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Halálos csempészharc
a magyar-osztrák határon

Soríiizzei ieteritettek a határőrök egy borcsempészt
Szombathely, aug. 27,

Drámai mozzanatokban bővelkedő, csem
pésztragédia történt a vasárnapra virradó 
éjszakán a magyar területen lévő Kopháza 
és az osztrák területen lévő Fülek között, a 
magyar-osztrák határ mentén.

A csempésztragédia halálos áldozata Mile
tics Ferenc fülesi birtokos, aki kilenc ottani 
társával együtt azért jött át magyar terü
letre, hogy

Kopháza községből bort csempésszenek 
át a határon. A nagymennyiségű bort rejtő 
hordókat szénával borított szekérrel akar
lak Fülekre vinni.

Éjfélre járt az idő, mikor a csempészek, 
akik elindultak a határ rejtett utjain ke
resztül. Valószínű, hogy

az osztrák vámőröket már előzőleg 
értesítette valaki,

hogy nagyszabású borcsempészés készül, 
mert a vámőrök órákkal előbb elrejtőztek 
már a sötét éjszakában a határmenti bok
rok között és ott leselkedtek türelmesen.

Amikor a bort szállító szekérrel a tíztagú 
csempésztársaság arra a helyre ért, amely 
a határőrök búvóhelye volt, a csempészek 
egyike

észrevette az éjszaka sötétjében meg
villanó fegyvereket.

A következő pilnnatban az osztrák határ
őrök rajvonalba fejlődve igyekeztek körül
fogni a csempészeket, akik gazdátlanul 
hagyva a szekereket és rajta a nagyértékü 
bort,

rohanni kezdtek visszafelé.
Az osztrák vámőrök ismételten Állj!- 

kiáltásokkal igyekeztek a csempészeket meg
állásra bírni, de azok tovább menekültek.

Ekkor hirtelen
aortUz dördült el

a sötét augusztusi éjszakában. A csempé
szek vezetője, Miletics Ferenc több golyót 
kapott a hátába és a következő pillanatban 
hangos jajkiáltással esett össze.

A többi csempész társuknak megsebesü
li sét látva, abbahagyta a menekülést,

valamennyien sorba álltak és feltartott 
kezekkel jelezték az osztrák vámőrök

nek, hogy megadják magukat.
A vámőrök ezután le is tartóztatták őket.

Most szörnyű jelenet következeit. A véré
ben fefrengő MHcticn látva, hogy a vám
őrök elindulnak az elfogott emberekkel, 
hörgő hangon kezdett könyörögni, hogy ne 
hagyják magára. Mikor pedig a határőrök 
megálltak egy percre és tanakodni kezdtek, 
Miletics a társaihoz fordult és

zokogva rimánkodott nekik, gondoskod
janak arról, hogy a fiilekl pap kimen

jen hozzá.
mert nem akar meghalni anélkül, hogy meg 

gyónjon és föl ne vegye az utolsó kene-

A szivettépő jelenet hatása alatt az elfo

gott csempészek kérlelni kezdték a határ
őröket, hogy ne hagyják magára a haldokló 
társukat, hanem teljesítsek utolsó kívánsá
gát. A határőrök erre ismét tanakodni kezd
tek, majd

parancsot adtak a csempészeknek, hogy 
azonnal induljanak cl előttük, 

csupán annyit tettek meg, hogy Milcticsre, 
aki időközben elvesztette az eszméletét, he
venyészetten egy rongyos pokrócot dobtak.

A kilenc elfogott csempésszel virradatkor 
értek Fülekre a határőrök és ott hosszasan 
vallatták őket. Reggel öt óra volt már. ami
kor a csempészek kihallgatását a határőrök 
befejezték. Csak azután tettek jelentést fö-

Adómentes birtokot adományozott 
vasárnap a német kormány 

Hindenburgn ak
A tannenbergi csata évfordulóján rendezett nagy Ünnepségen 

adták át az adománylevelet
Berlin, augusztus 27.

f.t Hétfői Napló tudósítójának telefon je
lentése.) Vasárnap nagy ünnepségeket ren
dezlek a tannenbergi csata évfordulója al
kalmával. A tannenbergi emlékmű volt az 
ünnepség színhelye, ahol

hatalmas tömeg gyűlt egybe.
Az ünnepségek középpontjában álló Hinden
burg elnökön kívül ntl volt az egész biro
dalmi kormány, a vezérkar, valamint a dip
lomáciai testület.

Az első beszédei Knch tartományi elnök 
mondotta, aki Hindenburgot, mini po
rosz erdő nagy öregjét" üdvözölte. Ezután 
Ciöring porosz miniszterelnök beszélt s sza
vainak befejeztével Hindenburgnak

adoftiánylevclet nyújtott át, a birodalmi 
elnökre ruházza át a Inngcnaul birtokát 

és a preussenwaldl erdőséget.
Ezután Hitler kancellár beszélt. Megemlé
kezett a tannenbergi csata nagy napjáról, 
majd kijelentette. hogv Hindenburg neu- 
deki birtokát, éppúgy mint

a most neki adományozott birtokokat 
mentesíti minden kffztehcrfől, mindaddig, 
amíg az elnök, vagy férfilcszármazoftjai 
egybekapcsolják a birtokokat a Hinden

burg névvel.
Végül Hindenburg elnök lépett b szónoki 
emelvényre s elfogódotl hangon emlékezett 
meg az elesett bajtársakról, majd Vilmos 
császárról, akinek bizalma annakidején 
Keletporo57országba szólította őt. Ezután 
igy folytatta:

— Nem érdemeimre való tekintettel fo- 

löttcs hatóságuknak arról, hogy
egy sebesült csempészt otthagytak a ha

tár közelében.
Mielőtt azonban Miletics segítségére indul
lak volna, először arról gondoskodtak, hogy 
a szekéren ottmaradt boroshordókat beszél- 
litlassák Fülekre.

Időközben a községben elterjedt a hire 
annak, hogy sortűz nőit a határban és hogy 
az egyik fiileki birtokos halálosan megsebe 
sült. A község lakossága izgatottan gyüleke
zett az utcákon és

Miletics hozzátartozói jajveszékclve 
mentek a vámőrségre, 

hogy a család lejének sorsa iránt érdek

gadom el ezt az ünneplést, hanem azért, 
mert annak szimbólumát látom benne, 
hogy

mily elszakíthatatlan kötelékek fűznek 
engem s családomat uz ősi porosz föld

höz.
Hindenburg ezután hazaiért Neudeckbe, míg 
Hitler Adolf repülőgépen útnak indult a 
niederwaldi emlékműhöz, ahol ugyancsak 
nagy ünnepséget rendeztek.

Hitler:
Hazugság, hogy mi hábo
rúval fenyegetődzUnk
Hüdesheimből jelentik: Niedenvald rajnn-

Ausztria függetlenségét garantáljuk
— mondotta vasárnap a francia miniszterelnök

Párls, alig. 27.
M Hétfői Napló tudósit ójának telefon jelen

tése.) Daladicr miniszterelnök c bélre minisz
tertanácsot hívott össze, amelyen

a Dunamcdcncc-kérdést Is tárgyalni fogják.
A Tc.mps legújabban cikksorozatot kezdett, 

amelyben a Tardien terű újjáélesztése mellett 
foglal állást

Szükséges, hogv Franciaország résztvegyen a 
kózépeurópai gazdasági helyzet helyreállításának 
munkálataiban — írja a Temps, majd megálla
pítja. hogv Franciaországnak nemcsak Angliát 
sikerült meggyőznie a Tardieu-lerv helyességé
ről c . arról. hogv < <ak igv oldható meg 
Ausztria teljes függetlensége, hanem az összes 
dunai államokat n, 

lődjenek. Mikor pedig megtudták, hogy 
megsebesülve maradt a határszéli bokrok 
között, hosszasan rimánkodtak, hogy en
gedjék meg nekik a haldokló ember haza
szál litását.

A vámőrök felügyelete mellett azután sze
kérrel indultak cl a határnak arra a pont
jára, ahol az éjszakai véres esemény történt. 
Milcticsbcn még volt élet, amikor feltették 
a szekérre,

útközben azonban n nagy vérveszteség
től ktszenvedett.

Fülek község lakossága összegyülekezve 
várta Miletics holttestét, amelyet a temető 
halottas házába szállítottak.

menti városban vasárnap hatalmas Saor-ünnep- 
ség volt. Az ünnepségen

Hitler kancellár nagy beszédet tartolt
s elmondotta, hogv 1935-ben népszavazás utján 
kell dönteni a Saar-vidék hovatartozásáról. Csak 
egy lehetőség van a népszavazásnál és ez az; 
vissza Németországhoz!

Senki közlililnk nem akar uj háborút
— mondotta Hitler. — Amit azonban a mi né
pünk alkotott, az a mienk. Franciaországgal 
hajlandók vagyunk gazdasági téren megegyezni 
s szeretnénk mindent békésen elintézni, de a 
Saar-vidékről nem mondhatunk le.

Hazugság, hogy ml háborúval fenyegető 
tünk,

ml n békét mindenekfölött szereljük.

Igy elsősorban Magyarországot és Ausztriát.
Daladier miniszterelnök egyébként vasárnap 

a francia német határra utazott s megtekintette 
a keleti határvidék erödílménv-niunkálalail Az 
uj-ágiróknak. akik . Ikis. rt. k út jára, érdekes 
nyilatkozatot adott. Kijelentene, hogv Franci,i- 
országnak ügyelnie kell, hogv érvényben marad
janak azok a határ ázatok, amelyeket nz európai 
nemzetközi élet törvényes szervei: a Népszövet
ség és a hágai döntőbíróság megalkottak.

Ezek a szervek meghatározták Ausztria po- 
likal és gazdasági függetlenségét Is. ml pe
dig el vagyunk szánva, hogy ezt a függ?! 

knséget garantáljuk
fejezte be nyilatkozatát a francia miniszter, 
elnök.
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Gömbös vasárnap
Za»aí»an Járt> személyesen 
akar a üégkársujtotta Badacsony- 

vSdék segítségéről gondoskodni
A miniszterelnök Gyömöroy főispánnál

Zalaegerszeg, aug. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjc 

lése ) Gyömfírey György. Zalavúrmegye fő
ispánja szombaton Eszterházy Móric gróf
nak. Tapolca képviselőjének és Darányi Kál
mán miniszterelnökségi államtitkárijuk ki

végigjárta IbiducKony környékén ■ jég
kártól siijtott vidékeket.

Huszonöt község határát, körülbelül hét
ezer holdat vert el a jég és ezen a vidéken a 
lakosság a legnagyobb nélkülözések elébe 
néz.

A főispán minden községben meghall
gatta u károsult gazdákul és beszélgetett 

velük a segítés módozatairól;
A gazdák írásba foglalt memorandumokat 

nyújtottak át a főispánnak. A kormánytól 
az adók elengedését, a végrehajtások fel

Halálos autókarambolok 
sorozata Bécsben

Linz mellett halálragázolt az autó egy gyermeket

függesztését és kölcsön sürgős folyósítását 
kérik.

Szombaton késő cslig tartott Gyömörey 
főispán körútja, amely után a főispán a 
Zalaegerszeg közelében levő birtokára, Inta- 
pusztára utazott.

Vasárnap reggel Gömbös Gyula minisz
terelnök autóval Inta-pusztára érkezett 

és az egész napot olt töltötte.
A miniszterelnök magánlátogaláson volt a 
főispánnál, de ezt az alkalmat arra is felhasz 
nálta, hogy vele a jégkársujlott vidék meg
segítéséről tanácskozzék. Gömbös átvette az 
egyes községek lakosainak a memorandu
mait, mert

•zenié! vesen akar a sürgős ■«><««taógr/u 
gondoskodni.

Vasárnap este a miniszterelnök visszatért 
a fővárosba.

ahonnan azonban gyógyultan eibocsájtották.
Berelvásné a tébolydából való elbocsájtása 

után újabb pert indított férje ellen a ebben 
előadta, hogy az elmegyógyintézet lakója volt, 
amikor a tartásdíj összegében megállapodás lé’ 
tesült férjével, ö azonban nem fogadja el ezt a 
megállapodást, mert férje fizetése

meghaladja az évi 20.030 pengőt 
s ennek megfelelően havi 500 pengő tartásdijat 
követel tóle.

A férj ezzel szemben kijelentette, hogy 
jövedelme jóval kevesebb, 

mint amennyit volt felesége feltüntet s ő az 
egyessógben megállapított tartásdijnál nagyobb 
összegeket fizetett ki nem egyszer neki. Kéri a 
bíróságot, hogy a keresetet utasítsa cl.

A törvényszéken dr. fíajkay bíró

Bécsi magyar zsebmetszőket 
fogott a rendőrség

Ravasz trükkel fosztottak ki egy bankigazgatót
Bécs, aug. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele főnjeién 
lese.) Egy magyarokból álló hírhedt zsebtolvaj 
társaság iizelmcit nyomozta ki a bécsi rendőr
ség. A zsebtolvajoknak sikerült utolsó percben 
elfogatásuk elöl megszöknék Becsből, de

részben a határon, részben Budapesten 
mégis csak kézrekeriiltck.

A hírhedt zsebtolvajok rendkívül ügyes, ötletes 
trükkel emelték ki legutóbb egy bécsi bank
igazgató pénztárcáját. Meglesték, amint a bank
direktor

tízezer sehllllnget
vett fel egyik pénzintézetnél. Utána lopóztak, 
s mikor az utcára ért, az egyik zsebtolvaj hír- 
idén elvágódott előtte. Epilepsziás rohamot

Szerelem — 
sötét verem

HtTFOÍnino
'* keresztrejtvény ver-
v senyének

2. sz. szelvénye.
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holnap, kedden tárgyalja az érdekes pert 
s a tárgyaláson sor kerül a volt házastársak ki
hallgatására is.

színlelt, miközben társai odasiettek hozzá, 
hogy segítségére legyenek. Az. epilepsziás ember 
vergődésére óriás tömeg gyiit össze az utcán s 
ezalatt a zsebtolvajok

kilopták a bankdirektor zsebéből tárcáját, 
amelyben tízezer schilling volt.

A bécsi rendőrség megállapította, hogy
■ bankdlrektor Itlrcs magyar zsebtolvajok 

fosztották ki:
Salamon Ármin, Pollák Imre, Weiser Géza és 
Fülöp Károly. A zsebtolvajok közül Salamont 
és Pollákot Hegycshalonmmnál a határon si
került elfogni, míg Weiserről és Fütöpről azt 
az értesítést kapta a bécsi rendőrség, hogy 
Budapesten tartóztatták le őket.

Bécs, ngusrtus 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése ) Súlyos közlekedési baleset történt Bécs
ben a Wilhclminestiasse és a Kulmgasse sar
kán. Ludwíg Adanutz motorkerékpárján ke
resztül akart menni a Wllhelminestrassen, mi
kor a teljes erővel vágtató Kari Prunauer bi
ciklijével nekirohant. Adamolz ki akarta ke
rülni az összeütközést, félreforditotta a motort, 
amelv a járdára fölszaladva, a ház falának 
ütközött.

A hlclkllntn az úttestre repült, n motor- 
blclkll ulasn pedig a falhoz vágódott, két 

másik Járókelővel együtt, 
akiket a mntorblcikll sodort magával. Mind a 
négyen eszméletlenül terültek el és a járókelők 
hívására kiszálló mentőautó súlyos sérülések-; 
kel .szállította őket kórházba.

Ugyancsak súlyos molorbicikli-szercncsétlen- 
ség történt a Laxenhurgerslrassen,

A
amelynek I soíTőr

400 vágón debrecenkőrnyékí buzáf 
vásárolt egy svájci tőkecsoport

Újabb 700 vágón tiszántúli
Debrecen, aug 27.

A Debrecenben megalakult Tiszántúli Gazdák 
Értékesítő Szövetkezete néhány hét óta tárgya
lásokul folytat egv nagy svájci tőkecsoporttal, 
amely in.igyar búzát akar vásárolni.

A tárgyalások most eredményre vezetlek: 
a svájci tőkecsoport megvásárolt négyszáz 

vágón debrecenkörnyéki búzát.
Az üzletel már végleg lekötötték és a szövet

kezel már kiviteli engedélyt is kért a kormány-

A balatoni bor és szőlő ragyogó ünnepe
Göre Gábor prásfiája, fovasbanddrium ás körmagyar 

a balatonfüredi ünnepen
Balatonftlred, aug. 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjelen 
lése.) Ragyogóan szép, napsütéses Időben nyi
tották meg vasárnap a balatoni bor. és szőlő- 
belel. A Halálon körül mindenütt ünnepségek 
zajlottak Budapestről, a Dunántúlról és az 
Alföldről filléres vonalok hozták a rengeteg 
publikumot,

egyedül Balntonfilrcdre ötezer látogató 
Jutott.

Itt. Füreden Kdllay Miklós földmivelésügyi mi
niszter képviseletében Harcsa Ernő államtitkár 
üdvözölte a megjelenteket, megköszönte a Ma
gyar Szőlőbirtokosok Országos Szövetségének 
a boriiét megrendezéséi és ezzel megnyitotta n *

Mennyi tartásdij jár a tébolydá
ból elbocsátott feleségnek

Egy nagy iparvállalat igazgatójának és elvált 
fe eségéneh érdekes perében holnap dönt a bíróság

Érdekes pert tárgyal holnap, kedden a buda
pesti törvényszék. Arról kell döntenie a
bíróságnak, hogv

menüs 1 fartú«dlj Jár a tébolydából elbocsáj- 
totl feleségiu tk,

akit b rói Bélét vála zl< II n ár el férjétől
R"1 Aladár egyik legnagvobb magvar 

’l .........................  xött
válóper Indult,

Amelyben elhangzott a jogerős bírói ítéleti a

halálos áldozata Is van. Marschall Friedrleh 
motorkerékpárjával nekirohant egy teherautó
nak. A karambol következtében

Marschall sebeibe belehalt.
A Mariahilferstrassen Franz Schoderböck 

szintén motorkerékpár-szerencsétlenségnek eseti 
áldozatul. Schoderböck motorkerékpárjával

egy villamosnak szaladt neki, 
földreziihant s életveszélyesen megsebesült.

Linzből is halálos kimenetelű autóbalesetet 
jelentenek. Josef Haigl, a linzi villamostársa- 
ság sofTőrje teherautójával Linz felé haladt 
mikor hirtelen egy kisgyermek ugrott az nutó 
elé Haigl hirtelen félreforditotta a kocsit, 
amely

egy utszéli fának szaladt, de a kisgyerme
ket is magával rántotta.

gyermeket holtan szedték ki az autó alól, a 
pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

A budapesti központi járásbíróságon érdekes 
munkaügyi perben hozott ítéletet Domby jó- 
rásbiró

Toronyi Eszter mint munkásnő állott Pap 
Miklós kelmefestő szolgálatában, ahol már 
hosszabb időt töltött és kifogástalan viseleté
vel, szorgalmával főnöke és munkatársai elő” 
a legmegbízhatóbb munkásnak bizonyult. Nem 
is zavarta semmi a főnök és alkalmazottja kö
zölt szükséges Jóviszonyt egészen addig, amíg 
a főnök felesége n leány szolgálatkész munká
ját félre nem magyarázta s

s meg nem gyanúsította azzal, hogy a 
főnökével bizalmas viszonyt tar! fenn.

Amikor a főnöknő egy alkalommal a leg 
határozottabb formában és sértő szavak kísé
retében vonla a leányt felelősségre, ez a tör
ténteket elmondta vőlegénynek, akit felkért, 
hogy járjon végére a dolognak és tisztázza a 
helyzetet a főnök feleségével.

A vőlegény meg is jelent a leány munka
helyén s amikor a főnök feleségét kérdőre 
vonta, ez nem is tagadta, hogy a leányra vo
natkozólag a sérlö kifejezéseket használta, sőt

busa eladásáról tárgyalnak
lói.

A svájci tőkecsoport és a Tiszántúli Gazdák 
Értékesítő Szövetkezete között tovább folynak a 
tárgyalások és minden remény megvan arra, 
hogy a közeljövőben még az eddiginél is na
gyobb üzletet kötnek le: a svájciak

még hélszóz vágón tiszántúli búzát akarnak 
vásárolni.

Ha ez az üzlet is létrejön, úgy szerencsésen 
megoldódik az egész Tiszántúl búza-problémája.

balatoni szőlő és borhetet.
A megnyitás után népviseletben felvonulás 

volt a faluból a telepre, lovasbandérium követ
kezeit. azután egy kocsira építve elvonult a 
publikum előtt Hőre Gábor legendás présháza. 
A fölvonulás után a telepen körmagyart tán
coltak. A publikum közöli feltűnt

Kánya Kálmán külügyminiszter 1*.
Siófokon, Földváron és Badacsonyban is ün
nepségek zajlottak le.

Badacsonyban a híres borpincékben 
megvendégelték a filléres gyorsvonatok uta
sait: alig akadt ember, aki ne borosfiaskóval a 
hóna alalt indult volna vissza a Balaton mel
lől.

házastársakat elválasztották egymástól. A váló
per befejezése után Berelvásné tartásdijat köve
telt férjétől s

beperelte n nagyvállalati Igazgatót.
A bíróság megállapította n féri tarlftsdlj-fize- 

lesi kötelezettségét, de az elvált házastársak idö- 
k 'zben egvességel kötöttek s eszerint körülbelül 
! '•» pengő havi tartásátjat kellett fizetnie llcret 
vas igazgatónak, volt felesége számára.

Időközben Berclvás Abdámét
•Imegyógy Intézetbe szállították,

Hűtlenség! gyanú öt fillér miatt
A törtöknek a felesége alaptalan féltékenylcedése 
ellen is meg kell védenie nöalkalmazottjái

POLITIKAI NAPLÓ
A miniszterelnök szófiai és ankarai uta

zásáról beszélnek most politikai körökben. 
Arról van ugyanis szó, hogy Gömbös Gyula 
miniszterelnök rövidesen ellátogatna Szó
fiába és Ankarába. Amint értesülünk, az an
karai látogatás Ilire nincs minden alap női 
kül, de szófiai vizitről nem volt sz.ó. Való
színű, hogy az ankarai látogatás a külügy
miniszter kíséretében meg fog történni.

♦
A Népszövetség, amely minden év szeptem

ber első hétfőjén tartja meg közgyűléséi, az 
idén a londoni konferencia anyagának feldol- 
gozhalása miatt szeptember 25-én ül össze. Ezt 
megelőzőleg szeptember 16-án kezdi meg ülé
seit a leszerelési konferencia, úgy, hogy ennek 
határozatai már a Népszövetség közgyűlése elé 
kerülhetnek. A Népszövetség mostani köz.gyülé 
sének tulajdonképpen nincs is programja, úgy, 
hogy az összegyülekezendő államférfiak inkább 
csak fesztelen megbeszéléseket fognak foly
tatni. Kánya Kálmán külügyminiszter vesz részt 
a magyar kormány részéről a Népszövetség ta
nácskozásán. de nincs kizárva, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök is kiutazik, hogy uz ősz- 
szegyült kormány-férfiakkal közvetlen összeköt
tetést találjon.

♦
A keddi és szerdai tiszai hajóút, amelv 

Széchenyi István gróf első tiszai hajóutjá- 
nak emlékünnepe is lesz, valósággal politi
kai esemény is lesz, mert hiszen a Tokajból 
kedden reggel, hajnali négy órakor elinduló 
hajón a képviselőház és felsőház nagy cso
portja vesz részt. Az emlék hajóidat Kállay 
Miklós földmivelésügyi miniszter rendezi, de 
a kormány tagjain kívül részlvcsz azon 
Fabingi Tihamér kereskedelmi miniszter is, 
mint akinek tórcája körébe tartoznak a 
közlekedési ügyek. A hajóút egyszersmind 
helyszíni tanulmányút is lesz; egyrészt a 
tiszai személy- és áruszállilási lehetőségek 
kiterjesztésére és intenzivebbé tételére vo
natkozólag, másrészt az árvízvédelem foko
zottabb lehetőségeinek megállapítására.

A hajóút első napjának végállomása 
Szolnok, a második napon pedig — ha a 
vízállás megengedi — Szeged lesz.

Közben magas vendéget kap a Lukács 
Béla nevű hajón utazó társaság: Tiszarof- 

megismételte a vőlegény előtt is, hogy a leány 
azért kapott öt fillér órabérjavitást, mert az 
ő urával viszonyt folytat.

Ilyen előzmények után a leány
azonnali hatállyal kilépett a szolgálatból 

és felmondási időre járó illetményei iránt 
pert indított a kelmefestő ellen, aki a kereset
tel szemben azzal védekezett, hogy

ő nem oka a felesége sértő eljárásának 
és kérte is a leányt, hogy ha nem akar tovább 
maradni, töltse ki a felmondási időt.

A bíróság kihallgatta a leány vőlegényét, aki 
a tényállást a fentieknek megfelelően adta elő, 
azzal a kiegészítéssel, bőgj’ a főnöknő az el
távozás után teltleg is bántalmazta a leányt.

A bíróság ezután Ítéletet hozott, amellyel a 
kelmefestőt a felmondási időre járó illetmé
nyek megfizetésére kötelezte. Az Ítélet meg- 
okolása szerint a főnök köteles a hozzátarto
zója részéről ért becsületsértő támadás ellen 
alkalmazottját megvédeni s mert ezt nem telte, 
joga volt az alkalmazottnak azonnal hatállyal 
felmondani. Ennek jogi következményeként sí 
alkalmazott felmondási időre járó illetményeit 
megfizetni köteles.

fon beszáll a bajóba Horthy Miklós kor
mányzó is, aki Csongrádig megteszi a hajó- 
utat, mert a kormányzó is rendkívüli érdek
lődéssel tekint a tiszai kezdetleges szállítási 
viszonyok kibővítése elé. Ha egyéb elfoglalt 
sóga engedi, Gömbös Gyula miniszterelnök 
is részlvcsz a hajóul egy részén, amelyen 
különben a miniszterelnökséget Darányi 
Kálmán államtitkár fogja képviselni.

— Állásvesztésre Ítélték a zalaapátl fő
jegyzőt. Zalaegerszegről jelentik: Winkler 
Márton zalaapáli községi főjegyző ellen a 
vármegye alispánja fegyelmi vizsgálatot in
dított. mivel a főjegyző a zalaapáli kultur- 
ház építésével kapcsolatban súlyos szabály
talanságot követeli el. A fegyelmi Ítéletet 
most hozta meg az alispán: vétkesnek mon
dotta ki Winkler Mártont többrendbeli hí
va!ali szabálytalanság elkövetésében és ezért 
a szolgálattól való fölmentésre Ítélte. Wink- 
ler ellen bűnvádi eljárás is folyamatban 
van.

— Újabb merényletre készülnek a brclngnel 
aulonómlsták. Parisból jelentik: A bretaguei 
autonomisták mindenképpen meg akarják aka
dályozni, hogy Arislide Briand emlékművét 
Brelagne-ban felállítsák. A Petit Párisién je
lentése szerint a bretagnei autonomisták beje
lentették, hogy erőszakkal is megakadályozzák 
az emlékmű leleplezését és a Briand-eniíckmü- 
vet a levegőbe röpítik.

— Semmi baja nem történt a kisfiúnak, 
akin áirobogott a vonal. Győrből jelenük: 
Hegyeshalom és Rajka község közölt a vas
úti sínen elaludt Mészáros Géza 12 éves 
pásztorgyerek. A győri személy vonat veze
tője későn vette észre a sínen alvó kisfiút 
és amire fékezni tudott a mozdony és négy 
vágón átrobogott a gyereken. Kihúzták a 
vonat alól a kisfiút, aki akkor ébredt fel és 
csodálatosképpen semmi baja nem történt.

— Leütötte a szeretőjét. Pestszentlfírtncrn, 
a Csnba-ulca 38. szám alatt élt együtt Répa 
Béla 43 éves kőműves Úri Kovács Ilona 28 
éves leánnyal, akire a kőműves állandóan fél- 
tékenykedett. Vasárnap este is szóváltás tá
madt közöltük, mire Répa Béla egy husánggal 
leütötte a leányt, aki eszméletlenül esett össze. 
A mentők súlyos állapotban szóllilotlók a 
Szent István kórházba. Répa Bélát előállították 
a rendőrkapitányságra.
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Bosszúból szétromboltál! 
a betörök Medgyessy Ferenc 

kúriai biró lakosát
Bravúros nyomozással oltogták a be’öröket és kűzre- 
kerun az orgazdájuk, egy dúsgazdag dór utcai kereskedő

'A főkapitányság detektivjei vasárnap két 
Veszedelmes betörőt fogtak és velük együtt 
kézrekerült az orgazdájuk is.

Medgycssy Ferenc dr. kúriai biró Akadé- 
inia-utca 5. sz. házban lévő lakásán négy 
nappal ezelőtt betörők járlak. A kúriai biró 
és családja nyaralni volt. Ezen a napon 
hazaérkeztek és megdöbbenve fedezték fel a 
Jbetörőjárás ny’omait. A betörők

csak szőrméket vittek magukkal, 
leszaggatták a kabátokról és bundákról a 
ázőrmegallérokat is, viszont semmi mást nem 
vittek cl. Nem nyúltak hozzá a kúriai bíró 
ékszereihez sem. A betörők kizárólag a szőr
mére „vadásztak", minden mást otthagytak, 
ellenben

vandál pusztítást végeztek a lakásban: 
0 szalón és az uriszoba bútorait megrongál
ták, a szőnyegeket késsel széthasogatták és 
értékes régiségeket törlek össze.

A rendőrség megindította a nyomozást és 
r detektívek dolgozni kezdtek. Á rendőrség- 
#iek régi tapasztalata az, hogy

egyes betörők és orgazdáik különféle 
holmikra specializálják magukat, 

egyik csak ékszerre, a másik csak szőnyegre 
vagy ruhafélékre utazik. Skelen János, a 
betörési szakcsoport egyik ügyes deteklivje 
megtudta, hogy Báliméit Mór dob-utcai ke
reskedő, aki nyilvántartott régi orgazda. 
szórmecladással foglalkozik, Nyomban arra 
gondolt, hogy

Scheyer József fasiszta
vezért letartóztatták

A hosszú cimU szövetkezet vezérigazgatójának 
furcsa Üzletei óvadékkal, automatával, város
házi „összeköttetéssel-% vendéglővel, csalással 
— és letartóztatással

Vasárnap délelőtt egy sokat szerepelt fasiszta- 
Vf,zér, Scheyer József került csalás címén elő
zetes letartóztatásba a főkapitányságon. A 33 
e'rtendös Scheyer neve az utóbbi évek alatt 
íüriin szerepelt a nyilvánosság előtt. Jelenleg 
mint „szövetkezeti vezérigazgató" került össze
ütközésbe a büntető törvénykönyvvel és őva- 
déksikknsztások juttatták a rendőrségre.

Pár héttel ezelőtt a Podmaniczky-utca 53. 
alatt lévő vendéglőben megjelent Scheyer s a 
vendéglő különszobáját bérbevelte szövetkezet 
céljaira. Megállapodott a vendéglőssel és más
nap táblát szögezett ki a vendéglő ajtajára. 
• melyen a következő felirat állott:

„Hazafias és Nemzeti Alapon Álló Szállító
munkások Gazdasági Szövetkezete-.

A hangzatos cim alatt apró hetükkel tudatta, 
hogy a szövetkezet ideiglenes helyisége a ven- 
d^dMíei^aiKAvcndégK^ffH^hm^^

Pénteken a rádió 
közvetíti 
AZ ESKÜ-TÉRI

CASINO
FILMSZÍNHÁZ 
megnyitó előadását

Baumöl körül kell keresni az akadémia
utcai betörőket.

A detektív napokon át lesben állt a gaz
dag dob-utcai kereskedő lakása tájékán és 
rájött, hogy Letter Ödön és Keserű János 
rovotlmultu betörők jártak nála mostaná
ban. Figyelni kezdték a betörőket é.s fur
csa dolgok derültek ki. Letter és Keserű 
csak nemrégiben szabadultak a fogházból és 
pár nap óta

éjszakáról éjszakára nagy dáridókat 
csaptak nők társaságában,

tehát az volt a gyanú, hogy valamilyen be
törés révén pénzhez jutottak.

Letter és Keserű vasárnap megint elláto
gattak Baumölhöz. A detektívek behatollak 
a lakásba és együtt találták a társaságot:

éppen pénzen osztozkodtak.
A két betörőt és az orgazdát azonnal elő
állították a főkapitányságra, ahol azután 
mindent beismertek.

Kiderült, hogy Keserű és Letter jártak a 
kúriai biró lakáséin. Az volt a tervük, hogy 
csak az értékes szőrmclélékct viszik cl, de 
munka közben

föltámadt bennük a betörő gyűlölete 
a bíróval szemben,

bosszút akartak állni rajta és ezért rombol
ták széjjel a lakást.

A két betörőt és az orgazdát a rendőrség 
letartóztatta. 

feltűnően megnövekedett. A szövetkezet helyi
sége állandóan tele volt emberekkel, akik jó 
fogyasztóknak is bizonyultak.

Egy Íróasztal volt az egész berendezése a 
szövetkezetnek.

ott Scheyer foglalatoskodott, irathalmazba me
rülve s mindenkinek átnyújtotta névjegyét, 
amelyen szövetkezeti vezérigazgatónak nevezte 
ki önmagát.

Később derült csak ki, hogy a sok jelent
kező mind állást remélt a „vezérigazgató úr
tól". Természetesen

a híres fasisztavezér mindenkitől kisebb- 
nagyobb óvadékot vett fel

és ennek fejében biztosította őket, hogy titkári, 
pénzbeszedöi, könyvelői és egyéb állásokat 
nyernek nála.

A buzgó ember tevékenysége azonban nem 
állt meg itt. Amikor már jóbarátságha kevere
dett a vendéglőssel, vállalkozott, hogy eladja 
nz üzletét. A vendéglős ugyanis bangozlatt-i. 
hogv vidékre készül és ha jó vevő jelentkezik, 
átadja neki a boltot

Egyik nap megjelent a vendéglőben Scheyer 
társaságában egy ember, aki tárgyalásokat 
folytatóit a vendéglőssel és hajlandónak mu
tatkozott 3000 pengőért a vendéglőt berende
zéssel együtt megvenni. Mint később kiderült, 
ebből

a háromezer pengőből ezret Sehej-er föl- 
j vett és azt el Is költötte.
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pengő óvadékot, a többiektől 50—tOO pengős 
tételeket vett fel. Ezenkívül megjelent Márkus 
Sándor Rákóczi úti droguislánál is, akinek egy 
automata-készüléke van, amiből bizonyos ösz- 
szeg bedobása melleit gumivédőszer esik ki. 
Háromszáz pengőt vett fel Márkustól azon a 
cimen, hogy

kitűnő összeköttetései révén a fővárosnál 
elintézi,

hogy ezt a készüléket nz összes budapesti illem
helyeken fölszerelik. Természetesen a droguis- 
tót is becsapta. A károsultak végül is a főkapi
tánysághoz fordultak s a följelentések alapján 
került Scheyer a főkapitányságra.

Amikor utánanézlek előéletének, kiderült, 
hogy

ő volt az első, aki Budapesten fasiszta
pártot alakított.

Rákóczi Bélával, az ÉME egyik kivált Igazga
tósági tagjával együtt Budán a Zsigmnrul-utcá
ban alapítottak fasiszta pártot, később össze
vesztek, verekedésre, majd pereskedésre került 
a sor.

Később „Nemzet" cimen fasiszlairányu lapot 
indított, olt is knuciós alkalmazottakat vett 
fel, egv volt viceházmesterrel állt össze és

a házfelügyelőket és vicéket kezdte szer
vezni,

tevékenységük azonban csak a tagdíjak besze
désében merült ki.

Másféi évvei ezelőtt Scheyer Csehszlovák iába 
ment, az itteni büntetés elöl akart szökni, olt

Rendőri felügyelet alá 
helyezték a botrányt okozó 
pesti horogkereszteseket 
Este kilenc óra után lakásukon kéül faríózkodntok 
és rendszeresen jelentkezniük ke"! a rendőrségen

Vasárnap délelőtt hallgatták ki részlete
sen a főkapitányság politikai osztályán 
azokat a horogkeresztes fiatalembereket, 
akiket a szombat éjszakai tervezett tünte
téssel kapcsolatban előállítottak. Jelenleg 
több nemet horogkeresztes van Budapesten, 
akiket Hitler hivatalos lapja a Vülkischer 
Beobachter társasutazásával hozott Buda
pestre.

A Mcskó-párt néhány tagja tudomást 
szerzett arról, hogy a német vendégek 
szombaton a késő esti órákban az Angol 
Parkba mennek és elhatározták, hogy szim
pátia-tüntetést rendeznek tiszteletükre. Fá
ból horogkereszlet készilettek, azt bevonták 
szalmával és ugy tervezték, hogy amikor 
a nemetek elvonulnak a Rákóczi-ulon, 
meggyujlják azt. Ezzel egyidejűleg röpcé
dulákkal akarták elárasztani a Bákóezi- 
utat és Körutat. A Nemzeti Színház elölt 
mintegy húsz-huszonöt fiatalember gyűli- ; 
kezelt, de a németek elölt nem fejezhették ; 
ki szimpátiájukat, mert az eredeti tervtől 
eltérőleg, ütjük másfelé vezetett.

A rendőrség idejében tudomást szerzett a 
készülő tüntetésről és a Mosonyi-ulcai lak
tanyából teherautóval több rendőrt küldtek 
ki a Nemzeti Színházhoz. A javarészt

fiatalkorunkból álló társaság egy része 
megfutamodott

■í rendőrök érkezésekor, nyolcat azonban 
sikerült a hely színen elfogni. Az éjszaka 
folyamán

még három fiatalember került a rend
őrségre.

akik ugyancsak resztvettek a tüntetés elő
készítésében.

A tizenegy nácipárli Újpestről jött be a 
fővárosba, többnyire iparoslegények, de 
van köztük egy-ket tanuló is. Kihallgatá
sukkor elmondották, hogy senki néni biz
tatta őket a tüntetésre, ők maguk határoz
ták ezt el és ha a rendőrség szét nem ug- 
raszlja őket, a jövőben különböző helye
ken megismételték volna a felvonulást.

A rendőrségen érdekes határozatot hoz
lak az előállított fiatalemberek ügyében. 
Hetényi Imre dr. főkapitányhelyettes, a 
politikai nyomozó főcsoport vezetője ugy 
döntött, hogy nem helyezi őket letartózta
tásba, sőt rendörbiró elé se kerülnek, el
lenben sokkal súlyosabb büntetéssel sújtja 
az izgága fiatalembereket.

Elrendelte valamennyink rendőri fel
ügyelet alá helyezését.

Halálos szerelem
lehetne a legkifejezőbb címe a

Dübörög a föld
cimü csodálatosan szép filmnek. A kényes izlésii budapesti 
közönség és a szigorú kritikusok egyforma elragadtatással 
nyilatkoznak FRANK BORRAGE mesterművéröL

FÓRUM

A lejt csodása bb őszi utazás:

Mlsganyolorszánba 
.„pt .O-Pku .. OZEAIIIA ís SATUO 

október 8-22 vuLCtutiA es augustüs
pazar amerikai óceAnjárókkal

Spalato. Patras, Palermo, Nápoly, 
Algír, Gibraltár, Sevilla, Cor- 

dóba, Granada. Algeclras, 
Gibraltár megtekintésével

COSULICH L!NE
budapesti Irodái

Thttkllly-ut 2. Váci-utca 17.

lefogták és hosszabb ideig bebörtönözték. A 
mull óv őszén

vasraverve hozták Budapestre a Töreky 
tanács ele, 

ahol egv sajtóperből kifolyóan vonták felelős
ségre. Akkor fölmentették és azóta nem halla
tott magáról. Kiderült az is, hogy 1929-ben 
közveszélyes munkakerülés miatt öt esztendőre 
kitiltották a fővárosból.

Ez azl jelenti, hogy minden héten egyszer 
jelentkezniük kell a főkapitányságon, iga- 
z.olniok kell, hogv mivel foglalkoznak és 
minden uljokra vigyáz a rendőrség. Gyű
lésekre nem melleinek, párthelyiséget nem 
látogathatnak Este 9 óra után nem szabad 
eltávozniuk lakásukról. Abban az esetben, 
ha nem tartják be a rendőri intézkedést, 
első ízben harminc napi foloncházi elzárást 
kapnak, második alkalommal már

három hónapi elzárással sújtják őket
A horogkeresztesek lehorgasztolt fővel, szo« 
moruan vetlek tudomásul a rendőrség dön« 
lését, ami azt jelenti, hogy a jövőben poli
tizálás helyett komoly munkával kell töl
teni idejüket.

Tűz a Vöröskereszt 
kórházban Gázmaszkos 
tűzoltók oltották e! a tüzet 
— Eldobott cigaretta gyúj
totta te! a kórház mosodáját

Vasárnap délelőtt háromnegvedtizenegy 
óra tájban a Vöröskereszt-kórházból pince- 
tüzet jelentettek a központi tűzoltóságnak*  
Miákils tüzollóföliszt vezetésével a központi, 
az I. és II. kerületi tüzörségek vonultak ki 
a Győri-útra.

A tűz a pincében lévő mosókonyhahelyi
ségben keletkezeit. Itt mintegy háromszáz 
lepedő és ugyanannyi vánkoshuzat volt ki
teregetve szárítás végett. A tűzoltók érkezé
sekor a ruhancmüek mind lángban állottak. 
Nagy füst terjengett a pincehelyiségben, 

gázmaszkkal hatoltak be a tűzoltók
és egy sugárral kezdték meg az oltási mun- 

i kólátokat.
A könnyen égő nihanemürket már nem 

tudlak megmenteni a pusztulástól, de sike
rült a tűz továbbterjedését megakadályozni. 
Fé-lőrahosszat dolgozlak a tűzoltók s ezalatt 
sikerült a tüzet teljesen eloltani.

A betegek között is Ilire terjedt a tűznek, 
de szerencsére nem okozott nagyobb izgal
makat, mert

idejében megnyugtatták őket, 
hogv komolyabb veszélyről nincs szó.

A tűzoltók szerint a tüzet egy 
égő cigareftavég okozhatta, 

amelyet valaki meggondolatlanul a pince
ablakon bedobott.
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Duma Florica, a világosi 
boszorkány tiltakozik 

a temető felhantolása ellen
Elfogták a börtönből

Árud, augusztus 27.
f.l Hétfői Napló tudósítójától.) A niércg- 

keverő világosi boszorkány, Duma Florica 
• s társai bűnügyében a harminc nappal le
járt vizsgálati fogságot további egy hónapra 
meghosszabbi tollák.

Az ügyészség újabb öt simák a felhanto- 
l.isát rendelte cl, mert valószínű, hogy

azokban is a Duma Florica arzénjével 
meggyilkolt emberek fekllsznck.

Hétfőn exhumálják Rendes Jakab és fele- 
x gc világosi, Goda X’iktor világosi, Iiorbély 
Fái galsai < s Szügyi Mária világosi lakosok 
sírjait.

Rendes és felesége annakidején eladták n 
házukat Duma F lóri cáriak annak fejében, 
hogy az életük végéig eltartja őket.

Néhány hét inulva hirtelen meghalt az

kicsempészett levelét
öreg házaspár.

Szinte kétségleien, hogy a boszorkány 
arzént kevert az ételükbe. A védők eddig 
azzal érveltek, hogy

Duma Florica csak árulta a mérget, de 
senkinek sem adta be.

Most azt n védekezési előreláthatóan meg 
fogja dönteni a Rendes-házaspár fclbon- 
colása.

A fogházigazgató elfogott egy levelet, 
amelyet a méregkeverö boszorkány védőjé
nek akart a börtönből kicsempészni. A le
vélben méltatlankodik és kijelenti:

— Ml az,, már az egész falut ki akar
ják ásni?

Az újabb világosi exhumálásokat Joncscu 
dr. törvényszéki orvos vezeti.

Egész Európát behálózó
leánykereskedőbandát 

fogtak el Párisban 
Formailag házassá
got kötöttek az elcsábított nőkkel a veszedelmes banditák

Páris, augusztus 27.

(A Hétfői Napló tudósítóidtól.) Hírhedt 
nemzetközi lcánykereskedöbandál tartózta
tott le a párisi rendőrség. A banda vezére 
az olasz Dlanoato, aki Európa csaknem min
den országában megfordult már,

rgy nagystílű betörés kapcsán került a 
rendőrség kezére.

Kihallgatása során beismerte, hogv körül
belül 280 000 frankot szerzett betöréseiből, 
• főfoglalkozása a leánykereskedelem volt, 
oinelyot jól megszervezett bandájával az 
egész világra kiterjesztett.

Vallomása alapján ldartózlalták a banda
másik vezetőjét, /.ellopanit is, aki Brüsszel- rültek.

ben tartózkodott. A banditák Franciaország
ban, Olaszországban, Spanyolországban, 
Hollandiában és Németországban állan
dóan űzték a leánykereskedelmet, áldoza
taiknak házasságot Ígérlek és azt

pro forma meg is kötötték, hogy hatal
mukba kerítsék az elcsábított nőket.

A banda két vezérét a letartóztatás előtt 
pár nappal, a hágai pályaudvaron is elfog 
ták, mert már akkor is felmerült az a 
gyanú, hogy leánykereskedelemmel foglal
koznak. Bizonyítékok híján azonban sza
badon eresztették ők*t  és innen menekült a 
két veszedelmes nemzetközi kalandor Pa
ris felé, ahol most mégis rendőrkézre ke-

Ren dőrségi repülőrazzia
az álhirlapirók ellen

Delek! ivek
mzziáznalc a bankok As vállalatok előszobáiban és közgyűlést 
termet elölt Toloncházba csukják a notórius álhirlapirókai

Most, hogy a TretHna-űgy hullámai foglal- 
kozlatlák a közvéleményt, előtérbe került egy 
másik, régi probléma is: az álhirlapirók prob- 
Lmája, amelynek ügyében

a rendőrség most Igen érdekes és erélyes 
intézkedésre készül.

'Az álhirlapirók mcgrendszabályozásónak kér
dése ezelőtt pár hónappal vetődött fel először 
komoly formában a miniszterelnökségen. Több 
kunk és nagyvállalat részéről sorozatos pana
szok érkeztek, hogy kétes exisztenciáju egyé
nik jelennek meg, magukat hírlapírónak adják 
ki és különböző ürüggyel, lerrorisztikus visel 
kedéssel pénzt igyekszenek kicsikarni. A mi
niszterelnökségen tanácskoztak erről a kérdés
ről, majd

a rendőrséget éa az ujságlrócgyrsülclel la 
bevonták a megbeszélésekbe.

Hosszas tanácskozások kezdődtek nrravonalko- 
zónn, hogyan lehetne megszabadítani a köz
gazdasági eletet ezektől nz élősdiektől.

A rendőrség bizalmas nyomozást végzett és 
bosszú listáját állította össze azoknak a 
ruglap-szerkeszlőknek, tipikus álhlrlap- 

troknak az életéről.
akik mostanában oly gyakran tűnnek fel kü
lönböző helyeken.

Kezeknek a kétes egyéneknek egy része 
olyan intézményeknél, hivatali helyiségekben is 
megfordult, ahol egyébként semmi keresni

A strandfürdők
Üvegköves rézgyűrűket adott el
brillliánsköves aranygyűrűk helyett egy elegáns fiatalember

Több uriasszony feljelentésére különös trük
kel s/élháim-skodó csalót kelésnek a budapesti 
főkapitányság d< teklivjei.

Mai régebben is nyomozás indult flatnleinbc- 
i'k ellen akik kapualjakban elegáns hölgye
ket szólítanak meg és egy egy tetszetős külsejű 
ékszert.

csillár
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valóink nem lenne. Megállapították, hogy töb- 
ízen közülük

csalás é» sikkasztás elmén jelenleg Is kö
rözés alatt állanak,

szóval nem sajtóügyből kifolyólag, hanem kö
zönséges bűncselekmények miatt kerüllek ősz- 
szeiitközésbe a hatósággal. Amikor a rendőr 
ség alapos és lelkiismeretes munkáját elvé
gezte, jelentést tett illetékes helyen

Mint jó forrásból értesülünk, az álhirlap- 
irók megrendszabályozásnnak egyik legmegfe- 
lelőHi módját fogadták el és a legrövidebb 
időn belül drákói szigorral kiirtják a zsaroló 
bandát. Ezentúl

a bankok és vállalatok közgyűlési termel, 
Igazgatósági előszobái 

nem lesznek olyan könnyen megközelíthetők a 
nemkívánatos elemek részére, mint eddig vol
tak. Ha egy banknál vagy vállalatnál alap
tőkeemelés vagy egyéb esemény történik, az 
igazgatóság tagjai alig tudtak befutni, meri 
a helyiségeket elözőnlötték az álhirlapirók.

A rendőrség repülArazzlákat tart éa Igy 
fogja megtisztítani ezeket a helyeket az áí- 

hlrlaplróktól.
Gondoskodás történik, hogy a jövőben csak 
hivatásos újságírók jelenhessenek meg ezeken 
a helyeken és a nyilvántartott, notórius álhir 
lapirókat megérdemelt helyükre juttatják: aki 
foglalkozását megfelelően nem tudja igazolni, 
toloncházba kerül.

gavallérjának 
hamis ékszerei

rendesen brilllánakővel ékített aranygyűrűt 
kínálnak eladásra.

Egyesek arra hivatkoznak, hogy nagy nyomor
ban vannak, ezért kénytelenek eladni az ék
szert. mások pedig burkoltan közlik a meg
szólított uriasszonyokkal, hogy ők rendkívül 
olcsón, kézalatt — esetleg nem n legtisztessége
sebb forrásból jutottak az ékszerhez és ezért 
módjukban All

■ «nagyértékfi gyűrűt44 már harminc-negy
ven pengőért odaadni.

A kapuidaltj árusoknak gyakran sikerült üz
letet kölni és az ékszert, ha nem is az ere
detileg kért áron, de

tlzenUt-husc pengőért eladni.
A boldog vevők rendesen már a legközelebbi 
ékszerésznél — ahova megbecsülteim vitték be 
a most vásárolt ékszert — megtud Iák, hogy 
nemcsak, hogy nincs hrilliánsból a gyűrű köve, 
de a gyűrű nem is aranyból, hanem 

egyszerű sárgarézből készült.
A jó megjelenésű, rendkívül elegáns fiatal

ember, akit a feljelentésekre most a detektívek 
keresnek.

újszerű trükkel férkőzik az urlasszonyok 
bizalmába

és adja cl hamis ékszereit. A magas, világos
szürke ruhát, fehérbetétes barna cipőt és fehér 
szalmakalapol viselő fekete fiatalember a ká
nikulai napokban rendesen u leglátogatottabb 

strndfűrdők jegypénztárainál jelent meg.
Beszédbe elegyedett a pénztárnál jegyért sor

ban álló hölgyekkel és a sorban hátrább állók
nak felajánlotta, hogy foglaljanak csak nyugod
tan helyet, ö előbb jut a pénztárhoz és najd 

megváltja az ő jegyüket is.
Az áldozatnak kiszemelt urihölgy rendesen 

örömmel fogadta a szolgálatkész fiatalember 
udvarias ajánlatát és miután megkapta jegyet, 

nem térhetett ki a jrt’öltözött úrral való 
megismerkedés elől.

Beszélgetés közben az udvarias fiatalember, 
aki rendesen Szabó János. Kovács István vagy 
más szürke néven mutatkozott be, szóba hozta 
sulyos anyagi helyzetéi. A hölgy természetesen 
sajnálkozott, amire a fiatalember

zsebéből előhúzta az obiigát „brlillánsköves

Gróf Lázár Júlia harca 
a munkácsi polgármester 

milliós örökségéért
Hogyan osztották
fel néhai Méray Adám nagyértékü hagyatékát

Érdekes polgári per indult el Budapestről s 
jelenleg a beregszászi törvényszéket foglalkoz
tatja. Néhai Méray Adám dr., Munkács város 
utolsó magyar polgármesterének

hagyatékáért
pereskednek az örökösök.

Körülbelül két esztendővel ezelőtt hunyt el 
Véray Adám s

többmillió cseh koronát reprezentáló va- 
vagyont hagyott hátra. 

Ingatlanokból, értékpapírokból, készpénzből 
állott az örökség, melyet a munkácsi járásbí
róság jórészt az elhunyt polgármester testvérei 
és annak gyermekei között osztotta fel.

Méray Adám második feleségének, gróf 
Lázár Júliának az örökségnek ebből a ré

széből nem jutott semmi.
Az özvegynek eszébe sem jutott perrel megtá
madni az. ily módon felosztott örökségei. De 
akadt Magyarországon egy rokon. Stolnlczky 
Mária budapesti tisztviselőnő, akiről az örökség '

Rtsblási, sikkasztási 
és egyéb feüeieniéssel 
végződött egy nagy pesti 
szönyegtranzakciő mi történt 
ax éléskamrába zárt szönyegnagykereskedövat

Budapest szönycgkeresked’i körében nagy 
érdeklődéssel és izgalommal tárgyalják azt az 
affért, amely

egy jelentős szőnyegtranzakciót hiúsított 
ineg s most a rendőrség és ügyészség előtt 

fekszeuek az ügy aktái.
Dér János pesti szőnyegbizományos és nagy

kereskedő egy nagyobb üzleti tranzakció lebo
nyolítására állapodott meg Hörömpöli Lajos 
budapesti szőnyeggyártóval Újszerű magyar 
perzsaszőnyeget akartak forgalombahozni s a 
megállapodás az volt köztük, hogy

Dér fogja finanszírozni az üzletet, Höröm- 
pöll pedig bevásárolja az anyagot és elké
szíti újszerű perzsákat szőnyeggyártó

üzemében.
Az első négyzetméter szőnyeg csakhamar el 

is készült az üzemben s Dér János örömmel 
újságolta Hörömpöllnek, hogy a mintául át
vett szőnyegből töbhszáz négyzetmétert sike
rült eladnia különböző pesti nagy szőnyeg
kereskedőknek. Ezekutón Hörömpöli üzemében 
megindult a munka a lekötött szőnyegek elké
szítésére, de még mielőtt befejeződhetett volna 
és a megrendelt szőnyegeket leszállították,

nz anyagbeszerzés körül éles differenciák 
támadtak

a nagy tranzakció vállalkozói közölt s Dór János 
sikkasztásért bűnvádi feljelentést tett

Hörömpöli Lajos ellen. A feljelentés után Dér 
megjelent Hörömpöli szönyegiizemében és 
visszakövetelte tőle a szőnyeggyártáshoz vásá
rolt nyersanyagot. A szőnyegüzem tulajdonosa 
és a nagykereskedő között ebből parázs vita 
támadt majd hangos jelenetek, kiabálás kö
vette n azóharcot, amely odáig fajult, hogy

Hörömpöllék rázáelák Dér Jánosra nz 
üzem mellett lévő lakás éléskamráját.

Végül is rendőr érkezett. Dér János kiszabadult 
nz éléskamrából és magával vitte a szőnyeg
gyárfáshoz szükséges nyersanyagot.

Ezckután Hörömpöli
rablás és magánlaksértés 

dinén tett panaszt a rendőrségen Dér János 
ellen.

Tegnap megkezdődlek a kihallgatások a szo
katlan ügyben. Dér kijelentette, hogy őt rab
ló,sál nem lehet gyanúsítani, mert

Miit pénzén vásárolt anyagot vitette e! a

80 éves múltam, 
Mert

Igmándi
Minden héten egyszer,
Fél pohárral reggel.

aranygyűrűt* 4
és szomorú arccal jelentette ki, hogy még ezt 
nz értékes ékszert is, amit Hhalt nővérétől örö
költ, hajlandó lenne eladni.

Az áldozatnék rendesen megtetszik a szép 
kiállítású gyűrű és

megvette a fiatalembertől.
A gavallért természetesen nem látta többé, de 
rövid idő múlva megtudta, hogy szélhámosság 
áldozata lett, a gyűrű:

üvegkővel ékített réz.
Több hasonló tartalmú feljelentés érkezett a 

rendőrségre. A fiatalember személyleirása is 
megegyezik a feljelentésekben. A rendőrség most 
keresi a strandfürdők hamis-ékszer árusát.

szétosztásánál megfeledkeztek.
A tisztviselőnő édesanyja Méray Adám nő

vére volt, annakidején azonban nem tudtak az 
ö létezéséről s

a hagyatékból semmit nem kapott.
Stolniczky Mária ezek után pert indított a hat*  
gyaték egy részéért.

Amikor gróf Lázár Júlia tudomást »z erzett a 
fővárosi tisztviselőnő peréről, amelyben azt ál
lította, hogy az egész örökségfelosztás tévesen 
történt.

ő Is perbe szállt s most a tisztviselőnővel 
együtt harcol a hagyaték felosztásának 

megsemmisítéséért.
A beregszászi törvényszék most tűzött ki tár
gyalást a milliós hagyatéki perben s rövidesen 
dönteni fog árról, hogy Méray özvegye és nő
vérének gyermeke

milyen mértékben részesedik a nagy va
gyonból, 

amelyet egyszer már felosztottak a többi örö
kösök között.

szőnyeggyártó üzemből.
Magánlaksértést sem követett cl HörömpöRvel 
szemben.

Hörömpöli viszont ugyancsak
tiltakozott kihallgatása során a sikkasztás 

gyanúja ellen.
A kihallgatásokat egyelőre tovább folytatják 

a bűnvádi feljelentésekkel végződött nagy jtő- 
nycgtranznkció ügyében.

Százhúsz feljelentés egy 
csaló szinészpár ellen 
Végigcsalták egész Ausztriát

Gráz, augusztus 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Hosszas nyomozás után, vasárnap dél
előtt végre rendőrkézre került Sagmeistcr Te
réz 27 éves színésznő, aki bűntársával, Hulks 
Ferenc 38 éves színésszel egész sereg hiszékeny 
embert károsított meg.

Sagmeistcr Teréz társával együtt egész 
Ausztriát bejárta és közben

páratlanul nagyszabású csalást követtek el. 
Varrógópalkatrészckkel csapták be hiszékeny 
áldozataikat, csak utólag jöttek rá, hogy kö
zönséges csalás áldozatai és

értéktelen portékákat
sóztak a nyakukba hat, tiz, tizenöt schilling 
ellenében.

Rövid idő alatt
százhúsz feljelentést adtak be a szélhámos 

pár ellen,
akik körülbelül 30 000 schillinget csaltak ki a 
jóhiszemű emberektől.

— Állami gépjármüvezetőképző (sofőr) tan
folyam nyílik meg leszállított tandíjakkal a 
ni. kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intését 
kendében szept. 4-én c,le fél 7 órakor as inté
zet Budapest, VITT., Józscf-körut fi, szám alatti 
helyiségében. Bcirás naponta d. e. 9—1 óra kö
zölt az igazgatósági irodában.

— F,gy üveg ..Igmándl44 mindig otthon legyen, 
hogy ha MŰkaég van rá, gyorsan osgithvMon.
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l.
Ischlben. a császároméiban fényes eljegy- 

tési ünnepély volt: Matild főhercegnő, Fe
renc József unokája tartotta eljegyzését 
Croy Albert belga herceggel. .4 menyasszony 
huszonhét éves, a vőlegény harminchárom, 
Matild főhercegnő Ferenc József leányának, 
Mária Valéria főhercegnőnek és Ferenc 
Szalvdtor főhercegnek a házasságából szü
letett. A vőlegény Croy Károly József belga 
herceg és Rabiano Mária grófnő fia.

II
ünnepre készül a magyar irodalom, Her

ceg Ferenc, a kiváló iró a jövő hónapban 
>t: hetven esztendős. Herczcg Ferenc a 

csöndet, a visszavonultságot szereti, előkelő 
magányában, visszavonultságában csak mun
kájának él. Mindig kerülte az ünneplést. 
Akik azonban figyelemmel kisérik a ma
gyar irodalom eseményeit, nem feledkez
hettek meg erről a jelentős dátumról és 
szeptemberi születésnapjára országos ün
nepségeket készítenél: elő. Ilerczeg Ferenc 
talán csak innen, ezekből a sorokból tudja 
meg, milyen „merénylet'' készül magánya 
ellep,

III.
Baracs Marcell halálával elárvult a Ci

pói városi Kaszinó elnöki széke. Baracs 
Marcell! már eltemették és megkezdődtek a 
kombinációk az uj elnök személyére vonat
kozóan. Ki lesz az uj elnök? — ezt kérdezi 
mindenki. Különféle nevek kerültek már 
eddig is fogalomba. Végleges döntésre azon
ban egyelőre nem került sor. Valószínű, 
hogy hat hónapi intervallum következik és 
csak hat hónap múlva választják meg a ka
szinó uj elnökét.

IV.
Pár nap óta feltűnést keltő hir forog köz

szájon. sőt ilt-ott nyomtatásban is megje
lent. Arról szól ez a hir. hogy Károly ro
mán király feleségül veszi I.upescu asz- 
szonyt. A budapesti román követség sajtó
osztálya ezzel kapcsolatban most közli, 
hogy a hir nem igaz, légből kapott mese.

V.
A Nagymező-utcai Móniin Rotige az idén 

uj, nagysikerű revü-szériát kezd. Flaschner 
Ernő igazgató megint remek és újszerű öt
lettel vág neki az uj szezonnak. .4 szeptem
beri revünck ez a cime: Virágszüret. A te
hetséges Kellér Dezső irta a révül. fírodszky 
Miklós komponálta hozzá a remeknél-re- 
mekebb slágereket, a l.atabárok is szerepel 
nek benne. Valóságos meglepetés lesz Bu
dapest számára ez a revü; minden csupa vi
rág, csupa parfőm, csupa illat.

VI.
Egy érdekes házvásárlási hir. .4 Város

majorban, az Endresz György-tér sarkán 
négyemeletes iker-bér ház épül. Az épülő
félben lévő bérházat a minap 136.000 pen
gőért megvásárolta Székely Erzsébet tánc- 
művésznő. .4: ni háztulajdonosnő — ugy 
tudják — nemrégiben érkezett haza messzi 
külföldről.

VII.
A budapesti lokálokban régi, bevett szokás 

a szerpentin és hólabdacsata. A főkapitány 
vasárnapi napiparancsában most megrend- 
szabályozza a hólabdacsatát. Nem a dobálás 
ellen van kifogás, hanem az a baj, hogy ezek 
a papirholmik könnyen gyulnak és tűzve
szélyesek. .4 főkapitány ezért ugy rendelke
zett, hogy azokban a lokálokban, ahol szer
pentinnel és hólabdával dobálódzr.ak, inspek
ciót tűzoltót kell tartani.

Vili.
ünnepe! az ország egyik tekintélyes és 

régi kaszinója. Az egri kaszinó ebben az 
esztendőben tölti be fennállásának száza
dik évfordulóját. Szeptember 7-én este 
nyolc órakor ismerkedő összejövetel lesz 
a kaszinó nyári helyiségében. Másnap dél
előtt a ciszterciták templomában szentmise 
lesz, utána megtartják az ünnepi díszköz
gyűlést. .4 jubileummal kapcsolatban az 
Egerben élő és az Egerből származó festő
művészek kiállítást rendeznek a kaszinó 
nagytermében.

IX.
Széchenyi László gróf londoni követünk 

magyarországi birtokán amerikai társaság 
vendégeskedik. Széchenyi gróf még washing
toni követ korából ismer egy előkelő ame
rikai urat. Mr. J. Gordon Douglast, aki 
most feleségével és gyermekével ellátogatott 
Európába. Az amerikai házaspár a Szé- 
chenyi-birtukon vendégeskedik.

— sági —

Olcsó nyaralás

GYÁRFÁS
SZftLLOBA-PEHZlOBAH 
BALATOHLELLE 
io nap 70 pengő 
teljes penzió a főépületben 

visszautazást kedvezmény

Az ember tragédiájának nyílttéri 
előadása Szegeden

Ilaíalnias méreteiben bonlakozik ki eredeti felvételünkön Madách örökmiivének ünnepi 
előadása a szegedi fogadalmi templom előtti térségen.

Három ffitermoü halálos
a görögi

homoKbanvabar
BeszaKaüt a homokfai fis eiiBítette a iátszaGoző elmerne

Tegnap délután halálos szeri ncAÍll-n •• 
történt Dorogon. A község határában a szói 
bánya mellett van egy használaton kívül 
álló régi homokbánya, amely a község tu
lajdona. A községbeli bányászok gverek.-i 
közül tegnap délután többen itt, a homok
bányában játszadoztak.

Ké( ki. testvér, a tízéves Lajos Trón és 
ötéves öccse, Pál, Stósz János 6 éves kisfiú
val együtt

lemásztnk a bánya homokfnlán és egy 
mély üreg partján gödröt átnk.

Egyre mélyebbre ásták a gödröt, egyszerre 
csak a homokfal beomlott, óriási tömegű 
homok zudult rájuk és mindhármukat elte
mette.

A többi gyerekek rémülten rohantak :< 
szénbánva felé és föllármáztak a munkáso
kat. A bányászok ijedten rohantak a ho
mokbánya irányában. A gyermekek megmu
tatták a helyet, ahol a szerencsétlenség tör
tént.

Ásóval, kapával kezdték bontani a bá
nyászok a be omlott homokfalat.

A munka csak lassan ment, mert vigyázni 
kellett, nehogy az éles szerszámokkal meg
sebesítsék az eltemetett gyermekeket.

Lélegzetelállítóan izgalmas percek lel

Fantasztikus és romantikus 
leányrablás ügyében nyomoz 
a budapesti főkapitányság

As összekötő vasúti hídon találták meg a húszéves 
Cserny Erzsébet ruháit és kiderült, hogy nem lett ön
gyilkos : három titokzatos fiatalember helyezte el a 
hídon a holmikat — Az a gyanú, hogy a leány kalando
rok hálójába került, akik mü-őngyilkosságof rendeztek

A főkapitányság bűnügyi osztályán fantaszti
kusan érdekes eltűnés ügyében indult nyomozás 
vasárnap egy bejelentés alapján, amely egy már 
feledésbe került eset titokzatos hátterére hbl.i 
fel a rendőrség figyelmét.

Tvaly május 29-én a lágymányosi ö zek-4ő 
vasúti híd karfáján egv női ruhát találtak, a 
karfa tövében napernyő é> rétikul feküdi*

tek el,
1 imig végül a ln-moksir mélyéből elhaló nyö
szörgés hallatszott: már közeljutottak az el
temetett gyermekekhez.

Még néhány perc és egymásután emelték 
ki őket. Először Lajos Irént találták meg. ö 
feküdt legfölül. Szerencsére csak könnyeb
ben sebesült meg és rövidesen sikerült esz 
mclelre téríteni, l'lána Slósz Jánost ásták 
ki, ez már súlyosai b állapotban került elő

a rázúduló homoktömeg eltörte a karját 
és sulyos belső sérüléseket szenvedett.

A szerencsétlenség harmadik áldozata, a ki*  
Lajos Pali feküdt a gödör mélyén, őt csak 
nagvnehezen tudták kiásni és már nem le 
hetett rajta segíteni:

halott volt, az óriási súlyú homokfal br- 
roppantotbi mellkasát, eltörte a boniá
ját és a szerencsétlen gyereket holtan 

ásták ki.
Lajos Irént szüleinek a lakására vitték, olt 
ápolják, Stósz Jánost pedig a vármegyei 
mentők Budapestre hozták és a Margit-kór 
házban helyezték *1.

A dorogi csendőrség vizsgálatot indito’i 
hogy tisztázza: terhel-e valakit felelősség a 
halálos szerencsétlenségért.

A rellkiilből Cserny Erzsébet húszéves Pest- 
zzentimrén lakó tisztviselőnő Iratai kerültek 

elő.
.Megálhipilofták. hogv Cserny Erzsébet egv pest- 
szenlimrci tisztviselő leánya. A fiatal lány szi
nésznő akart lenni, elvágyódott a szokott kör
nyezetéből, kétségtelennek tartották, hogy 

öngyilkosságot követett el, a Dunába ölt*

Felhívás a hölgyekhez!
Értesítem a mélyen tisztult hl Ily- 
közönséget. hogy MOLNÁR G 1 ULA 
női konfekciót cégénél eltöltött 25 évi 
működésem alán

Önálló üzletet nyitottam. 
NŐI-és loánykakabátok, 
bundák, ruhák, blúzok 
és pongyolák

elökolö íetésbon, legszebb 
kivitelben, teg/obb kiszol
gálásban, legolcsóbb 
árban !
Azzal a kér issei fordulok tehát a mé
lyen tisztelt hölgyközönséghez, mél- 
tóztassaiak az irántam tanúsított 
bizalmat továbbra is kiíejezesre jut
tatni és látoga<sák meg üzletemet, 
hogy áruim egyedülálló minőségiről 
és áráról személyesen is meggyőző- 
aést szerezh*  ssenek.

Mély tisztelettel

Rónai M. Miksa
Budapest. Vll, fSákócxi-ut £ a 

j a Pannonta-szállóval szemben.

magát.

\ rendőrség ezzel a megállapítással lezárta a 
nyomozást és a szép fiatal lány tragédiája la«- 
san feledésbe került, mig most azután meglepő 
ordulat következett he.

Vasárnap megjelent a főkapitányságon Cserny 
Erzsébet édesanyja és elmondotta, hogy isim - 
■ ellen emberek közvetr tt utón

rejtélyes dolgokra figyelmeztették őt.
Ezek a jóakarók azt mondották, a leánya nem 
lett öngyilkos, él: /sir nappal ezelőtt látták öt 
Budapesten. Az anya, mikor meghallotta ezt kel 
i híreket, mindenfelé érdeklődött, <le nem tudott 
■ncg közelebbit arról, hol, merre lehet a lánya 
■■s ezért a rendőrséghez fordult.

A bejelentés alapján megindult a vizsgálat és 
rövidesen

meglepően érdekes adatokat szerzett ■ 
rendőrség.

Kihallgatásokat folytattak és ekkor kiderült, 
hogy van egy tanú, aki 19.32 május 29-én, Cserny 
Erzsébet eltűnésének éjszakáján látta, amint

három fiatalember érkezett a lágymányosi 
összekötő hidra.

somng volt náluk. Kibontották a csomagét, 
melyből különféle női ruhafélék kerültek elő. 
\ fiatalemberek a ruhás csomaggal a kczüklu n 
megálltak azon a In íven, ahol később Cserny 

j Erzsébet ruháját, ernyőjét és retiküljét megta- 
I állták.

Ezenkívül még egv érdekes fölfedezésre jufot- 
íak. Cserág Ij r. ne..é .-«zt mondja, hogy a lánya

ío.'.'v a pestszentimn i moziba megy. Megállnpi- 
‘oflnk. hogv a moziban sem volt, ellenben a 
■etikíiljében villamosjegyet találtak és a lyu« 
;n-7lá-ábó| kiderült, hogy

Cserny Erzsébet ezen a napon egy 5-ös 
számú villamoson utazott.

A rendőrség az iijahb vallomások alapján nyo-
• i'zást inditotl. Az a föltevés, hogy
Cserny Erzsébet, aki színésznő akart lenni, 
lelketlen kalandorok hálójába került, ezek 

magukkal vitték,
■'lszedték a ruháit, mii-öngyilkosságot rendeztek 
az összekötő vasúti hídon és lehet, hogy Cseriig 
Erzsébet még most is a kezük között van.

A detektívek erélyesen nyomoznak, hogy tisz
tázzák Cserny Erzsébet eltűnésének rejtélyét.

Zsoldos IsninlKíl legjobban készít elé ma 
gánvizsgákrn, érettxe 
g<re. DiAsoknak ellú 
tás. Huszonhetedül tan 
84. Telefon 424—47

Körözőlevelekben kísért 
a forradalom emléke

Októberi m nisztereket, 
népbiztosokat és vezére
ket köröz a törvényszék

A budapesti királyi biintetőlörvényszék teg
nap több körözőlevelet bocsátott ki:

sala mennyi az októberi forradalom és a 
proletárdiktatúra ismertnevü szereplői 

ellen szól. Ezek mind külföldre menekülte!:, de 
az eljárás megindult ellenük. Evek óta folv k 
nz eljárás és a hatóságok időközönként megnjit- 
ják ellenük a körözést, mert a büntető eljárás 
folytonosságának biztosítása céljából szükség 
van arra, hogy bizonyos időközökben bírói in
tézkedés történjen, különben elévülhet a bűn
ügy.

A törvényszék tegnap
a következők ellen adott ki körözölevelrkct;
Bőhm Vilmos, a kommíin volt hadügyi nép

biztosa. Rónai Zoltán pénzúgvi népbiztos. Szende 
Pál. Károlyi Mihály pénziigs minő/h-r-. azonkí
vül Fényes László és Kéri Pál újságírók.

A bíróság részben kormányzási rtés. részben 
a magyar nemzet megbecsülése elleni vétség cí
mén bocsátotta ki a körözéseket.

Szülök íimtelméba!
Magyarország Usszesintézetrl- 

nek előírásos egyenruhái 
készen él tnériék szerint, legjobb kivitelben, előnyös áron 

kaphat k

GYERMEKRÜHA OTTHOM
IV, Btttő-*  a !«M*uAroB*u.  a V1U« Barota-u. FT
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Szerelmes lett 
az egyik „sziámi" iker 
Hütienséggcl, házassági igézet megszegésével vá
dolja vőlegényét Daisy Hilton, a sziámi ikrek „fele“ 
— Férjhez mehetnek-e a sziámi ikrek? — Aae angol 

bíróság fogja eldönteni a fogas kérdést
London, 1933 augusztus.

Párallanul ólló és bonyolult szerelmi 
ügyben fog dönteni rövidesen az angol bí
róság. Azt kell eldöntenie, hogy férjhez me
hetnek e n hires összenőtt ikrek, a Hilton- 
nővérek és hogy hűtlenséget követ-e e| nz 
egyik, ha n másik egy férfira kacsint? A 
furcsa és mulatságos ügy előzménye a kö
vetkező.

A torzszütöttek
Néhány héttel ezelőtt két angol hány, 

Daisy és Violet Hilton hosszabb amerikai 
tartózkodás után visszatérlek hazájukba, An
gliába. Ez a kél hölgy arról nevezetes, Imgy 
összenőtt, ugynesezett „sziámi" iker. A de-

A sziámi Ikrek.

rckukon nőitek össze ugy jöttek a világra 
húsz és egynéhány esztendővel ezelőtt. Anv 
juk elájult, amikor megtudta, hogy milyen 
torz.szülölteknek adott életet. Pedig a két
ségbeesésre — mint később kiderüli — 
semmi oka sem volt. A két leány nagyon 
szép. Barnaszemii, barnahaju, mosolygó 
arcú, kedves hanga, vidám hölgyek akik 
sohasem fogták fel tragikusan bizarr hely 
telüket. Emellett a sziámi ikrek igazi kin 
csesbánva.

Hatéves korukban már ezreket kinállak 
értük nz artislaügynökök é*  a szülök evek 
múlva belenyugodtak abba hogy az Isten 
ilyen sajátságos lényekkel áldotta meg őket.

Az amerikai szerződés
Daisy és Violet éveken át vidáman topo 

gott egymás mellett, elegánsan öltözködtek, 
tanullak és szórakoztak. Csak egyetlen mu
latságban nem vehettek részt: nem mehet 
tek sétálni az utcára, mert amint kiléptek a 
kapun, összeszaladtak az emberek és min
denütt megállt a forgalom

Két évvel ezelőtt amerikai szerződést Írlak 
alá. A szerződés szerint két évig cirkuszok 
bán, varietékban, filmeken szerepelnek és 
ezért a menedzsertől százezer fontol kap
nak. Az ikrek tehát kiutaztak Amerikába, 
ahol tényleg óriási sikert és feltűnést arat
tak. Ahol csak felléptek, zsúfolt házak vei 
luk. Megtellek a cirkuszok és varieték « 
mint utólag kiderült, a százezer font nem 
is volt nagy összeg, mert a menedzser sok 
kai többet keresett rajtuk.

Bejárták New Yorkot, Chicagói, Bostont. 
San-I'ranciskót és végül Los-Angeleslwn és 
Hollywoodban kötöttek ki. Legutóljára a 
filmnél szerepellek és természetes, hogy ott 
is kapkodtak utánuk a vállalkozók. A szer
ződés végül lejárt, n menedzser uj szerző 
desl akart kölni velük, ók azonban kijelen
tették, hogy egyelőre pihenni akarnak és 

ami a legfontosabb: haza akarnak menni 
Angliába, mert már nagyon kínozza őket a 
honvágy.

A végzetes 
kugliiverseny

igv történt azután, hogv Daisy és Violet 
néhány béllel ezelőtt megérkezett szülővá
rosába. Plymouthba, ahol kitörő örömmel 
fogadták őket. Azonnal hazamentek és el
határozták, hogv legalább félévig nem moz
dulnak ki a házból, mert már éppen eléggé 
megunták azt. hogv a tömegek bámulják 
őket. De aztán másként történt.

A plymouthi lekecgycsülel uj pályát ava
tott és az avatóünnepélyre meghívták a 
sziámi ikreket is. Arra kérték őket, hogy ök 
dobják az uj kuglipályán az avató-dobást.

Az ikrek nem tudlak kitérni és elmentek 
a kugliversenyre. Itt érte utói őket a vég
zet. Minden programszerűen folyt, egészen 
addig, amig egy Walter C. Keith nevű fiatal 
gyáros nem került az. ikrek társaságába. Ez 
a fiatalember először csak mint csodaboga
rakra tekintett a két leányra, aztán pedig 
megállapította, hogy nagyon csinosak és vé
gül udvarolni kezdeti nekik. A leányok szí
vesen fogadták a jóképű férfi közeledését 
és másnapra meghívták őt egy teára.

Keith elment Harmadnap már hatalmas 
rózsacsokorral jelent meg a Hilton-házban 
és egy hét múlva megkérte az egyik leány 
kezét, Daisvét. Violet haja barna, Daisyé is, 
csakhogy az egyik kicsit világosabb. Valter 
C. Keith ebbe a világos-barnahaju „iker“-bc 
szeretett bele.

Furcsa szerelem, 
kUlönüs udvarlás

A leányokat nagyon meglepte ez a házas
sági ajánlat és azonnal megkérdezték tőle, 
hogy alaposan meggondolta-e, hogy mit 
lesz, hiszen tulajdonképpen nem egy, ha
nem két nőt vesz el és még kérdéses, hogy 
az angol törvények szerint lehetséges-e ilyen 
házasságot kölni. A szerelmes ember kije
lentene hogv ő semmivel sem törődik, meri 
neki joga van elvenni azt. akit szeret.

Es ezután megkezdődött az udvarlás. 
Keith Daisynck udvarolt, de Violeihez is 
kedves volt. Kedvesnek is kellett lennie, hi
szen valahányszor menyasszonyával volt, 
ott volt jövendőbeli sógornője is. Ha meg
fogta Daisy kezét, akkor nemcsak meny
asszonya, hanem Violet is lesütötte a sze
mét. Ha megcsókolta szerelmesét, két nő 
sóhajtott egyszerre ..,

A féltékenyséc 
démona

Ez a zavartalan boldogság azonban csu
pán néhány napig tartott. Keith egyszerre 
tűrhetetlenül féltékeny lett. Valahányszor 
vendég érkezett a Hilfon-házba, nyugtalan- ’ 
kodni kezdett. Ha Violet kedves volt vala
melyik férfihoz, akkor Keith Daisvnek tett 
szemrehányást, pedig a szegény iker-meny
asszony nem lehetett arról, hogy nővére 
kacér.

Véget ér a világ leg
különösebb szerelme

Es néhány nappal ezelőtt megtörtént a 
katasztrófa, amely végetvetett a világ leg- 
.ülönőschb szerelmének. Nagyobb társaság 
volt a Hilton-házban. mert a „sziámi" ikrek 
hirdeti partyt rendezlek. Itt történt azután, 
hogy Walter C. Keith észrevette, hogy mi
közben Ő szerelmes szavakat sugdos Daisy 
tűiébe. Violet egy fiatalemberre kacsint.

— Kikérem magamnak! — kiáltotta a 
fiatalember. — Miért kacsint maga egy 
férfira, ha velem van?

\ iolel azonnal kész volt a válasszal:
— Semmi köze ahhoz, hogy én mit csiná

lok. Törődjék csak Dnisyvelí...
Keith dühös lett és most egyenesen meny

asszonyához fordult:
— Legyen szives szóljon Violetnek, mert 

nem tűröm, hogy igy viselkedjék!
A menyasszony erre erélyesen tiltakozott
— De, kérem, magának nincs köze ah 

hoz, hogy Violet fogadja egy férfi udvarlá
sát, hiszen ő is nő és fiatal . ..

— Azt már nem! — dühöngött a vÖle- 
■•énv. — Elvégre maguk össze vannak nőve 
és igenis jogom van azt követelni hogv nő 
vejc rendesen viselkedjék... Különben is 
ajánlom magamat.

Per!
Erre aztán a mérges, csalódott fiatalem

ber elrohant. Másnap nem jött el.
Duisy Hilton azonban nem hagyta ennyi

ben a dolgot, ügyvédhez fordult és meg
bízta, hogy indítson peri ex-vőlegénye ellen, 
“M pedig hűtlenség és házassági Ígéret 

megszegése miatt. Amikor erről Walter C. 
Keith tudomást szerzett, igv nyilatkozott:

— Nem szegtem meg Ígéretemet, hiszen 
senki sein veheti komolyan az ilyen házas
sági Ígéretet. A Hillon-növérek összenőtt 
ikrek és ennélfogva képtelenség őket el
venni. Egy férfi nem vehet el két nőt, vi
szont két férfi nem vehet el két összenőll 
leányt. Ez erkölcstelenség lenne!. ,.

Elfogták a török Rózsa Sánöort9 
a legkegyetl£&ie&&

liánig5. Többszáz embert gyitkolt meg 
a névteten rabiógyiikos — A tizenötévé*,  
bűntárs 18 gyilkossága — Negyven 
rendőr hajtóvadászata Brusszában

Istámból. 1933 augusztus.
Háromhónapos irgalmatlan hajtóvadászai 

után a török rendőrség letartóztatta a világ 
legkegyetlenebb banditáját, a „török Rózsa 
Sándort".

A bandita évekkel ezelőtt tűnt fel Brussza 
környékén:

lőtt, gyilkolt, rabolt és azután nyomtalanul 
eltűnt.

Példátlan kegyetlenséggel kínozta meg és 
gyilkolta meg áldozatait. Ha betoppant egy 
házba, akkor mindenkit flMgölt, akit ott talált 
és nem törődött azzaly hogy Q láziak minden 
ellenállás nélkül liajjjjudók minden érte
küket kiadni.

A világ legkeggetlenebh banditái a törők rendőrök kezei között. Középen a névtelen ban
dita, bololdalt Mamit, jobboldalt pedig a tizenötéves Mehet. .4 török rendörök egymáshoz 

láncolták a három tömeggyilkost.

\nnyif megállapított a rendőrség, hogy 
több tagból álló bandája van, 

mert néhány esetben a nyomokból arra kö
vetkeztettek, hogy a gyilkosok legalább hár
man voltak. Arra nem számíthatott a rendőr
ség, hogy bűntársai elárulják a vezért, mert 
sejtették, hogy a kegyetlen vérengző, ember
be rbo bujtatott vadállat

cinkostársaival szemben sem Ismer Irgal
mat.

Hélről-hélre nőtt a bandita bünlajstroma és 
amikor már egész kerületekben retteglek a

I.

világhíres kalandor tündöklése és bukása 
n.

A Napkirály udvara
Két érdekes cikksorozatot közöl a

Egyes szám 
ára:

Í1IRLÁP

— Micsoda, erkölcstelenség? — replikád 
zott Daisy Hilton. — Rólunk nem lehel feh 
tételezni, hogv erkölcstelen házasságot kő- 
tünk!... Különben majd a bíróság fogja 
eldönteni, hogy kinek van igaza. Egyetlen 
férfi sem lehet könnyelmű Ígéretet és igé. 
rétét büntetlenül nem szegheti meg. Goiw 
dolta volna meg magát akkor, amikor meg*  
kérte a kezemet. Én nyomatékosan figyel, 
meztettem arra, hogy a mi esetünkben nem 
közönséges házasságról van szó, ő azonban 
kijelentette, hogy semmivel sem törődik, 
hogy nem tud nélkülem élni és hogy min-, 
den körülmények közölt feleségül akar 
venni...

Ezzel a bonyolult és bizarr ügy egyelőre 
befejeződött, de nemsokára a bíróság elő 
kerül és akkor majd kiderül, hogy kinek 
van igaz.a. Annyi lény, hogy ennél furcsább 
ügyben még a világ egyetlen bírósága sem 
hozott Ítéletet, éppen ezért érthető, hogy 
az. angol közvélemény lázas izgalommal 
várja a szenzációsnak ígérkező tárgyalást...

tömeggyilkostól, a török rendőrség irlóhábo- 
rut indított. Három hónappal ezelőtt egész 
Brusszát és környékét végigrazziázták, minden 
gyanús embert elfogtak és hetekig vallatlak, 
amig végül munkájukat siker koronázta. Egy 
öreg csavargó elárulta, hogy

minden kedden egy kávéházban három 
ember jelenik meg

és neki az a gyanúja, hogy ezek a keresett 
banditák.

A legközelebbi keddi napon negyven rendőr 
állt lesbe a szóbanforgó kávéháznál és nem< 
sokára fel is bukkant a három gyanús ember. 
A banditák azonnal megérezhetlék a veszélyt, 
mert az utolsó pillanatban kisiklottak * 

rendőrgyürüből és futásnak eredlek.
A rendőrök a nyomukban. Faluról-falura 

folyt a hajsza és végül este elfogták a három 
menekülőt. Az egyik a névtelen bandita voll, 
a másik keltő a bűntársa. Az egyik cinkost 
Hamitnak, a másikat Mehetnek hívják.

Mehet mindössze
tlzenötévcs és eddig tizennyolc gyilkossá

got Ismert be.
A rendőrök élve akarlak elfogni a banditákat 
és ez sikerült is, úgyhogy a három kegyetlen 
gyilkos rövidesen akasztóiéra kerül.

Eiűiizeies:
1 hóra 2.90, 
negyed évre 
8.—, félévre 
15.— pengő
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KM leány megdöbbentő 
szerelmi drámája 
a balatonfüredi sétányon

Lugköuel tölholtra ágette és meguaktlotta a csendör- 
aitlsztet a táliÉkeny leány - n barátnője is me
rényletre kásztlit. de az utoisú gereben eltolták

Balaton Híred, aug. 27.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Tegnap késő este súlyos merény
letet követelt cl a balatonfüredi sétányon 
Krunk Teréz 22 éves háztartási alkalmazott 
Herczeg Antal csendőrtiszthelyettes ellen

Herczeg őrjáratra indult az egyik csend
őrrel, amikor

a fürdőtelep sétautján a sötét bokrok 
közül elébe ugrott Krunk Teréz és mi
előtt a tiszthelyettes védekezhetett volna, 
literes üvegből marólúgot öntött az ar

cába.
A liszthelyettes azonnal összeesett. A me
rénylő leányt a másik csendőr ártalmatlan
ná tette, azután értesítette a szanatórium 
személyzetét, amelynek segítségével Hercze- 
get bevitték a szanatóriumba és azonnal 
ápolás alá vették.

Az orvosok megállapították, hogy 
a tiszthelyettes életveszélyes sérüléseket

Gömbös miniszterelnök 
személyesen intézkedik 
az IBUSZ ügyeiben

Újabb súlyos bejelentések érkeztek a kormánybiztoshoz
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A Trct- 

tina Jenő—Ibusz-ügynek Tretlinára vonat
kozó része a kormány részéről befejező
dött. A független kisgazdapárt dolga most 
már. hogy nevének felhasználásáért — a 
húszezer pengő felvétele körül — miként 
szerez megtorlást. Megmaradt azonban 
teljes egészében a feladat: az Ibusz-ügy, 
mert hiszen egy közüzem gazdálkodásáról 
van szó és éppen ezért bizonyos mértékben 
most már politikai vonatkozásai vannak 
az Ibusz-ilgynek.

A közvélemény mindenesetre megnyug
vással vette tudomásul, hogy Gömbös 
Gyula miniszterelnök személyesen intézke
dett már eddig is az Ibusz ügyeiben — 
meghallgatta természetesen I'abinyi Tiha
mér kereskedelmi minisztert is — és még 
megnyugtatóbb az a tény, hogy — mint ar
ról jól értesült forrásból jelenthetjük — 

a továbiakbnn Is Gömbös Gyula mi
niszterelnök tartja kezében az Ibusz- 

ügy intézését,
ami azt jelenti, hogy az ügy kivizsgálása és 
a vizsgálat eredményeként szükségesnek 
mutatkozó intézkedések

pártatlanul és minden személyi tekin
tet nélkül

fognak elkövetkezni.

Motorbicikli-gangstereket 
leplezett le a rendőrség 

A banditák barátnSje mulatni csalta az úrvezetőket, 
a társai pedig ezalatt ellopták a motorkerékpárt

Tézsla Emil húszéves borbélysegéd. Mol
nár Géza 23 éves és bátyja, Molnár Gyula 
26 esztendős magánhivatalnokok már ré
gebben barátságban vannak Tóth István 28 
éves a tószerelővel. A minap Tóth fölke
reste Tézslál és panaszkodott, hogv nagvon 
rosszul megy a sora. .....

kellene csinálni valami ..okos" dolgot.
Tézsla ugyancsak pénztelenségről panasz
kodott. Később bevonták a társalgásba a 
két Molnár testvéri is.

Sokat tanakodtak, először arra gondoltak, 
hogy utonállásokat, rablásokat fognak elkö
vetni. Később elhatározták, hogy inkább 
motorkerékpárlopásokra adják magukat. 
Még aznap

éjszaka egy óra tájban összejöttek a 
kelenföldi vám közelében

és megbeszélték, hogy az éjszaka folyamán 
lopnak valahol egv motorkerékpárt.

Molnár Gézu, aki álkulcsokkal és egyéb 
betörő szerszámokkal is fel volt szerelve, 
közölte társaival, hogy Tömör László lég
ügyi főellcnör, a Lenke-ut 44. alatt lakik és 
motorkerékpárját az udvaron szokta tartani. 
Molnár Géza vállalkozott is rá hogy ál
kulccsal bemegv a házba és társai segítségé
vel ellopja az oldalkocsis motorkerékpárt.

A lopás sikerült s
a négv fiatalember egész éjszaka ke- 
resz’lli-kasul moforkerékpározotl a vá

szenvedett és a két szeme világát is el 
fogja veszíteni.

Krunk Teréz vallomása során kijelentette, 
hogy szerelmi féltékenységből követte el a 
merényletet. A tiszthelyettes azelőtt neki ud
varolt, de rövid idővel ezelőtt mással je
gyezte el magát. A leány azután még egy 
meglepő vallomást tett. Elmondotta, hogy 
Sovány Zsuzsanna 28 éves budapesti háztar
tási alkalmazott, aki gazdáival jelenleg Ba- 
latonfüreden nyaral,

hasonló merényletre készül egyik bala
tonfüredi kereskedő ellen.

A csendőrök Sovány Zsuzsannát meg is 
találták a sétány bokrai között, ahol

elrejtőzködve, hatalmas üveg marólúgot 
tartva készenlétben, leselkedett a ke

reskedőre.
A csendőrség Krunk Terézt letartóztatta 

és Sovány Zsuzsanna ellen megindította az 
eljárást.

Jakabbffy Károly, a vizsgálattal megbí
zott kormánybiztoshoz

jóformán óráról-órára érkeznek uj be
jelentések az Ibusz dolgairól.

Ezeket
— melyek között nagyon sok súlyos vá

dak Is vannak
mind lenyomozzák, lefolytatják a kihallga
tásokat, mert a miniszterelnök elhatározott 
akarata, hogy teljesen tiszta helyzetet te
remtsen az Ihásznál.

A kormánybiztosnak a kívülről érkező 
bejelentéseken kívül óriási munkát jeleni 
magának az Ibusz ügyvezetésének évekre 
visszamenőleg való átvizsgálása.

Elsősorban kihallgatja az Ibusz összes 
vezető tisztviselőit általánosságban és az
után egyes konkrét esetekre vonatkozólag.

A könyvek átvizsgálása is óriási munkát 
igényel, úgyhogy

a kormánybiztosnak úgyszólván éjjel
nappal dolgoznia kell,

hogy — amint tervbe van véve — a képvi- 
selöház összeüléséig készen legyen a vizs
gálattal és a miniszterelnök esetleg a kép
viselőház plénuma előtt — az első ülések 
egyikén — ismertethesse a vizsgálat ered
ményeit.

rosban.
nem merlek hazamenni, mert tudták, hogy 
akkor rögtön rajtavesztenek.

Másnap a motorkerékpárt eladták és 
újabb lopásokat kíséreltek meg. Pech ül
dözte őket, öt kísérlet közül csak egv sike
rült. Egy gazdátlan motorkerékpárt hajtot
tak el a Soroksári-utról, azt is értékesítették 
Horváth Jözseí 22 és Csánk László 24 
éves kereskedősegédek közreműködésével.

Augusztus 20-án, mialatt a szentistván- 
napi tűzijáték folyt a Geilérhegyen, újabb 
motorkerékpárlopásra határozták el magú 
kát.

Aznap Tóth elhozta egy fiatalkorú Manci 
nevű barátnőjét is a társaságba, azzal, hogy 
őt is beavatják dolgaiba A csinos fiatal 
leány csakhamar hajlandónak mutatkozott 
a banda tagjainak megbízatását teljesíteni 
Azt a föladató! osztották ki neki, hogy

meg kell ismerkednie olyan fiatalem
berrel, akinek jókarban levő motor
kerékpárja van, azt csalja el valamelyik 
vendéglőbe és inig ők mulatnak, azalatt 

társai a motorkerékpárt ellopják.
Igy is történt. A leány h Körúton megismer 
kedeft egy fiatal banktisztviselővel, aki rö
vid ismeretség után motorkerékpárkirándu 
lásra és vacsorára hivta meg újdonsült ba
rátnőjét. A kél Molnár testvér és Tóth

másik motorkerékpáron követlék őket.

FMÍRW 
térti divat Üzlete, 
éa térti axabúsAgu
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Fényesen és Ízlésesen Átalakítva 

megnyíltak 
Férfidivat cikkek kitűnő minőségben 

és a legolcsóbb Arakon

A banktisztviselő a budai Avar vendéglőbe 
vitte a leányt, ott megvacsorázlatta, s ami
kor vacsora után távozlak, n vendéglő elől 
hiányzott a motorkerékpár.

A leány jól játszotta a szerepét, 
ő még talán látszólag jobban meg volt döb
benve, mint a fiatalember és együtt ment 
vele a főkapitányságra bejelenteni a motor
kerékpárlopást.

Ez a motorkerékpár okozta vesztüket. 
Tézsla és Molnár orgazdáik segítségével 
szombaton délután értékesíteni akarták a 
motorkerékpárt és eközben

detektívek karjai közé futottak.

Beismerő vallomást tettek, Tézsla Emilt, a 
■Vo/ndr-testvéreket többrendbeli lopás ci 
mén, Ilorváthot és C fánkot orgazdaság ci 
mén letartóztatta a rendőrség, inig Mancit. 
aki Tóth Istvánnal együtt szökésben van és 
minden valószínűség szerint együtt bujkál 
nak, keresi a rendőrség.

Megtámadtak az Aimássy- 
téren egy rendőrt ar.„d6r
szorongatott helyzetében karddal leütötte egyik támadóját

Szombaton éjszaka az Almássy-féren sé
tált Kratochwill Ödön 32 éves villanyszerelő 
segéd, a vele közösháztartásban élő Lengyel 
Mária 27 éves rendőri felügyelet alatt álló 
nővel. A nő mellett egy kiskutya ment száj
kosár és póróz nélkül. Irtó István rendőr
törzsőrmester, aki éppen arra haladt, észre
vette ezt, odament Kratochwillékhoz és 
figyelmeztette őket, hogy a VIl. kerületben 
jelenleg ebzárlat van, nem szabad szájkosár 
és póráz nélkül kivinni kutyát még éjszaka 
sem az utcára.

A rendőr udvarias figyelmeztetésére 
a férfi rátámadt

és durva hangon kikérte macának, hogv őt 
figyelmeztessék. A következő pillanatban 
Lengyel Mária

a kezében levő szijjal kétszer a rendőr 
szemébe vágott.

Az ütések oly erősek voltak, hogy a törzs
őrmester pár pillanatra a látóképességét is 
elvesztette és eközben Kratochwill is ráron 
tolt,

A RENDŐRSÉG ÉRDEKES TERVE: 
megszüntetik a külön uszodákat, a tért/ak 
csak nőkkel együtt fürödhetnek

Meglepően érdekes és nagy feltünéslkeltő 
ügy foglalkoztatjn a főkapitányságot Az eljá
rást az erkölcsrendészeti osztály érdekes elő
terjesztése indította meg és rövidesen sor kerül 
arra, hogy a főkapitány eldöntse:

fürödhetuek-e a budapesti uszodákban kü
lön a férfiak és külön a nők, vagy „kény
telenek- lesznek-e n férfiak nőkkel együtt 

fürödni.
Az erkölcsrendészeti osztály, amely állan 

dóan figyelemmel kiséri n hatáskörébe tartozó 
jelenségeket, furcsa dolgokra hivta lel a fő
kapitány figyelmét. Az átirat szerint egyes 
budapesti uszodákban

elszaporodott azoknnk n férfiaknak a szá
ma, akik nem kizárólag azért keresik fel 
a férfiuszodákat, mert fürödni Hkarnak 

és attól lehet tartani, hogyha ez tovább is igy 
megy, a férfiuszodák erkölcstelen üzelmek me

Kasszafurók és uíonáHók tartanak 
rettegésben egy husárugyárat

Sopron, augusztus 27
f.4 Hétfői Napló tudósítójától.) A soproni 

Schneebcrger-téUi husárugyár egész műkö
dését valósággal megbénítják azok a soro
zatos büntettek, amiket a gyárral szemben 
az utóbbi időben elkövetnek.

Felfeszltették a gyár pénztárszekrényét, 
betörtek az üzleteibe és legutóbb a 

pénztárosnőjét rabolták ki.
A husárugyárat valóságos amerikai rend

szerrel, a legnagyobb rcjlélyességgel foszto
gatják. A betörök ismételten

nagyértékü árucikkeket ég sok pénzt 
zsákmányoltak a gyártól.

Ahadgyahorlat mosolygó 
halottja

Hadgyakorlat közben egy angol repülő két fia
tal leánytestvérnek, Joan és Jean C.hesterton- 
nak csónakját úszó célpontnak nézte és gép- 
fegyvertíiz alá vette. .4: egyik lány, Jean fjobb
ra), rögtön belehalt sebeibe. .1 másik súlyos se*  

besiillen partra vitte nővére holttestét.

iitni-vernl kezdték a rendőrt.
A közelben tartózkodó kétes exisztenciáju 

egyének közül is többen a rendőrre akarták 
vetni magukat, mire Irtó szorongatott hely
zetében kirántotta kardját, hogy azzal ren
det teremtsen. A felbőszült nő cs lovagja 
még továbbra is ütlegelni akarták a rendőrt, 
mire

a rendőr kardjával rávúgott Kratoch
will jobbkezére.

Közben több rendőr került elő. akik szét
zavarták a tömeget, majd mentőket hívtak, 
akik bekötözlek a fiatalember sérülését. 
Mindkettőjüket előállítottak a főkapitány
ságra, ah >1 vasárnap délelölt hatósági közeg 
elleni erőszak címén

mindkettőjüket letartóztatták,
A bűnügyi nyilvántartóból kiderült, hogy 

Kratochwill Ödön egyszer már szabadság
vesztéssel volt büntetve, ugyancsak hatósági 
közeg elleni erőszak címén.

legágyává változnak.
Az átirat fölveti a problémát, hogyan lehetne 

elejét venni a dolognak és felveti az ötletet: 
meg kellene szüntetni a külön női és férfi 

uszodákat,
Budapest területén csak közös uszodák lehet
nének, ahol a férfiak és mik együtt fűidének, 
ezzel a nyilvánosság vonulna be a férfiuszo- 
dúkba és egycsapásra megakadályoznák, hogy 
beteg idegz.elii férfiak partnereket keressenek 
az uszodákban.

elrendelték a bűnügyi nyomozást a férfi
uszodákban tapasztalt állítólagos furcsa 

üzelmek ügyében.
A főkapitányság sérülési csoportja vasarnap 
már meg is kezdte a nyomozást. Ha a bűn
ügyi nyomozás befejeződik és a külföldi ada
tok is megérkeznek, eldől majd, hogy közös 
fürdővé változtatják-e a budapesti uszodákat.

Weisböck Mária pénztárosnőt a sötét utcán 
lesték meg és a gvárnak nála leső 600 pen
gőjét vették el tőle.

A soproni detektívek napokig tartó nyo
mozás után őrizetbe vettek egy fiatal
embert. Nevét nem közük a nyomozás ér
dekében. de azt hiszik, hogy

kézrckcrült a titokzatos rablóbanda 
vezére.

A Schneeberger gyár vezetősége nagy jutal
mat tűzött ki annak a számúra, aki a tet
tesek nyomára vezet. Nem tartják lehetet- 
lennek, hogy a gyárat egy budapesti betörő
banda veszélyezteti.

csuwrwn, aug. ai-en az ui unetopaiya ünnepélyes megnyitása
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Megoldották a Dolomitok 
utolsó hegymászó 

problémáját

Néhány tobladii hrgyivezelőnek többnapos 
küzdelem utón, végre sikerült a Dolomitok 
bán levő Grosso Zunnie északi falát meg
mászni és ezzel nz Alpcsck egyik legnagyobb 
hegymászó problémáját véglegesen meg 

oldani.

IlliUK
— Dr. Elek Hugó, lapunk felelős szer

kesztője és kiadója külföldi útjáról haza
érkezett és ismét átvette a Hétfői Napló 
szerkesztését.

— Lassii fölmclegedé*.  Derült, mérsékel
ten meleg, kellemes idő volt vasárnap. A 
Meteorológiai Intézel prognózisa szerint 
lassú fölmelegdés várható, egy-két helyen 
esetleg délután záporesők lehetségesek.

— Ismételten halottat fogtak ki a Dunából. 
A Csalogány utca irányából egy .'10—35 évesnek 
látszó férfi holttestét fogták ki a Dunából. A 
halott négy öt napja lehetett n vízben s min
den valószínűség szerint öngyilkosság áldozata. 
Kilétének megállapítására megindult a nyomo
zás.

— Itahlógyllkosság az országúton. Miskolc
ról jelentik: (iesztely község határában egy 
árokban vérbefagyva találták Kun Ferenc 
miskolci villanyszerelőt, aki kerékpáron indult 
cl Szerencs felé. A szerencsétlen embert beszál
lították a miskolci kórházba, ahol meghalt. A 
nyomozás megállapította, hogy rablógyilk >sság 
történt A gyilkos elvitte a villanyszerelő ke
rékpárját, a nála talált néhány pengőt és 
egyéb apró értéktárgyait is. A gyanú egy ci- 
gánylcgényre irányult, akit a szeinélyleirás 
alapján a szurdoki csendőrség őrizetbe vett. A 
legény azonban tagadja, mintha része lett 
volna a gyilkosságban. Az ellopott kerékpárt 
összetörve találták meg a szurdoki erdőben.

Bestiális rokonit erőszakot követett e! 
egy 13 éves kisleányon. Debrecenből jelen
tik I gv debreceni cseléd bűnvádi följelen
tést telt egv vidéki rokonuk ellen, nki, mi
alatt Debrecenben tartózkodott és az ő ven
dégük voll, megrontotta és megfertőzte n csc 
léd 13 éves leányát. A kislány, akit sulyos 
állapotban a klinikán ápolunk, nzt vallotta, 
hogv rokonuk erőszakol követett cl rajta. 
A bestiális rokon ellen nyomozóicveiet ad
tak ki.

— Gyermekfénykép Rozgonyitól 3 drb. 8 P

nr. Ff tiVES
Itnkoc/.l-ui 5a, i. em.

SZAKORVOS
»ér-, bőr és nemlbrteitek 

nek rendel egész nap
l. Kóknsaa*  szemben

— Kifogták u Balatonból ar. öngyilkos ruk- 
rászlány holttestét. Révfülöpről jelentik: Va
sárnap reggel a halászok Révfülöp közelében 
egy pizsamába öltözött fiatal leány holttestét 
fogták ki n Balatonból. Kidcnlll, hogy a halott 
Kovács Margit budapesti cukrászleány, aki 
még a múlt vnsárnnp ölte bele magát a Bala
tonba.

— Halálba ment az árverés elől. Zalaeger
szegről jelentik: Záinbó Gyula 68 éves köves
háti gazdálkodó vasárnap reggel házának ud
varán felakasztotta magái a diófára és mire 
észrevették, már halott volt. Búcsúlevelet ha 
gvolt hátra, amelyben azt irta, hogy szeptem
ber 8-ára árverést tűzlek ki a birtokára és 
az anyagi romlást nem tudja túlélni.

— öngyilkos lett a kórházban egy súlyos 
beint A P'«d maníc:ky-ulcai MÁV kórház má
sodik emeletéről az udvarra vetette magát Ro
bis Pál MÁV kalauz 41 éves felesége. Élet- 
veszélyes fejsérüléseket szenvedett, visszavit- 
fék a kórterembe. Sulyos gyomorbaja miatt 
étán la magát a halálra

— Agyonverték a liaragosal, Miskolcról 
jelentik: A borsodinegyei Serényifalva köz
ségben vasárnap hajnalban az egyik községi 
utón agyonverve, holtan találták vitéz Se
rény falni József jómódú gazdálkodót. Vitéz 
Serényfalin szombaton este a szőlőhegyen 
bornzgalott és kissé későn indult haza és 
amint az eddigi nyomozás megállapította. 
két haragosa megleste és dorongokkal 
agyonverte \ ké« embert, akiket gyilkos
sággal gyanúsítanak, a csendőrség Őrizetbe 
vette, azonban mindketten tagadják, mint
ha legcsekélyebb részük volna vitéz Se- 
rényfahi .Iózmü hniálábnn.

— A szeptember 3—10-lg tartandó prágai 
Nemzetközt Mintavásár iránt a ta'aszi vásár 
kitűnő eredménye következtében, kereskedelmi 
és Ipari körökben elénk érdeklődés nyilvánul 
meg A CM'h vasúink nz eddigi 33%-os kedvez- 
ménvt 50% ra emelték érdeklődőknek a Mr 
gvarCs.b Kamura VI \ndrás<v út 12'. ah M 
a vásiri és \«*uti  igazolványok is átvehetők, 
készséggel all icndrlkczt »rc.«

Nem kell háború f

A belga pacifisták nagy háború ellenes tüntetést rendeztek Ypres-ben.

Gyilkos revolvermerénylet 
egy miskolci vendéglőben

Agyonlőtt egy asszonyt
Miskolc, augusztus 27

(A Hétfői Napló tudósitó jónak telcfonje- 
lentése.) Vasárnapra virradóra megrendítő 
eset történt Miskolcon, az úgynevezett Zsol- 
czoi-kapunál lévő vendéglőben.

Este tiz óra felé betért a vendéglőbe Ma- 
rusán Mihály gazdálkodó feleségével és 
csöndesen borozgattak. Nemsokára hozzá
juk ült egy gyalogos szakaszvezető. A gaz
dálkodó szívesen látta a szakaszvezetöt, s 
jó magyar szokás szerint megkínálta a bo
rából is. A hangulat mind emelkcdeltebb 
lett, körülbelül egy óra múlva a szakaszve
zető

az asszonyt meg akarta csókolni, 
de ez ellökte magától. Marusán is állandóan 
csititgafla, de a szakaszvezető tovább pró
bálkozott.

Éjféltájban az utolsó kísérletnél nz asz- 
szony visszautasítása annyira felingerelte a 
szakaszvezetöt, hogy

előrántotta revolverét és fejbelőtte az

Óriási közönsége volt vasárnap is 
a Szegedi Hétnek

Filléres gyorsok, kulturvonatok, szabadtéri játékok, 
kiállítások a Szegedi Hét sikeréért

Szeged, augusztus 27.
í.l Hétfői Napló tudósítójának tilefón- 

jelentése. (A Szegedi Hét vasárnap is óriási 
vendégsereget vonzolt a városba. Budapest
ről, Nyíregyházáról. Debrecenből filléres 
gyorsvonatokat indítottak Szegedre, ezenkí
vül úgynevezett kulturvonatok indultak a 
fővárosból és számos vidéki városból.

A Szegedi Hét legimpozánsabb kulturese- 
ménye vasárnap is a Szegedi Szabadtéri 
Játékok keretében bemutatott díszelőadás 
volt, amelynek

programján ..Az ember tragédiája**  
szerepelt.

A Hétfői Napló-ban látható fényképfelvétel 
szemlélteti a szabadtéri játékok színhelyét, 
a hatalmas Dóm-teret, ahol négyezer néző

— Hirtelen halál a Staaua Irodájában. Teg
nap este a Steaua olajkereskedelmi rt. Vilmos 
császór-ut 32. alatti hivatali helyiségében a 
cég egyik tisztviselője. F.merling bajos hirtelen 
rosszul lett és összeesett. A negyven esztendős 
magántisztviselő, mire a mentők kiérkeztek, 
meghalt. Valószínűleg regi gvomorbaja okozta 
halálál. Hollk'Slét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

Cyánnal Irt öuhí...

Mattelne saras
— Sörösüveggel betörték egv garázdálkodó 

részeg fejét. A lipótvárosi pályaudvar közelé
ben vasárnap délután Takács László 28 éves 
napszámos legény részeg fővel belekötött a 
járókelőkbe. Vad verekedés támadt, amelynek 
során Takácsot sörösüveggel leütötték. Sulyos 
fejsérülésekkel szállítottak a Rókus-kórházbn. 
A rendőrség a verekedés többi résztvevőinek 
kézrekeriléséie megindította a nyomozást.

— Megmérgezte magát egy Hatat leány. Sté- 
geivard .lózsa 18 éves csomagolónő Kisfuvaros
illés 18 alatti lakásán ismeretlen méreggel 
megmergerie magái. A mentők a Hókus-kór- 
házba szállították.

— A nyárt meleg a faggytnnirigyek működését 
fokozza, miáltal az arejsirosság és nz ezzel járó 
arcltatlátalanság gyakori. A kellemesen ihálbsi*  
tolt Sulfamyl kénpuder rövid használat után 
megszünteti az arc zsírosságát, mitcsrereit és 
patinásait. Éjjeli használatra a Sulfamyl krém 
alkalmas.

a visszautasított udvarié
asszonyt,

aki nyomban véresen összeesett. Nagy tu
multus keletkezett, mire a szakaszvezető 
még két rcvolverlövést adott le, azonban 
szerencsére egyik sem talált. A merénylő a 
nagy zűrzavarban

elmenekült a vendéglőből.
Az asszonyt kórházba vitték, ahol meghalt.

Megindult a nyomozás a szakaszvezető 
kiléte iránt, mert .senki sem ismerte a ven
déglőben. Ma reggel 8 órára a laktanyában 
megjelentek a véres esel szemtanúi és a 
parancsnok előállította az összes szakasz
vezetőket, hogy azok közül kiválasszák a 
gyiIkosság elk övetőjét.

A tanuk rámutattak az egyik altisztre, 
hogv ő követte volna el a gyilkosságot. A 
szakaszvezető azonban tagad és semmit sem 
akar tudni a gyilkosságról. A nyomozás 
egyelőre csak annyit állapitolt meg, hogy’ a 
gyanúsított szakaszvezetőnek szombaton éj
szakára kimaradási engedélye voll.

gyönyörködött a vasárnapi előadásban. Hét- 
iőn Liszt Eerenc oratóriumát, Szent Erzsé
bet legendáját, holnapután pedig Dohnányi 
Ernő és Kodály Zoltán vezényletével a bu
dapesti filharmonikusok zenekara rendez 
monslre-hangversenyt.

A Szegedi Ilét keretében rendezett 
szegedi lakberendezési vásárnak is 

nagy publikuma volt vasárnap.
A közönség nagy érdeklődéssel tekintette 
meg a szegedi lakberendező kczmüiparosok 
gyönyörű produktumait, amelyek a magyar 
bútoripar kiválóságáról, a magyar közmű- 
vési pár fejlettségéről és tehetségéről, mű
vészi felkészültségéről tettek tanúságot. A 
lak berendezési vasárra, amely szeptember 
3-áig marad nyitva, 33 százalékos vasúti 
kedvezménnyel lehet utazni.

— Akikhez beütött a szerencse. Sátor
aljaújhelyről jelentik: Az osztály sorsjáték 
200.000 pengős főnyereményét egy sátor
aljaújhelyi köztisztviselő, egy uriasszony, 
egv nagyon szegény piaci bazárárus és egy 
abaujszántói gazdálkodó nyerte. A szeren
csés négy negyed sorsjegyet a népszerű lőw 
bácsinál, a Hétfői Napló bizományosánál 
vásárolták. — Kecskemétről jelentik: Egyik 
éppen kényszeregyesség alatt álló piaci kis
kereskedő asszony megnyerte az 50.000 
pengős főnyereményt. Nyolcad sorsjegyére 
5000 pengőt kapott. A többi hét nyeremény
részt jobbára szegénysorsu szegediek nyer
ték. Érdekes, hogv a nyerő sorsjegy száma 
13238, tehát nemcsak 13-nial kezdődik, de 
utolsó számai is 13-at adnak.

niérlék után tetszés >> oAk 
szerinti szövetekből 
pengőért kéasltUnk.

SCHNELLER, IIohAny-ulca 77. II. em. IS.

— A .,fonta Savola"-n minden hely elkelt. 
Gcnuábál jelenük, hogv onnan tegnap indult 
New York felé n Conte di Savóin 50.000 tonnás 
super-expresszbajó — fedélzetén 1900 utassal. 
Az utolsó pillanatban meg a tiszti kajülöket is 
kiadták, hogy helyet adhassanak mindazoknak, 
akik feltétlenül ezen a gvroskopos stabilizátar- 
ral egyensúlyozott óriásgőzösön kívánlak utazni, 
amely egyébként testvérhajójn a legutóbb kék
szalagot nyert REX-nek. 1920 óta ez nz első 
csel, hogy Európából Ainerikn felé egy hajón 
..minden hely elkelt."

A legjobb karnevál
jelmez

.1r angliai Southend-ben rendezett hatalmas 
karneválon az idei jelmezverseny első diját 

egy őskjeton pár nyerte.

— Halálos villamosgázolás az t'llői-uton. 
Vasárnap délután az üllői-nt és Ceglédi-ut 
kereszteződésénél az 50-es jelzésű villamos 
elütötte Sólyomvári Árpád 57 éves segéd
munkást. Mire a mentők megérkeztek, meg
halt. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították. A balesetért nem terhel 
senkit sem felelősség, mert Sólyomvári Ár
páid süket volt és nem hallotta a villamos 
csengetését.

Budapesti lóversenyek
Gsacsoaó nyerte a Knzma- 

emléKversenyt
Gazdag és színes programmal fejezte be va

sárnap a Magyar Lovaregylet augusztusi mj- 
lingjét, melyből a Kozma Ferenc emlékver
seny és az Augusztusi handicap váltott ki fo
kozottabb érdeklődést. A kísérleti jellegit 
Kozma-memorinl újból a kétévesek fölényével 
éri véget. Csacsogó és Kurkud Khon könnyei! 
verték a háromévesek közül legjobbnak bizo
nyult Csapodárt. Az Issekutz-islúUó nagy fór- 
máját igazolja, hogy a program másik értékes 
számát az Augusztusi handicapot is meg
nyerte Fokossal. Fokos győzelmét megkönnyí
tette, hogy Pici rosszul startolt. A kétévesek 
versenyében igen jó társaságban köszörülte ki 
Léka a legutóbbi futásakor ejtett csorbát. 
Ibikus Effendl és Kobenzl könnyen, Alvine 
szép küzdelem után nyerte meg versenyét. 
Részletes eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Magyar B. Ibikus (8:10) Csuta.
2. Suta (2X) Tamási. F. ni.: Szelindek, Algír, 
Csibész, Lesbia. Tót.: 10:18, 15, 23. — II. FU
TAM. 1. Nádasdy huszárok Alvlncs (4) Ta
mási. 2. Csicsóné (10) Balog). 3. Legyes (IX) 
Klimscha. F. m.: Tilinkó. Puszta, Rúna, S«- 
maki, Horniss. Tol.: 10:73, 21, 31, 15. — III. 
FUTAM. 1. ifj. Petanovils J. Fokos (6) Balog. 
2. Dorna (8) Teltschik. 3. Pici (4) Klimscha. 
F. m.: Palc-si, Puskapor, Vindobona, Casa
nova, Búzavirág. Pcrlinax, Szép Angyal, Ke
reső. Felka, Fontos, Reménység. Tót.: 10:58, 
23, 42, 18. — IV. FUTAM. 1. Issekutz Gy. 
Csacsogó (3) Tóth A. 2. Kurkud Khan (2) 
Wciszbach. 3. Csapódó r (4) Gutái. F. m .: Pát. 
ria, Babieka II., Nordland, Palmyra, Arsiero, 
Hercules. Pillanat. Tót.: 10:50, 15, 15, 15. — 
V. FUTAM. 1. Mr. C. Wood Léka (2) Scjbal. 
2. Queenie (3) Teltschik. 3. Murát (6) Esch, F. 
m.: Gutrune, Vádlott. Vonzó. Dulciana. Tol.: 
10:24, 13, 14, 17. — VI. FUTAM. 1. Lajtos E.- 
né Effendl (3) Csuta. 2. Charles (12i Rózsa. 3. 
T?mmuz (4) Wciszbach. F. m.: Eletkc, Dénes, 
Avlator, Simla, Bonaparte, Relvezát. Balzac, 
Minek?. Tót.: 10:41, 16, 70. 14. — VIL FUTAM.
1. vitéz Magashegy L. Kobenz.l (10) Gosztonyi.
2. Csetepáté (8) Hála. 3. Svlva (6) Szcltncr. F. 
m.: Swcethcart, Hárem. Tücsök. Robinson, 
Suhancz, Túzok. Etoile Filante. Feldherr, Pim- 
póka, Csopak. Tit. 10:103, 34, 29, 27 Az Al— 
vlncz—Fokos douldé 5:240.541.

Megszűnnek a double-Iogadások. A vasár
napi versenyekkel a Magyar Lovaregylet meg
szüntette a doul)le«fogadásokat s helyébe a 
befutó-fogadásokat vezeti be a szeptemberi mi- 
tingen. Ezentúl minden versenyben köthető be
futó-fogadás az első két helyereit lóra.

A MAGYAR LOVAREGYLET
szeptember hó 2. 3. 8, 10. 16, 17, 23. 24-én

versenyt tart.
Versenyek kezdete vasár- és ünnepnapokon 
d. u. 230. hétköznapokon 3 órakor. Hely
érák: I. hely úri 4 P, hölgv 3 P. IE hely 2 P. 
Ili hely 80 fillér. Páholyülés 6 P Ring 10 p. 
Közlekedés villamoson 24, 29. 38-ns kocsikkal 
és a IIÉV-en. Autóbusz az Apponyi térről 
1.10—2.10. az Oktogon térről 1.15—2.15. Át- 

ssállój^y 1 P.
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Bestiális merényiéi 

egy kisleány ellen
Letartóztatták a merénylőt
Vasárnap este előállították a főkapitány

ságra Halva József kertészt, aki bécsi szü
letésű osztrák állampolgár.

Halwa vasárnap délután szomszédjának 
az ő háza előtt játszadozó négyéves kis
lányával beszélgetett, aztán cukrot adott 
neki és becsalta a lakásába.

Estefelé a kisleány sírva ment haza szü
leihez és panaszkodni kezdett. Nem tudta 
pontosan elmondani, mi történt vele, de

a megrémült szülők rögtön orvoshoz 
siettek.

Az orvos aztán megállapította, hogy 
a kisleányon erőszakot követtek eL

A leányka szülei rögtön jelentést tettek a 
rendőrségnek, ahonnan detektívet küldtek 
ki, aki Halvát előállította a főkapitány
ságra.

Halva tagad, azonban az orvosi megál
lapítás alapján letartóztatták.

— Szerencsétlenséget okoztak a megbokro
sodott lovak. Jánoska József 19 esztendős gaz
dasági alkalmazott Rákospalotán a Fótí-uton 
haladt kétfogatu kocsijával. A lovak megbokro
sodtak, Jánoska a lovak közé zuhant és a 
kocsi keresztülgázolt rajta. Életveszélyes sé- 
rülcsekkel a gróf A'dro/gf-kórházba szállítót- 
Iák.

— Éjszakai rablótámadás Mátyásfölden. 
Barna Ferenc 31 éves autószerelő bejelentette 
a főkapitányságon, hogy szombaton éjszaka 
egy mátyásföldi vendéglőből igyekezett haza
felé, útközben két ismeretlen embtr megtá 
niadta, agyba-főbe verték, majd lehúzták róla 
a kabátját. Segítségért kiáltozott, mire támadói 
kabátjával együtt elmenekültek. A rendőrség 
keresi az utonállókat.

— Egy fiatal c.selédleány rejtélyes öngyilkos
sága. A Rókus-kórhóz jelentette a főkapitány
ságnak, hogy Kustár Ilona huszonnégy éves 
háztartási alkalmazott, akit szombaton hajnal
ban az Akadémia-utca 9. számú házból szállí
tottak a kórházba, belehalt sérüléseibe. A leány 
az Akadémia-utca 7. számú házban Wachx 
Ferenc füszerkereskedőnél állott alkalmazás
ban, ahová pénteken reggel lépett be. Gazdája 
aznap feleségével együtt elutazott, Kustár Ilona 
egész este távol volt hazulról. Éjszaka három 
óra tájban tért haza. A kapu edőtt egy férfivel 
hosszasan vitatkozott, majd sírva ment fel a 
második emeleti lakásba. Pár perccel később a 
konyhának a szomszédos házra nyíló ablaká
ból levetette magát. Hogy miért követte el az. 
öngyilkosságot és ki volt az a férfi, akivel késő 
éjszaka a kapu előtt vitatkozott, a nyomozás 
fogja megállapítani.

—- Gázolt a vízmüvek kocsija. Tóth Imre 32 
éves gépkocsivezető, a székesfővárosi vízmüvek 
teherkocsijával a Margilhid pesti hídfőjénél el
ütötte Nagy Lajos 40 éves székesfővárosi park
őrt. A mentők sérüléseivel az Uj Szent János- 
kórházba szállították Tóth ellen megindult az 
eljárás.

— Óriási tőzsdehossz és ul vabitaháboru. 
Londonból jelentik: Tőzsdei körökben uj va- 
lutaháboru kitörésétől tartanak. A fonttól 
való szabadulás minden méretet felül fog 
múlni és óriási tőzsdehossz várható — szak
körök szerint. A nagy hossz már valószínű
leg a mai, hétfői tőzsdén kirobban. A világ 
ezen a bélen sorsdöntő eseményeket él majd 
át a valutafronton — Írják a vasárnapi Ion 
doni lapok. — Johannesburgi jelentés szerint 
egész Dél-Afrikában óriási kereslet nyilatko
zik meg arany iránt. Valóságos aranymámor 
szállta meg az embereket, akik minden érté
küket eladják, hogy aranyat vehessenek.

— Eltemették Balogh Páll. Vasárnap dél
után temették a Kerepesi temetőben Balogh 
Pált, az elhunyt kiváló újságírót. A temetésen 
megjelent testületileg a miniszterelnökség saj
tóosztálya dr. Rákóezy Imre miniszteri taná
csos vezetésével. Az ujságiróküldöttséget Már 
kus Miksa udvari tanácsos vezette Az egy
házi szertartás után a miniszterelnökség saj
tóosztálya nevében dr. Itákóczy Imre, az uj- 
ságiróinlézményck nevében pedig dr. Sziklai 
János kormányfő. _.:ácsos, fiielnök mondott 
búcsúbeszédet.

— Felhívjuk a nagyközönség Ügyeimét egy 
újonnan alakult vállalkozásra, a ..Ruházati Köz 
poní'-ro, (VII., Rtíkóczi-ut 70. II. em) A cég 
a mai napon kezdi meg működését és ez alka
lomból — hogy nevét közismertté tegye — 
olyan reklámárakat szab, melyek még a mai 
viszonyok mellett is mindenkinek lehetővé te
szik azt. hogy hihetetlenül olcsón, divatosan és 
jól öltözködhessek. Mérték után, kétszeri pró
bával készít finom szövetből rcmekszabásii. 
divatos öltönyt, fciöllöt. átmeneti- vagy téli- 
kabátot már 40 pengőért.

— Dr. Baracs Marcel, a budapesti ügyvédi 
Kamara nagynevű h. elnöke emlékének szenteli 
vezércikkét „Az ügyvéd" most megjelent száma. 
Az ügyvédség c harcos orgánuma, mely Fejér 
Ákos, Bakonyi Pál. Rokonitz Dezső és Szegő 
Ferenc ügyvédek szerkesztésében jelenik meg. 
az ügyvédi problémák aktuális kérdéseivel fog
lalkozik.

— E-ll kereskedelmi szaktanfolyam. A Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia az eddigi tanfo
lyamok mintájára, szeptember hó 15-én nyitja 
meg uj 5 hónapos tanfolyamát, alkalmazottak és 
más egyének részére. Tantárgyak: könyvvitel 
(áiirómódszerek i >. mérlcgelmélel. levelezés, 
számtan, kereskedelmi és közgazdasági ismere
tek. Tanítás hetenként négyszer ’i7-től fl-ig. 
Záróvizsgák és s'éghizonyltvónvok. Behatási dij 
fi-— pengő. Jelentkezés az igazgatóságnál V., 
Alkotmánu-utca 11. szám. I. cm. (Telefon: 
W5-47J,

Kirabolták a csillag-patikát: 
rengeteg mérgét vittek el 
3 QlCtÖrÖk Budapest legforgalmasabb pontian 

dolgozlak a vakmerő banditák
Vakmerő betörés történt vasárnap este a 

főváros egyik legforgalmasabb pontján, ahol 
közlekedési rendőr és őrszemes rendőrök 
állnak állandóan: a Rákóczi-ut 37. szám 
alatt levő Csillag-gyógyszertárban.

Az esti órákban a házfelügyelő észrevette, 
hogy az udvarról nyíló ajtó nincs bezárva. 
Azonnal rendőrt hivott s azzal együtt a nyi
tott ajtón át bementek a gyógyszertúrba, 
ahol

mindent teljesen felforgatva, üsszevisx- 
Rzaságban találtak.

A Wertheim-pénzszekrény is fel volt for
dítva, a kézifiókok nyitva és első szempil
lantásra megállapítható volt, hogy betörők 
garázdálkodtak a gyógyszertárban.

A tüzetesebb vizsgálat során megállapítot
ták, hogy

a betörők elsősorban a pénzszekrényt 
nyitották fel.

majd megdézsmálták a gyógyszertár raktár-

— Meglopták a svájci konzul titkárát. Vasár
nap hajnalban megjelent a főkapitányság köz
ponti ügyeletén Zubcr Frigyes, a svájci konzulá
tus titkára és lopás címén telt följelentést isme*  
rétien tettes ellen. Zuber szombaton éjszaka tár
saságával a Kolibri bárban szórakozott, ez alatt 
utója az utcán állt gazdátlanul. Felöltőjét a 
sofőrülésen helyezte el. Amikor távoztak a mu
latóból, felöltőjét nem találta sehol. Időközben 
valaki ellopta. A rendőrség keresi a konzulátusi 
titkár tolvaját.

— Párisi és londoni tanulmányút. Az OM1KE 
szeptember 3-án indítja legközelebbi párisi és 
londoni tanulmányutazását. Parisból a visszaütő- 
zás 45 napon belül bármikor egyénileg történhet, 
minden ráfizetés nélkül. Jelentkezést még elfő- 
gad az egyesület (IX., Üllői-ut 11. I. em. Tel.: 
86—7—12.).

Állásvesztésre ítélt főjegyző. Zalaegerszeg
ről jelentik: A vármegye fegyelmi választ
mánya Winkler Márton zalaapáli főjegy
zőt, a kulturház építése körül elkövetett 
szabálytalanságai miatt állásvesztésre ítélte. 
A főjegyző ellen bűnügyi eljárást is indíta
nak.

— Aratóünnepély és klsgardatinnep. Gyulá
ról jelentik: A tótkomlósi kisbirtokosság va
sárnap nagyszabású aratóünnepélyt és kiállí
tást rendezett, amelyen megjelenít József ki
rályi herceg. Sztranyavszky Sándor, a Nemzeti 
Egység Pártjának országos elnöke, Korossy 
György dr. főispán cs Raffay Sándor püspök. — 
Az ünnepségen népies láncokat mutattak be. 
majd utána a község vendégül látta a megjelent 
előkelőségeket. Ebéd illán kisgazdagvülés volt, 
melyen Sztranyavszky Sándor elnökön kívül 
resztvettek Lányi Márton és Csizmadia András 
országgyűlési képviselők is. T

— Iparoskongresszus Keszthelyen. Keszthely 
ről jelentik: Több mint 800 ipartestületi kikül
dött vett részt vasárnap délelőtt az iparosok 
országos kongresszusán Keszthelyen. A tanács
kozásokat Papp József, az IPOSz elnöke nyi
totta meg. Rakooszky Iván, a város képviselője 
beszélt még. majd rátérlek az iparosok kíván
ságainak ismertetésére. Ezután elhatározták, 
hogy a jövő évi országos iparoskongresszust 
Kecskeméten tartják meg. Egyébként határo
zatba ment, hogy kérik az iparosadósságoknak 
a gazdaadósságok mintájára történő rendezését.

— Nem tudtn, hogy töltve van a revolver. 
Győrből jelentik: Dömötör János soproni 
rcndőrfölörzsőrmestcr szolgálat közben észre
vette, hogy elszakadt n rcvolvertóskája. Bement 
a soproni Wranovics-féle cipészüzletbe és ott 
levette a táskát, hogy varrják meg. Wranovics 
a cipészüzlet tulajdonosa játszani kezdett a re
volverrel, amelyről azt hitte, hogy nincs meg
töltve. A fegyver azonban elsült és a rendőr
főtörzsőrmestert térdén súlyosan, Horváth Jó
zsef cipészsegédet pedig könnyebben megsebesí
tette. Dömötört a soproni kórházba vitték.

— Alispánválasztás Tolnában. Óriási kortes*  
kedés előzi meg a Tolnában közeljövőben tar
tandó választásokat. Az nlispáni állást Perczel 
Béla, Tolna megye volt főispánja pályázta meg 
és a hivatalos jelölttel, dr. Szongott Edvin fő
szolgabíróval szemben az egész ellenzék mellé 
állt.

— Ujabh letartóztatás Neudorfer minisz
ter ellen megkísérelt merénylet ügyében. 
Zágrábból jelentik: A zágrábi rendőrség 
meggyőződött annak a három munkásnak 
ártatlanságáról, akiket Neudorfer volt mi
niszter meggyilkolásával kapcsolatosan le
tartóztatok. Ugyanakkor más nyomokra 
bukkant és ezek alapján három személyt is
mét letartóztatok.

Az eladott asszony
Harminc perc forró története pereg le előttünk szerdán a 

DÉCSI FILMSZÍNHÁZBAN, 
ahol a FOX filmgyár kényes témájú filmje kerül bemuta
tásra. Ennek a képnek cselekménye egy mondat: 

Asszony sgyfólűrárai

készletét is.
Értesítették Örkény Hugót, a patika tu

lajdonosát, aki azután megállapította, hogy 
a pénzszekrényböl pénzt nem vittek el, mert 
éjszakára rendszerint lakására viszi a pénz 
készletét. Éppen igy sikertelen volt a betö
rés kisérletezcse a kézifiókokkal is, mert 
azokban is csak nagyon kis mennyiségű 
aprópénzt találhattak.

Annál sikeresebben végezték azonban a 
munkájukat a gyógyszertár árukészleteiben 
és különösen feltűnő, hogy

leginkább mérgeket vittek el és külö
nösen kokaint és morfiumot.

ami mindenesetre azt jelenti, hogy az elvitt 
gyógyszereket a betörök a kokainista alvi
lágban értékesíteni akarják.

A rendőrség a legnagyobb eréllyel indí
totta meg a nyomozást a gyógyszertár betű 
röinek kézrekeritésére.

— Borsodi Gyöngyösbokréta Miskolcon. A 
Borsodmegyei Háziipari Telep a borsodmegyei 
népviseletek és népszokások, valamint a megyei 
háziipar népszerűsítésére borsodi Gyöngyös
bokréta címen nagyszabású népünnepélyt ren
dez szeptember 3-án Miskolcon a népkerti sport
pályán. Szabadtéri színpadon mezőkövesdiek n 
inalyólakodalmat, aratóünnepet és kepebált mu
tatják be. Szerepelni fog a híres Szenlistváni 
gyermekkórus is. Több község a megye alispán
jának felhívására, ősi népviseletben vesz részt a 
népünnepélyen. A borsódi Gyögyösbokrétának 
egyik érdekessége lesz a csárdásverseny, amely
ben a megye legjobb csárdástáncosai vesznek 
részt. Tárogatóverseny is lesz, hogy alkalmat 
nyújtsanak Borsodvármegye műkedvelő táró- 
gatósainak arra, hogy művészetüket az ősi hang
szeren bemutassák. A Borsodi Gyöngyösbokréta 
látványossága lesz Borsodsármegye háziiparának 
kiállítása a Mezőkövesdi Matyóház a kiállításon 
elsőizben fog szerepelni Miskolcon. A Borsodi 
Gyöngyösbokrétát dr. Máday Lajosné n Borsod
megyei Háziipari Telep vezetője rendezi.

— A református presbiterek gyűlése Nagy
kőrösön. Nagykőrösről jelentik: Vasárnap 
tartották Nagykőrösön a református presbi
terek országos gyűlését. Az istentiszteleten 
a nagykőrösi református templomban Ra
vasz László püspök várta be presbiter-tár 
sait és mondott ünnepi prédikációi. Az isten
tisztelet végeztével a templomban tartották 
meg Baltazár Dezső püspök és Balogh Jenő 
főgondnok elnöklésévcl az V. országos re
formátus presbiteri értekezletet. Petri Pál 
államtitkár a kultuszkormány köszöntéséi 
tolmácsolta. Több felszólalás után a ven
déglátó egyházkerület nevében Ravasz püs
pök tartott üdvözlőbeszédet. Még néhánvan 
felszólaltak ezután, majd Baltazár Dezső 
püspök-elnök köszöntötte az értekezlet 
résztvevőit. A püspök nagy ovációval foga 
dőlt mélyen szántó beszéde után folyó ügye 
két tárgyaltak, majd megtartották a tiszt
újítást, amelynek során megválasztották a 
többszáztagu országos vezetőséget. A temp
lomból az Arany János-szoboríioz. majd a 
hősi szoborhoz vonult az egész közönség és 
mindkét emlékműnél ünneplést tartottak. 
Ugyanekkor márványtáblát lepleztek le né
hai Biczó Pál lelkész szülőházán. A Széche- 
nyi-kertben a város által rendezett ünnepi 
ebéden Baltazár püspök mondott köszöntőt 
a kormányzóra. Délután a templomban jó
tékony ünnepéh’ volt, majd dr. Hegedős 
Lóránt főgondnok ny. miniszter tartott bib 
liamagvarázatot. A presbiteri szövetség 
nagyválasztmánya Baltazár püspök elnök 
léte alatt tartolt ülést.

— Csendőrgolyó terítette le ■ e«endőrgyllkos 
betörőt. Olmiitzből jelentik; Tegnap Ólmát: 
mellett Milotitz faluban elfogták a csendőr- 
gyilkos Hasik betörőt. A szénaboglyába rej
tőzött gyilkost egy csendőr el akarta fogni, 
Hasik azonban revolvert rántott és többször 
rálőtt a csendőrre, akit halálosan megsebesí
tett. A lövések zajára elősiető negyven csendőr
ből álló csapat körülfogta, majd heves tűzharc 
után agyonlőtte a veszedelmes betörőt.

— A Független Nemzeti Demokrata párt tár- 
sasvacsorája. Nagyszabású társasvacsora volt 
a városligeti tó-terraszon vasárnp este. A füg
getlen nemzeti demokrata párt tagjai gyűltek 
össze. A vacsorán dr. fíleyer Jakab, Forró Pál. 
Földváry Béla. Vitéz Aladár, Durger Dénes, 
F.hrenthal Aladár, Angyal fi Sándor és dr. 
Briinauer Dezső felszólalása után a párt el
nöke, Fábián Béla képviselő mondott hosszabb 
beszédet.

Csütörtökön nyitják meg 
Budapesten Európa leg
szebb ügetővers^ny terét

Egy nagyszerű világvárosi éríékkel gazdago*  
dik a főváros a héten. Csíitörlörafin, augusztus 
31-én délután öt órakor nyitják nyg a Kére*  
pesi-uti Tattersall területtel Európa legszebb 
ügetőversenyterét. Évtizedekig tarló fáradságot 
küzdelem után sikerült megvalósítani a pom
pás müvet, melyen a közönség éppen Ulgy meg
találja minden kényelmét, mint a sport ■ is-tel
jesen kifogástalan otthont lel. Úgy a pálya, 
mint a tribünök villant világítással vannak fel
szerelve s általuk Budapesten is megvalósulnak 
a külföldön már regen kultivált esti versenyek.

A nagyszerű miivet a báró Tornyay Rezső 
elnöklete Alatt álló igazgatóság valósította meg 
s a létrehozásból az oroszlánrész. Pekáry Isi- 
vént, az egyesület igazgató, jól és Wcisenbaeher 
Aladár vezérli!kárt illeti, aki húsz esztendeje 
dolgozott azon, hogy az uj ügetőpálya erre a 
helyre kerüljön.

Ffiuárw tgüár 
felelösRógi’el legolcsóbban előkészít decembert 
ma^Anvizsgákra. érettségire. ideéri. ke-, 
reskeucimt. középiskolai miii'ínuiniilóküt. Vidékiek
nek" hölgyeknek speciális módszer. József-u. 26.I. 2

— Fantasztikus baleset a vecsési sorom
pónál. Vasárnap a Versesről Pestszentlőrinc 
fele vezető vasúti sínek mentén felállított 
fasorompó le volt eresztve, mikor egv ma
gánautó akart a pályatesten keresztül ha- 
ladni. Az autó nem vette észre a lezárt so*  
rompót és a gyönge fakorlátot áttörve, ke- 
rcszlülszáguldott a pályatesten. A másik ol
dalon egy biciklista várta, hogy szabaddá 
váljon az uf. A száguldó autó elütötte a bi
ciklistát, aki azonban csak könnyebb sérü
léseket szenvedeti. Annyi lélekjelenléte is 
volt, hogy rögtön felugrott és az autó szá*  
mát följegyezle. Ennek alapián megindítot
ták a nyomozást az autó felkutatására.

— Gavrila Emil, a legidősebb jugoszláv 
szenátor hirtelen meghalt. Iielgrádból jelen
tik: Rohics-fiirdőn vasárnap váratlanul
meghall Gavrila Emil 72 éves jugoszláv; 
•zenátor. Az elhunyt egyike volt a legidő
sebb szenátoroknak és valamikor nagy sze
repet játszóit a politikában. Az utóbbi idő
ben a szenátusban több beszédet mondott, 
amelyekben a ,• aló kő é-
Icdés politikájának megvalósítását sürgette^

— Halálos kocslszercnesétlenség. Ceglédről 
jelentik: Szabó János gazda kocsijával az u(- 
menti árokba fordult és olyan szerencsétlejMtl 
esett a kocsi alá, hogv nj ikcsigt S ’ rí st és 
gerincsérülést szenvedett. A kórházban sérülé
sébe belehal!.

— Halálozás. Liptay Károly, a régi újságíró
gárda egyik érdemes Ingja vasárnapra v rradó 
éjjel hatvankéléves korában Alapon elhunvt. 
Liptay Károlyt évek óta súlyos szívbaj gyö
törte és csendes visszavonullságban élt sógo
ránál, Szerémy Zoltán színművésznél Alagon. 
özvegyén és sógorán kívül fia, Szeré mg l.iylug 
Lajos és k terjedt rokonság gyászolja. Teme
tése ma, hétfőn délután öt órakor lesz Alagon. 

ÉDiishÁZÖT
Közelebbit: Bl l»AP - STI INGATLAN BANKNÁL 

Kákóezl-iit In. Kziirn.

— Autókatasztrófa öt halottal. Párisból 
jcIntik: Souston móléit a vasúti átjárónál 
egy vonat elgázolt egv aulomibill, az auto
mobil hét utasa közül <ü szörnyethalt. A.' 
mozdony az automobilt mintegy száz mé
terre vonszolta magával.

— Holnap ítélkezik a Kúria Balogdi 
Konstantin felett. A Kúria /’o/jőr-lanácsa 
érdekes bűnügyet tárgyal holnap, kedd0’^ 
Balogh Konstantin, a hírhedt vagyonim’ *’• 
bankár bünperél. Még 1930-ban im’",~
össze Balogh Konstantin bankháza é. lö- 
száz feljelentés érkezett a 72 esztendőé ban
kár ellen. A büntető törvényszék Balogfi 
Konstantint háromévi börtönre ítélte, míg 
fia, Balogh Sándor öthőnapi fogházbünte
tést kapott. A tábla jóváhagyta az itélétét 
A főügyész semmisé.o panasza folytán ke
rül most Balogh Konsl anlin monstre ügye'a 
Kúria elé.

— A berlini szovjetkövot Rómába uta
zott. Rómából jelentik: Csinosuk berlini 
szovjetkövet Rómába érkezett. Utjának céh 
járói eddig még nem történt közié,.

—- Százötven néző a vízbe zuhant egy üsző
versenyen. Nem Yorkból jelcutiK: S/..r»>yü sze
rencsétlenség történt Nemiemen ván .k.iban. A 
nagy uszóversenyen, ant !y t mi alcn évben 
rendezni szoktak a váró, kikötőjóh'n, egy fá
ból készüli kikölőhid, niiielv zsúfolva volt né
zőkkel. hirtelen összeroppant, ugylu jy 150 em
ber n mély vízbe zuhant \ I i ilo<i ildozatok! 
számát eddig még nem lehetett pontosan meg- 
állapítani.

— Kombinált repülő-vasntl jegyek, kedve*-  
rnényts áron. A Magyar Légiforgalmi Rt. és a 
Mngvar Kir. Államvasutak közölt létrejött meg*  
állapodás alapján a Budapest--Wien vonalon 
szeptember 1-töl kezdödőleg kedvezményes i«ru 
kombinált menettéili i-pM k kerülnek kiadásba, 
melyekkel az utas választása sz.-iinti irányban, 
az egyik utat repülőgéppel, ;1 másikat gyorsvo*  
unton teheti meg. A menettérti jegv ára evv. 
III. osztályon P 52 gyv II oszt Ivón P 62.-^ 
A jegyek 60 napon belül érvényesek visszauta
zásra.

— Felhívjuk a hölgyküzllnsi’g figyelmét, hogy 
a legdivatosabb ősz és l ka Hók, valamiéit 
szörmehundák a legjul b ibban b
tők Rónai M. Miksa újonnan mcguyiU üzletében! 
Rákóczi ut 8 a. sz. alatt.
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r A színházak és színészek kollektív nzerző- 
"O látszik, mégis telő alá jut, mert nz 

Igazgatók végre defcrálnok h •zlnészek kí
vánságainak. Vasárnap h folytak ilyen irá
nyú tárgyalások, amelyek azonban ered
ményre nem vezettek. A színházak ugyanis 
a kollektív szerződés megkötését most már 
nem kllenehónapos szerződés és a szlnész- 
vendégfellépés engedélyezése vagy megtaga
dása feltételeinek teljesítéséhez kötik, hanem 
■ hhoz, hogy a szlnészrendeletet. amelyet a 
kultuszminisztérium a napokban kiadott, 
visszavonják e vagy sem. Hallgatólagosan 
• rra akarják bírni a színészeket, hogy ennek 
a rendeletnek visszavonását ők szorgalmaz
ták a kultuszminisztériumban.

*
Éltől eltekintve, n színházak zavartalanul 

folytatják szerződtetés! tárgyalásaikat é$ készül
nek a jövő szezonra. Akikre szükségük van. 
azt felkeresik és megállapodnak velük. Ehelyütt 
néhány szerződést közlünk: Erdőt Lilit, a Szín
művészeti Akadémia lehetséges növendékét a 
Mflí/t/or Színház szerződtette. llosvay Rózsi e 
szezonban ismét visszatér a színpadra. A nagy
szerű dizőz és színésznő a Terézköruli Színpa
dot fogja gazdagítani művészetével. Lengyel 
Gizi viszont nem szerződött egyelőre a Teréz- 
körúti Színpadhoz, amelynek öl éven át volt 
primadonnája, hanem egyik előkelő színházunk
kal folytat szerződteti si tárgyalásokat. Somogyi 
Olga, a kitűnő táncosnő és énekesnő n Király 
Színház együtteséhez tartozik a jövő évre, 
ugyanoda szerződött Vcrbőczy Ila. a fiatal pri- 
madonnajelöll aki egyúttal a Bethlenién Szín
ház primadonnája lesz a szezonnyitó darabban. 
Faragó Hézik, Faragó Jenő, a kiváló iró és 
szerkesztő rendkívül tehetséges leánya pedig a 
Korb Flóra hallet tagja lett. Olasz vendégsze
replésre indul Kőry Lászlót, aki a Rózsahegyi- 
Bziniiskolának egyik legtchcLégesehb növendéke 
vull. a pécsi Nemzeti Színház szerződtette éne
kes bonvivánnak.

Megbokrosodott lakodalmas 
lovak majdnem eltaposták
Hajdú Eta és 
kocsiját

Rubínstein Erna
Mi történt Törökszentmiklóson 
a falusi lakodalmon?

Törfikszentiniklós vasárnapra nagy mel
lékkeresethez jutott. Gyönyörű népvisele
tükbe öltöztették a legszebb törökszent 
miklósi lányokat és legdaliásabb legényeket, 
hogy ott

az 1300-as években épült híres kápolná
ban falusi lukodaimat játsszanak le a 

pesti filmtársaság előtt.
A falusi lakodalom Daróczy József „Az el
lopott szerda’* cimü készülő magyar film
jéhez szükséges és erre leutazott a film kél 
női sztárja, Hajdú Eta, n kiváló énekesnő 
es Rubínstein Erna, a nagyszerű hegedüruű- 
vésznő, Szőke Szakáll, Hajmássy Miklós és 
Gyergyaf István. A filmtársaság három autó
val igyekezett Törökszentmiklósra. ahol 
fíerller Viktor rendező vezényletével meg
kezdődtek a felvételek.

Nagy parasztszekéren vágtatott a ká
polna előtti térségre a népies statisztéria, a 
vőfények és koszorusleónyok színes cso
portja, ahova abban a pillanatban fordult 
be Hajdú Eta és Rubínstein Erna kocsija.

A motor berregésétől a szilaj lovak 
megvadultak 

és szinte tüzet fújtatva, az éppen stoppoló 
mitó felé rohantak. A katasztrófa már-már 
elkerülhetetlennek látszott, amikor a volán
nál ülő Rubínstein Erna gázt adott a kocsi
nak, amely

nagy lendülettel hátrált

és az ut szélén álló lámpaoszlopot kidön
tötte. Rubínstein Erna kocsija megsérült, a 
bennülőknek azonban az ijedtségen kívül 
semmi bajuk sem történt.

Belga szépségklrálynűnek választották Georget 
Casteels 18 éves anderlechli lányt.

SZTÁR KERESTETIK!
Tessék jelentkezni! — Nem találják meg a magyar 
Hungáriát jelképező női főszereplőt a Rákoczi-íilmhez

♦
Valamit Bécsről is, amelynek szubrett- 

primadonnájn Kun Magda lesz, aki a Miulin 
Rouge-revü főpróbáján már elhatározó si
kert aratott. Bécsben próbál Páll Erzsi, még 
pedig olaszul. Mint a Ma Priiger társulatá
nak primadonnája ment a hét közepén olasz
országi turnéra: partnere Kertész Gábor. A 
kitűnő Páll Erzsi egyébként a Thealer an dér 
Wien-nel is szerződtetési tárgyalásokat foly
tat s minden remény megvan arra, hogy a 
Rali lm Savoy cimü operett bécsi szubretlje 
lesz. Rudolf Beer igazgató egyébként a pri
madonnaszerepre Is magyar színésznőt sze
relne és azért szerződleiési tárgyalásokat 
folytat Falus Edittel, a müncheni Baycrischc 
Oper nagyszerű fiatal magyar énekesnőjével, 
aki a szezón végeztével elhagyja Németorszá
got és részben Bécsben, részben Budapesten 
sállal szerepeket. Bécs színházi világában 
egyébként rengeteg sok a magyar. A legnép
szerűbb színházi tánctanárok például: Bobby 
(iray, más néven IVrísr Muhi és Rótt Panci. 
• ki csak a napokban érkezett Berlinből 
Becsbe,

♦
4 bécsi Komedie Is magyar slágerről gondos 

kodatt, Ügeti Erzsébetnek, egy eddig ismeretlen 
netnl fiatal szegedi lánynak „Dér Lömé" cinül 
vig játékát tűzte műsorrendjére. Ligeti Erzsébet 
ffiy szegedi lapszerkesztő leánya, aki most, 22 
éi’«M korában, egész váratlanul tort be mint iró 
oz osztrák színpadra. Négy évvel ezelőtt mint 
orvostonhaflgatónő tanult az egyetemen, később 
Tőimig és / elbammer burgszinházbeli művészek 
tanítványa lett és több német színpadon mini 
drámai színésznő aratott nagy sikert. Legutóbb 
Darmstadtban játszott, de a Harmadik Biroda
lom, a „Glcichsc haltung'' őt is száműzte.

♦
A nyári szezon legnagyobb sikere kétségtele

nül n Tessék beszállni!, amely kedden érkezik 
rí a századik előadásához. A sikersorozatból 
nrm ugrik ki -- mint nhogv tervezte — Ralin 
Lici. Viszont a sikeres szerző: Harmath Imre 
Lillafüredre utazott az „ünneplés" elől — 
megrongált idegállapotára való tekintettel. A 
•zinh.íz egyébként ügyesen használ In fd a Hnr 
malii -Miirkus-bolrányt, mert ilyen szövegű pia- 
kálóit rajzoltatott:

„fin is verekedni akar*  Ha nem, akkor váltsa 
meg mór délelöli a jegyéi, mert este már nem 
jut hozzá."

♦
Budapest rádiója legfeljebb a kabarékban 

•Kerepelt a színpadon, pedig a stúdió élete a 
maga sok furcsaságával szinte kivónkozik a 
színpad után A Bethleniért Színpad évadnyitó 
darabjának szerzői, Gellert Lajos és Szánthó 
Dénes „A nagy riport" cimü darabjukban a 
rádió nagy stúdióját viszik n színpadra, A szín
ház második darabja szintén riportdráma: Szir
mai Rezső „Gyilkos vagyok"' cimü regényéből 
irt kitűnő darabol a Bclhlenléri Színpadnak.

■*
Aalaha a legfinomabb hang, Mcdgyasz.ny 

Vilma torkának feledhetetlen muzsikája töl*  
lőtte be ar. eskütéri kis színházat, amelyben 
most a modern Idők Irgflnoninbh géphnngja. 
■ Western Electrlc bcs/élőfllmgépje szólal 
meg. Pénteken nyílik meg Budapest legújabb 
és talán legbajoNiibb filmszínháza, a (jtsino, 
■melynek incgny llóiinm pét u rádió Is köz
vetíti. A megnyilóelőadásun a kormányzó és 
Családja, vulamlnt vendégei is részlsesznek. 

®I

Vasárnap operatőrök és színészek egész 
hadserege utazott Nyíregyházára, hogy meg
kezdjék a reprezentatív nagy magyar film, 
a Rákóczi-induló külső felvételeit. Székely 
István rendezi a film magyar cs német ver
zióját, de a német változat rendezésében 
nagy szerepel kapott Fröhlich Gusztáv, a 
nagyszerű német filmszínész. Miután a teljes 
férfigárdát: Csortost, Kiss Ferencet, Rátkait, 
Beregit, Gázold, Jávor Pált. Szenest és Hu
szár Pufit már leszerződlették a Hcrczcg 
Ferenc szüzséjéből irt Hímhez,

a női főszereplővel nagy bajok vannak. 
Hetek óta, .szinte szünet nélkül, készítik a 
próba felvételeket a Hunnia-filmgyárban
minden fiaiul és számhajöhető magyar szí
nésznőről, akik közül azonban még

nem sikerült rátalálni a magyar leány*  
típus megszemélyesítőjére,

aki oly tündöklő lenne, mint Hungária 
emellett pedig gyönyörűen énekelne. Szó

sincs azonban arról, bogv egyes fiatal szí
nésznőt színházuk nem engedett volna fil
mezni. Ezek egyszerűen nem voltak alkalma
sak a film eljátszására. A Rákóczi-íllm ve
zérkara tehát egyelőre reménykedve várja 
az uj sztár megszületését és megkezdte 
Nyíregyházán azokat a felvételeket, ame
lyek sorún

a magyar huszárok híres tiszai átkelése

is érdekes látványosságot ígér.
A német verzió mar szerencsésebb, ez 

Camilla Hornt, a hires német sztárt szer
ződtette, aki azonban

vasárnapra még nem érkezett meg 
Budapestre.

Helyette táviratot kézbesítettek, hogy csak 
hétfő délre jöhet. Camilla Horn igy a ma 
elinduló filmexpedicióval néni indulhatott s 
csak holnap követi a társaságot Ngiregyhá’ 
zára.

A LabriGÍa-ügy rejtelmei
A főváros a kultuszminisztériumnak ajánlotta fel a Városi 
Színházat — Ellenperrel támad Labriola, ha elrendelik a 
kilakoltatást — Érdekes beadvány az ügy kulisszatitkairól

Érthetetlen hozsanna fogadta a fővárosnak 
azt az intézkedését, amellyel kilakoltatást pert 
indított Bernnrdo Labriola ellen. A főváros 
ugyanis, amely éveken keresztül nemcsak, hogy 
nem kapott bért a Városi Színházért, hanem 
nz adózók zsebéből sulyos milliókat költött 
egyes szín-igazgatók magánvállalkozásaira, egy
szerre a legridegebb álláspontot foglalta el és 
céhónynapos bérfizetési késedelem miatt egy 
tanácsi határozat alapján

fej- ég vagyonvesztésre akarta ítélni ezt a 
Budapesten nem túlságosan népszerű olasz 

varieté-igazgatói.
Egyelőre nem lehet azt kutatni, hogy a tanács 
rapid intézkedése mögött milyen rejtett erők 
lappangónak, de tényként lehet megállapítani 
azt. hogy a Labriola Színház ki nem irt bér
leti pályázatára máris

a protektnmk olyan hada ostromolja 2 vá
rosházát. amely szinte példátlan.

A főváros nem is tudóit másként kitérni az elő
kelő protektorok pergőtüze ellen, mint azzal, 
hogy

■ kultuszkormánynak ajánlotta fel a szín 
házat.

Szombaton délben megjelent a kultuszminisz
tériumban Wlassics államtitkár előtt Némcthy 
fővárosi tanácsnok és a főváros nevében arra 
kérte n kultuszminisztériumot, hogy vegye ke
zelésbe a Városi Színházat, amelynek kiüríté
séről szerdán dönt h bíróság.

A kultuszkormány. értesülésünk szerint, el
utasító állásponton van

és semmiképpen sem akarja a büdzséje ter
heit o fővárosnak ezzel ni épületével is ter
helni.

Míg azonban a fővárosnál erre a sakklé- 
pésre határozták el magukat, addig Labriola 
mindent megpróbál, hogv jogait érvényesítse 
és a tóvárosi más elhatározásra brija.

Sürgős beadvánnyal
ken sle fel szombaton Sipőcz polgármestert és 
ebben nem fogadja el a felmondást, de hatá
rozott formában rámutat arra a vélt méltány- 
lalnnságra, amely vele történt A beadványban 
mindeneseire kijelenti .hogv öt nnppal a főrá- 

állal szabott határidő után, augusztus 2/ én 
'.'.qc/ b'/iiz órakor dr. Lukács Izsó királyi 
kozjcgyjóoei leletbe helyezett húszezer pengői

azzal a rendeltetéssel, hogy ez a fővárosnál 
esetleges tartozásának fedezésére szolgáljon 
abban az esetben, ha a főváros a tanácsi hatá
rozatot hatálytalanítja és őt a bérlet élvezeté
ben nem zavarja. Kiderül a beadványból, hogy 

Labriola bérösszeggel nem Is tartozik.
Az épületet ugyanis 26.500 aranykoronáért adta 
bérbe a főváros, amelynek fedezésére már a 
mull év elején harmincezer pengőt lefizetett. A 
szerződés második pontja a felszerelést és bé
rénél ezési tárgyak bérlete, amelyért 13.500 
pengő jár a fővárosnak. Ezeket n kellékeket, 
ruhákat és berendezéseket, amelyekért a fő
város most bért követel,

nem adta át Lnbrlolának,
aki emiatt, beadványa szerint, közel harminc
ezer pengőnyl kárt szenvedett.

— Amennyiben — hangsúlyozza a beadvány 
— n tanács nem hagyna meg bérletemben, ezen 
kárigényemet és egyéb károsodásomat is való
ban és legőszintébh sajnálatomra kénytelen 
volnék a fővárossal szemben érvényesíteni Le
hetetlen ugyanis, hogy a főváros olyan tárgyak 
használati dijának fejében követeljen tőlem 
l»ért és emiatt legyen ki bérletemből, amelye
ket a főváros nem is bocsátott rendelkezé
semre.

Hivatkozik azonban Labriola arra is, hogy a 
fővóros a szerződés nctáni felbontásával

kerek húszezer pengőtől fosztja meg ön
magát. Illetve a főváros polgárait.

Kőnyveiivrl bizonyltja, hogy háromszázezer 
pengőt emésztett fel a rozoga és egyes részei
ben már összeomlással fenyegető épület útépí
tési költsége. Elődei nemcsak bért nem fizet
tek. hanem nagyősszegü szubvenciót élveztek a 
a fővárostól.

A 300.000 pengős befektetéssel szemben 
mindössze, húszezer pengőre értékelt tartozás
ról van szó, amely pregnánsan megmutatja, 
hogy ebben az ügyben voltaképpen Labriola 
az „egyetlen áldozat".

Ez Labriola álláspontja.
Áldozat azonban több van

ebh«’n nz ügyben, itt vannak ar iparosok, ke
reskedők és egyéb szállítók, akiknek körülbe
lül hetvenezer pengőjével tartozik Labriola. 
amely összeget elveszettnek lehet tekinteni 
abban a pillanatban, ha Labriolát megfosztják, 
bcdclélóL Dq közéj

301) műszaki alkalmazott, segédszemélyzet 
és uézőtéri alkalmazott veszíti kenyerét.

ha Labriolát megfosztják a színházától. Lab
riola egyébként bejelentene azt, hogy

németországi vagyonára vonatkozóan haj
landó a fővárosnak olyan garanciát nyúj

tani,
amely lehetővé teszi, hogy az összes felmerül
hető kötelezettségeinek a jövőben már kellő 
időben eleget tud lenni.

A Labriola-űgy rejtélyét szerdán fogja meg
világítani a bíróság, amikor előreláthatóan 
olyan tanúvallomások és bejelentések történ
nek, amelyek ebben az óriáskígyóvá dagadt 
ügynek újabb és meglepő szenzációit ígérik.

(8. Z.)

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Hiába, egyre jobban az amerikaiak jut
nak előtérbe. Remek, színészeket, jó szüzsét 
és igazi művészeiét igyekeznek nyújtani, ezt 
az uj Grela-filmincl kapcsolatban állapítjuk 
meg, „Suzzannc Lenox tündöklése'' valóban 
élmény. Nagyon jó a Forum-szinhúz uj 
filmje — szintén amerikai, a Paramount re
meke — címe: „Dübörög u föld". Őszintén 
ajánljuk!

Végre egy filmsztár, akinek nem fontos a 
pénz. Amerikai nagy színházi lapok Írják, hogy 
a íegtöbbet emlegetett, hallatlanul népszerű gyö
nyör;! filmsztár, Iréné Dunn, a Mellékutca fősze
replőnője megvált az llnivcrsnltól és a Mctro- 
Goldwyn-höz szerződött. Mindenki tudja, hogy 
az amerikai filmgyárak az újonnan feltűnt sztá
rokat Igyekeznek hosszú szerződéssel lekötni, 
Iréné Dunn azonban nem irt alá hosszú szerző
dést és ezt Amerika rideg üzleti világában szo
katlanul hangzó módon indokolta:

— Tudom, hogy nálunk nincs érzékük az 
embereknek az ilyen szentinienlniizmus iránt, 
én azonban nem n pénzt tartom a legfontosabb
nak, hanem azt, hogy művészi becsvágyamat ki
elégítsem és olyan szerepet vállaljak, amely 
egyéniségemnek megfelel. Éppen ezért jöttem a 
Metro-hoz, amely az „Urinők” című film fősze
repét bízta rám! _____

W minden este a

_________ Bemarni színű?
Beiratóscft a Fc»- 

zaneisHoiSiia
Fodor Ernő oki. zenetanár áll. eng. magán

zeneiskolájában a beiralások szeptember 1, 
2. 4 és 5-én. délelőtt 11 —12 ig és délután 
Ví5—%6-ig eszközölhelök az intézet uj szék*  
házában, VI.. Andrássy-ut -i0. sz. alatt. Fel
vételt nyernek növendékek a következő fő
tanszakokra: zongora, hegedű, gordonka, 
ének, kamarazene és beszédiuíívészet ísza- 
vnlókórush Uj jelentkezők részére díjtalan 
felvételi vizsgák: szeptember 7-én és 9 én.

Beirafási díj: 12 pengő, havi tandíj: 10.50, 
15.50, 20.50 vagy 30.50 pengő. Tájékoztatót 
dijtalanul küld az. igazgatóság.
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AZ EURÓPABAJNOKI MEZŐNYBŐL.A magyar evezősök heroikus 
küzdelem után megszerezték 

a világhegemóníát
Magyarország három Euiópabajnokságga! zárta a világ
eseményt — Olaszország, Franciaország és Dánia előtt 

megnyertük a pontversenyt is
Táblás ház volt a Duna mindkét partján. Nagy 

dolog, ha evezésről van szó. A Margitszigeten a 
meglehetősen magas helyárak ellenére sem le
het délután jegyhez jutni

Legalább húszezer főnyi nézőközönség tolon
gott a pesti parton.

Zsúfolásig megtöltötte a publikum a szigeten 
lévő tribünöket is, tömve voll a Margitsziget 
pesti oldala is. Szinpompás képet nyújtott a Du
nának zászlódiszes két partja. Annak a csónak
háznak a tcrraszán, ahol a célbiróság, a nem
zetközi kiküldöttek és a külföldi sajtó képvi
selői tartózkodtak, tartottak fenn helyet az elő
kelőségek részére. A döntő futamokat végignézte 
Horthy Miklós kormányzó is. feleségével és 
leányával, olt volt továbbá Albrecht királyi her
ceg, Imrédy Béla pénzügyminiszter. Lázár An
dor dr. igazságügyminiszter. Colonna herceg, 
olasz követ, De Vienne gróf francia követ, Lob- 
koiusky lengyel követ s számos előkelőség. Min
denki óriási izgalommal várta a kezdést, mert

AZ ECBÖPABAJNOKI MEZŐNYBŐL.
A magyar szkiíT:

minden számban körömhegyig menő harcra voll 
kilátás.

Világraszóló nagy események... Első nagy 
küzdelmünk az olasz Pullino-négyesscl. Hiába 
minden, a los angelesi győzőket nem tudjuk 
mögénk szőri .<ni.

A kétevezős verseny nehezen bár, de ma
gyar diadalt hoz.

Egetverő öröm morajlik végig az óriási töme
gen. Szkiffben. ha a starter nem állítja le a 
mezőnyt, Szendey biztosan győzőit volna. A 
második harcot nem birla idegekkel. A kor
mányos kétevezősben senki sem bízott ,de végül 
mégis győzött a magyar akarás.

És megszereztük a második Európa-bajnok- 
ságot.

A (tablóban viszont mindenki magyar győzel
met áhilott, s annál nagyobb és fájóbb voll a 
csalódás, hogy harmadik helyre szorultunk.

Meglepő volt a nyolcas sikere.
Itt csak félve számitoltunk sikerre s belelje- 

aedett. Az örömmámor teljessé vált. Minden 
győzelem után felvonták a föárbócra a győzte? 
nemzet zászlaját s a zenekar a győztesek him
nuszát játszotta, a győztes csapat pedig feleve- 
zett a főtribün előtt álló tulajhoz, ahol Ricco 
Ftoroni adta át a csapatnak a babérkoszorút. A 
kormányzó a verseny végén fogadta Harmath 
Istvánt, az Evezős Szövetség technikai igazgató
ját. akinek legmagasabb elismerését nyilvání
totta.

— Soha ilyen szép küzdelmet nem láttam — 
szólt a kormányzó —. adja ál üdvözletemet a 
győztes magyar fiuknak.

KORMÁNYOS NÉGYESÜNK 
EGY HOSSZAL VERVE MARAD

Európába jnok: Olaszország (Perentin, Chicco. 
Vittori N., Vittori U., korm.- Petronio). 6 p. 00.6 
mp. 2. Magyarország 6 p. 01.8 mp. 3. Csehszlo
vákia. 4. Svájc.

Nagy küzdelem volt, 2000 méternél az. olaszok 
egy méternyi előnnyel tartják a vezetést. Két
száz méterrel a cél elölt a magyar csapat vissza
esik és Olaszország egy hajóhosszal győz.

A GÖTZ—MACHÁN-EGYUTTES 
A KORMÁNYOSNÉLKÜLI KÉTEVEZŐS 

VERSENY EURÓPABAJNOKA 
Európabajnok: Magyarország (Götz—Maclián).

6 p. 24 mp. 2 Svájc. 3. Hollandia. 4. Jugo
szlávia. 5. Olaszország

A magyar párevezős nyomban a startnál maga 
mögött hagyja a döntő m>’ önvét. Ő00 méternél 
1 hajóhossz, 1000 méternél 3 hajóhossz, a tá
volság. Ezt az előnyt végig megtartja. A győz
tes magyar párcvezöst babérkoszorúval ünne
pelték.

IZGALMAS ESEMÉNYEK A SZKIFF 
EURÓPABAJNOKI DÖNTŐJÉN 

F.wrópabn|nnk: Lengyelország (Wlodok). 2. 
Svájc (Studach) .1. Olaszország (GiaconiniB. 4 
meyxrmmhitett é< iiimeoczell versenyen Ma 
gyarország es Dánia /eladták a küzdelmet.

Az első start után a magyar Szendey jött el 
■ legjobban, utána haladt az olasz Giacomini 
is a svájci Studach. Már három hosszal veze

tett Szendey, amikor az utána következő dán 
Hendriksen körülbelül a pálya felén ráevezett 
Szendeyre, mire a versenybíró megállította a 
mezőnyt. Egyideig ugy volt, hogy ugy Szendeyt, 
mint Hendriksent kizárják a versenyből. Szen
dey a Nemzeti Hajósegylet csónakházánál le
állt és lejött a célba. Itt közölték vele, hogy újra 
indul a mezőny, mire autó ment p. starthoz. A 
második startnál Szendey és Studach jött el 
legjobban. 300 méternél Szendey már valamelyes 
előnyre telt szert, a dán Hendriksen pedig fel
adta a versenyt. 500 méternél erős küzdelem 
volt Szendey és Giacomini között. Szendey erő
sített s 1000 méternél egy hossz előnye volt nz 
olasszal szemben, akit közvetlenül a lengyel 
Verey-Wlodok követett. 1500 méternél Szendey 
másfél hosszal vezetett, ekkor már a lengyel 
versenyző volt mögötte, akit az olasz követett. 
1700 méternél Szendey váratlanul leállt és fel
adta a versenyt s a íengy >1 Verey-Wlodok két 
hosszal jött be elsőnek a célba.

A MÁSODIK MAGYAR EURÓPA BAJNOKSÁG: 
A KORMÁNYOS KÉTEVEZŐS VERSENY

Európa-bajnok: Magyarország 6 p. 51 ’/» mp. 
(Győry, Mamusich, Koreczky kormányos). 2. 
Lengyelország, 3. Franciaország, 4. Belgium. 
Olaszország kormánytörés miatt feladta.

A magyarok startja jól sikerült. 530-nál fél
hossz, 1000-nel egy hossz a distancia. Ezeröt
száznál együtt vannak a lengyelekkel, majd 
őket három hosszal követik a franciák. Kétezer 
méternél fej-fej ínlelett folyik a küzdelem a 
lengyelekkel, mig végül a célban a magyar 
hajó három méterrel előzi meg a lengyeleket.

DÁNIA BIRTOKÁBA KERÜLT A KORMÁ
NYOSNÉLKÜLI NÉGYEVEZŐS VERSENY

Euróbajnok: Dánia 6 p, 4.3's mp. (Hantén, 
Olsen, Christiansen, Olsen R.), 2. Hollandia,
3. Magyaron*  g. 4. Svájc.

Az első startnál az olaszokat kollizió érte 
Légszekrényük megsérült s igy a: olaszok a 
második startnál már meg sem jelentek. Ezer 
méterig a hollondok által megszorittalva veze
tünk. 1500-nál egyvonalban vagyunk a hbllan- 
dokkal. majd fel önnek a dánok. 1800-nál Hol
landia vezet, itt a dánok már fokozottan feljön
nek és a célban Hollandia is megelőz bennün
ket.
A FRANCIÁKÉ A KÉTPÁREVEZŐS VERSENY 

Európa-bajnok: Franciaország (Frisch, Han- 
chotte) 6 p. 203,'s mp. 2. Olaszország, 3. Ma
gyarország, 4. Lengyelország.

Szendeyék jó startot vesznek és ki is ugra
nak. Háromszáznál félhosszal vezetnek, ezernél 
előnyüket egy hosszra növelik, ám ezerötszáz
nál feljönnek a franciák, kettőjük között erős 
küzdelem alakul ki. Olaszország ekkor a har
madik helyen van. Kétezer méternél már Fran
ciaország vezet és mi Olaszország után lecsú
szunk a harmadik helyre. Szendeyék haszta
lan erősítenek, az eredményen nem tudnak 
változtatni.

EURÓPA-BAJNOK LETT A MAGYAR 
NYOLCAS

Európa-bajnok: Magyorország (Alapy,
Russay, Kozma, Ballya H., Tóth, Jung, Szabó, 
Gyurkóczy vezérevezös, Molnár L. kormányos). 
5 p. 44. mp. 2, Olaszország, 3. Jugoszlávia, 4. 
Svájc, 5. Franciaország.

A startot egyformán jól veszi mind az öt csa
pat. Az oiasz, a francia es magyar nyolca egy
vonalban halad s idegeket feszitő küzdelem 
alakul ki. Ezerötszáz méternél félhosszal ve
zetünk. nyomunkban elkeseredetten harcol az 
olasz, a francia és a jugo.szlóv nyolcas. Em
berfeletti iram. Az olaszok 2GGO méternél mel
lettünk haladnak. Fej-fej melletti küzdelem. 
Példátlan izgalmak között közelednek a kom- 
baltánsok a célhoz, amelyet háromnegyed ha
jóhosszal előbb ér el a magyar nyolcas. .4 
győzelem értékéi növeli, hogy négy evezősünk 
fáradtan szállt a nyolcasba.

*
Az Európa evezős bajnoki versenyszámok 

közölt kél nemzetközi versenyszám is volt. 
Ezek közül a szkiffet Zavreljiri ,.V K. Öltre 
Lovni'' Csehszlovákia nyerte inog. a második 
Saurini Vincén! Sucíetc Naufique de l.agny 
Franciaország lett, mig a harmadik helyen 
fíachheimcr, Rudcrklub Lia, Wien végzett. Pil
lér (MEG) feladta.

A kormányos négyes versenyt a Wioslarskie 
Warszawa varsói csapata nyerte, a második 
helyen a belga Rnyal Sport Nauliquc de Bru- 
ges csapata végzett.

♦
Amikor Ricco Fioroni a győztes magyar 

nyolcasnak már átadta a babérkoszorúi, nem
sokára újból felrcpüll a győzelmi árbócra a 
magyar zászló s a zenekar a magyar Himnuszt 
játszotta. Magyarország győzelmének szólt ez 

< nemzetek dijában, a Glandaz-dijhan. amely, t 
Magva rors/ág három Eitrópa-bn ívd, súgóvá*  
szerzett. Egv-egy győzelmet óit cl Fnu’c’aot 
«zág. Lengyelország, Olaszország és Dánia.

A közönség kitörő lelkesedéssel vette tudo
másul a győzelmet és listán szétoszlott. A dij-

A francia nyolcas.

kiosztó vacsorát este tartották meg a Gellert- 
szállóban.

Albrecht királyi herceg a Hungária EE disz 
elnöke vasárnap este az egyesület klubházában 
magához kérette az egyesület európai bajnok

Közönségsiker az őszi labdarugószezon 
vasárnapi premierjén

A csonka bajnoki forduló a fizetőközönség támogatása 
mellett zailott le

Vasárnap, a közönség általános érdeklődése 
mellett megindult az. őszi labdarugó-évad. Miután 
a Hungária Barcelonában, a Ferencváros pedig 
Bukarestben tett eleget vállalt kötelezettségének, 
csonka bajnoki forduló voll a nyitány.

Négy bajnoki mérkőzés került terítékre: Az 
Újpest otthonában játszott és győzött n Bocskai 
ellen, mig a másik fővárosi meccs színhelyén, a 
Millenárison, a Kispest és a Nemzeti vivőt*  dön

Pofonok, botrány, kiállítás és döntetlen eredmény 
a „vihar-teknöben"

Nemzeti—Kispest 3:3 (2:1)
A teknőnek becézett Millenáris pálya mind-(után a Nemzeti lendül lómadásba és Sarknál 

járt a szezonnyitáskor ,.vihar-teknövé" módo-í kapus fogja a labdát. Szalay lulagilísen fut 
silotla a nevét. Olyan parázs botrány kereke- 'bele, amitől elesik és súlyosan megsérül.

SGHÖBERLESET A MILLENÁRISON... EGY
SZER GÓL, MÁSSZOR NEM GÓL ODRY LÖVÉSE. 
4 BÍRÓ MENTSÉGÉRE LEGYEN MONDVA: 
NAGY OFFSZÁJD VOLT A HELYZET, AMIT 

AZ ÁBRA IS VILÁGOSAN MUTAT.

deli a mérkőzés második felében, hogy ebből 
kétségtelenné váll: csapataink máris a lehető 
legjobb kondícióban vannak — a: indulatokat 
illetően Ezer ..megszűrt" néző (potyázok ki
zárva!) gyűlt össze a szezónyitásra. Eleinte ugy 
vagdossák n csapatok a labdát, hogv az ember 
könnyezik a gyönyörtől. Később viszont ugy 
kenik egymást, mint a csapágyat. De mi baj 
sincs egészen a 27. percig, amikor Szendrő tűi 
nagy csapágynak nézi Nehadomát, akit alapo
san megken. Fütty, szabadrúgás. Szabó lövi. 
Csikós fogja, azután elegánsan a hálóba boxol- 
ia. 1:0. Szezónnyiló öngól. — Újrakezdés után 
Tunyogi fut le a labdával, középre ad és Odry 
..spriccelő" fejessel, magas vlzipóló-ivben fut
tatja a felső sarokba. 1:1. A kispesti kapu most 
nagy ostrom alatt áll s a 36. percben Bihámi 
átemeli labdája a löbbniéleres ofTszájdon álló 
Szalaghoz kerül, aki indul és éles gólt lő. 2:1.

Szünet után a Kispest erősen belefekszik és 
olyan parázs flollalünlotést rendez a Nemzett 
kapuja elölt, hogy az sokáig nem óllja az iró- 
mot. végül Is Keresztes szabadrúgáséi Szabó 
szép fejessel helyezi a hálóba. 2:0. Rögtön ez-

A „futballszakértők“ megbuktak a bajnoki szezon premierjén
Somogy—Budai 11 3:2 (2:0)

Kaposvár, augusztus 27.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lésc.) Pompás küzdelem után győzte le vasár
nap a Somogy csapata a Budai //-et. A meccs 
biztos favoriljn a Budai II volt és igy érthető 
meglepetést kellett az eredmény. A „szakér
tők" nagy győzelmet jósoltak a budaiaknak és 
ezért is kellett oh n-igv feltűnést a győzelem, 

ni 'l’i l a S -inogv kililuő játékával meg is ér
demelt

A játék Gerő biró sípjelére Indult meg s mór 
nz első percekben a Somogy erős támadásait 
kellett visszaverniük a budaiaknak, A kemény

ságot nyert tagjait és szép beszédben méltatta 
előttük eredményeik fontosságát nemzeti és 
nemzetközi szempontból egyaránt. További ki
tartásra buzdította őket, egyben megköszönte 
odaadó és akadályt nem ismerő fáradozásukat 

tetlen küzdelmet. Vereséggel startolt a Budai 
„11“, amelyet a Somogy Kaposvárott győzött le. 
A másik vidéki meccsel Miskolcon játszották, 
ahol az első liga újonca: a Phöbus kapott Íze
lítőt a nagyság keserűségéből.

Megszűntek ■ potyajegyek
és így vasárnap már reálisabb képet mutattak a 
pálya lurnikéi.

'"'»TVN'J0Gl OVFSlArú-'JONS-..

Nagy tumultus támad a kapu elölt, előbb 
lökdösé?, majd szabályos hokszcsata kere
kedik, végül Is Flóra herobog e» Szeneshez 
ugorva, hátulról belerúg, majd egy hatal
mas pofont ken le. Rcichard Ottó, a nép
szerű Nemzeti-vezér magánkívül lökdöst el 
apurhzcrüiieji jaiékosút a helyszínről, de 
már ez sem segít, mert n határblró jelenti 
az esetet a bírónak, aki Flórát azonnal ki

zárja a játékból.
Nagy vagdalkozás indul meg. végül is Riháml 
ofTszájdon álló Tunyogihoz ad. aki lefut s kö
zépre tolja a labdái, ami azután Odry lábáról 
a hólóba kerül 4 biró előbb megítéli a gólt t 
aztán a határbiró bemondására törli, óriási 
botrány tör ki. füttykoncert, válogatott szidni*  
nők, végül is a rendőrség közbelép és fenve*  
getö karéjban fogja körül a pályái. Két perc
cel később hirtelen kispesti támadás indul meg, 
amiből Szenes Nehadoma elé juttatja a labdát 
’ az alaposan a hálóba fütyül. 2:3. A botrónv 
most még erősebben tör ki s a tiz emberrel 
játszó Nemzeti ennek hatása nini! dühödt el
lentámadásba megy át s végül is a 37. percben 
szahadrugáshoz jut. amit Vadas magasan Ívd 
s az elbámészkodó kapus kezei között a hálóba 
továbbit. 3:3.

támadások, a kitűnő összjálék a mérkőzés har
madik percében eridményrc vezetett.

A G.vÓrlfy által kiugrasztott Berecz ha
talmas, erőteljes gólt rúgott.

A Budai II nagy erővel feküdi bele a já
tékba, do a Somogy nagyszerűen parírozta a 
budaiak rrős támadását s a 30. percben ujnhb 
gólt ért el és

Berecz kitűnő akciója során berepült a má 
sodlk gól l« a Budai II kapujába,

.4 félidőben már a Budai II egyetlen akciót 
zciri tudott keresztülvinni, amely gólt tudott
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volna eredményezni és igy a félidő 3.1) ul zá
rult le Somogy javára.

A tüdőben a Budai II igen arö-
’’' a Játékba, de a Somogy ki

váló védelme kiparlrozottt minden gólhelyze-

Debrecen fiai nem tudtak

A mérkőzés 15. pervében a fürge Kocsis 
beröpttette a harmadik gólt Is.

A Budai II gyors lefutásai következtében 
Röck a Somogy Lapujába rúgta végre a 
daiak első gólját s pár perccel később ő 
reztc meg a második gólt is.

pontot rabolni Újpestről
Újpest—Bocskai 2:0 (1:0)

bu- 
szó-

—- Majd mi megmutatjuk, hogy a bajnokcsa
patot lg meg lehet verni... — dühösködik egy 
vörösmcllénves, árvalányhajos szakértő, horto
bágyi honpolgár.

Lent az öltözőkben feltűnő nagy a csend. Az 
Újpestnél teljes elzárkózoltság fogadja a látoga
tót, Borsainál pedig Albertit, oz uj kapust veszik 
körül * látják el tanáccsal. Az izgalom egv ne
gyedórával előbb kergeti ki a két csapatot a pá
lyára. Teleki indítja cl a labdát, 90 perces bi- 1 
zonylalan útjára.

— Hit ff Huj! Hajrái — dübörög 
közönség biztatása.

— Rá! Rá! Bocskai! szól a debreceniek Jó- 
hangu kórusa.

Azonnal megállapítjuk, hogy a közel ötezer 
főnyi közönség felél a Hungária és a Ferencvá
ros drukkerei teszik. Negyedórája folyik a játék. 
A Bocskai remekül technikázlk s egymásután ve
zeti a veszélyesebbnél veszélyesebb támadásokat. 
Markos szélvésrmódra rohamoz, de gáncsolják. 
Elmarad a 11-es. . A vendégek szidják Elein 
Árpádot, a bírót. Teleki. Markos, majd Vince lö
vése von komor barázdákat a lélegzetet vissza- 

’;<>lé» újpesti had homlokán, Mert a
• kár három góllal is vezethetnének. 

De Inssan felocsúdik a liln-fehér bajnokcsapat. 
A 18 percben pattog a labda, bár rosszak u 
passzok, de Auer mégis jókor kapja,

zuhog a nagy lövés, rezzen ■ háló. 1:0.
Várolan valami volt. A Bocskai percekre 

szaesik. P. Szabó és Pusztai lesz a primhegedüs. 
Sok a kezdetleges bizonytalankodás, bár akad

egykét művészi kicsillanás is. P. Szabó egv jól 
Irányiloll, sarokba kívánkozó labdáját Alberti 
lehúzza, de kiejti, gyorsan utánakap. majdnem 
gól, végül korner. Percekig összeverődik a tíz
ezer tenyér. A debreceniek két kornerrel felel
nek Majd néhány perces bombázás. Négy nagy 
lövés a tömörült lila védelemről perdül vissza. 
Gólt áhiló lövések voltak . .

All>erti remekel. Egy robinzonád, egv fejtetőről 
lebokszolt labda, egy sarokba tartó védhetetlcn. 
Mindhármai művésziesen oldotta meg. Újra nagy 
rumli támad az ujpe.sti kapu torkában. Eöryt 
Slemberg formálisan fellökl. Ezúttal is elma
rad a 11 esi Auer arcsérülése miatt pár percre 
kiáll, majd mikor visszajön, elfelejt jelentkezni- 
Kiéin biró kiküldi s újra kell jelentkeznie. Hja 
a bírói tekintély Is fontos... A Bocskainak sok 
jó helyzete van. de a rövid körömpasszokkal 
nem boldogul. Auer a halszélen statisztál. Déri 
az öszekötő. A 33. percben be is igazolja kivéte
les tudását:

rettenetes erejű lövése a felsőlécről pottan 
a gólba. 2:0.

A Bocskai hiába próbálkozik: Kiéin biró négy öt 
esetben is helytelen lesállás címén torkukra 
forrasztja a támadíist.

Nem volt nagy meccs, elvégre szezon eleje 
van ...

A pálya bejáréjjánál nz UTE szamara egyked
vűen legelészik,

ősz- | — Ez csinálta a legokosabban — szól az egyik
drukker-

— Nem nézte végig a meccset...

Az első liga újoncának bemutatkozása gyöngén sikerült
Attila—Phöbus 4:1 (2:0)

íz újpesti

Miskolc, augusztus 27.
ó A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése.) Miskolc szezónnyiló mérkőzése egyelőre 
csak erkölcsi sikert hozoll az Attilának, a 
kasszasiker azonban elmaradt. Az Attila játé
kosaira deprimáló hatást gyakorolt a vezető
ségnek nz a ténykedése, hogy Albertit, a csapat 
eddig kitünően bevált kapusát a mérkőzés előtt 
eladta. Ar egyesület csak nehezen tudta pó
tolni a kapust és ez a szituáció csaknem végze
tes zavarokat okozhatott volna Ugyanis Szemző, 
a csapat régi kapusa nem vállalta a szerződési 
ajánlatot. mert ezt megelőzően ő nem kellett az 
Altiláiwik s ajánlkozótól visszautasították. Eb
ben a kellemetlen helyzetien a klub e.ay tizen- 
hatéves ifjúsági játékost: Tóthot „ugrasztottá" 
be a kapuba.

A nagyszerű fulhallldőben ezerötszáz főnyi 
közönség jeleni meg a pályán. A Phölnis csak

I

alárendelt szerepet játszóit és a helyi csapat 
győzelme még kirívóbb is lehetett volna, ha a 
csapat megszokott formáját kijátssza. A ven
déglátó csapatban csak a fedezetsor és a véde
lem emelkedett ki, a csapat legjobb Ingja Ma
gyar volt. A Phöbus csapatából csak Stófián és 
Réky játéka ütötte meg a mértéket.

A vezető gól az első percben lerohanásból 
keletkezett. Zilahy kiadását primitív védelmi 
hiba után Bohus a hálóba fejelte. Újabb gól 
már csak a .14. percben adódik Simonyi lövésé
ből, mig a harmadik gól a második félidő 3f>. 
percében esett Magyar lövéséből, akinek sike
rült a kapust kicseleznie. Egy perc múlva Si
monyi kornerét a rcaklinált fyliskolczy juttatta 
a hálóba. A Phöbus egyetlen gólja tizenegyes
ből esett, Stófián lövéséből a 40. percben. Az 
utolsó percek eredménytelen Alfila-támadások- 
kai leltek cl.

A Turul TE legyőzte a BSE4 
az amatőrbajnokság nyitányán

Az első forduló nem egy érdekes eredményt 
hozott. Az malőr élcsapatok közül egyedül a 
BSE j •tszo(| tegnap, az is kikapott az újonc 
Tur 'llól. Meglepetés a Pamulipar veresége.

I. OSZTÁLY 
Bíró-csoport

Turul FE-BSE 4:3 (0:2). Góllövők: Fűzi IV.. 
Farkas. Punczcngruber, Tauzin II., ill. Kozma 
(2) és Kiss. Az újonc TTE végig fölényben 
volt, megérdemelten győzött. A kornerarány 
Pf volt a ja várni

VI. kér. FC—HAC 3:2 (1:1). Góllövők: Fűzi. 
Crelf. Gel.'myl, ill. Jakab és Kristóf (tl-esből) 
Nívódon, gvenge játék.

URAK—TIK 3:1 (1:1). Gól lövők: Jenev (2. 
11-cshŐI), Vida. ill. Stnlil. Botrányos lefolyású 
mérkőzés. Markót (TLK) a biró kiállította.

Testvériség—III. kér. TVE (5:2 (2:0). Gól 
lövők; Keresztes (21, Krepsz, Nagy IL, OUávi, 
ill. Moskuviiz. A Testvériség lépésben nyert.

Pártos-csoport
Fér Vasutas—Oepell MÜVE 4:3 (2:2). Gól 

lövők: Lovics |4), ill. Faragó (3). Elkeseredett 
küzdelem a szerencséseit) fél győzelmével.

Kelenföld—WSC .Ml (2»0). Góllövők: Vörös. 
Varga-Papp (11-esből), Nagy, ill. Szabó. A KFC 
Végig kezében tartotta a meccset.

33 FC—MTK 2:1 (2:0). Góllövők: Varga (2, 
egyet ll-esből), ill. Hűvös. Egyenrangú ellen
felek küzdelme.

B.MTE--MAVAG 2:2 (1:0). Góllövők: Ivanlc.s 
és Plóvics, ill. Borhy és Miiller. Élvezetes küz
delem. A BMTE nem bírta az iramot.

II. OSZTÁLY
Kárpáti csoport

BRSC—FSF. 4:0 (0:0). Gól lövők; Ciumpf (2) 
és Borba*  (2).

Köb. AC—Hungária 4:0 (2:0). Góllövők:
fnoch (2b l'rekln és Fóréig

SsAC—SzFíí 0:0. A SzAC, 3.5 perccel később 
állt k . nz SzFC. óvással játszott.

Gana-OTE 4:2 (3.0). Góllövők- Ambrus (3). 
Kllmos. ill. Peleiek és Banikovlis. 
JiTC-BTC 2:1 (1:1), Góllövők; Boros (2, 
ll-esből). ill Rigó.

CaTK-KSC 3:2 (1:2) Góllövő: 
Gangó. ill. Vanlcsck és Pelőcz II.

Slobbe-csnport 
PSC 4:0 (1:0). Gőllvők- 

(ll-esből' és C.zílu*z.
ül (0,0). Góllövők: Lőb II

Adler

egyel

(2).

RTK
• háffer II

Nyomdűsr BLK
és Kaiün. ill. Gug.

ZlC -Pamiitlpar 3:2 (1:1).
Cyász (2). Kalmár, ill Bori él ................

VTS’’ MFTR 6:0 (2:0). Góllövők; Laukó III. 
(3) és Snmd- bzkv | (ö

V vsis tSC r - GŐllAvök: P. tr. i. Mé-
■’ • |l C?i|ARv|. C,i«nlk Vitel.

BSE BIK uiU. I < ry iZSEj a mezőny leg
jobbja volt. 3 6

(2).

Góllövők: Me- 
Gotthenz.

I FHv. T. Kör—B. Vasutas 2:1 (9:0). Góllövők: 
i Körinöczy (2), ill. Zubály. Botrányos játék.

III. OSZTÁLY
0 p ró e-cső port

MSC—Jutagyár 3:2 (2:2). Góllövők-
sóny II. (2). HirKsieiner. ill. Szirotics (2).

I’. Törekvés-MÁV Előre 3:0 (0:0). Góllövők 
i Kodó (ll-esből). Fescbler és Sitin.

PMTK—Törökőr 6:0 (2:0). Góllövök: Mól 
’ nár II. (3), Ehrlich, Standinger és Trifonov.

I’MTE—NTC 3:0 (2:0). Góllövők: Kovács. 
Farkas és Löwi.

RAFC—Coinpaetor 3:2 (2:0). Góllövők: Ind- 
rich (3), ill. Barlon (2).

Malaky-csoport
NJTC—Menekültek 4:0 (1:0). Góllövök: Neu 

bauer (2), Wendler és Weiszberg.
KSSE—KAC 1:0 (0:0). Góllövő: Dnliman, 
SzRTO-HálókocM 3:1 (1:1) Góllövők: Varga 

I, Huber (ll-esből), Varga III., ill: Linczingcr.
Húsos—Drasche 3:1 (1:1). Góllövők: Fehér, 

Bnrta II. (2). ill. Gombarcsik.
Gránlt-KTK 4:3 (2:1). Gól lövők: Hús (2). 

Kruka, Fermann (öngól), ill. Horabik és Nyer
ges (2).

Kalapos—KAOE 1:t (1:1). Góllövők: Weisz 
(ll-esből), ill, Dojcsa.

Springer-csoport
BIK—Vérhalom 3:2 (0:2), Góllövők: Bakos. 

Eidrlmann. HofTmnnn, ill. Bcrnwaller és Be- 
rinde. A II. félidő 30. percében a közönség be
rontott a pályára, mire a játék félbeszakadt.

UFC—Spárta 1:0 (1:0), Góllövő: Szlávik. 
PTBSC-LTE 7:1 (4:0). Góllövök: Ondrus 

(4), Rajnai (3), ill. Patilin (öngól).
B. Testvériség-BBFC 2:1 (0:1). Góllövők: 

Veréb (2), ill. Ilajszkv.
ÉMOSs—L kér. SC 3:1 (3:1). Góllövők: Ga- 

hir (2), Erén, ill. Salamander.
KASC—RSC 5:2 (2:0). Góllövők:

(3i, Rclner, Boriik, ill. Szvoboda és
IV. OSZTÁLY
Első csoport

ISO—RMTE 1:1 (0:0). Góllövök: 
ill. Srecsődl,

T. Előre—Uránia 9:0 (6:0). 
esik (6i és Hentschl (3).

l'VASC—Rp. Egyetértés 2:1 
Miiller és Szabó, ill. Németh.

P. Remény—MTC 3:1 (2:1) 
su< zki III. (2), Pupp, ill. Mar......,..,

Az EM-LTK 4:1 (2:1). Góllövök: Kókai (3), 
Salamon, ill. Vámos.

Autotaxl—RÁC 2:1 (1:1). Góllövők:
Rémay 11., ill. Ecker (ll-esből).

Második csoport
P Julngsár—Kp. VI. k<r. 2.0 (0:0). Gól-

lövők ( v, i ing é> Koppt r II.
K. Hiwoo- IMiSE Dl (1:0). Góllövők: Kai 

ittan, ilL Azuyel.

ETSC-SzTE 2:0 (2:0). Góllövők: Tompa I. 
és II.

ETC—MESE 4:0 (1:0). Góllövők: Januzchka, 
Jókai. Kumár és Simái.

SÁG—Valéria 5:0 (2:0). Góllövők: Gruber 
(3), Szlrigni és- Stom.

K. Törekvés—Szondy 8:2 (4:0). Góllövők: 
Kalocsa? (2), Polaveczky (2), Szabó II. 
Nngelbach és Varga, 111. Tóth és Zsurnik.

Harmadik csoport
Fér. Kaszinó—Siketek 9:0 (5:0). Az uj 

rencvárosi együttes kiválóan játszott.
Drogulstúk—X. kér. Remény 1:0 (1:0). Gól

lövő: Krausz.
MÉMOSz— VÁC 4:1 (2:1). A MÉMOSz be

mutatkozása jól sikerült.

(3).

fe-

NSC—PATE 3:2 (3:1). Góllövők: Weinber- 
ger. Gergits 1 . Laipnik I., ill. Ágh és Pozsonyi.

Köb. FC—X. kér. EC 1:0 (0:0). Nívós küz
delem

MfOE—Cukrász 3:1 (1:1). Góllövők: Gu- 
gyilla J., II. és Kaltenccker, ill Marjai II.

Negyedik csoport
Goldberger—O.MSC 4:0 (3:0). Góllövök: Ma- 

‘k'yaroxsi, Bittér, Rilscheid és Tajli.
Az OFK—-Budakeszi pieccs elmaradt, mert a 

budakesziek elkéstek.
Sz Juventus—M. Textil 3:2 (2:2). Góllövöki 

Kovács (2), Berlin, ill. Kauschek (2).
B. Magyarság—Kelenvlllgy 2:2 (1:1). Gól

lövök: Kiss (2), ill. Kántor (2).

Egy csalódással kevesebb, egy tapasztalattal több
Ripcnsia—Ferencváros 2:1 (2:0)

Bukarest, augusztus 27.
(.4 Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

lése.) A bukaresti Juventus másodnapi tornáján 
a Ferencváros csapata és a Ripensia találkozása 
volt a főesemény. Tízezer néző vonult ki a pá
lyára az érdekes mérkőzés megtekintésére, ame
lyet Fifando biró vezetett. A Ferencváros tech
nikás és mozgékony támadásokkal kísérletezik s 
ezeknek lelke Sárosi, akit a közönség nagy ün
neplésben részesít. A Ripcnsia szilárd védelme 
azonban könnyedén állja utjai a technikás tá
madásoknak. sőt a 35. percben az előrehozó- 
dott Schtvarz fejese védhetetlenül száll Háda 
kezei közt a hálóba. 1.-0. A Ferencváros heves 
ellentámadásokkal fele), amelyet később átvesz 
a Ripensia is s a 41. percben Bindea kitörése

mór-már gól, amikor Papp faulttal akasztja 
meg. Tizenegyes, amelyet Zombory, a Ripcnsia 
kapusa juttat a hálóba. 2:0.

Szünet ulán a Ferencváros egyenlítési törek
vései fokozott támadásokra ösztönzik a zöld
fehéreket, de ismét csak a technikájuk csillog, 
a döntő erély a góllövés elölt hiányzik. Ehhez 
járul még az is, hogy a Ripensia szokott kímé
letlen, sőt durva játékát folytatja. A 4Í. perc
ben azonban már ez sem használ, mert

Sárosi egyéni Játék után helyezett gólt lő
het. 2:1.

A Ferencváros csapatából a régi 
Toldi, Lázár és Tünczer játéka 
dicséretet.

törzs: Sárosi, 
érdemel csak

Katasztrofális tett
a Hungária veszte Barcelonában

Katalán válogatott Hungária 3:1 (2:0)
Barcelona, augusztus 27.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelcn- 
lése.) Sikeres túrájának legnehezebb állomására 
érkezett a Hungária, amikor a spanyol váloga
tottal egyenértékű katalán válogatott ellen állt 
fel mérkőzésre. Tizennyolcezer néző elölt re
mek játékot mutatott be a kék-fehér csapat és 

vereségét csak az Egri—Kis újonc hátvéd
pár gyenge játékának köszönheti.

Két kiáltó bekkhiha juttatja vezetéshez a kata
lánokat, amit szünet után a 28 percben 

Kardos—Turay—Dudás akciójából a bal
összekötő pompás fejese enyhít. 2:1.

A mérkőzés további része a budapesti csapat 
fölénye jegyében folyik, de Kis újabb hibája be- 

I*  zárja az ajtót a további eredmény előtt. A kék
fehér csatársor és halfsor feltűnő jó játékot 
produkált, amiért nagy ünneplésben volt részük.

le

Kovács

Kornfeld 
Spilz.

Strasszer,

(0:1). Góllő-.ők.

Rózsa

esemé- 
verscny- 
(BBTE) 
slkfufú-

Revans 
a balnogíságoltérí: 
a Sprlnger-táldalomdlJ 

a BBTE-é
Nagyszámú közönség előtt vasárnap zajlott
Sprtnger-emlékverseny második, befejező ver

senynapja az üllőiuli 
sporttelepen.

Kiemelkedő 
nye volt a 
nek Kovács 
100 méteres
sa, amelyet 10.7 mp- 

cel abszolvált.
Részletes eredmények a 
kővetkezők: 110. ni. gát: 
1. Kovács (BBTE) 15.5 
mp. 2. Arany (MAC) 16.5 
mp. 3. Kertész (FTC). — 
Magasugrás: j. Késmárky 
(A3TE) 185 cm. 2. Jsz. 
(MAC) 182 cin. 3. Kor- 

100 m. .síkfutás: 1. Minach 
Kozák (MAC) 11.4 mp. 3.

kovics (BBTE). —
<BBTE) ’í n‘p- 2. u.t r

Vprsen.ven kívül indult: Kovács 
,deje 10-7 n,p- — Távolugráa: 1. Koltay 

(BBTE) 7.45 m. 2. Vajda (FTC.) 7.05 in. 3. Ara-
nvosi (MTK). — 1500 ni. síkfutás: 1. Ignátz 
(BBTE) 4 p. 08 mp. 2. Simon (MTK) 4 p. 11 
up. 3. Szabados (PSC). Versenven kiviil indult 
Govrik, ideje 4 p. 9 mp. — Sulydobás: 1. Csányi 
(TFSC) 14.21 m. 2. Horváth (MAC) 14.04 m. 
A. Arany (MAC). Versenyen kívül indult Solti, 
dobása 14.38 m. — 400 m. síkfutás: 1. vitéz Sza
lag (BBTE) 50.8 mp. 2. Lázár (KEAC) 51.4 mp. 
3. Szabó (BBTE). — Dlszkoszvetés: 1. Remecz 
(RÁC) 47.22 ni. 2. Donogán (MAC.) 46.0-5 in. 3. 
Bertalan (BBTE). Versenyen kiviil Solti dobása 
11.50 m. — Olimpiai staféta: 1. BBTE A) (Margó 
Kovács, Minach. Ignátz) 3 p. 43 mp. 2. FTC 3 p. 
16.6 mp, 3. UTE.

A Springer-vándordíját a pompásan szereplő 
BBTE csapata nyerte 43 ponttal.

2. MAC 26 pont. 3 MTK 8 pont.

VILÁGSZ£MLE
JERWINEN: 71 MÉTER 10 CM!

Helsinkiből jelentik: A finn-francia atlétikai 
mérkőzés a finnek 103:06 pontarányu győzelmé
vel végződött. Az eredmények közepesen alu
liak, kivéve a gcrelyvelést, amelyben Jetvinen 
71.10 méteres eredménnyel győzőit. A franciák
nak csak a diszkoszvetésben sikerült győzniük, 
Winter révén, aki 45 97 méteres teljesítménnyel 
ragadta magához a győzelmet.

JACOBS KISASSZONY 
AZ USA TENNISZBAJNOKNÖJE.

Forext Hithből jelentik: Az Egyesült Államok 
női egves Icnniszbajnokságónak döntőjébe He- 
lene Wills. nz angol Jacobs ellen 8:6, 4:6 állás 
ulán mér 3 0-ra vezeteti, de lábsérülése minit n 
versenyt feladni kényszerült s igy Jacobs kisasz- 
szuny lelt An-crika bajnoka
AZ OLASZOK KIVERTÉK A HOLLANDOKAT 

A DAVIS CUP-BŰL.

Schcvenlngenből jelentik: Az olasz-holland Da" 
vis-scrlcgmérközés harmadik napján a holland 
Tirnmer 5:7. 6:1. 6:1 és 6:| arányú győzelmet 
árulóit «z olasz Rndo ellen, de nz olasz De Sle- 
fsni 6:3, 6:2, 6:1 győzelmével a fiatal holland 
Carlslon ellen megszerezte ■ döntő győzelmei.

úgyhogy a mérkőzést végeredményben Olaszor- 
szák nyerte 3:2 arányban.

A SLAVIA PONTLEADÁSSAL KEZDTE...
Prágából jelentik: Vasárnap vette kezdetét 

a csehszlovák ligabajnokság. A Sparta 3:2-re 
győzött a Zidenicc ellen, a Klando 2:lre a 
Viktória .Pilsenncl. szemben és a Karlie l:0-ra 
a Viktória 7.síkon ellen. Nagy meglepetést kel
tett, hogy a bajnok Slavia a Teplitz-el szem
ben döntetlent vívott. A Bohemians a Nachod- 
dal 1:1 arányban végzett,

MEGLEPETÉSEK BÉCSBEN
Bécsből jelentik: Az osztrák ligabajnokság 

küzdelmei során a Rapid 2:0-ra győzött a Vienna 
ellen; az Admira 3:2-re a WAC-al szemben; a 
Hakoah a I'C Wient 2:l-re; a Donau a Florids- 
dorfot 3:2-re győzte le.

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

X A pécsi egyetemisták nyerték n (Irinyii- 
gáti atlétikai csapatbajnokságot. Kaposvárról 
jelentik: A MASz délnyugati kerületének atlé
tikai csapnlbajnoki versenyeit vasárnap dél
után bonyolították le. A csapatbajnokságot a 
PEAC nyerte, a kaposvári TSE és h PÁC előtt. 
Az eredmények közül kimagaslik a kaposvári 
Légárnak 400 méteren elért 51 mp-es ideje, 
aini kerületi rekordot jelent.

X A pe*-tvidéki  kerület a Rothcrmere lord- 
aerleg védője. Lillafüredről jelentik: A tennisz- 
szövetség háromnapos versenyét, amely a 
Rothermere lord állal alapított vidéki I; .a 
vándordijat volt hivatva eldönteni, a pesiü- 
déki kerület nyerte 5:1 arányban nz. alföldi ke
rület ellen. A felvidéki tenniszezők már szom
baton kieslek a további mérkőzések sorábó.

Női atlétikai versenyt rendezett vasárnap 
délután a BEAC, mclvn *k eredményei közül 
kk-mcikedik a 60 méteres síkfutás, melyet Deák 
MTE 8.2 :np.-es országos rekordbcállitással 
nyert meg. A 100 méteres síkfutásban ugyan
csak Deák győzött 13.4 mp.-cl, a 80 méteres 
gátfutásban Perlich 13.6 inp.-el, m g a disz- 
koszvcrsenyl Bogyó 29.90 méteres dobással a 
maga javára döniölle el.

X Vlzlpók-botrán.v Tatabányán. Tála'uányárát 
jelentik’ Vasárnap játszották le nz 1. b) osztálya 
bajnokságért az NSC—Tatabányai SC mérkőzési, 
amely botránnyal végződött. A Tatabányai SC 
mar 4:3-ra vezetett éá nz NSC tólnndásni már 
kiegyenlítéssel kecsegtettek, amikor az erélyte
lenül bíráskodó Weisz Károly nem éppen indo
koltan kiállította Svédet. A tatbónvai közönség 
közben az NSC kapnia mögé tömörült és zavarta 
a játékot, mire nz NSC levonult. Az NSC a mér
kőzést megóvja. A többi eredmények: MESE— 
BBTE 4:0. félidő 0:0 Elsőosrlálvu bajnoki mér
kőzés. Budapest SE—Orosházi UE 6:2 (1:1). I/B. 
oszt, bnjniki mérkőzés. Biró Slanipftr.

X Szolnokon vonnak a legjobb vasutas atlé
ták. Vasárnap rendezte a Vasutas SporÜiga baj
noki atlétikai versenyéi a Törekvés Hlhar -t;li 
sporttelepén. A pontversenyt Szolunk n,v< rle 85 
ponttal. A további helcyzési sorrend: 2. Törek
vés, 3. Miskolc. 4. Debrecen. 5. Testvériség. 
Székesfehérvár. 7. Szeged.

X Feltámad n Spártn. A Spárla Atlétikai 
Club (elkéri mindazon volt tagjait, akik a 
klub Iár*-dalmi  élt lében ir.s/l vcllt k. hogy 25 
éves JubUeuinávnk előkészítést’ céljából címü
ket közöljék Fiirst Marccl főtitkárral, VI., 
Székely Bertalan utca 24.
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HALLOTTA?...
...hogy Giacomini, az olasz szkifíbajnuk a 

szombati reményfutam előtt kijelentette; „in
kább meghalok, de a francia nem győzhet lc“. 
Az olasz fia megnyerte a versenyt.

. .. hogy snájdig hátvédünk kijelentette, hogy 
a jövőben jobbun szemügyre veszi azt a höl
gyet, akit az utcán megszólít. Legutóbb ugy^ls 
tévedésből klubja alelnökinek feleségét szólí
totta meg.

■.. hogy Constantino. az olasz, válogatott csa
pat jobbszélsője egy előkelő spanyol urilányt 
vesz cl feleségül.

...hogy a német xtigol atlétikai viadalt csak 
a Scotland Yard negitséaévcl tudták megren
dezni

...hogy a spnrtoilág ismert Don Juan-ja el 
határozta, hogy gazdagon nősül. Állandóan egy 
hölgy lár^isáfítlban volt látható a Dunakorzó 
jobb kát#házaiban. Ne szaporítsuk a szól: ki
derült, ftogy pénz nincs ... A zóta csak a Buch- 
tpald -s lékeken ülnek.

... hogy Abay-Nemer., uszósportunk remény
sége, pesti lakos szeretne lenn. Ehhez azonban 
csak egy állás lenne szükséges.

• • hogy 7 óth Ilonka szorgalmas munka 
árún közeledik az évad elején tett ígéretéhez: 
az 1:10 mp.-hez.

■ ■ • hogy Szép Klóra a legmagasabb hölgy- 
úszónk, aki ha tréningre rohan « szigeten, a 
fán akad meg a kalapja.

... hogy az olasz evezősök nem voltak elra
gadtatva a közönség ,,Brávó‘‘ kiáltozásaitól. 
Náluk ugyanis ez a szó gyilkost jelent.

• ■ • IWQll Csorba Géza szobrászművész Sza
bados, Lászlót. az UTE uszósztárját találta a 
legideálisabb uszóalaknak.

Speisegger...
Elmenti tőlünk... Barcelonába vizipóló- 

oktatónak, mert igy parancsolta az Elet!
ötvenhez közeljár és haja őszbe vegyült. 

Ilyenkor az öregség küszöbén, illenék meg
nyugvással tekinteni n jövőbe és megelégedés
sel visszapillantani a múlt távlatába.

Sportembernél ez másképpen áll.
A sportember rendszerint elfelejtkezik ön

magáról balga rajongásai közepette és csak a 
sportjával, sportolóival törődik, akik az ered
mények dicsőségkoszorujáérl vívják nagy har
caikat.

Spelsegger Ernő az idealisták táborához tar
tozik.

Az FT.C világhírű vizipóló gárdáját szervezte 
meg felejthetetlen lelkesedéssel és vezette sok
sok úven át jelesül, addig, amíg bánlódás nem 
érte klubja részéről, amit bánatos szívvel tu
domásul vett. Elhagyta az FTC-t és nem lépett 
be más klubba. Egész energiáját, tehetségét, 
szaktudását a MUSz-nak kötötte le, minden 
ellenérték nélkül.

Pedig neki mindig hiányzott valami, ezt a 
szemeiből kiolvastam, amikor az FTC-t a bal
sikerek kínozták, mert hiába: egy vérbeli klub
ember neveltjeinek sikereiben éli ki magát... 
az ö részére a gól és a másodpercek világa 
egyedül boldogító. Ez mindent felejtet és min
denért kárpótol. A győzelem muzsikája elan- 
dalitja és sokszor elkábilja a sportvezetőt és 
ilyenkor még a keserűség ize is kellemessé 
válhat.

Amikor Speisegger klubját elhagyta és róla 
sohasem beszélt többé, észrevettem, hogy el
mondhatatlan kiábrándulás érte. És ettől a 
perctől kezdve csak a köz érdekelte Az Úszó
szövetség legszorgalmasabb munkása és Kom- 
jádi Béla egyik jobbkeze • lelt.

A kitűnő sportember, az elsőrangú vizipóló- 
szakértö és igazságos biró a spanyolok földjén 
keresi meg mindennapi kenyerét, bizonyára 
nehéz munkával.

Szálljon feléje meleg üdvözletem és sok-sok 
jókívánságom.

Boros Ödön

Öt uj ifjúsági 
bajnokafléta

A BBTE vasárnapi ifjúsági atlétikai verse
nyének mindössze öt száma volt: valamenny 
bajnoki szám, amennyiben Budapest kerületi 
ifjúsági bajokságáérl folyt. Az eredmények a 
következők:

Rúdugrás. Bajnok: Foltin FTC 270 cm., 2. 
Morvay UTE 260 cm.

Gerelyvetés. Bajnok: Mezey BBTE 5192 cm., 
2. Pázsi MAC 4615 cm., 3. Vásárhelyi MAC 
4585 cm.

800 m-es síkfutás. Bajnok: Ráthonyi MAC 
2 p. 28 mp., 2. Török OTE 2 p. 04.6 mp., 3. Ri- 
bényi MAC 2 p. 07.2 mp.

110 m-es gátfutás. Bajnok: Tóth BEAC 18.5 
mp., 2. Barlal MAC 19.4 mp., 3. Dési MAC 20.4 
mp.

M0 m-es gátfutás. Bajnok: Bartal MAC 27.2 
mp., 2. I.indner BEAC 27.5 mp., 3. Somogyi 
FTC 28.5 mp.

X Egy szélhámos gazdálkodik a KMAC ká
rára. A Királyi Magyar Automobil Club a kő
vetkezők közlésére kért bennünket: „Tudo
másunkra jutott, hogy egy Fochs Károly né
ven bemutatkozó egyén a Királyi Mngvar Au
tomobil Club titkárának adja ki magát és h 
klub nevében jogosulatlanul lép fel. Miután 
” Királyi Magyar Automobil Clubnak ilynevü 
titkára nincs és ilyen vagy hasonló megbízáso
kat sem fenti néven szereplőnek, sem másnak 
nem adott.
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Az „alsó százezer'*  a pesti Dunán
Mízoló, villanyszerelő, kőműves, pincemester, ernyőbészitö, 
gyárimunkás az evezőssport internacionális társaságában — 
Apróságok Budapest világeseményéről

HOGYAN SZÜLETIK EGY NŐI REKORD?
.4 német női atlétikai bajnokság tvcimari ver-1 

senyéről;

Grieme kisasszony, brémai atlétanő 579 crn-re 
javítja a távolugrás hölgyrekordjáf.

Azt mondják, hogy az evezés minden ország
ban a felső tízezer és a jobb középosztály 
sportja. Ez a megállapítás meg is állja a he
lyét, ha a magyarokról, angolokról és hollan
dokról var, szó. Azonban nem így a többi nem
zeteknél

Az Európa bajnokságon résztvevő többi 
nemzeteknél teljesen demokratikus alapon 

! intézik uz evezősklubokha való felvételt.
b zt bizonyítja az, hogy pl., az olaszoknál öl 
livornói munkás van, két kereskedő, egy se- 
/yemgydros, egy ügyvéd, egy diák és a többi 
hivatalnok. A jugoszláv ok együttesében keres
kedők vannak a legtöbben, de van közöltük: 
diák, tanur, mázoló, villanyszerelő és kőműves 
is. A belgák gyengén szerepelt csapatában bá
rom szabó, egy kovács, egy hivatulnok és diák. 
A szomszédos csehek négy egyszerű gpúrímun- 
Md, egv pincemestert, egy fényezőt és 
egy e.rnyő készít öt is küldtek a hivatalno
kok és diákok közölt. A francia kakas címeres 
trikókat nagyrészt hivatalnokembcrek öltötték 
magukra, de szépen feszül a húrom munkáson 
is. Svájcból főképpen kereskedők érkeztek, <le 
közöttük is van iparos, tanuló, kőműves, — és 
köztük evet a bieh technikum igazgatója is. 
Az ’.!*  felsorolt „(latok azt bizonyítják, hogy a 
külföldi evezősklubok dohos levegőjű helyisé
geinek az ablakát felnyitották a nagy tömeg 
számára. Azonban a mostani Európa bajnokság 
meg nem szolgál bizonyítékkal arra, hogy ez
zel az uj tömeggel fel is javult volna az itt 
felsorolt nemzetek evezőssporlja.

*
Az Európa-bajnokság rendezése kifogástalan 

és népszerű volt. Az elnökségen és Kalliuioda 
igazgatón kivid azonban nyomtatott betűbe kí
vánkozik annak a kél urnák a neve is, akik 
oroszlánrészt vállaltak magukra a munkából. 
Egyik Harmath István igazgató, a másik Kap 
pelmayer Frigyes hajóinditó, garázsparancsnok. 
Harmath a hét elején a legnagyobb viharban 
bőrig ázva dolgozott embereivel a Dunaparton. 
a Brüll-házban, a garázsban és emberfölötti .

Bécs, aug. 27.
(A Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) 

Becsi sportkörökben ' most nagy derültséggel 
beszélnek Blake Watson, a hires kanadai jég- 
hockey-játékos és egy szép szőke „Wienerin" 
afférjáról, ami aránylag megnyugtatóan . . . 
házassággal végződött. A rokonszenves kanadai 
atléta különböző európai városokban folytatta 
egyetemi tanulmányait, többek közt Bécsben is, 
ahol egyúttal tagja volt a „Wiener Eislauf- 
verein"-nek, melynek csapatát számos győze
lemhez segítette. Az osztrák fővárosban Watson 
megismerkedett egy előkelő szálloda tulajdono
sának leányával, a fiatalok között rövidesen 
szerelem fejlődött ki, amit azonban a kanadai 
ugylálszik nem vett egészen komolyan, mert 
tanu/mrínym végeztével, sürgősen és minden 
búcsú nélkül távozott. Soulbamplonban aztán 
az a kellemetlen meglepetés érte, hogy a pá
lyaudvaron a hordárral együtt eltűnt minden 
podgvásza. Bejelentette az esetet a rendőrség
nek és egy hotelben várta az eredményt. Más
nap telefonon keresték és egy ismeretlen férfi
hang közölte vele, hogy fáradjon át a szemközti 
„Majestic" szállóba, ahol az első emelet 16. 
számú szobában várja valaki, aki megmondja, 
hol van az elrabolt podgyúsz. Watson átrohant 
a szomszédos épületbe és a jelzett szobában 
tényleg megtalálta elveszett podgyászát, sőt 1 
még annál is többet. Az egyik kupé-koffer tete
jén ült a hűtlenül elhagyott bécsi menyasszony, 
aki, mintahogy később kiderült, figyeltette a 
megszökött szerelmest és megvesztegette a hor
dárt. Hogy egyébként mi történt a tizenhatos 
szobában, arról nem szól a krónika, lény azon
ban, hogy Blake Watson és a szép bécsi leány 
már mint férj és feleség szálltak hajóra.

Elkényeztetett csapatot Iát vendégül szeptem
berben a bécsi Rapid. A genfi FC Servette le
génységét. Svájc tavalyi bajnokát. A klub mecé
násai állítólag dédelgetik a játékosokat és mi
kor tavaly megnyerték a bajnokságot, páratlan 
szép ajándékot adtak a győztes tizenegynek. A 
bajnoki aranyérmen kívül minden futballista egy 
arany kronométert és egy krokodilbőr tárcát 
kapott... benne 100 svájci frankkal.

★

Az Austrla vezetősége fejenként 20 schilling 
pénzbírságot vetett ki az első csapat minden 
játékosára, mert n mull heti WAC elleni mér
kőzésen szemmelllálhatóan lazsáltak. Ezzel kap
csolatosan érdekes megemlíteni, hogy a DFB a 
német labdarugó szövetség egy legutóbb hozott 
rendeletében megtiltotta a játékosok pénzbün
tetését. A gleichschaltolt német szövetség drákói 
rendszabályokat léptetett éleibe a sportszerűt
lenül viselkedő vagy fegyelmezetlen játékosokkal 
szemben és a jövőben a legkisebb vétségért is 
kizárás jár.

★

Az osztrák labdarugó szövetség Berggassei 
székházában a napokban nagy derültséget kel
tett egv 13 éves fiúcska, aki mint a „W/n/e 
Star" gyerekcsapat intézője mutatkozott be és 
egy jókepességü ifjúsági ellenfelét kért csapa
tának vasárnapra, akinek

M schilling részesedést és a vlllamoskölt- 
ség megtérítéséi biztosítja.

A legfiatalabb bécsi manafier kérését teljesí
tették és az megelégedve távozott.

Andor León.

A hires kanadai jéghokkizó 
és a hécsi kisleány mulatságos esete 
Egy elkényeztetett futballcsapat - Drákói rendszabályok a 
fegyelmezetlen német futballisták ellen - A13 éves menedzser

A kis Rulh gyászlelentésének margólóra:

Az időtartam-üszőrekord — őrület...
és egyenlő elbírálás alá esik a tánc-, a koplaló-, 
a létrángyalogló-rekorddal és — a csatornauszással

Amikor a sportban valami baleset történik, 
akkor hirtelen előkerülnek a sport ellenségei. 
Bölcsen körülírják, hogy a sportteljesítmények 
lulfokozása ártalmas, a rckordőrület veszé
lyezteti magát a sportol, meghamisítja a sport 
tartalmát. Szóval: el a sporttól, el a rekordok 
lói, ti a túlzásba vitt erőfeszítésektől. Ezeket u 
témákat olvastuk mostanában számtalan vál
tozatban.

Mi történt Ellenben, hogy a sport ellensé
geinek ez a megbúvó hangja ennyire megjött?

Egy német leány, akinek az uszóhirél u 
nemzetközi sportvilág sohasem hallotta, any
jának és barátainak unszolására a mull bél 
végén úszkálni kezdett az Essen melletti 
Stausee-ben. „Világrekordot" akart dönteni, 
70 órái tartózkodott a vízben, ahonnan félhnl- 
tan kellett kihúzni. Kórházba vitték, ahol esz
méletre már nem is tért. Kámforinjekciókkul 
tartották, de azok sem használlak semmit sem. 
A szegény német leány meghalt a kórházban. 
Amikor a kórházba szállilollók. anyja — aki 
akkor még nem bilié el. hogy leánya a végét 

Járja — ezekkel a szavukkal nyitotta meg a 
menetet;

munkával segített bójákkal kitűzni a pályát. 
Mire elérkezett a verseny napja, minden a leg
nagyobb rendben volt abból a hatalmas mun
kából, amelyet magára vállalt. Kappelmayer az 
egész szabadságát feláldozta a nemzeti ügy 
érdekében és fáradhatatlanul intézkedett, ren
dezkedett, dolgozott, hogy időre rendbejöjjön 
minden. A verseny idejére a garázsban, ahol 
egyszerre legalább tíz nyelven beszéltek, olyan 
rend volt, mint egy patikában.

Soha olyan pontosai! a startnál még nem je
lenlek meg a hajók, mint ezen a versenyen.

♦
Egyik esős, szeles napon egyik csapat sem 

szállhatott vízre. Evezni nem lehetett, hát más 
szórakozás után nézlek. A garázs mellett van 
az elektromos kuglizója, fedett helyiség, hál 
oda vonultak. Elsőnek az olaszok értek be és 
találgatták, hogy milyen sportot (íznek itt a 
magyarok? Még sohasem láttak tekepályát. 
Mikor fölállították részükre a bábukat és meg
kapták a golyókat is —, akkor kört rajzoltak 
és úgy dobták a golyót, mintha sulygo/yó 
lenne. Elcsodálkoztak, mikor meghallották, 
hogy gurítani kell. Egész délelőtt kugliztak 
tiszta erejükből és nagy volt az öröm, ha va
lamelyik talált. Nem fogylak ki a kacagásból 
és legnagyobbat a trénerük nevetett. Csak más
nap csodálkozott el, hogy merev a csapata, 
arra nem is gondolt, hogy izomlázat kaphat
nak ettől a furcsa magyar szórakozástól. Ké
sőbb a jugoszlávok is bejöttek a kuglizóba. 
mire az olaszok sürgősen elvonultak a nagy
terembe zongorázni

♦
A spanyolok már vasárnap felpakkolták csó

nakjaikat a nagyméretű autóbuszukra és el
indultak még a döntők előtt, közvetlen ebéd 
után Barcelonába. Csütörtökön éjjel a belga 
delegátusokkal betévedtem egyik éjjeli mula
tónkba és az elöversenyek előtti napon ott ta
láltam a spanyolokat. Ugylátszik mégsem az 
volt a legjobb tréning. Fülcky Fózsef.

— „Itt hozom önöknek a világ legjobb 
uszónőjétt"

Ha a sport ellenségei ebből az esetből folyóan 
valakit és valamit el akarnak Ítélni, akkor a 
luth Lilzig anyja az, akire nyugodtan rászór- 
• alják mindazt a vádat, amit a sportnak szán

lak. Mert az az anya, aki nyermekél igy szál
lítja be a kórházba és azok, akik az ilyen „vi- 
lágrekordkisérlet" mögött állanak, tényleg meg
érdemlik nemcsak az újságcikkek, de a ható
ságok legszigorúbb Ítéletét is.

Magának a sportnak azonban ehhez az csel
hez semmi köze nincsen. A rekordőrülelnnk 
sem. Először Is azért nem. mert

Ilyen rekord, a vízben tartózkodás re
kordja, egyáltalában nincsen. 

Sem az úszás nemzetközi szövetsége. lem az 
európai liga, spni valamelyik ország szövetsége 
ilyen fajtájú rekordot nem ismer. Talán vala
melyik essen) pékmester adott valami dijat a 
(9 órát vízben úszásra, vagy 4 szegény Rulh 
térfoga|a volt olyan, hogy sovónyitó kurgul a 
barom nap, húrom éjjelig tarló úszást válasz
totta, de a nemzetközi uszóilet rekordjai kő- 

zött sehol sem szerepel a szegény Rulh rekord
törekvése. Az a bölcs példálódzó*  tehát, amely 
a sportot teszi felelőssé az ilyen rekorű- 
örületérl, már önmagában is megdől.

De megdől az más okoknál fogva is.
A sport a maga rekordjait bizonyos tárok

ban és úszásnemekben tartja nyilván. Ezekre 
a rekordokra szakavatott trénerek és orvosok 
felügyelete alatt készülnek a lesíben és l.'-lekr 
ben alkalmas olyan kiválasztottak, akiket sem
miféle vezércikk ne féltsen a tréningtől. Mert 
a sport e kiválóságait éppen az jellemzi, hogy 
tökéletesen előkészítve, — hogy úgy mondjuk
— művészileg iskolázottam fölényes testi kon
dícióban állanak a starthoz és könnyedén érik 
el azokat a teljesítményeket, amelyek aztán 
mint világrekordok, vagy európai, esetleg ha
zai rekordok kerülnek a sport hatóságai állal 
nyilvántartott listákra. Ez nem „rekordőrűlel", 
hanem az egyén kiválóságának és képességé
nek természetes fokmérője. Csak a napokban 
tapsoltunk Metcalfe és Spltz három gyönyörű 
egyéni rekordjának itt Budapesten és senkimk 
sem jutott eszébe vezércikkbe foglalni olyan 
bölcselkedést, hogy nem szabadna megengedni, 
hogy Metcalfe a 100 vagy 200 méteres futás 
időeredményét megjavítsa.

A 79 órán át való vízben tartózkodás, a 
nem tudjuk hánv órán át való táncolás, 
vagy a heteket Igénybe vevő koplalás, a 
létrán való gyaloglás stb., stb. — őrültség.

Akik űzik, cgytől-egyig a bolondokházába va
lók. Sértés a sportra nézve, ha azokat, akik a 
sport szereidében, alaposan clökésziilve, a 
nemzetközileg kitűzött és elismeri távokra és 
sport nemek re, összehasonlít Iák ezekkel a szá
nalmas- bolondokkal, akik felt iinéshajhászáshól 

kenyérkeresetből a szegény Rulh Lilzig

A sport régen ismeri ezeket az elmebetege
ket, — közéjük számítja a csatornaútuszókat is
— mindig és félre nem érthető módon tiltak >- 
zott az. ellen, hogy a vezércikkírókat megté
vesztő ténykedéseik sportcseJekményeknek mi
nősillessenek. A sport sohasem szűnt meg hir
detni azt, hogy

csak azoknak van joguk versenyezni, — és 
oly versenyekben, amelyeket a sport hiva
talos hatóságai annak minősítenek — akik 
sportbell cszközökkkel és sporthcll alapos

sággal előkészülnek a sikerre.
Miért kell tehát a sport elleneseinek mindig 
újra blamálniok magukat, amikor a Lilzig-féle 
esetekért azt a sportot akarják felelőssé lenni, 
amelv már eleve is kizárja soraiból az elmében 
betegeket?

Vermes Magda.

Miden beszél s
„5 én a dicsőség, de a Cialvinyr- 
kék francia ezerfrsnkccek sasi 
éppen csúnyák**

Púris. augusztus 27.
(A Hétfői Napló párisi szerkesztőségétől.) A 

bemutatkozás kettős volt, mert a párisi kö
zönség ezúttal látta először francia sziliekben 
játszani Ausztria félelmetes hírű, válogatott 
kapusait... de először tapsolt a Racing ellen 
játszó Szeged FC-nck is. Tegyük hozzá, hogy 
a bemutatkozás legalább olyan jól sikerült 
Szeged, mint Iliden szempontjából.

Mérkőzés után, az állítólag százhúszezer 
frankba került kapus szívesen önti ki szive 
..keserűségeit", főleg, amikor anyanyelvűn, 
„weánerischül“ szólítom meg.

— Szeged kitűnő .. — kezdi magyar bók
kal a beszélgetést. — Jól emlékszem a régi, 
hires Bástyára, de ez a csapat még unnál is 
lubb.

— Hogy izük Páris?
— Ausgezeichnet. Jó pályák, bőkezű klub

vezetők. Mert hiába . . a modern futballhoz, 
sokminden, kell, (le legelsősorban pénz. Ho
gyan is mondta az a kínai generális (Monte- 
cucollit gondoljál: A háborúhoz húrom dolog 
kell. . .

— Eszerint végleg Párisban marad?
—• Végleg csak az Eiffel-lorony marad Pi- 

risbaty Illetve, hallom, hogv most azt is le 
ukarják bontani. De egv darabig semmi esetre, 
se megyek el Innen. Szép-szép a dicsőség, a 
féloldalas kritikák, bankettek .. de a lúd- 
minykél., francia ezerfrankosolt se csúnyák. 
Egyelőre azokat szerelném gyűjteni Itt aztán 
van belőlük elég. Párisban egyetlen klubnak 
több pénze van. mint Bécsben az egész első 
ligának... Ezzel ugyan nem mondtam sokat..
— nevel hozzá jókedvűen.

— Pestnek mit üzen?
— üdvözlöm azt a fckelcho’u magyar uj- 

ségirónöt. aki a mull esztendőben, azt’ h szem, 
kétszer is irt rólam (Mándy Horniról van szó^ 
a Hétfői Napló párisi szerkesztőjéről.)

Átadtuk. Kör#,,! Lá„ló
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—- Oh semmi — szólt hidegvérrel Gals- 
lőne, aki fantasztikus ügyességgel egy 
•zempillanlós alatt, ugy, hogy az ujságiró 
mit sem vehetett észre, tüntette el zsebében
• „jiidúspénzt" tartalmazó kompromittáló 
borítékot.

— Jack kissé sokat ivott — telte hozzá 
magyarázókig. — Ilyenkor érzelgős lesz. 
Ebben a hangulatban kért bocsánatot Zen- 
taytól, a délutáni kis incidensért. De már 
Rendben van ...

— Persze, hogy rendben van, pajtás — 
Síelte meg a „csodacsatár" az angol hát
védet.

— No, akkor mehetünk haza — móri 
'dotta az ujságiró. És mint akinek hirte ' 
len cszélx) jut: — Mondja. Zenlay, mit 
arólt a „Paris-Soir"-hoz? Miiven jó felvé
telben hozták le magát az „Esti aktualitá
sok" fényképrovatában, amint Glória banda 
kezet nyújt magának.

— Nem is láttam még az esti lapokat — 
felelt Béla. De tudta, hogy kijövet, nz első 
dolga lesz hamar megvenni egy példányt. 
Milyen szép emlék lesz ...

Most már lassnn kászolódtak mind ki
felé. Fáradtan vágytak jó hosszú alvás 
után.

A ruhatárban Mac 0‘Nell megállt. Várt. 
^Remélte, hogv tán ki tud valamit szedni az 
angol centerből. De Galstone. karonfogva 
Cipelte kifelé, a még mindig hangosan be
szélő és hadonászó Jackot.

HARMADIK FEJEZET.

Az „Alhambia“-ban
Két nap múlva a colombesi tréningpá

lyán találkoztak az „Astoria" játékosai. • 
Még mindig élénken tárgyalták a vasárnapi 
meccs mozzanatait. Közben persze szóvá 
tették nz angol center brutalitását. Ilyen
kor Verdicr jelentőségteljesen nézett Zentayra. 
A „csőd ácsi) tár" azonban közömbösen, 
fizlnte személytelenül átsiklott a vitán.

Talán máskor öt is erősebben izgatta 
volna a kis Lenhurst vallomása mögött 
bujkáló rejtély. Most azonban mindennél 
joblvm foglalkoztatta Glória banda. „Mi
lyen mese játékos maga, Monsieur Zenlay" 
— muzsikáit benne a táncosnő kedveskedő 
mondása. A „Paris-Soir" számát, melyben
• róluk szóló felvétel volt, több példányban 
tartogatta.

Ma pedig elhatározta, hogv estére el
megy az „Alhamhrába" Glóriát megnézni. 
De nem szól se Rian-nak, se Dclthiez-nek. 
Maga sem tudta miért hallgatja cl előlük. 
Elvégre igazán nem titok. De valami huta 
•temérem voll benne. Féli, hogy „huzni" 
fogják.

Tréning után, mikor a fiuk megkérdez
ték, mit csinál estére^ nincs-e kedve velük 
moziba jönni, kiléröleg felelt. Valahol meg 
van hiva — mormogott némi kifogásfélét.

A délutánt otthon töltötte. Egy kisebb 
arállodában lakott, a ..Jardin des Plantes" 
környékén. Az „lris-Hotel" is egyike volt 
azon jellegzetes kis párisi szállodáknak, 
•hol a bejárat melletti szoba egyben iroda, 
azalón és hall szerepét tölti be. Ahol leg
többször lift nincs, hanem kikoptatott vö
rösmintás szőnyeg borítja a magasba ka- 
Mvaródó keskeny főlépcsőt. Ahol gyakran 
még délután is az ajtók előtt szomorkodnak 
a reggeli maradványaival, elmorzsolt kifli
véggel, tányérba ragadt vajmaradékkal és 
piszkos csészékkel olt felejtett tálcák. De 
■hol valami kedves, családias bizalmasko
dással kezeli a patron a lakóját. Zenlay 
fiáiéra büszke volt az egész szálloda. Amo 
lyan kis híresség számba ment. A tulajdo
nos szívesen kérkedett a „csodacsatárral". 
Ma is örömmel lapozta a reggel megjelent 
heti képes sportlapot, a ,,Match"-et, mely 
egész sorozat felvételt hozott a vasárnapi 
mérkőzésről és almi keretben főhelyen disz 
lett Zentav fénvképc

A fiút szerették udvarias, helyes modo
ráért. A negyedik emeleten tágas, erkélye*  
•zobája volt, ahonnan a „Jardin des Plantes" 
mostan tar fáit, de még mindig zöld pázsit 
panorámáját láthatta.

Estefelé kikészítette szmokingját. Jóked
vűm öltözködni kezdett. Vidám hangulatát 
fokozta a délutáni postával érkezett otthoni 
levele. Az édesanyaja irta, özvegy Zenlayné 
férje halála után tovább is Békéscsabán élt
• régi, sárga házban. De a távol'ág dacára, 
hallatlan közelségben érezte magát az ide
genbe v-Rkndt fiával, ö, aki eleinte nehezen 
törődött bele fia „fiitbnllmesfcrségébe". 
most csodálatos érdeklődést mutatott álta
lában a futball és különöskép Bélának

telve volt buzdítással, biztatással, óvó 
sportteljesítménye iránt. Minden leveli 
gyöngéd anyai áldással.

Zenlay Béla a tükör előtt állt. Nagy fi
gyelemmel kötötte meg nyakkendőjét. Va
lahol, az egyik szomszédos szobából gramo
fon szólt. „Parlez-moi d'amour" ... sóhaj
tott a lemezen Lucienne Boyer. És Béla 
lüttyszóvul kísérte az érzelgős dalt. Nedves 

| kefével mégegyszer lesimilotta szőke ha
ját. Az ajtón kopogtak.

— Szabad — kiáltott.
Dnginar Arnesen nyitott be. A kló dúu 

'ány. Vékony, szőke, fiús formájú terem
én volt. Műtörténésznek készült. Itt lakott 

a szállodában, egy folyosón volt a szobá
juk és valami jópajlásos barátság fejlődött 
ki köztük.

— No, akkor hiába is kérdezném, — állt 
meg a küszöbön, amint Bélát parádésan fel
öltözve látta —, hogy van-e kedve velünk 
vacsorázni? Az orosz vendéglőbe akartunk 
ma menni Arviddal és Frankkal. De látom, 
nagyban készülődik. Mi a program in ja?

— Egy francia barátom családjához va
gyok meghiva. — Egész természetes hangon 
hazudta Béla a választ.

— Hát akkor megyek máris, várnak a 
többiek — köszönt el Dagmar.

— Majd holnap este együtt vacsorázha
tunk — szólt utána Béla.

Most már sietett. Magához vette zsebtárcá- 
ját. Egy szempillantás: személyazonossági 
és klubigazolvány, édesanyjának egv kis 
amatőr-fényképe. Kétszáz frank. Rendben...

Belebujt felöltőjébe, fehér selyemsálal 
csavart a nyakába, fekete kcménykalapol 
telt a fejére, hamar felkapta frissen mosott 
fehér szarvasbőrkesztyüjét (bár illőbb lenne 
a glacé, villant át benne) és fütyürészve, kél

I'épcsőfokot egyszerre átugorva, egy másod- 
»erc alatt lenn volt a negyedik emeletről a 
földszinten.

I — Bonsoir, Madame Sorbierl — kiáltott 
be a tulajdonos feleségének, ki az üvegajtó 
mögötti kis szobában ült és szürke pamut 
ból pullovert kötött.

— Bonsoir Monsieur Zenlay ...
♦

Az „Alhambra" pénztáránál megváltotta 
jegyéi. Sikerült jól elöl, a földszint második 
sorában, a középen így »«iukíieíyei kapni.

Az előadás megkezdődött. Az attrakciók 
egymást követték. De Béla mindjobban 
fokozódó kíváncsisággal ült és Glóriát várta. 
Csak elmosódó képben futott benne össze a
szivárványos fényhatásokkal 
„tündérország" jelenése. Az 
táncosokat figyelembe se vette, 
kelte az akrobaták szédületes

színesített 
excentrikus 
Alig érző 

mutatványait.
A híres diseuse szavalómodorban előadott
énekszámait talán nem is értette.

Még egy buta szkeccs — nézte meg a pro
gramot.

Közijén önmagát figyelte. Miért várom 
én a táncosnőt? Mit akarok tőle? Miért ér
dekel? Mert szép, mert láncmüvésznö? Jo 
vicc lenne, hogy most 28 éves koromra ugy 
reszkessek, mint egy buta kölvökfiu. Csak 
nem leszek szerelmes az ilyen dsznőbe?

Lassan lesiklott a vörös selyeinrózsákka! 
teleszőlt ezüstlamé-függöny. Gyors, pattogó 
muzsika ritmusában, a színpad üresen ma
radt padlóján, tizenhat fiatal, félmeztelen 
leánytest, egyetlen hosszú, vonalegyenes 
láncol képezett. A „New-Alhambra-Girl"- 
csoport voll. Karjaik, lábaik gépszerüen 
ütemes mozgásában, már szinte bábszerü 
figurákként hatottak.

Harminckét kis sarok topogott egy fór-

A világtörténelem és világirodalom kimagasló alaklainak 
„szivhezszóló" leimondatai a Hétfői Napló nyolchetes nagy
szabású keresztreitvény-versenyén.
imigyen szOla:

1. Madame Pompa*  
dour mondása 
(folytatása az 1. 
fülig, sorban)

11. Pest kedves alakja
12. Köblösei
13. Híres holland 

sajt város
14. Ceruza
15. V. T.
1B. Terem angolul
IN. Mohamedán pap
20. (Segkohók
23. Beszéd rési
24. Tévedések fentar- 

tása — rövidítése
20. Szép tulajdonság
27. Az 1. vízszintes 21..

22. és 11-lk betűi
20. Hétfői Napló
30. Jelez
31. Jákób utóda)
32. Y. A.
33. Külföldi Ital
34. Nemcsak hogy elég
30. HhaijiHmult * játék 
3N. Nagyobb a lámá

nál. kisebb a tá
rosnál

40. fis
41. I llmszinesznő neve
44. Madár németül
4.3. Európai főváros
47. Nagy város Fran- 

viaországhRn

II. rejtvény Copyright by Hétfőt Napló

A részletei pályázati feltételeket mull héten közöltük.

1. Az 1. vízszintes 
folytatása

2. 1.010 arab szám
jegyekkel

3. Az elhasznált villa
mosjeggyel teszi az. 
ember

4. Indlrl állam
fi. A „Vajda*  mo

nogramja
0. Muri

7. Ezt a tárcaíró cse- 
lekszl

8. Egykori ilrmérlék
0. Hazai

10. Része a fának
1.3. Vonat robog rajta
17. Fontos eszköz a 

nagytakarításitól
10. Mihályka
20. Helyes, de így még

sem helyes
21. Víz folyik a kor- 

sóba
22. Ellenkező értelmű 

az adóssal

2.3. Egyesülések
28. Sziluett
35. E.
37. Kis Oszkár
38. Zsirpecsét
39. Idegen férfinév
42. Peslmegycl község 

— a fordítottja
43. írónő — álneve
45. A sín szélei
46. A „Vér és arany*  

költőjének mono
gramja

Gál György

mán; „Buta vagy Zenlay, buta vagy Zen- 
tay ...."

— Hál persze. Buta vagyok. Azért, hogy 
rámmosolygott ez a Glória, még nem jelent 
semmit. Mással is kedves. Vagy tán szeszély
ből tette. Az, hogy hivott az öltözőbe? De mit 
is tudnék veit; beszélni? Eh, okosabb, ha be 
se megyek hozzá. Most megnézem, hogy 
láncol és azután szépen megyek haza.

„Kop-kop" — verődlek taktusba a kecses 
girl-iúbak. És a leánylánc hirtelen ketté
válva, boszorkányos ügyességgel tűnt el két- 
íeiöi a kulisszák oldalaiba.

Kettévált az ezüstlamé-függöny. Zöld 
trópikus erdörészletet mutatott a színpad. 
A háttérben fehértornácos bungalow.

Mint May Károly „Wineíoojában", bugy- 
gyant fel Bélában a hasonlat, gyermekkora 
kedvenc könyvére emlékezve.

A bungalow előtt, alacsony széken, fes
tői öltözetű férfi ült. ölében gitárt tartott 
és lassan, halkan kezdte húrjait pengetni. 
Erre több barnaképü legény bujt elő. Mind- 
egyiknek kezében furcsa formájú zeneszer
szám. És egyszerre vad, tüzes melódiák 
csengtek fel. A fehér tornác egyik oszlopa 
mögül, előlépett Glória Landa.

A kubai kreol nők ünneplő viseletét után- 
zóan, óriási színes virágokkal mintázott, 
sok fodros uszályban végződő, szorosan a 
testhez tapadó, magasan csukott ruhában 
volt. Csak vékony karjai mint valami exo- 
tikus növény barna indái, bújtak ki fedet
lenül a vállnál dudoros csipkefelhőkből. De 
vnlószinüllenül karcsú és izgatóan formás 
volt ebben a magasan zárt ruhában is.

Izgatóbb, mint a legmerészebb meztelen
ség. A mozdulatai beszéltek. A gyönyö
rűen iveit csipővonala. A hajlékony dereka. 
Hasának hullámos vonaglása. Büszke nyak
tartása. Az egész izzó, csuparitmusu nő, 
aki a zene mámorában, a tánc bűvöletében 
már nem Glória Landa volt. És ez itt nem 
az „Alhambra" színpada. De valahol mész- 
sze, távoli kiköiők fülledi, meleg matróz
kocsmájában buján láncoló fekete asszony, 
akiért vad férfiak hideg acélkése gyiiko- 
lóan villog ...

Zentay Béla szívta magába ezt a jelen
séget. Éz Glória Landa volt az elegáns 
dáma a „Lidoból?" az egyszerű szürke
kosztümös hölgy a futballpálya tribünjén? 
Nem. Ez egy lángoló, érzéki gyújtó asz- 
szony. Veszedelmes. Megbolonduló.

Hirtelen elhallgatott a zene. A különben 
eléggé közömbös közönség őrjöngő taps
ban tört ki, „Újra, újra" — ordítoztak fent- 
röl, a népies helyek irányából. Giloria kö- 
szöngetve, mosolyogva hajlongott. Meg né
hányszor megjelent a függöny előtt. Azután 
eltűnt a varázslat. Az eziislfüggönyökre a 
reklámtáblás vászon borult.

A közönség tódul kifelé. Zentay Béla pe
dig csak tovább olt ül a helyén, mintha oda 
lenne cövekelve. Még mindég a színpadra 
néz. Pedig olt már nincs semmi bűvölet. 
A mesevilágot elzárta a vászonfüggöny, 
melynek középsikjára már vetítik is ki a 
délutáni híreket.

„A Quai D’Orsay Óratermébcn ma alá
írták a francia-orosz megnemtámadási szer
ződést ..."

„Herriot hosszan tárgyalt Monsieur 
Dovgaleszkivel, a szovjet követével...“

— Legyen szives Monsieur, engedjen ki — 
zavarja fel Bélát egy kifelé igyekvő hölgy.

„Pierre Benőit ma tartotta székfoglalóját 
az Akadémián."

Zenlay Béla látja a betűket. Néz, de nem 
fogja fel értelmét. Itt ül és mégsincsen itt.

— „Milyen neveletlen ez a mai fiatalság" 
— dohog félhangosan egy öregur. Ez az 
ifjú, itt látja, hogy ki akarok menni, de 
oda se neki, ügy tesz, mintha, nem venne 
észre.

A csodacsntár pedig igazán nem látta se 
a hölgyei, se az öregurat, se a kövér né
nit. kik egymásután állították fel helyéről, 
mialatt ö bambán, tovább is a színpadra 
meredt.

— Azl mondta, hogv jöjjek be az öltö
zőbe. Menjek? Ne? Hát igen. Miért ne? 
Legalább közelről láthatom. — biztatja 
Béla önmHgnt. És indul kifelé.

Az előcsarnokban hullámzó tömegben cir
káló ciikorkaárus'ányok egyikét megszó
lítja: „Mademoisellc, merre lei) el az öltö
zőkhöz jutni.

(Folytatjuk.)

A izerkeszlésért és kiadásért felel; 
DR. ELEK HUGÓ
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