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Vasárnap d. u. 4-től kezdve:

VI. kér., Aradi-utca 8. sz. (Glóbus nyomda) 
Telefon: József 308—90.

Vasárnap (d. u, 4 tői): Aut. 245-81, 100-43.

Kaszala lezuhant 
es szörnyethalt 
kísérőiével együtt

A halál jeges markolása szorította meg I Alig néhány hónapja annak, hogy egy me- 
vasárnap délután megint az emberek torkát, |eR nyári délutánon Rómából érkezett a 
amikor végigszáguklotl a pesti utcákon a szörnyű hir, amely Endrcsz György pusztu- 
hir, hogy llását jelentette megdöbbent hazájának és

▼Itéa Kaszaié Károly, a legkitűnőbb ma- Iáiig két napja annak, hogy egy fiatal sport- 
gyar pilóta gépével lezuhant és szűr- I repülő sírjára odatüzték a keresztet. Most a 

nyethalt. legkitűnőbb magyar pilótát vitte cl a vég-
A magyar aviatikára szomorú napok járnak. Izet

Utolsó útjára startol a Dongó
Eger, szeptember 4.

(A Hétfői Napló kiküldött munkatársának 
telefonjelentéslp.) Az ötezerholdas Graeffl- 
birtok központjában, a kétutközi kastély 
mögött két.kzálas csendőr szuronya maga
sodik tilosba az összesereglett kivár siak 
előtt. Előttük hatalmas ponyva idomtalan 
testet takar. Körülötte a feltúrt földön

óriási vértócsák
jelzik, hogy itt nemrégen szörnyű dolognak 
kellett történnie. A ponyva alól itt-olt re
pülőgéproncsok kandikálnak: egy törött 
szárny, a megmaradt kormányrész — rajta 
a büszke felírás:

„Vitéz Kaszala Károly tulajdona. Építet
tek a műegyetemi sportrepülők."

A tulajdonos örökre lehunyt szemekkel, 
holtan fekszik, ugyancsak élettelen kísérője 
oldalán a kétutközi kastély kápolnájában az 
oltár előtt. Vitéz Kaszala Károly, a legbra- 
vurosabb és legkitűnőbb magyar pilóta, nem 
hoz haza több rekordot.

A szerencsétlenség, amely egész Magyar
országot megdöbbentette, délelőtt

húromnegyedtlzcnegy óra után néhány 
perccel 

történt. Akkor ért Kaszala Károly gépe, a 
Dongó, a kétutközi kastély fölé.

A kétutközi kastély tulajdonosa: Graeffl 
Andor régi barátja volt Kaszala Károlynt.' , 
együtt dolgozlak a műegyetemi sportrepülők 
műhelyében és laboratóriumában és amikor 
a fiatal, nagy vagyonú földbirtokos haza
ment, hogy édesanyja oldalán átvegye a bir
tok kezelését.

Kaszala gyakran lerándult látogatására.
Graeffl birtoka Egertől nem messze, Poroszló 
község közelében terül el. Szerdán Graeffl 
Pesten járt, találkozott Kaszálóval, — ekkor 
beszélték meg, hogy vasárnap a pilóta le- 
randul gépén a birtokra.

Vitéz Kaszala Károly 
félliz előtt néhány perccel startolt a 

mátyásföldi repülőtérről, 

amelynek egyik hangárjában állott „Dongó" 
nevű gépe. Éz a repülőgép régi fíranden- 
burp-tipusu aeroplán, amelvnek motorját 
háborús érdemei elismeréséül az államtól 

ajándékba kapta Kaszala, a vázat és az 
egyéb alkatrészeket a műegyetemi sport
repülők műhelyében építették. Közve!' n 
Kaszala startja előtt indult el első körrepü
lésére a magyar aviatika legújabb büszke 
gépmadara, a „Giustizla per l'Ungheria" 
amelyet tudvalévőén az olasz nemzet aján
dékozott nekünk a lezuhant „Justice fór 
Hungary" emlékére.

Kaszala. akinek igen jó barátja volt Kál
mán László légügyi felügyelő, a Pécsre in
duló „Giuslizia per l'Ungheria" pilótája — 
vidáman és nagy örömmel vett részt az uj 
repülőgép starthozállitásában. Kálmánnal 
együtt gondosan és anrólóMíkan átvizsgál
ták az Olaszországtól kapott gépmadár 
minden egyes csavariát, hogy annak kitű
nőségéről meggyőződjenek.

Kaszala vidáman Ihtegctctt a levegőbe 
emelkedő Giuslizia per l’Ungheria után és 
folyton kiáltozott a gép felé;

— Isten segítsen benneteket!
S csak amikor a Giustizia per l'Ungheria 

eltűnt a láthatáron, indult a saját gépe felé, 
amelyet addigra szintén már a starthelyre 
állítottak. Kaszala beugrott gépébe, mö
géje régi monlörje: Ürbacsek János ült és 
már berregett a propeller,

felszállt a „Dongó".
A mátyásföldi repülőtér integető személy
zete dehogy is tudta, hogy utolsó üdvözle
tükét küldik az örökké vidám Kaszala felé.

Zuhan a gép . ..
A gép háromnegyed tizenegy órakor ér

kezett a kétutközi kastély fölé. Kaszala jól 
ismerte az utat és a terepet, hiszen nem elő
ször járt arra repülőgépével. Ahányszor 
jött, mindig a kastély előtti nagy térségen 
szállt le, ez igen alkalmas starthely volt 
számára. A motorberregésre Graeffl Jenő, 
aki már várta Kaszálót, kiszaladt a kastély 
oszlopos tornácára, és onnan figyelte a gé
pet. amely szemmelláthatóan a landolás 
előtt tisztelgő kört akart leírni a kastély 
fölött.

A „Dongó" át is röpült a kastély felett 
és a pilóta hirtelen jobbra kormányzott — 
ekkor történt a szerencsétlenség. Graeffl és 
a közelben dolgozó néhány béres hirtelen 
azt látta, hogy

Kaszala kilép az ülésből a repülőgép

Két összeroncsolt holttest az oltár előtt
Könnyes szemekkel emelte ki Graeffl An

dor a repülőgép roncsai közül halott barát
ját és szedték ki az ülés szíjai közül Urba- 
esek János halálraroncsolt lestél. A gép 
belsejéből rengeteg reklámcédula szóródott 
ki a földre, a fehér cédulákat vörösre szí
nezte a pilóták ömlő vére.

A két holttestet hirtelen összetákolt Szent 
Mihály-lovakon a kétutközi kastély házi
kápolnájába vitték —

ott fekszenek most fehér lepellel ta
kartam egymás mellett az oltár előtt.

A fehér szemfedőt virágszőnyeg és cserfa
lomb borítja — a kegyelet első megnyilat
kozása.

Graeffl Andor társaságában lábujjhcgyen 
lépünk he a kis kápolnába. A könnyező 
földbirtokos felhajtja a lepett, — előtűnik 
Kaszala napbarnított arca. Ugy néz ki, 

mintha aludna.
.4 halál nem torzította cseppet sem cl az 

arcát. Pedig szörnyű sérülései vannak — 
az első orvosi vizsgálat gerinc-, kar- és láb
törést, valamint koponyaalapi zuzóJásokat 
állapított meg.

Egy csepp vér sem látszik az arcon, csak 
kormos kicsit. Kísérője már szörnyű képét 
mutatja a tragédiának. A szerencsétlen 
montőr arra csupa vér, az ö testének nin
csen egyetlen ép darabkája sem.

— Szegény Károly — mondja csöndesen 
a földbirtokos —, hogy Örült, hogy jöhe

szárnyára akkor, amikor az aeroplán 
a szénakazlak fölé került.

Körülbelül százötven méter magasban lehe
tett ekkor. Minden valószínűség szerint

le akart ugrani a gépből, 
amelynek nem volt ura. A következő pilia- 
náthán már

zuhant a gépmadár.
Mennydörgésszerű zajjal csapódott a föld
höz és a szélrózsa minden irányában röp
ködtek a roncs egyes darabjai.

Percekkel később a füstölgő romhalmaz 
mellett termett már Borsos Sándor béres, 
aki a legközelebb volt a katasztrófa szín
helyéhez .A béres ugyanis a kertben dolgo
zott, a gép pedig a kert kerítése és a közel
ben elhúzódó vasúti töltés közé zuhant.

— Azt hittem, hogy él még... —■ meséli 
most Borsos Sándor — csak azt csodáltam, 
hogy a feje lehanyatlott. Ugy le volt a feje 
hajtva szegény tekintetes urnák, mint a Jé
zusé a kereszten ...

Néhány perccel később már a futva ér
kező Graeffl is odaért, ő már látta, hogy 
nincs segilség. Kaszala Károly, aki a 
srárnyradőlten feküdt, halálában is gör
csösen szorongatta az acélküllőket — ép
pen ugy, mini a borzalmasan összeroncso- 
lódott testű és üléshez szijazott kísérője —

már halott 
volt.

tett. Az ö útja ugyanis tulajdonképen üzleti 
célú volt, egy nagy budapesti gyár vidéki 
reklámkörutra szerződtette. A gyár reklám
céduláit kellett leszórni Kaszálónak a leve
gőből s útja közben akart nálam látogatást 
tenni. Annyi rossz nap után, most megint 
egy kicsit jól ment neki, amit legjobban 
bizonyít, hogy

ezerkétszáz pengőt találtunk a zsebében.
És éppen ekkor éri a tragédia.

Graeffl Andor, aki maga is képzett pilóta, 
izig-vérig sportember, ezután arról beszélt, 
hogy vájjon mi leheteti a katasztrófa oka. 
Minden valószínűség szerint

géphiba okozhatta a szerencsétlenséget,
mégpedig olyan zavar, amelyet Kaszala is 
észrevett, hiszen szemmelláthatóan a széna
kazlak felett ki akart ugrani a gépből.

— A manöverirozási hiba valószínűtlen — 
fejtegeti tovább Graeffl —, hiszen ez az 
ember

több mint félml’lló kilométert repült 
már be.

Igaz, hogy Igen vakmerő pilóta volt. Én 
kétszer szálltam fel vele. Kernek pilóta 
volt, de olyan vakmerő, hogy meg is mond
tam neki: — többet nem megyek vele...

A Grnc/fLknstélybnn egész csomó hiva
talos személy van együtt. Itt van Gázár 
Lajos, a tiszafüredi járás föszolgnbirája, 
Kiss Aladár dr. járási tiszti főorvos, Gorom
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ig a jo» dr., Márk Miklós dr. és Nagy Dénes 
dr. orvosok — Graeffl hívására autón ro
bogtak valamennyien a kastélyba. Sajnos, 
segíteni már egyikük sem tudott. Ma 
éjszaka vagy holnap reggel érkezik meg az 
egri ügyészség és a légügyi hivatal bizott
sága, amely hivatva lesz a szerencsétlenség 
okát pontosan meghatározni.

Addig is csendőrök Őrzik a gépet, hogv 
senki hozzájuk ne férhessen, sőt az avia
tikái ügyekben járatos földbirtokos az 
egész környéket lezáratta, hogy az úgy
nevezett „csúszási nyomokból" a bizottság 
következtetni tudjon.

Amiga kis füszeresinasbői 
a háború légi hőse lesz

Rudapestre a kora délutáni órákban érkezett 
n hir. Elsőnek a Légügyi Hivatal, majd a Ma
gyar Acro r‘-"- ..... . . ...
tiszafüredi

A Hétfői 
futott vitéz 
gyár Aero _ ........„ ....... ... ..... ______
megdöbbenéssel beszélt Kaszala tragédiájáról.

— Kaszala még a háborús repülögencrációból 
való — mondotta —

a legkiválóbb hadlpllóták egyike volt.
Ezt legjobban bizonyltja, hogy példótil a nagy 
vi tét ségi érmet kétszer kapta meg és u leg
magasabb altiszti rangot „érte, el, mint tiszt
helyettes szerelt le. Rengeteg légi győzelmet 
aratott és igen sok kitüntetést szerzett. Mikor 
aztán a háború végétért, az aviatikával termé
szetesen nkkor sem hagyott fel. A műegyetemi 
sportrepülőknél működött, előbb mint oktató, 
később a propagandii-mcctingckcn mint mü- 
rcpülö. Természetesen azonban komoly kenyér 
után Is kcllcttt néznie. Ekkor gondolt arra, 
hogy repülőgépet szerez és propaganda-repü
lésekkel fogja a jövőjét biztosítani. így szerezte 
meg jórészt állami támogatással a Dongót, 
amely azt hiszem, 3000 pengőbe került. Eleinte 
szépen prosperált is az üzlet, később azonban 
n gazdasági viszonyok rosszabbodásával igen 
megcsappant a keresető. Kaszala erre gondolt 
egy nagyol s

Nagytétényben tyukfarmot rendezett be
— Itt Is élt s az aviatika már csak régi szere
lem maradt a számára. Közben társrészes volt 
rövidrbb ideig egy Podmaniczky-utcni nutó- 
szakűzlctbon is — innen azonban kilépett.

— Kaszala bravúros pilóta volt, hiszen ta
lán mindenkinek élénk emlékezetében van %az 
n nngy rekordja, amikor egy 18 lórős géppel 
Rómába repült

— A családját most próbálom értesileni — 
fejezi be az alezredes,— ugy tudom

elvált ember volt s van egy kisleánya la.
A fivére Dunaharnsztin lakó postatiszt, a nővére 
pedig győri tanítónő.

Szövetség kapott telefon jelentést a 
járás fÖszoigabirájáték
Napló munkatársa beszélgetést fnly- 
Kara Jenő nv. alezredessel, a Ma- 
Szövetség elnökével, aki látható

Urbasek szerelő ugyancsak e Műegyetemi 
Sportrepülők Egyesületének volt régi kipróbált 
munkatársa. Mindössze 33 éves volt. Fiatal 
felesége siratja tragikus halálát.

A tragikus körülmények között 38 éves ko
rában elhunyt Kaszala Károly már gyermek
korában élénken vonzódott a különleges tech
nikai találmányok iránt. A nyltramegyei Érsek- 
újvár ott járta elemi iskoláit, majd polgáriba 
került, de tanulmányait' nem folytathatta, mert 
szüleinek nem volt módjában a további iskoláz
tatás. Édeiatyja, az öreg Kaszala

levélhordó volt.
Az alacsony, kedves, ősz szakálla bácsit min
denki szeretne. Fia, aki kimaradt az iskolából, 
segített apjának a levelek kihordásában.

Amikor végre pályát kellett választania, édes
atyja füszeresfanonennk adta, Kosztetecz János 
üzletébe. A gyerek szorgalmas volt az üzletben, 
csak

nem szeretett korán lefeküdni.
A kis fűszeres tanonc szakadatlanul olvasott és 
ha valami szerszám féle akad*  kezciigyéhe, foly
ton azzal foglalatoskodott. A fizika érdekelte, 
a gépek szerkezetét • ' *..........................
hogy búcsút mond a 
bevonult kalonúnuk. 
ment, innen pedig 
a pilótaiskolába.

Egy alkalommal mint pilótát próbautra küld
ték. Kaszala fölrepült gépével és

Wlcnerneuatndtból Érsekújvárra repült.
Előbb Kosztetecz üzlete fölött repült .körbe 

néhányszor, aztán a piactéren simán lesráiíoft, 
ami természetesen igen nagy szenzációt keltett 
■ városban.

Beszélnek a barátok 
Kaszaláről

Vasárnap a délutáni órákban, amint Kaszala 
halálos zuhanásának híre hozzánk érkezett,

felkerestük vité« Kaszala Károly barátait, 
akik a legnagyobb megdöbbenéssel értesültek a 
Hétfői Napló munkatársától a hős magyar pi
lóta tragédiájáról. Kaszala egyik legmeghittebb 
barátja, Róna Ernő állainrcndörségl detektiv- 
feUigyelö volt, ö Is tölünk tudta meg a szeren
csétlenséget és ezeket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— Mélységesen megdöbbent engem a szegény 
jó Kaszala Károly tragikus halála.

Fájdalom, szinte elkerülhetetlennek lát
szott, hogy hivatásának ne essék ál
dozatul ő, aki oly könnyen kockáztatta éle

iéi egy-egy pilótabravurért.
Valósággal n csodával határos, hogy eddig még 
komolyabb baja nem történt.

— Már a világháború alatt is mindennap a 
halál torkában járt. Mint pilóta küzdötte végig 
a háborút s a legszebb dekorációk diszitették 
mellét, amikor mint tiszthelyettes leszerelt.

Csaknem az összes kitüntetései megvoltak
8 később vitézzé Is avatták.

A háború után sem vált meg a repüléstől, egé
szen kis, magakonstruált 
repült hosszabb külföldi 
történt vele baleset.

— Mi mindig bámultuk 
hihetetlen fizikai erőt, amellyel Kaszala Károly 
rendelkezett.

Nem is látszott valami erős embernek, pe
dig óriási erejű ember volt

nem Ismert lehetetlent repülöbravurjaiban.
— Néhány esztendővel ezelőtt Kaszala Ká

roly uj foglalkozást választott magának: 
tyukfarmot rendezett be Nagytétényben. 

Kora reggeltől napestig dolgozott kis tyukfarm- 
jón, de, ugy látszik, ambícióit sehogy sem elé
gítette ki a farmerkodás, mert az utóbbi időben 
mintha szomorúnak, lehangoltnak láttuk volna 
Kaszala Károlyt, aki azelőtt sohasem volt 
rosszkedvű.

— Nemrég, amikor találkoztam vele, ugyan
csak panaszkodott. Ugv látszik, az hangolta le, 
hogy egy ötletes vállalkozása nem járt sikerrel. 
Az Itt filmező franciákkal folytatott tárgyalást 
arról, hogy

az egyik filmben a rcpülőjeleneteket vele 
veszik fel.

Ugy látszik azonban, nz erre vonatkozó tárgya
lások nem vezettek eredményre, mert

a fllinfelvételre tervezett repülésből nem 
lelt semmi.

Mostani rcpülőuljáról nem beszélt elöltünk és 
igy egészen váratlanul ért bennünket katasztró 
fajának Ilire.

vizsgálta és elhatározta, 
fiiszerüzletnek. Nemsokára 
Érsekújvárról Komáromba 
Wlenerneustadtba küldték

gépen nem egyszer 
útra s nem egyszer

hősiességét és azt a

s

Teleszky és Prónay a stresai konferencián
A transzfernehézségek, a deviza és árucsereforgalom, 

külkereskedelmi problémák és a termények áralakulása a napirenden
Politikai körökben feltűnést keltett nz a 

lény, hogy n stresai tanácskozásokon a magyar 
kormány képviseletében csupán Teleszky János 
volt pénzügyminiszter és Prónay Győriig báró 
volt földndvelésügyt államtitkár vesznek részt 
és igy tulajdonképpen hivatalos állásban lévő 
személlyel nincs is képviselve a kormány eze
ken a tanácskozásokon. Érdeklődtünk beava
tott helyen nz iránt, hogy csakugyan nem vesz
nek-e részt hivatalos személyiségek a tanács- 
hozásokon és azt az Információt kaptuk, hogy
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egyelőre szó sincs arról, hogy felelős hiva
talos fénycsők Is résztvegyenek ezen a 

konferencián.
Amennyiben azonban erre szükség lenne, akkor 
később miniszteriális férfiak is kiutaznak Sírá
sába, aminthogy mór, hir szerűt, útban van 
oda Baranyai Lipől, a Nemzeti Bank jogügyi 
osztályának jogtanácsosa.

A stresai konferencián ugyanis csupán meg
beszélésekről van szó, semmiféle egyezmény 
kötése olt nem történhetik és az ottani tanács
kozások anyagáról az Európa-blzottaágnak le
het javaslatokat tenni. Amennyiben mégis szük
ség lenne szakemberekre, a kereskedelmi mi
nisztérium részéről Fcrénczy Izsó, a föld mi ve- 
lésiigyi minisztérium részéről Pécliy Tilmr utaz
nak majd ki a konferenciára.

A tanácskozásokon a közép- és keleleurópni 
államok gazdasági és pénzügyi holyreállitású- 
nak clőkésziléséről tartanak megbcvzélésckat,
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Pályázó neve

Ponton címe*.

A keresztrejtvény vízszintes 1. és függőleges 1. sz. soraiba az elmúlt hét egt^egy olyan ese
ménye van beleszöve, melyekről a „Hétfői Napló" ma egy hete tudósítást közöli*  Tessék ezt 
a két eseményt egy ív papírra vagy postai levelezőlapra leírni, a fenti szelvényt kivágás után 
felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, szeptember 10-én estig postán feladni, 
vfígy személyesen elhozni. A címzés a következő legyen: „Hétfői Napló, Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körut ó. - Minden tizedik nyeri" Mert e pályázaton valóban minden tizedik megfejtő okvet
lenül nyeri A pályázatok leszámolása kir. közjegyző jelenlétében fog megtörténni.

A verseny Imi hétig tart, azonban elegendő egy pályázat is a nyerésre, természetesen több 
pályázat beküldésével az esélyek növekednek. Sok szerencsét és jó mulatóst kiadnunk.

VÍZSZINTES SOROK:
11. Fahéj
12. Fürdőhely
13. Ez a biztos pénz
14. Ruházati cikk
16. Szeptember 5.
17. Európai ország
18. Oltalmaz
19. Idegen kötőszó
20. Mázol
22. Római az.: 9S0
23. Komoly pénz 
25. Török cím
27. Ilyen szende is van
28. Balatoni nyaraló
29. Egy lábmozdulat
30. Végzete
31. Kecskehangja
33. Vallásrövldités
34. B. L.
35. Ilyen bal a béka
36. Egy virág neve 
87. Fordítottja — mu

tatónévmág
39. Becézett női né*
40. Felkiáltás
41. Böske — Szegeden 
44. Egy-keltőre

FÜGGŐLEGES 
SOROK:

2. Több király neve
3. Ellentétes kötőszó
4. Művészeti Irány
5. V. T.
6. Igen „nett* 4
7. Z. H.
8. Évszak
9 Nagy idő

10. Igen vigyáz rá
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14. Fiatal színésznő 
lő. írországi Ital 
21. A „mameluk" teszi
23. Fül — angolul (-,)
24. Szavakhoz járul
25. Ital

26. L. a 39. vizsz.
28. Ilyen való Is van
30. Selyempántllkn
32. Német történetíró
33. ... be — azonnal
34. Szomorúság

38. Magyarul
42. S..z — ?
43. Zeus szerelme
44. Egy guta fajta
45. „M“ az elemiben

GÁL GYÖBGY.

TelefonuAtn:
József 361-52

Neouban és kicsinyben
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George Bonnet elnöklete mellett, aki különben 
előzőleg Londonban és Párisban folytatott az 
Illetékes tényezőkkel tanácskozásokat.

Elsősorban a transzfer-nehézségek leküzdé
sére, a devizaforgalom lassú megjavítására, 
az árucscreforgaloin és a külkereskedelem 
élénkítésére, a mezőgazdasági gabonatermé
kek áralakulásának szabályozására vonat
kozólag kerülnek Javaslatok tárgyalásra 

és értesülésünk szerint ugy Teleszky János, 
mint báró Prónay György ezekben a kérdések

Walko Lajossal folytatott előzetes ta
nácskozásaik alapján — kész tervezetekkel 
jognak előállni.

A stresai konferencia 
előreláthatólag hónapokig fog tartani, 

hegy azután bekapcsolódjék az őszi londoni 
konferencia tanácskozásaiba.

Egyébként szeptember 26-án a népszövetség 
is rendes ülést tart Genfben és lehetséges, hogy 
ez idő alatt szünetelni fognak a stresai meg
beszélések.

ULAIN FERENC
választási mérkőzésre provokálja az egységespártot

A képviselőház pénteki ülésén Ulain Ferenc 
mint ismeretes — közel kétórás beszédben 

ismertette a mezöcsáti választás körül lezajlott 
eseményeket.

A Hétfői Napló munkatársa az ülés után kér- 
dést intézett Ulain Ferenchez, hogy az időközi 
választások eredményeiből valóban azt a kö
vetkeztetést lehet-e levonni, hogy a független 
kisgazdapárt győzelmesen törhet előre az egész 
vonalon.

Ulain Ferenc kérdésünkre a következőket 
mondotta:

— Az cscménvek homlokterében az utolsó 
hét folyamán mindenesetre a mezöcsáti vá
lasztás állt. Ez n választás azért érdekelte a 
közönséget, mert mindenki kiváncsi volt arra, 
hogyan fog reagálni a miniszteri jelöléssel 
szemben a falu népe és hogy a hatósági nyo
mós mekkora ellenóllóképessépgel fog talál
kozni a választópolgároknál. Meg kell állapí
tanunk, hogy erre a jogos kíváncsiságra na
gyon frappáns felelet érkezett. Sem a minisz
ter-jelölt, sem a hatósági nyomás nem imponál 
inár a választók tömegeinek. Ez a tanulság a 
mezöcsáti választásból.

— Igaz ugyan, hogy gróf Bethlen István 
a csütörtöki pártértekezleten olyképpen vi
gasztalta pártját, hogy nem kell nyugtalan
kodni, mert csak pillanatnyi és múló hangti- 
Inl-dcprcsszióról lehet beszélni. Erre az illú
zióra persze nehéz megdönthetetlen ellenérv
vel adni cáfolatot,

uzonban szívesen felajánljuk gróf Bethlen 
Istvánnak és pártjának azt, hogy sorsolja
nak ki tíz egységespártl képviselőt, aki le- 
mond a mandátumáról, ml hajlandók va

rrunk ugyanezt megtenni.
\ztán Induljunk el mind a húszán együtt ujnbh 
választási mérkőzésre. Ha ezen a választási 
mérkőzésen — feltéve, hogy azt tisztességes 
eszközökkel bonyolítják le — az egységcspárt 
kanná meg a többséget, akkor szívesen levon
juk a konzekvenciákat, amíg azonban ilyen 
mórkőiéa nem történik, csak Illúzió marad és

önámitás minden, amit Bethlen István gróf 
az egységcspárti politikai szikla örökkévalósága 
lelát ailit

Ulain tehát választási mérkőzésre szólítja fel 
az egységespártot. De vájjon a saját pártjából 
is akadna e rajta kivül még kilenc képviselő, 
aki lemondana biztos mandátumáról? Amint
hogy erre a mérkőzésre bizonyosan nem igen 
fognak harcosok kiáltani az egységcspártból 
sem ...

—• Elkobozták a Népszava vasárnapi szá
mát. Az ügyészség utasítására a rendőrség 
elkobozta a Népszava vasárnapi számát. A 
lap vezércikkében osztályellenes izgatást 
látott fennforogni f> ezért megindult az el
járás a Népszava ellen.

A Gschwlndt-féle Szesz-. Élesztő-, Li
kőr- és Rumgyár r.-t. igazgatósága, fel
ügyelő-bizottsága, tlsztviselőknra és ősz- 
azea alkalmazottai mélységes megrendü
léssel jelentik, hogy a vállalat elnök-ve
zérigazgatója

méltóságos győri

Gschwindt Ernő ur

CSKIARM
bronzfigurák, Írókészletek, BMa .... -
ajóndékt&rgyak legolcsóbban VII, ErZSdÚCHtöPUt 41

m. klr. kormányfőtanácsos,
v. ornággyUléni képviselő, a Pesti Magyar Ke
reskedelmi Bank, n Gyáriparosok Országos Szö
vetsége. as Orstógnn SrestértékesttA r.-t. és a 
Magyar VegyésseU Gyárosok Orsságos SiSvetlé. 
gének Igazgatósági tagin. a Rudnpesll Kereske 
delml és Ipnrknmnrn szcsz-sinkosttályának el

nöke. tössdelanáesos stb.. stb.

életének 51 évében, alkotóerejének tel
jében, rövid szenvedés után váratlanul 
elhunyt. Vállalatunk súlyosan érzi a 
mérhetetlen veszteség nagyságát, mert 
az elköltösött kora ifjúságától nemes, 
puritán, munkás életét fáradhatatlan 
buzgósággal és nagyvonalú céltudatos
sággal a vállalat felvirágoztatásának 
szentelte és elhun.vtával mélységes gyászt 
boriivá vállalatunkra, betöltheletlen űrt 

hagyott maga után.
Emlékét mindenkor tiszteletteljes kegye

lettel fogjuk megőrizni.
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Foghúzás után szOrnyO fáldaimak 
házait meghalt egy fiatal leány

A rendfirsco elrendelte a holttest telboncolását ás meg
indította a vizsgálatot

Egy fiatal varróleány tragikus halálesete 
ügyében indított nyomozást vasárnap a fő
kapitányság sérülési osztálya. A Társada
lombiztosító uzsoki-utcai kórházának igaz
gatósága értesítette a főkapitányságot, hogy 

a kórházban meghalt Braun Erzsébet 
20 esztendős varróleány, akit egy fog
operáció után szállítottak be és az a 
gyanú, hogy halálát ez az operáció 

idézte elő.
Braun Erzsébet Bákospalotán, az aradi
utca 20. számú házban lakott szüleinél. 
Édesapja kereskedő, ő pedig Budapesten 
járt egy szalónba dolgozni. A fiatal leány 
makkegészséges volt, soha nem volt semmi 
baja, a múlt hó végén került először orvos
hoz. Fogfájás kínozta, a baloldali felső fog
sorban

az egyik foga megfájdult
és amikor az orvoshoz ment, már gyulla
dásba jött az íny. Az OTI újpesti rendelő
jét kereste fel, ahol egy fiatal orvosnő fo
gadta. Az orvosnő megvizsgálta Braun Er
zsébetet és kijelentette, hogy

azonnal ki kell hozatni a fogát, 
mert attól lehet tartani, hogy gennyesedés- 
be jön az egész felső foghus.

Az orvosnő injekciót alkalmazott és utá
na kihúzta a leány fogát. Braun Erzsébet a

A magyarok megérdemlik, 
hogy boldogok legyenek 

üzeni Alfonz spanyol király a Hétfői Napló 
utján a magyar határról

Nagykanizsa, szeptember 4.
fA Hétfői Napló tudósitójától.) Ma dél

ben érkezett 1087—a. f. i. rendszámú, 16 
hengeres Büssing túraautóján Budapestről 
Nagykanizsára Alfonz spanyőT*  király, 
szárnysegédje Miranda ezredes kíséretében. 
Az exkirály egyenesen a Centrál-szállodába 
hajtatott, ahol a nyári kerlhelyiségben 
megebédelt.

Étkezés után Alfonz exkirály fogadta a 
Hétfői Napló nagykanizsai munkatársát. És 
miközben egyre többen gyülekeztek a 
szomszéd asztalokhoz, akik látni óhajtották 
a volt spanyol uralkodót, Alfonz

a kővetkezőket mondotta a Hétfői 
f Napló olvasóközönsége számára:

— Igen, még élénken emlékszem vissza 
arra az időre, amikor Ferenc József még 
élt és vele meglátogattuk az akkor még 
nagy Magyarország több helyét. Minde
nütt örvendezve fogadtak bennünket az

Izgalmas hajsza a lóversenytéren 
az Ásványolajgyár sikkasztója után 
A nagy összeget elsikkasztotta, de a rábízott vizumdl.at 

visszaküldte a „becsületes**  sikkasztó
Az Ásványolajgyár igazgatósága tegnap 

följelentést tett a főkapitányságon és elő
adta, hogy Ábrahám Ernőre, a gyár har
mincéves irodaaltisztjére kétezer pengőt 
bíztak azzal, hogv a pénzt vigye a Hermes- 
Bfinkba. Telt-múlt az idő, de Ábrahám nem 
jött vissza, már attól tartottak, hogy valami 

foghúzás után egyre rosszabbul lett, 
csonthártyagyulladást kapott, majd ké

sőbb agyhártyagyulladás Is fellépett.
Augusztus 22-én szállították be az uzsoki- 
utcai kórházba, ahol a sebészeti osztályon 
helyezték el. Az orvosok mindent elkövet
tek, hogy a leányt megmentsék, de az a 
leggondosabb kezelés dacára sem sikerült. 
A leány arca teljesen megdagadt és olyan 

rettenetes fájdalmai voltak, 
hogy legtöbbször eszméletlen állapotban 
feküdt. Szombaton éjszaka fellépett az 
agónia és a szerencsétlen fiatal leány vasár
nap hajnalban meghalt.

A főkapitányság sérülési osztályán Zim- 
mernfann Endre dr. rendőrkapitányt bíz
ták meg a rejtélyes haláleset körülményei
nek tisztázásával. A rendőrkapitány 

elrendelte a boncolást
és intézkedett, hogy az OTI újpesti fog
orvosi rendelőjének alkalmazottait, vala
mint az az orvosnő, aki az injekciót adta és 
az operációt végrehajtotta, sürgősen jelen
jenek meg a főkapitányságon. A boncolás 
eredménye és a kihallgatások befejezése 
után

a rendőrség átteszi az aktákat az 
ügyészségre 

és az fog dönteni a további lépések felől.

emberek. Sajnos ... — mondotta és maga 
elé meredezett. Mintha mondani akart 
volna valamit, de nem folytatta ...

— Igen, hiszem, — mondotta azután
— hogy ez az állapot is egyszer végelér 
önöknél, és megérem, hogy ismét nagy 
lesz az önök szép országa és ismét boldo
gok lesznek benne az emberek. Mert a 
magyarok megérdemlik, hogy boldogok 
legyenek...
Egy katonásan rövid mosoly, egy kéz- 

szoritás és Alfonz intett sofőrjének, aki egy 
másik asztalnál ebédelt és várta urának in
tését.

A Centrál-szálloda előtt pedig százan és 
százan várták a király kijövetelét, akit az
után harsányan megéljeneztek.

Alfonz autójába szállt cs szárnysegédjé- 
vel, Mi randa ezredessel továbbrobogott 
Zágráb felé.

baj érte és telefonáltak a bankba, ahol kö
zölték, hogy Abrahám nem járt ott. Erre

panaszt tettek a rendőrségen.
A főkapitányságról detektívek mentek Ábra
hám Ernő lakására és nyomozni kezdtek. 
Elsősorban is megállapították, hogy Abra
hám Ernő rovottmultu ember, lopásért és 
csalásért már büntetve volt. Megtudták azt 
is, hogy

szenvedélyes lóverseny játékos 
és egyes tanuk szerint éppen akkor is a 
megyeri lóversenypályán játszott. A detek
tívek arra gondoltak, hogy a sikkasztott 
pénzzel ment a lóversenyre. Ezért azonnal 

autóba ültek és Megycrre robogtak, 
közülök néhánvan elállták a pálya kijáratait, 
a többiek pedig átkutatták az egész pályát, 
a személyleirás alapján keresték Abrahá- 
mot, de nem találták meg. Félóráig tartó 
izgalmas hajsza után arra a megállapításra 
jutottak, hogy

Ábrahám a sikkasztott pénz nagyrészét 
már a futamok elején elvesztette és a 

maradvánnyal megszökött,
még mielőtt a detektívek megérkeztek 
volna.

Közben, mig a detektívek városszerte ke
resték Abrahám Ernőt,

a sikkasztó életjelt adott magáról, még 
pedig ugyancsak érdekes formában.

A cég egyik igazgatója ugyanis, mikor Ábra
hám Ernőnek átadták a kétezer pengőt, 
megkérte őt, hogy szerezzen számára jugo
szláv vízumot. Az igazgató átadta Ábrahám 
Ernőnek az útlevelét, valamint húsz pen
gőt a vizumdij fejében. A sikkasztó, aki cl- 
lóversenyezte a kétezer pengőt,

még azon a napon levélben, postán 
visszaküldte

az útlevelet és a húsz pengőt az igazgató
nak.

— Igen tisztelt igazgató ur — hangzott 
a kísérőlevél, — legnagyobb sajnálatomra
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már nem volt időm arra, hogy a vízu
mot megszerezzem, 

a pénz’ r,ic”ékelten visszaküldöm.
A rendőrség valószínűnek tartja, hogy a

Nyáry Miklós Pál grófot 
különös lopás miatt keresi 

a rendőrség
Fodrászmesternek adta ki magát, ingyen 

ondolálást ígért és végül porszivógépet lopott 
a Franzstadt grófja

A főkapitányságon tegnap megjelent egy női 
fodrászszalon tulajdonosa és az iránt érdeklő
dött. hol kell feljelentést tenni egv különös 
ügyben. Megkérdezték tőle miről van szó. Azt 
válaszolta, hogy eltűnt üzletéből egy porszivó- 
gép. Mikor a gyanúsított neve után érdeklőd
tek, a legnagyobb meglepetésre ez a név hang
zott el:

Gróf Nyáry Miklós PáL
Rövidesen kiderült a panaszból, hogv a fod- 

rá színes tér megismerkedett gróf Nyáry Miklós 
Pállal, aki mint magánhivatalnok szerepel. A 
fiatal 27 éves gróf arra kérte a fodrászmeslert, 
engedje meg, hogy egy éjszaka az üzletében el
hasson, mert

különféle okok miatt nem mehet haza.
A fodrászmester — akinek imponált a gróf is
meretsége — meg is engedte ezt. Másnap aztán 
hiába kereste porszivógépét, sehol sem találta. 
Az ügynek különben még aznap folytatása lett. 
Beállított a fodrászszalonba egy leány és a fő
nököt kereste.

_  Én vagyok — mutatkozott be a fodrász
mester.

A lány kételkedve mondotta:
— Dehogy, kérem,
nem ön a mester, a főnök urat én Ismerem, 
tegnap Itt voltam nála az üzletben láto

Két gombaszedő nőt lőtt le 
a veszprémi vadőr 

Anya és leány tragédiája az erdőben
Vasárnap reggel óta a veszprémi ügyész

séget egy halálos kimenetelű és részleteiben 
különös esemény foglalkoztatja.

Horváth Jánosné, egy gazdálkodó fele
sége 17 éves leányával a halárban gombái 
szedett. Már esteledett, amikor hazafele 
indultak, üljük egy részét az erdőn keresz
tül tették meg, majd az országúton halad
tak tovább, közvetlenül nz erdő mellett. 
Egyszerre lövések zajára leltek figyelme
sek. Egymásután

három lövés hallatszott
és a két nő nem tudta, hogy tulajdonképpen 
mi is történik. A közelben senkii sem lát
tak és igy az a gyanújuk volt, hogy bizo
nyára vadorzók tűztek össze a vadőrökkel. 
Az erdős vidéken az utóbbi időben

Igen sok vadorzó bujkál
és napirenden vannak a vadőrökkel való 
csaták.

A magános nők attól tartva, hogy egy 
eltévedt golyó őket fogja érni, egy ideig

egy fa mögé bajiak, majd amikor el
csendesedett a vidék, folytatták út

jukat.
Alig indullak cl, amikor ujból fegyverdör
renés hallatszott és a következő pillanatban

Horváth Jánosné nagyot Rikoltva, esz
méletlenül rogyott össze a földön.

Leánya segítségére akart sietni, de alig ha

és körülnéz, hogy háztartásában mire van sziksép. A mai Időkben 
/{"ll I különösen nélkülözhetetlen egy ló rádiókészülék, mert ene minden
ét 1 £ - 1 Jr*  kinek szükséoe van. Próbálja mén az 5 + 1 lámpás, 7 50-es Orion-

rádiót, báimely szakuzldtuen mindenkinek készséggel bemutatják, 
fytya ■ Orsón htdlcbnpa

,,becsületes'' sikkasztó, aki nem akarta 
megtartani a busz pengő vizumdijat, 

valahol Pestkörnyéken bujkál 
és most mindenütt hajszolják a detektívek.

gatóba,
megígérte, hogy ma ingyen megondolálja a ha
jamat. azért jöttem.

Csakhamar tisztázódott .hogv miféle turpis
ságot követett el gróf Nyáry Miklós Pál. Azért 
volt szüksége a fodrászüzletre, hogy az ingyen 
ondolálás Ígéretével udvarolhasson a leánynak 
és ráadásul ugyanezen a napon, mikor az üzle
tet „kölcsönkérte" — tűnt el a porszivógép is.

A rendőrségen utánanéztek a dolognak és 
megállapították, hogy

Nyáry Miklós Pál gróf neve nem elóször 
szerepelt már a főkapitányságon.

Az arisztokrata családból származó fiatalember
nek nincs állandó rendes foglalkozásé, az 
utóbbi esztendőkben sokat forgolódott a Fe
rencváros szűk utcáiban s akik ismerik, ezen 
a néven emlegetik:

a Franzstadt grófja.
Többször is meggyűlt már a baja a hatóságok
kal és most, hogy utánanéztek a dolgainak, ki
derült. hogy az igazságügyi hatóságokkal folya
matban levő elszámolása van és körözik. A 
rendőrség most

keresi gróf Nyáry Miklós Pált,
hogy a fodrászüzletben lezajlott kaland ügyét 
tisztázhassák.

jolt le a földön fekvő édesanyjához, amikor 
őt is egy lövés érte.

A két nő hosszabb ideig vérben fetrengve 
feküdt a földön. Egy arra haladó gazdál
kodó Inláit reájuk és nyomban értesítette a 
csendőrséget. A csendőrök szekérre tették 
fel és a celldömölki kórházba akarták szál
lítani őket. Az idős asszony anélkül, hogy 
eszméletét egy pillanatra is visszanyerte 
volna, közvetlenül a kocsi elindulása után 

meghalt.
A golyó baltüdejét roncsolta keresztül és 
hátul jött ki. leányt a gyomor táján érte 
a lövés. Állapota súlyos, de remén van élet
ben maradásához.

A csendőrség nagy apparátussal indította 
meg a nyomozást és rövidesen a követke
zőket állapitolla meg:

Giczy János 38 éves vadőr a határban 
vadászott. A vidék teljesen elhagyott és arra 
számított, hogy járókelő nem kerül útjába, 
ö maga csak későbben, csendőröktől ér
tesült, hogy golyója célt tévesztett és ki
oltotta Horváthné életét. Egész testében re
megve, kezeit tördelve hangoztatta, hogy 

véletlen baleset történt,
hiszen nagyon jól ismeri az áldozatot és 
annak családját is.

A vizsgálat most azt igyekszik megállapí
tani, hogv mennyiben felel meg a vadőr 
előadása a valóságunk.
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Huszonktl Msszurássai mesélte 
butién kedveset

por-

ke-

Pária, szeptember 4.
//’M Hétfői Napló tudósítójától.) Meg
döbbentő szerelmi dráma történt tegnap a 
francia f<hárosbun, nhol egy ismert 
crllánkcrcskedő: Joseph Carré

huszonkét késs.'jiriíssal megölte 
hűtlen kedvesét.

A porcellónkereskcdő hét esztendőn
resztül viszonyt folytatott Margucrlte 
(iirandeu nevű varrónővel, aki egy eszten
dővel ezelőtt elhint Párisból s mint kiderült,

vidéken hirtelen férjhezment egy kis- 
lilvuta Inukhoz.

Az asszony röviddel ezelőtt férjével együtt 
Parisba költözött s néhány nap előtt ta 
IáIkozo^i az utcán volt barátjával. Carré 
csodálkozva vette tudomásul a váratlan for
dulatot s kérlelni kezdte a nőt, hogy hagyja 
ott férjét * térjen vissza hozzá. A varrónő 
azonban hajthatatlan maradt.

Gyanús viselkedése miatt 
előállították a főkapitányságra 

Don Antonio Benne spanyol nemest 
A főkapitányáig politikai osztálya kutatja, mit keresett 
Magyaróvár környékén, Frigyes főherceg birtoka mellett 

a gyanús spanyol
Tegnap reggel egy egyszerűen öltözött 

férfit ki sértek a főkapitányság politikai 
nyomozó főcsoportjára.

Hemlöri fedezettel hozták Magyaróvár
ról Budapestre

és egyenesen a főkapitányság politikai osz
tályára állították elő.

Az előállított férfi
Don Antonio Benne spanyol nemes, 

akinek ügyében nyomban megkezdték a 
vizsgálatot és ennek a vizsgálatnak az 
célja, hogy tisztázza ~ 
magyarországi tartózkodásának célját és 
magyarázatot keressenek zavaros maga
tartására.

A magyaróvéri csendőrség lett figyelmes 
n spanyol nemesre, nem sokkal azután, 
hogy a piagy&r határt Ausztriánál átlépte. 
Amikor a csendőrség igazoltatta,

nem tudott megfelelő Igazolványokat 
felmutatni

és útleveléről hiányzott a magyar vízum.

a
Don Antonio Benne

Gyertyánffy Aladár lótenyésztési 
főfelügyelő kellemetlen kalandja 

a gyékényesi határállomáson
Séta közben véletlenül átlépte 

őrök elfogták és
Nagykanizsa, szeptember 4.

(A Hétfői Napló tudósító jónak telefon
jelentése.) Nagy fclliínést keltő súlyos és 
kellemetlen bonyodalomba keverte a vélet
len Gyerlyánfjy Aladár lótenyésztési főfel
ügyelőt, aki a migykanizsai méntelepen tel
jesít szolgálatot.

Gyertyánffy tegnapelőtt délijen Kapos
várra indult vonaton rokonlAtogatásra.

Gyékényes határúllomáaoii leszállt,
hogy megvárja a legközelebbi, Kaposvár 
felé induló vonatot. Két óra hosszat kelleti 
várakoznia a kaposvári vonatra, hogy az 
idői ellöllsc,

sétára indult,

Engedélyezték a

BIGINT

A tündér! revüben 
a muzsika: 
Hrodsxky Miklósé, 
a szöveg: 
Kellér Dezsőé, 
a rendezés: Jlmmyé, 
a dekoráció: Erlcé.

Attrakcióink:
Ileinhardt AJaxal

a két Latabár
Aazlalrendolés telelőn: 141—87

Tegnap este újból találkozott Carri volt 
barátnőjével s mikor megint csak vissza- 
tHasitolta a porcellánkereskcdö könyörgé
sét — a kereskedő hirtelen

zsebéből egy élesre fent konyhakést 
rántott elő é« a nőre támadt.

Nem kevesebb, mint huszonkét borzalmas 
sebet ejtett a nő mellén és altestén és mi
kor a szerencsétlen teremtés véresen a föld
re rogyott,

a merénylő ráugrott
s tovább folytatta vandál vngdalkozását.

A kihívott mentőknek már nem akadt 
dolguk —

Margucrlte Girondén percek alatt 
elvérzett.

A rendőrök az összcsereglctt tömeg segítsé
gévei csak nagynebezen tudták a véres kés
sel hadonászó embert megfékezni s a rend
őrállomásra kísérni.

Don Antonio Benne elfogalása pénteken, 
éppen Alfonz spanyol exkirály magyar
országi tartózkodása alatt történt, még 
|Mdig

az exkirály rokona, Frigyes főherceg 
magyarországi birtokának közelében.

Don Antonio Bcnnet a politikai osztály 
egyik detektivszobájába kisérték, ahol ki
hallgatták. Kihallgatása során kereken

tagadja, hogy politikai jellegi! célokból 
jött volna Magyarországra.

A kihallgatását, amely spanyol tolmács 
segítségével folyik, egyelőre még nem fejez
hették be. A rendőrség minden körülményre 
kiterjedő vizsgálatot tart és rövidesen meg
állapítja,

vájjon egyedül érkezett-e az ország 
területére, volt-e más egyénekkel kap

csolata
és csak ennek tisztázása után döntenek 
továbbiakról.

a

kézitáskájával a 
Gondolataiba mé-

átlépte a határ-

a határvonalat, a szerb határ- 
Belgrádba vitték
előbb azonban megkérdezte a vasúti ven
déglő pincérét, meddig szabad sétálnia. 
A pincér a semleges zónára mutatott. Gyer
tyánffy főfelügyelő kis 
kezében sétára indult. I 
lyedve, ugy látszik,

nem vette észre, hogy
vonalat

és szerb területre került. Ebben a pillanat
ban előugrott egy szerb határőr és fegyver
rel a kezében megállásra szólította Gyér- 
tyinllyl.

A főfelügyelő igyekezett kimagyaráz
kodni. Közben azonban a határőr sípjába 
fújt, mire elősiettek a társai,

közrefogták éa az őrhárukba kísérték 
Gyertyánffyt.

A főfelügyelő az őrházban hangoztatta, 
hogy puszta véletlenségböl történt, hogy 
elnézte a határvonalút. A határőrók azon
ban nem fogadták el ezt a magyarázatot 
és röviddel az előáilitása után

Belgrádivá kísérték Gyertyánffy Aladárt.
Az előállításnak szemtanúja volt a gyéké
nyesi víztorony őrszeme. Látta, amint

A FÓRUM
el«5 Idol rendkívüli Hímje:

UDVARI BÁL
Premier: 
szerdán!

Operett Johann Strauss gyönyörű zenéjével. 
Főszereplők:

LYEE PERRY, PAUL HÖRBI- 
GER, GRE1L THEIMER. 
MICHAEL BOHNEN

A régi nobilis meghitt hangulat 
Azujműsorsok fényes meglepe

tése várja önt

.párisién GriiL.
Szepíember 1 ótaiamétaPaulay Ede-utcában

Gyertyánffyt az őrházba vitték, mire jelen
tést tett az esetről a gyékényesi magyar 
határrendőrségnek, amely továbbította a 
jelentési a külügyminisztériumba.

Gazdasági körökben nagy várakozással 
tekintenek Gratz Gusztáv Csehszlovákiát 

tárgyalásai elé
Gazdasági körökbe^' ’ '» nagy érdeklődéssel

várakozással beszelnek azokról a tár
gyalásokról, amelyeket Gratz Gusztáv nyu
galmazott külügyminiszter folytatott az ille
tékes csehszlovákiai tényezőkkel a külön
böző magyar mezőgazdasági termékek elhe
lyezése ügyében. Gratz Gusztáv abbeli el
gondolása, hogy a velünk szerződésenkivüli 
állapotban lévő Csehszlovákiába mezőgaz
dasági termékeinknek piacot teremtsünk, 

méltán kelt feltűnést az ország gazda
sági köreiben.

Tekintettel arra, hogy Ausztriával is szer
ződésen kívüli állapotban vagyunk, nii sem 
fontosabb, minthogy a velünk szemben 
gazdaságpolitikailag tartózkodó államokkal

Az- összes magyar ifjúsági 
szervezetek egy — táborban
A Magyar Ifjúság Országos Kongresszusának 

előkészületei
kiold ndkül.

A megjelent 18 különböző ifjúsági szervezel 
kiküldöttei közül ezután a Független Kisgazda
párt ifjúságának képviseletében Körmendy Fe
renc. a Diplomás blokk megbízásából fíadnay 
László, a Magyar Polgári Blokk nevében Kun 
Miklós, a Szociáldemokrata Párt, és aSzakszer- 
vezeti Tanács ifjúságának képviseletében Sza
kosíts Antal, ft Nemzeti Radikális Párt részéről 
Kibédg Albert szólaltak fel. Majd Pünkösii 
Andor mondott beszédet. Végül a Márciusi If
jak, a Széchenyi Társaság s más egyesületek 
képviselői jelentették be csatlakozásukat. Az 
értekezeten

elhatározták, hogy a kongresszusra a még ' 
hiányzó ifjúsági szervezeteket Is meghívják. •
A Magyar Ifjúság Országos Kongresszusának 

központi irodája egyébként Andrássy-ut S. st. 
alatt működik, nhol nnponta d. e. 10—t-lg és 
d. u, 5—7-ig szolgálnak felvilágosítással a kü
lönböző ifjúsági szervezeteknek.

nagyszabású
gazdasági válság olyan közös megmozdu- 
késztelte az ifjúságot, amely eddig példa

A
lásra ..... „. , ____„ ___ „
nélkül áll. Valóban el lehet mondani erről a 
szervezkedésről, hogy a legtávolabbi politikai 
és világszemlélet! álláspontot képviselő ifjúság 
is találkozik benne. Az egyes ifjúsági egyesü
letek vezetői elhatározták, hogy

előkészítik a magyar Ifjúság országos kon
gresszusát,

amelyen minden ifjúsági egyesület és politikai 
párt ifjúsági csoportja résztvesz.

Vasárnap tartották meg a Magyar Mezőgaz
dasági Társaság tanácstermében

a kongresszust előkészítő értekezletet, 
amelyen Schuchtár Pál dr. korelnök megnyitója 
után Karczag Imre fejtelte ki a kongresszus 
célját:

— Az ifjúság kizárólag egy uj és helyes 
szellemű gazdasági program keresztülvitelében 
találhatja meg életlehetőségeit,

világnézetre és pártárnyalatokra való te-

Littke Kálmánná ellen vádiratot 
készített az ügyészség

Littke Káljnánnc bűnügyében a tábla dön
tése óla sem szünetelt a vizsgálat. Az ítélőtábla 
tudvalévőén jogerőre emelte a vizsgálóbíró és 
a vádtanács szabadiábrahelyező végzését és 
ezzel az ügyészség felfolyamodását, amely -i 
szabadlábrahelyezés ellen szólt, végérvényesen 
elutasította. A királyi ügyészségen ettől füg
getlenül folytatják a vizsgálatot, a már szabad
lábon lévő Littke Kálmánná ellen és

kötetekre terjedő aktacsomót kell áttanul
mányozni a referens ügyésznek.

Ezek az aklnkötegek azokat a kihallgatás! 
jegyzőkönyveket tartalmazzák, amelyeket eddig 
Littkéné és a tanuk mondottak tollba, a rend
őrség, a vizsgálóbíró és nz ügyész előtt. Csak- 
nem száz különböző vallomást kell áttanul
mányozni nz ügyészségen, nmig ujabb fontos 
fordulóponthoz érkezik a vizsgálat. Értesülé
sünk szerint az ügyészségen nagyjából inár el
készültek a vallomás! jegyzőkönyv-ok és egyéb 
iratok áttanulmányozásával és

a referens ügyész már hozzákezdett vád- 
Iratának megszerkesztéséhez. A királyi 

ügyészség Littke Kálmánná ellen szándé
kos emberölés büntette elmén ad vád

iratot.
Vi^zoüt Littkéné védői ugyancsak terjedelmes

A külügyminisztérium táviratban Inter
veniált Belgrádiján i«

;i kellemetlen kalandba keveredett Gyet- 
tydnffy Aladár kiszabadítása érdekében.

megértessük azt, hogy
a magyar mezőgazdasági terményeknek 

nemcsak egyfelé vezet az útin.
A mostani nyári szezon alatt is meggyőződ
hettek a csehszlovákok és az osztrákok 
arról, hogy a magyar gyümölcs akadályta
lanul helyeződött el a német és londoni 
piacon.

Ha Gratz Gusztávnak sikerül a cseh
szlovák érdekelt körökkel a magyar bevitel 
iránti érdeklődést felkelteni, akkor

ennek nemcsak Csehszlovákia. hanem 
Magyarország Is előnyeit látja, 

mert megteremti azt az atmoszférát, amely
ben lehetséges lesz Csehszlovákiával végle
ges kereskedelmi szerződést kötnünk. .

kifogást nyújtanak be a vádirat ellen a vád
tanácshoz, ebben azt fejtik ki, hogy 

védencükkel szemben a vád fenn nem tart
ható és kérik az eljárás megszüntetését.

Littkéné ügye tehát a vúdtanács elé kerül, s 
itt döntenek majd arról, hogy vád alá helye-, 
tik-e Littke Kálmánnál, vagy pedig megszün
tetik ellene az eljárást. Amennyiben az ügyész
ség vádiratának helyt adva vád alá helyezné, 
a vádtanács Littkénét, ugy a büntetőtörvény'*,  
szék főtárgyalásra tűzi ki az ügyet. Ez azoi> 
bán még hónapokat vehet igénybe, ugy, hogy.

legföljebb ez év végén kerülne főtárgya
lásra az ügy.

Liliké Kálmánná egyébként most már teljes' 
nyugalommal és higgadtan várja ügyének ' 
fejleményeit.

Nemrég elköltözött Szent Jánosiért laká
sából és az Irányi-utca 1. szám alatt V 

bérelt kétszobás lakást.
és a háztulajdonol, Ríni lakásának bérlője ______

között tudvalevőén per folyik, mert az u] 
bérlő követelte, hogy a háztulajdonos aíók-' 
nak a rcvolvergolyóknak 
el, amelyek nttmaradtak

n nyomait távolítsa 
.. Littkéné ^kásának 

falában. Ebben a perben a központi járásbiró*;  
ság ezen a héten tartja meg a tárgyalást,

Szeptember 1-tól
Ismét

CSÁKVÁRY DUÓ
Budapest kedvencei

CAPRI.
Podmaniczky ucca 8
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Kik nyerték
„Döntsön a kártya-. regény-keresztrejtvény 

versenyünk díjait?
Kir. közjegyző jelenlétében ejtettük meg a sorsolást

1—1 doboz römlkártyát nyertek:
Nagy. Tinor. Budapest, Szt. Domonkos-u. 19. — Mó

czár Gyula Pesterzsébet, Elód-u. 57. — Belenta Berta
lan. Békéscsaba.
1—1 nagy vegyes hentesárucsomagot nyertek:

Hajdú Jenóné. Budapest, Szent László-u. 32. _ Schiess. 
ier Viktor, Budapest. Soroksári ul 114. Rokkantház. — 
Magner Sándor, Budapest, István-ut 10. — Kiss Ervin. 
Budapest. Nádor u. 17. — Schneider Miklósné. Buda
pest. Sziv-u 33. — Benkő Lajos. Peslszenllőrinc, Ál
lami lakótelep, r- Mande.l Sándorné. Sziv-u. 8. — Szabó 
Mária. Budapest, Thököly-ut 25. — Donátb Ernőné, 
Budapest, Kazinczi-utcn 7. — Gross Józsefné, Budapest. 
Mária Valéria-ujtclep 20—166.

1—1 bronz clgeraftaeloltót nyertek:
Bárczai László, Budapest. Vll., Kertész-u, 33. —

Dvutsch Zoltán, Budaest, VII., Csengery-u. 45. — Ma
iina József. Széphalom, Zrinyi-u. Kató-lak. — Rónai 
László Balassagvarm-' — Dobrovich Sándor. Gvőr- 
szentiván. — Kertész Ferenc. Budapest. Krisztína-körul 
12. — Wieder Bandi. Budapest. Baross-utca 92. _ Lich- 
tenstcin Ernő. Budapest, Lázár-u. 8. — Monkhardt Béla. 
Budapest. P.atthyány-u. 37. — Brozik Gyula. Alberti- 
Irsn. — Dióssy Ágoston. Dunaharászti. — Wéber Erna. 
Szolnok Gorove-u. 9. — Kelemen József. Budapest. 
Ráday-u. 5. — Schotz Kornél, Nyírbátor. — Fuchs Fe- 
rencné. Budapest. Nürnberg-u. 9.

1—1 plng-pongjátékot nyertek:
Steiner Ferenc, Budapest. Katona József-u. 21. —

Stern Kató és György. Budapest. Váci-ut 157. — Komlós 
M. Tibor. Budapest. Fövény-u. $. — Schwarcz Endre 
Rákosszentmihály, Sándor-u. 1. — Mikes Tibor. Buda
pest. István ut 10. — Kellner Tibor, Budapest Podma- 
niczkv-u 43. - Forgács József. Kispest, f’liői-ut 32. - 
Racskó Erzsébet, Sashalom. Ándrássy-ut 45. — Ifj. 
Neumann Béla. Budapest, Ernő-u. 17. — Lledl Emmy. 
Budapest. Városház u. 3.
6 fényképfelvételre jogosító utalványt nyert: 

Marbnch László. Budapest, Liszt Ferrnc-tér 4.
1 asztalközép és 1 futóteritőt nyert:

Papp Gizella, Berettyóújfalu.

1 női bőrtáskát nyert:
Onody Pálné. Nyíregyháza. Uj-u. 25.

1—1 női gobelintáskát nyertek:
Rónai Erzsi, Budapest Hunyadi-tér 3. — Grosz Etus 

Újpest, Klauzál-u. 28. — Glücklich Klára. Budapest. 
Baross-tér 20. — Michr.ai Gyuláné, Aréna-ut 44.

1—1 asztalterítőt 6—6 szalvétával nyerlek:
Nyirák Béláné, Szombathely, II. Dohányáruraktár.

— Stolavecz Katica. Budapest, Tompa-u. 30. — Karakas
Zsigmondné. Budapest, Fels5°rdősor 16—18. — Mé
száros Miksáné, Alsógöd. Pesti-u. 4. — Tóth Aranka. 
Budapest, Molnár u. 19. — Pintér Mihálvné. Budapest. 
Újlaki rakpart 27. — Schuck Józsefné, Budapest, üllői
ül 124a. — Polónyi Berta. Nagykáta. — Vámos Klári 
Budapest. Homok-u. 8. — Járossy Gizella. Budapest, 
Ernő-utca 17. — üzv. Abafly Gyuláné, Arad. Str. Balasa 
145. — Sándor Böske. Budapest, Akácfa-u. 11. — Weisz 
Adolf, Sátoraljaújhely, Kazinczy-u, 29. — Bereezky
Gyógyszertár. Mezőbcrény. — Littmann Latos. Budapest. 
Erzsébet-tér 4. — Krámcr Snn.uné. Budapest. VI.. Liszt 
Feienc-tér 10. — Dr. Stolcz Zsigmondné, Bpest, 1., Schwei- 
del-u. 41. — Dr. Lakner Artúr. Budapest. Csákv-u. 20.
- Takács Károly, Kispest. Álmos u. 7. — l uhrmann 

Rcné. Budapest, Kerenesi-ut 36. — Sebők Vilmosné.
Szikszó. Szabó Aladár Budapest. Verseny-u., MÁV. 
autógarázs. — Pintyőke Ilona. Budapest. Szentlászló-ut 
97c. — Cseh Pál. Budapest. Paulay Edeu. 65. — Kohlt 
Hús. Budapest, Akácfa-u. 54. — Dr. Stein Jánosné. Bu
dapest. Pongrác-ut 17. — Dr. Hőfer Vilmosné, Győr 
Korvin-u. 32. — Dr. Kovács Gézáné. Budapest. Ollői-ut 
31. — Kiss László. Szombalb'-’y. Rákosi Jenő-utca 30.
— Boaányi Károlyné. Budapest. Bimbó u. 15.

1—t bridzsasztnlterltőt 4—4 szalvétával 
nyertek:

Kirchmey Félixné. Budapest. Trefort-u. 4. _  Czelslw
Richárd. Újpest, Kassai-ut és József-u. sarok. — 
Brichta Margit, Budapest. Erzsébet királyné-ut 104. — 
Totola Frigyes, Nagykanizsa, Vörösmarty-u. 59. — Korá
bbon. Klára. Budapest, Rottcnbillcr-u. 35. — Egri Kor 
néiia, Budapest, Lágymányosi-ut 6. — Székely Annus. 
Budapest, Vámház-körut 4 — Füredi Piroska. Rákospa
lota, Horthy Miklós-ut 42. — Meliskó Vilmos, Szent 
Imre gyógyfürdő. Budapest. — Imrch Sámuel. Monor. — 
Bcneschovszky Gizella, Budapest. Alsóerdősor 5. —
Fodor Béláné Budapest, Honvéd-u. 10. — Kellner Magda. 
Budapest, Hernád-u. 33. — Dr. Ecsedy Péter, Sátoralja
újhely. — Dr. Vidacs Gyuláné. Budapest, Mecset-u. 10
— Csányi Károly, Veszprém. Vass József-u. 8. — Tóth

Végre döntött a kártya, illetőleg döntött a 
■óra!

Három hónapon keresztül tartott az izgal
mas érdek ló les. hogy vájjon kik lesznek azek 
e szerencsés pályázók, akik a teljesen újszerű 
rejtvényversenyünk szebbnél szebb, komoly 
értékeket képviselő ajándéktárgyait elnyerik.

A programra szciod augusztus 31-én d 'li 1 
órakor folyt le

a sorsolás dr. Horváth Kamilló kir. 
közjegyző jelenlétében,

melyen a pályázati feltételeknek megfelelően 
eldőlt, hogy kik lettek a boldog nyertesek.

A verseny 12 hete alatt sok tízezer pályázat 
érkezett szerkesztőségünkbe, mig végiéül 2566- 
an voltak olyanok, ak:k között a sorsolást 
meg kellett ejteni.

A kir. közjegyző a letakart urnából, ahová 
a pályázatokat nyilvántartó kartotékokat 
teljesen összekeverve elhelyezte, «orrcnd 

szerint a következőket húzta ki:

A győztes 
REINPRECHT JÓZ EF

Budapest, X., Liget utca 38.
lett, akinek éléskamráját minden elképzel
hető jóval a „Hétfői Napló*  tölti meg. 
A második dijat, egy hatalmas föl- 

dönálló gyönyörű állólámpát

Blau Izidor
Budapest, V„ Llpót-körút 25, nyerte.

1 weekendsátrat nyert: 
Mayer Károly, Budapest, Kőbányai Serfőző rt 

1—1 gramofont nyertek:
Grosz Árpád, Budapest, VII., Murányi-u. 41.
Hirschbock Róbert, Budapest, VI., Desscvvffy- 

totca 4.
Boros József, Budapest, V., Bálvány-u. 16. 
Mika Ferenc és neje, Szentendre.

1—1 márvány asztalilámpát nyertek:
Dr. Feicht Károly, Budapest, Lovas-utca 26. —

Pilffy Aladár, Budapest. Nemzeti Bank
1—1 márvány iróasztalkészletet nyertek:

Hölzl Ferenc, Újpest, Lőrinc-u. 33. — Dr. Stromf
Artúr, Budapest. VII., Bethlen-tér 3.

1—1 rádióasztalt, székkel együtt, nyertek:
Helia Lajos. Pestújhely. Gróf Kkbelsberg-u, 3. — Bi

hari Ferenc, Budapest. VII., Sip-u. 7. — Kohn István. 
Budapest. VII., Akácfa-u. 57. — Danzingcr Jenő. Buda
pest. VI.. Kmetty-u. 17. — Nagy Imre1. Budapest. IX.. 
Haller-u. 7. — Sebessy László. Budapest, VII., Akácfa- 
iltca 57.

1—1 asztali lámpát nyertek:
Kasza Ferenc, Csepel. Mezó-u. 30. — Dr. Statter Már

tonná. Budapest. V., Lipól-körut 2. — Molnár Györgyi, 
Nagykanizsa, Csengcri-u. 71. — Leitner Klára. Budapest 
VII., Bottenbiller u. 35. — Bahrach Imre, Budapest. 
Vll., Klauzál-u. 33.

1 férflbőrtárcát nyert:
Schwarz Imre, Budapest, VI., Gr. ZIzhy Jenö-u. 43.

1—1 márványhamutartót nyertek:
Mateicska János, Szolnok, Cukorgyár. — Bérezi Imre. 

Budapest. Vll., Thököly-ut 174. — Dr. Spiegel Ármin 
főrabbi, Esztergom. — Dr. Bapcsánk Vilmos, Budapest. 
Alsóerdősor 6. — Dr. Tompa Andor. Aporka. — 
Decsicj Mihály. Budapest. Honvédelmi Minisztérium 10.
— Kiss István. Győr, 11. V. pályaudvar. — Boros Béla, 
Tokaj. _ Majos László. Budapst. Vili., Prátcr-utca 69-
— Dr. Kardos Imre. Novisad, Vilsonov trg. 7.

1—1 márváuyalapzaton álló bronzszobrot 
nyertek:

Toró Tiborné, Kaposvár. Tallián-utca 46. — Hercz 
Ernő, Bákospalota, Honvéd u. 8. — Hűbérik Dániel, Bu
dapest, Horthy Miklós-ut 24 —26. — Stöckl István, Buda- 
Kst. I. Budaőrsi-ut 16. — Dr. Mátbé Lajos, Kisujszál- 

i. — Jámbor József, Budapest, V„ Hollán-u. 3. —
Kcmpfr\er Kálmán, Budapest, V., Sammelweis-u. 14. — 
Horváth Béla, Törökbálint. — Hónai István, Balassa 
gyarmat. — Ifj. Horváth Rezső. Budapest, Liliom-u. 50. 
— Cseresnyés József, Balatonalmádi. — Dr. Pláner 
Lászlóné, Budapest, Tavaszmezó-u. 2. — Neumann Ár 
pád.' Budapest. Margit-körut 50. — Dr. Oroszi Ferencné, 
Kalocsa, Haynald-u. — Dr. Kalocsai József, Székesfe
hérvár. Sár-u. 1.
1—1 rádiókészüléket, detektorra! és 1 pár fej

hallgatóval nyertek:
Berán Nelly, Budapest. Vll.. Negydiófa-u. 32. — Már. 

kus Hpzső. Ózd, Acélgyár. — Kun Miklós, Pesterzsébet. 
Jókai Mór-u. 97. - Delkin Árpád. Budapest. Lajos-u. 
92. — Pajor Gyuri, Budapest. Kirú’v-u. 26.

1—1 ékszerkazcltát nyertek:
Kunsztek Mária, Budapest. Mária u. 4. — Sleiner

György. Újest Kossuth-u. 70. — Schlcslnger Klára. Bu
dapest, Vll.. Dcmbinszky-u. 30. — Kádár Sándor. Gyomn. 
— Schwartz Flóra, Pécs, Fercncick-u. 19. — Grosz An- 
derné. Budapest, VII., Wesselényi-u. 58 - Kovács Ma
rika. Tapolca, Drogéria. - Dr. Györgyné. Halász 
Ilonka, Pécs, _  Dr. Fogarossy Victorné. Budapest. 1.
Orlay-ut 3. — Székely Hédi. Heves.

1—1 ezüstöngyujtót nyertek:
Tordai István. Rerrenrre. — Moksony Ernő. IArinczI. 

— Doró Géza, Tatatóváros. - Horváth Sándor, Rákos- 
Bslota, Vőrösmarty-u. 19. — Kocbis Béla, Budapest, 

otond-u. 10. — Schlcslnger Imre. Pécs. Szlnház-tér 2 
1-1 ezüst fésükéazlelet nyertek:

Janky Viktorné, Albertfalva, I. utca 5. — ^ojozs
Adél. Budapest, Wcaaelényi-ulca 18. — "acbsler UU. 
Budapest. Margit-körut 26. - Dr. Boér Pálné. Gyön- 
»yös. KAlvária-u. 10. - Kelen Anna. Budapest. K o- 
Uld-n. 10. - Mandula Manci. Miskolc. Csabai kapu 10.

1—1 doboz brldzskártyát nyertek:
Hatsehok József. Budapest. Lónyay-u. 19. — Hofbaver 
Gusztáv. Balassagyarmat. - Uniós Ferenc. Budapest. 
Grill ut 1.*.

Utóidény-árak a

margitszigeti 
Palatínus 

stramüOrdOben.
SwotembAr hl 1-tői ketdődöleg * RtrandfílMŐ- 
jegyek Am eitőrt nn^re ugy hétköznapon, mint 

éa ünnepnapon t. peng >.

Zsiga Eszter, Bonyhád. _ Kovács Anna. Kispest, Kos
suth Lajos-u. 116. — Rakovszky Mária. Bpest. Agárdi-ut 
ld. — llj. Korén Ferenc. Budapest. Dorottya-u. 6. —
Schausz Györgyné, Budapest, Ranolder-u. 7b. — Gombás 
Gizella, Zalaegerszeg. — Prohászka József. Debrecen. 
Bethlen u. '4. — Mádi Kovács Lili, Budapest. Kossuth 
Lajos-u. 1.
t—1 teljesen elkéázHeií gobeiinképet nyertek:

Horváth József, Nagykőrös. — Dr. Biró Béláné, Bu
dapest. Horthy Miklós-ut 30.

1—1 gobeiinképet anyaggal nyertek:
Takács Ella, Rákospalota, Földvári u. 18. - Kiss 

Ernőné, Palotauiíalu, Vasvári Pál u. 7 — Kovalcsik 
Aranka. Budapest, Bulcsu-u. 15. — Krakker Mária. Bu
dapest, Ceglédy-ut 5—7. — Bajor Lulu. Budapest. Vác.i- 
u 12. — Dr. Szeremley Emilné. Miskolc. Kossuth-u. 3 
_ Huszcrl Lívia, Budapest. Király-u. 6 — Novolhnv 
Margit Törökszentmiklós. — Gráf Zoltán, Budapest. 
Wesselényi-u. 13. — Horváth Erzsébet. Budapest, Ki 
rály-u. 38. _ Kállay Álgdár. Dudapest, Donáty-u. 22
— Lévay Anna, Kecskemét. N'agvkórösi-u. — Sebessy
Lászlóné, Budapest. Akácfa-utca 57. — Lanrismann Sá
rika Budapest. Lengyel-u. 45. — Szidon Ernő, Buda 
pest. Angyal-u 4. — Mantcl Laios, hudanest, T'sza 
Kálnián-tér 6. — Naschitz Ágnes. Temesvár, HL, Begabal 
sor 5 — Mischkovszky Fcrcncné, Budapest. Szigetvári
utca 18. — Sárvári Vermes Magda. Budapest, Péterffy 
Sándor u. 19. — Reich Jenő, Budapest, Lujza-u. 1. —
Franki Gizi, Pápa, Főtér 12. — Berényi Erzsi. Budapest, 
Markó-utca 27. — Baracs Bori. Budapest, Mecset-u. 8

1—1 diszpárnát nyertek:
Dr. Veres Dénes. Soltvadkert. — Kovács Julianna. 

Budapest, Aréna-ut 63. — Kinneth Viktor, Pécs, lleim 
P.-utca 4. — Popovcsák Júlia, Csillaghcgv. — Hóbor 
Ilonka. Budapest. Nagyfuvarosa. 25. — Fischer Grete. 
Pécs, Széchenyi-tér 16. — Tóth Magda, Budapest. Fö-u. 
40. — Szabolcsi Márton, Salgótarján. — Dr. K. Tóth 
Mihály. Debrecen. Iparkamara. — Fricd Lajosné, Buda
pest. Tátra u. 12a. — Ledovsz.ky Hédy. Budapest. Dem- 
binszky-u. 19. — Frisch Sándorné. Budapest. Vörös
marty u. 4. — Frank Sándorné. Budapest, Hajtsár ut 
72c. — Nagy Endre, Eger, Tclekessy-u. 6. — Bcrendlk 
István, Budapest, Munkás u. 13. — Weisz Helén. Buda
pest. Eiemér-u. 37. — Márton József. Szolnok, Város
háza. — W’eiszhaus Ernő, Budapest, Váci-utca 52.

1—1 asztalküzépteritőt nyertek:
Friedniann Ilonka, Budapest. Dob-u. 34. — Dr. T.*sskó  

József. Kevermes. — Kálóczi Jruó. Csepel. Mezó-u. 30
— Szigeti Margit. Budapest. Alkotmány-u. 2. — Haas
Dezső, Budapest, Dembinszky-u. 47. — Erényi Aranka 
Budapest. Lipót-körUt 21. — Lukács Gyula, Budapest 
Csáky-U. 49. — Ladányi László. Budapest. Kertész-u 
29. — Salkovszky Mihály. Rákospalota. Kacsa-u. 32 —
Weisz Artúr. Füzesabony. — Dr. Vállas Lajosné, Buda
pest. Hidegkuti-ut 60. — Schwarcz Fcrcncné. Budapest. 
Atlila-u. 51. — Kiéin Árpád, Újpest. Károlyi-u. 27.

1—1 fulólerltői nyertek:
Ceglédy András. Debrecen. Szent Anna-u. 7. — Várnai 

Tibor. Budapest. Aréna-ut 84. — Kántor Magda. Buda
pest. Futó-u. 18. — Pápai Imréné, Budapest. Alpár-M 
6. — Kovács Jakabné, Kispest, Dobó Katica-u. 18. — Dr. 
Itcinitz Jakab, Budapest. Danijanich-u. 49. — Káldorv 
Ibv. Budapest. Visegrádi-u. 60. — Krausz Edit, 8»'nt- 
endre. Deák Ferenc-u. 11. — Dr. Illés Ernőné. Szécsény
— Varga Lajos, Irsa. — Palofássy László, Budapest 
Dohány-n 74

A külföldi és vidéki nyertesek részére az 
ajándékokat legkésőbb f. hó 15-ig postán fog 
juk elküldeni. A budapesti és környékbeli nyer 
teseket kérjük, hogy a nyeremények átvétele 
céljából kellő azonossági igazolás mellett f 
hó 5-én, 6-án, 7-én és 9-én, hétfőn, kedden, 
szerdán és pénteken d. u. 3—7 óráig, 8-án csü
törtökön pedig d. e. 9—12 óráig szerkesztősé
günkben (VII., Erzsébet-körut 4. I. em.) jelent
kezni szíveskedjenek.

Ezzel pedig lezárult a Hétfői Napló má
sodik rejtvényversenye is, hogy méltó utód
jának,
a ma kezdődő „Minden tizedik nyer*  C. aj 

keresztrejt vény versenynek
adja át helyét.

Minden pályázóját és olvasóját ez alkalom
ból szeretettel üdvözli

a HÉTFŐI NAPLÓ 
szerkesztősége

Véres hajnali rablótámadás 
Kispesten

Két útonálló letitUtt és kirabolt egy gazdát 
Autós üldözés után elfogták a tetteseket

Vasárnap hajnalban három óra tájban 
vakmerő rablótámadás játszódott le Kispes
ten az Üllői-nt és Mátyás király-utca sarká
nál. Búzás Mihály <36 éves gazdálkodó a 
vasútállomás felé tartott, hogy a kora reg
geli vonatot elérje, amikor két egyszerűen 
öltözött férfi állt elébe és rákiáltott, hogy 
adja át pénzéi és értéktárgyait. Búzás, ellen
kezett, mire rátámadtak,

agyba-főbe verték, földre teperték és a 
zsebében lévő 54 pengőt, valamint órá
ját, zsebkését elrabolták, azután elme

neküllek.
A vérben fetrengö emhér segélykiáltozá

saira előkerült Miskó Kálmán rendörlörzs- 
őrmester, aki a közelben telj^itétt szolgá
latot A rendőr figy arra haladó taxit állított 
meg és

autón üldözőbe vette a menekülő uton- 
állókat.

Izgalmas hajsza után sikerült is mind
kettőt elfogni és összekötözve előállította 
őket a kispesti kapitányságra.

Itt megállapították, hogy Frank Henrik 
35 éves állásnélküli asztalossegéd és Kalmár 
Gyula 28 éves vasesztergályossegéd támad
ták ineg a gazdálkodót. Kihallgatásuk alkal
mával

beismerték,
hogy ők követték el az utonállást s azt ad 
Iák elő, hogy már hosszabb ideje állás nél
kül voltak s mivel semmi keresethez nem 
tudtak jutni, napokig nem ettek s lakásuk 
sem volt, kétségbeesésükben határoz
ták el a rablást. Mindkettőjüket előzetes le 
tartóztalásba helyezték.

őszi LaKberendezfisi Vásár
a IV. Országos Kézművesipari Kiállításon 

4SO modern tervexésü sxoba
TUmdrdok uj, praktikus hástartdsi cikk

k^llagyszera vásárlási alkalom
0S5k IparC8amok Egész nap nyitva! Belépődif 60 fillér
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vasraverve Meztette fiat egy lános- 
halmai lettes

a 32 íves ember halaié mán derült esek ki az apa berzaimas tette
Jánoshiilma, szeptember 4.

<4 Hétfői Napló tud ónt ójától) Érdekes 
Mnügyben folytat nyomozást • jánoshalmi 
camdorxg, amely az emberi eldnrvultság 
egy megdöbbentő esetét derítette ki.

Detáry József 00 éves jánoshahna-kis- 
»«lei lakos megjelent dr. fíapp Jakab köz
ségi orvosnál és előadván, hogy István nevű 
82 éves gyengeelméjű Ha meghalt és 
engedélyt kért az eltemetésre. Az orvos meg
vizsgálta a feltűnően vézna halottat s annak 
hátán és fején gyanús sérüléseket, ezenfelül 
Sok véraláfutásos, kék-zöld sebhelyet talált 
ft karján, az árván és a lábán is. Deiáry 
József beismerte, hogy fia nem állott orvosi 
kezelés alatt halála előtt. Ezek után a köz
ségi orvos nem adta meg a temetési enge
délyt, hanem a csendőrséggel lg közölte az 
etetet.

A csendőri nyomozás 
gakat derített ki. Kitűnt, 
gyakran

napokon át bilincsben, 
tóttá

szerencsétlen, gyengeelméjű, vézna alkatú 
flát a háznál, sokszor

sápokig éheztette 
és kötéllel verte a magával tehetetlen 32 
éves fiatalembert.

Deiáry József azzal védekezett a csend

megdöbbentő dob 
hogy az apa igen

Íáncraverve tar-

Leleplezték az Albrecht-levél“ íróját
A Uvél kézbesítője, Tér Mateosov NikoUj gyártotta a levelet

Heteken keresztül vnlósággal izgalomban 
taTtotta az egész közvéleményt az a rejté
lyes levélhistória, amelynek középpontjá
ban Albrecht királyi herceg állott. A főher
ceg annakidején bűnvádi feljelentést tett 
az Ügyészségen a ebben bejelentette, hogy
— egy hozzájuttatott levél tanúsága szerint
— merénylet készül ellene. A merényletet 
néhány Budapesten tartózkodó orosz emi
gráns tervezte, mondotta a feljelentés. A 
nyomozás napokon keresztül folyt, renge
teg oroszt hallgatlak ki, közöttük a tolonc- 
házban őrzőit Fechtner fivéreket, de csak 
azt sikerült megállapítani, hogy

•3 egén merényletterv a*  egymással 
ellenségeskedő orosz emigránsok bOMzn- 

müve.
Most aztán Igen érdekes és egészen vá

ratlan fordulat következett ebben a rejté
lyesnek látszó ügyben s tisztázódott mindaz, 
ami eddig oly rejtélyesnek látszott.

A hatóságok ugyanis továbbfolytatták a 
nyomozást, miután az ügy körül támadt iz
galmak elcsendesedtek s ennek során álla
pították meg, hogy tulajdonképpen ki áll

Szélhámos „pílótagróf" kalandozásai 
Nagykanizsán és Hévízen 

Csendőrök húzták le az uniformist a leleplezett ál-pilótatisztről
Nagykanizsa, szeptember 4.

Nagykanizsán napok óta suttognak egy vak
merő szélhámos kalandor történetéről, amely
ben véletlenül kellemetlen szerephez jutott egy 
előkelő és köztiszteletben álló nagykanizsai 
család |s.

Nemrégiben feltűnt Nagykanizsán egy ele
gáns megjelenésű fiatal férfi. A repülőtisztek 
khaklszinü egyenruháját viselte.

Jenkovich Iván gróf, nagybirtokos-pilóta 

őrök előtt, hogy ön- és közveszélyes fiát 
láncra kellett kötnie, mert különben elcsa- 
vargott volna. Verést pedig akkor kapott, 
ha nem mosakodott. Ha pedig nem akart 
dolgozni, akkor éheztetéssel próbálták do
logra szorítani. Ártatlanságát hangoztatta, 
mert neki, mint apának, jogában állott, 
hogy fiát a csavargásért vagy henyélésért 
megfenyítse.

A nyomozás megállapította, hogy egyszer a 
terézhalmai major mellett egy szénakazal
ban húzta meg magát a szerencsétlen le
gény, akit

a környékbeliek mentettek meg az éh- 
h a Iáit ÓL

A szomszédok és azok, akik ismerték a 
hibbant agyú ifjút, ugyancsak sok sulyos 
adatot tártak fel a nyomozás során, sőt 

előkerült ■ vasblllnca és lánc Is, 
amellyel Detáry József, saját beismerése 
szerint, lelakatolva, íáncraverve tartotta fiát.

A bajai törvényszék vizsgálóbírója, dr. 
Mayer Péter és dr. Haranghy László tör
vényszéki orvos a csendőrség jelentése alap
ján kiszálltak Jánoshalmára s 

felboncolták Detáry Istvánt,
A boncolás eredménye szerint, Detáry István 
halálát közvetlenül nem a külső sérülések 
okozták, hanem nagyfokú tüdőbajban 
halt el.  

az egész bonyolult história mögött Kide
rült, hogy

Tér Mateosov Nikoiáj, aki a levelet kéz
besítette, maga la irta azt.

Az volt a célja ezzel, hogy vele szemben
álló orosz honfitársait végképpen lehetet
lenné tegye itt Ilyenformán tehát

a levél titokzatos toloncházl „csempé- 
szésébőr szó sem igaz.

Tér Mateosov levelének azonban sulyos 
konzekvenciái tiámadtak: Hamis vád bün
tette elmén eljárás indult ellene. Értesülé
sünk szerint

at ügyészségen vádirat készült az orosz 
emigráns ellen.

Tegnap fejezték be az ügyészségen a vád
irat megszerkesztését, amely rövidesen a 
vádtanács elé kerül, majd pedig főtárgya- 
lásra tűzik ki az érdekes ügyet. A tárgyalá
son kihallgatják tanúképpen az ügy összes 
szereplőit s valószínűleg

maga Albrecht királyi herceg is tanú
vallomást fog tenni

a bíróság előtt.

néven mutatkozott be
és rövidesen bejutott néhány előkelő család
hoz, köztük egy olyanhoz, amelynek feje a 
méltóságos elmet viseli. Nem sokkal ezután 
hire Járt annak, hogy a gróf

feltűnő melegen érdeklődik egy előkelő 
nagykanizsai hölgy Iránt.

Ugy látszik már komolyra fordulhatott a do
log, mert a hölgy családja is érdeklődni kez
dett a daliás repülőtiszt után. Közben történt, 

hogy egy nagykanizsai uriasszony, akinek ■ 
fia repülőtiszt, arról kezdeti beszélni, feltűnő 
nek találja, hogy Jankoolch Iván gróf egyen 
ruhája sokban eltér az előírásos repülőtiszti 
egyenruhától. Ez voll az első narancshéj...

A szóban forgó fiatal hölgy rokonai is külö
nös híreket szereztek, mikor a gróf túr után 
érdeklődtek. Rövidesen kiderüli azután, hogy 
a „fess" fiatalember

nem pilóta és nem gróf, hanem egy bank- 
ezoiga iia 

és már volt dolga a törvénnyel Is. A család 
feje erre négyszemközt is bcszélgotett vele és 
a beszélgetés Után

a pilóta gróf sürgősen eltűnt Nagykanlzsá-

A minap azután Hévízen végleg befejezte 
repülőtiszti szereplését a kalandos életű fiatal
ember. Egy nagykanizsai ügyvéd Hévizén járt 
látogatóban ismerőseinél. Mikor a vendéglőbe 
belépett, legnagyobb meglepetésére ott látta 
egv előkelő hölgy társaságában „Jankovich 
grófot", akinek nagykanizsai szereplését jól 
ismerte’ A gróf köszönt, az ügyvéd azonban 
nem fogadta köszöntését, hanem figyelmezte
tett egy hatósági személyt, aki viszont 

fölhívta rá a csendörség figyelmét.

Pánik a malomiparban
Bazakrach következik? Éjszakai dugáruvásár 

Dunabogdányban
A hétszáz malomeiienör munkája kevés nh-Megdöbbentő módon alakul ki a bolettaren- 

delet csúfos, szomorú bukása. Az utóbbi évek 
legszegényebb eszméjeként született meg a 
boletta, a termelési adó, mely elindította út
jára a búza- és llsztpanamák óriást sorozatát.

Mi történt?
Egyszerű a válasz: bú lett a boletta, a leg

közönségesebben kijátszották a bolettarende- 
letet,

az ország belső területén megindult a 
llíztrwmpÍBirt,

a nagymalmok lisztforgalma harminc száza
lékra esett vissza, ami eggei jelent azzal, hogy 
a malmok beszüntetik a búzavásárlást és en
nek nyomán a magyar búza árának pánikszerű 
letörésére van kilátás. Már pedig ezt minden 
eszközzel meg kell akadályozni, mert különben 
nemcsak a nagy- és középmalmok mennek 
tönkre, de elpusztul a gazdatársadalom Is.

A tőzsde szakértői már napok óta aggodal
masan figyelték, hogy a malmok búzavásárlása 
kismértékű és a búzával inkább tőzsdejáték 
folyik. Napok óta suttogtak arról, hogy a fő
város nngvmalmaihan minimálisra csökkent a 
forgalom, a lisztügynökök emberfeletti munkát 
végeznek a liszt elhelyezése érdekében. Akik 
mélyebben merültek bele a vizsgálatba, azok
nak búvármunkája megdöbbentő tényt hozott 
felszínre: a botéttárph'dszer Igen széleskörű ki- 
játszása katasztrofális helyzetet teremtett a 
lisztpiacon.

Meg akarjuk könnyíteni az illetékes körök 
munkáját, amikor rámutatunk arra, hogy pél
dául a gyümölcstermelő Dunabogdány község, 
ahol a gabonatermelés minimális, e hét folya
mán távolabbi községből szállították

a buta dug árut
és e szállítmány az éjjeli órákban érkezett ■ 
községbe, ahol gazdák vették meg és a kör
nyéki malomban őröltették fel.

A rendeletet elsősorban olykép játsszák ki. 
hogy azon gazdák, akiknek nincs búzater
mése, megvásárolják a búzát és a dugárut 
vagy maguk használják el, vagy pedig n dug- 
áru továbbfolytatja dugáru-utját és eljut a 
fogyasztóhoz, még pedig bolettamentesen. Fu
varozók járják a falusi gazdák házait és össze
vásárolják a húsfelesleget — bolettamentesen.

A gazdák azonban csökönyösen ragaszkod
nak ahhoz, hoqy ezektől a fuvarozó falu
beliektől

megkapják a bóbitának rájuk eső 4 pen
gős részéi.

A dugárusok igy it jól járnak, mert a kör
nyéki kismalomban megőrőltetlk a búzát és 
miután megtakarították a 6 pengős boletta- 
differenciát és a két és fél pengő őrlési adót, a 
lisztet jó haszonnal eladják.

Kisvártatva csendőrőrjárat érkezett és elő- 
állította a repülőtiszti egyenruhát viselő fiitfal- 
embert A többi már percek alatt játszódott 
le. Az elegáns pilótatiszt nem tudta magát 
igazolni, mire a csendőrök egyszerűen 

klvctkőstették az uniformisból,
azután elengedték, de megindult ellene az el- 

• járás.

hoz, hogy ellenőrizhessék a bóbitának szédü
letes mértékben folyó kijátszását.

A helyzet most az, hogy a kormány vagy el
ejti a bolettarendeletnek azon részét, mellyel a 
gazda terméséből mázsánként 6 pengőt kiván 
biztosítani ni államháztartásra, — vagy pedig 
elősegíti útját egy hatalmas buzakrachnak.

Háromévi börtönre ítéltek és 
nyomban letartóztattak egy alap
talanul vádaskodó tisztviselőt
Rendkívül érdekes ügyet tárgyalt a balassa- 

gyarmati törvényszéken dr. Fayl Ivor törvény
széki tanácselnök tanácsa és olyan Ítélettől 
zárta le a pert, amely méltán számíthat feltű
nésre.

A per vádlottá! Fábrics Sándor, egy hatvani 
iparvállalat tulajdonosa, Lefkovits Géza, Fáb- 
lics tisztviselője, Molnár József nyugalmazott 
községi jegyző és özvegy Walkó Jánosné, egy 
hatvani kisbirtokos felesége voltak.

A tárgyalás adatai szerint Bodor József hat
vani lakost egy salgótarjáni bányavállalat ak
nászát,

kommunlstagyanus üzelmek miatt feljelen
tették.

A hatóságok azonban a feljelentéseket teljese" 
alaptalanoknak találták és

meg is szüntették Bodor ellen az eljárást
Ezek után Bodor hamis vád és hatóság előtti 
rágalmazás elmén feljelentést tett azok ellen, 
akik őt feljelentették és pedig

aaját anyósa: özvegy Valkó Jánosné,
Fábrics Sándor vállalkozó, Lefkovits Géza és 
Molnár József községi jegyző ellen.

A nyomozás után igy kerültek a feljelentők 
a balassagyarmati törvényszék elé, ahol

Lefkovits Gézát hamis vád bűntettéért há
romévi börtönre,

Valkó Jánosnét kéthónapi börtönre. Molnár Jó- 
zsefet 200 pengő pénzbírságra ítélték el, mig 
Fábrics Sándort, aki Lefkovits felbujtásivel 
volt vádolva, felmentették. A Lefkovitsra kisza
bott büntetés súlyosságára való tekintettel 

a törvényszék elrendelte a tisztviselő azon
nali letartóztatását Is.

és az Ítélet kihirdetése után nyomban fogházőr 
vezette el a törvényszék fogházába Lefkovits 
Gézát.

Dr. Niemcslk királyi ügyész Fábrits felmen- 
tése, tovóbbá Valkóné és Molnár büntetésének 
súlyosbítása miatt fellebbezett,

de fellebbezést Jelentett be Lefkovits ellen 
kiszabott ítélet méltányos enyhítése miatt is.

ATÜZHEILV
egy kézzel hímzett zsurkészletet, ha P 9.60-nal egész évre előfizet a gyönyörű 
kiállítású családi folyóiratra. — A 600 díjas keresztrejtvényverseny első dija 
egy Llngel-féle urlszoba. II. dlia egy Mössmer-kelennye. — A Tűzhely kiadó
hivatala (IV., Szervita-tér 3.) mutatványszámot ingyen küld. — Siessen előfizetni, 

hogy résztvehessen a páratlan díjazású keresztreltványversenyen.
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H1KEK
Somogyi Szilveszter 

lesz Szeged főispánja
A Hétfői Napló jelentette annakidején első

nek, hogy Szeged főispánja, Algner Károly be 
adta lemondását és a szegedi körjegyzőségre 
pályázik. A nyugd jazás és a közjegyzői kine
vezés most megtörtént és,máris

megindultak a kombinációk
a főispáni stallum utódlásáról.

Budapestéi báró Urbán Gáspárt és Fáy Isi 
ván kecskeméti főispánt emlegetik. Szegeden 
viszont két helyi jelölt neve került forga 
lomba: Szalag József ny kerületi főkapitány és 
Körmendi Mátyás felsőházi tag neve. Valószínű 
szonbnn. hogy ezek a kombinációk megdőlnek 
áa a főispáni tisztség ideiglenes ellátására .

Somogyi Szilveszter, Szeged polgármestere 
kap megbízást. A hir szerint különben Somogyi 
Szilveszter elhagyja polgármesteri állását, 
nyugdíjba megy és őt nevezik ki főispánná.

MOST VEGYEN 

Csillárt 
METEOR Önteteiben

4 lángu. modern 
csillár 

lejnwebb kivitelben 
akásban felszerelve P

Th». 'Un OrlAai vAlaastck
vouva Árjegyzék dijmenteMn

Üzletek ■ 
VIDKKBN:

DEBRECEN: pfoc coca v. 
MISKOLC i Széchenyi a. 5b

BUCiftPfcSTEN: 
Forfmanfczky u. 2J 
József körút 44. 
Vániöúz körút 1L 
VAel utca 2.

Még mindég terjed 
Szegeden a gyermek- 

paralízis
Szeged, szeptember 4.

(A Hétfői Napló tudásit óját ól.) A városban 
még mindig terjedőben van a gyeimekparalizis, 
úgyhogy a polgármester

as elemi iskolák megnyitását és a hétfőre 
kitűzött beiratások&t Is elhalasztotta.

Egyelőre az a rendelkezés, hogy az elemi Isko
lákban az előadások szeptember 23-án kezdőd 
nek meg.

Ha a járvány még tart, akkor elhalasztják a 
középisqolák alsó osztályaiban az előadások 
megkezdését.

— Hőcsökkenés várható. Vasárnap dél
előtt derült, meleg, száraz Idő volt, a kora 
délutáni órákban azonban beborult az ég
bolt és sürfl, fekete felhők tornyosultak. A 
Meteorológiai Intézet prognózisa a követ
kező: Nyugatra forduló légáramlás és némi 
Mcsökkenés várható. Kisebb esők lehetsé
gesek.

— Újra dolgozik a Népszövetség. Bernből 
jelentik: A Népszövetség különböző szervei 
szeptember folyamán több nagyfontosságu 
tanácskozásra gyűlnek egvbe. Szeptember 
23-án a Népszövetségi Tanács kezdi meg 
tanácskozásait Írország kiküldöttjének el
nökletével, szeptember 26 án pedig a 13-ik 
népszövetségi rendes ülésszak kezdődik. A 
leszerelési értekezlet elnöksége és több tech
nikai bizottság még a Népszövetségi Tanács 
ülésszaka előtt kezdi meg tanácskozásait.

— Érdekes gyémiíntlakodalom. Kecske
métről jelentik: Bnlázsfalvi Kiss Ferenc 
ny. táblabiró most ünnepelte nejével gyé- 
tnántlakodalmát. A ritka családi ünnep al
kalmából összejön a házasságból származó 
nyolc gyermek: Kiss Ferenc nyug, nltáhor 
nagy, Kiss Jenő Ítélőtáblái biró, Kiss Mi
hály honvédalezredes, Kiss Géza miniszter! 
osztálytanácsos, özv Szilágyi Zoltánná,‘ özv. 
Groszmann Kálmánná, Kiss Irén és Kiss 
Mariska. A Kiss-család 250 éve költözött 
Kecskemétre és azóta a város életében ve
zető szerepet visznek a család tagjai. Adtak 
a városnak főispánt, képviselőt, főgondno
kot, régebben szenátort, főbírót A gyé 
mántlakodahnas párt Helessy Kálmán dr. 
református lelkész köszöntötte a templom
ban.

— A*  Alföldi Bizottság Nyíregyházán. Nyír 
egyházáról jelentik: Az Alföldi Bizottság ván
dorgyűlése vatárunp zajlott le Nyíregyházán. 
Kbbelsberg Kuno gróf, a bizottság elnöke be
szédében ismertette az Alföldi Bizottság céljait. 
Kállay Miklós volt államtitkár az Alföld fej
lesztéséhez tartozó technlksi feladatokról tar
tott előadási. A gyűlés résztvevői ezután több 
mintagazdaságot tekintetlek meg.

Kftm»BAsanHftz
Ma hétfőn premiert

CANDIDA
G. B. SHAW színmüve súgó nélkül.

A többi napokon a nagysikerű

„Farkasverem4* 
.llOiarduinst a laiioao csaiadolffiair 

bohózat.

Debrecen, szeptember 4.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap óta megdöbbentő gyil 
kosság tartja izgalomban Debrecen város 
közönségét és a környék lakosságát. A 
Debrecen közelében fekvő

Mikepércs közelében fedezték fel a 
szörnyű bűntényt.

Két községbeli legény vasárnap kora reggel 
a falu határában arra lett figyelmes hogy 
egész sereg kutya Izgatottan kapargál az 
egyik szemétdomb közelében. Pár pillanat
tal később a kutyák

egy selyemharlsnyás. Iakkclpős női 
lábat kapartak elő a domb oldalából.

A legények a csendőrségre szaladtak, fel
ásták a dombot és egy fialni, elegánsan Öl
tözőit nő holtteste került elő a domb alól.

A leány testét valósággal elborították a 
szúrt sebek a a feje is össze volt ron

csolva.
A megdöbbentő felfedezés után a csend

őrök átkutatták az egész környéket, közben 
pedig a mikepércsi csendőrőrsről értesítet
ték a debreceni törvényszéket, ahonnan 
nyomban a helyszínre érkezett a soros vizs
gálóbíró és az ügyész. A csendőri nyomozás 
során már az első percekben sikerült meg
állapítani. hogy

a szerencsétlen nőt 
szállíthatták a

ahol azután elásták, 
pontosan a domb oldaláig terjedő kerék
nyomokat fedeztek fel, azt azonban már 
nem lehetett kivenni hogy kocsinak vagy 
autónak a keréknyomai. Ugyancsak a nyo
mozás első .................................
hogy

a fiatal
Átvizsgálták 
megállapították, hogy elegáns, 
lakkcipője egyik ismert debreceni cipő
szalonból került ki, mert

a cipőkereskedő cég pecsétje látható a 
a cipő belső részén.

Azt is megállapította a nyomozás, hogy a 
nő nem mikepércsi lakos, hanem valame
lyik más városba való, lehetséges, hogy 
Debrecenben lakott.

kocsin, vagy autón 
domboldalhoz,
A csendőrök ugyanis

perceiben konstatálták az Is,

nő gyilkosság áldozata lett
a meggyilkolt nő ruházatát s 

ujdivatu

Elfogták a Lindbergn-bébi 
egyik gyilkosát

Hónapokig üldözték a hegyek közó menekült banditát
Newyork, szeptember 4.

A sajtót ismét foglalkoztatja a Lindbergh- 
bébi inegszöktetésének és meggyilkolásának 
ügye. A pennsylvániai Johnston város rend
öl ségének

sikerült elfognia Tench Ismert bandita
vezért.

akit a rendőrség már hónapok óta üldöz.

— A pénzügyminiszter vasárnap hazaér
kezik. Korányi Frigyes pénzügyminiszter
- aki tudvalevőleg Karlsbadban tölti sza

badságát —, jövő vasárnap érkezik haza 
Budapestre, s hétfőn átveszi hivatala veze
tését. Hazaérkezése után nyomban szabad
ságra megy Walko Lajos külügyminiszter, 
aki helyette a pénzügyi tárcát Is vezette. 
Walko Lajos szabadságidejét valószínűleg 
Olaszországban fogja tölteni és nincs ki
zárva, hogv - ha nem is hivatalosan —, de 
meg fog jelenni a stresai tanácskozások 
színhelyén.

— Száznyolcvanezer frontharcos vett 
részt a vasárnapi Stahlhelm felvonuláson. 
Berlinből jelentik: A német fővárosnak va
sárnap egyetlen eseménye a Stahlhelm fel
vonulás nőit. Már hajnalban nagy tömegek 
vándoroltak h tempelhofl mező felé, ahol 
az idei kongresszussal kapcsolatos acélsisa 
kos-seregszem lét rendezték meg. A felvonu
lásban 180 ezer frontharcos vett részt s u 
nézőközönség sorában ott voltak a kor
mány tagjai, a hadsereg magasrangu tiszt 
jel, megjelent Frigyes Vilmos ézfrónörö- 
kős s az agg Mackensen tábornok Is. Seldte 
Stahlhelm-elnök ünnepi beszédében han
goztatta. hogy a szövetség nem politizál, 
hanem egy hatalmas birodalom felépítésén 
dolgozik.

— Rosgonyí-fényHp 8 drb 8 P. Calvin-tér 5
— Hirtelen halál a Mazim-mulatóban 

Vasárnap este a /?éooy-utcai 4/nz/m-mulu 
tóban nagyobb társasággal szórakozott Ka 
oács Mihály 50 éves kárpitosmester. Mulat 
ság közben hirtelen rosszul lelt, szivéhez 
kapott és leesett a székről. A kihívott mén 
tők már csak a beállott halált konstatálhat 
ták. Megállapították, hogy azlvszélhödés Ölte 

törvényszéki orvostani in

rendkívül 
olcsón árusítunk! 

Külön asztalokon 
Mosófizövetekböl, ruhskelmftkből, selymekből stb.

* nyári Idény folyamán hatalmas mennyiségek 
keltek el.

Óriási tömegű maradék keletkezett, melyet gyor
san el kell adnunk.

Ezért ■ már egyébként Is lényegesen mérsé
kelt maradék-árakból szept 12-ig bezárólag még 

1O°O külön engedményt
Is nyújtunk, melyet a vásárlási szelvényen rögtön 
leszámítunk.

| neg. Holttestét a t< 
^j'iézetbe szállították,

áldoza-

debreceni 
a szörnyű 
a tettest

Vasárnap délután Tóth János dr. és Hor
váth Artúr törvényszéki orvosok a debre
ceni vizsgálóbíróval együtt megjelentek 
Mikepércsen, ahol felboncolták a fiatal nö 
holttestét. A boncolás is azt állapította meg, 
hogy a fiatal nő gyilkosság áldozata lett. 
Fején talált sérülésekből arra lehet követ
keztetni, hogy valamilyen

kemény tárggyal, ndnden valószínűség 
szerint kalapáccsal verték főbe s aztán 

összeszurkálták.
Rengeteg szúrást találtak a testén, még 

tenyerét is több szúrással keresztiilhasi- 
tották.

Azt Is lehetségesnek tartják, hogy a 
szerencsétlen nő kéjgyilkosság 

tánl esett,
A mikepércsi csendőrség és a 
rendőrség lázasan dolgozik, hogy 
gyilkosság részleteit tisztázza és 
kézrekeritse Vasárnap az esti órákban az a 
hir terjedt el Debrecenben, hogy a nyomo
zás olyan fordulatot vett, hogy

a tettest valószínűleg rövid Időn belül 
sikerül elfogni.

A nvomozás folyik.
Vasárnap este a debreceni rendőrség a 

mikepércsei csendőrséggel együtt megálla
pította, hogy a meggyilkolt nő

Szatmári Zsófia debreceni lakos, 
aki pár nappal ezelőtt azzal távozott el ha
zulról, hogy moziba megy. Azóta nem tud 
lak róla.

A meggyilkolt leány selyemharisnyájában 
egy bejelentő cédulát találtak, mely Me
gyeri Julianna debreceni leány nevére volt 
kiállítva. Ezen a nyomon elindulva először 
azt hitték, hogy Megyeri Júliát gyilkolták 
meg, de aztán kiderüli, hogy a leány él és 
barátnője Szatmári Zsófiának, aki megöl
tek. Megyeri Juliannát fíakó Katalin nevű 
barátnőjével együtt kihallgatta a rendőrség. 
A két leány előadta, hogy

Szatmári Zsófinak régen udvarolt egy 
fiatalember, akiről mindketten ugy tud
ták hogy szadista hajlamai vannak.

Ütütte, verte Szatmári Zsófiát s egy iz.ben 
egy tüzes kályhára ültette fel. A leány azon
ban kitartott a Fiatalember mellett. Való 
szinüleg ez a fiatalember a gyilkos, s most 
lázasan kutatnak utána.

Tench banditavezér a rendőrség szerint igen 
nagy szerepet játszott a Lindbcrgh ügyben 
s közvetlenül a gyermek holttestének felta
lálása után

a begyekbe menekült
s csak most sikerült őt kézrekeriteni. A 
rendőrség azt hiszi, hogy sikerül n ajd a 
bunditavezért vallomásra bírni és végre vi 
lógosság derül a titokzatos ügyre.

Korvin
RÁRUHÁZ ■ B.I.A HA LUJZA T Éjfe- í'7 3 7

Szülök figyelmébe! j 
iskolaszezon kezdetén || 

nélkülözhetetlen a pontos óra! ■ 
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2 évi jótállás I J
Gyémántház Rákócziul se I

— Alfonz exklrály útja. iSágrábból je
lentik: Alfonz spanyol exkirály szombaton 
délután autón megérkezett a horvál fővá
rosba. Vasárnap reggel a volt uralkodó to
vábbutazóit Károlyvárosba és a délután fo
lyamán Susákba érkezett, ahonnan Fittmén 
ál folytatja majd útját Trieszt felé.

— A Giiistizia per l'Ungheria első repülő
út ja. Vasárnap reggel kezdődött meg a 
Stella di Savóin lurarepülése, amelyet azért 
rendezett a Magyar Aero Szövetség, hogy 
az olasz nemzet nobilis ajándékát, a Gius- 
fizta per l'Tngheriál megismerhesse az or
szág közönsége. A repülőgép vasárnap reg
gel 8 órakor startolt Mátyásföldről és első 
állomása Hécs volt, ahová délelőtt 10 óra
kor érkezeit meg, innen Kaposvárra repült 
a gép s délután 6 órakor visszatért Mátyás
földre. A hatalmas, vöröstest ü gépet Kál
mán László légügyi felügyelő vezette. A 
repülőgép postát vitt magával A (iiustizia 
per l’Ungheria szeptember 11-én Szegedre 
repül, azután a többi vidéki városokba

— öngyilkos lett Párisbnn egy magyar órás. 
Parisból jelentik: A Bors de Roulogneben va
sárnap egy fiatalember holttestét találták. Ki
derült. hogy a 28 éves Pollák Sándor nevű ma
gyar fiatalember főbelőtte magát. Az öngyilkos 
magyar fiatalember néhány évvel ezelőtt tele
pedett le a francia fővárosban, ahol órásiizletet 
nyitott Az utóbbi időben súlyos anyagi gond
jai voltak s az öngyilkosságot is ezért kö
vette el.

— Feltűnést kelt a dieszes kivitelű uj 
őszi árjegyzék, mely a virághagymák, jácin
tok, tulipánok, őszi vetésű gazdasági-, kony
hakerti- és virágmagvak, stb. nagy választé
kát tartalmazza. Érdeklődőknek ingven és 
bérmentve megküldi Maut hner Ödön Rt, 
Dudapest.

— Revíziós gyűlés Klskotnáromban. Nagy- 
kámzsáról jelentik: A Magyar Revíziós Liga va
sárnap Kiskomáromban tartott gyűlést, ame
lyet Herczeg Ferenc nyitott meg. Drózdy 
Győző, gróf Somssicli Antal, Nagy Emil és 
Hajdú Gyula dr. mondtak még beszédeket. A 
nagygyűlés táviratban üdvözölte lord Rother- 
méret, Mussolinit, Borah szenátort és gróf 
Bethlen Istvánt

— Halálos áldomás. Kiskőrösről jelentik: A 
Kiskőrös melletti Riidöstó partján fürdőzés 
végeztével áldomást ittak a környékbeli legé
nyek. Mulatság után valami fölött összeszólal
koztak, karók és husángok kerültek elő s eköz
ben Slrubl Imre csáborpusztái gazdaifjut olyan 
rettenetes ütések érték, hogy sérüléseibe bele
halt.

— A háborús gránát pusztítása. Parisból 
jelentik: Egy világháborúból visszamaradt grá
nát borzalmas pusztítást okozott Remis közelé
ben egy kis faluban. Egy parasztlegény a 
szántóföldön gránátot talált, amelyet hazavitt 
magával és szét akarta szedni. A lövedék 
eközben felrobbant és a huszonegvéves pa- 
rasztlegcnvt a szó szoros értelmében dara
bokra tépte. Egy tizenkétéves fiú életveszélye
sen súlyos sérüléseket szenvedett .
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Ferenc

A független kisgazda
párt Nagyigmándon

A független kisgazdapárt vasárnap délben 
Nagyigmándon közebédet rendezett, melyre a 
párt képviselőtagjai körűi Hunyady Ferenc, 
gróf, Farkas Tibor, Turchányi Egon, Lány Lé- 
nárt. Illáin Ferenc, Némethy Vilmos, Neuber- 
ger Mihály utaztak le és résztvett azon Tildy 
Zoltán, a párt ügyvezető alelnöke és Nagy Fe
renc. országos főtitkár Is. Szíj/ Bálint felsőházi 
tag üdvözölte a központ kiküldötteit, majd dr. I 
Cschszombnthy László Szi/j Bálintot köszöntötte 
fel. utána Netiberger Mihály n mezőgazdaság 
bajait Ismertette. Tildy Zoltán felolvasta

Gaál Gaszton táviratét, 
melyben kimentette magát. Hunyady 
gróf szólalt fel azután,

rendszerváltozást sürgetett
és hangsúlyozta, hogy azért, mert néha a par
lamentben a független kisgazdapárt felszólalá
sánál a szociáldemokraták is helyeselnek, a 
független kisgazdapárt céljai egyáltalán nem 
azonosak a szocialistákéval. Farkas Tibor ki
fejezte örömét afelett, hogy’ egyik oldnlán egy 
parasztember, Szijj Bálint, másik oldalán pe
dig egv régi arisztokrntót, Hunyady Ferenc gró
fot látja n legteljesebb egyetértésben. Túr- 
chdnyi Egon a felekezeti békét hirdette, Láng 
Lénárt n mezőanzdnsági exportkérdésekről be
szélt, majd Uluin Ferenc a mezőcsáti választás 
lefolyását ismertette, Némethy Vilmos pedig a 
most alakuló kisebb faltisi pártok próbálkozá
sairól beszélt. Deák .lözsct református lelkész 
lelkes beszéde fejezte be a közebédet.

Jotfl felvételi éa tanulmányi ügyében for
duljon a 25 éves

Fonatikus Jogi szemináriumhoz.
BudupeM, Dohúny-u. 88.

Teljes siker garantálva

— Nemzetközi bridzsverseny és bridzs- 
kongresszus Siófokon. Siófokról jelentik: 
ötszáz bridzsrajongó részvételével vasárnap 
fartotfák meg Siófokon az első magyar 
bridzskongresgzust, amelynek elnöke Dór- 
mándy Géza, a Dunagőzhajózási Társaséig ve
zérigazgatója volt. A kongresszuson felosz- 
tolták az országot bridzskcrillctekre s 
mindjárt megalapították az MBC-t, a Ma
gyar Bridzs Klubot. Igazgatósági tagjai 
Dormdndy Géza v. igazgató, Erdélyi Lóránt 
Pest vármegye alispánja, Lamotle Károly 
dr. fővárosi tanácsnok, Hedry Lóránt he
vesi főispán, Szautner Ferenc győri polgár
mester, Karácsony Ferenc a Magyar-Olasz 
Bank igazgatója és Lakatos Gyula dr. or
szággyűlési képviselő. A klub igazgatója 
Kleinbergcr Ferenc, főtitkára pedig dr. Hei- 
mann Károly szerkesztő lett. Egyébként 
vasárnap este fejeződött be Siófokon a két
napos nemzetközi páros bridzsverseny. 
Győztes a Décsi—Kovács-pár, a hires pesti 
csikók, második Deményi—dr. Hcrnád, a 
harmadik hely már vidékinek jutott a szom
bathelyi dr. fícismann—Deutsch-párnak, 
negyedik Ernőd Tamás nagyváradi fivére, 
Fleischer Béla és dr. Lelpzig. Verseny után 
bál volt, amely kitűnő hangulatban a reg
geli órákig tartott.

— A Blgln-revU sikere a Moulin Rougeban. 
A pesti lokálvilágnak szenzációja van: a 
Biyln-revü. A Moulin Rougc olyan révül ho
zott, ami még ebben az agyonszanált és leépí
tett világban is minden este telt házat csinál 
Pillanatfelvétel a Bigin-revü egyik estjéről. 
Zsúfolt a földszint, zsúfoltak a páholysorok, a 
lépcsőfeljáratokat pótasztalok torlaszolják el. 
As egyik macsknaszlalnál Bálint Lajos, a Nem 
teli Színház dramaturgja, n másiknál Székely 
István filmrendező, Hunyady Sándor, Pethes 
Sándornak már nem jut szék, egy lépcsőfokra 
telepszik le. Flaschner ur, a Moulin Bouge bol
dog Igazgatója vidáman cikázik ide-oda. Meg
irigyelhetné minden színházigazgató.

— A debreceni Ipartestiilet ■ közüzemek el
len. Debrecenből Jelenük- A» itteni általános 
ipartestiilet vasárnap délelőtt rendkívüli köz
gyűlést tartott, amelyen n közüzemek működése 
ellen tiltakozott és elhatározta, ohgy a Buda 
pesten tartandó iparos- és kereskedő-nagygyű
lésen résit vesz.

— Rablótámadás a Kada-utcában. Vak
merő rablótámadás volt vasárnap a késő 
esti órákban a Kada-utca 27. számú ház 
előtt Imre Géza vámszaki tisztviselőt két 
fiatalember megtámadta. Imre bottal véde
kezett. Az egyik támadó erre kést rántott 
és mellbeszurta a tisztviselőt, aki összeesett. 
A támadók elrabolták tőle aktatáskáját és 
elmenekültek. Sérülése nem sulyos. A rend
őrség megindította a nyomozást az ismeret
len támadók kézrekeritésére.

— Tiizoltóegyesűleti jubileum Pestszent- 
erzsébefen. A Pesterzsébeti Tűzoltó Egylet va
sárnap ünnepelte fennállásának ötvenedik év
fordulóját A jubileum ünnepélyes külsőségek 
között zajlott le. A kora reggeli órákban tá
bori mise volt, amely után diszgyülést tartottak. 
Pázmándy József tűzoltóparancsnok elnöki 
megnyitója után dr. Kontz Károly miniszteri 
tanácsos, dr. Csilléry Zoltán vármegyei főjegy
ző, dr. Ukrinovitz Imre, Petheő János, dr. Lu
kács Zoltán és dr. Heller László szólaltak még 
fel. Délután folytatódtak az ünnepélyek, fel
avatták az uj tiizollómászó-tornyot és disz- 
gyakorlatot mutattak he a tűzoltók. Este nagy
szabású mulatságot rendeztek.

ezüst és sranyérméket napi áronOZinaranvat, ée P1Bd B a r n a b a n k, 
Hudapest, V., Nádor itten 26. Telefon 213—16, 101—67.

— A szabadkai öreg diákok szokásos össze
jövetelüket szeptember hó 7-én délután (> óra
kor a Margitszigeti víztoronynál levő tejcsar
nokban tartják meg.

— Grlcg-Unnepély a rádióban. Ma, hétfőn 
este 8 óra 45 perckor nagy ünnepi hangver
seny lesz a rádióban Dohnányi Ernő dr. ve
zénylete és Keleti Lili közreműködése mellett, 
aki Grieg zongoraversenyét fogja előadni.

— öngyilkossági kísérlet a főkapitányságon. 
Vasárnap este előállították a rendőrségen Bim- 
lőtt Ferdinánd osztrák állampolgárt. Zavarosan 
viselkedett a kőrúton, a rendőr megszólította, 
mire a rendőrrel dulakodni kezdett. Hatóság 
elleni erőszak elmén vették őrizetbe. Az őrize
tes cellában egy óvatlan pillanatban zsebkésé
vel balkarján /elszakította za ereket. A rendőr
orvos bekötözte sebeit, koniolyabb baja nem 
történt és továbbra is őrizetben tartják.

— A rövidhulláma rádiózás jövője. Tagad
hatatlan tény, hogy a rádió életében mind
inkább előretör a rövidnullámu rádiózás pro
blémája és ma mar a nap bármely szakában, 
világrészek áthidalásával, zavarmentesen törté
nik a vétel. Magyarországon a Műegyetemi 
Rádióklubon kívül az Orion rádióiskola volt 
az, amely eloadásoknt tartva, igyekezett mind 
szélesebb körben terjeszteni a rövidhullámú 
rádiózás Ismereteit. Az első magyar rövidhul
láma leadások műsorát is az Iskola rendezte. 
Az Orlon-gvár pedig továbbmenve, ősszel piáét a 
kerülő újdonságai közöli már a rövidhullámú 
„rlőtét"-készülékeket szerepelteti. Ezzel bármily 
rendszerű gép elé kapcsolva, lehetővé teszi a 
tengerentúli adóállomások vételét és emellett 
árban semmi különösebb megterhelést nem fog 
jelenteni.

IGAZI SIKER «HAMIS BUKÁS»
SALAMON BÉLA ragyogd kablnettlgurája a mai kereskedő-életből.

KOMÉDIA ORFEUM &,SM
Csütörtökön délutáni előadás. Mozihelyár. *

Bécs, szeptember 4.
.4 Héttői Napló tudósítójának telefonjelen 

tésc.) A sterilizációs műtétek körül kipat
tant botránynak vasárnap újabb szenzációs 
eseményei támadlak. A rendőrség megálla
pította, hogy a sterilizációs műtétek volta
képpeni kezdeményezője és szellemi irányi 
tója Rudolf Grossmann írói nevén

Plerra Ramus Ismert osztrák anarchista 
iró, akit vasárnap letartóztattak.

A műtétek végrehajtójának, Theodor Akeli- 
tev nevű lengyel medikusnak, sikerült meg
szökni. mielőtt letartóztatták volna. Meg-

állapította a rendőrség vzt Is, hogy
eddig Grácban 600, Bécsben 100 steri

lizációs műtétet hajtottak végre.
Grácban is szenzációs esemény történt va

sárnap a sterilizációs botránnyal kapcsola
tosan. Konrad Bartzon 32 éves bolgár me
dikus, akit a gráci műtétek végrehajtásával 
gyanúsítottak,

közvetlenül letartóztatása elölt öngyil
kosságot követett el.

A grazi rendőrség is erélyesen nyomoz 
tovább n botrány ügyében.

Hamis okmányok! 
a Kisipari Hite
Egv ügyvéd is szerepel

Szor.inaton délután Feigler Sándor dr., n 
Budapesti Kisipari Hitelszövetkezet ügyésze fel
jelentette a főkapitányságon Nagy Gyuláné 
magánzónőf, aki

hamis okmányok alapján négyezer pengőt 
vett fel.

n Kisipari Hitelszövetkezettől. Az asszonyt elő
állították a főkapitányságon, ahol vasárnap 
délelőtt

beismerő vallomást tett.

sál pénzt csaltak ki 
lszövetkezettől
a gyaausííoiíak között

Elmondotta, hogy egy ismerőse házára vette 
fel a pénzt, de

társai is voltak: egy pestkörnyéki ügyvéd 
és Pehm Imre rákoscsabai ügynök.

Vasárnap délután az ügyvédet és Pehm Imréi 
előállították a főkapitányságra. Részletes ki
hallgatásukat hétfőn kezdik meg. Nagy Gyulá- 
nét csalás és okiralhamisitás miatt előzetes 
letartóztatásba helyezték.

Ritka alkalmi vétel S
Sikerült egy magyar posztógyárnak az simult évekről összegyiilemlstt őszi- és té Hszövet maradd- 
sss—(4PIISiwnyl mepMll Hwlnl 

40. —pepvöért „
„Ruhakereskeáelmi Vállalat, Ferenc-körut 39. 1. em.

— Tolvaj a pesterzsébeti kapitányság ve
zetőjének hivatalt szobájában. Nem minden
napi érdekeltségű lopási ügyben indított 
nyomozási a rendőrség. A tolvaj vakmerő
ségében már annyira ment, hogy a rendőr
ség épületét választotta ki a lopás végre
hajtására és áldozata maga a pesterzsébeti 
kapitányság vezetője, Becker Adám rehdőr- 
főtanácsos. A pesterzsébeti kapitányság ve
zetője vasárnap délelőtt egy arany karkötő
órát helyezett el asztalán s pár percre egy 
szomszédos helyiségbe ment át. Amikor 
visszatért, legnagyobb meglepetésére az 
aranyórát nem találta sehol. Távollétében 
valaki bement a szobába és elvitte az órát. 
A rendörfőtanácsos tolvaját keresi a rend
őrség.

— A Magyar Élelmiszer Újság legújabb száma 
feltűnést keltő szenzációs tartalommal jelent 
meg. E legnagyobb élelmiszer-szaklap az egész 
élelmiszeripar és kereskedelem hazai és kül
földi eseményeit érdekes riportokban, cikkek
ben közli. Mutatványszámot bárkinek szívesen 
küld a kiadóhivatal; Budapest, V., Tátra 
utca 15/a.

— A Lakatos Alfréd fogtechnikai laborató
riumnak (VII., Erzsébet-körut 4.) az országos 
kézművesipari kiállításon kiállított munkái a 
szakkörök legteljesebb elismerését vívták ki. 
Az. Ízlésesen dekorált vitrinben kiállított rozsda
mentes, piaiinaszinü fémmunkái a magas szín
vonalon álló nyugati fogtechnikával szemben 
is nemcsak a magyar fogtechnika fejlettségéről 
tesz tanúságot, hanem újításai úttörő munkát 
reprezentálnak. E munkák, valamint a kiállí
tott kaucsuk, arany és keramikai munkák is 
osztatlan elismerést keltettek, sőt a zsűri figyel
mét is nagymértékben magukra vonták,

— Vasárnap kezdődött • Balatoni Tróhét. 
Veszprémből jelentik: A Balatoni Iróhét mint
egy 50 tagja vasárnap ideérkezett, ünnepélyes 
fogndtatás után istentisztelet, majd bankett 
volt Délután, amikor Karafláth Jenő kultusz
miniszter is megérkezett, megkezdődött az író
hét megnyitó ülése a színházban. A kultusz
miniszter üdvözlő beszéde után Pakolt József, 
az írók Gazdasági Egyesületének elnöke mon
dott beszédet s azután még számos felszólalás 
hangzott el.

— Motorkerékpár—tehr ráütök aramból. Vasár
nap este a Margtt-hidon a szigetbejárónál 
Domonkos Gyula cipész motorkerékpárjával 
összeütközött egy teherautóval. Az összeütközés 
ereje kivetette a nyeregből, agyrázkódást és 
több zuzódást szenvedett. A motorkerékpár 
oldalkocsijában ülő felesége is kisebb sérülé
seket szenvedett. A mentők mindkettőjüket a 
fídA'us-kórházba szállították.

— A „Maiért* 4 őszi menetrendjében a nyári 
idény kitűnő csatlakozásai kevés kivétellel to
vábbra is fennállanak és a mélyen leszállított 
díjszabásban sem lesz változás. A Budapest — 
Klagenfurt—Velence, Budapest—Kaposvár és 
Budapest—Miskolc között szünetel a forgalom.

— A legjobb homorú jau-xene Berend 
Endre zenekara lesz az idei szerén egyik leg
nagyobb szenzációja Budapesten az Óstende- 
kávéházbsn minden délután és este. A Berend- 
zenekar mellett viszontláthatja dédelgetett ked
vencét, Kalmár Pált, épugv, mint a nagyszerű 
Szánthó Gyulát és Horváth Gvula cigányzene
karét Fontos megjegyezni, hogy a kávéházban 
sem belépődíj, sem fányérozás nincsen.

Csütörtökön délutáni előadás, | “"TCnSSESTB^r
I

— Meghűlésnél, náthalámái, mandula
lobnál, torokgyulladásnál, valamint ideg
fájdalmaknál és szaggatásnál naponta fél 
pohár természetes „Ferenc József*  keserű- 
víg rendes gyomor, és bélműködést biztosít. 
Egyetemi orvostanárok véleménye szerint 
a Ferenc József-víz hatása gyors, kellemes 
és megbízható. A Ferenc József keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer
üzletekben kapható.

— Agyonlőtte maga! egy dombóvári ke
reskedő. Balhéiméi Henrik 62 éves domb
óvári kereskedő és malomtulajdonos tegnap 
este revolverrel főbe lőtte magát. A golyó 
megölte, fíothelmel Henrik levelet hagyott 
hátra, amelyben megírta, hogy régen bete
geskedik és betegsége fölött érzett elkesere
désében megy a halálba.

<r- Csalók a villanyfogyasztóknál. Buda
pest Székesfőváros Elektromos Műveihez a 
közönség köréből több panasz érkezeit, 
hogy hamis igazolvánnyal és nyomtatvá
nyokkal rendelkező egyének magukat az 
Elektromos Müvek alkalmazottainak adják 
ki és erőszakos fellépésükkel az Elektromos 
Művek nevében a fogyasztóközönséget azon
nali készpénzfizetés mellett, közönséges 
izzólámpák megvásárlására kényszerítik. 
Felhívjuk a fogyasztóközönség figyelmét 
arra, hogy az Elektromos Müvek minden 
egyes alkalmazottja havonként felülbélyeg
zett arcképes igazolvánnyal van ellátva, 
amelyet kívánatra mindenkor felmutatni 
tartozik. Aki tehát az Elektromos Művek 
alkalmazottjaként jelentkezik és ilyen iga
zolványt felmutatni nem tud, mint csalót a 
legközelebbi rendőrőrszemnek kell átadni.

Olcsón ventik. olcsón adluR ouioranciönnai mos- 
nosszahhitGiiuk! háltT 380 P, ey&nvörü fazon hált) . SftP. 
cbediÓberend‘'zr a 30) P, konyhaberendezéa 80 pengői"!. 
Kombinált neren ezések 38 i P. Műbutorok, recamierek 
'weonlo oic«6n! Fizol-at kedvozmftny Ingyen ceomageláe. 
Royat bútorcsarnok. Baross ucca 84.

— A Modem Kabaré kapunyitása. — El a 
sablóntól! — ezzel az okos és dicsérendő jel
szóval indul meg a legközelebb az Akácfa-ut
cában a legujab pesti kabaré, a Modern Kabaré. 
A belépőjegy szövegétől a színpadi produkcióig, 
mindenütt uj hangot akarnak adni a kabaré uj 
vezetői. Természetesen a vidámságon a hang
súly, melyre bizony nagyon is rászorultunk eb
ben a szomorú, keserves világban. Az első mű
sort Szép Ernő, Faragó Sándor, Pásztor Árpád, 
Halász Imre és természetesen a művészi vezető: 
Lőrincz Miklós írja.

— Orvosi hír. Dr. Mansfeld Ottó egész
ségügyi főtanácsos, a Bakács-téri női kór
ház vezetője, szabadságáról visszaérkezett 
és rendelését IV., Eskü-ut 6. szám alatt uj
ból megkezdte.

Ciánnal irt
— Megalálták a Drávába fulladt pécsi házas

pár holttestét. Pécsről jelentik: Megírtuk, hogy 
vitéz Gedeon György pécsi mérnök és a fele
sége a Drávába fulladtak és a viz elsodorta 
holttestüket. A tragikus véget ért házaspár 
holttestét pénteken kifogták a Drávából. Ge
deon Györgyöt és feleségét vasárnap Pécsett 
temették el nagy részvét melletti.

— Sikerült egy magyar posztógyárnak össze- 
gyülcmlett szövetmaradékait olcsón megsze
reznünk, amelyekből készítünk remek férfi
öltönyt vagy átmeneti kabátot 40 pengőért, 
ameddig á készlet tart. „Ruhakereskedelmi 
Vállalat**,  Ferenc-körut 39. I. em.

— A Frlebert-elpőUzletek: Rákóczl-ut 
Teréz-körul 62. és Vámház-körút 10. óriási 
forgalmat bonyolítanak ’e, dacára a rossz gaz
dasági viszonyoknak, mert e cég saját gyárt
mányú cipőit rendkívül olcsó árban hozta for
galomba elsőrendű minőségben és kidolgozás
ban. Felhívjuk olvasóink figyelmét fenti cégnek 
lapunk mai számában megjelent hirdetéséré.

Klnek( ml a botfarai 
Rotnchfld, tfyttjtl — 
Dltriohntetn irtja! Körtén oeca 27.

— Egy élő lexikonról. Valamikor a magyar 
napilapok szerkesztőségeiben ültek a legtöbb
oldalú, a legbőségesebb adatokkal felszerelt zsur
naliszták. Akárhányszor kellett valami tudomá
nyos adat, nem a könyvespolchoz rohantak a 
fiatal újságíró-gyakornokok, hanem az élő lexi
konhoz. O nőit az, aki minden előfizetőnek rög
tön számot adott a legbonyolultabb csillagászati 
kérdésről és a legismeretlenebb óceáni szigetről 
is. Mostanában ilyen éiő ismerettárak ritkábbak 
ugyan, de a közönség éppen annyira szomjazza 
a tudást, melyet nyújtani hajlandók. A Tűzhely 
családi folyóirat ilyesféle kívánságot elégít ki, 
mikor a magyar családok összes kulturális igé
nyeit felöleli. Cikkei, képei tömegével példát ad 
a lakás, az otthon, a ház, a kert, a gyermekneve
lés. s testápolás, a konyha Stb., stb. összes gya
korlati megoldásaira. De amellett szórakoztat, 
mulattat és gyönyörködtet is. A levelezés rovati- 
bán igazán intim kapcsolatot teremtett meg 
máris, széleskörű, intelligens olvasópublikumá
val. De ezt a kapcsolatot még jobban elmélyíti 
ajándékaival. Mindenkinek, aki a Tűzhelyre 
egész évre O.fiO pengővel előfizet, azonnal elküldi 
az ajándék zsurasztalteritőt. mely Indanthren- 
festésü lenvásxonból, négy asztalkendővel, kéz
zel hímezve, teljesen készen van arra, hogy a 
szobának finom dísze lehessen. Ezenkívül min
denki résztvesz abban a 600 díjas rejtvényver
senyben, melynek első dija egy Lingel-féle urí-
szoba, második dija egy menyasszonyi kelengye 

I (szállítja a Mössmer József Fiai cég). Előfizeté
sek a „Tűzhely**  kiadóhivatalába (IV., Szervita
tér 3.) küldendők.
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Befejeződött Hevesi Sándor 

ellen a vizsgálat
A kultuszminisztérium hivatalos nyilatkozata 

a Nemzeti Színház kapunyitásakor jelenik meg
Az elmúlt szezón végefelé n Nemzeti Szín

ház egyik elbocsátott- ügyelője különböző 
vádakkal illette Hevesi Sándort és ezeknek 
a vádaknak két honatya a

+ képviselőházban is hangot adott.
At elhangzott vádak szerint Hevesi Sándor 
színigazgatói működését darabirási és for
dítási ambíciójára használja föl és ilyen 
módon túlsók költséget okoz a Nemzeti 
Színháznak. Egyéb apró vádaskodások mel
lett ezzel próbálták Hevesi Sándort ellen
felei kibuktatni az ország első színházának 
igazgatói székéből, ami azonban

nem sikerült.
Hevesi Sándor azonnal a kultuszminisz*-  

terhez sietett és vizsgálatot kért önmaga 
éjien, ami bizony kissé sokáig húzódott. 
Bár Hevesi Sándor leromlott egészségi álla
pota ellenére nem akarta elhagyni a fővá
rost, hogy a vizsgálóbizottságnak minden*

Ha megversz is, imádlak én...
Színházi vígjáték négy részben és két sirógörccsel

1.
Természet esen primadonna-affér, még pedig 

•z újdonsült szezonban az első. Mivel színház
város vagyunk, az előzményekről már talán 
értesült Is a nagyérdemű publikum. Nem áru
lom cl, hogy Honthy Hannáról, a Fővárosi 
Öperettszinhftz selyemszőke primadonnájáról 
szól ez a történet, aki — amint mondani szó 
kás — hajnaltól késő estig készül a szezón 
első nagy operetlpremierjére, a Manolitára. 
Honthy Hanna azonban némi szabadidő felett 
Is rendelkezik, eközben pedig irói, dramaturgi, 
főtendezői és last, bút non teást: igazgatói am
bícióit ápolja. Az utóbbit

némi joggal,
hiszen ■ hivatalos szinházi hetilapban meg is 
jelent már a hir, hogy Sebestyén Dezső, a Fő
városi Operettszinház igazgatója és Honthy 
Hanna jegyesek.

2.
-,A Monoliténak szerzője ellenben Harmath 

Imréi jjt kitfirtő írónak Siokolay Olly szemé-' 
l^ftheh szintén van egy'se'lyeniszöke primadon
nája, akinek igényei annál jogosultabbak lé
vén, 5 a szerző felesége. Két dudás sem fér 
egv csárdában, — ahogy mondani szokás, — 
hát még két selyemszőke primadonna, akiket 
~ tisztesség adassák Harmath Imrének — da
rabjában szerepekkel nagyszerűen, sőt nagy- 
vónaluan kiszolgált. Honthy Hanna azonban 
kissé sokalta a másik primadonnát — miként 
fentebb említettem — ezért szabad óráiban 
magához vetle a szövegkönyvet és alapos kor
rektúrát végzett ezen. Annyira nagy volt a kor
rektúra, hogy Harmath Imre másnap, darabja 
próbáján

rá sem Ismert sajátjára.
Mikor bizonyos jelenetekhez érkeztek, Har
mati) csodálkozva kérdezte, hogy a hiányzó 
részeket miért nem mondják el, mire Honthy 
Hanna igy válaszolt:

-— Kedves Imréin, ez a rész kimarad, sőt 
arra kérem, hogy a második felvonást Is dol
gozza át. valahogyan máskép szeretném az 
egészet. Sírnom kellene a tangó előtt.

— A művésznő ne szeressen semmit sem 
máskép, viszont sírhat ha akar, itt a pró

bán —
hangzott a rendkívül erélyes válasz, amelyet a 
szinházi világban annyira szokásos terminus 
technikusok követtek, mire a primadonna 
— mit tehetett egyebet? — sirőgörcsöt 
topott. 3

Harmath Tmre nem is vette a kalnpját. ugv 
rohant el, az első kávénázba, ahol megírta 
levelét az 'igazgatósághoz.

— A darabomat ezekután visszaveszem, 
tiifnkozom ellene, hogy Honthy Hanna legyen 
a primadonnája és hogy önök ezt egyáltalában 
előadják...

Á színházi harag azonban nem fartolt so
káig. másnap Harmath Imre ismét bement a 
sziqházboz. rossz nyelvek szerint talán csak 
ázeft, hogy ismét összeveszhessen. Amilyen ki- 
tűnő pperettíró, ezt a fordulatot nem engedte 
el magának. A primadonna ugyanis ismét vál
toztatni akart. Harmath ismét nem engedett és 
amikor a második sirógörcs már-már jelentke
zett, Hprmath Imre összeütötte a primadonna 
elölt á bokáját és ezt mondotta:

— Bocsánatot kérek, „Igazgató ur..."
A primadonna ijedten szétnézett és mivel, a 

színház .igazgatója nem volt jelen. Ismét, síró- 
görcsöt kapott, ismét csak « próbán, nem a 
„darab szerint." 

Az OSSO első Budapesten 
gyártott filmje 
GALLONÉ rendezésében az

AMERIKAI FIÚ
Albert Prejoan éa Anna beli Radiucth^tl
tÖHzereplésével. Premier pénteken a

kor rendelkezésére álljon, de azok a tanuk, 
akiket a vádak szerzői megneveztek, nem 
voltak kihallgathalók. A vizsgálat ezért hú
zódott, de amint legbizalmasabb forrásból 
értesülünk, most már

befejezést nyert.
A vizsgálóbizottság tagjai befejezték a ki
hallgatásokat és most szöoegetik meg a 
vizsgálat eredményéről szóló jelentést, ame 
Ivet hétfőn vagy kedden nyújtanak át a 
kultuszminiszternek. Értesülésünk szerint

a Jelentés teljesen tisztázza Hevesi 
Sándor szerepét.

Valószínűnek látszik, hogy az erről szóló 
miniszteri nyilatkozat, szerdán, a Nemzeti 
Színház megnyitásának napján lát napvilá
got, mert furcsa is lenne, ha a Nemzeti 
Színház uj szezónját egy olyan színigazgató 
kezdené cl, aki ellen feletteseiből és szín
háza tagjaiból alakult bizottság vizsgálatot 
folytat.

4.
Hnrmath Imre ezután Ismét elrohant, de 

most már hosszabb időre. A színházban a pró
bák csak immcl ámmal folyhattak, egyrészt, 
mert Harmath dalszövegeit és a zeneszámokat 
nem adta ki, másrészt, mert az ő invenciójára 
nagy szüksége volt n színháznak. A prima
donna, aki ugylátszik, most kezdi kitanulni a 
szinházvezetés diplomáciáját, elhatározta, 
hogy kibékíti a szerzőt. Harmath Imre ugyanis 
tegnap egy táviratot kapott ezzel a szöveggel:

„Ha megversz is, imádlak én — csak gyere 
rendezni. — Hanna."

Nem aranyos? (s. «.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

VÍGSZÍNHÁZ: Emrnr (8) 
KAMARA SZÍNHÁZ: Unftdtdn Mi 
BUDAI SZÍNKÖR: Weekend (%8). 
TERÉZKÖRUTI SZÍNPAD wpink tanulhatnak (9) 
SUSINHARDT SZÍNPAD Uj n.cznyltómtisor (%9) 
t.ABRKH.A SZÍNHÁZ; Varieté miisor («). 
ROYAI ORFEUM: Ezerjó U49).
KOMÉDIA ORFEUM Megnyltómüőer (Hl)

Stresából, amely most Európa közepe lesz, 
ebből n gyönyörű olasz fürdőhelyről kapott c 
sorok írója levelet Alpár Gittától.

„Meg kell Írnom magának", — Írja Alpár 
Gitta — ..hogy milyen érdeklődéssel várják itt 
azt a magyar gazdasági delegációt, amely itt 
ül össze tárgyalni a többi államok képviselői 
vet. Férjemmel, Guslav Fröhlleh-hcl jöttem ide 
kocsival, mert a legutóbb készült „Nem kérdem 
ki vagy?" című filmjéhez néhány pótfelvételt 
kell itt készíteni. Én magam csak kísérem férje
met, akinek Linné Hald n partnere. Természe
tes. hogy eljöttem, ezzel a félig magyar kolóniá
val. -amelyben Halmay Tibortól kezdve Szőke 
Szakállig mindenki jelen van. hiszen házassá
gom első boldog napjai itt peregtek le. Ez volt 
nászutunk első állomása, itt nyertem meg azt a 
csatát férjemmel, amelynek végén mégis ő ma
radt a győztes. De hogy visszatérjek Stresárn. 
amikor az egyetlen luiusszállóban szobákat 
kértünk és mi magyarok, büszkén hangoztat
tuk magyar voltunkat, a fürdőhely kevésbé in
formált vezetősége azt hitte rólunk, hogy a kon
ferencia korai vendégei vagyunk és hivatalos 
fogadtatást akart rendezni számunkra. Alig 
tudtuk megmagyarázni a derék taliánoknak, 
hogv mi a diplomácia egy másik ágában műkö
dűnk, amely a szivén és a leiken keresztül 
akarja megnyerni a külföldet a magyarságnak.

★

Néhány nappal ezelőtt két előkelő művé
szünk levelei kapott egy berlini filmgyártól, 
amely üzleti hangon felszólítja Őket, hogy 
ekkor ég ekkor, itt és Itt jelenjenek meg, 
mert megérkezik a gyár producere, aki tár
gyaltai azeretne velük. Az egyik művész 
Csortos Gyula volt, aki rendkívül felhábo
rított a rideghangu megrendelő-levél és 
azonnal választ irt a filmgyárnak, hogy ne 
fáradjanak az urak, mert vele más hangon 
szokás beszélni és levelezni. A filmgyár 
rendkívül megijedt a választól, azt hitte, 
hogy borzasztó hibát kftvetett el; ezért gyor
son telefonhoz. hívta másik színészünket és 
ki akárta tapogatni az ő véleményét is. A 
berlini flhnefi csak most csodálkozott, mert 
ez a hang rendkívül kedvesen és előzéke

nyen mondta:
— Parancsoljanak velem az urak, ter- 

mészetcs, hogy ott leszek.
♦

A szegedi színház valószínűleg mégis csak 
Görög Sándoré lesz, amennyiben ma az 
Országos Szinészegyesülettől 111.144. szám 
alatt a következő hivatalos végzést kapta: 
Nagyságos Görög Sándor igazgató urnák. 
Ezennel hivatalosan közöljük, hogy az Or
szágos Szinészegvesület igazgatótanácsa f. hó 
Vén tartott rendkívüli ülésében az (in szín
igazgatói engedélyét egyhangúlag megsza
vazta. Sebestyén Géza ügyvezető alelnök 
s. k. A Színészegyesület Görög Sándor ed
digi művészi tevékenységében, ugy látszik, 
garanciát lát arra, hogy a szegedi színház 
továbbra is az ö bérlete legyen.

♦
Gömbös Gyuláné, aki nagy kutyabarát, 

Andrássy Géza gróftól vállalta annak a zsűri
nek vezetését, ameiy csütörtök délelőtt a szigeti 
Kláriiban ítélkezik a legszebb pesti kutya fö
lött. Ez a kedves Concours d'Elegance meg
mozgatja a művészköröket is és a legszebb pesti 
színésznők legszebb pesti kutyáikkal vonulnak 
a szigorú zsűri elé.

A Gyöngytyuk-vendéglőben néhány nap óta 
Pertiss Pali, nz utólérheletlenül mulatságos és 
hangulatos cigányprímás hegedül. A Gyöngy- 
tvuk-vendéglő, amely a Belváros egyik intim, 
kedves gyögyszenje, azla zsúfolt az idegenektől. 
Van is hangulat, hiszen a Gyöngylyuk-vendéglő 
nemcsak a Pertiss miatt híres. Remek, jó kony
háját Budapest egyik legjobb chettje vezeti, 
az árakat pedig a jó üzletember — olcsóra 
szabta.

• Jámborné Rlesz Olga zongoratanárnő a 
tanítást megkezdte. Andrássy-ut 66.

Premier után
FARKASVEREM. Szerencse, hogy a 

Kamaraszínház nem esett a farkasverembe 
és azonnal bő repertoárról gondoskodott. Ez 
a darab se jó, se rossz, csak éppen, hogy 
megírták. Annál jobb az előadása, amely 
kél ragyogó színészt: Ffíry Erzsit, aki mind
inkább az élre törekedik és Vértes Lajost 
revelálja.

EMMY. Hál-e mi? — kérdezték a pesti rossz
májunk, akik elhagyták a Vígszínház premier
jét. A válasz: nz ul Noszty-flu — lányban! Ro
mantika, levendula és siker száz százalékban. 
Az ember nem szégvenli, hogy három órát el- 
ábrándozik és elmulat n régi jó idők hnngulu- 
tnban Sipulusz és késői társa: Lengyel József 
jó| elindították n Vígszínház szezonját. Dug ka 
Margit, ez a könnyes, mosolygós, groteszk 
leányfigtira és az n kesernyésen mulatságos kis 
Pártos Erzsi, a primadonna-karikatúra. Fejes 
Teri s egy csomó remek férfi példány, élén 
Somlay Artúrral, Jávor Pállal, fíékássyval, 
Justh Gyulával — vígszínházt előadást nyúj
tottak.

Főszereplők- Lillán Harvey 
Wolt Albach-ReHy 
Ottó Wallburg 
Halmay Tibor 
Rótt Ferenc

KAMARA kedden UFA

Az uj évad 
első nagy filmoperettje
Rendezte: WILHELM THIELE 

a „Benzinkút" rendezője

Zene: JEÁN GILBERT

ftoaróBsu-uti Síinftaz
MEGN YtTÓ-EL ÖADAS

szombaton este 9 órakor.
A szil híz 25 éves Jubileuma alkalmából

ÜNNEPI MŰSOR!

BfiJOS GIZI
TÖRZS JENŐ

lelláptévm

HftGV EftDRE
kon érái!

SALAMON PREMIERJE. A Komédia Or
feumban ,Vó/i Károly darabjában mutatko
zott be Salamon Béla, mint sajálmaga rene
szánsza. Mulatságos, ötletes, mint mindig. 
Jó volt ismét látni és kacagni- rajta.

Az uj Stcinliardt-Szlnpad a régi tradiuiókbriiz 
tér vissza, erűshulásu bohózatokkal, tréfák tö
megével szórakoztatja jól a közönséget.

KARINTHY FRIGYES A TERI-ZKÖRUT1- 
BAN. Nagy felkészültséggel és magas Hívó
val kezdte ti uj szezonját a Terézköruti Szín
pad. A legérdekesebb természetesen Karin
thy Frigyes konferanszié-bemutatkuzása- A 
A csillogó lutmoru iró nem tagadta még 
önmagát. író maradt a pódiumon is. fíqtt 
Sándor terézköruti debüjét harsogó kaco-j 
kisérte. A műsornak nagy sikere volt. (s.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Az elmult hetet a Quick mentette meg. Már- 
már sanyarú volt a szezónkezdés. A Quick 
egyébként Hans Albers és Lillán Harvey sze
mélyes sikere. __________ .

Újjászületett a Décsi -mozi
A nemrégiben megalakult Royal-filmszirtház- 

tröazt harmadik nagy elsőhetes filmszínháza, a 
Décsi-niozi, amelynek patinás nevét a modern 
idők legfrissebb és legkitűnőbb azinhnzvezeté- 
sével fogjál; az első sorba emelni. Gerő István, 
a tröszt vezérigazgatójának személyes felügye
lete mellett építették át a Décsl-filmszinháznt 
legmodernebb és a legkitűnőbb szinhá’z-siilus- 
bnn. Rordó és arany színekben pompázik az uj 
nézőtér, amelynek vetítővásznát megnagyobbí
tották és lejcbb helyezték, azonkívül széksíorhit 
fotőjökké alakították át, úgyhogy

Budapest legrégibb fihnsatnhúza most a 
legmodernebb lett.

Uj akusztikai készülékeket szereltek föl, amely 
a hangosfilm uj követelményeinek felel meg, de 
a külső kellemes hatás elérése mellett Gerő 
igazgató gondoskodott arról, hogy a színház, 
műsora is az élen haladjon. A legjobb slágere
ket és legkitűnőbb műsort kötötte a le a Décsi- 
mozi. számára, amelynek ezentúl a neve: 
Royal-Décsi lesz.
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HÉTFŐI SPORTNAPLŐ
A nagy csapatok már kiugrottak\ 
a tömegből, a vidék hátul kullog' 
Hosszul startolt a Bocskay — 4 Ferencváros újból nyolc gólt 
lőtt — Ujabb pontot szerzett a Soroksár — Az Újpest verejtékes 

vasárnapja Szegeden
I érezhették magukat.

Ám az „éllovag" büszke címét 
napi események után fájdalommal 
átadniok, mint ahogy a bajnoki tabella az 
alábbiakban mutatja. A tabella egyébként 
hírül viszi azt is, hogy

rosszul megy a vidéki ligacsapaloknak, 
amelyek a bajnoki lista alsó szakaszán kö
vetik egymást, inig a nagyok máris kiugrot
tak a tömegből

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
.3 játék fi pont 17:2
3 „ 6 „ 7:4
3 „ 5 „ 7:4
2 „ 4 „ 16:2
.3 „ 3 „ 8:10
3 „ 2 „ 6:0
2 „ 2 „ 3:4
3 „ 1 „ 3:13
2 „ 1 „ 2:11
3 „ 1 „ 1:7
2 „ 0 „ 2:5
1 „ 0 „ 0:4

A nagy formával vádolt Hungária bizonyítékait
a Bocskai elé terjesztette
Hungária—Bocskai 4:0 (2:0)

negye-

verejtékeznie 
Ferencváros,

Kánikulai meleg köszöntött vasúi..ap a 
pesti futballrajongókra, akik három liga
mérkőzés között választoltak, mert 
diket az Újpest Szegeden játszotta.

A nagy csapatok valamennyien meg 
tudták szerezni az esedékes két-kél baj

noki pontot, 
noha Szegeden az Újpestnek 
kellett presztízséért. Ugy a
mint a Hungária nagy gólaránnyal intézte cl 
ellenfelét: a Kispestet, illetve a Bocskayt. 
Az utóbbi kitünően sikerült kíilföl .i furája 
ulán csak tegnap kapcsolódott be a bajnok, 
küzdelmekbe, mint az eredmény mutatja, 
meglehetős balsikerrel.

Két bajnoki ligamérkőzést — mint isme 
rétes — hétköznap játszottak le. A Nemzeti 
szerdán 2:l-re győzött a ///. kér. FC ellen.

amig a Budai II szombaton 3:0-ra győzött 
Somogy ellen.

A budaiak e sikerük eredményeként 
teljes egy napig a bajnoki tabella élén

túrájáról 
Bocskai és 

de annál 
Hungária 
mintegy 

r volt ki- 
r csak azért 
csütörtöki Fe-

sorozatosBe.rkM-pályón folytatjuk le. El,Sorban I, I betei'len tarkor gólt IS. 3:0 Majd , 
mért. Im/y ar fogha.tiik ránk atl a viccet egyre eriS.bod.', támadások bcfejoxesckónt a 29. 
Ufátl, amelyet „olt merne nihány naggegy | pereben

29. perc 4 :0.

Búcsú a 
iparosok

Bocskaitól — tavaszig. Avagy az 
széthúzása: Szabó lő gólt a Vargá

nak.

Í\KALM*Q

élős-

1. Hungária
2. Újpest
.3. Budai 11.
4. Ferencváros
5. Soroksár
6. Hl. Kér. FC.
7. Nemzeti
8. Kispest
9. Attila

10. Somogy
11. Szeged
12. Bocskay

leti vezérnek megkockáztatni, hogy mi 
diek vagyunk. Tavaly ezzel az „élösdiséggel' 
egész évben 5500 pengőt tudtunk összehozni. 
Ez az az „élősködőt1'.

Lója folytatná még. de közbefiittyent a bíró 
és Ticska már ar első lerohanással gólt lő
hetne, ha a labda nem menne mellé. Átmeneti 
kis élénkség után a Bocskai erős támadásba 
fog, a Hungáriát alaposan szorongatja s ezt 
csak nagynéha tudja megszakítani egy-egv hir
telen, de sikertelen ellentámadás. Tart a dolog 
igy vagy negyedórán át s ezzel azután kihull a 
Bocskai méregfoga s azontúl szabad terepet 
kap ismét a Hungária, amely most már

komoly kvalitás-játékkal lepi meg és in
ge rí 1 fel-felcsattanó tapsra a közönségét.

é 22. percben Weber—Ottávi—Cseh-akció után 
az igen nagy formában levő jobbösszekötő véd-

Ismét kombinált ak
cióval követelnek tap
sot. Barátky, akt 
most már remek 
halfjátékos, Csehet, ő 
Ottávit küldi előre, 
akinek középreadott 

labdáját a kapus ke
ze elől a kapufa tö
vében Kalmár fejeli 
hátra, úgyhogy Szabó 
kényelmesen állíthat 
és aztán holtbiztos 

gólt lőhet. 4:0.Barátky
néhány ragyogó akció, Ticska kapufája és 
a napnak, amely legalább csütörtökig erő- 

Hungária vezetöhelyét a
wége
sen megindokolja 
tabellán.

A holland 
hazaérkezett 1 
a luranélküli, 
gólszonijasabb 
találkozására 
hétezer ember 
váncsi, már 
is, hogy a . 
rencváros—Hungária ku
padöntő mérkőzés esé
lyeit már megfelelő ar
gumentumokkal alátá
masztottan latolgathassa. 
A mérkőzés azzal kezdő- 

a tribünről le-
Kalmár ...........

dőlt, hogy egy borízű hang 
bömbölt:

— Ticska passz helyett apróhirdetést fog le
adni .. — némi biztatás után rávilágított a 
rejtélyesnek látszó kijelentésre és tovább dör- 
möglc:

— Mohát, nem láttat Ugy elvesztette a labdát,

a Remmrrl máris lerázta, aztán ballal 
pás gólt vág a sarokba. 2:0.

A gyors eredmény lelohasztja a pillanatnyi 
étvágyat, no meg azután Ottávi először, másod
szor, harmadszor ... ki tudja hányadszor pac- 
colja el a jobhnól-jobb labdákat, úgyhogy a 
sorozatos bosszúság közben még az sem tűnik 
fel, hogy

a Hungária, centerhalf nélkül játszik.
W’eöer ugyanis ezen a meccsen sem tudta meg
találni a helyét, bár egész idő alatt kereste. A 
rossz nyelvek szerint ezt a keresést elsősorban 
a Teleki dirigálta Bocskai-csatársor gyilkos

pom-
A kispesti weekend is nyolc gólt hozott a Fradi konyhájára

Ferencváros-Kispest 8.0 (4:0)
A Kispest felé haladó villamosok ontják a | lyén van. 6:0. (.30. perc.) Az akadémiázás nem 

közönséget. Csupa

ttcui’eik-y

CS1M

i ismerős arc, ezeket minden-1 szűnik. Lázár megunja a halfolást s nagy lövést 
nap látja az ember a Jó- 
zsef-köruton és az üllői
utón. Hiába, ez a Fradi- 
tábor egy nagy család. 
Most Kispestre rándul- 
nak wcekendre.

— Mi az, maga is ki
jön?

— No, 
nagyszerű 
sőt akkor 
ha .akármilyen.-..jegesesű 
esne.

A villamos végállomás
gyaloglás. Por, por és ismét

hallja! Ilyen 
kánikulában... 
is kimennék.

/ BAtu'ny

-■ BAO-ATUJ TACCS

hogy másként aligha találja meg.
Az enyhe gúnyolódást azonban ___ ,____

letörte nz erős iram, a játék kialakuló sz'; 
cége, a Hungária nagy támadókedve és végül a 
10. percben .« goi.

Weber szöktetésével Szabó továbbiul, ugy 
látszik, hogy cl kell veszítenie a labdát, 
de egy utolsó kétségbeesett mozdulattal 
még eléri és középre vágja, pontosan a 
kifutó Varga orra elől, ugyhogv Kalmár 
kényelmesen bekoroghat vele ■ hálóba. 1:0.

A gól meglehetős örömet vált ki, bár többet 
várnak a Hungáriától, ami nem is marad el, 
mert a 11. percben mór megint beköszönt.

Barátky tarcsdobrtsát Kevlczkv rosszul fe
jeli, úgyhogy Barátky Ismét elérheti. Esés 
közben passzolja Cseh elé, aki térül fordul

de egy utolsó kétségbeesett 
még eléri és középre vágja, p<i 
kifutó Varga orra elől, úgyhogy

Barátky tárcsát Barátky passzolja Cseh elé. 
A többi már Varga és a tabella gondja. 

Egy góllal több a 14. percben. 2 :0.

passzainak köszönhette, amelyek miatt csak a 
csakhamar legritkább esetben sikerül összeütköznie a lah- 

szép-l dával. A Bocskai sokat rohamoz, támadásai 
„21 a I azonban annyira szélesek, hogy a legkisebb 

hiba is leállíthatjn, ami rendszerint meg is tör
ténik. Szünet előtt még egy Hungária-gólhely- 
zet s aztán, közvetlenül a lefuvás elölt Bocskai
ból lóg a levegőben.

A szünetben sok szó nem esik a játékról, 
annál többen üdvözlik azonban „Lóját", a 
nagyon is népszerű Budai 11 vezérét. Jobbról- 
bnlról röppennek a gratulációk a nagyszerű 
szezoneleji formáért s azért n csodáért, amely 
végül is megtörténi: a Budai 11 a harmadik 
forduló után egyelőre vezeti a ligát. „Lója" 
szerényen fogadja nz őszinte gratulációkat.

— Hát kérem, mi nem beszélünk. Dolgozunk. 
önálló pályapolitikába kezdtünk 9 valószínűen

CSAK A

TÖKÉLETES

TUNGSRAM
IZZÓLÁMPÁVAL 

. -....a-JLL.A.T0TT-CSILLART VEGYÜK MEG. 
AJUNGSRAM-MUVEK FELELŐSSÉGET 
VÁLLALNÁK AZ IZZÓLÁMPA MINŐSÉGÉÉRT.

még egy kis „
por. Szembejön egy halottaskocsi.

— No ez pech, forduljunk vissza.
— Dehogy megyünk vissza, ezen szállítja 

majd Kispest a gólokat.
Esőrchajló idő. Fullasztó hőség. Szinte áll a 
levegő. Zápor lesz. De lehet, hogy gólzápor... 
Kijönnek a csapatok. Az állóhely háromszoros 
„Tempó, Fradii" kiáltására a nagvtribiin is ez
zel a csatakiáltással válaszol. Ugylátszik itt az 
egész publikum — csekély háromezerötszáz 
néző — zöld-fehér drukker. A hangulat tehát 
kitűnő. A Fradi pazar nyitányt vezényel. Doh 
nányi se komponál különbet. Remek könnyed 
passzok, csupa észjáték. Sakkozik ez a csapat. 
Futballnyelven: gurigúzik. Kohut rúg egy kor
úért.

Szépen Ivei a labda Turay fejére a onnan ■ 
felsőléc alatt a hálóba. 1:0.

Még csak a negyedik perc. Szebbnél-szebb ak
ciók, nagy Fradi-fölénnyel. A kispesti védelem 
lélegzethez sem jut. A beteg Rozgonyi össze
esik — mint n zsák. Turay odafut és megható 
bajlársiassággal vállára kapja és lassan kicipeli 
a taccsvonalra — mint n zsákol. A közönség 
jót mulat a fényes inlermezzőn. A Ferencváros 
lefékez, tiz ember ellen rossz érzés játszani s 
igy Kispest főként Serényi révén néhány jó 
helyzethez jut. Turay a szezón (a még hátra
lévőt is beleértve) legnagyobb ziccerét hagyja 
ki. de hamarosan rehabilitálja magát, mert rö
viddel utána

busz méterről ugy megbombázza a kaput, 
hogy csak ugy reng a háló.'2:0.

Turayval megbékél a közönség. Az iram köpv- 
nyü, a Kispest még mindig feltűnő kemény dió. 
A kis Takács egy off szájd-gólt rúg, majd 
Tánczer beadásából a sarokba gurigáz egy ér
vényest is. 8:0. Kohut kap egy magas kiadást, 
nagyot ugrik a levegőbe utána s csodálatos 
láb-ollózással beragasztja. Még három percet 
játszanak.

Félidőben Gombos hiró könnyelmű bírásko
dása a téma. Sok oíTszájdot és hendszet enge
délyezett Kispestnek. No de: 4:0 s igy a kedé
lyek hamar lehiggndnak. A „bemutató" tovább
tart. A ferencvárosi henger újra üzemben. Lö
vés lövést követ. Turay bombája majdnem ősz- 
szédüli a kapufát. Takács is kanufalövéssel 
kedveskedik. Bekkel az egész ellenfél. Nehéz a 
góllövés mestersége ilyenkor, Kispest végre egy 
kornerhez jut. Ez is eredmény tőlük. Már c 21. 
percei mutatja nz óra, amikor Kohut szabad, 
rugósa „rumlit0 teremt, a kis Takácstól perdül 
a Inhdn tovább, Dénes rosszul fut ki s igy

■ labda Mvnatalanul begurul. ö:0.
Tánczer ad be ezután jó labdát s Toldi feje he

í~Klrándulása és weekendle alkalmából 

okvetlen lássa el magát

BIQU ALBERT
Ktaóranirn olcnö hentesáruival

<Jvar vili . Centi n 1 Telefon 42-J-Wt ea wm-M 
_____ ___________ F t ó k ö ?. I e I e k.

küld, ami Laki fejét sú
rolva jut a hálóba. 7:0. 
Kispest a nagy nyomás 
alatt pelyvává törik. Tu
ray lő élesen, a védőkről 
magasba szökken a lab
da s Takács kapásból 
lövi. 8:0. A kispesti Szabó 
sorozatos durvaságai Ko
rányival szemben keltő
nek még emóciót.

— S:ép, szcp, de azért 
gyengén játszott á' Fe
rencváros.

csak mindig ilyen gyengén 
nyolc gólt. Mi lesz, ha majd

Tánczer.
— Nem baj az, 

játsszon és rúgjon 
„jól" játszik a Fradi...

Miskolc csapata pontot vesztett 
Soroksáron

Soroksár—Attila 2:2 (1: 0}
A múlt héten a szem

benálló két csapat a Fe
rencvárostól, illetve a 
Hungáriától igen súlyos 
arányú vereséget szen
vedett, ennek ellenére 
mindkét fel bizakodva né
zett a mérkőzés elé. Kü
lönösen az otthonában 
játszó, újdonsült elsőli- 
gabeli Soroksár bízott a 
meccsben, annál is in
kább, mert

közel ezer főnyi kö- 
lelkesen támogatta.

soroksári csapat hatalmas ciánnal harcoJi-i 
félidőben szeriéit

zönség
A
'■égig a játékot s az első .. . _ .
gólelőnyét szünet után még eggyel növelte, s 
már-már ugylátszott, hogy mint győztes hagyja 
el a küzdőteret, ám a nem csüggedő miskolci 
legénység nz utolsó negyedórában mégis meg
mentette nz egyik pontot. El kell ismerni, ez

az eredmény o mutatott játék alapján tel
jesen igazságos.

Az első félidő vehemens miskolci támadások
kal indul, s már a 3. percben Rudas holtbiztos 
gólhelyzetben Bácsay lábának rúgja a labdát. 
Az utolsó percben a Soroksár jön fel, Kautzky 
lövését a Vadász által zavarl Alberti kiejti Ke
lemen elé, .

a szélső lövésébe Gruber beteszi a lábát s 
a labda a hálóba vágódik 1:0.

Óriási üdvrivalgás fogadja a hazai csapat gól
ját, de máris vége a félidőnek.

Szünet ulán a .3. percben Vadász faulttal 
akasztja meg n soroksári belsők támadását, a 
kiválóan bíráskodó Sólymos, a 16-osról sza
badrúgást ítél, amelyből

Kohut II. bombaszerü gólt rúg 2:0.
A Soroksár csnpalát nagyon feltüzeli nz ered
mény és Kohut II. beadásából Kautzky pom- 

: pás lövése alig kerüli a hálót. A 28. percben 
Schmidt fellöki Magyart,

■ bíró 11-est Ítél, amelyet Slmonyl értéke
sít góllá 2:1.

Az Attila csatársorának tengelyibe most Haár 
áll, akinek a dirigálása mellett a miskolci csa
pat sorozatos rohamokat indít Bácsay kapu
jára. A .39. percben végre siker is koronázzb-^i 
támadásokat, amennyiben Simányi huszméteret 
éles lövéssel kiegyenlít 22.

Mlndennemfl Iskheren'tezéMk. 
AKtsInamasterek készítményei.

tr KMtwl U>elM l-IHtelek, rtuletn U..V1
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A szegedi Tisza-parton a liláknak erősen meg kellett dolgozni 

a bajnoki pontokért
Vjpnt—Szeged 1:0 (0:0)

Saeged, szeptember 4.
A Hétfői Napló tudó. 

•Hójának telefonjelen
tése.) Nagyszámú kö
zönség gyűlt össze va- 
sárnap a tiszapartl pá
lyán, hogy jó Játékot, 
élvezetes küzdelmet lás
son. De ebbel! várako
zásában erősen csalódott, 
mert

■ meecs végig nl- 
vótlan, helyenként 
durva küzdelmet ho

colt,
amelyből a lelkes szegedi csapattal szemben az 
Újpest csak igen nehéz küzdelem után került 
ld győztesként.

Az első percekben a Szeged FC hatalmas 
elánnal támad s Acht csak nagy szerencsével 
tudja mentesíteni kapuját a góltól. Majd följön 
az Újpest csapata is, de csatárait könnyen 
tartja sakkban a kitűnő szegedi védelem. Me

zőnyjáték után a hazai csapat egymásután 
három komért ér <1, majd Jakube lövését a 
kapufa tartja föl. A 44. percben a Szeged FC 
pompás gólalkalmat szalaszt el, mert Havasköri 
átadását a belsők teljesen tiszta helyzetben 
kihagyják.

Szünet után még izgalmasabb lesz a játék. A 
Szeged FC állandóan rohamoz, de jó helyze
teinek egész sorát balszerencse kíséri. A 25. 
percben dől el a meccs sorsa.

A korncrvonalon egy már tnljutott labdát 
a biró reklamálásra viaszához, a tizenhatos 
vonal és a kornervonal sarkán földob, 
kavarodás támad, amelyből Auer a hálóba 

vágja a labdát (1:0).
A szegediek hevesen reklamálnak s azt állít 

fák, hogy a gól offszájdból esett. A hazai csa
pat nem csügged s most ismét támad, egy ve
szélyes helyzetben Rorsányi hendszet vét a 
tizenhatoson belül, de a bíró 11-es helyett — 
komért ítél. A játék végéig a közönség állati 
dóan tüntet.

8 perc 50.2 mp. a 3000 méteres síkfutás 
uj magyar rekordja

Szabó Miklós futotta az uj rekordot — Remecz 4763 cm.-es 
dobásával győzte le Donogánt

Szerelemhegyi Jenő dr., Moldoványi István 
dr. és a magyar atlétika több illusztris vezér- 
férflai vasárnap délután boldogan pihentették 
meg szemeiket a Hungéria-uti pálya hatalmas 
tribünjein morajló tömegen. Iguz ugyan, hogy 
a nagy érdeklődés a versenyt követő fulball- 
nak szólott, mindenesetre a jó eredmények 
nagy propagandát Jelentettek az atlétikának.

Az MTK hagyományos őszi atlétikai verse
nyei általában a siker jegyében zajlanak le 
évek óta. Ezúttal Remecz Józsefnek és Dono- 
gán Istvánnak, olimpiászt követő első startját 
prezentálta az MTK közönségének. A verseny 
eredménylistáját ezenfelül egy uj magyar re
kord is dekorálja:

Szabó Miklós, az Agfa-vándordljas 3000 
méteres síkfutásban 8 perc 50.2 mp-re Ja
vította Papp Györgynek 1927 óta nyilván

tartott 8 perc 51.2 mp-es rekordját, 
legyőzve az utolsó méterekben Szerb Elek dr.-t 
és vert mezőnybe utasítva Görögöt, Simoni és 
Kelent.

Szép küzdelmet hozott a 100 méteres síkfu
tás küzdelme, amelyen Raggambi István dr. 
holtversenyben végzett Forgács Lászlóval, ám

a megismételt verseny finisében 10.8 mp. 
alatt győzte le ellenfelét.

A verseny eredménylistája:
100 méteres síkfutás (MTK dlJ). 1. Forgács 

l’TE és Raggambi dr. BBTE holtversenyben 
10.9. 8. Sugár UTE. — A holtverseny eldönté
sénél: 1. Raggambi 10.8 mp. 2. Forgács 10.9 
mp.

Távolugrás. 1. Fekete UTE 702 cm. 2. Ba
logh MAFC 700 cm. 3. Szabó UTE Ö99 cm.

Disakoszvetés. 1. Remecz Rákosligeti AC 
4762 cm. 2. Donogán MAC 4605 cm. 3. Kiss 
OTE 4080 cm.

Magasugrás (előnyverseny). 1. Buzinkay dr. 
BBTE 176 cm. 2. Boros UTE 173 cm. 3. Takács 
Postás 164 cm.

Sulydobás. 1. Csányi TFSC 1440 cm. 2. 
Horváth MAC 1408 cm. 3. Varró V. Remény 
1330 cm.

1000 méteres síkfutás (Duna Evezős Egylet 
vándordija). 1. Sárvári UTE 2 p. 34.4 mp. 2. 
Bejczy MAC 2 p. 35.6 mp. 3. Govri BEAC 2 
p. 37 mp.

Hármasugrás. 1. Fekete UTE 1387 cm. 2. 
Fúsz 1286 cm. 3. Havas FTC 1276 cm.

Gerelyvetés. 1. Budavári BBTE 56.30 cm.

A Törekvés fölényesen győzött, 
riválisainak már nem volt 

könnyű dolguk
Az amatőrbajnokság második fordulója igen 

érdekes, nívós küzdelmeket hozott, jeléül an
nak, hogy az egységes elsőnsztályban játszó 
csapatok játékereje az utóbbi időkben roha
mosan megnövekedett,

nagy Rár lenne tehát, ha ezen a beosztáson 
változtatnának!

Egyébként a Törekvés nagy gólaránnyal gyűrte 
maga alá a „83" FC-t, a BSzKRT nehezen 
MTK-t, s a Postás—UTE találkozó is csak 
nyílt küzdelem után dőli el a Postás javára.

A részletes eredmények a következők: 
EMTK-URAK 4:2 (2:1). 
Törekvés—„33“ FC 6:1 (3:0). 
BSE-MAV 4:2 (2:2). 
Elektromos—PSC I I (1:0). 
BESzKÁRT-MTK 5:3 (2:1). 
Postás -UTE 4:3 (3:1)._________________

Zálogcédulát,,
Óaranyat, ezOstöt, brllllánsot hihetetlen snama ára*  

v»«ek, ivtocatea ákszertuiet RUteU-WI. «Ua»

4X100 méteres staféta. 1. UTE csapata 44.1 
mp. 2. FTC csapata 44.4 mp.

200 méteres síkfutás (Ondrus István-emlék- 
verseny). 1. vitéz Szalay BBTE 2.4 mp. 2. 
Hajdú FTC 22.8 mp. 3. Obitz dr. BEAC 23.3

mp.
110 méteres gátfutás (Budapest Székesfővá

ros vándordija). 1. Jávor MTK 16 mp. 2. Fü- 
zessy MA 16.6 mp. 3- Lehner Budaok 17.2 mp.

3000 méteres síkfutás (Agfa-vándordij). 1. 
Szabó Miklós MAC 8 p. 50.2 mp. (Országos re
kord!) 2. Szerb Elek MAC 8 p. 52.4 mp. 3. 
Görög UTE 8 p. 55 mp.

Az FTC ltjai vezetnek a 
Szücs-vándordijas versenyen
Az utánpótlás fejlődését célzó Szücs-vándor 

díjas ifjúsági csapatverseny első része vasár
nap délelőtt került eldöntésre az MTK rende
zésében az üllői-uti pályán.

A programmon szerepelt két egyéni bajnok
ság, amelyek közül a 800 m Ifjúsági bajnoksá
got Fried Sándor (UTE) a rúdugrás bajnoksá
gát p*dig  Ximonyl (MTK) szerezte meg. Nagy 
érdeklődéssel ügyelte a közönség a tömegsta
fétákat, amelyek során a 10X100 m távon nz 
FTC csapata megjavította a legjobb országos 
eredményt.

A budapesti kerület ifjúsági bajnokságon.
800 m. síkfutás. Bajnok: Fried UTE 2 p 05.6 

mp. 2. Rálhnnyi MAC 2 p. 07.4 mp. 3. Einviller 
MTE 2 p 08 mp.

Rúdugrás. Bajnok: Zimonyt MTK 330 cm. 2. 
Demény UTE 315 cm. 3. Kolonits FTC 300 cm.

A Szűcs-vándordíj számai:
lOXtOO m. staféta. 1. MTK 1 55.2 mp. 2. 

FTC 2 p. 02.2 mp. A másodiknak befutott MAC 
stafétát keresztezés miatt diszkvalifikiillák. — 
Diszkoszvetés ötös csapatverseny (Budapest 
székesfőváros bajnokságáért.) 1. UTE 32.90 cm 
átlag. 2. MAC 31.06 cm átlag. 3. BBTE 29.86 
cm átlag. — Távolugrás Ötös csapatverseny. 
(Budapest székesfőváros bajnokságáért.) 1. 
FTC 617 cm átlag. 2. MAC 587 cm átlag. 3. 
MTK 576 cm átlag. — lOXlOOO m staféta. 1. 
FTC 29 p. 25.4 mp. Legjobb országos ifjúsági 
eredmény. 2. MTK 29 p. 55 mp. 3. Vasas 30 p. 
13.8 mp.

A Szücs-vándordlj állása:
1. FTC 13 p., 2. MTK 9 p., 3. MAC 8 pont.

Üzemben a második liga
A „kisproflk" — ahogy a második ligát fut- 

bcilkörökhm hivják — vasárnap már teljes 
fordulót játszottak A csapniuk játékereje még 
nem alakult ki s igy jóslásokba bocsátkozni 
korai volna.

Vasas—BAK 3:2 (3:0).
ETC—SZÍNSE 3:2 (3:0).
Csepel—Budafok 7:2 (4:0).
Drasche—Shell 3:3 (8:0). 
PhÖbus—VÁC 1:1 (1:0).
Taxi—Droguista 4 0 (2:0).
Bőrös—Rákospalota 0:0.

X Kispest futballsporljájiuk uj vezérel. A 
Kispest FC vasárnap délelőtt tartotta rendes 
év| tisztújító közgyűlését, melyen Molnár Jó 
zsef dr. polgármesteren kívül a város nolabill 
tásal nagy számban vettek részt. A közgyűlés a 
hivatalos lista Jelöltjeit egyhangúan megválasz
totta. Elnök lett Farkas Mihály dr. városi fő
ügyész, Ügyvezető elnök: Szalui Mihály, az 
MLSa alelnöke, a főtitkár Ars Ödön.

X A BLASi női kézllabdacsapalának sikere. 
A BLASz női kézilahdncsapata vasárnap Agár
dón mérkőzött a RTK női kézilabdázóival és 
3:2 (1:2) arányban győzött.

PALACE ■a premlerí!

Párisi diákok 
a francia pikantéria, szerelem és ifjúság filmje.

Rendezte: TÚRJANSKY
Osso-film.

KÜLFÖLDI sporthdpló
...!L!.'L"l,====s=3===g^S ........ .

Georg Drigny beismeri, 
hogy Bárány második volt...

Az uszóolimpiász döntőbírójának első európai nyilatkozata
Pária, szept. 4.

(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) 
Már annyian és annyiszor megírták róla, 
hogy Magyarországnak és a magyar spor
tolóknak nagy barátja, Európa legkedve
sebb, legsporíszerübben gondolkodó és leg
közvetlenebb sportembere... hogy ennek 
felsorolására már nem csupán az olvasók, 
de az újságíró számára is hálátlan és unal
mas feladat.

Hogyne volna jó intervju-alany, amikor 
maga is újságíró. Ma én Írok róla, holnap 
ha nekivágok a La-Manche-csatornának és 
véletlenül a viz alatt maradok, ő ír nekro
lógot rólam. Beszélgetésünkben semmi hiva
talos, szertartásosság, íz netn vegyül. A 
T Intransigeant szerkesztőségében most 
ért véget a Los-Angelesből hazatért francia 
atléták ünneplése (akik párisi szokás sze
rint az összes nagy lapokat végiglátogat
ják), a maradék pezsgőt poharainkba töltö
getjük, a terem kiürül, mindenki haza
megy, a szolgák leoltják a villanyokat (a 
l’Inlransigeant estilap), fél nyolc van, 
Drigny maga is nevet arra a gondolatra, 
hogy most „fn/eruju" következik. Ideje 
van, hisz a felesége vidéken van. Szalma és 
nem kell percnyi pontossággal hazasietnie. 
Még mosolyogva kérdi, hogy nem veszek-e 
papirt és ceruzát elő, aztán kényelmesen 
szétveti a lábait, az asztalra könyököl és 
azt mondja:

Gyönyörül Gyönyörül Minden gyönyörű 
voll!

Gyönyörű Amerika, ahová most jutottam el 
először, gyönyörű volt az olimpiai falu, ké
nyelmével, tisztaságával, száz százalékos paj- 
tási és sportszellemével. Gyönyörű a Stadion, 
gyönyörűek a naiv, becsületes, soviniszta, de 
mégis oly gentleman és sportszerű amerikai 
tömegek. Végül

gyönyörűek az eredmények, 
ugy az amerikaiaké, mint a japánok, olaszok, 
vagy angoloké.

Immár a hatodik olimpíászon veszek részt, 
hármon mint versenyző, hármon mint verető 
Olizhen kiábrándultán, fáradtan jöttem haza, 
arra gondolva: Ez volt az utolsó, mert igy to
vább már igazán nem mehet. Ezúttal vagyok 
először optimista. Az utolsó hrtek rengeteg 
eseményébe oly kevés bántó, diszharmonikus 
esemény vegyült, hogy azt kell mondanom:

Hibát és orvosoinlvalól ellenére él és még 
sokáig élni fog a feltámasztott olimpiai 

gondolat!
Lassan rátérünk nz. eredményekre, tényekre. 

Arra, amelyek a gyakran félrevezetett magyar 
sportközönséget talán legjobban érdekli és

A lengyel-amerikai olimpiai bajnokkísasszony 
uj világrekordot futott

(A Hétfői Napló távirati jelentése) A lengyelt ■ 10® méteres síkfutásban 11.8 mp-cel aj 
származású olimpiai hölgysprintbajnok: Valus-1 világrekordot futott.
kievic (amerikai nevén: walsh) a New-York-1 Eredménye egytized másodperccel jobb az ed- 
bnn rendezett atlétikai versenyen I digi világrekordnál.

Két Európa-bajnokságot szereztek evezőseink 
Belgrádban

Belgrád, szept. 4.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) A jugoszláv evezős szövetség rendezésé
ben vasárnap bonyolították le Európa evezős 
bajnokságait. Tizenkét nemzet vett részt n 
nagyszabású versenyen. Vasárnap kora délután 
hatalmas autóiékor és többezer főnyi közönség 
Indult a Száván keresztül vezető hídon a 
Cigányszigetre, ahol a hatalmas evezős sta
dionban zajlottak le a pazarnál-pazarabb küz
delmek Tízezer főnyi közönség. A tribün 
ziisztódiszben várta a királyt és a notnblllláso 
knt, akik közöli több miniszter Is helyet foglalt 
A versenv magyar szempontból nagy sikernek 
tekinthető, amennyiben

két Európabnjnokságot sikerült szerezni 
reprezentánsainknak. 

amelyiknek kialakulásánál mondhatni döntő 
fontosságú volt Drigny szerepe.

Bárány vereségére.
— Hát igen, megírhatja... sőt kérem is, 

hogy irja meg:
Szerintem abban a sokat emlegetett elő

futamban Bárány tiszta második volt.
Ezt egyébként « verseny titán neki magának 
is megmondtam. Ennek eldöntésébe azonban 
nekem semmi beleszólásom netn volt. Ez az öt 
célbíró dolga volt. Akik, amint jól tudjuk, 
másként láttak és határoztak. Elém csupán 
akkor került az ügy, amikor felebbezésükben, 
a magyarok a film tanúbizonyságára hivatkoz
tak. Három delegátus hajlandó volt elfogadni 
a film illetékességét, három nem. Nekem kel
lett döntenem.

Én töprengés nélkül és a legtisztább lelki
ismeretid nemet mondtam.

Mert csupán egyetlen érvre gondoltam: 
„Kimondtuk-e az olimpiai versenyek előtt, 

hogy vitás esetekben a film dönt?“
Nem! Ha efelől határoztunk volna, azt is 

ki kellett volna mondanunk, honnan, milyen 
szögből felveti filmfelvélelck számítanak? Mi
vel minderre nem gondoltunk, bármennyire is 
jogos volt a magyarok reklamációja és ha mint 
semleges tanul kihallgatnak, bármennyire ma
gam is Bárány második helye mellett vallot
tam volna, a kérést kénytelen voltam etutasl- 
tant.

— Hogy döntőbe Jutás esetén milyen sán- 
aza| leltek volna Báránynak? Egész biz
tosan csak minimálisak. Egv hatodik, vagy

legjobb esetben ötödik hely.
Ami a vizipóló-egyíittes teljesítményét Illeti, 

az valóban minden dicséretet megérdemel. 
Ebben ma kétségkívül klassziskülönbség van 
Magyarország és a több! nemzetek között. Nőni 
tudom, az utánpótlásuk elég erős-e, mert évek 
óla, minden alkalommal gyanúsan ugyanazo
kat a játékosneneket hallom, de ha igen, ugy 
ez a hegemónia még sokáig Önöknél is marad.

— A japánoktól, az egész világgal együtt, én 
is, cl vagyok ragadtatva. Technikájukban is 
van néhány apróbb újítás, de főcrényük a dis- 
cipllnáltság és az óriási lelkesedés.

Európa szerepe a sportokban, sajnos, esz
tendőről esztendőre csak csökkenni fog.

Ma még csak az atlétikában és úszásban va« 
gyünk „kicsik", holnap talán a birkózásra, 
evezésre és súlyemelésre is sor kerül... De 
sportemberek vagyunk és ahogj’ tegnap még 
mi, Anglia, Finnország, egyszóval Európa ural
tuk a sportok világának nagyrészét, ugy hol
naptól kezdve legyen erőnk elviselni veresé
geinket és gyönyörködni, megtapsolni a ben
nünket legyőző négerek, japánok vagy lalán 
eszkimók csodálatos eredményeit...

Körösi László.

A részletes eredmények a következők:
Kormányos négyes- Európábajnok: Olaszor

szág 6 p 36.4 mp, 2. Dánia 6 |» 40 4 mp, 3. 
Csheszlovákln 6 p 47 4 mp

Kormányos nélküli pair cár: Európabajnok! 
Svájc 7 p 14 2 mp, 2. Olaszország 7 p 16.8 mp, 
3. Belgium 7 p 26.4 mp.

Szkiff- Magyarország, Belgium, Franciaor- 
szák, Olaszország és Csehszlovákia a sorrend a 
startnál. 250 méternél Knuser István dr. egy- 
negyedhoMtal veretett n francia és az olasz ver-

ohárbiitorok
1 nonyata, Ksszeareneeü
FlMtésI UauncnAl 8amm«!wet«-U.® 
tafrezmányt flOVOOlifll Röaaa-utca 20
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aenvrő előtt, 500 méterig Kauser még növelte az 
előnyét, ami ekkor már közei félhajóhasst 
volt. Ezer méternél « magyar bajnok görcsöt 
kapott a karjába ét el kormányozta magát, úgy
hogy a /randa ét az olatz 'versenyző megelőzte 
• kanyarban.

Kauaer 32-ea csapásokkal Igyekezett be- 
hoxnl hátrányát, azonban Ismét görcs ál

lott a karjába s feladta a versenyt.
'Az olasz végigvezetve győzött.

purópabajnok: Olaszország 7 p. 18.2 mp.,
2. Franciaország 7 p. 20.4 mp., 3. Cseh- 
•zlovákia.

Kormányos pair olr. Európabajnok: Hollan
dia 7 p. 42.4 mp., 2. Olaszország 7 p. 46.8 mp.,
3. Lengyelország 7 p. 48.6 mp.

Kormányos nélküli négyes. Európabajnok: 
Magyarország (Pannónia EC: Bariók László, 
Gyurkóczi Károly, Szabó László és Török Zol
tán dr. vezérevezős) 6 p. 39.8 mp., 2. Olasz- 
Cfszág 6 p. 43.2 mp., 3. Jugoszlávia 6 p. 46 8 
mp. A versenyen részivel! még Hollandia és 
Svájc Is. A slarl'ól legjobban a jugoszlávok 
kerüllek el, de

5tt0 méternél már a Pannónia négyese 
került az élre.

óriási küzdelem fejlődött ki ezután, végül 
a magyar együttes győzött kft hajóhosszal.

Duhló. Európabajnok: Magyarország (Hun
gária EE: Bodny Pál és Kauser István dr. 
vezérevezős) 6 p. 47 mp, 2. Olaszország 6 p. 
49 mp., 3. Belgium 6 p. 55 mp. .4 Hungária 
dnbló háromnegyed hajóhosszal megérdemel 
fen győzött. A versenyen részivel! még Lengyel
ország és Jugoszlávia is.

Nyolcevezős verseny. Európabajnok: Jugo
szlávia 6 p. 11.4 mp., 2. Magyarország (Hun
gária EE) 6 p. 15.8 mp , 3. Csehszlovákia 6 p. 
17.8 mp. A jugoszláv iKoleas állandóan ke
resztezte n magyarok pályáját, ezáltal ugy a 
magyar nyolcast, mint a franciái a pálya 
széle felé szorította, A Hungária mindent cl- I

követeti, hogy ennek ellenére élre kerüljön, de 
ez nem sikerült. A magyarok és a franciák 
óvást jelentetlek be a verseny ellen, ameynek 
sorsáról az éjjeli órákban döntenek.
ELUTASÍTOTTÁK A MAGYAROK ÓVÁSÁT

Belgrádból jelentik késő éjszaka: A nyolc
evezős verseny eredménye ellen beadóit 
magyar és francia óvást a zsűri elutasította. 
A pompás tisztotetdijakat meleg ünnepség- 

' gél egybekötött többszáz terítékes fényes 
| banketten a belgrádi tiszti kaszinóban osz
tották ki.

A Laiidaz-dijal. melyet minden alka
lommal az Európába jnok ságok leg
eredményesebb nemzete szokott el
nyerni, ezúttal Magyarország kapta 2.5 

pontjával.
Olaszországnak is 2.5 pontja volt, azon

ban mig az olaszok kéj bajnokságot 5 ver
senyzővel, addig a magyarok 2 bajnokságot 
fí versenyzővé! szerezlek s igy ez e 
ménv döntölte el az elsőséget.

Sándor szerb király Igen értékes, 
talmas tiszteletül iát, melybe ,.a 
grádl Európa-bajnokság főgyőztesé
nek" szöveg van gravírozva, szintén 

Magyarország nyerte.
bankett, amelven a jugoszláv kormány 

kellemes

körül

bá
bel

\.................... ,
képviselője is megjelent kellemes baráti 
hangulatban a késő éjszakai órákba nyalt 
Magyarország képviseletében Holla kövel- 
ségi titkár és Henyey katonai attasé jelent 
meg.

A szép sikerrel szerepelt magyar kikül
döttek hétfőn este 6 ára 30 perckor érkez
nek a Keleti pályaudvarra, ahol ünnepélyes 
fogadtatásban lesz részük.

Hartmann László szerencsés karambolja 
a brünni autóversenyen

közvetlenül a cél előli eg.v kilométert jelző 
kőnek futott és kocsijának keréksériiiése 
miatt a verseny feladására kényszerült.

kimenetelű karambolja 
nagy riadalmat keltett, azonban amint a kö
zönség látta, hogy sérülés nélkül került ki a 
szerencsétlenségből, lelkesen megéljenezte a ki 
tűnő magyar versenyzőt. Az eredmények a kö 
vetkezők:

Másfél literen felüli kocsik kategóriája- 1. 
Chiron Bugatli 4 óra 37 p. 29 7 mp. 2. Faggioli 
Maseralti 4 óra 42 p. 30.5 mp. 3. Nuvolari 
Alfa Rómeó 5 óra 6 p. 22 mp. 4. Forz.a Alfa 
Rómeó 5 óra 08 p. 03 mp. — Másfél literes 
kocsik kategóriája; 1. Burggaller Bugatli 4 
óra 31 p. 28 mp. 2. Weyron Maseralti 4 óra 
10 p. 40 mp. 3. Sojka Bugalti 4 óra 47 p. 50 
mp. 4. Maseralti Mpserattl 5 óra 10 p. 11 mp. 
5. Macher DKW 5 óra 1 p. 13 mp.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Rekordközönség elölt bonyolították le 
vasárnap a harmadik nemzetközi autóversenyt 
Brünnben, Massargk köztársasági elnök van- | jfartinann szerencsés 
dordijáért. A nézők között számos külföldi is 
volt, főképpen a szomszédos államok automo- 
l'ilklubjainak hivatalos képviselői, azonkívül 
nagyszámú lengyel, német, osztrák és francia 
kiránduló. De sokan álrándultak Magyaror
szágról is. A versenyt 29 kilométer hosszú 
Ríngen, két kategóriában bonyolították le A 
másfél literesnél nagyobb kocsik tizenhétszer 
futották le a körpályát, összesen tehát 496 
kilométert tettek meg. Az egész verseny egyéb
ként az Alfa Rómeó és a Bugatli kocsik küz
delmét mutatta.

Magyar részről Hartmann László vett részt 
Bugatíi kocsiján a másfél literes katgóriában, 
a 15. körben azonban

Huszonkét fiatal futballbíró esete 
a bíróíndex~s£el

ht amatőrök már évekkel eielől! visszaéllek az alszövet 
ségi vétőjoggal — A fiatal bírák hölgytársaságban 

szórakoztak — indexre tették őket
Ha nem csalódunk újból túlestünk egy 

•poribotrányon. Rubint Lajosnak, a kitűnő és 
korrekt fiiihallbírónak fekete-lislára történt 
helyezése alaposan felkavarta a futballsport 
békéjét. Még szerencse, hogy nz érdekeitek 
idejében feleszméllek és u futballbirák beha 
rangozott bojkottja nem teremtett anarchiát,
• mely pedig az alszövetségi mérkőzések elma
radásának folynmányaként bekövetkezett volna.

Most, hogy az MLSz és a Birólestület között 
évekkel ezeíőlt megkötött kartellt revízió alá 
vették, a Futballbirák Testületé a legerélyesebb 
ellentállást fejtette ki nz alszövetségi vétójog 
gal szemben. A testület főtitkára szenvedélyes 
hniigu felszólalásában csuk oly feltétel alatt 
volt hajlandó akceptálni az alszövetségi vétó 
jogot, ha az kellőképpen megindokollalik és 
az indokolást a testületnek jogában állana az 
érdekelt bíróval közölni, hogy amaz viszont 
esetleg

bcesülrtvédelml cljárá*t  tehessen 
matt)a ■ blróoág előtt az 

foglnltnk miatt.
Az alszövetségi vétó ellen a 

részéről is komoly aggodalmak 
a tanácsülésen. Ennek ellenére 
vétójog befoglaltatott a birákartcll tételei közé.

A budapesti nmalőr-nlszövetség főtitkára ha
dakozott leginkább nz alszövetségi vétó érdeké 
ben. Ugyanannak az alszövctségnck n képvise 
lője, amely évekkel ezelőtt egy rosst 
követett el és 
joggal.

A Szövetségi 
•zólalása alatt 
jól emlékeztek

miként Is került az amatőrök vétóllstájára 
egyszerre 22 fiatal játékhlró?

A szövetségi Irattárban nincs nyoma a szo
katlan vétóliUa Indokolásának Nem pedig
• rért, mert

folya-
Indokolásban

prof) szövetség 
hangzottak cl 
nz nlszövctségi

viccet 
élt viasza a részére biztosított

élrt benfcntcscl a főtitkár fel 
Összemosolyogtak. ök móg igen 
arra, hogy

ISZŰRMATRAS 
ct ara P

i Hibás naplanak teiíron!

SÁRiDORr*,'.  mnirnivir i.t
T

a sportnak semmi köze sincs e vétó-
1 latéhoz.

Az amalőr-alszövetség temperamentumos el
nöke annakidején azért helyeztette a főként 
ifjúsági bírákat indexre, mert

a kiskorú játékblrák az Ifjúsági Labdarugó 
Liga mngánhelyiségében, tehát az alszö- 
vetség fennhatósága alá nem tartozó zárt 
klubhelyiségben hölgyek társaságában szó

rakoztak.
Jogalapot tehál ne kerestünk ebben az eset

ben a vétójog alkalmazására, mert a szabályok 
értelmében az alszövctség nem volt köteles 
megindokolni levelet.

A tíl.ASz egy rossz viccet csinált és ugylát
szik, nz alszövctség programmjában még sze
repel néhány, a fentihez hasonló „huszáros 
bravúr".

VILÁGSZEMLE
PONTOT ADOTT LE A SLÁV1A

Prágából jelentik: A csehszlovák professzio
nalista liga vasárnap teljes fordulót tartott. 
Meglepetés, hogy a Slávia pontot adott le Az 
eredmények a következők: Victoria Ziskov— 
Nachod 5:1, Pilsen—Chladno 3:0, Sparta—Bo. 
heminns 2:1, Teplitz—Slavia 1:1, Victoria Pil 
sen—Liben 4:1.

LOVAS ANTAL HETEDIK LETT A CSEH 
SZLOVÁK MARATÓNVERSENYEN.

Pozsonyból jelentik: Vnsárnap futották...................................... . le 
nagy érdeklődés mellett a Slcfqnlk-vándordiijal 
díjazott csehszlovák maralon-futóbajnokságot. 
melynek 20 indulója között a veterán magyar 
bajnok. Lovas Antal is szerepelt s hetedik he 
igen végzett. A versenyt Zofka Prelouc nyert--. 
2 óra 58 p 0.5 mp alatt, a prágai Sült előtt, aki
nek 2 óra 50 p 02 mp volt nz ideje.kohioioiiia »•*-
berendezés"

------------ tényre*  I. k*-  
mény(a411»4ny. ágynemű- 

i tartós, «iép hutai isi P !<•- ■ 
,t har»rék, fényezett kemény- 

Mllváuy, ítép husattal. 
kámllotya . "AriíhI fén . etett 3 lappal P 

Haagulatlámpák. fényeeety ■ P *•.-
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A vidéki lutballsport helyet 
követel magának a második 

profiligában
A vidéki városok sportköreiben nag yvlssza- 

tetszést keltett az a hir, hogy
a proflszövetség elutasította as országos 
bajnokcsapatnak: a csabai Bohn Sport 
Clubnak azt a kérelmét, amely a jeles vi
déki klubnak a második ligába leendő fel

vételét célozta.
A proflszövetség eme állásfoglalása nem 

egyéb, mint újabb megnyilatkozása annak a tö
rekvésnek, amely a vidéki hivatásos futballsport 
végső elpusztítását célozza.

Nem lehet eléggé kifejezésre' juttatni azt az 
ellenszenvet és a páni félelmet, amely a fővó- 
rost proflegyesülelek körében minden vidéki 
megmozdulással szemben erőt vesz. Annyira 
irtóznak a vidéktől, hogy nz országos bajnok
csapat kérelme már annak a tárgyalása előtt 
elintizettnek volt tektrdhelő.

A vidék látja és tudja ezt. Éppen ezért senki 
sem csodálkozik azon, hogy:

a vidéki proflegyesülelek köréből szervez
kedési hírek szállonganak.

készülnek ezek az 
felülről fenyegető 

törekvések ellen. A vidékiek

győzött. A mérkőzést tizenkétezer főnyi közön
ség nézte végig, amely lelkesen ünnepelte a vi- 
lágbajnok indusokat.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

Érdekképviseleti alapon 
egyesüeltek védekezni a 
megsemmisítési 
akcióját sürgeti az az elbánás ir, amely halálos 
csapást mért a Szombathelyi, FC-re. Arra nz 
egyesületre, amelynek elödjfci a Sabaria oly 
nagy érdemeket szerzett a magyar professzio
nista futballsport népszerűsítése# terén. A profi
szövetségnek nem kell többé Szombathely város 
futballsportja, ugyanakkor, amidőn olyan pest
környéki egyesületet is bevett, amelyet az el
mult évben nem kevesebb, mint 
szkreccseltek

Érthető tehát az a keserű hang, 
szombathelyi hivatásos futballsport 
lója és volt vezére:

Herczog Edvln 
ütött meg előttünk:

— Fájdalommal látom, — mondotta — a vi
déki profisport 'ílnvomását. Érthetetlennek tű
nik fel előttem ez annál Is inkább, mert hiszen 
a vidék mai reprezentánsa: a debreceni Bocskai 
éppen most adta tanú jel ét külföldön annak 
hogy a vidék játékereje a legnagyobb teljesít
ményekkel szemben is megállia a helyét.

— Szombathely futballsport iával szemben 
nusitotl bónásmód valóban méltatlan. Az 
egyesület, amely

harminc esetben ■deli válogatott játékját. 
más elbánást érdemelt volna.

háromszor

amelyet n 
megalapi-

in - 
az

KIKAPOTT A RAPID ÉS AZ ADMIRA.
Bécsből jelentik: Az osztrák ligabajnok

ságnak érdekes fordulója volt vasárnap. 
Az Ausztriával szemben a favorit Adtaira 
2 : I arányban vereséget szenvedett, de ki
kapott a Rapid is. a Viennátől 3 : 2 arány
ban. A VSC—Floridsdorf-mérkőzés 3:0 
arányban végződött, mig a IIAKOAH a 
Nicholsonnai 0 : 0 arányú döntetlent vívott. 

A világbajnok indus gyephokt csapat 
MEGHÓDÍTOTTA AMSTERDAMOT.

Amsterdamból 
győztes indiai 
Amszterdamban 
ellen könnyű iskolajátékkal 9:1 (5:0) arányban

jelentik: Az olimpiászon
gyephoki csapat vasárnap 
Hollandia válogatott csapata

X Daubner István pesti rikkancs nyerte as 
országos rlkkancsfi'tóversenyt. Székesfehérvár
ról jelentik: Nagy érdeklődés melleit vasárnap 
bonyolították le az országos rikkancs-futóver
senyt 1500 métere*  távon, melyen huszonöt 
lapkihordó indult. Köztük tiz fővárosi. A rik
kancsok hónuk alatt egy csomó újsággal fu
tóink a városon keresztül a közönség sorfala 
között, a Zicliv-ligetben lévő hősi emlékműhöz. 
A verseny győztes'’ Diubner István (Budapest) 
lelt. Király Béla (Budapest) és Oláh József 
(Székesfehérvár) előtt. A verseny végén Csiky 
Béla dr rendőrfogalinazó lelkes beszédet inté
zeti a rikkancsokhoz

X Kelet atlétái legyőzték a délieket. Debre
cenből jelentik: Az egyetemi sporttelepen nagy
számú érdeklődő jelenlétében bonyolították le 
a Keletmagyarország—Délmagyarorsjág váló, 
gátolt atlétikai versenyt, melyei Kelet fíl;60 
pontaránnyal a maga javára döntött el. A főbb 
eredmények a következők: 100 m. síkfutás: 
Ráthonyi (Kelet) 11.2 mp. Sulydobás: Végh 
(Kelet) 1368 cm. Magasugrás: Stumpf (Dél) 
184 cm. 110 m. gát: Stumpf 18.2 mp. 400 m. 
síkfutás: Lázár (Dél) 51 mp. Távolugrás: 
Kovács (Dél) 660 cm. 800 m. síkfutás: Lázár 
(Dél) 1 p. 59.8 mp. Rúdugrás: Hadházy (Ke
let) 350 cm.

X A Szentesi Üsző Egyesület pólyaavatása. 
A Szentesi Úszó Egyesület országos uszóver
seny keretében vasárnap délután avatta föl uj 
sportuszodáját, nagyszámú közönség jelenlété
ben. A versenyen százhúsz induló vett részt, 
számos budapesti és helyi versenyző. Kima
gasló eredmény az uszóverseny folyamán nem 
volt. Az uszóverseny után a Szentesi Úszó 
Egyesület vizipólócsapata 4:1 (3:1) arányban 
legyőzte az Orosházi Úszó Egyesület csapatát.

X Súlyemelő Izomkolosszusok nemzetközi 
trénlngje. A Testnevelés Haza alagsorában el
helyezett olimpiai gyakorlótermekben szorgal
mas tréningmunka folyik Szepesi Jenőnek, a 
MBSz egyik vezető-tagjának irányítása mellett. 
A súlyemelők lelkes előkészületet folytatnak az 
idei bajnokságra, amelynek terminusa rohamo
san közeledik. A tréningek nemzetközi jelle
gűek, amennyiben azokon résztvesz Baumgar- 
ten pforzheimi, valamint Eberth prágai baj
nok is. A tréningek nyilvánosak és a verseny
zők, valamint azok vezetői szívesen látják ven
dégül az érdeklődő publikumot. A tréningeket 
csütörtöki napokon tartják

X A Magyar Ollmnlai Társaság ünnepi köz
gyűlése. Az 1896—1932. évi olimpiai versenye
ken dicsőségesen szerepelt magyar versenyzők 
társasága folyó hó 2f-én szerdán este 7 órakor 
a Magyar Testnevelés Háza (V., Alkotmány
utca 31 I. emeletti üléstermében ünnepi dísz
közgyűlést tart, amelyen a Los-Angeleshen di
csőségesen szerepelt magyar versenyzőket uj 
tagokká avatja. Az ünnepi közgyűlésen a társa
ság elnöke, gróf Klebelsherg Kunó dr. ny val
lás- és közoktatásügyi miniszter tartja az avató
beszédet. Az ünnepi közgyűlést baráti vacsora 
fogja követni, amelven az elnök az első athéni 
olimpiászon sikerrel szerepelt versenyzők által 
ah pitott művészi serleggel fogja köszönteni a 
los-angelesi hősöket.

LÓSPORT
Tempó könnyen verte az összes klasszikus 
győzteseket az Erzsébet királyné-díjban

Húsz esztendeje nem futott olyan ló a magyar pályán, amilyen 
Tempó — mondta Tempó trénere

A vasárnapi versenyek ffisráma. ar Ertfibel | II. FUTAM. 1. Erezhegyi J. Feriin 112), Tóth A.; 
rulyné-dii olvan eseménye volt nz ide sze- 9 u.hin •>király né-dij olyan eseménye volt nz idei sze

zonunk, amilyen kevés fordult elő a magyar 
turf annalesciben. A legjelentősebb klasszikus 
versenyek győzteseinek találkozása már magá
ban véve teljessé tette a küzdelem értékéi, de 
szenzációt ígért az utolsó évek messze legjobb 
telivérjének, n kivételes klasszisu Starlightnek 
küzdelme a derbynyerö Tempóval Közös íré 
nénik véleménye szerint ugyanis az utolsó 
hónapokban Tempó olyan képességű telivérré 
fejlődött, amilyen 20 éve nem volt a magyar 
túrion. A verseny a nagytudásu Hitch tréner 
véleményét igazolta, miután Tempó igen köny- 
nyen bánt el kitűnő ellenfeleivel. A start után 
Starlight és Tempó hatalmas iramot diktálva 
hosszakkal vezették a mezőnyt s Starlight még 
Tempótól is megszaladt. Az egyenesre fordu
lóra Tempó fokozatosan (elhúzódott Starlight 
mellé, majd a táv után könnyen húzott cl 
mellette és fölényesen nyert uz utolsó méte
reken támadó és a fáradt Starlightet is meg
előző Siker ellen. Tempó győzelme fölötte érté
kes, mert hároméves létére súlyt adott kitűnő 
idősebb ellenfeleinek, s nem csökkentheti int 
Siker második helye és Starlight állítólagos 
lesánlulása sem, mert Rapallqt, Kartársat és 
Rendest, a pálya legjobb lovait, bizonyára 
reálisan lépte le. Tempóban az évtizedek óta 
szunnyadotó magyar telivértenvészlés csillaga 
látszik feltűnni, éppen ezért teljes Indokolt 
volt uz a frappáns és meleg tüntetés, amellyel 
a közönség üdvözölte Tempó tulajdonosát. 
Hajdú Dezső Igazgatót. A nap egyébként tel 
jesen az autszájderck jegyében folyt le. de 
még ezek között is a szenzáció erejével hatott 
Robinson éa a harmadik hendikepjét nyerő 
Verity győzelme. Részletes eredmény a követ
kező:

I. FUTAM. 1. Kapus M. Robinson (20), Mol
nár; 2. Pali (2). Woolberl, 3. Tücsök (12), 
Tamésl. F. m.: Sllly Sally, San Homo, Csoda. 
Nurmi, Sóiklfli. Tol: 10:533; 39, 15, 21. —

2. Leshla (3), Kollár: 3. Phönix (3), Szilágyi. 
F. ni.: Tékozló, Rabló, .Szittyavér, Suta, Beau- 
rivage, Consúl, Csatlós, Passat, Csetepaté, 
Relly, Máramaros. Tol.: 10:252; 38, 16, 20. —
III. FUTAM. 1. Hajdú Dezső Tempó (2), Black-
burn; 2. Siker (50). Rózsa: 3. Starlight (pari). 
Sejbnl. F. in.: Rapallo, Karlárs, Rendes. 1’/s In, 
2 h. Idő: 2 072/r. Tol.: 10:47; 25, 52. —
IV. FUTAM. I. Stall Landswerlh I'azmanltcrln 
(6), Rózsa; 2. Livius (2), Sejbal; 3. Kapisztrnn 
(3). Wcissbach. F. ni.: Snmaki, InCnn, Kopó, 
Alisia, Szebb jövő. Tót.: 10:125: 26. 15, 19. —
V. FUTAM. 1. Kengyeli ménes Marocco (5), 
Teltschik; 2. Fontos (6), Sejbal; 3. Bakézer 
(2’/t), Gutái. F. m.: Ilka. Honvéd, Palmyrrt, 
Rattrope, Leicester, Vak tyuk. Tol.: 10.78; 
25, 18, 18. - VI. FUTAM. 1. Debreceni vonat
osztag Bakter (6), Gutái; 2. Búzavirág (12), 
Blackburn; 3. Barátnő (10), Csapiár. F. ni.: 
Maris, Tearózsa, Repris, Napfolt, Kinoprinz, 
Konfusion, Százszorszép, Orpheus, Tallyhó, 
Pervesztes. Tót.: 10:72; 24, 31, 63. Doitble- 
Verily—Pazmaniterin 5 : 3838.50 pengő.

A Magyar Lovaregylet 
szeptember 3. 4. 8. 11. 17, 18. 24, 25-én ver
senyt tart. Kezdete köznapokon d ii. 3 30, 
vasár- és ünnepnapokon 3 órakor. Hcivárak: 
I úri 4 P. hölgv 3 P. II. hely 2 P, HÍ. hely 
80 fillér. Páholvülés 6 P. ring 10 P. Totnlisa- 
leur. vendéglő minden helyen. Villamos L. II. 
helyhez a 29. III helyhez 24. 38 kocáikkal. 
HÉV-en I.. II.. ID helyhez. Autóbuszon ..A" 
Vörösinartv-térről 1.40—3.05, ,.O“ Oktogon
térről 1.45—3.10 óra között. Vissza a verse
nyek befejezése után. Háromszori átszállójrgy 

 1 pengő.
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