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De Vlenne francia növel autója 
Összeütközőn egy villamossal 
vasárnap délben Debrecenben
Az autó utasai: a követ leánya, Nickl Alfréd meghatalmazott 
miniszter felesége és a francia katonai attasé megsebesültek

Debrecen, szeptember 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Könnyen végzetessé válható bal
eset történt ma Debrecenben a budapesti 
diplomáciai kar néhány igen előkelő tagjá
val, áktk autóikon hortobágyi kirándulásra 
éitciiek. A diplomafák aütója összeütközött 
a debreceni villamossal,, de .szerencsén!' <a' 
katasztrófa emberáldbzatot nem 'követelt.

' Vasárnap délelőtt három autó állott meg 
a debieceni Aranybika szálló előtt. Az 
autók közül kettő külföldi jelzésű volt s 
csak az egyik viselt budapesti rendszámot. 
Néhány elegáns ur és két előkelő hölgy 
síállott ki a gépkocsinkból és bőr senki
vel sem beszélgetve villásreggeliztek a 
szálló éttermében, hamarosan egész Deb
recen tudta, hogy a városnak diplomata 
vendégei vannak. Tényleg igy is volt, a 
Budapestről érkezett autókon a magyar
országi diplomáciai kar néhány előkelő 
reprezentánsa érkezett:

De Vlenne frapela követ és leánya, 
Nickl Alfréd meghatalmazott miniszter 
és felesége, de Sennevllle őrnagy, az uj 
francia katonai attasé és felesége, Her- 
renschmidt francia kereskedelmi atasé 
és Argirnpulosz görög követség! titkár, 

tartoztak a társasághoz.
A diplomaták társasága a kora reggeli 

órákban indult el Budapestről azzal a cél
lal, hogy a nemrégen érkezett uj katona, 
attaséénak, de Seneville őrnagynak, egy 
kedélyes atiiókirándulás keretében meg
mutatják a magyar vidéket. Az ut végcélja 
Debrecen volt, ahová minden det'ekt nélkül 
programszerűen meg is érkeztek.

De Vlenne követ és társasága gyalog
sétára indultak ezután a városban, majd 
megebédeltek és hamarosan indultak ts 
volna visszafelé, amikor Nickl Alfréd meg 
hatalmazott miniszter azt az ajánlatot tette, 
h v

ha már ott rannak Debrecenben, feltét
lenül látogassanak ki a közeli Hortn- 

bágyra,
amely a legtipikusabb magvar specialitások 
egész sorát vonultatja fel az idegen szemek 
előtt. Az ajánlatot el is fogadták és hama
rosan előállt a három autó, hogu utasait ki- 
vigye a Hortobágy ra

Az első kocsiban, amelyet
De Seneville őrnagy vezetett. De Vienne 
kövei leánya és Nickl Alfrédné öltek. 

ht . ’.nuk következő két kocsiban fogliHak 
helyet a társaság többi tagjai. Alig ka'iya 
rodtak ki a forgalmas Belvárosból n Hor
tobágy felé vezető útra, amikor megtörtént 
a szerencsétlenség.

A Böszörményiéit és Hortobágyi-ut sar
kán, az állami méntelep közelében, egy 
kanyarodónál hirtelen egy 10-es lélzésil vil
lamossal találta magát s.emközt az élen 
haladó és gyorsan robogó képkocsi. Áz autót 
vezető őrnagy későn vette észre a villa- 
jnost, az utolsó pillanatban hiába fékezett, 

úgyhogy
a hatalmas gépkocsi teljes erővel nckl- 
Wi»dt a villamosnak. Az összeütközés 
ereje oly nagy volt, hogy a villamos 
klvágődott sínéiből és keresztbe fordult 

áz úttesten.
A következő pillanatban ünegcsörömpölés 

és ‘sikoltozás zaja verte fel a messze kör
nyéket. Óriási pánik támadt a villamos 
utasai között, hiszen

valamennyi ablak nagy csörömpöléssel 
betörött, ugyanakkor pedig véresen 
szállták ki az autóból Is annak utasai.

Ez a kiszállás nagyon nehezen történhetett 
csak meg, mert az autó, amelynek első 
része az összeütközés következtében telje
sen összetört, egy villanyoszlop és a villa
mos közé szorult. Néhány másodperccel ké
sőbb már ott volt a másik két autó is és 
az abból kiszálló urak rémülten siettek a 
szerencsétlenség színhelyére.

Csakhamar megállapították, hogy

az autó utasai közül De Vienne követ 
leánya és Nickl Alfrédné szenvedett 

vágott sebeket.
.4 két hölgy a homlokán, az arcán és a ke
zén sérült meg, sebeik erősen bérezlek. A 
villamoskocsin tartózkodók közül

a verető a fején sérült meg súlyosabban, 
néhány utas könnyebb zuzódásokkal mene
kült.

A vérző hölgyeket ezután az egyik sértet
lenül maradt autóba emelték és gyors iram
ban a sebészeti klinikára roboglak velük, 
ahol dr. Juhász Árpád főorvos vetle kezelés 
alá a betegeket. Megállapította, hogy a sé
rülések szerencsére csak könnyebb termé
szetűek, a vágott és szakított sebek neme
sebb testrészt nem sértettek, hajszál híja 
azonban, hogy az üvegcserepek nem okoz
tak katasztrofális sérüléseket. Juhász dr. 
kötéssel látta cl a két sebesült hölgyet, az
után pedig a meghatalmazott miniszter fe
lesége és a nagykövet leánya ugyancsak 
autón az Aranybikához hajtattak, ahol 
szobát nyittatlak maguknak.

A szerencsétlenség színhelyén röviddel 
később megjelent a rendőri bizottság, dr. 
Szabó Zsigmond rendőrfogai mázó vezetésé
vel, hogy megállapítsák a szerencsétlenség 
keletkezésének okát. A villamoskocsivczetőn 
kívül kihallgatták az autót vezető francia 
őrnagyot, de a szemtanukat Is. A rendőri 
bizottságon kívül

megjeleltek ■ tMltók Is, hogy a sre- 
rencsétlenm járt villamost és gépkocsit 

eltávolítsák aj úttestről
és a megbénult forgalmat újítói helyreállít- 
sák.

A tűzoltóknak nem volt könnyű dolguk, 
több mint egy órai megfeszített munkába 
került, amig a villamost ujra vágányaira si
került juttatni. Ezután került csak a beszo
rult autó kiszabadítására a sor, A délutáni 

órákban végre helyreállt a forgalom a 
Böszörményi-utón, miután

a szerencsétlenség miatt néhány óráig 
nem közlekedhettek ezen a szakaszon a 

villamosok.
A diplomaták természetesen nem folytat

ták útjukat, — a' hortobágyi kirándulásból 
nem lett semmi. A társaság valamennyi 
tagja visszatért az Aranybikába, ahol szo
bát nyitottak számukra. Az eddigi tervek

Yves Le Trocquer szenátor 
az európai vámunió-mozgalom nagynevű vezérének nyilat

kozata a kontinens államainak, tarthatatlan helyzetiről
U. D. E.... Unión Douoniére Européenne.
Ez a három betű áll levélpapírjainak fel

adója helyen. Három betű, amelyik annyit je- 
lentene, hogy leomlanak az egyelőre évről- 
évre magasabbra rakott vámfalak, Parisban 
nem lesz tíz pengő egy kiló hús, minialt a 
magyar és ir paraszt chc-ihal, mert senki se 
veszi meg a jószágát és terményeit. Nem fog
ják tengerbe hányni a kávérakományokat és 
nem lesz egy töltőtoll Párisban kétszer olyan 
drága, mint mondjuk Berlinben vagy Chika- 
góban ...

Mindez gyönyörűen hangzó terv, amiben 
egyelőre senki se hisz komolyan. Megvalósulá
sának nem is annyira a jó vagy roszszándék. 
mint inkább világnézeti különbségek állják 
útját. Ma már mindenki tudja, hogy ez osz
tályok kérdése és nem egyes, kis vagy nagy 
nemzeteké.

Parisban azonban határozottan és lelkesen 
komolyan veszik. Briand volt a híres Európai 
V ámuniónak első cs legnagyobb upostola és 
bizonyos értelemben az ő örökéi vette át Yves 
Le Trocqucr, a francia szenátus tagja, volt 
miniszter, Briand évtizedes tisztelője, barátja 
ci munkatársa.

Szívesen és bőbeszédűt n nyilatkozik, bár 
a kényes kérdéseket lehetőleg elkerüli és hir
telen . .. diplomata finomsággal és ügyesség
gel, másra tereli a szót.

♦

— Hiába ülnek össze Svájc, Hollandia vagy 
Franciaország legkisebb fekvésű városaiban a 
világ ötven országának legjobb akaratú és 
legideálisabb delegátusai, — mondotta Le 
Trocquer — hiába szavaznak meg ilyen és 
amolyan konferenciáknak keresztelt összejöve
teleken gyönyörűbbnél gyönyörűbb határozato
kat. Amíg az egyes nemzetek közvéleményeit 
nem győzik meg arról, minő veszélyeket rejl 
magában a mai, mindjobban elmérgesedő védő- 
vámpolitika, addig a belpolitikai okok miatt az 
illető országok kormányai képtelenek lesznek 
betartani ezeken a konferenciákon adott sza 
búikat.

Pedig ez az útjára indult járvány, az import 
minden utón és módon való csökkentése

még távolról sem érte el kulmlnádós 
pontját.

Hallom, hogy Írország huzal akar termelni és 
réméi!, hogy öt év. múlva teljesen import nél
kül láthatja cl szükséglctéL Ugyanekkor Ka- 

szerint a társaság
az éjszakát Debrecenben tölti

és csak hétfőn reggel térnek vissza, minden 
valószínűség szerint vasúton a fővárosba.

A rendőrség megállapította, hogy a sze» 
rencsétlenségért a villamoskocsi vezetője 
nem felelős, mert egészen lassan haladt, 
Senneville őrnagy kijelentette, hogy
. nem vette észre a villamos közeledését, 

és ezért szaladt bele autójával.

uada nz iparát favorizálja, nálunk és pél
dául önöknél Középeurópában tönk szélén áll 
a földmivesoszlály cs uj elhelyezkedési lehe
tőséget keres...

— Pedig mindezen milyen egyszerű és 
könnyű volna segiteni. Csupán azt nem sza
badna elfelejteni, hogy a távolságok eltünte
tésének századában nevetséges anaehronizmus 
vám és adminisztratív sorompókat emelni az 
árucikkek és az emberek szabad jövcse és 
menése elé. Minden erőnkkel ennek a gazda
sági sovinizmusnak megállítására kell töreked
nünk és legalább az általam és az Európai 
Vámunió által, a mull év szeptemberben pro
ponált

„Ideiglenes európai szabadpiacot" 
kellene megteremtenünk, amelyik később, 
elöbb-ulóbb amúgy is az abszolút Vámunióval 
végződne.

— A most folyó stresni konferencia egyetlen 
eredménye is csupán, az ebben az irányba 
való, legalább részleges elindulás lehet. Saj
nos, ehhez is előbb

Németország és Franciaország közös útra 
térése volna szükséges,

hisz amig c két ország, a dunai államokkal 
szemben homlokegyenest ellenkező politikát 
folytat, addig a konferenciák előre is halva- 
szüleiéit megegyezniakarások maradnak. Pedig 
statisztikai adatokkal tudom bizonyítani, hogy 
egy ilyen megállapodás nemhogy Németország 
erdekei ellen, de teljes mértékben annak ja- 
v-óra és hasznára történne.

— .4 népek egymásrautaltságának felismeré
sében a tizenkettedik óránk ütött. Jobban, 
mint bármelyik mós világrésznek, Európának 
szüksége volna összetartásra és közös „se
bészt beavatkozásra".

— Tiltakoznom kell azonban minden olyan 
beállítás ellen, mintha egv esetleges Európai 
Vámunió Amerika ellen irányulna... ez sa
ját elveink kicsúfolása és cserbcnhagyása 
volna... hisz végeredményében az Európai 
Uniót csupán a nagy, egyedül üdvös és kívá
natos

VILÁG VÁMUNIÓ
bevezetőjének tekintjük. Egyedül ez szüntet
heti és fogja is megszüntetni a fennálló és 
talán még csak súlyosbodó világválságot Aki 
érte küzd, becsületes eszmét ... de mindenek 
elölt önmaga jelenének és jövőjének jobbra- 
fordulását rzolgúlja...

Körösi Usalö.
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Elein Antal belépett 
a kisgazdapártba 

Gaál Gaszton netn hajlandó 
belemenni semmiféle 

koncentrációba
Vaaérnnp délelőtt SzeksUrdon ÖS község 

küldöttei jelenlétében 330 választmányi tag 
Kézvételévé] ni egál a kun R Független Kisgazda
párt tblnnmcgyel amvr-zete, Sútly. ü « átírnom 
képviseletében Tildy Zoltán országos párflgaz- 
gatA jelent meg.

Megválasztották n vármegyei párt elnökét 
hagy Lajos kisgazda személyében, mig megye! 
pártignzgatónnk dr Dalin Jenőt választották 
m«g. Ezután ■ válaszlmónyl ülés tagjai ki
vonullak nagy tömeg kíséretében a vasuti állo
másra, ahova délben megérkezett Gaál Unsz 
tón, Hifin Antal, Kun Béla, Rakovstky Tibor, 
í'luln Ferenc, Erdélyi Aladár. Mojses János, 
Andaházy Kasnya Béla és Turchányl Egon 
képviselők kíséretében.

Hatszáz terítékes közebédre gyűlték össze, 
amelyen God/ Gaszton közei egy órás beszédei 
mondott, ismertette kibontakozási terveit,

•Jhői kifejezte abbeli hajlandóságát, hogy 
pr«mja teljes fenntartásával kész át

venni a kormányzást.

’ Korányi Frigyes báró 
pénzügyminiszter vasárnap reggel 

hazaérkezett
Korányt Frigyet báró pénzügyminiszter, 

Eátih it Blanka leányaival vasárnap reggel 
UiMl«|>Mtre érkezett.

A pénRflgymhilSRler — mint Ismeretes — 
karlsbndi kúrájának befejezése után, egy kis 
kerülővel Brűnn és Ollhülzön keresztül, autón 
indult hazafelé. KönlggrliU közélében az egyik 
nikvrelltfíödíBnél egy kis itató beleszaladt a 
P ón tügy miniszter autójába. A kis autó tgytk 
utasa meghall, a másik tulyottm megsebesült. 
A .nénsűgymlíilákiérnek és kei leányának azon
ban aserencsáre nem történt semmi baja.

A karambol után Korányi Frigyes báró, két 
kányával Königgriitzbe ment, ahol a rend
őrség őrizetbe vette régi, bőséges sofőrjét, 
Kár sós Sándort, akinek lélek jelenléte men
tette mag a pénzügyminiszteri ■ két kányát Az 
öss^ütközés súlyosabb következményeitől.

Koránul Frigyet báró addig maradt Kö- 
niggritzben,

amíg sikerült sofför]ét tisztázni ■ baleset 
ügyében.

A1 Capone nevével akartak 
zsarolni Budapesten 

Névtelen fenyegető levél egy nagyvállalat 
vezetőjéhez

A fMttpll ánj’ságrtrt rendkívül ^rdékJS 
zsarolási kísérlet ügyében folyik nyomozás. 
Az egyik budapesti nagyvállalat vezetője 
levelet kapott) A borítékból lévélpftpir ke
rült elő, nmelyhék cégjelzése 14 Volt fl kö
vetkező szöveggel :

AI Capone budapesti képviselete.
A levél írója fclszőlltota a vállalat vczelft- 

jét, hogy azőnilfil bodsáksa el a cég egyik 
főt iatlviwdő jé!*

A csalások tömegével vádolt 
Haller István holnapután áll 

a bíróság elé
Napok óta védőitalán dolgozik a volt képviselő

Kőtél húsz gépírásos oldalra terjed az a 
vádirat,. amelyet Haller István volt kul
tuszminiszter és országgyűlési képviselő 
ellen készített a budapesti király! ügyész
ség. Malter Istvánt a csnldsck és egyéb bűit 
cselekmények egész tömegével vádolja az 
ügyészi vádilát s elmondja, hogy

kfilönNhŐ kijárások ürügye alatt mi
lyen kiscbb-iiagyobb összegeket vett fel 

Haller.
Egyetemi felvételek elintézését e, ame

rikai útlevél megszerzésére, traflkengedélyru 
és egyéb célokra kapott pénzt megbízói
tól Haller István, aki nzohban egyetlen 
megblmhW nem teljesítetté s n pénteket 
nem fizette vlssta. Vád tárgyává tette az 
ügyészség Haller Istvánnak nz Apostol
nyomda rl.-női betöltött szereplését Is. A vád 
.szerint, amikor az Apostol-nyomda már 
inzolvens voll, különböző regeknél még 
mindig nagyobb összegű rendeléseket esz- 
köidlt s rlhdllyuiiri előttük a vállalni intol- 
véneid fát.

l»>i

Bentlakók és bejárók részére.
Sfi-ik ISnAU Al k»pcR'>lntl'An njllv. elemi flu- é, le*ny-

lOHOW. lakom ugyanott: N*m.t  „Spl.l.ohul** 1.
BmUpoat, VI., MunkAcay-utca li. (Tel.: 2MMW.

Hasznos MM
huny Schmidthauer

Igmándi
kesorfivte*  valódi Áldás 
gyomor «• hóiba Joaok- 
í.-k.

UtMltAí minden palackhoz mellékelve!

Kopható mindenütt!

Nem hajlandó semmiféle koncentrációba bele
menni, Sem engedményeket fenni programjá
hoz. Majd hosszasabban foglalkozott a köz
szabadságok korlátozásával.

Utána Kiéin Antal szólalt fel és IsirteFteltw 
az egységes póriból való kilépésének az Okaik 

majd bejelentette belépését a Független 
Kisgazdapártba.

Erdélyi Aladár felszólalásában kijelentette, 
hogy neki is hasonló a szándéka, azonban é 
tekintetben végi gosen csak akkor dönt, ami
kor ceglédi választóival közölte elhatározását.

Délután óriási tömeg felvirágzott Autókkal 
kisérte ki az állomásra Gaál Gasztont és a kí
séretét.

Koniggrátzből
Srömb.'tföti szabadlábra került a Sofőr, aki 
azonban még ölt maradt, egyrészt, hogy eset
leg még rendelkezésére álljon a nyomozó ha
tóságoknak, másrészt . megvárja n pénzügy
miniszter autójának rendbehozását, ugy hogy 
körülbelül kél-hárODi nap mulVa indul vissza 
BudflpuSire.

A pénzügyminisztert nagyon megvisel
ték nz aulókatasztrófa

és az azzal Járó izgalmak.
Amint vasárnap reggel mégérkezett Buda

pestre, nyAbbaii ístenhegyí-uton lévő villájába 
hajtatott a bárókisasszonyokkal együtt.

A Hétfői. Napló munkatársa érdeklődön Ko
rányi Frigyes báró lakásán a pénzügyminisz
ter állapota Iránt. Környezetéből vett infoi*  
mációk szerint

a pénzügyminiszter a vasárnapot pihenéssel 
löltítte.

Nem fogadott senkit. Ma, hétfőn azonban va
lószínűiig átvesüi a péhztlgymifiisztéríum veze
tését.

ellenkező esetbén elteszl láb alól

és haoRsttiyom, hogy gg éttjőesítás Af Ca
pone kiváltsága. A vállalat vezetője a levelet 
átadta a fendöriéghek és a főkapitányság 
most

keresi a zsarolót,
bár kétségtelen, hogy A! Capönenelt semmi 
köze a pesti kollégájának zsarolás! tfükk- 
jéllez.

At. ügyészség vádirata alapján 
holndputánrá, szerdára tűzte ki a bün
tető törvényszék Szeinák-tanácsa Haller 

István bűnügyének tárgyalását.
Az eddgi diszpozíciók szerint a főtárgya
ié st a törvényszék nagy esküdtszéki termé
ben tartják meg. tekintve, hogy a tárgya
lás iránt nagyobb érdeklődésre lehet szá
mítani s rengeteg tanút Is idéztek be a bűn 
per főtárgyalásfirn.

Több mint ötven tanú kihallgatását 
kérte a vád és védelem 

s igy a tárgyalás előreláthatóan csak a 
hét vége felé záródik le Ítélettel.

Haller István is nagy előkészületekkel 
várja a főtárgyalást. Napok óta a védeke
zésen dolgozik.

Terjedelmes védőbe-zédet készített, 
amelyben pórttrőj-rtőntrá foglalkozik a vád
itallal é$ védekezésében Igyekszik megdön
tőn i az ellene felhozott vádakat. A futuf- 
gvaláson r<7|/ vádpontban sem fogja elis
merni bűnösségét Haller István.

»

miHDEH TIZEDIK HVEB!
a HÉT EtEMÉllYtl KEWE»ZTREJTVENYEKBEN

H
(,íepteniber 12.) Ip*|yte6  neves .................................. . ............................

W SZ. SZÁNÉ!!!*  |rOűíóa óimé*?   

Tudnivalók!
A keresztrejtvény vízszintes 6, továbM ftlggő legét f, S és 99. sz. soraiba az elmutf fiét cgy-egtf 

olyan eseménye van beleszőve, melyekről a „Hétfői Napló" ma egy hete tudósitásl közolt. Tessék 
ezt a négy eseményt egy ív papírra vagy postai levelezőlapra teírni, a fenti szelvényt kivágás utári 
felragasztani és a pályázatot legkésőbb szombaton, szeptember hó 17-én estig postán feladni, 
vagy személyesen elhozni. A címzés d következő legyen/ „Hétfői Napló, Budapest, VII.. Etzsé- 
bet-kfirut 4. Minden tizedik nyer!“ Mert e pályázaton valóban minden tizedik megfejtő okvet
lenül nyetl 'A pályázatok '^számolása kir. közjegyző jeleneiében fog megiöriénni.

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

VÍZSZINTES SÖROKt
1. Ilyen a vajjal ké

nül! étel.
Itt. Engedély kelt a 

folytatásához.
11. A berlini állatkert. 
Iá. E«< • jólítl Szól, 

csak a kocsis 
mondja.

14. Ilalfajlá.
16. Innen szállnak be 

a vonatba (foneti
kusan).

17. Nem szeretem ezt 
a levest

18. Testünket hálózza 
be.

19. Mecsetek karcsú 
tornya.

21. B. F.
22. Fiumei szenzáció 

nzokott lenni.
28. Harap.
27. Fekete — francián! ,
29. Több pápa neve.
39. FerénevárOfii Nd- 

rgylM.
31. Magánhangzók nél

kül tanul.
31 Lent anagrammája
34. A tegnap légén . . . 

— Amhrna Zoltán 
munkája.

88. Az Amctklal Egye
sült Államok no- 
káíOS HMdftéite, de 
az egyszer foneti
kusan.

87. SaJátkCzüleg, köz
ismert idegen »övl- 
dllése,

39. Egyesületi központ
42. Azonos mással

hangzók.
43. Plperentárka.
45. Akinek a monda 

szerint „nagy súly 
helyeződik a vállá
ra*.

40. Nem eít
47. Banktisztviselők 

szövetsége.

49. Magyarol egy.
50. Fejedelmi ráng — 

keleten.
51. Földes Imre szín

müve.
FÜGmí^S$ójiOK« 

2. Régi magyár codex. 
.A. HoftaprövkIMit.
4. Neatttt.*  **jT
6......... TempM ErMé-

bet — a ráldóbél 
is jólismert énekes
nő.

1. N. G. 
á. Magyarul — beid.

(e).
9. Ilyen hír nagyon 

gyakori.

4 Ricfítct-féle váltófiamisitás 
étdefies epilógusa

so.ooo pengő tionoráriamot is 60.000 pengő ertiSlcsItidttMtM 
követel Sxobotfia Pál a ma meginduló perében 

Picnter Gedeontól is feleségétől
A budapesti polgári törvényszéken dr. Eht- 

lich Ármin törvényszéki tanácséltlök mi, hét
főn tárgyalja azt nz éfdckís kártérítési pert, 
amely a Rlrhtcr-féle váltóhamlsifási bűnügy
ből keletkezeit. Emlékezetes még, hogy Rlchtet 
Gedeon vegyészeti gyáros feljelentésére a rend
őrség letartóztatta Szobotka Pái niagánhlvatal- 
nokot, a Magyar Cukoripar rl. tisztviselőjét 
több társával együtt, mert ftlchtér Gcdeöttfink 
löhbezer pengős váltóját jogosulatlanul hali- 
Hálták fel. Később Szobotka ellen megstlfnt áz 
eljárás, A tisztviselőt szabadlábra helyezték s 
most már Szobotka lépett fel Riohlet Gedeonok
kal szembeni

80.009 pengős kártérítési part Indított 
8zöbotka Pál a Vegyészeti gyáros és felesége 
ellen.

Szobáikénak a mái tárgyalások előtérjen- 
tendő keresete szerint Bíchterék Őt bízták még 
a vegyészei gyáros fiának, fi lehlet1 Ldlgtófiák 
a folügyeleléVel Rlditet*  László időközben

megismerkedett Fenyvéssy Éta ftzinész- 
nóvíi, akii a szülők ellenzésére féleségül 

vett.
A keresel szerint Richíeréfc Síóbotkát blílfik 
iheg azzal, hogy n fiatal ttlehtcr László éi A 
színésznő válóperében intéskedjék.

504)00 pengő SéghldMgttésset átkerült U fi 
házamégof felbontani.

Bichterék **-  mint a kereset mondja garan
ciát váiytllak arra, hogy Szobáikénak eljárása 
alatt tanúsított inagnlariásáért mindennemű fe
lelősséget vállalnak, őt azonban később a tör-

FuZball- 
Túra-
leluerriesek lég Jobban, legolcaAbban 
or. kAloor e« eivana 

zaortntaáhan (salai «pori*űhely)  ERMtaiT-KOnÜT .B, .I.M, 
Feltétlen kérjen arejáilatoi. .

11 A*  Időt Jelel (éke- 
sethlány).

15. Csak férfiaknak 
való.

19. Tagadás.
19. Közvetlen ezután 

* dm*  HitWcsWif’W’ 
ülni d padra.

29. Játékban a pénz 
helyettesítésére' 
szolgáló fémdarab.

22. Még a légy sem 
zümmög!

24. Brr! de csúnya.
25. Hangnem.
26. Zangwiil hősnője, 

Mary . . .
28. Becézett női név.

83. A vakond csinálja 
magával.

35. NŐI név — de Igen 
kurtán.

88. Elet kel ki belőte.
40. Érzésteleníteni 

sMHmak veia» v
♦1. Aa ly««- függőleget 

sor 6, .18. és 2. be- 
“ije-

42. Ilyen viz a szóda
víz is.

44. Savanya gyfiniölcs. 
4fl, Vonatkozó névmás 
48. E. I.
50. Német személyes 

névmás.
GÁL GYÖRGY

iénl.K Mrin mi,is v.HÖH.mlsIISs ml.lt lem- 
lóztatták. Ezért

80.U&O pengő CTkölMf kártérítési 
követel fttcMéf Gedeontól és feleségétől, ínig 

20.000 pengői azon a elmen kér, begy ! 
ilyen ös<*egü  honoráriumot ígértek neki | 

Richter László felügyeletéért.
Bichter Gedeon és felesége Szobotka kerese

tével szemben azzal véedkezik, hogy i
semmiféle felelősségvállalásról nem volt 

szó
A mai tárgyaláson a felek minden valóssiuü- 

ícg szerint
a blsonyltás elrendelését fogják kérni, 

ámentlyiben ennek helyt ad a bíróság, szénioá 
érdekes tanúvallomás hangzik majd el a hyolc- 
tansser pengős kártérítési per során.

A Magyar Általános Takarékpénztár 
iteWvénytdHaság és a Magyar ÁftalamNí 
Báhk R-T. Igazgatósága, feíHgyclftblz<HI*  
sága és tisztikara mélységes fájdalommal 
jelentik, hogy

Halom Imre
llgyvézcU Igazgató né 

életének 54 ik évében FÓvId szenvedés 
ufáti váratlAhül elhunyt.

Több mint másfél évtizeden kérésziül 
hűséggel és odaadással dolgozó munka*  
társunkat gyászoljuk. Sokoldalú képessé
geivel, lankádallnn szorgalmával és 
munkabírásával elévülhetetlen érdemeket 
szerzett és alig pótolható iirl hagyott 
rhagá, Után. Puritán egyénisége és sZlvjó- 
sága htibdrnklhöl csak szeretetet val
lott ki.
Emlékét Igaz kegyelettel és hátéval fog 

jttk megőrizni.
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Statóriáiis ellárfis alá esik 
az angyalföldi revolveres támadás 

Tarsoly SSndnr tagadta, hogy a rendőrre ion volna, do a ianuh 
fölismerik henna a lövöldözöl

tar- 
i a

Tarsoly
azt a 
a lövé-

A szombat esti kommunista tüntetés ügyé
ben vasárnap egész délelőtt folytak a ki
hallgatások a főkapitányságon. Tarsoly 
Sándor 22 éves kőmüvessegédet, akit azzal 
gyanúsítanak, hogy

revolverével ■ rendőrök felé lőtt, 
a bűnügyi osztályon hallgatták ki, mig az 
előállított 48 tüntető a politikai osztályra 
került.

Tekintve, hogy minden lőfegyverrel elkö
vetett bűncselekmény vagy annak kísér
lete is

rögtönitélö bírósági eljárást von maga 
után,

különösebb gonddal indította meg n rend
őrség a nyomozást és igy mindenekelőtt azt 
igyekeztek megállapítani, hogy a tömegből 
ki használt fegyvert.

A tüntetés időpontjában a közelben I 
tózkodott két katona, akik maguk is 
rendőr segítségére siettek és ők

határozottan állítják, hogy 
Sándor személyében felismerik 
fiatalembert, aki a rendőr felé 

aeket leadta,
majd utána menekülni próbált, de az idő
közben megérkezett rendőrök elfogták. A 
fiatalembert megmotozták, de

nem találtak nála revolvert.
Reflektorral átkutatták az egész környéket, 
revolvert sehol nem találtak, csupán két ki
lőtt töltényt, de azt nem tudták még eldön- 
teni, hogy a töltények a rendőr pisztolyá
ból vagy más revolverből szérmaznak-e.

Fegyverszakértői vizsgálat fog ebben a 
kérdésben dönteni.

Tarsoly kihallgatása órák hosszat tartott 
A fiatalember

határozottan állítja, hogy őnála nem 
volt revolver,

csupán azért szaladt el, mert nem akart 
rendőrkézre kerülni. Tagadta azt is, mintha 
ré,szivet! volna kommunista mozgalmakban 
s azt hangoztatta, hogy véletlenül került a 
tüntetés színhelyére. Vallomásával ellentét
ben vannak tanúvallomások. A tanúként 
kihallgatott katonák egybehangzóan adták 
elő, hogy

a lövés abból az Irányból jött, ahol a 
‘ kőmüvessegéd tartózkodott

és a lövések eldördülte után Tarsoly nyom
ban futásnak eredt. Később visszafordult és 
vissza akart térni a tömegbe, hogy elve
gyüljön közöttük s ezáltal elkerülje magé 
ról a gyanút. A katonák véleménye szerint 
a fiatalember

átadhatta valakinek a revolverét 
és az illető elmenekült azzal. Egyébként egy 
másik feltevés is kialakult vasárnap dél
előtt a rendőrségen. Nincs kizárva ugyanis 
az sem, hogy

valaki riasztó pisztolyt használt 
a tömegből és ebben az esetben nincs helyt 
stafáriális eljárásnak.

Bauer Oszkár péksegédet, akit a tüntetés 
során megtámadott Német XX. János rendőr 
revolverrel lelölt, még ne mlehetctt kihall
gatni. Eszméletlenül fekszik a Rókus-kór- 
házban. A rendőri vizsgálat megállapította, 
hogy a rendőr, akit nagy tömeg támadott 
meg, szorongatott helyzetében

jogosan használta fegyverét 
támadóival szemben.
Tarsoly újabban azi állítja, hogy 

szombaton este egy angyalföldi Ismerő
sét akarta meglátogatni, amikor a tün

tetők közé keveredett.
ö azonban a tüntetésből nem látott semmit 
s csak azért eredt futásnak, mert Budapest 
területéről ki van tiltve.

A rendőrségen utána néztek annak, hogy 
Tarsoly igazat mond-e s megállapították, 
hogy tarsolyt

valóban kitiltották Budapest területéről 
a ennek a kitiltásnak érdekes előzmé

nyei vannak.
Tarsoly ugyanis a tavasszal röpcédulát osz
togatott építőmunkások között s ebben kü
lönböző kommunista jelszavak kíséretében 
arra szólítják fel a munkásokat, hogv lép
jenek ki a szakszervezetekből.

A röpcédulákon felelős kiadóként Tar
soly Sándor neve szerepelt.

Tarsolyt kihallgatása után továbbra isŐH- 

ifflwiiiiiiniimmiuiis
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aranyfcoszoru*  mester
EZÜSTÁRU G VARR

Budapest Vll.1 i 
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Nagyban és kicsinyben

zetben tartitta a rendőrség, majd a tanu- 
vallómásra jelentkezett katonák közül Mol
nár István főtüzér ujabb kihallgatására ke
rült sor. A főtüzér ismételt kihallgatása só
ién határozottan állította, hogv látta, amint 
a tüntető tömeg vörös zászlóval haladt nz 
úttesten, amikor a rendőr a vörös zászlót 
el akarta venni a tüntetőktől,

egy kerékpáros fiatalember biciklijével 
a rendőr felé rohant és le akarta gázolni.

A többiek pedig olyan fenyegetően léptek 
fel a rendőrrel szemben, hogy az kénytelen 
volt a fegyverét használni.
Molnár főtüzér vallomásában megismételte 
azt is, hogy’

Tarsoly revolverrel a rendőr felé lőtt, 
majd futásnak eredt s futás közben 
csatlakozott hozzá egy másik fiatal
ember, akinek átadta revolverét s ez 

futott el ■ fegyverrel.
Az őrizetbe vett Tarsloy Sándort szembesí
tették Molnárral, aki a szemébe mondotta 
ezt a vallomását, de Tarsoly továbbra is 
tagadott.

A főkapitányságon ugy intézkedtek, hogy 
ma, hétfőn Szrubián rendőrtanácsos, a 
sérülési osztály főnöke elé vezetik Tar

soly Sándort
a rendőrtanácsos fog dönteni a letartózla- 

•s ekkor 
történik máid döntés, hogv Tarsolyt statá- 
riális bíróság elé fogják-e állítani vagy sem.

s
tolt földműves további sorsáról
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Az utolsó kapcsolás...

Suhancok brutális merénylete 
a 67 éves matróna ellen

A Pannonia-utcában egy Üres telekre hurcoltak 
erőszakoskodtak vele és véresre verték

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
páratlanul brutális merénylet történt a 
Pannonia-utca 53. szám alatti üres telken.

A rendőrőrszem eszméletlenül, sebektől 
borítva találta Itt fel özv. Bapia János
nál, egy főgépész 67 éves özvegyét. 

Az öregasszony olvan súlyos állapotban 
volt, hogy a mentők a Szent .János-kórházba 
szállították. Ili kiderült, hogv

a 67 éves öregasszony ellen erkölcstelen 
merényletet akart elkövetni kél csa

vargó

Elfogtak két vakmerő 
lakásfosztogató szélhámost 

Mialatt az egyik irodalmi előadást tartott a házlasszosysak, 
a másik kifosztotta a lakást

KLEIN M

siiiniiimiiiuiiiiiiniiiPMiiuiiiiiiiiiiiimwiiiiiinni

Vasárnap a főkapitányságon előzetes letar 
tóztalásba helyezték örterreicher József 28 éves 
és Porn Sándor 26 éves állásnélküli magántiszt
viselőket, akik sorozatos lopásokat követtek 
cl Az utóbbi időben több följelentés érkezett 
a rendőrségre két elegánsan öltözött jómegjele- 
nésü fiatalember ellen, akik vásárlás ürügye 
alatt jelentek meg különböző helyeken és

mialatt au eladásra szánt holmikat megmu
tatták nekik, értéken tárgyakat fogtak eL

A feljelentők között szerepelt dr. Harmnth Pál 
ügyvéd felesége is. Az urínsszonv feljelentésé 
ben előadta a rendőrségen, hogv pár nappal 
ezelőtt az egyik lapban apróhirdetést tett 
közzé, amelyben szőnyeget kínált eladásra. Az 
apróhirdetésre megjelent náU két fiatalember,

A nagytakarításhoz felajánlom 
segítségemet! ;

□ 1

Padlósúrolás... eddig esemény^ 

gond, kínlódás volt. Egy csa

pásra máskép lesz ez, ha en

gem vesz segítségül! A kéz csak 

a kefét vezesse, — a munkát én 

végzem el! Minden résből, hó- 

sadékból kihozom a piszkot -**  

és órákkal előbb végzünk a 

munkával. Aki Vimmel takarít, 

időt és munkát takarít.

házisegítség 
a dobozban

fizeti az összeget.
A fiatalemberek eltávozlak, többé nem tér

lek vissza, de velük együtt eltűnt több beren
dezési tárgy ar előszobából. Mialatt Porn ■ dr. 
Harmatnéval tárgyalt, azalatt cinkostársa 
előszobában található értékes holmikat és ér
téktárgyakat ellopta. Kletn Béla kereskedő fe
leségénél is ilyen módon történt lopás és még 
körülbelül tiz hasonló feljelentés érkezett a 
tolvaj fiatalemberek fiién a rendőrségre.

Porn. hogy bizalmát keltsen, több helyen ' 
írónak, művészembernek mondotta magát, 

sőt egy-két helyen még előadást ‘ is tártott a 
ház asszonynak aktuális kérdésekről. Ez tenné*  
szelesen csak arra volt jó, hogy ezáltal ki
húzza az időt és hogy társa nyugodtam dolgoz
hasson az előszobában, ahol várakozott

A tömeges feljelentések nyomán a rpiu*>r«ég  
erélyes nyomozást indított a vakmerő tolvajok 
kézre kerítésére és szombaton délután sikerült 
is őket lefülelni. Kihallgatásuk során mind
ketten töredelmes beismerő vallomást tettek. 
Beismerték, hogy a lopásokat ők követték el, 
az. ellopott holmik egy részét értékesítették.

■ pénzt nőkre és mulatozásokra költötték, 
pár holmit azonban megtaláltak lakásukon. Art 
hangoztatták, hogy hónapok óta állás nélkül 
vannak, de

szerettek nagy lábon élni
s ez a szenvedélyük vitte őket a bűn útjára. 
Atkísértck őket az ügyészség fogházába.

és n körömsötét éjszakában az ürez telken 
a matrónát össze-vissza verték, rugdalták, 
mert ellenkezett velük.

A rendőrség azonnal megindította a nyo
mozást a visszataszító cselekmény tettesei 
ellen.

A főkapitányság bűnügyi osztálya 
a környék suhaneal között keresi 

öregasszony vakmerő merénylőit.
Az özvegyet, amint állapota jobbra fordul, 
részletesen kihallgatják és pontos személy
leírást kérnek tőle n támadókról.
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akik közül az egvik az előszobában várakozott 
míg társa a szalonba ment be, és tárgyalásba 
kezdett. Egy vidéki

földbirtokos fiának adta ki magét 
és a szőnyeg vételára felől érdeklődőit. Látszó
lag megfelelőnek tnlúlta az árat és azt mondta, 
hogv egy kicsit később visszajön majd és ki-

Éjszakai rabló
támadás Újpesten

Vasárnapra virradó éjszaka véres rablótáma
dás játszódott le Újpesten, az Aradi-utca **.  
számú ház előtt. Szabó Sándor 36 éves hajó
kovács hazafelé tartott lakására, amikor 

két fiatalember megtámadta 
és felszólították, hogy adja át pénzét és érték*  
tárgyalt.

Szabó vonakodott eleget tenni a felszólítás- 
nrk, mire földreteperték és támadói közül va- 
liuneivik

kést rántott és összeszurkálta.
Segélykiáltásaira többen elösiettek, mire a két 
suhanc anélkül, hogy bármit is elvettek volna, 

elmenekültek.
Többen üldözőbe vették n menekülő útonálló- 
kát, . de azoknak sikerült egérutat nyemiök.

Tizenötezer pengős 
sikkasztás után eltűnt 
egy adás-vételi üzlet 

főnöke
Nagyszabású szélhámosság ügyében indult 

nyomozás vasómap délelőtt a főkapitányságon. 
A panaszok egész sora érkezett a rendőrségre 
Ulmann Árpád volt kereskedő és tieetviselő el
len.

Ulmann Igen jó családból származik és leg
utóbb egy nagy budapesti vállalat alk'ahnazásá- 
ban állott. A tisztviselő hetekkel ezelőtt 

adás vételi üaletet alapított, 
zálogcédulákat, értéktárgyakat Vett át kökiön- 
szerzés és értékesítés végett, s mikor már

16—1M66 pengő értékű holmit és zálog- 
cédulát átvett,

megszökött hitelezői elöl.

a Paraazthecsület és a Bsjazzók elmö operákat közvetíti a rádió. Ka 
szereti a klasszikus zenét és |ó készüléke ven, ön Is meghaflgethetla. 
Mindönkinek szüksópe van jó rádióié. Próbálja meg az E-lámpés, 
7050 es Orlon-rádlót.Egyenáramia is kapható bármely exakOtleíben.
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FMivavai leigvultoiia hazai as oajiaiat 
agg zalaisgíndl gazdaiHoda 

Ut na*  alatt Mlszar wultogaitaa zalalapanaon
A zalnmegyei Zalalsjtánd község lakossá 

#át nz utóbbi kél nap alatt két rejtélyes tüz
eset foglalkoztat ja. Péntekről szombatra 
virradó éjszaka kigyulladt Vargha István 
gazdálkodó pajtája. A tüze*  a szomszédok 
észrevették és vödrökkel felszerelve oda
siettek, hogy segítségére legyenek a gazdá
nak. Legnagyobb meglepetésükre,

az égő pajtábnn találták Varghát, aki 
egy fáklyával a kezében gyújtogatta a 
felhalmozott szalmát, szénát és egyéb 

takarmányt.
A tüzet csakhamar eloltották és a gyújtoga
táson tétlenért gazdát átaadták a csendőrök
nek. Vargha a csendőrőrsön, amikor kérdést 
intéztek hozzá, hogy miért gyújtotta fel paj
táját, zavaros választ adott, amiből arra le
hel következtetni, hogy

elmebaj tünetei mutatkoznak rajta.
A gazdálkodó anyagilag teljesen tönkre
ment éa bizonyára efelett! elkeseredésében

Parisban készítették eddig a Magyar 
Érdemkereszt érmét, de ezentúl 

itthon készül az állami pénzverdében 
Sportjelvényeket és plaketteket gyárt a pénzverő, 

mert a pénzverés szünetel
Az fTllOi-ut vAgín, a réti h oiivédlmszár- 

laktanyának nagy költséggel átalakított épü 
Jeteiben elhelyezett állami pénzverde is még 
érzi n mostani sulyós Idők járásúi. A leg.no- 
dernebb, tökéletes fühzerelésü pénzverő ma 
alig tölti be tulajdonképpeni rendeltetését 
és nem ugarija a törvényes arany- ezüst
ás nikkel pénzt Ar. intézet az érmék és váltó
pénz készítésére vonatkozó megrendelése
ket közvetlenül a Magyar Nemzeti Banktól 
kapja. A csökkent pénzforgalom miatt azon
ban

a bank nem tartja szükségesnek a meg
tevő váltópénzkésztetek kiegészítését éa 

újabb érméknek a beszerzését 
és ezért a magvar féinpénxgyártás szünetel.

Külföldi megrendelése sincs ezidószerint 
• pénzverdének, az utolsót, — tizenhat va-

Olcsó férfi szövetakció 
tel Irton
i ratf MniMoü knMt «<>»« IS »\ 1 mtt tttitoMt sz-ivet UP 

RAUAfif At TArtA Pa"'"’ EOe-ntra 11 IWVOOc. B# 1(1100 etalMt R-.-utr... s «?4m

Az 0T1 orvosainak izgalmas gyűlése
Passzív rezisztenciát hirdettek 

a Társadalombiztosítóval szemben
A» Ornágne Intézet kör

zeti orvosai vasárnap délelőtt vitéz Gsllt László 
elnökletével gyűlést tartották az Orvosegy csillét- 
ben. A gyűlési rendkívül nagy érdeklődés előzte 
meg, mert sz ismételt flzetésrrdukriók és az 
ÚF/ orvospolitikájóval elégedetlen kétezerötszáz 
pénztárt orvos most határozta cl a legközelebbi 
teendőit.

Az elnöki megnyitó után a Központi Orvost 
Tanács ügyésze flándy István dr. az orvosok és 
az OTl harcának jogi oldalát fejtegette, nmjd 
bejelentette, hogy a taglétszám körüli vitákból 
eredő egymillió pengős elszámolási pereskedés 
eldöntésére

választott bíróságot kértek fel. 

határozta el, hogy elpusztítja terményeit, 
amelyeket nem tudott értékesíteni. Varghát 
letartóztatták s az Ügyészség fogházába 
szállították.

Szombaton éjszaka újabb és nagyobb sza
bású tüzeset pusztított a községben, ame
lyet ugyancsak gyújtogatás idézett elő. Si
mán János földbirtokos nyolc kazal széná
ját Ismeretlen tettes

benzines ronggyal felgyújtotta
és a rohamosan tovább terjedő töz lángba 
borította a gazdálkodó gazdasági épületéi és 
lakóházát. Mire tts önkéntes tűzoltók és a 
község lakossága a tűz oltására siettek, már 
a gazdálkodó nyolc épülete teljesen lángok
ban állott, órák hosszat tartó munkával si
került a tüzet eloltani, de nz épületek egy 
része igy is elpusztult.

A kár meghaladja a huszonötezer pen
dít.

A gyújtogató! keresi a cscndőrség 

gún boigár ezüstérmét, — már régebben le
szállította.

A pénzverő azonban más magántermé
szetű munkálatok elvégzésére is vállalkozik. 
Így több esetben

érméket készített sportszövetségek meg
rendelése alapján.

és ezek a megbízások lehetővé teszik, hogy 
az intézetnek közel száz főnyi munkáslét
számát megtarthatják és foglalkoztathatják. 
Ezeken a sporlérméken kivűl plaketteket is 
gyártanak az állami pénzverőben.

Legutóbb érdekes munkálatot kezdtek 
meg a pénzverő műhelyeiben.

A Magyar Érdemkereszt magasabb ősz- 
tályalnak jelvényei eddig külföldön, Pá

riában készültek.
A magyar közélet terén érdemeket szerzett 
emberek mellét tehát olyan Idtüwtévaiszi- 
tette, amelynek látható jeléi külföldön gyár
tották. Ez a visszásság'ínost megszűnik, mert 
az érdemkereszteket ezentúl ugyanolyan mű
vészi kivitelben at állami pénzverő fogja el
készíteni.

Az egyik biró Györki Imre országgyűlési kép
viselő a másik pedig Harkányi József miniszteri 
tanácsos lesz.

Emődi Aladár azt vitatta, hogy
■z orvosok nem állami tisztviselők

igy rájuk nen» vonatkozhatik a üzetésredukció, 
annál kevésbé, mert ök éppen ugy fizetnek adót, 
mint a más szabad pályán dolgozók. Azt java
solta, hogy küldöttségben keressék fel az ille
tékes fórumokat, ha pedig nem sikerül ered
ményt elérni, akkor

perrel támadják meg az OTI-t.
Csik László a kényszernyugdijazások ügyét és a 
szabálytalan állúsineghirdetéseket tette szóvá, 

majd bejelentette, hogy 
az egyesület pénztára üres, 

nem volt, portóra sem s a tagok ezért nem kap
ták meg a gyűlésre -szóló meghívóikat.

Földvári Béla felszólalása után Bihari Arndd 
és Mándy István jogi lehetőségeket kerestek, 
amelyek az. OTl t a kilenc hónap óta lejért kol
lektív szerződés újbóli megkötésére kénywrilik. 
Lngos István beszéde után Émődl Aladár azt 
javasolja, hogy

mindnyájan hagyják el helyeiket, ha • Tár
sadalombiztosító nem teljesíti kérésüket.

Vitéz Gera László rendkívül éleshangu beszé
dében hangos helyesléstől állandóan megsza
kítva, azt hangoztatta, hogv

az OI passzív rezisztenciájával szemben at 
orvosoknak Is a passzív rezisztencia állás

pontjára kell helyezkedniük
ha záros határidőn belül nem tesznek eleget 
követeléseiknek.

Egyre jobban fokozódó irgalom közepette 
Kiausz Jenő dr. kért szót és azt hangoztatta, 
hogy a mai nyomorúságos állapotoknál

a szabad orvosválasztás sokkal helyesebb.
Utána Sarló Arthur a Magyar Orvosszövetség 
alelnöke jelentette be, hogy a MOSz. minden le
hetőt meg fog tenni a pénztári orvosokén, de 
ha mégsem sikerülne eredményi elérni, szerinte 
is

vitéz Gera László Indítványát kell majd el
fogadni.

Sarbó felszólalását általános helyesléssel fo
gadták.

Csakhamar újabb
zajos incidens zavarta meg 

az ülés csendes menetét, amikor Sági Lnjoi 
erélyesen kifogásolta azt a lehetetlen helyzetei, 
hogy az Orvosi Tanács elnöke és az OTÍ igaz- 
galóföurvosa ugyanegy személy. Később Varga 
Miksa a kényszcrnyugdijazásokról beszélt. Végül 
Bodó Jenő, Szabó Géza és Fisch Gyula felszóla
lásai után elhangzott felszólalásokat határozati 
javaslatokba foglalták, azokat egyhangúlag el
fogadták, mire vitéz Csik László bezárta a gyű
lést.

Szilágyi Kiára színésznő nagy 
izgalommal várta vasárnap a 
fogházban a vád tanács döntését 

Kedden tárgyalja a törvényszék vádtanácsa 
a halálos autógázolás Ügyét

A halálos autógázolás ügyében letartózta
tott Szilágyi Klára színésznő a vizsgálóbíró 
szabadlábrahelyező végzése ellenére

vasárnap is a fogházban maradt, 
tekintve, hogy a királyi ügyészség felfolya
modta légzést a vódtenácUioz,- Az,ügyész
szén

vasárnap elkészült a felfolyamodás pon
tos szövege,

Az ügyészség álláspontja szerint nem 
nyert bizonyítást, hogy a halálos gázolás 
pillanatában Béri Endre — aki autóveze
tésre oktatta Szilágyi Klárát — valóban ugy 
rántotta-e el a gépkocsi volánját, hogv az 
autó a járdára szaladt fel. Béri vallomásá
ban éppen azt hangoztatja, hogy maga a 
színésznő vezette fel a járdára az autót. A 
halálos gázolásért tehát époly felelősség 
terheli Szilágyi Klárit, mint Béri Endrét, 
ezért

a Szilágyi Klárira kiszabadandó bünte
tés súlyosságára való tekintettel a szí
nésznő további fogvatartóját tartja 

szükségesnek az ügyészség.
A fogvatartóit Béri Endre ügyvédje ugyan
csak ma, hétfőn terjeszti felfolyamodását a 
vádtanács elé s ebben védencének szabad
lábra helyezését kéri és Szilágyi Klárira há
rítja a halálos katasztrófa bekövetkezését.

Dr. Otrubay Dezső táblabirő elnöklésével 
holnap, kedden öl össze a vádtanács s

a keddi vádlanácsi ülésre kitűzték a

A marnei csata 
éviül dúló ja

Meauxban ma leplezték le a 
marnei csata emlékére 

emelt szobrot

halálos autógázolás ügyében a fel
folyamodások tárgyalását.

Tekintettel azonban, hogy kedden igen sok 
egyéb ügyet tárgyal a vádtanács, amennyi
ben a kora délutáni órákig ezekkel az

9? ügy.
Vasárnap délelőtt számos látogatója volt 

a fogházban a halálos gázolás miatt letar
tóztatott Szilágyi Ktára színésznőnek, aki

láthatóan nagy izgalommal várja a vád
tanácsi döntést.

Gál Jenő dr., a színésznő védője is elláto
gatott a fogházba védencéhez s közölte 
vele, hogy kedden valószínűleg véglegeseit 
döntenek sorsáról.

Ugyancsak látogatási engedélyt kért az 
ügyészségtől Gyergyay István, a fiatal 
színész Is, aki Szilágyi Klári vőlegénye.

A színésznő könnyes szemekkel fogadta a 
logház beszélőjében vőlegényét. Arról folyt 
közöttük a szó, hogy

mikor tartják meg a most vasárnap el
maradt esküvőjüket.

Erről persze egyikük sem tudott határozni, 
mert hiszen a vádtanács döntésétől függ, 
hogy Szilágyi Klári továbbra is fogságban 
marad-e. Béri Endre magánhivatalnokot, a 
halálos gázolás másik letartóztatottját, 
ugyancsak többen keresték fel a fogházban 
hozzátartozói közül.

ATÜZHELY
MINDENKINEK AD 
ogy késsel hímzett ssurkészletet, ha P 9.60-nal egész évre előfizet a gyönyörű 
kiállítású család! folyóiratra. — A 600 díjas keresztrejtvényverseny első dija 
egy Llngel-féle urlszoba; II. dlla egy Mössmer-kelengye. — A Tűzhely kiadó
hivatala (IV., Szervita-tér 3.) mutatványszámot ingyen küld. — Siessen előfizetni*  

hogy résztvehessen a páratlan díjazású keresztrejtvényversenyen.
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megtámadták a razzlázö 
aeiektiuekei a belvárosi züllött 

leányok lovagjai
KI akartak szabadítani a razzián elfogott leányokat — 
nSvőissrraí vsuöüecwk a liiegtamaEoii oeieknuek - Rendet 

teremtenek Budapest álszakai u: tagiban
A főkapitányságra bizalmas bejelentések 

érkeztek arról, hogy a Képiró-utcában bot
rányosak az állapotok. A sziik belvárosi ut
cát züllött leányok lepték el és

a Képíró-utcai Belvárosi-szállóban tivor
nyák zajlanak le.

'A rendőrség elhatározta, hogy véget vet 
ezeknek az állapotoknak.

Szombaton éjjel detektívek mentek a Kép
író,-utcába, hogy razziát tartsanak. Szent- 
iványi, Jaloveczky, Hankó és Mohos detek
tívek vettek részt a razzián, amelynek során 
a Belvárosi-szállóban

három leányt fogtak el
és elindultak velük a főkapitányságra.

Közben azonban híre ment a razziának 
és az elfogott leányok lovagjai, csupa zül
lött, .kétes exisztencia a detektívek után siet
tek. A Kecskeméti-utca sarkán több ilyen 
éjszakai lovag utólérte Jaloveczky detektí
vet, aki az egyik leányt kisérte. A fiatalem
berek megtámadták a detektívet,

ki akarták szabadítani a leányt és dula
kodás közben bottal megsebesítették Ja- 

loveczkyt.
Közben odaérkeztek a többi detektívek is, 
de az éjszakai lovagok öklökkel, botokkal 
rohantak rájuk. A detektívek szorongatott 
helyzetben voltak. Egyrészt az elfogott 
nőkre kellett vigyázniok, másrészt pedig

nem hasznáiiiaüak fegyvert a túlerővel

Lezuhant és pilótatársával együtt 
szörnyethalt az Európa-körrepülés 

győztese
Zvlrko gépe légörvénybe került — ez okozta a katasztrófa, 

Prága, r eptember 11.
Tragikus körülmények között veszítette életét az európai körrepülés két hőse: 

Zvlrko pilóta és Vigura mérnök. A pilóta és mechanikusa 
megnyerték két héttel ezelőtt a nagy európai körrepülési versenyt 

és Varsóba való visszatérésük alkalmával nemzeti hősként ünnepelték őket. A pilóták 
vasárnap reggel startoltak a varsói repülőtérről, hogy Prágába repüljenek, mert 

részt akartak venni a prágai repülőnapon,
•mely vasárnap folyt le. Alig hagyta el Zvlrko gépe a lengj-el-cseh határt, amikor lég- 
Örvénybe került és még mielőtt kiegyensúlyozhatta volna gépét,

a repülőgép lezuhant s két utasát maga alá temette.
Zvlrko pilótának és Vlgur amérnöknek már csak szörnyen megcsonkított holttestét 
tudták előhozni a roncsok alól. A szerencsétlenség Teschentől nyugatra, mintegy 15 
kilométernyire történt.

Leépítik a rendőrség életvédelmi osztályát, 
ahol egy év alatt tizenkétezer öngyilkosjelött kapott segélyt 

és lelki vigaszt
At illetékes hatóságok elhatározták, hogy 

Kiszervezik a főkapitányság életvédelmi osztá
lyát.

Ez az átszervezés tulajdonképpen
leépítés,

•mellyel négyesztendci kiváló tevékenysége 
ulán jobblétre szendéről a rendőrségnek ez a 
rokonszenves, a halálba induló emberek ezrein 
tapintatosan, sikeresen segítő intézménye Négy 
év előtt állították fel a főkapitányság épületé
ben belügyminiszteri rendeletre az életvédelmi 
osztályt. Szimon István rendörtanácsossal az 
élén

tizenhét rendőrtlsztvlselő
Kiolt hozzá, hogv a halál kapuján kopogtató, 
szerencsétlen pesti polgároknak segítő kezet 
nyújtson. Naponta 60—70 elkeseredett, Duná
ból kifogott, kórházból távozó életunt kapott 
Segélyt, állást, lelki vigaszt sz életvédelmi osz
tályon, sőt 

Húsz méter ma, 
Abonyban a „levej 

Mindkét lábát eltörte 
(A Hétfői Napló tudósító'jótól.) Sokáig 

mutogatta Budapesten az ügyességét Stroh- 
schneider Artúr osztrák artista, aki egyrészt 
testnevelési tanárnak, másrészt a „levegő ki- 
rúlyá‘‘-nak szereti nevezni magát. A vakmerő 
köiéitóncos hetekig szerepelt a fővárosban a 
Lehel-utcában, ahol két bérház között kife- 
■zitett sodronyon járt, széken ült, újságot 
olvasott és kerékpározott a szédítő magas
ságban.

Strohschneider most a vidéki városokat 
Járja és ott a fiatalság köréből sok utánzója 
akad.

Szolnokon három mlnkanélküll kőmü-

gasból lezuhant 
*őkirály“ utánzója
a kezdő kötéltáncos

vessegéd: Nagy Imre, Nagy László és 
Király János határozták el, hogy kötél
táncolással keresik meg a kenyerüket.
A hatóságok azonban balesettől tartva, 

nem engedték meg, hogv nyilvános előadási 
rendezzenek. A három fiatalember azért to
vább gyakorolta magát a szolnoki téglagyár
nál. Lassankint fizető közönségük is akadt, 
mire egyikük, Nagy László hírnévre vápvva, 
mint önálló kötéltáncos, letelte az artista
vizsgát.

Szombaton estére Abonyba hirdette ■ 
„levegő-király" utánzója legelső elő

adását.

Megnyílt a ragyogóan átalakított

Grosham Grill Bar
Délután és tánc SsoUd polgári árak

Ródossy Edit művésznő és Tótlsz Ernő igazgató vezetésével

szemben, mert attól tartottak, hogy eset
leg ártatlan emberben tesz kárt a golyó.
A detektívek ugy segítettek magukon, 

hogy teljes erővel verték vissza a züllött 
legények ostromát, majd

elővették revolverüket
és feléjük szegezték. Ennek láttára a táma
dók megfutamodtak. Közülük azonban

elfogták Horváth Gyula liuszonkétéves 
állásnélküli asztalossegédet 

és előállitotlák a főkapitányságra, ahol ha
tósági közeg elleni erőszak miatt bűnvádi 
eljárás indult ellene. A nagy tumultusban 

az egyik elfogott leánynak sikerült meg
szökni, 

a másik kettőt átadták a toloncháznak.
A főváros polgárságának különben régi 

panasza, hogy egyes belvárosi utcákban, az 
Andrássy-uton, az Opera tájékán, a Duna- 
korzón és még néhány helyen, a szó szoros 
értelmében

rajzanak az elegánsan kiöltözött züllött 
nők, akik elkerülik a rendőri felügye
letet és egyaránt veszélyeztetik a köz
biztonságot és a közegészséget kisérő 

lovagjaikkal együtt.
A rendőrség elérkezettnek látja az időt, 

hogy végre teljes erővel, szigorúbb rendsza
bályokkal teremtsen rendet Budapest éjsza
kai világának fertőjében.

az elmúlt esztendőben már összesen 12.000 
pesti életuntat kezeltek ezen a lelki kli

nikán.
Sok elrontott életet mentettek meg a lelkes 

rendőrtisztviselők, sok öngyilkosságot akadá
lyozlak meg preventív intézkedéseikkel,

munkát szereztek a kétségbeesett apáknak, 
lelki vigaszt boldogtalan szerelmeseknek, 

családi viszályokat simítottak el . . .
Most leépítik az osztályt. A tisztviselők nagy 

részét szélnek bocsátották, áthelyezték, mind
össze kelten maradnak az életvédelmi osztá
lyon. Es mert két embernek tágas lenne a 
jelenlegi hivatal,

az „átszervezett" osztályt áttelepítik egy 
— rendőraltiszti lakásba.

így racionalizálnak. Így racionalizálják az — 
élet védelmet. Mert — m«nl mondják — a rend
őrség nem karitatív intézmény.

Nagy közönség gyűlt össze a város föte 
rén, ahol az artista a templomtorony és a 
községháza között feszítette ki a sodrony
kötelet. Eleinte gyönyörűen ment minden. 
Nagy László végigsétált a kötélen, széken 
ült rajta, hátrafelé haladt, azután a legne
hezebb mutatvány következett, kosárba du
gott lábbal járni a kötélen.

Ennél a mutatványnál Nagy László el
vesztette az egyensúlyát és a tömeg 
riadalma közben, busz méter magasság

ból lezuhant.

A drótkötél alatt kifeszilett vékony háló 
megvédte ugyan a fiatalembert a halálrazu- 
zódástól, de a hálót kiszakítva, Nagy László 
mégis a földre esett és mind a két lábát el
törte.

A szerencsétlenül járt kötélláncost a kö
zönség mély részvéte közben a szolnoki köz
kórházba vitték, ahol vasárnap megoperál
ták. Bár állapota javult, aligha folytathatja 
az artistamesterséget.

Titokzatos nőknél keresik 
László László elrejtett 

százezer pengős vagyonát
A gondatlanság által előidézett fogoly- 

szöktetéssel vádolt Vargha Tivadar és Bár 
Viktor detektívek hétfőn délelőtt kerülnek 
a vizsgálóbíró elé, aki dönteni fog to
vábbi sorsuk felett. A rendőrségen a detek 
tivek ügyében jelenleg szünetel a nyomo
zás, az ügyészség döntésétől függ, hogy 
folytatnak-e további bűnügyi nyomozást el
lenük, vagy csupán fegyelmi eljárás indul 
ellenük. A rendőrségen az a vélemény, 
hogy bár

a két detektív Igen dőzékenyeu báni 
László Lászlóval

és a spiritiszta kalandornak megengedte, 
hogy édesanyját és fogorvosát felkeres
hesse, amit más letartóztatottaknak nem 
szoktak megengedni, magánál a szökésnél 
nem jártak közbe.

László László rejtélyes személyével kap- 
’solatban érdekes nyomozás is folyik a 
főkapitányságon. Bizalmas utón ugyanis

Akivel Jimmy utoljára fogott kezet

A lemondott newyorki főpolgármester Mollison óceánrepülőt 
fogadta utoljára hivatalában

Milliós perek a debreceni egyetemi 
építkezések miatt

Debrecen, szeptember II.
(.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A debre

ceni egyetem központi épületében, amely 
fi millió pengős költséggel épült, rövidesen 
megkezdődnek az előadások, de megkez
dődtek az építkezések mialt a perek is. Az 
állam ugyanis az építkezés első vállalkozó
jától, Katona Mibálvtól elvette a munkát, 
mert kifogások merültek fel a ctg ellen. 
Az építész

másfél ml.’lló pengős pert indított az 
állam ellen,

azzal az indokolással, hogy a munka meg 
vonása miatt károkat szenvedett. A hatal
mas peil szeptember közepén tárgyalja a

a tejeskávé táplál és 
munkaképességétfokozza 
Egv csésze MEINL-kávé 
9 fillér.

Meinl Gyula r. L

arról értesült a rendőrség, hogy a „liba- 
zsíros" álmédium régebbi

kasszafurásaiból kifolyólag nagy va- 
vagyont gyűjtött

s valahol százezer pengőt meghaladó 
pénze van elrejtve. Az, aki a rendőrségen 
ezt a bejelentést tette, elmondotta azt is, 
hogy László László egyes hozzátartozói 
keresetükhöz viszonyítva feltűnően jól él
nek és a börtönbe is külön kosztot juttat
nak a kalandornak. Állítólag

László László barátnőinél vannak el
rejtve kisebb-nagyobb tételekben az el

lopott összegek,

éppen ezért a rendőrség most ezeknek at 
nőknek személyét és lakását igyekszik meg
állapítani és a közeli napok fogják eldön
teni, hogy az érdekes bejelentés adatai 
megfelelnck-e a valóságnak, vagy azok csu
pán a fantázia szüleményei.

budapesti törvényszék.
Az építkezések körül másik per is in

dult. Dibreccni iparosok indították meg az 
állam ellen a pert, akik éppen a Katona 
Mihály ügy miatt szenvedett késedelmek 
miatt károsodlak. Az iparosok

egymillió pengős kártérítést 
követelnek az államtól.

« ELSŐ IM3YAR RESZUEHYEERFOZODE

ÖS2EB sör
esapolása megkeadődUtt. 

Palackokban is mindenütt kapható
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Illa rOgWnlMM tárgyalás lasz 
szMesfehírvíron 

Haltéiul a avulloiaio unovu UHUI
(A Hétfői Naptő tudósit# fától.) Ma. hét

fői) a székesfehérvári törvényszék rögtön
ítélő tanácsa elé állítják Pavlicsek Ferenc 
psrkálai földmű veit gyújtogatás bűntettével 
terhelve.

A kőműves al elmúlt pénteken, mikor 
felesége kenyeret sütött, eltörte n piszkaiét 
é« egyik felét a parázsba dugva, a lángra- 
lobbant fát zsuptetős házának eresze alá 
tette. A bebiztosított ház porig leégett és 
csak a perkátai tűzoltóság ügyességének volt 
köszönhet^, hogy a tűzvész tovább nem ter
jedt. Szombaton

Somogyi Erzsébet táncosnő 
titokzatos öngyilkossága 

Heresóval és aszpirinnel megmérgezte magát
Megdöbbentő öngyilkosság történt a ,Vo- 

rsár-utca ü. számú ház harmadik emeleté
nek egyik lakásában, ahol

Somogyi Erzsébet 24 éves táncosnő 
mérgezte meg magát.

A csinos táncosnő titokzatos, zárkózott éle
tet élt, a házban senki nem ismerte, noha 
már régen ott lakott. Csak lakótársaival 
érintkezett, az állandóan lefüggönyözött ab- 
laku lakóidban. így érthető izgalmat okozott, j 
hogy

■ táncosnő lakásából zaj, (titkosán é» 
ajtócaapkodás lármája hallatszott ki.

Az Üdvhadsereg kongresszust 
tart Budapesten

Bernét István Felsőházi tag mondjaarnegnyítóbeszédet—Budapestre 
jön Angliából Wilson vezérezredes és Dániából Nilsen tábornok

Egy-két nap múlva clszaporodnak az 
üdvhadsereg egyenruhái Budapesten: csü
törtökön kezdődik az üdvhadsereg budapesti 
kongresszusa, amely mozgalmas képet va
rázsol majd a főváros utcáira.

A kongresszusra Budapestre jön elnökölni 
U'ilson vezérezredes, az Üdvhadsereg fő- 
pBraiicsnnk-hcbetlcse. Angliából érkezik, 
mig Dániából Nilsen Gyula üdvhedseregbeli 
tábornokot küldik ki. A külföldi vendége
ket Normann F. Duggins budapesti had
testparancsnok fogadja.

Szeptember 15-én kezdődik a kongresszus

Nem ette meg, hanem megfojtotta 
és elásta gyermekét Mosolygó Etel 

A meggyilkolt gyermek holttestét is megtalálták
Miskolc, szeptember 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Néhány héttel ezelőtt ország
szerte nagy feltűnést keltett az a szörnyűsé
gében szokatlan hír, hogy

egy szilvásvárad! asszony, aaját beval
lása szerint, megsütötte éa megette a 

gyermekét.
.Wosofppd Etel — így hívják az asszonyt 

— ezt a vallomását a vizsgálóbíró és az 
ügyéig előtt is fentartotta • a vizsgálati fog
ságban, amelyet ellene elrendeltek, állan
dóan ezt hangoztatta. Annál nagyobb volt a 
fogházfelügye.lőségnek a meglepetése, mikor 
Mosolygó Étel pénteken délután azzal je
lentkezett vnllomástételre, hogy eddigi elő

Kétszáz pengő havi kegydíjat kap 
Kaszala Károly árvája

Urbaschek özvegyéről 1*  gondoskodni fognak
Ma egv bele döbbentette meg sz országot a bír. 

hogy vitéz Kaszala Károly lezuhant repülőgépé
vel és a roncsok között pilótatársával együtt ha
lálát lelte Kaszala Károlyt azóta eltemették, de 
a tragédiák sorozata nem fejeződött be kopor
sója albantolásával. Kaszala Károly halála után 
ugyanis

minden támasa nélkül maradt III árvája éa 
gyermekének édesanyja, 

iikik ar egyetlen kenyérkeresöt vesztették cl á 
bős repülő halálával. A hat esztendős kisleány 
tdcsanyjávnl együtt a legnagyobb nélkülözések 
közepette néz az elkövetkező tél elébe, a kis 
egysióba • konyháé rákospalotai lakásban üres 
n kamra és üres a pince ...

Kaszala Károly temetése ulán volt barátainak 
köriből

nágymabásu társadalmi mozgalom Indult ki, 
amelynek az a célja, hogy a hős repülő árváját

Kézművesipari Kiállítás
*________ Utolsó hét!|

a csendőrök a gyanuokok alapján letar
tóztatták Pavllcseket, aki rövid vallatás 

után beismerte a gyújtogatást.

A CMndőrség értesítésére Maikét Béla dr. 
székesfehérvári ügyész Perkátára utazott, 
ahol a kőműves előtte is beismerte a bűn
cselekményt.

Pavllcseket vasárnap beszállították a szé
kesfehérvári ügyészség fogházába. Mathei 
Béla dr. ügyész kérésére a törvényszék el
nöke intézkedett a statáriális bíróság azon
nali összehívásáról.

Majd felpattant az ajtó és zilált öltözetben 
n házvezetőnő rohant ki rajta. Lerohant a 
szomszédos nyilvános telefonállomáshoz 
és a

mentőket hívta, mert a táncosnő ön*  
gyilkos lett.

A mentők megállapították, hogy a fiatal tán
cosnő kereső- és aszpirinoldatot ivott.

Gyomormosást hajtottak rajta végre és 
beszállították a Rókus-kórházba. Állapota 
életveszélyes. A rendőrség az öngyilkosság 
ügyében megindította a nyomozást.

az Üdvhadsereg Erzsébel-körut 27. sz. ház
ban lévő helyiségében és az Üdvhadsereg 
felkérésére

Bernál István felsőházi tag, a Magyar 
Nemzeti Bank alelnöke mondja a meg

nyitó beszédet.
Vasárnap reggel ujabb összejövetel lesz 

az erzsébetköruti helyiségben, mig délután 

a^Vároeligetbén, szabad ég alatt, 
nagy gyülekezettel fejezik be az Üdvhad
sereg budapesti kongresszusát.

adása — hazugság.
Mosolygó Etelt a soros vizsgálóbíró elé 

vezették, akinek elmondotta, hogy ő
• gyermeket nem ette meg, hanem szü

letése után megfojtotta éa elásta.
Tegnap azután a vizsgálóbíró és a törvény
széki orvosszakérlö részvételével bizottság 
szállt ki Szilvásváradra és azon a helyen, 
ahol az asszony mutatta,

meg Is találták
a izerenciétlen, megfojtott gyermek csont
vázát.

Mosolygó Etel természetesen továbbra is 
a miskolci ügyészség fogházának lakója ma
rad, amig ügye a bíróság elé kerül.

ne hagyják el, hanem annak neveltetéséről gon
doskodjanak. Az akcióval kapcsolatos megbeszé. 
lések sorún többfajta terv merült fel, miután 
azonban már a hivatalos körök is csatlakoztak 
a nemes szándékhoz, minden valószínűség sze
rint

■ legközelebbi jövőben a kormány kegydljat 
szavaz meg Kaszala Károly árvájának. 

Kaszala Károly gyermekének semmiféle jogelma 
nincsen hasonló nyugdíj élvezésére, az egyik 
legközelebbi minisztertanácson mégis ugy fog
nak — ?z eddigi tervek szerint — dönteni, hogy

a gyermek apja után, annak katonai rang
jának megfelelően tlszíhelye!t?«l nyugdíjnak 

megfelelő kegydljat kap.
Ez az össség. a társadalmi ufón összegyűlő és 
tervben legalább is már rendelkezésre állő pénz
zel együtt körülbelül

havi 180—2<m pengőt tenne ki.

Max Schmellntf balesete

A híres boxbajnok hidroplánja lezuhant, de S cbmellng sértetlenül folytatta útját motor* 
csőn akon

ugy- hogy ebből az összegből a gyermeknek és 
anyjának mindennapi megélhetése biztosítva 
lesz-

Az utólagos nyugdijak ós kegydijak megálla
pítására indokolt esetekben történt már prece
dens az elhunyt érdemeire való hivatkozással. 
Emlékezetes, hogy

a vivóbajnok Terstyánszky Ödönt tragikus 
körülmények közölt elszenvedett halála után

Lopásért két és félévi fegyházra 
ítélték a gazdag kocsmárosnét

Nagykanizsa, szeptember 11.
fA Hétfői Napló tudósítójától.) Nagyrécse 

községben a csendőrség egy járőre megjelent 
Kovács József gazdag kocsmáros házánál és 
házkutatást tartott nála. A házkutatás több fel
jelentés alapján történt, amit egyes károsultak 
Kovács Józsefné ellen tettek, azt mondván, hogy

Kováesné meglopta őket.
A házkutatás azután meglepő eredménnyel járt. 
A csendőrség

megtalálta mindazokat a holmikat, 
amelyekben a sértettek -a tőlük ellopott hol 
mikra Ismertek.

Kovács Józsefnél, a gazdag kocsmárosnét a 
csendőrsóg beszállította Nagykanizsára. Tegnap 
volt ügyében a főtárgyalói, amelyen szenzáció.

Ezüst pénzt szórt üldözői közé 
a tettenért szélhámos

Rég! ezüstpinrt akart kiadni pengősök helyett
Szombaton délután gurult az ezüst a 

pesti utcákoD. Az Erzsébef-köruton csapzott- 
haju, lihegő férfi rohant végig és

két marokkal szórta Jobbra-balra a 
pénzt: csengő ezüstöket . . •

A járókelők mohón kapkodták fel az egv- 
és ötpengős nagyságú ezüstöket, de csak
hamar végeszakadt a mulatságnak, a pénzt 
dobáló férfi után két polgárlruhás férfi 
szaladt:

— Fogják meg! Fogják meg!
— kiáltották, mnjd egy rendőr is az ül
dözőkhöz csatlakozott és a Király-utca sar
kán

sikerült el Is fogni a pénzszóró férfit.
A két detektív taxiba ültette és előállította 

a főkapitányságra a pénzszőró embert. 
Döbrössy Imre magántisztviselő volt a két 
delt-kiiv fogiya

Döbrössy lakásán egy zsákra való régi 
osztrák ezüstpénzt tartogatott 

és az a gyanú, hogy mór hetek óta csapta 
be a régi pénzekkel a pesti kereskedőket A 
detektívek megfigyelték és szombaton dél
után, mikor Döbrössy teletömte zsebeit régi 
pénzekkel, nvomábn eredtek. Az Erzsébet- 
körúton

egy cukorkailzletben akart kiadni ■ 
tisztviselő egy régi ötkoronást.

de a detektívek megakadályozták a csalást, 
Döbrössy pedig futásnak eredt és menekü
lés közben majdnem egész készletét ki- 
szóita a járdára,

nevezték ki ezredesnek.
Ugyancsak kegydijat kap a Justice fór Hun
gary tragédiája után Endresz György özvegye 
és Rtttay Gyula édesanyja is, most vitéz Kassal*  
Károly árvája is ilyen módon kap minden való
színűség szerint megélhetéséhez szükséges tá
mogatási.

Az akció után gondoskodni kívánnak Urba*  
sebek János özvegyéről is.

kép hatott, mikor az elnök felolvasta, hogy Ko*  
vácsné már számos esetben volt büntetve la- 
pásért és

sok-sok évet üli már különböző fegybdzak- 
ban.

Mikor a férje ezt meghallotta a tárgyaláson, 
szinte ájulás környékezte.

A tanuk és a nyomozás adatai kiderítették, 
hogy Kováesné az ablakon mászott be a szom
szédjaihoz és húzta le még az ágyról is a lep«*  
dől, ellopta a bődön zsírt és az egyiknél a izek*  
rényböl rengeteg ruhaneműt lopott cl. A bíró*  
sóg asztalánál hatalmas ládába gyűjtve feküdt 
a sok lopott ruhanemű. A bíróság a tolvaj gaz*  
dag kocsmárosnét ismét

két és félévi fegybázra ítélte.
Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.

Dőbrőssyt a főkapitányságon 
őrizetbe vették, 

a rendőrség pedig felhívja a közönség figyel
mét arra, hogy a Körúton elszórt ezüstpén
zek régi osztrák öl*  és egykoronások.
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—Csutka * ifcíg. VaUra.p UpikuUr. 
mUhllrtí llkkt.stó MWg .olt. Bélben M 
Cd.lu. lók volt a höm4nrfkl.l. A MetearalA- 
«i.l tattal prognózis. a kóvetkftó: NyutroH 
UtiramUt, ai nr.zdp npuoMJ /tlébin IÜM. 
•Mfi, « mtleg ciókít.it., , a Dunántúl nnu- 
fftV ri.tán íinnlarn. fiáit iMI,kofák

i.
gMksM vendége van Budapestnek. Neve nem található 

° dunaparti szállók vendéekőnuvébén, 4 Jézustdrsasdai 
alvók Mdriá-utcai rendhdzában szállt mag. De Leire 
olya, a namtekintéhiö francia jezsuita páter jött Buda 

gyyflta azaknak g iránti*  is isuitóknak. akik 
kigyeg missziójukat buzgón végzik, de rggardnt otthona, 
stm morognak a tudós Intézetek termeiben, q főúri na. 
Ionokban és a háttérből naau hálóst gi/akorolnak ■ /ran
da arisztokráele társadalmi és poUttkat állásfoglalására. 
4 páter különben kiváló tőrténettudóe és irodalmi te- 
rdtiii Antotne Rrbier-nek. akt Ufo Prindpeesa de la 
Pata — Zita, a béke fetedelemassmnj/a címmel nagu fel- 
tSMel keltő kónpvel irt Zita kirdlttnértH. De tőire aiun 
régi bárdija Maauarar^zdorak Most nagyszabású törté
neti munkát ír Manijarnj-f-ógról éi síért főtt, hcftjl ffifl- 
uéhtz anuagat auüjtsön. 4 kiiünö jezsuita páter vasár, 
nap autón Veszprém megyébe utazott. Kornfeld Pót 
báró birtokán vendégeskedik néhány napig.

II.
Tegnap délután « Vilmáé csdszdr.ut és Naatzmerő-utcti 

keresztezésénél összefutott egy esukoti Buiek-koeei é» 
Máldsn sportkocsi. 4 B»iek-gutóhan egu elegáns 

hölgy foglalt helyet. a sportautó uoldnjdndl egu halai 
Htk üM. 4 járókelőkben meghűlt a vér. Vgu Idtszatt; 
rlkcrülheletlen a súlyos katasztrófa. 4 következő pilla, 
náthán azonban élesen csikorogtak a fékek.- a kocsik 
egymásba rohantak uguan. de a fékezés enuhitetts a: 
ósszeaikózés erejét és csak az autók sárhdnuói törtek 
össze és az alvázak rongdlódiak meg. Emberéletben nem 
esefl kdr. 4 szerencsétlenség elhdritásdban oroszlánrésze 
voll a sportkocsiméit bravúros ügyességének 4q lélek, 
jelanléldtwk. Csakhamar iötl a rendőr és föllrtg g s:e. 
replők nevét. 4 Buiek-kocsi utasa Mütler Nándor uinesti 
bulorgudros felesége veti, e sportkeesl veretnie pedig 
ifjabb Horthg Miklós, q kormdnusd ha. Gratulálunk a 
sssrenesds kimenetelhez.

ni.
4 hói ieahhb bemondón]. 4 tőzsdei hossz, a veluftz- 

hongodalmak s ytnder.. ami ezzel összefügg, megint 
csatasorba ezólitotfa a fit év előtti konjunktúra hőseit. 
4 tfanapgrU kdvéhás terraszán naag sugás-bugas kóze- 
pefte hajol össze egu asztalnál (mondjuk) Naou ur Buda, 
pestről, (mondjuk) Elein ur Bériből és (mondjuk) Hirsch 
ur Pozsonubót. árra megy Grünurald Emil, a népszerű 
pesti bankár egu bárdijával.

•• Nini, ml m? kérdezi a pardi q kávéházi társa, 
sdgra mutatva.

— TlMvef tal41ko;<J — pdgja ki a választ Grűnuiqld

iy.
A Cgrlfan-szdlló előtt olasz rendszámú kocsi áll. Négu 

nlqsl hoiolt: Armando Notla olasz tábornokot és felesé
géi, aki magával hozta tdrsatkodónőjét és komorndját 
is, pamdMl jötlek. A halálos külssjü tábornok 
lakosztdlut nuittalotl. Az olasz vendégek meiiérkezésük 
át*  állandóan autón tárják q várost és egűik ámulatból 
a másikba esnek. Nem győznek betelni Budapesttel.

V.
Hqlast-Flueher Ödön pdluofuldsg érdekes fordulglhoi 

érkezeti; Mátrái q Phönls Btztosiló Intézel Igazgatósé- 
a4M. Az igazgatósági tagsággal azonban nem merül ki 
a levékenusége. Hatásköri kap és újonnan választott 
pozícióidban alkalma test képesséaeii a biztosítást szak 
mAan tétjéé erővel ki/éiient.

vr.
Maudnak hh>l<ik, nincs méa húszéves és sárga trikó- 

bán tdncel a Moulin Rougt Blgin-reviijében. Nem sztár, 
csak qs a nevezetessége, hoau tökéletesen kínainak néz 
ki. Civilben Is. Széles Pesten nlnes méo egu ihien mtn- 
dul«»SX«m, ílpen mongoludadtu are. Maua mostanában 
esténként paau titoktalosedjsgal visszavonult ai öltözőbe 
és szoroatmasan olvasgatott egu kis szótárt Ha éssnt- 
vette haou valaki nézi, guorsan eldugta kőrtuimeskéjét 
a rct/kűlbe. Most aztán méais kipattant a Htok: Maga 
reHküljében kínai szótár piheni a ruzfpdtea és a puder- 
pizflm szoourédsdgában.

»- Hátha emszer bejön a lokdlha eou kínai vendég... 
— mondáiig Hava, aki Mőztg Piccardol.

Meri mi a ttzenhdlezermdler^e utratosxHra-ul ahhoz, 
hogy valaki megtanuljon kínaiul és abban reménukedjen. 
hogg egUizer hetappqn a mesebeli kínai uwndarin a 
h'atmmeró-utedbaf

VIL
4 h(t»qfaloq lap közli: a kormdnusd mevengedle Ha- 

ténul Imre (őkapilánuhelpellesnek. hogy a legmagasabb 
osztrák kitüntetést sllagadia és viselje. Mt szeptember 
n — (Ml ueptember ti. Most egv éve a biatorbágm 
pokolgépes mersnulelnek. A magoar polgárság már ré
gen kitűzte a szeretet de tiutelet ordáját annak a férjt- 
nak a mellére, aki esztendők óta keménp tufákat olv 
oz első tüxvonalban a polgári béke és rend védelmében.

Vili.
4 hőlg/i. akinek a tdrstndgi világban .Jzép nőké asz- 

szemű" a neve, eladta birtokát és vasárnap uj budapesti 
laMsdbq költözött. Szimpatikus férte viszont Belgiumba 
megu. 4f Ismerősök arról beszélnek, az ui lakásba mint 
háziúr mór uj féri költözik: az ugoantsak szimpdflkus 
kúljőigi gróf, aki állandóan Budapesten él.

II.
Csatoljuk Szllaoul Klóra esetéhez. Közel háromezer 

hólgifvezefőnk van. legalább Is enttuien vizsgáztak Vi
szont akik valóban uetetne.k. aligha vannak százan. 4 
lóSbí kéteserktleneszdznak tNirmtkor Inga van a uoldn 
Ana tini, még akkor is. ha közben eau évig leiéle se 
nézeti euu aulának. Nem ártana egu kicsit reuitló alá 
venni « softroső hőlguek soBőrtudomdnudf.
............................................... ....... ............

a mezőőri a kukoricatoiuai 
asszonyok

# borcsaimasi mezőőr tragikomikus kalandja

leteperték a földre, leránclgálták a ru
háját — teljesen meztelenre vetkőzte!- 
ték és akkor az árokban talált husán

gokkal véresre verték, arcát, Icaiét ala
posan ŐNszekarmolták.

A két harcias amazon ezután otthagyta 
mezőőrt a kukoricásban, de ruháit maguk
kal vitték, hogy ne tudja üldözni őket.

Az h'izuliáll mezőőr kénytelen volt késő 
estig a kukoricásban bujdosni és

csak éjszaka mert visszamenni a faluba, 
akkor is ugy, hogv kukoricacsutkákat kö
tözött maga köré, hogy ruhátlanságát lep
lezze.

Debrecen, szeptember 11. 
Hétfői Napló tudósitófának telefon-(A r‘r " ..

jelentése.) Tragikomikus ügyben indította 
meg a nyomozást egy mezőőr feljelentésére 
a debreceni csendörség. Megjelent olt 
ugyanis az egyik környékbeli község: fíorcs- 
ahnás mezőőre, Kakaósuk Mihály és el
mondotta, hogy az elmúlt éjszaka

kukorlealnnáaon Art*  ■ Meséghel! Bella 
Jánosáét éa usuak e<y lamrrrtien társ

nőjét
A mezőőr kötelességéhez híven felszólította 
az asszonyokat, hogy menjenek el a köz- 
scgházára, a két nő azonban eldobta a 
:»4kot i> rdtámadi a mezőőrre. Beiecsim- 
pazzkodtak a nyakéba, ugy, hogy véde
kezni nem tudott,

Budapesten is keresik a bécsi 
ujságosbódés titokzatos merénylőit 

Rejtélyes fiatalemberek a nőgyiilölő 
Rosenberg Zsigmond lakásán

Vasárnap délelőtt a budapesti rendőrség is 
belekapcsolódott annak a rejtélyes merénylet
nek a nyomozásába, amelyet Bécsben követtek 
el egy ottani magyar újságárus ellen.

Rádiógram érkezett a bécsi rendőrségről, 
amelyben kérik Rostnberg Zsigmond 6ő eszten
dői veszprémi születési! ujiágárusitó pavillnn- 
tulajdonos magyarországi összeköttetéseinek és 
Ismerőseinek a megállapítását. Roscnberg 7,sig- 
mondót akinek Bécs egyik forgalmas helyén, a 
Rothenturmstrasseban, az Excelstor szálló mel
lett nagy Ujságárusitó bódéja vau, a múlt héten 
eszméletlen állapotban, vérző sebektől borítva 
találták lakásán. Életveszélyes állapotban került 
kórházba.

A nyomozás megállapítása szerint,
Rosenberg két jól öltözött fiatalemberre! 

tért baze közvetlenül kapuzárás elölt.
Ezek a fiatalemberek az éjszaka folyamán nála 
voltak és csak reggel távozhattak el a házból. 
Ezek követték el ellene a rablógyilkos merény-

Megszöktette a fogházból az el 
fogott lótolvajokat egy balmaz

újvárosi kereskedő
Ráspolyt dugott be a pinceablakon a foglyoknak

Balmazújváros, szeptember 11. 
Hétfői Napló tudósítójának fe/e/on-M ....................................

jelentése.) Különös előzmények utón vett 
őrizetbe vasárnap a balmattijvárosi csend
örség egy tekintélyes és ismert községbeli 
kereskedőt.

Néhány nappal ezelőtt a csendörség el
fogta Szatmári Sándor és Nagy András hír
hedt balmazújvárosi lótolvajokat, akiket a 
községháza pincéjében lévő fogdába csuk
tak. Reggelre azonban a két tolvajnak csak 
hüli helye volt —

■z éjszaka folyamán megszöktek a fog
dából.

CSILLÁROK________
ajándéktárgyak legolcsóbban VII, ErzsMel-Nrut 41.

— Albrecht főherceg vasárnap Keszthelyre 
érkezett a Balatoni írókét záróünnepélyére. 
A Balatoni Iróhét záróünnepségei vasárnap 
zajlottak le Keszthelyen. Ebből az alkalom
ból Keszthelyre érkezett a */»10  órai vonat
tal Albrecht főherceg, akit az állomáson ün
nepélyesen fogadtak. Délelőtt zajlott le a 
színházban óriási közönség részvételével a 
Helikon-ünnep, amelyen a megnyitó beszé
det Relschl Imre városbiró mondotta. Bar- 
boríts Lajos szerkesztő a Balatonról szóló 
költeményéi adta elő, dr. Gárdonyi Lajos 
helyi szerkesztő ünnepi beszédet mondott, 
rámutatván Keszthely kulturális jelentősé
gére. Mécs László a papköltö költeményei
ből adott elő, mtj.1 a dalárda énekszámai 
után kihirdették a helikoni pályázat ered
ményeit. Délután nagy népünnepély volt, 
Paulini Béla rendezésében, melyen bemutat 
ták a zalai népviseletet. Este Tcrsánszky 
Jenő Magyar Képeskönyvének bemutatója 
volt a színházban. Majd az esti órákban 
nagv balatoni kivilágítás gyönyörködtette a 
jelenlevő sok ezer embert és vendéget az 
ország minden részéből.

— A „Láayek ás Fluk“ uj nerepíMztáslMn. 
Halász Imre kitűnő vígjáték*,  n „Lányok és 
Fiuk" uj asereposrtáshan kérőit színre vasár
nap «*te  a Belvárosi Színházban. Várady Lajos 
szerepében Farkas Endre lépett fel, mig Fülöp 
Sándor szerepét BOnky Róbert játszotta igán 
nagy sikerrel.

Bella Jánosné és társa ellen megindult ter
mészetesen az eljárás.

letet és a jelek szerint értéktárgyait elvitték. 
Rosenberg sűrűn mutatkozott fiatalemberek tár
saságában és

nőgyiilölő hírében állott.
A bécsi rendőrség nyomozása idáig nem tudta 

megállapítani, hogy tulajdonképpen
kik Is voltak ■ társaságában lévő fiatalem

berek
és ezért tartották szükségesnek, hogy Igénybe 
vegyék a nesti rendőrség segítségét annak a 
megállapitisára, hogy az ujságpavillon-tulajdo- 
nőst, aki

legutóbb majdnem rgy hétig Budapesten 
tartózkodott,

kiknek a társaságában látták és megfordult-e 
azokon a helyeken, ahol gyanús viselkedésű 
fiatalemberek szoktak tartózkodni. Nincs ki
zárva ugyanis, hogy

a tettesek elkísérték Rosenberget Bécsbe
és a merénylet után visszautaztak Budapestre.

A nyomozás megállapította, hogy a lótolva
jok ráspoly * ’* ' ............. ....
pinceablakot 
utcára

Vasárnap a 
már! Sándort 
nlok és ekkor kiderült, hogy

a pinceablakon át a szökés végrehajtá
sához szükséges ráspolyt Roscntbal Sán
dor balmazújvárosi állatkereskedő jut’ 

tattá hozzájuk.
A két tolvaj vallomása alapján Rosenthalt

segítségével kifűrészelték a 
s igy másztak azután ki az

csendőröknek sikerült Szül 
és Nagy Andrási újra eitog-

a 
csendőrök őrizetbe vették és hétfőn átadják 
a debreceni ügyészségnek.

— Hindenburg hétfőn délután fogadja a 
pártvei-reket. Berlinből jelentik: Hír sze
rint flindenburg birodalmi elnök hétfőn 
délután öt órakor fogadja a nemzeti szo
cialista, a centrumpárti és a bajor nép 
párti parlamenti frakció vezéreit.

— A Giustlzla per Tüngberla Szegeden. 
Szegedről jelentik: Vasárnap délelőtt érke
zett Szegedre a Giustizla per Vüngherla. A 
repülőgépet ünnepélyes külsőségek között 
fogadták a repülőtéren. A gépet vezető vl 
léz K <i lm ón László jelentése után Pdlffy Jó 
zsef helyettes polgármester, Kogulmnítz Ká
roly dr. egyetemi tanár és Algner Károly 
volt főispán mondott beszédet. A Qlusffzia 
per l'Unghtria délben tovább repült Bikts- 
ciahára, ahonnan este bat órakor visszatért 
BudapcMre.

— Lrtartóztalolt gyujtogalók. Sdlora//<j 
ujhtlyröl jelentik: A zetnplénmegyel Pálya 
község ben az elmúlt hetekben napirenden vol
tak ci ttizriefek, amelyeket gvuitogatás oko
zott. A csendőrségnek •íkerdll elfogni a gyuj 
togutókat, íísíka Pál é» Lengyel János gazdál
kodók személyében. Mindkettőt letartóztatták, 
dt egyik sem kerül staláriális bíróság elé, mert 
ar ügyészség álláspontja szerint a staláriális el
járásnak csak tcttenkapAs esetén lett volna 
helye.

DT. FÉHWS •ZAKORVOS
»4r-, Mr- numlbetegek 

nrt r»Mrl nap

Maxim Gorkij 40 éves Írói 
jubileumára készül a világ
— Átadták a franc la válaszjegyzéket. Ber

linből jelentik: Neurath báró birodalmi 
külügyminiszter ma délben fogadta Francois 
Foncet francia nagykövetet, aki átadta nokl 
a francia választ a leszerelés kérdésével fog
lalkozó német összefoglalásra. A jegyzéket 
kedden délelőtt hozzák nyilvánosságra.

— Október 1-én nyit a Magyar Britige Club. 
Múlt héten Siófokon tartotta alakuló közgyűlé
sét a Magyar Bridge Club, ame.ly az ország 
összes hridgelőiiieú elitjét egyesítette. Az uj 
nagy egyesület ügyvezető igazgatója Le(tn*r  
Ferenc, a magyar válogatott bridge team nép
szerű kapitánya, főtitkára pedig dr. Neumann 
Károly lapszerkesztő. A Magyar Bridge Club 
október 1-én nyitja meg helyiségeit a bridge 
kedvelői számára.

— Újra működnek s kínai bauditák. Char- 
btnból jelentik: A kínai banditák tevékenysége 
iwnét felélénkült és a tegnapi napon kél vak
merő vonatrablásl hajlóitok végre. Charbin 
közelében egy személyvonatot a banditák ki
siklattak. Az utasok közűi körülbelül száz éle
tét vesztette vagy megsebesült s valamennyi 
utast kifosztottak. Charbinból segélyvonatot 
küldtek ki a támadás színhelyére. Asftine mel
lei a banditák egy vonat két utasát megölték, 
számos utast megsebesítettek és többeket ma
gukkal hurcoltak.

EGY ÉVA — ÖT ÁDÁM! 
SZŐKE SZAKÁLL: 

NÉZD MEG AZ ANYJÁT! 
Mától: PALACE Filmszínházban.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia alkalmazót, 
lak, tisztviselők, főiskolai hallgatók, stb. ré
szére tanfolyamot nyit. Felvétetnek 4—8 kö
zépiskolát végzettek. Tantárgyak: könyvvitel 
(mérlegkészítés, átíró módszerek Is), levelezés, 
kereskedelmi számtan, kereskedelmi és köz- 
gazdasági alapismereték. Időtartam: 5 hó. Ta
nítás hetenként négyszer este H7—szerdán 
(•s szombaton nincs tanítás. Megnyitás lí»W 
szeptember 30-án. Tájékoztató az intézet ka
pusánál kapható. Beírató*  naponta 8—1-ig és 
este W7—Á-lg nz Igazgatóságnál, V., Alkot
mány-utca 11. Telefon: Aut. 20—A—47.

BARÁTNŐK EGYMÁS KÖZT
— Mi ti Iszik neked a vőlegényeden? 
—‘ Hagy elvesz feleségül...

(Berliner Itlu»trierle Zeitunz)

— A kézmllveslparl kiállítás utolsó hete.
Utolsó hete kezdődött vasárnap a Kézműves
ipari Kiállításnak. A vasárnapi húszezer láto
gató tömege ana vall, hogv még semmit sem 
csökkent a közönség érdeklődése, ugy begy >- 
mólni lehet, hogy a kiállítás utojaó a«»eben is 
táblás házak lesznek az .'arookban és a
gépcsarnokban. meglepetést szerzett
Győr városa a győri kiállítóknak. A filléres 
gyorssal 11(10 lelkes győri utas érkezett a kiál
lításra akiknek első útja természetesen a győri 
kézmüveslpnrosok gyönyörű csoportkiállitásába 
vezetett. Más tekintetben is mozgalmas volt • 
vasárnap, mert egész nap folyt az aranykotzo- 
rus verseny zsűrizése, ami sok izgalommal 
járt. A kiállítást szeptember lfi-án zárjók be, 
előbb azonban szeptember 17 én megejtik a kö
zönség jelenlétében az iparossorslcgy húzását.

— Éjszakai szurkolás a lányán. Egerből je
lentik: A szombatról vasárnapra virradó éj
szak*  KŐI község határában Tóth István tizen- 
nyolcéves gazdalegényt ismeretlen emberek 
magtúmadták, mellén, hátún hatalmas szúrá
sokat ejtettek. A szerencsétlen legényre a ke
resésére indult édesanyja bukkant rá. Élet- 
veszélyes állapotban az egri kórházba szúlli- 
tc.tUk.

—* Agjonszurta haragosát • búcsúban. Pápá
ról jelentik: Nagydém községben búcsú alkal
mával Németh Mihály 2ft éves gnzdalcgény nya- 
konszurta Kot’dcs Sándor 2t éves földművest, 
régi haragosát. A kés átvágta Kovács föütö- 
erét és a legény né/idni/ pere alatt elvérzett. 
Németh Mihályt a csendörség letartó:t.dta és 
átadta a veszprémi ügyészségnek.

I
1

MIAMI kávéltó?
Egész 
éllel 
nyitva!

fh. George! Loulswr
ii. Ady Burger

ci%25c3%25b3k%25c3%25adt.it
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Lépténél kapott két zalai gazda 
az ajándékba kapott birkahústól 
Mindakettőt válságos állapot

ban a kanizsai kórházba 
szállították
Nagykanizsa, szeptember 11.

f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) Megdőb- 
hentö eset történt a zalainegyei Pola köz- 
s- gben. Tamás Ferenc és Tamás Ibisét te
kintélyes polai gazdák a letenyci országos 
vásárra hajtották vl marháikat. A vásáron 
megismerkedtek Fritcz József nevű gazda- 
társtikkal, aki két birkát adott nekik aján
dékba. Tamásék otthon ettek a birkák hú
sából és csnkhamnt rosszul lettek. Az elő
hívott orvos megállapította, hogy Tamásék 

lépfenében betegedtek meg.
Tamátékai a kanizsai kórház fertőző osz
tályára szállították, ahol külön

Izolálták őket.
Mindkét gazda állapota nagyon súlyos.

— ötvenéves jubileum Székesfehérváron. 
Székesfehérvárról jelentik: A Portelére biztosító 
társaság székesfehérvári vezértitkára, Melczer 
Snmn. vasárnap ünnepelte ötvenéves szolgálati 
jubileumát. Az ünnepélyen Székesfehérvár tár
sadalmi életének számos előkelősége vett részt, 
a budapesti anyaintézettől Janovitz Oszkár és 
Kan Károly igazgatók utaztak le.

— Munkában n betörők. Vasárnap vir
radó éjszaka betörők jártak Bozer János 
cipészmesler, Pesterzsébet, Kossuth Lajos- 
utca 34. szám alatti üzlethelyiségében. Az 
árukészletet és a talált pénzt magukkal vit
ték. — Sllberschein Sámuel divatárukeres- 
F.fdő, újpesti, Islván ut 16. alatti üzletének 
kirakatát ismeretlen tettesek felnyitották és 
onnan több divatárucikket vittek el. A be
törőket keresi a rendőrség.

— Jubilál az egri dalkör. Egerből jelentik: 
A’ egrs babérkoszorú; dalkör vasárnap ünne
pelte 50 éves jubileumát nagy ünnepségek kö
zölt Délelőtt 10 órakor különvonat hozta a 
vendégeket, II órakor díszközgyűlés volt, mé
hen Hedry IZrlnc főispán mondotta nz ünnepi 
beszédet. Lestál Miklós titkár ismertette a dal
kör félszázados jubileumát. Fehér Lajos Máv 
titkár az Országos Dalosszövetség üdvözletét 
tolmácsolta, Délután díszhangverseny volt.

NYÁRI EMLÉK
Vidéki vicinális állomás ajtajára a következő 

krétával irt figyelmeztető-táblát szögezték fel:
— Kéretik az ajtót becsukni, különben nyitua 

marad...
(Kölnischer Illustrierta Zeitung)

— Fürdés közben a Dunába fulladt egy 
cseh vámőr. Visegrádról jelentik: A ható
ságoknak sikerült egy nemrégen Visegrá- 
don kifogott férfiholttestet agnoszkólni. 
Megállapították, hogy az illető Novotni 
Péter 48 éves csehszlovák vámőr. Novotni 
augusztus 20 án fíőnyüvel szemben a Duna 
csehszlovák oldalán fürdés közben vizbeful- 
ladt. Holttestét nz ár a Dunán keresztül 
Visegrádig sodorta s olt dobta partra. Nö
velni holttestét felesége és gyermekei haza
szállíttatták.

Jogi felvételi és tanulmányi ügyében for
duljon a 26 éves

roneiikus Jogi szemináriumhoz.
Budapest, Dobány-u. 88.

Teljes siker garantálva

—■ Minden tizedik nyer! Felhívjuk pályá
zóink szives figyelmét arra a körülményre, 
hogy kizárólag azokat a megfejtéseket ve
hetjük a jövőben figyelembe, melyeknek 
borítékjára, illetőleg a levelezőlapra a be
küldő feltűnő hetükkel ráírja a verseny jel
szavát: Minden tizedik nyert

— lladlkölcaönkárosultsk figyelmébe! Az 
országos Iladikölcsön Párt ezúton is közli az 
érdekeltekkel, hogy a párt központi irodáit 
Budapest. VIII.. Rökk Szilárd-utca 19, földszint 
7. szám alá helyezte át.

— Féiáru kedvezmény a frontharcosoknak. 
Az Országos Frontharcos Szövetség október
2-án  országos ünnepséget rendez Budapesten. 
A szövetség vezetősége a külföldről és vidék- 
jól érkező frontharcosok számára október 1-től 
fi-lg féláru utazási kedvezményt biztosított. A 
kedvezményt igénybe venni szándékozók for
duljanak a szövetség helyi alakulataihoz, vagy 
az országos elnökséghez.

— A héten befejeződik a stresai konferencia. 
Ftresából jelentik: A stresai konferencia el
nöke, Georges Bonnet vasárnap fogadta a sajtó 
képviselőit és kijelenteHe előttük, hogy eddig 
mór majdnem minden ellentétet sikerült elírni- 
nálni. Minden remény megvan rá. hogy a hét 
végére sikeresen fejezik be a tanácskozásokat.

— Döntsön a kártya-keresztrejtvény ver
senyünk azon nyerteseit, akik eddig még 
nvereménvlárgvnikal nem vették ét, felkér
jük. hogy nyereménylárgyaik átvételéről 
legkésőbb folyó hó 14-én, szerdán délután 
5 óráig gondoskodni szíveskedjenek, mert 
a nvercménytárgvakat később már néni áll 
módunkban kiszolgáltatni. — Nyertek és 
át nem vették nycrcménvtárgyaikat-. Kállai 
Aladár. Budapest, ifj. Korén Ferenc, Buda
pest, Sándor Böske. Budapest. Mikes Tibor. 
Budapest. Monkhart Béla. Budapest, Nagy 
Tibor, Budapest, dr. Strnmpf Arthur, Buda
pest, Kasza Ferenc, Csepel. Diósy Ágoston, 
Dunahnraszti, Sclialkovszky Mihály, Rákos
palota, Krausz Edilh, Szentendre*

Szerelmi gyilkosság Gyöngyösön
Statárium ctó aniuak a revolveres gyilkost

Gyöngyös, szeptember 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Szombatról vasárnapra virradó éj 
szaka szerelmi féltékenységből Hanka Kovács 
József 20 éves gazdalegény megleste fst- 
tfánffy Ferenc 19 éves gazdalcgényt és revol
verével reá lőtt.

Istvánffy holtan esett össze
és amikor a lövés zajára előkerültek a szom
szédok, akkor

Hanka Kovács még három lövést adott le, 
ezek azonban szerencsére nem talállak.

A gyilkos már régóta udvarolt egy ottani 
gazda 14 éves leányának, azonban sem a 
leány, som annak szülei nem látták szívesen 
a különben garázda legény udvarlását.

Veszedelmes kerékpártolvajokat 
fogtak el vasárnap Nagytétényben
Az utóbbi hónapokban feltűnően elszaporod

tak a fővárosban és a környéken a kerékpár- 
tolvajlások. A nyomózás minden egyes esetnél 
nagy apparátussal indult meg. Egy egész detek- 
livcsoport hajszolta a kerékpárosok rémeit, 
mire két nappal ezelőtt a nagytétényi csendőr
ség leleményessége

ártalmatlanná tette a főváros és a kör
nyék kerékpártolvajalf.

A nagytétényi csendőrörs tagjai tegnapelőtt két 
fiatalemberre lettek figyelmesek, akik kerékpár
ról szállottak le és percekig tartó beszélgeté
sük után egy harmadik férfi is csatlakozott 
hozzájuk, akivel suttogva beszélgettek. A csend
őrök gyanúsnak találták a dolgot, a közelükbe 
férkőztek és a sötétség leple alatt sikerült ki- 
hallgatniok beszélgetésüket, ami éppen arról 
szólt, hogy

két lopott kerékpárt értékesíteni kellene.

W*  Ritka alkalom 
férfiruharendelésre!

Sikerült egy magyar posztógyárnak felhalmozódott őszi és télisxövetmaradékaií hihetetlenül 

mérték után Zvíím férfiöltönyt 40.- P-ért, 
télikabát ‘“'ZZ 48.- pengőért, felöltőt 

OC ameddig a maradékkészletünk tart.
WTlgW!rl9 Rahakereskvdelmi Vállalat, IX., Ferenc-körut 39. szám, I. emelet.

— Panaszok a „Petőfi" cigaretta ügyében. 
Az elmúlt héten több napilapban jelentek meg 
panaszos levelek, melyek a forgalomból Időle
gesen eltűnt „Levente**  cigarettát reklamálják 
és rosszalják, hogy helyette a még r-ilónyabb 
minőségű Délibábot forszírozzák. A középosz
tály egy jelentős rétegének utolsó idegnyug
tatója, zsongltója egy-egv cigaretta, melynél 
mór az ár kezd fontosabb lenni a minőségnél. 
Érthető hát. hogy annyira hiányzik az olcsó 
Levente azoknak, akik igényeiket lefokozva azt 
megszokták. Mennyivel inkább indokolt a mi 
aggodalmunk, kik 1930 óta a „Petőfi**  cigaretta 
fogyasztói vagyunk. Mostanában ugyanis gyak
ran előfordul, hogy nehezen vagy egyáltalán 
nem juthatunk hozzá, a dohányárus azzal vé
dekezik, hogy a „Petőfi**  nincs eléggé reklami- 
rozva, kevesen ismerik és csak egyazon fo
gyasztócsoport keresi, nem tart tehát belőle na
gyobb készletet. Joggal tartunk tőle, hogy a 
Petőfit, — amelyet saját üzleti érdekeinek is 
ártva, most csak elhanyagol — egy szép napon 
kivonja n forga’omból, mert aránylag kicsi n 
publicitása. Mi pedig ragaszkodunk a Petőfi
hez, mert annyira olcsó (darabja 2 fillér), hogy 
még a mi kis nyugdijunk és fizetésünk is el
bírja, amellett kitünően ég, kellemes aromáju. 
sőt mint a tavaszi influenza-járvány alkalmával 
tapasztaltuk, határozottan derinfleiáló hatású. 
Kérjük ■ Hétfői Naplót, a középosztály egyik 
I égőn rét ienebb. iegielkesebb védőjét, adjon 
hangot a mi erőtlenségünknek. Így reméljük, 
hogy kiszélesül a Petőfi-fogyasztók tábora, 
amikor illetékesek felkarolják tán a terjeszté
sét. Hazafias dolgot cselekednének vele, mert 
a Petőfi, egy magyar nyugdíjas speciális fino
mító eljárásával készítve, alsóbbrendű, másként 
nehezen értékesíthető magyar dohányból ké
szül. Ml pedig nem kényszerülünk lemondani 
hűséges gondüzŐ társunkról. Hazafias tiszte
lettel. Dr. Cs.

— Dinnyén Lajos beszámolója, Dinnyés 
Lajos képviselő vasárnap Alsónémeti köz- 
ségben tartott beszámológyülést, amelyre el~ 
kísérték többek közölt Dinich Ödön ország
gyűlési képviselő. Nagy Ferenc, a független 
kisgazdapárt országos titkára, Magyar Mik
lós, székesfővárosi Iftrvénvhatósági bizott
sági tag. Dinnyés beszámolójában különösen 
uj földbirtok politikát követelt és hangoz
tatta a földmiivestársadalom összefogását a 
kereskedőkkel és iparosokkal. Délután öt 
órakor Sári községben tartott beszámolót 
Dinnyés Lajos, ahol ugyancsak nagy lelke
sedéssel fogadták.

— Katyaklállltáa a Bcketow-elrlsuszban. A 
Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete 
szeptember hó 18-án vasárnap tartja meg az 
Országos Derbv kulyakiállilásl a városligeti 
Bekctow-cirkuszban. A kiállítással kapcsolatos 
mindennemű felvilágosításért llosvai Lajos Ká
roly m. kir gazd tanácsoshoz kell fordulni, 
Budapest, Vili., Contl-utca 2t. szám. Telefon: 
38 4-84.

— Epe- és májbetegségeknrl, epekő és sár
gaság eseteiben a természetes „Ferenc Jósáéi**  
keserüviz a hősi szervek működését élénkebb 
tevékenységre serkenti, 

Hanka Kovács ezért .hosszút forralt mindenki 
ellen, aki a lányos házhoz járt s többször 

hangoztatta, hogy a leányt ia agyon 
fogja lőni.

Vasárnapra virradóra ott ólálkodott a leány 
háza előtt, amikor kijött onnan Istvánffy 
Ferenc, akit szó nélkül agyonlőtt. A gyilkos
ság után Hanka Kovács menekülni próbált, 
hazafutott lakására, elrejtette 9 milliméteres 
.Steyr-pisztolyát. A rendőrség azonban rajta
ütött és letartóztatta. A rendőrség

hétfőn reggel adja át a gyilkost az 
Ügyészségnek

s minden valószínűség szerint az ügyészség 
rögtönilélő bíróság elé állítja Hanka Kovács 
Józsefet.

A csendőrök követték a gyanús embereket és 
igazolásra szólították lei őket. A kerékpártol
vajok először tagadtak, de később beismerték, 
hogy

ők követték el az utóbbi Idők sorozatos 
kerékpárlopásait.

A nagytétényi csendőrörsön a pesti detektívek 
Jelenlétéiien igazoltatták le a vakmerő tolva
jokat, akikről kiderült, hogy Offcnbergcr Ottó, 
Tam József és Lendvai Mihály állásnélküli 
egyénekkel azonosak.

A veszedelmes tolvajbanda közel ötven ke
rék párlopást ismert be.

OfTenbergert és társait a főkapitányságon 
előzetes letartóztatásba helyezték, azután átki- 
sérték őket a pestvidéki ügyészség fogházába. 
Negyedik társukat, Bakos Mihályt országszerte 
keresik.

— A budapesti törvényszék tárgyalja a 
kovácsvágás! gazdák monstre rágalmazás! 
pőrét. Sátoraljaújhelyről jelentik: Borsos 
Andor főszolgabíró és dr. Babos Károly 
erdőmérnök feljelentésére rágalmazás cí
mén annakidején perbefogták dr. Adriányi 
Béla ügyvédet és száz kovácsvágási gazdál
kodót, akik a kovácsvágási vadászterület 
bérleti szerződése miatt keveredtek perbe a 
főszolgabíróval és az erdőmérnökkel. A sá
toraljaújhelyi járásbiróság kisebb-nagyobb 
pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, akik 
megfellebbezték az ítéletet. A sátoralja
újhelyi törvényszék most biróküldési kérel
met terjesztett a Kúria elé ebben az ügyben. 
A Kúria helytadva ennek, a budapesti tör
vényszéket delegálta a monstre-pőr letár- 
gyalására. A tárgyalás szeptember 30-$n 
lesz a budapesti törvényszéken.

— Galvanotcchnikai tanfolyam. A Magyar 
Műszaki Szövetség elméleti és gyakorlati tanfo
lyamot szervezett galvanotechnikai szakembe
rek kiképzésére. Résztvehctnek mesterek, tech
nikusok és szakmunkások. Érdeklődők fordul
janak a Magyar Műszaki Szövetség tanfolyamai
nak igazgatóságához, VI., Tcréz-körut 43a. Te
lefon: 29—8—76.

VÁLÓPER ELŐTT
— Hogy élsz majd nélkülemf
— Olcsóbban ...

(Karikatúrán)
— Pár hónappal ezelőtt nyílt meg a főváros 

egyik legszebb t?rraszu kávéháza, az Abonyi- 
kávéház. Aréna-üt 19. sz. a., amely rövid idő 
alatt a főváros egyik legkedveltebb polgári ta
lálkozó helye lett. Könnyen megközelíthető, &z 
5-ös auobusz végállomásától néhány lépésre 
van. Elsőrangú szalonzene és a dekonjunktu- 
ránnk megfelelő árak, amelyek azonban ko- 
ráulsem mennek a minőség rovására, egészen 
meglepőek. Megemlítjük még, hogy a kávéház. 
házonkivülí ebédre is berendezkedett. Telefon 
J. 32—4—04. sz.

— Ritka alkalom lérflruharendelésrel Sike
rült egy magyar posztógyárnak felhalmozódott 
őszi és téliszövetmaradékait hihetetlenül ol
csón megszereznünk, amelyekből készítünk 
mérték után remckkivitelü férfiöltönyt 40 pen
gőért, fekete vagy sötétszürke, hosszú téli- 
kabát elöidényárban 48 pengőért, átmeneti fel 
öltőt 35 pengőért, ameddig a mnradékkészlc- 
tünk tart. Ruhakereskedelmi Vállalat, Fcrenc- 
körut 39, I. em.

Komhinaii 
berendezés
P 300 fin
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— Gyeugélkedés Idején*  különösen ha a 
rosszullétet szorulás fokozza, a természetes 
„Ferenc József**  keserűvíz fájdalommentes 
széküriiléát és kielégítő emésztést hoz létre. 
Híres nöorvosok a legnagyobb elismerés 
hangján írnák a valódi Ferenc József-víz- 
TÖ1, mert ez a kritikus korban is hosszabb 
időn át alkalmazható, anélkül, hogv kitűnő 
eredménye változnék. A Ferenc József ke
serűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és 
íűszerüzletekben kapható.

— A volt esztergomi polgármester pár
baja. Esztergomból jelentik: Vitéz Szívós 
Waldvogel József nyugalmazott tábornok 
és Antony Béla dr., Esztergom volt polgár- 
mestere kardpárbajt vívtak, amelyben 
mindketten megsebesültek. A párbaj ügyé
ben szombaton a pestvidéki törvényszék 
Szekér tanácsa Esztergomban tárgyalást 
tartott és párbajvétségért vitéz Szívós 
Waldvogel József tábornokot 200, Antony 
Béla dr.-t pedig 300 pengő pénzbüntetésre 
ítélte. Az Ítéletben mindketten megnyugod
tak és igy az jogerőssé is vált.

— Halálos repülőkatasztrófa. Darmstadtból 
jelentik: Rosenwald János darmstadti rendőr
kapitány vitorlázó repülőgépével vasárnap 150 
méter magasból lezuhant és nyomban meghalt. 
A halálos szerencséiienséget a rendőrkapitány 
12 éves kisfia is végignézte.

— Halom Imre temetése. A Magyar Általános 
Takarékpénztár váratlanul elhunyt igazgatóját. 
Halom Imrét vasárnap délelőtt temették el a far
kasréti izraelita temetőben. A' temetésen a fő
városi bankvilág és a közgazdasági élet számos 
vezető tagja jelent meg. Dr. Kiss Arnold budai 
főrabbi megható gyászbeszéde után Halász Manó 
kormányfötanársos, a Magyar Általános Taka
rékpénztár ügyvezető igazgatója az anyaintézet, 
valamint az alvállalatok nevében mondott bú
csúztatót a ravatal felett.

APÓS ÉS VŐLEGÉNY JELÖLT
— Uram, a lányát kérem feleségűi.
— Beszélt már a feleségemmel^
— igen, de én azért mégis kérem a lányát.^

(Berliner Illustrierte Zeitung)

IZálogcédulát,
aranyat, ezflrtöt, brtlllAnRot hthe’etlen magas Aro« 
vcuek. ivánczles AkszerUzlet Kákóczt-nt S. nSns

— As elemi iskolák szabadban tanítanak. 
Bajáról jelentik: Az elemi iskolák tanfelügyelő
sége a kultuszminiszter rendeleté alapján ugy 
határozott, hogy a bajai elemi iskolák szep
tembertől szabadban tanítsanak mindaddig, 
amíg tart a jó idő.

— Rákosi Mátyás Moszkvából kommunista 
röptratokat kap — a Csillagbörtönbe. Egerből 
jelentik: Tegnap délben a Csillagbörtönből fegy
veres őrök a törvényszékre kísérték át Rákost 
Mátyást, a nyolc évi fegyházra elitéit kommu
nista népbiztost. Rákosi . ellen ez alkalommal 
az volt a vád, hogy Bécsből és Moszkvából 
kommunista agitációs könyveket és fűze
teket küldenek részére a börtönbe. Rákosi 
Mátyás kijelentette. hogy testvérei kül
dik a füzeteket, de azoknak tartalmát ő nem 
is ismeri, mert r. börtönigazgatóság a könyve
ket elkobozta. Arra kérte a nyolc évre elitéit 
népbiztos a bíróságot, hogy a küldeményeket 
irányítsák vissza Moszkvába, illetve Bécsbe, 
hogy amikor kiszabadul, megkaphassa azokat. 
A törvényszék rövid tanácskozás után a kom
munista agitációs könyveket és füzeteket el
kobozni rendelte. Rákosi Mátyás föllebbezésscl 
élt a határozat ellen.

— Rozgonyi-fénykép 3 drb 8 P. Calvin-tér 5.
— Ismeretlen férfiholttest a szakadékban.

Székesfehérvárról jelentik: Vasárnap haj
nalban Balaton-Aliga közelében egy har
mincméter mély szakadék fenekén felismer- 
hetetlenségig összezúzott férfiholttestre akad
tak. Igazoló Írás nem volt nála, mindössze 
egy Kalmár Imre névre címzett boríték. Ki
létét megállapítani nem tudták.

— Október 16-án kezdődik a tokaji szüreti 
hét. Sátoraljaújhelyről jelentik: Tokaj-Iíegy- 
alján nagyszabású ünnepségek keretében 
rendezik meg a tokaji szüreti hetet, hogy a 
tokajhegyaljai magyar boroknak megfelelő 
propagandát csináljanak. Az ünnepségek 
október 16-án kezdődnek és 23-áig tartanak. 
A tokaji szüreti héten a kormány és a tör
vényhozás több tagja Is résztvesz.

— A vasárnapi lóverseny doubléja: Llvorno 
és Maris osztaléka MÜJ.

— Kirándulók, wcekendezők, nyaralók fi
gyelmébe! Havasi málnaszörp, narancsszörp 
(orangeade). húskonzervek, mustár, csokoládé, 
hűsítő cukorkák, bonbonok, szardíniák legjobb 
minőségben, legnagyobb választóiban kaphatók 
minden Meinl-üzletben.

— ősz a szobákban. Kint az utcán komor 
hangulatokat kelt az ősz. Levélhuilás, köd, szó- 
moruság. De bent, a frissen takarítóit lakás
ban csupa aranyos fény ül a lelkeken. ha a 
lakást hozzá hangoltuk Igényeinkhez. Elmélet
ben s gyakorlatban ezt a lelki kultúrát nyújtja 
a pár hónap alatt annyira mag kedvelt Tűzhely 
cimü családi folyóirat. Mindent ad, ami kell. 
Olvasmányt, szórakozást, képeket, lakástaná*  
csókái, háztartási tudnivalókat. De ezen fe
lül kézzel fogható lakásberendezést is. Mert, 
aki P 9.60-nl egy egész évre előfizet a Tűzhely 
folyóiratra (Budapest, IV., Szervita-tér 3), az a 
folyóiraton kívül nyomban kap egy zsur asz
talterítőt, Indanthren festésű lenvászonból, hat 
asztalkendővel, kézzel hímezve. Résztvesz azon
kívül a halszázdijas rejlvényversenyben. Ennek 
első dija egy Lingel-féle uriszob", második 
dija pedig egy Mössmer-féle kelengye. így egy 
csapásra meg van oldva a lakásberendezésének 
legsürgősebb problémája. Kérjen mutatvány
számon

x Révéai és Társa posztókereskedését Sas-u. 
5 alól Paulav Ede utca 14 alá helyezte. Olvasta 
mindenki a cég mai hirdetését,
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Hevesi Sándor január 1-től szabad 

Ságot kért a kultuszminisztertől? 
Áültóiag nem is tér vissza a Nemzeti Színház élére

amellyel 
Színház 

szempoDljá- 
Sándor elkedvetlenedésének

Színházi körökben erősen tartja magát 
az. a hir, hogy Hevesi Sándor, a Nemzeti 
Színház igazgatója

a legközelebbi Időben visszavonul az 
ország első színházának vezetésétől.

Természetesen mindenütt arról a helyre 
hozhatatlan kárról beszélnek, ----- ”
Hevesi távozása járna a Nemzeti 
és a magyar színházi kultúra 
hó). Hevesi *” ’ "2 ______
okát abban látják, hogy az ellene indított 
hajszában és vádaskodásokban hivatalos 
tényezők nem fejtették ki azt az energiát, 
amelyet a tények tisztázása szempontjából 
6 méltán elvárt. Az ellene tavaly folya-

bedák Sári olasz nyelven darabot 
játszik a Marcia su Roma évfordulóján 

követségen lesz, azutánAz első előadás az olasz
Milanóba megy vendégszerepelni

Néhány nappal ezelőtt frissen, barnán és 
mondhatnánk karcsún megérkezett hosszú 
külföldi tartózkodás után Budapestre 
Fedők Sári. Egyenesen Rávenna közelében 
levő Cervia fürdőhelyről jött, ahol a ma
gyar fürdővendégek kolóniája, élén Villant 
Frigyes báró. párisi magyar követtel, nagy 
szeretettel vették körül.

—Senkivel sem beszéltem, — mondja 
Fedák Sári — tehát nem igazak azok a hí
rek sem, amelyek közeli programomról

Fantasztikus történet pesti emberekről
Miért hiúsult meg Molnár Ferenc „Testőreiének 

európai filmváltozata ?
Ezt a történetet talán kitalálni sem lehetne, 

annyira valószínűtlen, cselekménye annyira 
cél nélkül való. A főszerepet az a híres pesti 
különlegesség, a „Hnkség" játssza, amelyet ta
lán magyarázni sem lehet s amely a színházi 
eyibfr.yk tfgyjésséngk tezikflni jellemzője.

Sí-aí ' . .... . •

Székely István, a kiváló filmrendező 
hat hónappal ezelőtt levelet kapott a 
.Saaehfl-filmgyártól. Megkérdezték, hogy 
lalpá-e Molnár Ferenc „Testőrijének r 
zését. „Gyors feleletet kérünk" 
mert a darabra az opciónk hamarosan lejár és. 
a műterem felett is csak egy hétig rendeike-, 
tünk. Székely akkoriban az Osso egyik filmjét 
rendezte a Hunniában, nem nagyon írt rá tár-, 
gyalni, de két barátja, jónevü fllmemberck- 
azonnal jelentkeztek, hogy

ők majd lebonyolítják az Üzletet.
Székely átadta a levelet, és azt hitte, hogy min
den megy most simán a maga utján.

♦
Elmúlik egy hét, elmúlik hat hét, a két ba

rát hol örömtől sugárzó arccal újságolja, hogy 
mf’r-már. rendben van a dolog, hol busán, le- 
horgaszlott fejjel köszöntik Székelyt:

Jaj Istenem, közbejött valami. ■
Székely dolgozott, nem nagyon törődhetett a 
dologgal. Az esti vagy reggeli szabad óráit 
mindig ez, a két ur foglalta le, hosszú, terje
delmes elbeszélésekkel, a tárgyalások állásá
ról,, a azerzödések pontjairól. Néha ez a két 
barát alaposan össze is veszett egymással, mert 
amit az egyik akart, a másik nem helyeselte...

♦
— Holnap főn a Sasc.ha igazgatója és alá

írjak a szerződést — újságolták Székelynek he- 
tok múlva s közben

némi telefonköltséget és tttravalót Is föi- 
szedtek,

mipt utólag kiderült, csak azért, hogy a tár- 
rvalnsok valószínűségét ezzel dokumentálják. 
Állandóan hotelhallokba kérték a ölni rendezőt, 
ahol váratták vele a bécsi öhnvezért, aki csak 
ném akart Pestre érni.

közben a két ur játszotta a reménykedőt, a 
kétségbeesettet, mig egyszer Székely megunta 
a dolgot, felvette a telefonkagylót és felhívta 
a bécsi gyárat;

— Mikor lesz szerencsém! — kérdezte a »e- 
zér'gazgatótól.1

• még 
i bécsi 
r vál-. 
rende-. 

Írták —,i

EIYIIYIY
■■ u| évad 
alatt ealnhttal 
aienzttclttja

V!G-
« SZÍNHÁZ ■SSS—■ ....... .

teltek, 
és az

maiba tett vizsgálat
még mindig folyik, 

holott egyrészt határozott ígéretet 
hogv ezt szezonnyitásig befejezik 
eredményt publikálják, másrészt pedig ez a 
legtermészetesebb is! Ellenőrizhetetlen hí
rek szerint Hevesi Sándor még szerdán. .1 
színház nyitásának napján megjelent a 
kultuszminisztériumban és

szóban és Írásban .január elsejétől 
kezdve szabadságot kért,

nyilván azzal a szándékkal, hogy a színház 
élére nem is tér vissza, hiszen szerződése 
a jelen szezón befejezése után lejár.

szólnak. Minden energiámat most az olasz 
nyelv tanulására fordítom, mert szavamat 
adtam arra, hogy a Marcid su Koma ünne
pének évfordulóján az olasz követségen egy 

teljes darabot fogok játszani olaszul 
és azt a darabot majd Milanóban is elját
szom. A pesti igazgatókkal még nem is 
tárgyaltam, nem is tudom, mit fogok itt
hon csinálni. Kovács Kálmán egy darabját 
őrzöm, ezt fogom lege)ősz.Ör eljátszani Pes
ten; hogy hol, az még teljesen bizonytalan.

— Még ön kérdi, hangzott a szemrehányás 
— ön, aki

hat hónappal ezelőtt Irt levelemre még nem 
Is válaszolt?

Székely, mit tehetett egyebet, letette a kagy- 
J.M; ..... .

zsebükben felejtették, nem mertek 
inkább bal hónapig játszották a lár- 
' ’ legalább is annyi színészi képes-

‘•jíSr .• *’...................
— Biztosan valami félreértés lesz a dologban, 

— válaszolt a kérdőrevonás után a kél barát, 
ök most sem jöttek zavarba. Legalább is ad
dig, ameddig két pofon kt nem józanitotta 
őket. Ekkor csendesen bevallották, hogv a le
velet a 
szólni, 
gvaló felet, ...
séggel es energiával, amellyel a „Testőr"-1 akár 
leforgathatták volna. Dehát egyébként ők nem 
bíztak a dologban, ők pestiek ...

és
(.,)

Premier utár>
AZ ANDRÁSSY-UTI SZÍNHÁZ JUBILÁRIS 

BEMUTATÓJA. Huszonöt év, huszonöt mi
niatűr visszaemlékezés, a színpadon Nagy 
Endre villogócsillogó meglátásával, ez a ma
gyar kabaré igazi, gyöngyös bokrétája'*.  Bril 
liáns minden szám és henne Dajbukát 
Ilona, Bársony István, a szipurkúzóan tehet
séges Szász Lili, Peti Sándor, Radó Sándor, 
a kis Pethes és még többen, nem számítva 
bele a szépségkoszorus Lampel Icát, aki 
hát... Viszont fl Bajor! Nem divat aszerelem 
cimü húromfelvonásos vígjátékban min
den, ami szellemes és kellemes, ami szí
nészi és emberi — együtt. Törzs Jenő 
Abonyl Tivadar, mi kell ennél több?

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Talán már elkezdődik a szezón. Két fil
met is láttunk, amelyet érdemes megnézni. 
Az egyik a Pécsiben fut „Halló, itt szerelem" 
címmel, másik egy outsider: „Az amerikai 
flu", az első Pesten gyártott Osso-fllin. Gal
loné ur, a rendező megmutatta, hogy Bu
dapesten is lehet banánt termeszteni, finom, 
izei ésjólpvegőji^^^filni.

DÉCSI

Halló! itt szerelem!

színházi napló
SriaUxak hétfői műsora:

NKMttTl SUMUI, K.—.« ( M
VÍGSZÍNHÁZ: Rmmj (s)
KAMARA SZÍNHÁZ. Előfordulhat a hgiobb «nU- 

dókban h ( k)
BELVÁROSI SZÍNHÁZ: TQimaddr (R) 
lAURIOLA SZINUAZ-VAHlETEj MeavMHRwr (I)IAURIOLA SZÍN1UI-VARIET& M'gwMaflm (I) 
T KB Itt KÖRÚTI SZÍNPAD Tltlak tanul halnak (•) 
ANDRASSY-tm SZÍNHÁZ Boldog vllé| 
STEINHABUT SZÍNPAD; M«*n»liómÜMor  ( ») 
KOMÉDIA ORFEUM: Salam**  Béla kél bnhéaatbaa 

•)(

StilÚQIfi

a nini
— nem

.4 halálautós kis színésznőnek, 
Klárának rendkívül „rossz sajtója" van a 
művészkörökben. A feltűnően rövidlátó szi- 
vésznőről elítélően nyilatkoznak azok, 
akik a müvéxztársaságok hangadói. A 
legsúlyosabban elítélik ezt a fiatal höl
gyet, alnnek sajnálatos gázolása a komoly 
és dolgozó színésznőket, akik nem at antó 
volánjánál tűnnek fel, hanem a színpadon, 
a legrosszabb világításba helyezte a közön
ség előtt. Nem tudom elhinni, de ha igaz, 
amit a napokban állítólag az egyik társa 
ságban kijelentett (akár viccesen, akár ko
moly formában): — Addig nem tudok el
aludni, amig valami rosszat nem csinál
tam." —r akkor a művésznő egész életére 
meg van mentve attól a gondtól, hogy el- 
alvás előtt rosszat csináljon. Valószínűleg 
ezt a mondatát nem is igy értette, hanem ta
lán csak annak a divatos hóbortnak hódolt, 
hogy önmagáról minél több rosszat mond
jon. A Színházi Napló erősen megrőjja a 
gázoló művésznőt, akiről színházi körök
ben szívesen elismerik, hogy tehetséges és 
jobb jövő vár reá a színpadon. De ne ül
jön a volán mellé!

♦
A Labriola-szinházban megtörtént az első 

szinész-affér. Kabos Gyula, akinek, október 
i-ig van szerződése, a jelen műsor leját
szása után megválik a színháztól és a kö

rvetkező műsorban nem játszik. Az affér a 
legközelebbi szerepe miatt tört ki. László 
Miklós „Éjféli vendég**  cimü darabjának 
főszerepét osztották ki rá, s egyben közöl
ték partnereinek névsorát. Kabos Gyulának 
egyrészt szerepe nem tetszett, másrészt part
nerei megválasztása ellen is kifogást emelt 
s kérte szerződése felbontását.

*
A hét másik színésznő-hőse: Bodnár Piri, a 

Bethlentéri Színház kis szubrettje, ugy kerüli 
egy tragédia közponjába, mint Pilátus a Cre- 
dóba. A színház tizenhétével volt kifutója leug
rott « hatodik emeletről és a jókorátok mind
járt tudni uéitik, hogy Bodnár Piri miatt tör
tént a halálugrás. Dicséretére legyen mondva, a 
Bethlentéri Pirikéje nem használja ki „sajtó
sikerét", hanem sírva és erélyesen tiltakozik a 
kínos szituáció ellen, mintha ő akár aktív, akár 
passzió oka tenne egy fiatal élet pusztulásának. 
Egy szó sem igaz a híresztelésekből, ezt csak 
kitalálták és rámfogták. Nem vamp ő. Isten 
mentsen. „Szó sem igaz a csokorból, amit állí
tólag tegnap kaptam volna attól a szegény 
gyerektől, akit ne.m is ismertem, hiszen csak az 
idén, pár napja vagyok a fíethlentérihen" — 
nyöstőrgi és nyomkodja zsebkendőiével bőrösre 
sirt szemét Hát legyen vége ennek a legendá
nak is: a tizenhétépes színházi kifutót 
élet dobta le a hatodik emeletről. Piri

, tehet rólal
♦

Vaszary Piri általános meglepetésre 
nem szerződött l_ 2:
mert a színház anyagi követeléseit nem teljesí
tette. Vaszary Piroska most Salamon Bélával 
tárgyal, hogy a Komédia-színház kővetkező 
mösorában fellépjen.

*
A kis Turay Ida érdekes ajánlatot kapott 

Amerikából, hogy játssza el „Amig a kislány
ból nagylány lesz" egyik szerepét. Az ajánlat 
szerint nzonnal hajóra kellene ülnie. Turav 
Ida azonban habozik, mert a E.L*  ’’ * 
ház legközelebb' ujdonságáhan, az 
nagy"-l»an vezető szerepet játszik, 
tudja otthagyni.

____ _____ r.r____l az Idén 
az AndrAssy-utl Színházba,

Belvárosi Szlh- 
„Irja had- 
Ezt nem

Színház, e 
és a Pesti

ősi Ope 
őszi ká-

Tegnap megnyílt a Belvárosi 
héten nyílik a Magyar Színház 
Színház, csak a Király- és a Fővárosi Ope- 
reltszinház van még hátra, hogy az 
nikulában teljes legyen a színházi szezón. A 
hét kél színháza válást és premiert tartogat. 
Rendkívül nagy érdeklődésre számit a Ma
gyar Színházban Fodor László újdonsága: 
Csók a tükör előtt, annál is inkább, mert 
éppen ma volt Becsben a Fodor-újdonság 
házifőpróbája, ahol a vígjáték frenetikus 
sjkn^^mjMolLTTfkosHmu^s^^^MJ^injM

em volt ilyen nagy 
int amilyet aratott 
la Schnelder 
ragyogó filmje.

OMNIA CORSO

csők 
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FODOR LÁSZLÓ 
azenzációs ül 8zinmüv0 
csütörtökön, e hópap Ifi én 
este s órakor először az 

uj Map hÉbaii

L’ill játssza Bécsbeij. — A másik szezóri- 
avaló a Pesti Színházé, amely I.ehár-dara- 
bot hoz. Néhány nap után már Yaszarv— 
Kellér—Pethő zenés vigjátéka, a Teve ke
rül színre második premiernek. Színház is, 
darab is lesz tehát bőven.

Általános ffHWnést keltet! a filmvliagunn, 
hogy Mihály látván, a Nádosy Imre film- 
produkcié.lának, a „Balatoni vihar**  cimü 
filmnek Írója távol tartotta magát a felvé
telektől. Régi éa bevett szokás, hogy ■ 
szeenárluni írója résztvesz a felvételeken Is, 
ahol állandóan fejeli és simítja a dialóguso
kat, hogy az a színészek szájából a légtér- 
niészetesebben hangozzék. .Mihály István, aki 
Fejős Pállal együtt a legnagyobb aiabteié- 
val hozta össze a filmgyártó társaságot, 
nem utazott le a felvételekhez, mert a pro
dukcióval nem tudott megegyezni. Valószí
nűleg per lesz a dologból. Különben U Fe
jős Pál vezetékével már befejeződtek a film 
felvételei és a színészek hazatértek.

M0DER9I KABARÉ
■■■■B (Akat-fn 4) ■■MBMMHH9

nyíl szénlemösi’17<
a Mifltm«>g as lóiziás leaytaen.

Az idő múlik Miként Párisból írják, az „isteni 
Maurice", Chevalier. aki pár hét óla Európá
ban van, nem talált színigazgatót, akivel akár 
csak párnapos fellépésben is meg tudott volna 
állapodni. Ennek azonban nemcsak a szinigaz- 
gat ók az okai, hanem az egykori szalmakatapoZ 
„titi" is, aki jó pár éve még esti ötven franko
kért énekelt lagytdrangu lokálok deszkapódiu
main. Ma világhírének megőrzése érdekében, 
háromezer dollárt „kénytelen ‘ kérni, néni is 
ugyanazért, de 'innál jóval rövidebb és köny- 
iiyehb produkciókért. Már Ulár jiyy nőtt, hogy 
MAurice csak a riideriai Cannesban vendég
szerepel és vissznliajózík Hollywoodba, amikor 
impreszáriója utolsó percben hosszabb európai 
turnét kötött le számára, amelynek során 
Pestre is elér. Holnap indul a „Mosolygó had
nagy" a körútra, de kikötötte, hogy ne két vá
sári verklis, hanem elsőrangú zongoristák kí
sérjék. Impreszáriójának választása a Párisbnn 
élő kiváló magyar komponistára, Harsányt Ti
borra s a nem kevésbé neves Sehtvalb Miklós 
zongoraművészre esett Csodák csodája azon
ban, rövid tárgyalások után a kit magyar mi
vész visszautasította az ajánlatot azzal, hogy 
Bach. Ravel, Schönbcrg mélységei nem egyez
tethetők össze a híres operett- és mozisztár ki- 
vámalmaival... Fehér holtok — jegyzi fel a 
Színházi Napló.

*
A berlini hitlerista világban az acélslsakosok 

parádéján sok szó esett a legújabb Hohenzol- 
lem-szerclrinről, amelynek ranglemondás és 
házasság lesz a valószínű vége. Egy nagyon 
bájos, fekete ülmszinésznőről, Betty Byrd-röl 
von szó, akit filmjeiről a budapesti közönség Is 
jól ismer. A koromfekete művésznőt, aki leg
utóbb a „Nem kérdem, ki vagy'?**  cimti film 
egyik főszerepét Játszotta, Hohenzollcrn Egon 
herceggel kapcsolatosan emlegetik.

Nem maradunk el n világtól: a Fővárosi 
Opereltszinházbnn Breitner láncmester vezéié- 
sével tánchetnutnló volt, amelyen Katz Gáza 
állal lejlctt bigin volt a sláger. A mérvadó kö
rök megállapították, hogy az idén csak a tangó 
és a bigin „lesz táncolva".

GYERMEKSZEREPLŐK JELENTKEZESE ' 
LAKNER BÁCSI GYERMEKSZ1NHÁZÁBAN.
Szerdán délutárt 3—T> óra közöli tartja meg, 

I.akner bácsi Gyermekszinházn az idén a gyer
mek felvételeket a Vigszinházban. Csak olytín 
tehetséges úri gyermekek Jelentkezzenek, akik 
kitűnő tanulók és akiknek orvosi szempont
ból nem hátrányos a színpadi szereplés.

PEST! SZÍNHÁZ
(Révny.nfca IS)

e SxInhAxavatás

LEHÁR 
TAVASZI ÁLOM

A TEVE
.legynénztít 
teleronli; 814—32
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^ÍTfOUPOfíTNAPLOi
Budapest „spórolt**  vasárnap: 

nem volt egyetlen komoly 
mérkőzés sem

A javuló Hugária és a lanyhuló Ferencváros közős plafttormon: 
hat a pontjuk és 17:2 a gálaránvuk — Miskolcon nem a ko
csonya reszketett, hanem a r radi-árukkerhad a két nehéz pontért 

— öt dugó Soroksárnak — eb Deb:ecen

,, vnll » .zín.éehiMI., hnsy » Frr«nr«ír..| A mírMrf. után Idk.wn ünn.pdtík .»
k,f98“-

Királyi selyemingben. háromhónapi csavargás után öt gólt 
lőttek a Bocskai globetrotterjei

Bocskai—Soroksár 5:0 (2:0)

A vasárnapi csonka forduló remélhetőleg 
végre elhallgatlatja azokat, ukik az MLSz-t 
üzleties szellemmel vádolják. Az a körül
mény, hogy egyetlen elsőosztályu ligabaj
noki mérkőzést sem rendeztek Pesten akkor, 
amikor semilyen mos konkurrencia nem 
volt, azt bizonyítja, hogy a futballszövetség 
nem helyez súlyt a bevételre é#

könnyít szívvel hagyta meccs nélkül a 
sok kudarcon keresztül is hűségesen ki

tartó többezer nézőt.
'Állítólag a közönség iránti figyelmességből 
hagyták Budapestet mérkőzés nélkül, hogy 
megkíméljék a bosszúságtól.

Különösen a Eerencváros-hivek lehelnek 
hálásnk, hogy

nem kellett végig kínlódniuk
keserves vergődés árán kivivolt minimális 
győzelmet. A Ferencváros vezetősége forra
dalmi újítással lepte meg a sportvilágot, 
amennyiben két uj játékost szerepeltetett 
anélkül, hogy egyet is szerződtetett volna. 
i’j volt a center: Lázár és uj volt a balholf: 
Turay. A korszakalkotó reloim azonban 
nem vált be, ami nagyon meglepte a ferenc
városi vezetőséget, tekintettel arra, hogy 
még soha egyik sem játszott ezen a poszton. 
A 11. félidőben azután visszatették mind
kettőt eredeti posztjára, ami azért volt meg
lepő, mert — logikus intézkedés volt. Kí
váncsian várjuk, hogy a jövő héten milyen 
poszton játszatják lládát és Táncost*

A Bocskay három hónapi szünet után 
végre otthon is bemutatkozott és mindjárt 
őt góllal tette örvendetessé a viszontlátást.

Fel ke|l ínég jegyezni, hogy a kél mérkőzés 
bírája — Stern Tibor és Boronkav —" ki
tünően vezette a meccset, sőt Stern bírót a 
végén meg is tapsolták.

Ez volt a vasárnap legnagyobb meglepe
tése.

Külön kell megemlékezni az amatőrtróni 
nagy szenzációjáról. A BLASz hal góllal' ki
kapott a Délmagvarország csapatától, ami
vel egyedülálló rekordot állított fel.

Ilyen 
tás óta

A vasárnapi forduló után a 
lása a következő-

1. Hungária 
Ferencváros 

3. Újpest 
Budai ,.11" 

». Soroksár 
A. Bocskai 
7. Hl. kér. FC 
«. Nemzeti 
9. Kispest

10. Attila
11. Somogy
12. Szeged

bajnokság ál-

6 pont 17:23 játék

súlyos vereséget ugyanis a szétválasz- 
nem szenvedi ti a BLASz csapata.

tan el a soroksáriak puskapora, majd végül az 
egyiknek lóbárói égbeszáll a labda. A 23. perc 
hozta az első komoly eredményt, amikor

Markos rohamoz le ■> szélen, maid nonynás 
beadását Zilahi kapásból vágja hálóba. 1:0. 

Markos nagy tapsot kap. már csak azért is, mert 
alig egyhónapos gyermeke a Bocskai ajándé
kozta sárga-kék gyerekkocsiban a taccsvonalon 
bámulja az eget és csodálkozik az apján. A 29.

.............  ..percben újabb roham következik, amelynek 
Hollandiából hozott sár- nyomán

1 Zilahi kerül jó helyzetbe, de látja, hogy 
Viucze még biztosabban intézheti el a So
roksár gondját, átadja a labdái, ameiyri 
aztán a Jobbösszekötő pontosan bevág. 2:0.

A Bocskai marad frontban továbbra is, ami ki
tűnik azután abból, hogy a 32. percben

egy veszedelmes támadást a soroksári Flb- 
llnger csak kézzel tud kihalászni a hálóból, 

amiért persze tizenegyes jár.
Markos szllajkodlk a labda körül, majd 
megvágja s ez aztán fáról pattan ki. A nagy 
pech még Markos kisfiát is meghatja, aki 

nagy bőgést rendez apja balsikere miatt.
Szünet után a 3. perc már komoly eredményt 

hoz. A soroksári kapus népdalszeriien mélázik 
fájának tövében ugy, hogy

Teleki nyugodtan gurigázhat a labdával, 
amely aztán végül Is gótbagurul. 3:0.

A sok utazós, a túra fáradalmai, majd az óriási 
hőség, no meg azután a 3:0 is, előveszi a Bocs
kait, ugy hogy lagymatagon dolgoznak tovább, 
ami persze nem tetszik a hőségtől amúgy is 
forróvérű közönségnek. A sok biztatás után 
végre ismét munkába lendül a debreceni csatár
sor gépezete és hosszú kornersorozat után 

Markos jól ívelő labdája Remmerhez kerül, 
aki rögtön Hevest elé tálalja. A balszélső 
habozás nélkül léc alá küldi a labdát. 4:0.
— No, ez a negyedik virslii Itt van a sorok

sári kenyér, egész rendes kis koszt lesz ez igy, 
— dörmögi nagy önérzettel egy büszke atyafi.

Nem sokáig örülhet azonban a negyedik „virs
linek", mert a Soroksár egy csöppet sem lankad 
és olyan „rajcsurl*  rendez a Bocskai-kapu felé, 
hogy*OTŐm  nézni. Már annak, aki soroksári. Az 
erős támadásokhoz azonban Teleki illeszt egy 
poént. A 42. percben ugyanis

Zilahival beszéd- és értelemgyakorlatot tar
tanak és simán klkerekitik az eredményes 

őszi szereplést. 5:0.
Nem volt nagyvonalú 

a játék, de mintasze
rűen fair:

fault egy sem esett.
A Soroksár szimpatikus 
benyomást keltett és az 
az általános meggyőző
dés, hogy egy kis sze
rencsével bizony könys 
nyen más lehetett vol
na az eredmény. A 
Bocskainál a túra fá- 
ialmai pasztellá tompí

tották nz egyébként és máskor élénken ragyogó 
színeket, de ettől eltekintve, a közönség meg 
volt elégedve csapatával. A soroksáriak közül 
Illik játéka emelkedett ki és kellett megérdemelt 
feltűnést.

Debrecen, szeptember 11.
(A Hétfői Napló tudásitójának telefonjelen

tése.) Óriási kánikula feküdt Debrecenre vasár
nap, ez azonban nem gá
tolta a közönséget abban,
hogy csapatának első
mérkőzését tömegesen fel 
ne keresse. Mintegy há
romezer néző előtt futott 
ki a Bocskai, vadonatúj 
llOliailUlili'OI UUí.vll a.i»- 
ga és kék selyemingben I 
és nadrágban, amelynek |

színezését ezúttal a 
holland kkrály! csa
lád színeiből vették.

Bocskai olasz módra köszöntötte a közönségét 
és dörgő tapsvhiarl aratott, hiszen teljes három 
hónapon át járta a világot messze Debrecentől 
Európa túlsó felén.

Megérkeztek az uszóolimpibonok

Teleky

első bemutatkozá<ára nagyon 
cívisváros minden futballrajon-

pályaudvaron. A mikrofónok körül a notabihtasok cső- 
' s elnökének üdvözlő beszédét hall- 

az ünneplők közölt

fogadtatás Nyugati
portja Lázár Andor (3), az Országos Testnevelési Tanáé 

gólja. Andrássy Géza gróf (2) és Liber Endre (1)

Lángoló tűzcsóvák fényénél szeneit a Ferencváros 
két verejtékes pontot Miskolcon

Ferencváros—Attila 1:0 (0:0)
tett az Attila kapujába.

A gól utón a Ferencváros, mintegy megelégelve 
a munkát, ismét átengedte a terepet az Attilá
nak, amely kétszer is egyenlíthetett volna. 
Első esetben kapufáról pattant vissza a labda, 
másodszor pedig csak az utolsó pillanatban, a 
legnagyobb üggyel-bajiái tudta Hungler a gól
vonalról a labdát kivágni.

A játék kiegyensúlyozott tendenciájára mu
tat az is, hogy a komerarány 6:6 volt.

A Ferencváros ezúttal Igen rossz napot fo
gott ki.

Játékosai fáradtan, lélek nélkül mozogtak, 
amit elsősorban is a csütörtöki Magyar Kupa 
döntőmérkőzésének heve magyarázhat meg. Az. 
első félidőben lulnyoinórész.bcn nz /Vtí/o-láma- 
dások szórakoztatták a közönséget, inig a má
sodik félidőben a Ferencváros jutott túlsúlyba, 
de csak akkor, amikor

a csatársorban játszó Lázárt és a halfsor- 
bán játszó Turayt használhatatlanságuk 

miatt Ismét kicserélték.
védelem ezúttal is nagyon bizonytalan volt 
taktikai fogyatékosságait helyenként kemény,

sőt sokszor durva játékkal ellensúlyozta. .4 fe
dezetsorban egyedül Sárait alakja magadott ki. 
majd Turay és Lázár cseréje után az utóbbi 
sietett segítségére.

Az Attilában a •••--- • • • .. ..
meg a feladatait, 
gozol t, mig

a csatársor, nmely ezt a mérkőzést valójá
ban clvMztettc, példátlanul erőtlen volt.

Ha Cink egyetlen leleményes előtár is akadt 
volt az Attilában, akkor a kínálkozó helyze
tek közül annyit használhattak volna ki. 
amennyi elegendő egy szezón szenzációjára: a 
Fradi vereségére.

A Ferencváros kemény, sőt sokszor durva 
játéka miatt a közönség a második félidő egész 
folvnmán erősen tüntftctl, majd amikor at 
Attila finise clkös’ctkczctt és n Ferencváros 
látható szárnyszegcflséggcl küzdött a meg-meg 
ujuló rohamok alatt, a miskolciak ismét elő
vették régi szokásukat s valósóggal

tűzijátékot rendeztek a lömrgeaen felgyul
ladó tüzeMWdkkal.

— Eg a Fradii — hallatszott ütemesen per
ceken keresztül a tüntetés, amelynek azonban

keltái pontvesz-

A „csavargók 
kiváncsi volt a ________________
gó.ia. Az érdeklődést még fokozta az is, hogy 
Debrecen ezúttal ismét filléres gyorsot látott 
vendégül, amely Miskolcról hozott ezernyi ér
deklődőt s köztük természetesen igen sok ful- 
balldrukkerl.

Elsőnek a Soroksár támad, de Janzsó, akire 
most már kivételesen büszkék a debreceniek és 
Vanicsek állja nz ostromot, búr nz első percek
ben a helyzet roppant veszélyes. Igy többek kö
zött egy izomerből háromszor is kapufán csat-

A

Miskolc, •zeptc.ti,.-.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Az Attila vasárnap 
tartotta Miskolcon az 
őszi szezón premierjét, 
először játszván bajnoki 
mérkőzést. A bemutatko
zás jól sikerült, mind 
anyagi, mind erkölcsi te
kintetben.

A késői kánikula for
róságában Is mintegy 
üteser nézője volt az 

érdekes játéknak, 
amely a Ferencváros sze
rencsés győzelmét s en
nek folytán az Attila peches 
Ieségét hozta.

A mérkőzés közönsége Miskolc régi futball- 
Kultúrájának lialásr. alatt, természetesen nem 
becsülte tol csrpalának erejét és képességeit, 
» igy általában véve

Miskolc és környéke a Ferencváros javára 
könyvelte el a mérkőzést.

Sőt az Attila eddigi szerepléseiből ugv következ
tették, hogy

ezúttal a zöldfehér csapat négy-ötgólns 
győzelemmel tér hasa.

Annál nagyobb és kellemesebb volt azután 
csalódás, amikor kitűnt, hogy

a Ferencváros egyáltalán nem felelt meg 
azoknak a várakozásoknak, amelyeket as 

eddigiek nyomán méltán táplálhattak.
Különösen nagy volt a megrökönyödés a mér 
kőzés láttán, mert n közönség azt is számi 
tásbn vette, hogv

egy hét sátaszt el mindössze a magyar— 
Csehszlovák Európa-Kupa mérkőzéstől. 

Ebből a szempontból tehát fájdalmas csalódás 
áldozata lett a miskolci közönség, annvival Is 
inkább, mert a Ferencváros emltal csuk he
lyenkénti technika szempontjából volt jobb el
lenfelénél, a támadőKcdvet véve alapul pedig, 
alatta maradt.

A Játék képe alapién Inkább a döntetlen 
felett vnlna meg as erőviszonyoknak.

Igv is állt S mérkőzés egészen a második fél 
idő 26. percéig, amikor

Toldi *gy  áttörés után helyezett g«ít lőhe-

védelem kifogástalanul oldotta 
a halfsor átlagban jól dől-

Dél amatőr labdarugói fényes játékkal 
„lehengerelték" a gyenge fővárosi amatőröket

Délmagynrország—BLASz 6:0 (3:0)
Szeged, szept. 11.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
tése.) Rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg a 

' „Dréhr-serley'' ezévi döntője iránt. Ott volt a 
mérkőzésen n Budapesti Amatőr Labdarugó 
Szövetség egész vezérkara, továbbá Máriássy 
Lajos dr. szövetségi knpitánv, nz országos ama- 
lőrszövetségi kapitány is, nemkülönben Dél- 
Magyarország futbnllvczetősége. Érthető volt a 
rendkívüli érdeklődés, amennyiben

az amatőr-professzlonlsta futball szétválasz
tása ótn az amatőrök részére kiirt leg
klasszikusabb serlegért, a „Dréhr-serlegef" 
eddig mindig Budapest csapata nyerte meg 
a déli futballisták most remélték, hogy talán* .

mégis nekik sikerül elsőizben megtörni a jeget. 
Déí-Magynrorszég kitűnő nmntőrfulballisfáinak 
ebbeli vágyakozása teljes mértékben sikerült is, 
amennyiben az ország fővárosát képviselő

BLAS*  válogatottat 6:0 arányban csúffá 
verték

a szegedi közönség jelenlétében, kínos döbbe
netére a Budapestről leutazott amatőr futbnll- 
vezéreknek. Ezen a mérkőzésen, amelyen 
Budapest csapata győzelme esetén immár ha
todszor vette volna birtokába a „Dréhr serle
get". —

nél-Magynrorsxág amatőr labdarugói ját
szották a fölényes mester szerepét a kezdő 

tanítvánnyal szemben.
Dél válogatóit rsaphln. amelyben talán csak
fedezetsor játszott viszonylag gyengén, remek 
ját<-kot produkált, i

ugy Játszott ■ budapestiekkel, mint apa — 
a fiával

Ez :« körülmény azonban nem volt meglepetés 
azok számára, akik józan íremmel Ítélték meg 
a kit csapat erőviszonyát, mert

eleve látható volt, hogy a gyeugén, egység 
nélkül, tervsrerüllenill, sőt mondhatnánk, 
protekciósán összeállított budapesti csapat 
nem fogja tudni méltóképpen reprezentálni 

■ fővárosi amatőr futballt!
A 10. percben már Dél csapata ér el gólt. 
Szantszló erős lövését ugyanis a lámpaláz

zal küzdő Csikós a hálóba ejti. 1:0.
helyi csapat továbbra is támad, de tok ak

cióját offszájd cimén megakasztja Kohányi
A 24. percben Solti JV. és Szantszló ömz- 
játékából az utóbbi a második gólt Is meg

szerezte. 2:0.
Dél csapata most már állandóan támadott t 

A 37. percben Tombáce labdája talált utat 
Csíkos hálójába- 3:0.

A
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Szegedi utam nem járt eredménnyel!
— mondja Máriáwy szövetségi kapitány

Szeged, szeptember 11.
fA Hétfői Napló tudősitójánák teltfon*  

jeleMése.) Dr. JWdr.Mzsp Latos szövetségi ka
pitány — aki a csehszlovákok elleni válo
gatott szempontjából nagy figyelemmel kí- 
zérte Szegeden az amatőrök játékát — le- 
hangol te ü távozott a pályáról ét a látottak 
alapján a következőket mondotta a Hétfői 
Napló munkatársának:

— Szegedi utam nem járt eredmény - 
nyel. A déli válogatottnak ma nem volt 
ellenfele v. budapesti csapat. Több Igen 
tehetségen játékost volt alkalmam meg
figyelni, Különösen tetszett azonban a 
szeged. Solti IV. Útiéira csatár játék*.
A szövetségi kapitány a válogatott össze- 

állításáról nem colt hajlandó nyilatkozni,

kétségtelen azonban, hogy
a Szegeden szereplő huszonkét játékos 
kfizfll egyik sem less tagja a vasárnapi 

válogatottnak.

Öt válojato’t a déli kerületből
Erdőt Zoltán amatör Szövetségi kapitány a 

szegedi mérkőzés títáh a kftVetkéző nyilatkoza
tot tette a Hétfői NuplAhak:

— Igén tetszett a déli válogatót egyes formá
cióinak eleven játéka és nem lehetetlen, hogy 
az országos nmulőrválogatottban helyet kap a 
déli védelemből Kucsmlk ét Mágory, a csatár
torból pedig a belső trió; Solti IV., Szaniszló 
ét Engelhardt.

Ilyenformán a déli kerület Öt játékossal fog 
előreláthatólag szerepelni az országos váló 

gátoltba*.

nehéz megkűlőrifaőztefnu 
fogyasztó csak használat közben jön rá, hogy 

mig a tökéletes lámpa kis áramköltséggel egyen, 
letes, erős fényt ad, addig a silány lámpa nagy 
áramfogyasztás mellett folytonosan csökkenő 
fénnyel ég. , A

Áz izzólámpa vásárlás tehát bizalom dolga?'
Bizalmat csak ismert név kelthet.

Meccs után a kórházban találkozunk ?
Vasárnap 'Iszonylag gyengébb volt a futball- 

üzem, de súlyos esetek most ia előfordultak, 
így Buda Dezsőnek, a Turul TE jáiékotának, a 

batalszárcsontját törték el, 
míg az FTC—„83" FC meccsen Sdritz Ferenc, 
a budaiak kapusa,

klsebbfoku agyrázkódást szenvedett.
Bizonyos azonban, hogy néhány nap múlva már 
elhagyhatja a fiöicA-seAnatóriUmot. Ctibula 
Mihály, a MOVE Vasakarat játékosa, börrepe- 
dést szenvedett a koponyáján, öt azonban ke
zeié*  után elbocsátották.

ATUNGSRAM NÉV
50 év óta bizalmat nyert.

Versed kapásból
Amsei Náci nagyon peches, 
Alig gyógyult meg a lába, 
Azt hallom, hogy újra baj van.
Nagyon fáj neki a háda.

*
Bubin! bírót eltiltották!
Ez a hír már kissé régi, 
Gazdag lehet az a Béts.
Hogy a rubint sem ketl néki.

*
Azt ajánlják Márjássinakt 
Az uj szélső Matlag legyen, 
Nem hiszem, hogy kapitányunk 
Ilyen mát tagot bevegyen.

♦
Szabó lt!. nagyon bevált, 
Tőrt fejét most Briill apó. 
Hogy játszhatna Szabó Hl.
Helyett inkább III. Szabó.

★
Futbalhportnak az Emelesz 
Erős vára — igy kell lenni:
Át MLSz egy erős vár. 
Azért nem lehet bevenni.

Befejezéshez közelednek 
Magyarország tennisz- 

bajnoki küzdelmei
Magyarország nemzetközi (ennlszbajnoksá- 

fainak küzdelmeit vasárnap délután folyirtt- 
ák s a nőt egyes és a vegyespárosbán a dön

tőket is lejátszották. A nap legnagyobb ese
ménye és legértékesebb küzdelme a férfi egyes 
elődöntőben volt, ahol fíabrotuitt kitűnő játék
kal legyőzte az angol Sharpét. Miután Kehrling 
Béla is legyőzte ellenfelét az elődöntőben, így

• hétfői délutáni döntőben Kehrling és 
Gabrowitt kerül össze.

Női egyest elődöntő: Hammer (német)— 
Kallmayer (német) 6:1, 6il. Döntői Hammer— 
fcchomhurgkné 6:4t 6:2.

Vej/pespóros; döntő: Kehrllng, Schnmburgkné 
(német)—Gratidguillot (egyiptomi) Őchréderné 
6:1, 1:6, 6:2,

Férfi egyes: gr. Bavarovszkv (o*«trák) —gr. 
d'Ostlnni (Olasz) 7:5, 7:5. Schwenker (néniét) — 
gr. Zichy 5:7, 6:1, 6:1, Sharpé (angol)—gr. Ba- 
tarovssky (osztrák) 6:2, Cs7, 6:2. Elődöntők: 
Kehrling—Schwenker 10:8, 6:0, w. o., Gabro- 

' yilz—Sharpé 7*<  6:8, 4:6, 4:0.

KBlfOLfil SPOBTMfiPLŐ
A Hungária fáradtan játszott Firenzében, 

s igy minimális vereséget szenvedett 
Fiorentina—Hungária 2:1 (1:1)

A budapesti kupakonferencia elutasította 
a Slavia óvását

A Középetirópal Kiípá bizottsága a svájci 
Elehér elnőklésévd a magyar, olasz, cseh 
és osztrák szövetségek képviselőinek részvé
telévé! vftsárnap délelőtt az MLSz helyiségé
ben ülést tartott, amelyen a Slavlannk a
klagenfurti középeurópai kupakonfcréticta • d Bolognt 
dönt itt ellen beadott fellebbezésével tófjlat- győztesnek.

kozott. A bizottság a felebbexést elutasítva, 
helybenhagyta a klagenfurti határosá
tól, vagyis törölte ugy a Slaviát, mini a 

Juveníust
I d Bolognát nyilvánította az éíévi kupa-

Firenze, szeptember 11.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jeléntése.) A Kupagyőztes Hungária csapa
tának firenzei vendégszereplése

nem sikerült ugy, ahogyan vártnk.
A csütörtöki nehéz meccset még lábában 
érző kékfehér legénység ugyanis

Trieszttől Firenzéig a vonaton állva tette 
meg as utal

s ez a körülmény erősen bágyadttá tette a 
játékosokat. Ennek ellenére a Hungária csa
pata sikert könyvelhetett volna el, ha csa
társorának belső triója nem forszirozta ugy 
at egymásköztt játékot a szélsők rovására. 
Egyébként

a Hungária uj összeállítással kísérlete*
. amit,

amennyiben ti centerben Sebes fdtstoft, Kal
már volt a balássekötő Ticska helyett, a 
többi poszt azonban vdltozatlanul maradt. 
Az első félidő egyenrangú ellenfelek játékát 
mutatja. Ekkor még nem látszik meg a 
Hungária csapatán, hogy bizony kissé fáradt. 
A veszélyes támadások egész sorát vezették 
a jeles képességű Tlottntina csapata ellen.

Amint jeleztük, a belsők mindent agyon*  
kombinálnak s igy az ellenfél védelme kőny- 
nyeti ver vissza mindéit támadást. Szünet 
előtt a játék képének megfelelően tehát dön
tetlenül végződik a meccs.

A kékfehérek egyetlen gólja Barátky 
tizenegyeséből esett.

Helycsere után azonban mindinkább följön 
a Fiorentina s főként jobbssárnya vezeti a 
támadásokat a gyenge Szaniszló hibájából, 
A magyar csapat védelme is többször meg
inog s igy nem sikerül elhárítani az olasz 
Csapat újabb gólját, amely egyúttal a meccó 

sorsát is eldöntötte. A 
Hungária csapata, mint 
föntebb is jeleztük, 

nem nyitjtotta azt a 
játékot, mint a Ku

padöntőn.
Fedezetsorban Barát*  

ky lendülete ért a lég*  
többet, míg a csatár
sorban csupán Kalmár 
jeleskedett, de a belsők 
egymásközti tologatós 
játéka . folytán ő sem 
tudott eredményes lenni.Barátky

Ismét tüntettek 
Mars francia világbajnok 

durva harcmodora 
miatt

Zsufött tlát előtt folyt le vasárnap esté a Be- 
ketöW-cIrkücrban folyó profe*8iioni»ta  Európa 
Kupa biekötó-Ver»eny tizenegyedik napja. La
punk Zártáig a következő eredmények vannaki 
Uráliból legyőzte Vladát, Martlnoff é*  Mars vl- 
lágbajnőköK küzdelme óriási vihart produkált 
és zajos tüntetést rendeztek a francia világbaj
nok durva küzdőmodora miatt. A mérkőzés 
döntetlen maradt. Szombaton éjjel megérkezett 
Sergej Orlov kozák birkózó, akit birkozókörŐk- 
ben a „kaUftdsUsi vesíedeltM“-hek iMVeztek el. 
Ma, hétfőn este, Ismét 6 pár lép a BaketoW- 
porondjm. Aí est szenzációjának ígérkezik az

Igazi „vadak*  küzdelme, Bartovies és Mart kö
zött. Ezenkívül osztatlan érdeklődésre tarthat 
Számot a Vihtonon—Rainer bajor döntő. A 
Jaagó—‘Holubán párharc, a Martlnoff—*Ange  
lesen, továbbá a weisz—Wlldmanh és a Stern— 
Vladár mérkőzés. Az első pár begyed 9 órakör 
lép a szőnyegre a Beketow-clfkuszban.

Ptofl-gólrthord a II. ligában
A „kü" profi ligsbajnoki küzdelmeinek má

sodik fordulója két nagy meglepetést hozott. 
Az egyik a jóképességü BAK tucatnyi gölatányu 
veresége az újonc Szentlörinctől, a másik pedig 
óz első ligából léhanyatlott Vasas döntetlenje a 
Phöbus ellen. Al eredmények a kővetkezők: 
Szentlőrinc—Bak TK 12:0 (3:0). Vasas—Phö- 
Bus 1:1 (1:0), VÁC FC—Shell 7:0 (2:0), DríSche 
—Bőrös 4:2 (1:1), Csépel— Rákóspnlota 74)
M, Autótetl—Budafok 8:2 (2:0), ETC FC— 
Drogulita ó>a (8>1),

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

X A Terétfcőrall Színpad vendégül tátja na 
olimpiái vlzlpőlö bajnokceapalot. Az AincHká- 
hői diadnlmaUm vlsiíátért vláipólócsaóatot a 
TététkÓftiti Színpad kedden esle vendégül látja 
és a teljés Csapat Kómjádi kapitány vetélésével 
mefjeféiitk, hogy megtekintse a „Tőlünk lanub 
hatnak!..clrnil t-evtit.

X ÖMMállltotlák aa Indiai válogatott 
hohkleMpat ellen kiálló magyar együttest. Való- 
bah nagy szabást) Sporteseménynek ígérkezik at 
indiai válogatott gyephohklciapat csütörtöki 
vendégjátéka Ar indus válogatóink, okik való
ban a világ legnagyobb labdamüvéstei é« LM- 
ang«te»bcn is megvédtek at Amsterdamban szer- 
fát olimpiai bajnok>ágoi, csütörtökön delhién 
1 érakor játnnnak a Margitsilgelen a BBTE, a 
MAC ón a MAC kombinált Csapata ellen, amely 
r következő öseetételben szerepel s HIrcMik— 
Bahláy, Retáciony-Bellönl. Bikát. Mlklós-gf 
Béváy, Háray. Farka*,  Margó, gr, Teleki, Táp
lálékok: Mari, gr. Bethlen é« Kovács. A hely
árak: 50 fillértől 4 pengőig.

X Győzőit a őnashgy * tnajtfhr Kupában. 
Ktrpotndrról jelentikI A SoMngq vasárnap a 
Püspökladányi MdV CSflpattt 4Í (1:1) áfíbjf-

tan legyőzte a magyar Kupa mérkőzésen. A 
mérkőzést ezer néző nézte végig. A tartalékos 
Somogy elég könnyen érte el győzelmét a ke- 
téli kerület amatőr bajnokcsapata ellen. Petoü- 
ník 2. Bérért ét. (iyőrffy 1—1 góljával.

PONTSZERZŐK VlbEKEN:
Debrecen: KSE—DTE 3:0 (2:0) 

Textil—DVSC 3:0 2:0) 
hKASE—MISE 1:0 (1:0) 

Miskolc: MÁK—SAC 2:2 (1:1) 
l'isr.epedi TC—KAC 3il (1:0) 

Eger: MESE—Gyöngyösi KSE 2:0 
(2:0".

VILÁGSZEMLE
INDÜÍ ŐYÓftKLMI LfsTA - PEST ELŐTT 

München, Ueptember II>
(A Hétfőt Napló tMóttfójának telefonleten- 

lése ) At olimpiai győztes Indiai gyephöklválö- 
gátott néftietntMófi túrája a vasárnapi métkő- 
Üstéi fejeződön be. amelyen India MIOö főnyi 
rókordk Őzön ség előtt 8:0 (410) arányban vette 
NémeírtHMfi válogatott csapatát.

Az Indiaiak néhictdrszógl (britjük sorén 81 
játékot abszolválták, Ól győzelmét atatljk, 
hnrmlnohét gólt Ütöttek és csak hét gólt kap
ták.

Öt gólt lőttek az újpesti csatárok Genova 
hálójába, mégis kikapott a csapat 

FC Genova - Újpest 6:5 (4:3)
Genova, szeptember 11. I 

(A Hétfői Napló tudósítójának távirati jelen
tése.) A Illa-fehérek olaszországi túrája során 
Vasárnap második mérkőzésüket abszolválták 
Genovában a*  FC Genova ellen, amelytől 

élénkiramu és Izgalmas küzdelem után 6:5 
(4t3) aránya meg netn érdemelt vereséget 

SZertVedlék.
Újpest csapata kitünően játszott, különösen 

áll ez a csatársorára, amely hiába ontotta a 
gólokat, mert a mérkőzést vezető biró oly hal
latlan rosszindulattal diktálta a szabadrúgásokat 
és a ft-esekel a vendég magyar csávát ellen, 
hogy végül ii kénytelen voll vereséggel elhagyni 
rl játéktérét.

A mérküié*t  tlftenöteser főnyi hösönség 
élvezte végig.

Újpest együttese, mint erkölcsi győztes hagyta

al a pólyát a közönség nagy ovációja közepette, 
A magyar gólokon Aucr: Jakube és Szabó osz
tozott.

Kikaptak a budaiak is
Fttttnana-Budai 11 2:1 (1:1)

Fiume, szeptember 111 
(A Hétfői Napfő tudósitójának telefon jelen

tése.) A budaiak túrázó csapata vasárnap Fűi
mében a kerület bajitokscsapnlávat, ót FC 
Fiumonávul vívott rendkívül erős és mindvégig 
élvezetes mérkőzési. Az oiasr csapat helyen
ként rendkívül durván játszott, s igy sikerült 
a ttehntkailag és taktikailag lényegesen külön, 
bet produkáló budai csapatot 1:1 arányú döntet
len félidő utón 9:1 arányban legyőzni. A bu
daiak egyetlen gólját Röck szétezte.

CAftACCIOLAft A MONZAI BABÉH. 
Monza, szeptember lt.

fttdáHfőjátuik tele főnje*  
lentéie.) Vasárnap fu
tották le a monzai nagy- 
dijért a nemzetközi 
autóversenyt. Az izgab 
mm küzdelmet száz
ezer főnvl közöhség 
nézte régig. A téfsenyt 
drámai ^folyásit küz
delem után Cartwlola 
nyerte meg Alfa Rómeó 
kocilján. A kétszáz ki
lométeres távol 1 óra 
7 perc 60 másodpere 
akti futotta be * eszel 
óránkéul i átlagsebessé

gét ért el. Az utolaó mérföldig áa óla**  Nu*  
tmlari vezetett és Garacdtnla állandóan né
hány kőflfilhöHtnl mflgfifte fiulfliH. Kőtéllé, 
dúl n oéí előtt Nvmlarl böfiahihlfiny tfihlH 
kénytelen voll megállani ■ C.araceiola f& 
toll be eleőneh Mősódlk Bt/yiatl o!a«f vet 
•enyző lelt Na zári-kocsin t 6. 08 perc 67 
másodperc alatt. 3, Nuvolarl Alfa Rómeón

(A Hétfői Napló

Caracclolu

178.42 kilométeres

1 Ó. 9 p. 9 mp. idővel. 4. Botzacchínl Alfa 
Rómeón.

FAVORIT GYŐZELMEK BECSBEN.
Becsből jelentik: Az osztrák ligabajnokság 

során mindhárom mérkőzésen a favoritók 
győriek. Eredmények:

Admira—Libertás 3:0,
Austria—HAKOAH 3:1, 
Rapid—Brlgittennu 2:1.

A k anudőf-bájnkság elődöntőjében a Ra- 
sénsporlfreundo 4:3 arányban győiőti a 
Grazer Athletlk Sport Klub ellen. Miután az 
első találkozáskor a gráciák 9:7 arányban 
győzlek, a gráci klub került a döntőbe.

Baw mkmi MMziiwe 
«tf.Í,WMfi!

Naponta este *4)  órai kérdettél. 

ffilndBn est*  6 pár márkázni. 
Htlyárak 50 fillértől 3 pengőig.
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Kísérteties szellemjárás 
a holdfényes startlyukak körül 

GyutavilAgitá*  mellett töltötte meg plezlolyÁt * etarter 
* Csargey-dijas versenyen — 23 percnyi pauza az elo- 
tulam és a döntö között - A MAC nyerte a Csurgay-dljat

A Magyar Atlétikai Club vasránsp a margit
szigeti pályáján rendezte meg a Csvrgau-nán 
dotdljas ifjúsági versenyét. Az ifjúságiak fejlő
désére hivatott miting főbb súlyos rendezési 
hibában leledzett és szenvedett. Talán a lég- 
sulyosabb rendezési hibának az iudhsló be, 
hogy

■ kora délután három Arakor megkezdett 
▼tfaeiiy teljea sötétségben, hét óra előtt 

néhány perccel fejeződött be.
Ennek pedig az volt az oka, hogy eleinte rend
kívül vontatott, határozottan cslgalassuságu 
vo|) a rendezés s amikor mór sötétedni kez
dett, akkor a rendezőség körmére égett a do
log és akkor

egyszerre négy-öt számot igyekezett befe
jezni.

Ez természetesen nem ment simán Villany
lámpa sincs a MAC-pálván s Igv még Szeren
cs?, hogy elég jó szolgálatot tett a holdvilág. 
A vaksötét estében a stafétához felálló futók

percekig keresték a startlyukakat
s azt cv#k a legnagjobb nehézségek közepette 
foglalhatták el. A futók mint valami imbolygó 
szellemek suhantak tova a pályát övező bokrok 
mellett s bizony egy lis szabálytalanságra ta
lán nem is lehetett figyelme a pályabírónak. 
Bclloni*  starter revolvere is ebben a sötétségben 
romlott el, úgyhogy viharos kacajt fakasztott, 
atpikor

kértek, hogy a starter a revolve
rét ismét meglttlthease.

további súlyos'hibája, a két elő-A verseny . ___ ___ _ ... .
futamban lebonyolított 1500 m-es síkfutás volt, 
•melynek döntője .mindössze 23 percnyi pihe
nés után követ kezelt Az Ifjúságiak letörésének 
ay Ilyen balrendezés a leghatásosabb és lég- 
hathatósabb eszköze lehet. Az eredmények

Az FTC nehezen győzte le a ,,33‘‘-asokat, 
Pestújhely csapata ujabb pontot szerzett

'Vasárnap a Szegeden sorra kerülő „Dréhr- 
aerieg" döntőmérkőzés miatt

eaak két amatőrbajnoki meccs kerüli sorra, 
amelyek közül ar FTC—„33" FC találkozó bírt 
nágyobb jelentőséggel. A budapesti amatőr- 
btfjnok. amely az első őszi meccsén nagy 
gólarányu győzelmet ért el a Fér. Vasutasok 
ellen, a „33" FC-vel szemben igen nehezen 
boldogult, mert

caatUraota MgyadUn, erélytelenül küldött 
a kapu élőit

Kovács öngóljával a „33"-psok jutattak vezetés
hez, a ért az eredményt a zöld-fehérek csak 
nehezen egyenlítették ki a II. félidő közepén. 
őchubcr lapos lövéséből. Ezután tovább táma
dóit >8 FTC és a Gyurcsik hendsze miatt meg-

Míchard, a sprínterkirály 
beszél arról, hogy 

miért nem jók a magyar kerékpárosok?
Pária, szeptember 11.

fA Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) Ta
valyi, kopenhágai veresége, amikor legyőzte 
Fáik Hansent, de a célbíró tévedése folytán 
mégis ellenfelét hirdették ki győztesnek, világ- 
botrányt akozott. Ezúttal is favorit volt, de 
njost m lehető legszabálvosnbbnn és iegsporl- 
fierübb körülmények között kapott ki a belga 
Acherenstől. Hírneve ennek ellenére is óriási és 
bizonyos, hogy a sporttörténelem mindenkor a 
világ egyik legnagyobb biciklistájaként fogja 
etplegetni.

Az egész francia delegációval együtt érkezik 
viasza Rómából, ahol a gall színek számára ez
úttal csgk egvetlfui világbajnokság termett. Már 
■ z állomáson az újságírók és fényképészek 
egész hada fogadja. Előbb int. tiilakorik, kő- 
jtvörög, hogy fárpdt. hagyják hazamenni, majd 
belenyugszik a vál|ozhatallunbn és mindenki 
kérdéseire engedelmesen és szorgalmasan vá
lásról

— Budapest... •— néz rám csodálkozva — 
hát hogyne ismerném. Art hiszem legutolsó vi
lágbajnokságomat is ott nyertem. amikor a 
elöntőmben, öreg barátom, Fraucheiir volt 
ar,eH»n(e.lem. Hej-hej... persze, akkor még va
lamivel fiatalabb voltam, a nini gyerekeknek, 
mint Saherens és fii-randin, hirilk-hamvuk se 
volt... Tu te rappeles? (Emlékszel?) — üti 
dijaiba Fwcheuxt... jó pálya, gyors pálya, 
lelkes közönség volt...

Apropos. Monsieur. — fordítja most már 
ellenem ax Interjút — nem tudná nekem meg
mondani, miért nem jók a magyar kerékpáro
zok?

Néhány srót hebegek a rossz utakról, a sa
nyarú gazdasági viszonyokról, a feltűnt tehetsé- 
gek'elkallódé sóról

4- Miért, kérem? Van egy ovönuörö hiriklt- 
párnájuk, Hertinnek sincs több, közönségük is 
sióréti a vtrsenyeket. Annyi más sportban ki
válóak, világklasszisok tudnak lenni-, ép ebben 
nem hallani soha magyar versenyzőről?

*— A magyar amatőrök nem olyan rosszak, 
felelem.

— Miért raab .nem ölvén fos*rak**...  miért 
ne'eói jók? Miért nem mernek áttérni a profest- 
•rlonlxmusra?

Mléri nem Jönnek tanulni külföldre? Miért 
•mi hívnak rg) francia, belga, vagy angol 

trénert Budapestre?
ín persze csak hiímmégők.
■Mire ő: „Szép sport ez, kérem .. akár 

akármit l< mond reá, még ha az Idén, nvár 
NYOMATOTT A GLOBUb

egyebekben a következők:
H0 m ez gátfutás t. Csalhó Géza (MAC) 

163 mp. 2. Szabó Tibor (BBTE) 16.5 mp. 3. 
Vajda Péter (FTC) 19.5 mp.

AóO m-es síkfutás I. Ráthonyi Sándor (MAC) 
2 p. 06 6 mp. 2. Juhász Emil (BTC) 2 p. 06.6 
mp. 3 Vas István (FTC) 2 p. 092 mp.

Magasugrás: ! Tóth István (UTE) 175 cm.
2. Rovó István (MTK) 171 cm. 3. Gcbhardt 
László (UTpi 171 ?m.

100 m-es sikfutá': ,1. Lindpcr Gedeon (BEAC) 
11.2 mp. 2.'Szabó Tibor (BBTE) 11-5 nap. 3. 
Lamberg István' (BBTE) 116 mp

Sulydobás. Huszmvg Gyula-emjékverseny: 1. 
Berencsy András (MAC) 12.64 cm. 2. Pap Pál 
(MAC) 12 54 cm 3. Remete Dezső (UTE) 12.28 
cm

Diszkoszvetés- 1. Remete Dezső (UTE) 40.70 
m, 2. Mánvoki András (BBTE) 36.78 in. 3- 
Dekre.ll Antal (BIK) 3580 m.

távolugrás: 1. Dusnoki Géza (MAC) 683 cm.
2. Csathó Géza (MAC) 679 cm. 3. Vajda Péter 
(FTC)' 675’ cm)

400 m-es
52.4 mp. 
Fillér Fe

3.

........ síkfutás: 1. Fr|ed Sándor (UTE)
52.4 mp. 2. Haász Béla (BEAC) 534 mp. 3. 
riijér Ferenc (BBTE) .54 mp.

1500 m-es síkfutás; 1. Csiky Ernő (FTC) 4 p.
23.4 mp. ?. lzsóf László (MTK) 4 p. 26.4 mp. 
3. Török Lajos (MOTE) 4 p. 27.4 mp.

Rúdugrás- I. Keménv József (UTE) 315 cm. 
2. Kalovits László (ftC) 315 cm. 3. Zimonyi 
József (MTK) 315 cm.

Gerelyvetés: I. Papp Pál (MAC), 51.16 p\. 2. 
Krcnisz Vilmos (BBTE) 47 48 m. 3. Katona 
Sándor (BBTE) 44.37 m.

4X/0Ö m-es stafélafutás: 1. BBTE 45.8 mp. 
2. MTK 46 mp. 3. FTC 46.3 mp.

A Csurgay-vándordlJ pontversenyét * MAC 
nyerte

31 ponttal, 2. UTE 22 ponttal, 3. BBTE 
ponttal.
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Ítélt 11-esből Kemény megszerezte a győzelmet, 
Pár perc múlva Bihámi II. áttörte a 3^-«s vé
delmet. amelynek kapusa, Sáriit, ŐDfeláldo- 
zóan kirontott eléje, s már megakadályozta a 
gólt, amikor saját játékot társa, Krámer jV:, 
megrágta. A fiaiul ember eszméletlenül- terült
él, s ugy ,szállították az öltözőbe, ahonnan a 
mentők vitték el. Az eredmény ezután már 
iiem változott. Ai*FTC  tehát 2:1 arányban ne
hezen győzőit.

A mérik mérkőzés Pestújhelyen Wyf le 
na’ uj elaőoMtályu PSC ás • F?r. Vasutsa . 

csapatai kösött.
Az olthopában játszó pestújhelyi legénység ex- 
úttal is derekasan harcolt és gölnéktili dön- 
jetién eredményével ujabb értékes pontot szer
zett. •

másodszor, nem én lettem a világbajnok. Majd 
talán jövőr.*.,  Még csak 29 éves vagyok. 
Kauffmann meg Moeskopps a papáim lehetné
nek. .. Szóval, majd-qövőre ... A jövő évi úgyis 
Parisban lesz, amit talán mégse veszíthetek el-

Kőrös! László.

U| tervek az atlétika fellendítésére
A modern olimpiai játékoknak kétségtelenül 

legérdekfaszitölíb része .az atlétika. Szomorú, 
hogy a magyar atléták az egymást követő olim
piai játékokon meglehetősen gyöngén' szerepéi
nek- Oka ennyk elsősorban az, hogy a legna
gyobb konkurreheia ebben a sportágban mutat
kozik, másrészt az itthoni nyomasztó vjszonvok 
állának útjában az dllcták olimpiai elökéazité- 
aének. Ar 'anyagiak hiánya folytán ntn\ épül
nek mostanában a vidéken' uj sporttelepek, 
nem foiyósithatók a test nevelési segélyek, lé-, 
építették a beruházásokat megs: önt ették a 
vándortréneri intézményt. Mindezekhez a ba
jokhoz járul a középiskolai testnevelés rende
zetlen kérdése is.

Nohg bizonyosra vehető, hogy a magyar atlé
tika invcnciózus fővezére, Srtankovits Szilárd, 
munkatársával: Misátlgyi Oltóval együtt fel 
fogja használni ar Újvilágban szerzett tapaszta
latokat, mégis gondolkozni kell azon, miként 
lőhetne a siker reményében áthidalni az átme
neti nehéz időket

Éppen erre való tekintettel megszivlelésrc 
méltók Bo/ö Károlynak. a MASi agilis főtitká
rának uj tervei, amelyek a magyar atlétika .fel? 
lendítését célozzák.

Bdjó Károly szerint t
■ vidék} kerületek központjaiban knnean- 

tráinl kellene a sportaxövrtségeket.
MÁS:, <i HUSI, HVSi. a VOSi nr 

MBSt vidéki központjainak egységesítése, közös 
adminisztrációs Iroda létesítése utján" számot
tevő megtakar has érhe.fö el. A sportszövetségek 
vidéki központjai által élvezett

OTT - segélyek egyealtéae lehetővé fenné 
egy-egy főiskolát véglett testnevelési tanár

alkalmaaáaát.
Ezek az oktatók — miután az összes sport
ágakban . teljes kiképzést nyertek — instruál
nák a vidék ifiyságót.

Nyáron a labdarúgás, az ailéiika, az úszás, 
télen a borolás, a vívás és a birkófás oktatása, 
volna idős seri}. _

E kérdés megoldásával lehetővé válnék a fő
iskola végzett hallgatóinak elhelyezkedése is, 
amely ugyancsak egy megoldhatatlannak látszó 
probléma volt eddig.

Jegyzetek
a faccsvonalon 11

Beszélgetés a marhával
Irta: Rex

Köztudomású dolog, hogy a marhabélyeg- 
illetékböl az OTT hosszabb idő óta részesedik 
és igy. ezek a derék négylábúak közvetve. Je
lentős szerepet játszanak sportéletünkben. El
határoztuk tehát, hogy felkeresünk otthonában 
egy ilyen megbélyegzett marhát és megkérdez
zük mi a véleménye az aktuális sportkérdések
ről.

A marha kitüntető szívélyességgel fogadott és 
egészen fesztelenül válaszolt a kérdésekre. 
Mindenekelőtt megkérdeztük, nem lepi-e meg, 
hogy interjút kérünk egy marhától, mire meg
nyugtatott.. hogy a dolog neki nem újság, sőt, 
ö és kollégái igen sűrűn szoktak nyilatkozni a 
lapokban. Megkérdeztük, nem tartják-e a mar
hák igazságtalannak, hogy az ö megbélyegzé
sükből ' az OTT jövedelemhez jut, amire igen 
nobilisán kijelentette,; hpgy ezt-az intézkedést 
ők nagyon helyesnek tartják. annál is ipkább. 
mert valamennyien régi és lelkes hívéig az 
OTT.-nak.

Ezután az. olimpiászra .terelődött a szó. Fel
háborodásról emlékezett meg azokról a mérge
zési kísérletekről, melyek a MASz vezérei ellen 
irányulnak.

— Mi marhák, — mondotta önérzetesen — 
valamennyien rajongó hívei vagyunk a MA Sz
nak és minden aknamunkával és destrukcióval 
szemben kijelentjük, hogy helyeseljek az ottani 
ügyvezetést. Nem lehet elvitatni, hogy az 
olimpiász legnagyobb sikere a?, hogy Sztanko- 
yíts elnök ur bent volt a legfontosabb bizottsá
gokban és Misángyi alelnök ur volt a főidÖ- 
mérő. Nincs közöttünk senki, aki ne volna tisz
tában ennek a kéi óriási sikernek a jelentősé
gével. Mi marhák azon a: állásponton vagyunk, 
hogv ez volt ar legfontosabb az egész ollmpiá- 
szon és egyetlen otszág atlétikai szövetsége 
sem tud ehhez hasonló eredményt felmutatni.

Egészen tűzbe jött, ugy hogy gyorsan más té
mája tértünk át.
. — Mi a véleménye a mágyar futhallsportrón

— El vagyok ragadtatva, — felelte.
A dolog kissé méglepett és ezért megkérdez

tem. ,
— Ex nyilván m őn egytoi véleményt-.. .
— EÍteftkeZŐIeg. Ebben minden marha egyet- 

^L.De kérem, a Féreneoáros, Hungária és 

Újpest kíjjföldi vereségei...
— Ugyan kérem, azoknak nem kell fontossá

got tulajdonítani. Különben h. rendszerint pech 
látszott közre és a bíró is nyomta a mieinket. 
Egyébként ezt megírták a turavezetök.

— Es önök azt készpénznek veszik?
— Kérem, kérem, csak semmi sértegetés. Mi 

nagtíon tiszteljük a menedzsereket és minden 
szavukat elhisszük. De különben is nemsokára 
jönnek a válogatott meccsek, meglátja, milyen 
sikereink lesrtibk.

— On optimista?
— Minden marha optimista. Persze sok függ 

4z Összeállítástól. de hál’ Isten, a szövetségi Ka
pitány nagyszerűen érti a dolgát. Mi mind na
gyon bízunk benne. .

— És mi a véleménye a bíráskodásról.
— Magám is fufballbiró vagyok, — felelte 

büszkén — és igy van némi jogcímem, hogy 
hnzzászólhasssftk. Például igen őrvidék, hogy 
a Zsarnóczáy-űgyben a Rublntot megbüntették.

— Ezt helyesnek taftja?
— De mennyire.' Zsgrnóczay személye sérthe

tetlen és aki vele kikezd, annak velünk gyűlne 
meg a bója. Ifin meg kérem, hogy mi-mind a 
Zsarnóczay mellett állunk. .

— Szóval önök meg v»;..._‘_
lapotokkal.

— fagyon-
— Mégis tömérdek 

nincs pénzük.
— Mecénásokat kelt
— Nem vállalná esetleg ön ...
— Pardon! Olyan marha már nem vagyok.
— De azt csak be tetszik látni, hogy a fütball- 

spórt reformokra szorul?!
— Szó sin-s róla Minden jól van ugy, ahogy 

most van.
— De kérem, az lehetetlen, mindenki uj esz- 

inékct és uj vezetőket követel.
— Talán önök igen, de mi marhák nem.

— Szóval ön meg van elégedve áz MLSz, a 
PLASz és- a BLASz mai vezetésével? — kérdez
tük bucsuzóul, ■’ |f • ■ <, :

— De mennyire, uram, — felelte a marha. — 
Mit mondjak? fűzte hozzá őszinte meggyő
ződéssel. — Magam is igy csinálnám.

vannak elégedve ar áh

baj. Az egyleteknek

szerezni.

Az evezőstársadalom sürgősen 
teremtse elő ax Európapajnokság 

rendezési költségeit
A Belgrádban rendezett európai evezöstaj- 

nokságok kellemetlen epizódja volt, hogy a 
Magyar Evezős Szövetség igazgatósága a súlyos 
helyidre való tekintettel, lemnndotta a jövő 
évi Kurópa-bajnvkság rendezését.

A szövetség, vezéreinek hazatérése után nyil
vánosságra kerüllek a? oltok, amelyek teljesen 
igazolták a felelős vezetők aggodalmait.

Ugyanakkor a legteljesebb hMárpxoHsf — ti 
kialakult ax az álláspont, hogy !< ,

ha másként nem megy, altkor aa evexőatár- 
Mdnlom áldnzatkéazaégének Igénybevételé
vel te meg kell rendelni ezt «■ világrse-

A azrt kürtösért é« kÍH<IA«érl felet:
_______________ _______________ Bl-KK HUflá ?/- ■- 
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méuyt-
Erre ,on«lkp«UÍ a M.gyer Evett. SeöveMs 

alábbi felhívása, amelyet a szövetség . igazgató, 
ságinak kérésére, az alábbiakban továbbítunk:

„Kedves evezős Bajtársaml
A hírlapokból bizonyára értesültél, hogy 

anyagiak miatt az 1933. évben Budapesten meg
rendezendő európai bajnokságot szövetségünk 
az igazgatósága utasítására lemondotta.

A nemzetközi evezős szövetség elnöksége 
azonban módot nyújtott az anyagiak megszer
zése céljából egy ujabb kísérletre azáltal, hogy 
a nyilatkozattétel Időpontját 1932. dee. 31-ig 
meghosszabbította, továbbá, hogy a kilométer- 
megtérítések helyett természetbeni ellátást biz
tosíthatunk.

Szükséges, hogy ezen cél érdekében az evezős 
társadalom is megmozduljon, mert enélkül si
kerre nem számíthatunk. Sikert pedig csak ák- 
korérhetünk el, ha evezős bajtársaink bennün
ket anyagi eszközökkel támogatnak.

Nem kérünk ajándékot, hanem csak elöJéget, 
a majdan megvágandó jegyekre,

Kibocsájtunk e célból 2, 4,. 6 pengős jegy
bánokat. melyekkel annakidején a jegyek ára 
elszámolható.

Azon szomorú esetben, ha az evezős társadé- 
lom támogatása nem'nyújtana arányos fedeze
tet a rendezés költségeire, ugy a hónokat ugyan- 
'.ott váltjuk vissza, ahol vásároltad. Kérünk te
hát, kedves evezős Bajtársunk, hogy tőled tel
hetőén támogass bennünket, mert meggyőződé- 
‘sem, hogy a Szept István-hetében Cendetendő 
eu/ó.pai bajnokságra minden magyar evezős kö
telességének fogja tartánt ügyünket azáltgl tá
mogatni, hogy belép.fi-jegyét megváltsa.

Támogatásod egybén egy akaratnyilvánítást 
■ jelent a .mcKrcntfezés melleit, mely, esetben a 
hatóságok támogatására is inkább számítha
tunk."

Midőn. még kérünk Téged eszméink ter jesz
tésére, maradunk sportbaráti szívélyes üdvöz
lettel: Kallimoda Ferenc, a MESz igazgatója. 
. A bópok vásárolhatók: a Mokfár budapesti 
összes .fiókjainál, a lapok kiadóhivatalinál, ar 
evezős egyleteknél és a Szövetség helyiségében.

X Elmarad a Balatoni Turáni és a Balatoni 
Cslllagtura. Ezt .közli velüpk a KMAC, amriy 
B nevezések elégtelenségével indokolja a verse
nyek elmaradását.

X Oláh György — amatőr. Az amatőr 
fitfballszövetség kövön nyomott hivatalos 
közlönye érdekes kommünikét kazal. Azt 
olvassuk, hogy Oláh György, a Budai 11 
jói ismert kemény hátvédjét az alszövplségi 
ámatőrzsiirí legutóbb tartott ülésén ama
tőrré nyilnánilottq. Szabad rpozgésát azon
ban annvihan korlátozta az amatargsüri, 
hogv a játékos csak a 33 FC részére igazol
ható.

JLÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A vasárnapi program három futám ’ kisebb 
mezőnye miatt mérsékeltebben sikerült. A nap 
főszámát Livorno végig vezetve nyerte a finis
ben nagy erővel támadó, de kissé megkésett 
Pálma ellen. Kisebbszérii meglepetést okozott 
Felka győzelme a verhetetlennek hirdetett 
Avanti ellen A két handicapbán' már nagv- 
szerir mezőnyök indultak, az ötödik fuíaniot 
Maris könnyen, a hatodikat Csiesóné biztosan 
nyerte. Részletes eredmény a következő:

1. FUTAM. 1. Horthy J. Sáfáp (2) • Csapiár. 
F. m.: Csibész, Árosa. Tót.: 10:25. IT. FUTAM.
1. Magvary-Kosa-i J. Fegycteni (2) Weissbach.
2. Sóskifli (10) Klimscba. F. m.: Mesélő. Le- 
áyes, Robinson; Jollv. Tol.: 10:27, 17, 36. IK. 
FUTAM.-1. Mr. C. Wood IJvorno (2) Séjbál.
2. Páltaa (3) Gutái. 3 Suta (4) Weissbach. F. 
Pl.: Tékozló, Pici, Nanlemente, Perljpax; Tq.L: 
10:31. 13, 12, 14. IV. FITTAM. 1. Schiffer M. 
Feiko (2 és fél) Blackburn. 2. Avanti (3 WÍ) 
Se ihat F. m.: Honvéd, Neplun. Tót.: 10i3t. V. 
FUTAM. 1. Gertster K. Maris (3) Sejbal. 2. 
Arme Gredl (2 és fél) Klimscha. 3. Barátnő (61 
Vrabel. F. m.: Africantis, Mulatós. Urfl, Búza
virág, Reprls, Százszorszép. Vadvirág. Pá'jta, 
Orpheus. Keszkenő. Tol.: 10'70. 23, 17 , 30. —
VI. FUTÁM. 1. IssekülZ Gy.-né Csiesóné . (3) 
Gosztonvl. 2. Herbstzeitlose (4) Klimscha. ,3. 
Relly (10) Weissbach F. m.: Coqtiin, Ralió, 
Veritv. Szittyádéi', Pálinka. Tamerlan, Beauri- 
vage, Lesbin. Tót.: 10:38, 21, 17, 18.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyeit közelebbről ér

dekeltek' bennünket, mert több lovunk .vett 
részt bennük. Lovaink közül Rendes a níp 
fŐszárnóban második lett, ugyanott Díva holtver
senyt futott Ormond dal a harmadik helyre. 
Helvezve*  voltak még Habart és Pervesztes is.

RéMlotes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Grey hope (3) Szilágyi. 2. 

MsraÜo (2 é« fél) Sffcbó L. «. 3. Erika.-46) 
Dóezi. F- m.) Dudu.. Cár nevűi, San Mavtino. 
l<etri,e Rbse. Tót - 10:33, 11. 11. 12. — IL.FÜ- 
TAM, 1. Vllja (2 és fél) Balog. 2. Pali Ma|l 
(8:10) Gulyás B. F. m.: Labanc, Balhlna, Ja- 
roslaw. Cyprienne. Tót : 10:32, 18, 13. -A HL 
FUTAM. 1. Sfar (pari) Gulyás B. 2. Anubis (4) 
Szilágyi. 3. Hnbnri (4) Teltschlk. F. m.: Pás de 
Calals. Prohlem, Tourtereau, Monarch. Tót.; 
10:10. 11. 11. 11. — IV. FUTAM. 1. Erika U. 
f6) Kréut. 2. Rendes (5) Csfita. 3, Díva (5) 
Teltschlk és Ormond (3) Szabó L. H. hóltver- 
senvben.- F. m : First Start Honpolgár. Tj» 
hanv, Pbönh. Rek. Tol.: 10:103. 20, 17, 14, 12. 
- V- FUTAM. 1. Waldfee (pari) Tóth B. 2- 
Szigetvár (5) Hntmetschfllger. F. m : Sámson, 
Pan, Tombola. Tót: 10:23. 15, 25. — VI. FU
TAM. 1. Ode (31 Kasrián F. 2 Colonel (10) 
Botko. 3. Pervesztes (10) Tóth A F. m.: Kazla, 
Tá'ilighl, Orkán, Hermla. Sovcana, Bcllalór, 
Barmaid, Maximum II Tói.: 10:40. 20. 58, 28.
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