkcnö hőségben kezdtek n esnpntok. Kö
vessel ni élőn azonnal Somogy vette kezébe nz 
irányítás szerepét, aminek nz eredménye tíz 
pereen belül négy korner volt. A meglehetősen 
hevesirnmti, sőt helyenként durvít játék Tunyo- 
ghyt néhány percre harcképtelenné telte. A 
félidő utolsó tíz percében mór n Kispest volt 
frontban s n .31. percben, amikor Szepes elhú
zott Miklós mellett, s n keresztező Joós elesett.

Szepes n kifutó Erdős feje felett megsze

rezte a vezető gólt.
A második félidő elején ismét a Kispest tá

madott többel, de hamarosan a Somogy telje
sen térfelére szorította ellenfelét s a 9. percben 
Galambos passzából

I’csovnik a kifutó Dénes feje felett kiegyen
lített.

Hullámzó, érdekes játék következett ezután, 
amelyből a Somogy vette ki a részét. Azonban 
ti kaposvári csatárok befejező akcióiból hiány
zott nz energia s igy az eredmény nem válto
zott. lirdős, Joós, Köves, Galambos és Tu- 
nUn(lhy. illetve Dénes, Laky és Szabó adtak 
Ízelítőt a jó futballból.

Kit nap múlva, vagyis augusztus 31-él> dől 
el, hogy a nemrég befejezett „Döntsön a kár
tya...!- regénykeresztrejtvény versenyünknek 
kik lesznek boldog nyertesei: ki az a 250 sze
rencsés pályázó, oki a szebbnél szebb ajándé
kok tömegében részesül, élén a győztessel, aki
nek éléskamráját minden elképzelhető jóval, mi 
csak szem és száj ingere, a Hétfői Napló tölti 

meg.

Adr. Horváih Kamiiió bu
dapesti királyi közjegyző 
jelenlétében augusztus 
31-én lezajló sorsolásnak 
részletes eredményét a 
jövő héten megjelenő 
számunkban már közölni 

is fogjuk.

Ugyanekkor veszi kezdetét uj keresztrejtvény
versenyünk, melynek lényege és föattarkciója, 
valamint újszerűsége nz, hogy

minden tizedik helyes megfejtő okvetlenül 
jutalomban részesül.

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

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

előző heti számában tudósítást közölt.

Amig a pályázat részletes feltételeit legköze
lebb megismertetjük, regénykeresztrejtvény-ver- 
senyünk résztvevőinek továbbra is sok sikert 
kívánunk.

A HÉTFŐI NAPLÓ 
SZERKESZTŐSÉGE

Briill elnök távozásáról keringő hírek sem vették el 
a kékfehérek harcikedvét
Hungária—Attila 9:0 (2:0)

Szanlszlá 

csapatán legalább

A Hungária tavaly óta 
néhány átcsoportosítást, 
vételt, szóval frissítést 
végzett cl a csapatán s 
igy közönség, szakértők 
és laikusok egyaránt ki
váncsiak voltak nz uj 
kékfehér csapatra, mely
ről ugy hírlik, hogy 

rövidesen elveszíti 
közel harminc esz
tendőn ót özön
vízen keresztül meg. 
tartott patrónusAt : 

Briill Alfrédet.
A'os. a kék fehérek uj- 

lég ma nem látszott meg az
a szomorúság, amelyet a: elnökükről szállongó 
hirek méltán kiválthattak volna, sőtl Réglátott

kedése, üde és gyors rugékonysága valójá
ban csodálatot keltett.

Közel félórán át jóformán egyedül küzdött a 
vehemens Hurigária-támadásokkal. Egyik ve
szélyes helyzetet a másik után tisztázta s ami
kor a Hungária bekkjei az egyik Attila-táma- 
dóst lizenegyes-gyanusan szerelték, ugy tet
szett, mintha az Attila lőné ma nz egyetlen gólt 
s vinné haza u két pontot. A biró sípja azonban 
néma maradt, nem sokkal később azonban gól- 
rn volt kénytelen fütyülni. A 27. percben 
ugyanis

villámgyors akcióból Szabó Ticska elé tá
lalja a labdát, aki lő. A lövés lepattan, 
újra eléje kerül s most már azután hatal

mas erővel fúródik a fölső sarokba. 1:0.
Pár perccel később hendsz miatt szabadrúgást 
lő n Hungária.

A Hungária most valóban ellenállhatatlan s az 
Attila szórványos támadásai megakadnak a 
most már hibátlanul funkcionáló védelmen. A 
19. percben Cseh és Ottávi összejátszása után

Kalmár lábára jön ■ labda, aki belsővel 
plaszlrozza a helyére. 5:0.

Szép gól volt. A kezdés utáni mérge- miskolci 
támadás Kocsist hozza zavarba, aki már csuk 
hazaadással tud segíteni, ez azonban oly erő- 
vei tart a kapu felé, hogy Újvári csak bravúrral 
tudja kornerre öklözni Persze a kornerből 
nem lesz egyéb, mint csak egy kellemetlen em
lék. A 30. percben

Ottávi átszökik a maga emberén a tálait 
labdájával Kalmár nyugodtan törhet ki és 

lőhet gólt. 0:0.
A szakadatlan főlény a 34. percben újabb ered
ményt hoz:

Szabó—Kalmár—Cseh akcióból: gól. 7:0.
A 38. percben az agilitástól duzzadó Szaniszló 
a félvonalról levágtat és

10 méterről óriási erővel vágja léc mellett 
hálóba a labdát. 8:0.

Rorzasztóan örül a dolognak és széles mosoly- 
lyal fogadja pályatársainak őszinte gratuláció
ját. Kipirult arccal és látható örömmel indul 
meg most a közönség, mondván, több már ugy 
sem lesz, amikor a 41. percben

Cseh hirtelen test
csellel tempót nyer
ve szökik a kapu felé 
és n tehetetlen Al
berti mellett bevágja 
a rekordot jelentő 

utolsó ^óit OH). 
Nagy az öröm, a pályán, 
a pólya környékén, a vil
lamosokon. A nagy 
örömtől csak ez a mon
dat vág ki:

— Hátha még center-
hal fjük is lenne a kék- cÍCh

fehéreknek.. .ti

Egy héttel a magyar-csehszlovák Európa- 
kupa mérkőzés előtt a főváros és a 

szövetségi kapitány futball nélkül marad 
Szeptember 11-én nincs futball a fővárosban

A HUNGÁRIA GÓLREK ORD DÉLUTÁNJÁRÓL

A teljes üzemben álló profifutball kö
zönsége vasárnap kedvenc sportjának start
jánál értesült először arról, hogy a sorsolás 
szeszélye és a különféle nemzetközi meg
állapodás kapcsán milyen programmal há
lálja meg a vezérkar a közönség ragaszko
dását.

Grlásl meglepetést keltett, hogy a leg
jobb őszi terminuson: szeptember U-én 
a főváros Ismét futball nélkül marad.

A Ferencváros Miskolcon vendégszerepel, 
a Hungária Firenzében és az Újpest Olasz
országban. A mostoha viszonyokra panasz
kodó nagycsapatok tehát megismétlik az el 
múlt tavaszi évad kellemetlen és nagy fel 
háborodást kiváltott botrányát és szeptem
ber 11 én hátat fordítanak a drukkereknek

A különös politika azonban nemcsak a 
közönség negligálása miatt kellett feltűnést.

Sulyos és megdönthetetlen vádak érték 
az alkalomból az MLSz vezérkarát Is, 
amiért engedélyt adott külföldi szerep
lésre a Hungáriának és az Újpestnek. 
Egy héttel később ugyanis csehszlovák 
—magyar Európa-kupa mérkőzés lesz 
Budapesten s Így a szövetségi kapitány 
helyes képet aiigha alkothat a láthatat
lan csapatok játékosainak képességeiről.

Ennélfogva az őszi első fontos nemzetközi 
mérkőzésen isméi készületien és látatlanban 
válogatott csapattal kell a porondra állni

A közönség aggodalma és érzékenysége 
lehat jogos. Mielőbb szakítani kell ezzel az 
észszcriitleii politikával, különben elkerül
hetetlenek a további sulyos csalódások.

Szabó — balilla előírómra cenlerezésére Cseh eszesen startol és az „esze-tokjáva!" 
remek gólt fejelt. Második félidő — 5. pere.

hnrcikedvvel, az újoncok teljes értékű segítsé
gével meglepetést csináltuk és

a profi bajnoki mérkőzések eddigi történe
tében fölálltották a legnagyobb góirekordot.

9 0/ nem csekélység még akkor sem, ha figye
lembe vesszük, hogy •• kísérleti nvul szerepéi 
ezúttal nr Attila töltötte be, amely a tréncrvál- 
torós hutást alatt egyelőre még nem lehetett 
komoly ellenfele í kékfehéreknek. Nem kétsé
ges azonban, hogy az uj fővárosi tréner rövi
desen a ligabajnokság komoly tényezőjévé ja
vítja a miskolciak szimpatikus és sportszerű 
csapatát.

Mindjárt a: elején, sőt az egész félidő folya
mán Ugylátszott, hogy az Attila komolyabb ha 
jók nélkül ússza meg a mérkőzését.

Kapujában ugyanis egy iniskolckörnyékl 
fiatal kapus állott, akinek mozgása, helyez-

Barátky áll a labda elé mintegy 20 méter
ről. sorfal nincs, meri minek Alberti elé.
— gondolják —. a labda azonban félelme
tes erővel a kapusi érintve, vágódik a léc 

alá. 2:0.
Szünet után az 5 percben már ismét n Hun

gária veszi kezelés alá Alberti önbizalmát és 
a szép Tlrsi a—Kalmár—Szabó III. akció 
után Cseh fejéről bepattan egy ujahb gól. 

8:0.
A meleg mitsem árt a játék hevének s a Hun
gária két szélsője, valamint

Szanlsrló remek játéka
révén állandóan frontban van a kékfehér csa
pat. A 7. percben Szabó III. okosan átgondolt 
egyéni akciójából

Cseh kerül gólhrlyzchte és nem hagyja ki
használatlanul. 4:0.

Csonttörések, agyrázkódás és egyéb 
súlyos balesetek az első bajnoki 

nagyüzem mérlegén
14 esetben vonultak ki a mentők a vasárnapi futball

meccsekre
Vasárnap startolt az amatör Futball, vala

mint a második liga is s ez a körülmény 
alaposan meglátszik — a játékossérülések 
számán.

A mentők 14 ízben vonultak ki a fut
ballmérkőzésekre, 

hogy első segélyben részesítsék a sérült já
tékosokat. Mind a 14 játékost beszállították 
a Glii ck-szana tóriumba, ahol aznnbin ala
posabb orvosi vizsgálat után végül is csak

öten maradtak. A legsúlyosabban Kertész 
Gyula, az I. kér. FC játékosa sérült meg, 
aki

slpcsonttörést szenvedett.
Ruttkay Gyula, a Siketnéma SC játékosa a 
kulcscsontját törte, mig Hácsay Antal, aki 
n Ferencváros -Soroksár mérkőzésen Tu- 
ropva I ütközőit össze, kisebbfoku agyráz
kódást szenvedeti, amelyből azonban néhány 
nap múlva teljesen fel fog gyógyulni.

Okvetlen olvassa el figyelmesen mai 
számunkat, mert csak igy fejtheti 

meg Jövő heti keresztrejtvényünketl
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KllLFÖLDI SPOBTNAPLB
Sexton ujabb világrekordja 

a sulydobásban
New-York, aug. 28.

(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 
A Newyork Atlctic Club szombaton nagy
szabású atlétikai viadalt rendezett, amely 
végig jó eredményeket hozott. Mégis messze 
kiemelkedik az eredmények közül

Sexton olimpiai bajnoknak 16.10 m-es 
uj sulydobóvilágrekordja,

Tokaji borral fogadták vasárnap a párisi magyar követségen 
olimpiai reprezentánsainkat

Párls, augusztus 28.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 

A Los-Angelesben diadalmasan szerepelt 
ínagyar csapat első és legnagyobb csoportja, 
az úgynevezett Misángyi csoport, mely az 
atlétákból, birkózókból, céllövőkből és tor
nászokból áll, Párisban találkozott a mo
dern pentatlonistákkal. A tornászok között 
van Pelle is, aki egyedül álló teljesítményé
vel 2 vijágbajnokságot és csaknem 40 pon
tot szerzett.

Az első magyar csoport, melyet vitéz So
mogyi Endre vezérkari őrnagy, a honvédel
mi miniszter szárnysegéde és Misángyi Ottó, 
a MASz ügyvezető elnöke vezet,

Jakab harmadik, Gyóji ötödik lett 
a „Rómán keresztül**  úszásban

Róma, augusztus 28.
(A Hétfőt Naptő tudósitójának tőviráti 

jelentése.) Vasárnap többezer főnyi közön
ség jelenlétében tar
tották meg a „Rómán 
kérésztől” távuszó ver
senyt, melyen magyar 
részről az idei „Duna- 
bajnok“ és „Balaton- 
áluszó-bajnok” GyÓji 
és legveszélyesebb el
lenfele Jakab is. Sajnos 
a két VTE-uszó Szerep
lése nem járt sikerrel, 
mért az olasz Baciga- 
iupo nyerte .a versenyt 
honfitársa Biancnnt 
előtt, mig Jakab 3-ik, 
5-ik lett. Negyediknek 

ért célba.

Az MTK vizipólócsapata 18:1-te 
verte Nagyvárad válogatott 

együttesét
Nagyvárad, aug. 28.

(A Hétfői Naplő tudósítójának telefonjelen
tése.) A Nagyvárad melletti Püspökfürdőn ért 
véget az MTK Úszók többhetes erdélyi túrája. 
A valamennyi versenyükön kiválóén szerepeli 
kékfehór úszók és viílpólózók

Gyóji pedig 
Candelqua (

VILÁGSZEMLE
A HAKOAH LEGYŐZTE A WSC*t,

Bécsből jt'íe. Az osztrák elsöosztályu 
ligabajnokság második fordulója hatalmas 
szenzációt hozott. A liga leggyengébb együt
tese, a Haltoah váratlanul 1:0 (irányú győ
zelmet nfntott az élósopörfbn torfoző WSC 
felett. A WAC az Austriával 1:1 arányú el
döntetlen küzdelmet futott. Egy érdekes ba
rátságos mérkőzés is tarkította BéCs vasár
napi programmjáf: a Rapid csak 0:0 arány
ban tudott végezni a másodosztályból felke
rült Libertással.
MEGTORPANTAK A CSEHSZLOVÁK BAJ

NOKSÁG VEZETŐ-CSAPATAI
Prágából jelentik: Gyönge napot fogtak ki 

vasárnap a csehszlovák vezetőcsapatok. A 
Slavia, amely a Viktória Ziskov ellen á fél
időben még 1:0-ra vezetett, végeredményben 
1:9 arányban veréséget szenvedett. A Sparta 
viszont csak 1:1 arányú döntetlennel tildln 
megúszni a SK PllSch ellen játszott mérkő
zéséi, A lobbi cfüdiúények: BoheiniánS—SK 
bibén 5:4 (312). — Viktória PllsetW-SK 
Nahod 1:0. — SK Kladno—Teplilzcr FC 4:1. 
KÖZEPES EREDMÉNYEK A SVÉD ATLÉTI

KAI BAJNOKSÁGOKON.
Stockholmból jelentik; A stockholmi stadion

ban tartották meg a svéd atlétikai bajnoki küz
delmeket, amelyekről terrttéRtcteseH még hiá
nyoztak a svéd olimpikonok akik LoS Angeles
ből útban vannak hazafelé. Az eredmények — 
tekintettel arra, hogy a versenyzők nagyrétbe 
még Antal atléta — mégis figyeiémreniéltók 
voltak S a verseny érdekességét jellemzi, hogy 
104 egyesületből 264 nevezés érkezett. A jobb 
eredmények a következők: Sulydobás: Norrbv 
(Stockholm) 14.08 cm. — Gerelydobás: 1. 
Frtrséhman (Stockholm) 60 92 m. — Magas
ugrás: Gáté (Stockholm) 185 cm. — Hármas
ugrás: Ljunberg (Malmö) 14.33 cm. —- 2WJ 
méterei síkfutás: Melsor (Göteborg) 22.11 mf>. 
— 800 méteres síkfutás- Pih’ (Stockholm) 1 p 
55.8 mp. — 5000 méteres síkfutás: Magnus- 
ion (Stockholm) 15 p 0:5.4 mp. 

amely annál is inkább figyelemreméltó, 
mert a kiváló sulyalléla csak a napokban 
javította meg a világrekordot 16.12 cin-re.

Az eddig világrekordot ugyanő tartja 
16.06 cm-rel.

Az olimpiáston egyébként 15 m 09.5 cm-t 
dobott s igv sorozatos pompás eredményei
vel méltán beigazolta, hogy ma kimagaslóan 
legjobb sulydobója a világnak.

vasárnap délután a párisi magyar követ
ség vendége volt, aiiol a szabadságon 
levő követ nevében Ambro Ferenc ügy
vivő és a követség tagjai magyaros ven

déglátással fogadták őket.
A tokaji és a különböző édességek jó han
gulatot teremtettek, úgyhogy a magyar 
olympikonok csak nehezen hagyták el a kö
vetség termeit.

Az említett csoport vasárnap délután 5 óra 
46 perckor indult Párisból tizennégynapos 
terhes utazása legrövidebb, de mégis leglas
sabban múló útszakaszára, hogy hétfőn este 
Budapestre érkezzék.

Nagyváradon is letarolták az összes szá
mokat.

Az érdekes miting főbb eredményei a követke
zők: 100 m-es gyorsuszás: 1. Brandi 1 p. 05 
mp., 66.% m-es hátuszás: 1. Hódy 53.6 mp., 
100 m-es mellúszás: 1. Rajki 1 perc 21 mp., 

m-es gyorsustóstaféta 1. MTK a) csapata
55. mp., 2. MTK b) csapata 66 mp. 3. Nagyvárad 
csapata 68 mp

A bemutató műugrások során Hódy pompá
san végrehajtott sajtóival, Nagy Károly pedig 
humoros műugrásaival aratott nagy sikert. Vé
gül került sor az MTK—-Nagyvárad válogatott 
vizipólómérköiésre, amelyet a kékfehérek 18:1 
(1ö:0) arányban hatalmas főlénnyel technikai 
és taktikai tudásuk teljes latbavetésével nyer
tek meg. A gólok közűi Brandi tizet, Földest 
négyet, Rajki hármat és Ravasz egyet dobott.

I.AVRER  DEZSŐ VÉGLEG MEGNYERTE 
MÜNCHEN VAROS NAGiDIJAT

Münchenből jelentik; A nemzetközi golf
versenyen a München város által alapított 
nagyértékü vándordijat,

München város nagydiját harmadszori 
győzelmével végleg megnyerte Lauber 

Dezső magyar golfbajnok.
Lauber egyébként a tornán a müncheni 
Zibelné urhölggyel együtt győzött a nyílt 
vegyes párosban is és a bajor serlegért ví
vott küzdelemben mint előnyt adó második 
lett.

MEGLEPETÉSEK AMERIKA TENNISZ- 
BAjNOKSÁGAIN.

Brookiynból Jelentik: Az USA tenniszbajnok- 
ságait szombaton kezdték meg Brocklynben és 
már a verseny első napján több meglepetés 
volt. A férfipárosban a fiatal Vines-Gledhill 
együttes a döntőben 6:4, 6:3, 6:2-re győzött 
Amerika állandó Davis Cup együttese, az Al- 
Hsan—Vttn Rhyn-pAr ellen. A vegyélpfirós dön
tőjében az angol Perry-Palfrey-páros 7:5, 6:3 
arányban verte a Jacobs— Vines párt.

HARTMANN LÁSZLÓ KIKAPOTT 
AZ ÖRIÁSHEGYSEGBEN

Schreibéthnuból jelentik: Az Óriás-hegy
ségben tartott motorkerékpár és automobil 
hegyiversenyt 50.000 főnyi közönség nézte 
Végig. Mltgyaf résiről Hartmann LAlrlő in
dult Búgd11l-köcslh a vcrsetiykocsl-kategó- 
rióbán, de nágy meglepetésre Vereséget 
szenvedett a csehszlovák Pohltól. A nap 
legjobb idejét az angol Bulus futotta hiSU- 
motorkerékpáron, aki aX 1000 kein.-pb ka
tegóriában 2 p 49.6 thp-vel győzött.
HÉTFŐRE HALASZTOTTÁK A KERÉKPÁROS 

M’KÓSISAKOS VILÁGRA JNOkMOÖT.
Rómából jelentik; Vasárnap délután kerüli 

Volna sor a kerékpáros bukosisakos világbaj- 
hok.tág döntőjére. Róma fölött azonban vasár
nap délután óflási záporeső vonult végig, 
femel yá kerékpáros pályát is alámosia, hogy a 
Versenyt 24 órávái ei keiieit haiaszianj s igy a 
döntöt hétfőn este 9 órakor futják.
A LENGYEL ZWIRKO NYERTE AZ EURÓPAI 

KÖRREPÜLÉST.
Rerltnből jelentik: Az európai körrepülé*  

utolsó versenyszáma a gyorsasági verseny, 
amelyet a tempelhofi repülőtér feleit bonyoli*  
tollak le. At előirt minimális sebesség 300 
órakilométer volt s a pontozásban minden to
vábbi kilórtiótersebekségért cgy-cgy pont járt. 
A verseny győztese Marzik lelt Beinkéi gépen, 
átlagsebessége 241.3 órakilométer volt, mig a 
körrcpülővcrsony nbsZohit győztese a lengyel 
Zudrko 214.1 órakiloirtélefscbeitséget ért el. 
összpontozásban tehát Zusirko (Lengyelország) 
győzött, második Mariik ÍN érne tor szag), har
madik Hírt (Németorsíftg).

Ezek középminőségeink 
tehát vannak olcsóbb és mén finomabb hlvlleiá 

gyermekcikkeink.
Vásárlás előtt raktárunkat ajánlatos mindenképen megtekinteni
Leányka matróz-ruha jo aOtétkék sa

rlóiból a egszehb kivitelben 55-fl» 6 évesnek P
KsAmonkónt P l.BO emelkedés 

fin matróz-öltöny 
bélelt, hlüs éa oadrággkl ... ... ... ....... . ... P

HsÁinonként P 1.60 emelkedés

Flu szövet sportöltöny«. Mám
6 évesnek ................... ............ ........... P

Krómonként 80 íiiiér etnelkedór 

Flu öltöny gyaDjukelméböl sima vagy 
sport oadrá^g-ai 5-ós K évesnek .. ... ... P

Hzámonként I' 1.60 emelkedés

Csíkos intézeti matrózbiuz kfildn sö
tétkék gallér és kételöve! 65-ös (i évűnek... P 

tJsámúnkéflt 70 Fillér Sftéikedés

Flu és leányka boikahát
sröbb kivitelben, 15-ö« nsgysiíg 2*/«  ékesnek P

Seiitoonkéat P 1.60 emelkedés

Hosszú ullu intézeti klot-kötény
fehér g»Uérr»l, 60-ss 6 évesnek ...........  P

Ke Anionként 80 fillér emelkedés

Klót kötény szép fazonokban,,™...
ssitéssel, 45-ös 2*/i  évesnek............. ................P

Számonként 20 fillér emelkedés

14.50

13-50

9-
15.50

6.00

1950
3.sc

1.80

Iskolalwrlsnva erű*  msocóbót. némely T?
isinben, 1-es «»ám...................................................P ’ “ w

HsÁmonkén’ 1O fillér emelkedés

Patent fiórharlsnya fényesve, bármilyen .95
HsAmonkébf 16 fillér emelkedés

leányka filcka.'Bp P Matrozsapka P2>TB flocskai sapka P 2-’° Leventesapka F1”
Speciális gyermekruha osztályunk az I. emeleten 

Intézeteknek csoportos megrendelésekre mintánkat bemutatjuk 

DIVAYxXXóSOK 
Kákóczi-ut 74.

Bihámt H. (FTC)

Szenzációs meglepetésekkel 
kezdődött az amatőrök 

futballszezonja
Vasárnap kezdődött meg 

az amatőrök őszi bhj- 
noki szezónja, amelynek 

elaő fordulója márh 
nagy meglepetéseket 

hozott.
így elsősorban a BSE- 
nek a Törekvéssel Szem
ben aratott győzelmét 
nem tiagyon várták fut- 
ballkörökben, jóllehet a 
vásülaácsapnt erősen tar
talékos ösíZeállilásban 
volt kénytelen a po

rondra lépni. Az újdonsült eköosztályuak kö
zül aPSC az MTK egyilltesél gyűrte maga alá, 
inig az EMTK a ,,.M“ PC ellenében diadal
maskodott. Meglepetés óz KleklroihóSnuk a 
MÁV fölött aratott győzelme is. Az FTC baj- 
luikcstipnta öt gólt rúgott a Per. Vasutasok 
hálójúba s ezzel a Szép leljéSilihénnyel azon
nal a lista élére került. A BSÜItRT -UTE ta
lálkozó a villamösésapat győzelmét hozta,

A részletes eredmények: BSE—Törekvés t-‘0 
(1:0). PSC—MTK 2.-/ (1.0). EMTK—J.Y‘ PC 
8:1 (1:1). Eleklromás—MÁV 4 2 (2:1). FTC- 
Fér. Vasutas 5:0 (10). RS7.KRT—VTE 2.0
(1:0). Postás—VRAK 2-0 (1.0).

A Törekvés atiétái szerepeltek 
a legjobban a vasutasok 

atlétikai bajnokságén
Dunakeszi, augusztus 28.

A Dunakeszi „Magyarsúg” SE sporttelepén 
Vasárnap rendezte a MÁV Sporlligója az fezévi 
vasutas atlétikai bajnoki versenyt, amelynek 
eredményei a kővetkezők:

Szenior-számok:
100 m síkfutást 1. Kufunczy (Törekvés) 11.4 

tnp. — 400 m Síkfutás: 1. Kurtincky (Törek
iéi) 62.5 tnp. 800 m síkfutás: 1. SteíTfln 
(Törekvés) 2.04 mp. -- 1500 m tikfulási I.
Albert (Törekvés) 4:14.7 mp. — 5000 m sik- 
lutás’ 1. Volli (l)rhreétmi VSC) 15:67.8 mp. — 
200 m staféta: 1. Törekvés 44.7 mp, vasutak 
ríkord. — Olimpiát ita/ftn! 1. TOrckvf, S;W.6

Flu zefiring. sport tanulta
20-os P 2.00. 28-n*  P 3.10, BO-m P 8.80, 8í-«*

Fiú hálóing. ló siionhól
88-as P 3. 80-.W P 3.30. 81-és P 3.00, 88-et-

Flu alsónadrág "VI
66 cin bynégB P 1.60, 70 cm bóségfi P

3.58
3.90

1.60

225

2-60

18.00

175

leányka Ing V. nCŰí mosott elfonból,
hime»Ve, tt-os reém. Hevesnek . ..................... P

Krómonként 1O fillér emelkedé-

Leányka kombiné
mosott sffónhól, hltner.ve, d-os, 8 évesnek ... P 

HíAmonként 20 fillér emelkedé*

Leányka hálóina
mosott slfonból. hímezve, 8-«s, 8 évesnek .. P 

Számúnként 20 fillér emelkedés

Elsőrendű gyermekcipők
lakk-, sstlrke betéttel, feketék és barnák

Nzám 18—tt 2B 28 Rámán 27 —80 81—M
Lr 6SŐ 7.00 varrott 12.8Ö 14.80

Pántos lakkcipők príma kiviteliek
Nzám |8—21 28—88 27 - 80 81—85 M—48
\7“ 7.00 8.00 ÖT.RÖ 12.90 “

Iskola táska erős Mrssljjsl, sóid, ssdrke
és barnít mallno vászonból ... „ — _ _ _ P

iskola (akta) mappa
préseli tnarhahőrból, 88-s» nagysá<

M.DCS. tolltartó _99
komplett felszerelve 44 fillér, íresea — P sMM

4.80r

mp, vasutas rekord. — Sulydobás: 1. Majzik 
(Szolhoki MÁV) 12 m 69 cm, vasutas rekord.

X A vidéki kerékpáros flyer-hajnokságok. 
Hódmezővásárhelyről Jelentik: Vasárnap ren
dezték a vidéki fiycr-bajnokság déli futamát 
(olyinpiai rendszer szerint), amelynek eredmé
nyei a következők: 1. Molnár alföldi kerület 6 
pont, 2. Patai alföldi kerület 6 pont, 3. Szeghy 
déli kcrillfel 4 pont, 4. Hódi déli kerület 3 pont. 
Ifjúsági verseny (3-szor kél kör): 1. Molnár 
SZVE 5 pont, 2. Kovács MTK 3 pont, 3. Koriba 
Békéscsabái MÁV 2 pont, 4. Erdélyi SZVE 1 
pont. Propaganda-verseny (2 kör): 1. Hursán 
Békéscsaba, 2. Lestván, Makó, 3. Kiss, Kecske*  
mól, 4. Molnár, Hódmezővásárhely. Fővetseny 
i,3 szór 3 k<»f>: I. I'ekele SZTK t3 pont, 2. Jva- 
chim MTK 9 pont, 3. Ollót SZVE 6 pont, 4 
Kiss 1. SZTK 5 pont. Selejtező verseny (10 
kör): 1. Budai Békéscsabai MÁV, 2. Hódi I. 
SZTK, 3. Papp MKSZ, 4. Jorabck Békéscsabai 
Előre. Csapatbajnokság (4 kör): I. déli kerület 
2 p 30 mp, 2. felföldi kerület 2 p 55 mp. PátoS- 
verseny (30 kftr): 1. Fekete—Joachim 16 pont 
(holtversenyben végsntirtlal nyerve), 2. Molnár 
—Pnlhl 16 pont, 3. Hódi I. -Hódi II., 4. Szegi 
Mblnár.

X Amntőrmcersek a vidéken. Dorog: Duna
keszi Magyarság—Dorogi AC 2:0 (1:0). A kö- 
zéMnfegyar kerület bajnokának veresége nagy 
feltűnést kellett. Szeged: IITVE-SZAK 2:0 
(1:0).
X Mlhályfy nyerte it TÍ87afolyaniiia|noksá- 

got. Szegedről jelentik: A Szegedi MTE va
sárnap délután rendezte Tiszafolyambajnoki 
tiszóversenyél, 5 és fél kilométeres távon. A 
Versenyen 30 induló veit részt. A férfiak ka*  
legóriájában Mlhályfy (SzL'E) győzött 66 pero 
alatt, Puljer (SzUEl ellen, akinek az ideje I 
óta 02 pero volt. Harmadik Péter (SzMTE) 
1 óra 02.4 mp-el, inig a negyedik helvezCtt 
Szaniszló (SzUE) 1 óra 03 p idővel. A hölgyek 
kategóriájában Ximmermann Magda (SzMTE) 
győzött 1 óra 42 mp alatt, Német Gizi (SzMTE) 
fs Kurlik Mária (Sr.MTE) ellen. Csapatbajnok! 
küzdelemből a ($zt.'E) került ki győztesen az 
SzMTE-vel szemben.

X Városok allétlknl iiiérkösése a Duna-TIsza 
közén. Nagykőrösről jelentik: A Cegléd —Nagy*  
kőrös közötti városközi atlétikai vdrseny. me
lyen több fővárosi atléta is részivel!, Nagykőrös 
75:38 arányú ponlgyőzelmével végződött.

X Másodlkosstályu prolrsszloniata tlgabaj- 
noki mérkőzések. VÁC FC—BAK 0:0, Szürke
taxi—Csepel 4:0 (1:0).
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A MAC nyerte a Sprmger-emlékversenyt
Mm években az atlétikai évad egyik leg

nagyobb eseménye, az idén az olympiász esz
tendeiében r»nk igen gyönge érdeklődé*  mel
lett folyt le az FTC Sprlnger-emlékverseny, 
melyet mint pontversenyt, a MAC nyert meg.

Hosszú i<lő utón viszontláttuk a salakon 
Hajdú Sándort, az egykori bajnoksprintert, 
aki azonban Raggambi István mellett csak a 
második helyet tarthatta 100 méteren.

A kétnapos vpraenv befejező napjának rész
letes eredményei:

110 m gátfutás: |. Jávor MTK 10 2 mp. 2. 
Füzesi MAC 16.4 mp. 3. Várnai MAC 16.0 mp.

Maga’ugrá*:  1. Késmárki BBTE Ifik cm. 2. 
Kerkovíl*  BBTE 170 cm. 3 Jász MAC 176 cm.

Távolugrás: I. Havas FTC 658 cm. 2. Ara- 
nyossy MTK 63'.) cm. 3. IIuIihí MTK 026 cm.

106 m síkfutás: 1. Rng- 
gamhi BBTE 10.9 mp.
2. Hajdú dr. FTC 11.2 
mp. 3. Havas FTC 11.3 
mp.

1300 m síkfutás: 1
Szabó Miklós MAC 4:07.6 
mp. Szerb Elek dr. MAC 
4:00.8 mp- 3. Eper ESC 
4:13.2 mp.

Sulvdobás: 1. Csányi 
TFSC 1441 cm. 2 KŐ- 
vúcs dr. BBTE 1343 cm.
3. Kiss OTE 1329 cm.

1. vitéz Sznlay BBTE 51.0
mp. 2. Kovácsy BBTE 52 4 mp. 3. Szondi 
MAC 53 mp.

Raggambi
400 m Mkiutás:

Nemzeti hősként fogadja ma este a társadalom 
az első hazatérő olimpiai bajnokot

Ma délután a Keleti pályaudvar előtt meg 
Ismétlődnek azok a lélekemelő percek, ame
lyeknek most négy évvel ezelőtt voltunk szem
tanúi. A magyar társadalom virágerdő illat- 
• rjában fogadta ükkor nz olimpiai bnbéro1 i ni 
övezett magyar vivógárdát. A losangelesi olim- 
plászon járt inngyar vivók még a tengerentúl 
járnak, de

ma este már bevonni a magyar fővárosba 
az olimpiai expedíció első csoportja, még 
pedig élén Pelle Istvánnal, a kétszeres 

olimpiai bajnokkal.
Az OTT-bnn tartott tanácskozás eredménye

ként a magyar sporttársadalom a négy év előtti 
fogadtatás arányait túlszárnyaló ünneplést ké- 
•zit elő A pályaudvaron megjelennek az állam 
éa a főváros közéleti dignitárusal, a sporszö- 

vétségek itthon levő vezérei és mindazok, akik 
részt kérnek innguknak az örömből és a bol
dogító érzésltől, hogy Magyarország színei oly 
nagy erkölcsi sikerrel kerüllek ki öt világrész 
neme*  küzdelméből.

A pályaudvarra testületileg vonulnak fel az 
összes magyar lornaegycbülelek, a beérkező vo

Eger városa márvány-emléktáblával 
jelöli meg a kardvívás olimpiai 

bajnokának szülőházát

Pillér.

Eger, aug. 28.
M Hétfői Napló tu

dásitójának tele fon je
lentése.) Eger városa 
vasárnap délelőtt Braun 
Károly helyettes pol
gármester elnök lésévé) 
közgyűlést tartott. A 
város képviselőtestülete

pártkülönbség nél
kül ünnepelte Pil
lér György száza

André Leducq
még háromszor szeretné megnyerni a Tour de France-t, 
de azután Is, ameddig csak lábai hírfák, biciklista marad

Párls, augusztus 27.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől) 

Tegnap Marseiilebe.: volt, holnap Liliébe megy, 
onnan Strasshurgba és talán Kölnbe. Győz 
vagy vereségei sz< nved a közönség számára 
csupán »z a fmVos, hogy az ..isteni Andrét" 
lássa, Andrénak, hogv a hároin-öl-hnt-nyolcezer 
frankos frlléptidijakal zsebrevágja, a verseny
rendezőnek. hogy ne essen nz eső és végül el
lenfeleinek, hogv valahogy túlságosan meg ne 
verjék

Ma ő sokmilliónyi sportoló, vagy csak spor
tolókul néző tömeg bálványa. Leducq, aki meg
mentette a nemzeti becsületet, első lett a fa
vorit belgák n mindig veszélyes olaszok, a 
szívós németek és az esetleg outsider másnem- 
rrtbeliek előtt. Leducq beszél a rádióba, ir 
cikkeket. intervjukat ad. ajánl csokoládé- és 
rágógumimárkákát, visszautasít filmajánlatokat. 
Párisba csak kél vonal közölt jön. Minden 
perce drága Aprópénzre kell váltani a gloiret 
é» ez az aprópénz sose volt nagyobb, mint 
éjekben n hetekben, amikor népsrcrü»égc még 
teljes, sem uj sztár, sem uj esemény nem ho- 
mályositolta cl nevét...

Még harmincon alul van, dr többnek né*  
ki Kopaszodó, értelme*  de banállsfejü. szlm- 
pátikus arcú, halkan éa nehezen hcsrélő em
ber Mcnrdiscrr, az Alefon blcikllgyár egyik 
ügynöke ..«ug" neki és ha kell, beszél helyette 
ő viszont a: Alcyon gyár helyett is bicikli
zik.

— Igen, kérem . tudom, francia blclkllslá 
r«| Ilyen rsak a Tour de Francé háboruelőtll 
hőskorában esett mcR Kétszer nyerni meg n 
Tour de Francét \z1 mondták, erre csak egy

Dtszkoazvetéa: 1. Egri MAC 4375 cm. 2. Kiss 
OTE 4178 cm. 3. Bertalan BBTE 4000 cm.

Oivmpiai staféta: j. a BBTE csapata. 2. a 
MAC.

A Springer-emléks«?rseny idei győztese a 
MAC. Második a BBTE. 3. az MTK.

Usetty Béla dr. lesz 
az MLSZ uj elnöke

Az országos futballszövetség küszöbön álló 
közgyűlésével kapcsolatban zárt ajtók mögött 
folynak még a tanácskozások az uj elnökséget 
illetően. Megindultak a kombinációk, találgat
ják. vájjon kik lennek az országai futballszö. 
vétség vezérei a most meginduló és talán a 
legsúlyosabbnak ígérkező bajnoki évadban.

Értesülésünk szerint az adott problémák sze
mélyi része már le is zárult. A kiszivárgott 
hírek szerint

Usetty Béla dr. országgyűlési képviselő less 
az MLSe uj elnöke.

Az elnökséget egyébként az alszövetségek 
delegáltjai fogják alkotni. A szövetség két társ
elnöke Maillnger Béla és Zsarnóczay János 
lesz. Az alelnöki pozíciókban a proflszövetsé- 
get Relchard Ottó és Pariin Sándor, a vidéket 
Kovács Mihály és Erdély Ernő fogja képvi
selni Az nmatőrszöéetsóg delegáltjai közül 
eddig csak Nádas Ödön jelölése biztos,, a má- 
«ik nlelnök kérdésében még nem »’’dtnk az 
illetékesek megállapodásra jutni.

natot pedig a rendőrzenekar fogadja a magyar 
Himnusszal. Az üdvözlő beszédet maga Lázár 
Andor dr, nz OTT elnöke tartja.

A Magyar Olympioi Társaság ezúton kéri 
tagjait, hogy a hétfőn este a Keleti pálya
udvarra 9 óra 40 perkor érkező olimpiai ver
senyzők ünnepélyes fogadtatásánál jelenjenek 

meg.

dost, a losangelesi kardvlvó-ollmpiász 
győztesét,

aki Eger város szülötte.
A közgyűlés elhatározta, hogy

Pillér György érdemeit jegyzőkönyv
ben örökíti meg, szülőházát pedig már- 

vény-emléktáblával jelöli meg.

Bárány István után tehát Pillér György 
a második, akinek nevét a hálás szülő
város márványba veseti.

Polecchia (olasz) vagy Front (luxemburgi) 
voltak képesek Pedig, akár hiszik, akár nem, 

a*  ezévl jóval könnyebb volt, mint aa 
1930-as első győzelmem.

Igaz, a Tour de Francé maga is könnyebb lett. 
Régebben főleg fizikai kitartás, robotmunka 
kérdése volt, ma inkább ti versenyezni-tudásé.

— Mit szól azokhoz, akik az egész verseny 
sportszerű voltát vonják kétségbe?

— Nevetséges, kérem. Mondjuk, hogy imitt- 
nmolt, hegymászáskor, az ut oldalain össze
gyűlt tömeg segített valamelyikünknek. Még azl 
is elhiszem, hogv más apróságokban is tettek 
úgynevezett versenyszabály engedményeket. De 
hogy szabad Ilyen jelentéktelenségekért egy 25 
napig tartó, ötezer kilométeres küzdelem reali
tását vonni kétségbe1 Ez olyan, mintha Za- 
bállá marathoni győzelmét támadnák meg, az
zal a mega kólával, hogy egy lelkes néző el
takarított az utjáből néhány kavicsot...

— Tervei?
— Többre már nem vágyom, csak a mái 

megszerzett eredményeket szerelném „tartani". 
Eltökélt szándékom, hogy

■míg csak ■ lábaim bírják, biciklizni 
fogok.

Ameddig csak szerződést találok, minden évben 
indulni fogok a Tour de Frnnce-on.

Még háromsior szeretném megnyerni.
Ezzel bizonyos értelemben ..sporthalhatatlansá- 
gomat" biztosítanám, mert eddig ugyanaz a 
versenyző még sose nyerte ötször a Tourt. De 
én megkísérlem.

— 4 világbajnokság?
Kent nekem való Ebben az évben ugyan

talán elindulok Rómábin. de volnék
legjobban meglepve, ha gydénék. vagy akárcaak 
elől is végeznék. Erre speciális előkészület 
kell, nekem pedig ez a sokhetes robot a lá
baimban. De... saiton jamaisf

Még gyorsan kihörpintett egy jege*  groggot 
(kávéházban ültünk) menedzsere kezébe adta 
sapkáját (ma minden francia suhant ilyen 
márkájút visel) és elrohant. Talán ideje se 
volt étöltözködni, már várta az autó, repülő
gép vagy vonat...

És valahol, egy vidéki francia kis- vagy 
nagyvárosban egy zsúfolt tribünü versenypá
lya-

LÓSPOKT
Fokos nyerte a Kozma

Pompás keretek között, nneyszerü versenyek
kel fejezték be az augusztusi mitinget. A záró
nap eseménye a kísérleti jellegű Kozma Ferenc- 
emlékverseny volt, melynek hetes mezőnyéből 
könnyű nyertesként Fokos került ki győztesen 
Csapodár és a nagy favorit Tramp előtt. A ver
senyben a korlát mellett Tramp. kívülről Fokos 
vezettek, de Tramp hosszakkal járt Fokos előtt. 
A távoszlopnál Tramp még könnyű nyerőnek 
látszott, előnye azonban csakhamar eltűnt, 
amikor Fokost és Csapodért finisbe dobták lo
vasaik. A két hároméves Do it nowl és Orco 
semmi szerepet sem játszott a versenyben. A 
favoritoknak egyébként sem volt szerencséjük, 
s közülök egy sem nyert. Izgalmas küzdelem
mel ért véget a második futam, melyben nz 
ügyes kis Kollár saját istállójának a lovát 
Lesblát verte meg Verityvei. Részletes eredmény 
a következő:

I. futam: 1. Tonelles A. dr. Kellermann (2%) 
Esch, 2. Palcsi (l>/4) Kaszián F. Fm.: Naple
mente, őszirózsa, Jósnő, C.oquin. Tót.: 10:44, 
17, 13. — II. futam: 1. Érczhegyi I Verity (6) 
Kollár, 2. Lesbia (4) Kaszián F., 3. Pálma (3) 
Guiai. Fm : Sátán, Tékozló, Szittyavér, Benuri-

IMyeivtan-óra
Versenyen kívüli keresztreltvény

Vízszintes 1. Német közmondás: Nlchts ha Imii — cin ruhlges Lcben. 
Vízszintes 38. Angol közmondás: The word Is shovt, the fact speaks. 
Függőleges 5. Olasz közmondás: I gran dolori sono mutl.
Függőleges 10. Latin közmondás: Peregri na tio est vita homlnls super terram.

A szabadon való fordítás jogával élni bátorkodtam.

VÍZSZINTES SOROK: FÜGGŐLEGES SOROK:
5. Világrész.

10. Vilmos császár 2- fia 
11.0. J. N
13. Német történetíró 

és egyiptológus
15. Élelmiszer
10. Hajós anagrammája
18. Citál
19. Ijitln eset rövidítése
20. Szénsavtól jön létre
21. Fordítottja — sió 

a menetrendből
22. Mássalhangzó fone

tikusan
24. Forradalmár teszi 

(• = y)
26. Ab „rt“
27. Ugyanaz 

vége
29. G. I. P.
30. Időjelző 

hiány)
36. Eb a test gyúrása. 

Idegen sbóvbI 
(SS~ 8)

87. Filmrendező

németül 
eleje és

(ékezet-

40.1.óhus közepe
41. Görög betű
42. Fordítottja — for

rasztófém tárgyrag-

43. Fordítottja — aze- 
mélyeanévmás

45. Ez lehet a nyerést 
illetően is

47. Sdkra monogramja
48. Luk — németül, 

fonetikusan
50. Ut a X. kerületben
51. Szappanmárka
52. A szem szivárvány

hártyáját la így hív
ják

54. Költemény .vers
65. Népszerű tankönyv
50. MÜkrltlkus, akti a 

Budát felmentő ma
gvar seregek áru
lásért főbclőlírk

58. N. T. S.
59. Török nrirmber
60. A földalatti egyik 

állomása

Mull heti „CSAK RÖVIDEN"
Késő bánat ebgondolat.
Csak nz halt meg. ami nem lett.

X Békéscsaba—Sseged városközi futball- 
mérkőzés. Békéscsabáról jelentik: Vasárnap 
Szeged-Csaba városközi mérkőzést játszott a 
két város válogatott futballcsapata, amely 2:2 
arányban döntetlenül végződött.

X JOles (Postás) nyerte • BSzKRT kerék
páron versenyét. Szép küzdelmekben bővelke
dett a BSzKRT kerékpárversenye, melynek fő
versenyét Jálic.s Béla (Postá*)  nyerte 4 óra 12 
perc 40 mp. alatt Huszka MKS és Nagy Károly 
Postás előtt. A III oszt, haladók versenyét 
Magvar István MTK nyerte 4 óra 6 pere 86 
mp. alatt. Második Nagy Imre BSE, 3. Jálie*  
Károly Postás.

Peren c-emlék versenyt
vnao. Suta., Szittya Rúna, Máratr.aros, Toti 
10:68. 18, 16, 14. — III. futam: 1. Petanovits J. 
Fokon (3) Weissbach, 2. Csapodár (4) Csuta, 
3. Tramp (8 • 10) Kaszián T. Fm : Bakézer, 
Orco, Do it niwl, Avanti. Tót.: 10:72, 16, 17,
13. — IV. futam: 1. Drehr J. Ttllnkó (4) Gu
tái. 2. Pali (12) Woolbert, 3. Coruna (5) Csuta. 
Fm.: Mesélő. Mint a m.idár. Szebb jövő. Hon
véd, Babám. Vizsla, Végrehajtó, Brassó, Pie- 
rette, Rih, Puskapor, Bogárzó, Silly Sally. Tót.: 
10:53. 21, 91, 21 - V, futam: 1. Mravik P. 
Rattrape (3) Weissbach, 2. Sepia (15-6) Gutái, 
3. Pazmaniterin (3) Teltschik. Fm.: Peleador, 
Budár. Kopó, Charming. Tót.: 10:37. 16, 14, 15. 
VI. futam: 1. Hódi R. dr. Emlék (12) Gutái, 2. 
Szelin Pasa (25) Rózsa 3 Arme Gredl (4) 
Klimscha. Fm.: Fonólány, Tenrózsa, Barátnő, 
Hctre, Lidó, Repris Vágjad, Vadvirág, Orpheus, 
Keszkenő, Hadúr, Balzsam. Tót.: 10:177, 41, 
114, 23. — Iloublé: Verity—Tilinkó 5:27300.

A szerkesztésért és kiadásért felel- 
Dr. ELEK HUGÓ

1. Ez a betű: b.
2. Szénvcgyülell gyök
8. üt
4. Nem halt meg — 

egyelőre
6. Rag
7. Becézett női név
8. Nap
9. Viadalok színhelye

12. Ilyen sorsjegy Is 
van

14. Víz veszi körül
16.Intés
17. Szám
28. Zeneszerzőnk volt, 

keresztnevének kez
dőbetűjével

25. D-vel a végén — 
sétány

27. A vidéket Járja
főleg

28. Biztos — hogy
rendőr

30. Francia női név

81. Földmunkás
32. Poroszországi für

dőhely
33. A. G. ö.
34. Közlekedési vállalat

— e«y „v“ hijján
35. U. Y. T.
38. Festékanyag
39. Bíróság mondja Id
44. Fontos szervünk
45. E. A. P
46. NŐI név (1 = y)
47. A görög mllholo- 

gláhan szerepel
49. Vallásos
51. A Dalai a leghíre

sebb
53. Eső után van
55. A tészta Is, a nap is
57. KŐ - röviden
59. Kimondva, ugy 

hangzik, mint az 58. 
vízszintes

GÁL GYÖRGY.

keresztrejtvényünk megfejtése:
Örökké fiam senkhem élhet. 
A zene a női szív kulcsa.
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