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Hitler vasárnap 
84.000 rohamosztagos előtt 

a kommunizmusról 
és magántulajdonról beszélt

NUrnberg, szeptember 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnap tartották meg a nem
zeti szocialista birodalmi kongresszus záró
ünnepségeit. Az ünnepségek központjában a 
rohamosztagosok diszfelvonulása állott, 
amely a Luitpold-mezön folyt le.

Már reggel hét órakor sorakoztak a ro- 
hapiosztagosok, akik huszonnyolc oszlopban 
Várták a felvonulás kezdetét, mindegyik 
oszlopban háromezerfőnyi ember volt. A 
Lilit pold-mezőt óriási tribünökkel építették 
körül s a különvonatok szakadatlanul on
tották a hatalmas ünnepség publikumát. 
Araikor a felvonulás megkezdődött, Hitler 
kancellár .az egyik automobilhoz ment és 
az autóra felállva, szemlélte a felvonulást.

84.000 rohamosztagos vonult fel a 
kancellár előtt. A felvonulást ágyudör- 

gés és a Horst Wessel-dal kisérte.

A felvonuló rohamosztagosok 2800 zászló 
alatt 28 oszlopban meneteltek.

A nemzeti szocialistapárt vasárnap dél
utáni kongresszusán

Hitler kancellár nagy beszédet mondott, 
umclycn foglalkozott a faji kérdések
kel, majd a magántulajdonjogról és a 

kommunizmusról beszélt.

Beszédét azzal kezdte, hogy a mostani 
pártkongresszusnak sikere vagy sikertelen 
sége igen súlyosan esik latba, mert ebből 
nem csupán a párt, hanem az egész német 
nemzet sorsa tükröződik vissza. — Ha most 
a győzelem után nemcsak a vezetők, hanem 
a legnagyobb nyilvánosság előtt nyíltan be
szélek arról, hogy

politikai ellenfeleim elmulasztották az 
élet és fejlődési törvények helyes át

gondolásán alapuló cselekvést, 
ezt két okból teszem, — folytatta a kancel
lár. — Először most már az ellenfél is nyu
godtan megismerheti cselekvésem okait, má
sodszor pedig az egészséges mozgalom ve
gye tudomásul a jövőre nézve és mindig al
kalmazza az általam levont tanulságokat.

— A világnak csaknem valamennyi népe 
nia a legkülönbözőbb faji anyagokból épül 
fel. Ha néhány faj,

amely jelenleg a világ kulturális arcu
latát meghatározza, 

léteznék, akkor minden valószínűség 
szerint egyáltalán nem lehelne beszélni ont- 
en kultúráról. A természet nagy műhelyébe 

'eleit egyetlen pillantás meggyőzhet minkéi 
•rró|, hogy

a tisztafaju teremtmények

nemcsak testileg, hanem lényegükben és ké
pességeikben löbbé-kevésbé egyértéküek. Ez 
az egyenlőség a magasabb munkaközösség 
kialakulásának legnagyobb akadálya. A ma- 
gasabbrendü faj viszont meghódítja az ala- 
csonyabbrendü fajt s ezzel egy olyan vi
szonyt létesít, amely most már egymással 
nem egyenértékű fajokat kapcsol össze.

— Ebből a kényszerhelyzetből, amely 
eleinte az erősebb jogán alakult, idővel sok
szor oly állapot keletkezett, mely minden
kire üdvös volt. így keletkeztek azok a kő 
zösségek, amelyek

különböző fajok összckovácsolódása , 
révén

a szervezet alapját megalkották. Ez a szer 
vezet pedig szükségessé teszi sokak akaratá
nak és tevékenységének mindig egyetlen em
ber akarata és tevékeny ereje alá való ren
delését. Az emberiség

kommunista korszaka lezárult

abban a pillanatban, amikor megkezdődött 
a nép- és állama'akulásnak ez a folyamata, 
mert a kommunizmus nem magas fejlődési 
fok, hanem a legprimitívebb kiindulási 
forma.

A téli inségakcióra használják fel 
az adógabonakészleteket 

Az adóhátralékokat csak búzában lehet fizetni
Holnap, kedden, lejár a terminus: a gazdák

nak be kell jelenleniÖK a községi elöljáróságok
nál, hogy milyen minőségű és mennyiségű bú
zát óhajtanak hátralékos adótartozásukra be
szolgáltatni.

A bejelentéseket soronkivü! feldolgozzák és 
igv remény van arra, hogy 7-ére vagy 8-árn a 
pénzügyminisztérium és a Futnia is teljes át
tekintést nyerhet arra, hogy milyen készletek 
úllnnk majd az adógabona révén rendelkezésre.

A pénzügyminisztériumban
Vargha Imre államtitkár irányítása mellett 
Kölbig miniszteri tanácsos osztályára vár 

a feladat,
hogy a bejelentések alapján megállapítsák a 
bejelentett készletek értékének az állami költ
ségvetésbe való beillesztéséi.

A bejelenteti készletek sorsára vonatkozólag 
különben a Nemzeti Egység Pártjának gazda
sági főcsoportja, Marschall Ferenc elnöklőiével 

•— A legkülönbözőbben értékelendő em
berek összetalálkozásával munkájuk ered
ménye is különböző lesz, — folytatta — 
tehát

a minőségileg magasabb értékű faj 
többet tesz a közös munka értéke ér

dekében,
mint a minőségileg rosszabb. A magántu
lajdon gondolata elválaszthatatlanul össze 
van forrva az emberek különböző fokú tel
jesítőképességével.

Hitler kancellár ezután a demokrácia 
kérdéseiről beszélt s a következőket mon
dotta:

— A demokrácia beismeri ugyan, hogy 
nem minden ember képes egy birtok, 
'«gy egy gyúr igazgatására, de ugyan
okkor ünnepélyesen kijelenti, hogy 
mindenki képes uz állam igazgatására, 

vagy igazgatásának megállapítására. Ez 
pedig egy önmagának ellentmondó elv, mert 
az emberek hasonló tulajdonságaik révén 
vagy abban a helyzetben vannak, hogy 
mindnyájan egyformán tudjanak igazgatni 
egy államot és akkor a tulajdonjog gondo
latának fenntartására nemcsak igazságta
lan, hanem egyszerűen butaság, vagy pedig 
nincsenek abban a helyzetben, hogy

e hó 7-én értekezletet tart,
melyen résztvesznek a gazdasági miniszterek is. 

Az értekezleten
elsősorban az átveendő adógabona áráról 

lesz szó,
Ezen az értekezleten napirendre kerülnek a 

többi aktuális guzdakérdések is és minden 
esetre megvitatják azokat a kívánságokat is, 
amelyeket a Független Kisgazdapárt legutóbb 
a miniszterelnök elé terjesztett, meri ezekben 
a kérdésekben Gömbös miniszterelnöknek az 
a felfogása, hogy nincs pórtkérdéf

Amit meg lehet csinálni az udott viszo
nyok között, azt meg is kell csinálni.

Kállaii földmivelésügyi miniszterhez ugv 
borsodi, mint tiszai körútja alkalmával azt a 
kérési intézték a gazdák, hogy nemcsak búzá
val. de egyéb terményekkel is fizethessék adó
hátralékukat.

A burgonyatermelő vidékek például bur

a nemzet közösen alkotott anyagi és 
kulturális tulajdonát közös kezelésbe 

vegyék, 
amely esetben még kevésbé lennének ab
ban a helyzetben, hogy együttesen kormá
nyozzák az államot.

Hitler kancellár beszéde további során 
rámutatott arra, hogy a nemzeti szocialista 
mozgalom győzelme

más népeket is hozzásegít ahhoz, hogy 
a népbetegségektől megszabaduljon.

A kancellár nagy beszéde után Ilii hm ka
pitány beszélt, majd este nagy tűzijáték 
volt. Ma, hétfőn elutazik a kongresszus há
romszázezer résztvevője.

A résztvevő tömegek elszállítása már 
hétfőre virradó éjszaka megkezdődött, te
kintettel arra, hogy háromszázezer ember 
hazaszállításáról kell gondoskodni.

A különvonalok egész serege állott 
készenlétben, hogy a nemzeti szocia
lista pártkongresszus résztvevőit el

szállítsa.
Ezenkívül az automobilok végeláthatatlan 
sora indult el már hétfőn a hajnali órák
ban a birodalom különböző városai felé.

Hétfő estig a kongresszus összes résztve
vője és valamennyi rohamosztagos csapat 
elutazik Nürnbergitől.

gonyával szeretnék fizetni az adójukat.
A búza átvétele is — az áralakulás szem

pontjából — éppen elég veszélyes, mert előre
láthatólag olyan jelentékeny készletekről lesz, 
szó. amelyeknek az értékesítése során a leg
nagyobb óvatossággal kell eljárni a kormány
nak, nehogy ezek a készletek veszedelmes ár
rombolást idézzenek elő.

A Nemzeti Egység Pártjának gazdasági fő
csoportja — értesüléseink szerint — foglal
kozni fog ezzel n jelentős problémával is és 
kérni fogják a kormányt, hogy az adógaboná
ból összegyűlt készleteket

elsősorban a téli Inségakeló céljaira hasz
nálja fel h kormány

s csak végső szükség cselén dobja azokat a 
piacra.

Ez csc'ben elkerülhető lesz, hogy az adó- 
gabonakészletek lenyomják a piaci árakat és 
a gazda az adógabona réuén károsodjék,
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»/,kg pörköltkávé-keverék P 1.—
5 dg indiai tcakeverék P —.70
1 nagy tábla csokoládé P —.40
’/.kg tiszta kakaó P —.36
>/,kg mUtinkakaó P —.75
1 doboz bácskai lecsó P —.64
1 kig doboz szardínia P —.40
1 tubus szardellapaszta P —.50
Mustár kb. 10 dg P — .20

Kapható az összes Meinl-üzletekben!

Rendőri razzia
a rozoga házak ellen

Vasárnap reggel a Lajosulcn 104. számú 
házban levő lakásán meghalt karmanek Antal 
szabómester felesége Furmanek elmondotta 
a rendőrségen, hogy

felesége valószínűm baleset következté
ben halt meg.

Formanekné pár nappal ezelőtt a ház udva
rán beleesett a rosszul elfedett szeppyvizle- 
folyó gödörbe, megsebesült és ágynak cselt. 
Orvosi hívlak ho?zá, aki

belső vérzést és bordatörést konstatált.
Formanekné állapota egyre fo§szabbo<jol| és 

vasárnap meghalt.
Ez a szerencsétlenség érdekes Intézkedésre 

készteti a rendőrségei; elhatározták,
végigrazzlázzók a rozoga hásaka*,

hogy megállapítsák, nem forog-e veszélyben 
a lakók életbiztonsága. Teribe vették a ta taro
lás tiltlll álló hátak ellenőrzéséi is, inért mos
tanában ezeknél is sok a baleset.

Debrecenben ünnepel a Tiszántúl ipara
Díszes kiállítás, szabadtéri előadás, lestői iparos-felvonulás

Debrecen, szeptember 3,
(A Hétfői M'/i/d tiiiió.sitájánqk telefonit|«n- 

fésc.) Vasárnnp délelőtt tizenegy órakor |izejr«k 
előtt üiiuMpályes keretek kősóit nyitották meg 
n tiszántúli ipari vásárt. Az ünnepélven a kc- 
rekedclemiigyi miniszter kéPYÍSP)flébpn TÓrU 
Gergely államtitkár jeleni meg. Jelen voltak 
azonkívül Vdsdrp István. Debrecen polgármes
tere, Ralfazár Dezső református püspök és a 
város, valamint a környék összes előkelősége

A vásárt oly hatalmas méretekben rendezték 
meg, hogv nz. összes kiállítókat nem tudták egy
szerre elhelyezni. így három külön részben: 
az ősi református kollégium udvarán, a Keres
kedelmi Társulat előadótermében és az Arany- 
b/Jfo szálló dísztermében állították fel n kiállí
tási sátrakat Az Aranybika nagytermében 

háromszáznál több sátor 
er«bbnél-*zel»b  kiállított terméke demonstrálja 
a lissántulj ipar hatalmas fejlődését.

A vásárra az egész környékről hatalmat nép-

vándorlát indalt meg, ugy hogy a város utcái, 
pielyek fele vannak idegenekkel, szép, mozgal- 
inas képet nyújtanak. Egyedül Miskolcról eper
ötszáz. ember érkezett. A vásár szeptember 
3-tól 8 ig tart és ezt aa időközt

szrbbnél-szebb ünnepségek
teszik változatossá. Minden napra több ünnep
ség esik, ugy hogy a vásár nemcsak a kiállítási 
anyag mennyisége és minősége miatt, hanem 
gz Ünnepi külsőségek miatt is nagyjalenlőségr 
ge| hir.

Vásárnál) este a JJérí-muzeum előtti Disz- 
téren rendezlek

szabadtéri előadást,
amelyen Debrecen város egész társadalma és 
az összes vendégek megjelentek. Az előadás 
előtt a debreceni iparosok tartottak festői fel
vonulást. fjáromsvázéves ősi viseletűkben va- 
nullák fel, vállukon hordva jellegzetes ősi 
szerszámaikat.

Kirabolta a balatonfüredi 
templomot egy 18 éves 

pásztorfiu
Át elrabolt értéktárgyakat egy nádasban 

megtalálták
Zidafgerszeg, szcpl. 3, 

(A Hétfői Napló tydátilájdlól.) A hűin 
lopfijredi római katolikus templom srkrps- 
tyéje vm>árpap reggel ésrreyctle, hogy

■ templomból több persely é*  kegy
tárgy eltűnt.

Azonnal ért esilelték a csendőrség»:t, amely 
meginditpttp a nyomozási é» kidento||ö, 
hogy A. István

18 éves balalonaráridi földmi vés flu 
foszInllH ki u templomot.

A kisfiú töredelmes beismerő vallomás! 
tct| és elmondotta, hogy szoiphalop ?ste 
osont be u templomba, ott tpltpllc az egész

Morfiummal megmérgezte 
magát dr. Weiser Lajos ffdorvos9 
a margitszigeti rendőrgázolás 

ártatlan gyanúsítottja
Mióta gyanúba fogták, buskomor volt, morílnlsta lett

Vasárnap jpegjutpnt a főknpitónyságon 
Weiser Alajos tisztviselő és bejelentette, 
hogy a fivére, dr. Weiser Lajos, volt Szent 
János-kórházi főorvos, Felelj Károluriüca 
31. sz. házában lévő lakásáról pltpnt.

Azzal ment cl hazulról, hogv Vesz
prémbe utazik és oti öngyilkos Ipsz.

A fiatal orvos augusztus 31-én jött ki az 
ideg- és clmekórtnni klinikáról, ahol bús
komorságát gyógyították. Fivére elmondotta, 
hogy bátyját Gulácsy II. József rendőr elgá

IMagy
Őszi Lakberendezési 
vásár * Radiúkieiiiias
A oysrmpk, mint fogyaeeló. Müvéttl báb/dték, 

Minta assxtaltarltés.

iparcsarnok Egész nap nyitua
ut.rí.l kedvezmény

éis^akál és <i$s?esge(jte a perselyeket és éf- 
leklArgypkal, amelyeket

vasárnap reggel kicsempészett és els 
rejlett a baialopparti nádasban*

A lizenhároméves loinplomrahIA heval 
lolta azt is, hogy néhány nappal ezelőtt

felfeszitette a Balaton mellett még egy 
kápolna kapuját 

és onnan is elrabolta a perselyeket és pl- 
lártcritőkel.

A kisfiú által megjelölt helyen 

megtalálták a két templomból elrabolt 
értéktárgyakat.

A föhlmives gyereket őrizetbe vették.

zoló sóval gyanúsították, annakidején a rend
őrségen kihallgatták, az iif-vel járó izggL 
inak

teljesen tönkretették idegzetét, 
mnrflpista let!, kétszer kísérelt pieg öngyil
kosságot, most megint öngyilkossági terveik
kel foglalkozót}.

Harmadéve, mikor a Margitszigelen egy 
autó hnlólragjízolta Gul<jcsy II. József rend
őri, különféle bejelentések érkeztek a rend
őrségre. Egy följelentő gvanuhp Kever*®

Welier bajort la. A 9«*a>  orv°s- mikor ki' 
hallgatták,

kéUégbereettai tUlalumoit • gyanualUs 
éltes.

Tanukat hallgattak ki. akik köjül egy hölgy 
igazolta Weiser dr. alibijét, vijxont két kór
házi alkalmazott terhelő vallomást tett el
lene. Később azonban mégis sikerült Iga
zolnia ártatlanságát, az eljárást megszüntet
ték ellene, sőt

sőt a fMdaakadA kórházi szolgák a bí
róság elé kerültek.

Ugy látszik azonban az esette! já izgab 
mák annyira megviselték az idegeit, hogy 
njpst azután bekövetkezett a tragédia.

Vasárnap osta aaután jelentés érkezett

Országos mozgalmat indítanak
a nagykanizsai kisiparosok

A végrehajtások felfüggesztését, a hitel kiterjesztését 
és egységes ármegállapítást kérnek
nttruum, ,„pl«mh«r 8.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lé»e,) A kasilhalyi országot ipaFoskongFessaus 
után most a nagykanizsai iparosság inditott ak
ciót az egyetemes iparosság érdekeinek meg
védésére.

Nagykanizsa 1280 főnyi lajstromozott iparos
ságának nevében Samu Lajos a nagykanizsai 
ipartestület elnöke több országos fontosságú 
kérdés! fog itt • háton összeülő ipartestületi 
ülés elé terjeszteni. Ezek között első helyen 
szerepel az a követelés, melyben

a mezőgazdaság kedvezményeinek az ipg- 
reMágre wió teijeg kltfr^dését kérik, 

igy azf Is, hogy az ipari és kézmüvesi végrehaj
tásokat éppen ugy függesszék fel, mint a mező
gazdasági végrehajtásokat. Fonjos követelésük

Felrobbant az ekrazitpatron 
egy kisfiú kezében

A robbanás lélsaenaére m«gvak>íe‘‘“ és két kezét 
íeswnkttott*  * szerencsétlenül járt gyermeknek

Megdöbbentő szerencsétlenség történt vasár
nap délelőtt Pestszenterzsébeten. Egy kilencéves 
kisfiúnak kezében felrobbant egy ekfazit-patron. 
Mindkét kefét leszakifottg és egyik szemére 
megvakítatta.

Péjplőj! tíífns^óra iAjbáb
ágyú lövéshez hasonló detonáció

iasztota fel a pestszenterzsébeti Lé zár-utca 47. 
száma ház Igkóit. A siketjtő dfjrrenpsr^ előro- 
hgnó merettent liázbeliek

•ttel PkáHák állapítani, faagy mi veit a de-

A keresés jOFÓn az WÍk parkéban rette
netes lejeire hykkaptpk- E!ftS3|Ó, kétes füsti 
falhő algtt g földön pgpy

vértócsa fcüzepép c«7méle|leo kisfiú fefeML 
Kit karjából és fejéül még mindig ömlött a 
vér. A házhpliek piegdöhhppve ismer
ték fel a kisfiában

a ház egyik lakójának, Márton ffá|g n)észá-

x Hu»ze«rr Wottiáte *p«I 4» flsM
dtzésl vásárnak. Kirobbanó sikerrel indult g 
magyar lakberendező iparosság őszi vására. 
Vgsárpap több blfol hMJzezpy ember látogatta 
meg a vásárt. Már a v^sáflgs is megkezdődött, 
nigrl különöipn a mqderp i)u|orQk árai egér 
szén olcsók. Áiiaiidóan npgy tönjeg hullámzott 
a gyönyörű rádiócsarnokban. Nagyon sokai) a 
d.jd i ókiá Ili t ásón vásárolják meg üj készülékü
ket. A gyermekügyi kiállításon a Társadalom
biztosító Intézet képességyjzsgáló állomását 
állandóan hatalmas emhergyürjj yette ^örül. 
A bábszínház is egész vasárnap játszott a gyer- 
mpfasereg nagy öröipéFe.

x A fU 4veg Frled-fé|e bőrgyáros sikere. A 
debreceni fa iá |ii (ásón élénk fellünáU keltenek 
Mlgyarorssájg Pgyik legrégibb, bőrgyárának, a 
Friéd-féle sdnonlornyai gyártelepnek a készít
ményei. A régi cégnek Budapesten Frjed per- 
nát és Fial Bőripari és Keresiedehni ÍL T. cím 
a)alt a Paulgy Ecjp-utcg 4}. szám alatt van a 
köjppqtjg. Tölféletassé fejlesztett gyártási mód
jával g külföldi frőfárylf feldolgqzísál telje
sen feleslegessé telte. Különösen ismerlek Star 
és Rapid védjegyű kiváló talpgyártmányai, 
továbbá flungáfia, Matador és Rádius véd
jegyű bőrgyártmányai.

x Ste|ppr Ödön fémbútor üzeme, Budapest 
(I)nl>e|Ip-utcg 43). Fából és fémből készült 
kétfekiAheíyes recamierjel, az országban ked
velt é; kezjsmerl elsőrangú gyártmányok, ál
talános fel|iiuiést kelletlek. Imrédy miniszter 
Stelyfr Ödön cégludqjdonost megszólítással 
tüntette ki és glismeréyét fejesig ki a kitűnő 
és prak’C.us találmányért, mely az ország ha
tárai# ty| kitügfi hírnévnek örvend.

X Balázs Arthur Vn Arany János-ulca 10- 
(Telefon 10—9—87.) az „Aha-léc1* nevű szab, 
ajtó- és ablakrés-etzáró kiállításával kp!l fel‘ 
tűnést a vásáron. Ezen ügyes szerkezetű lég
elzáró tényleg biztosan védi a lakásokat a lég
imen! és az Qzzal behatoló por és korom el
len A cég gyáflmínyát Imrédy Béla pánzügy- 
inipiszlcr elismerő szavakká! 4ícs^rte *nr8-

y A Morvái—Lampart-padllnn s Lijkhcrjm- 
dcsési Vásáron — a főbejárattal szembpn — 
egyike a kiállítás legszebb standjainak. Az ő)z 
örömeit fokozza a gondos háziasszony, hn 
Lámpáit peiFÓicumgázfőzftt szerez be, mert 
enaeu a gázvezetéknélküli gáxresónak a fo- 
gyisaUiia i érára miaáöMM 8 Aliér, a keze*

Szerelem — 
aötét verette

HÉTFÖÍ flfiPl#
keresztrejtvény ver

senyének
3. sz. szelvénye.

1933 szeptember 4.

Budapestre, hogv Weiser dr. egv székes
fehérvári szállodában morfiummal megmér
gezte magát és válságos állapotban vitték 
a kópházbíi.

követelésük még
a kartelek működésének megakadályozása, 

hogy ezzel a mezőgazdasági és ipari cikkek 
közti hatalmas árkülönbözetet kikiiszöbölhes- 
sék. Erőteljes mozgalom indult azért is, hogy 
4 Városok és kpziijelek ne használhatják fel 
ingégakció keret éber, a kisiparosokat és kéf mű
veseket, mert ilymódon maguk a kögqletek állít
ják a legélesebb konkurenciát saját iparosaik 
ellen.

A nagykanizsai ipartestület ezen követeléseit 
az IPOK-hoz terjeszti fe|, hogy megfelelő i i- 
téjkedésék foganatosítása végeit kívánságaikat 
sürgősen a kormányhoz jutassa

A nagykanizsai iparosság scgélykiáltásának 
már az egész országban visszhangja támadt és 
remélik, hogy illetékes körökben kellő jóindu
lattal fogják ezt gz akciót fogadni.

rossegédnek 9 éves Béla nevű fiát.
Értesítették a szülőket, akik jajveszékehit fU- 
huniak gyermekük mellé a földre. A szerepeiét- 
• °nül járt kisfiút a mentők g Szent htuánrkór. 
házba száiiiioiiák, ápol mgállaplitolláfa, hggy

• robbanás mind a két kezét leszakította, 
a robbanás alkalmával fejlődött égő gázok pe
dig a

jobb szemét kiégették.
Állapoja komolu aggodalomra ad okot.

A f.íizdr-utcai házba rendőri bizottság ment 
ki. a robbanás helyén egy szélroncsalódatl ekra*  
zil-patropt talállak. Vg|ó|őinÖU.«k tartják, hogy 
Mártán Béla

Játék közben a patronra ütött,
iqire az felrobbant Igy folyhfifott le a sfejen*  
esetlenség. A rendőrség most nyomozást indí
tott annak megállapítására, hogy milyen utón 
került a kisfiúhoz a végzetes eklrazitlöllény.

lése pedig gyerekjáték. Prospektust készséggel 
küld a Aforoflf-cég, Erzsébet körút 48. (Tele
fon; 34-8-64.)

x Rádió- és granjnmfón-kiállítás a 
körűién. A Dénes testvérek cég (Teréz körút 
Bt).) közlj, hogy g j.gkbpj-endg^ési Végjffi# 
nem vesz részi, de rádiói és grapj|yof/)n|eiPFD 
újdonságait üzlethplyiségéhen o|csóp

x Szóbeszéd tárgya a hölgyek körében ég 
káprázatos látványosságot nyújt Barna Zsitf- 
mpiid, a Binét é$ Barna cég (Deák Fereno 
uccg is.) hp|iagjg által páfiishói hqanit 
újdonságok, melvck minden yé|elképy»jter Pák 
|iijl megtekinthetők.

x Párallgn rádióvá-sárlásl a|kalon)| A pe|gr 
rég pyílt Morvái rá(JÍÓ-sráküzlef (Érjtséfast 
kqrúl 40.), hogy magának vevőkört bjl|osllson. 
azt a páratlan kedvezményt nyújtja, hogy a 
Ilijeuskivitelű Prjop 702í>. készüléket, gyári 
rapcigval, 9(1 pengőért bocsátjp yásáflói rW 
delkezéjére. Ar érdeklődé? máris oly n«gyf 
hqgy a korlátolt késhet csak péfiány naprp 
elegendő Ajánlatos ieliú| idejében JeTenlkpjnj 
mindazoknak, akiket ez a páratlan rádióyásár- 
lá?i alkalom érdekel

x Ml újság a rádióban? Ha yégjgnárrfik gg 
Orion Rádiógvór kiállítását, azt láthatjuk, 
hogy az mindenki zsi.hénak, mindenki ízlésé
nek inegfelplö választékot nyújt. Van itt olezó 
kéjlámpós készülék. 3 lámpái;, 8 körös han- 
go|á?ú baqd-pnss Európn-vcvö, van kétlápipáli 
mely egyaránt fapsználható egyen- és ?á|tő- 
áramra Van reflexknpcsolású 3 lámpáy éj 
lujuskivilelü 6 lámpás siiper-gép. Érdekes uj- 
»ág az, hogy nemcsak konstrukciókban va9 
nagy választék, hanem a felsorolt készülék 
különféle stílusú szekrényekben h kap)'a|ó.

Aas uríközönség Hgyeluiébal 

Férfiszabótermernben lévő szbr 
vetekből rendelhető mérték után 
divatos őszi férfiöltöny, átmeneti 
felöltő vagy télikabát előidényár- 
bán 40 és 45 P-ért, „Divat úri*  
szabáság", Erzsébet-krt 1.1. em.
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Egy jó (Duna-) partinak mindig akadnak lovagjai

Becsben letartóztattak 
két budapesti uriasszonyt

Az Erzherzog Kari száltóban Inzuitáltók 
a végrehajtókat. akik togiaini akartak a 
Becsben vendégeskedő hölgyeknél

j böző fegyintézetekben.
. jelenleg is körözés alatt áll, ugyanis, mint 
I megállapították, néhány héttel ezelőtt ő 

követte cl a pusztatápói postarablást és rö
viddel ezután Jászapáti községben

kirabolta és megölte Papp István gaz
dálkodót.

Fűlöp Istvánt természetesen azonnal le
tartóztatták és beszállították a szolnoki 
ügyészség fogházába.

Letartóztattak hat 
erőszakos sztrájkoló 
e __f x a
idüiüunaSI
Terrorizálták a sztrájktörőket

Az utóbbi napokban a famunkások körében 
sztrájkmozgalom keletkezett. Különösen a fa
burkoló és padlóburkoló munkások közül lép
tek sztrájkba, de a mozgalom nem terjedt ki 
az egész szakmára, A munkások egy résre nem 
azonosította magát a sztrájkolókkal és tovább 
is munkában maradlak.

így történt azután, hogy napok óta a főváros 
különböző helyein

véres verekedések játszódtak le a szfrájko- 
lók és dolgozó munkások között.

Szombaton délelőtt a Koháry-utca és Klotlld- 
utca sarkán folyó építkezésnél, azonkívül a 
Cznczor-utcában és a Ferenc-köri ion jelentek 
meg a sztrájkolók és összeverekedtek a dol
gozó munkásokkal

A főkapitányságra jelentés érkezett ezekről 
az esetekről és

több előállítás történt
Az előállítottak egy részét vasárnap reggel el
bocsátották, hat munkást azonban magánosok 
elleni erőszak címén letartóztatásba helyeztek.

A letartóztatásba kerüli munkások közölt van 
Fumola János faburkoló munkái, nki a rend-

Bécs, szeptember 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon je

lentése.) Néhány nappal ezelőtt Deák Mi- 
hályné, egv budapesti bankigazgató 38 éves 
felesége Altmann Fridával, egv pesti divat
szalon tulajdonosnőjével együtt Becsbe ér
kezett és itt a Kártnerstrasse egyik előkelő 
hoteljében, az Erzherzog ■ Kari-ben béreUek 
szobát. Az uriasszonyok csaknem egész nap 
különböző bevásárlásokat eszközöltek, ko- 
missiókat intéztek.

Szombaton délben két férfi kereste a pesti 
hölgyeket a szállodában. Kiderült, hogy a 
férfink

végrehajtók voltak és Altmann Fridánál 
különböző értékeket akartak lefoglalni, 

A divatszalon tulajdonosnője ugyanis két 
bécsi cégnek tartozott s ezek a cégek, mi
után megtudták, hogy Bécsben van, nyom
ban intézkedtek követeléseik behajtására 
nézve. Ez volt az előzménye a végrehajtók 
látogatásánáak, akiket r legbarátságosabban 
fogadtak a pesti uriasszonyok.

Deák Mihályné és Altmann Mlhályné 
eleinte tiltakoztak a végrehajtás ellen.

Véres éjszakai harc közben 
rablógyilkost fogtak el 
a fiíszerüzletben

Szoinok, szeptember 3.
M Hétfői Napló tudósítójának telefon-

NAGYOBBIK TESTVÉRE
az

megjelent!

Válasszon

7 20 HP BftLILLA 681040 HP ARDITA
Ittaött.

FIIT auiomoDiio:i magyar eiaüasi rí.
ív., Váci-Utca 1—3. Telofon 828-48, 47.

amikor azonban a végrehajtók nem akartak 
tágítani és hivatalos funkciójukat elakarták 
látni, szóváltás támadt a hölgyek és a végre
hajtók között.

Pár perccel később hangos kiabálás, 
lárma verte fel az előkelő hotelt

s tWiuulian siettek ki a szobából a végre
hajtók, utánuk a hölgyek.

A végrehajtók rendőrért szaladtak, akik
nek elpanaszollák, hogy

a két pesti uriasszony megtámadta és 
lnzultálta őket.

A rendőr a bácsi rendőrigazgatóságra ki
sérte be a pesti uriasszonyokat, innen ki
hallgatásuk után a rendőri fogdába vitték 
őket. A pesti uriasszonyok ellen

hatósági közeg elleni erőszak
címén indult meg az eljárás s ennek bünte
tése 14 naptól hot hónapig terjedhető fog
ház.

Az izgalmas események után vasárnap a 
bécsi hatóságok lefoglalták Altmann Frida 
utibőröndjeit.

A. L.

Flesch Mór lurkevei kereskedő észrevette, 
hogy lakásával szomszédos fiiszerüzletében 
valaki motoz. Figyelni kezdett és megálla
pította, hogy

egv betöríí álvógfn a háztető és 2Z ÜE 
lfthclyiség mennyezetét és úgy jutott 

be a kereskedésbe.
Az öreg kereskedő figyelmeztette erre há
rom flát, akik botokkal felfegyverkezve, a 
lakásból az üzletbe vezető ajtón keresztül 
bementek a bolthelyiségbe és meglepték a 
betörőt.

A rabló menekülni akart és a három fia
talemberrel kétségbeesetten harcolt, hogy 
kiszabaduljon.

Előrántott egy vasdorongot és azzal a 
kereskedő egyik flát ug- fejbevágta, 

hogy az Összeesett, 
a másiknak pedig olyat ütött jobbkezére, 
hogy az ütéssel harcképtelenné tette. A har
madik fiú azonban hátulról erős bolíitéssel 
leteritette a betörőt, segítségül hivta szü
leit és igy

sikerült a rablói ártalmatlanná lenni 
és összekötözni.

Rendőrt hívtak, aki rövid idő múlva már 
megvasalva vitte a rablót a turkevei kapi
tányságra.

Itt kiderült, hogy a füszerkereskedés be
törője többszörösen bünteteti előéletű, kö
rözött rabló, sőt rablógyilkos. Fűlöp István
nak hívják, 53 éves endrődi napszámos és

harmIncegy évet ült már eddig külön-

A LakberondMÓal Kiállítás 
legnagyobb szenzációja
a Mtwly vUvmatíH 
ctepra szerelhető „NOCKIT"

matszlrozű-HAszOtók

Betörés miatt letartóztatták 
az angolparki rendőrbotrány 
koronatanúját és panaszosát 

fizenes!ád&ba ba|va fogtál: el a detektívek Féld 
Aladárt, a menekülő betörőt, aki mint korona
tanú szerepelt TUrr Ervin rendőrtanáesos ellen 
— Féld Aladár tagad, de a társa a szemébe 
mondotta, hogy együtt követték el a betörést

Vasárnap reggelre nagy szenzációja akadt 
a rendőrségnek: betörés gyanúja miatt le
tartóztatták Féld Aladár húszéves villany
szerelőt, akinek a neve az angolparki bot
ránnyal kapcsolatban szerepelt a nyilvános
ság elölt. Féld Aladár annakidején azt állí
totta, hogy a rendőrök a Krausz Saniu-féle 
üggyel kapcsolatban őt is bevitték az angol
parki őrszobára és bántalmazták.

Féld Aladár viselkedett mindvégig a leg
hangosabban: bűnvádi feljelentést tett 
a rendőrségen és mint koronatanú kez

dett szerepelni.
Jóidéig a vádak özönét zúdította az ügy 

rendőrszereplőire, de később visszavonta a 
panaszát. Féld, a rendőrök vádlója, most 
azután betörés miatt rendőrkézre került.

A letartóztatásnak érdekes előzménye 
van. Néhány nappal ezelőtt ismeretlen be
törők kinyitották Szenes Márton optikus 
Teréz-körut 41. számú házban lévő üzleté
nek a kirakatát és

15 fényképezőgépet elloptak.
A rendőrség megindította a nyomozást. A 

detektívek szombaton a Teleki-téren elfog
ták Kosa Tamás húszéves, rovottmullu pék
segédet, aki a terézköruti betörésből szár
mazó fényképezőgépeket árult. Előállították 
n főkapitányságra és vallatni kezdték, 
nincs-e bűntársa. Kása rövidesen kijelen
tette:

— Volt egy társam, Féld Aladár.
Elmondta azt is, hogy a társa a Szövet- 

sép-utca 12. számú házban lakik. Ske.lec 
János detektivfelügyelö elment a Szövetség
utcába, de Féld Aladárt nem találta otthon. 
Lesbeállt a kapuban, egész éjszakán át vá
rakozott, megvirradt, de a detektív még 
mindig ott állt a posztján. Reggel 9 órakor 
megérkezett Féld Aladár. A detektív el 
akarta fogni. Féld is észrevette a detektí
vet és

futásnak eredt.
Skelecz felügyelő utánavetette magát, az

Budapesli Kereskedelmi flliailéinia
négyóvfolyamu flu felső 
kereskedelmi Iskolája 

1857 óta All fenn s Igy uz ország legrégibb 
és legismertebb kerpskedrimi szakiskolája.

A tandíjat most már az 1. és II. évfolyam
ban is a felére szállitotlók le s igy jelenleg 
annyi, mint bármelyik más felső kereske
delmi iskolában. A póibeirások naponként 
10 és 12 óra között történnek.

A hciródlj 40 pengő: az egésztandljat fize
tők évi 150 pengőt fizetnek.

V\ Alkotmány-utca 11. Telefon: 205—47.

u •
Z ŐSZI 

Lakberendezési Vá
sáron meggyőződ
het arról hogy nem 
otthon a lakása 
rádió nélkül.

Gyártia: Orion Izzólámpául?

A helyszínen díj
mentesen bemutat
juk bármely készü
lékünket — üzembe 
helyezve.

Próbóljo meg például, mit 
nyújt a dinamikus hang
szóróval egybeépített 
3 körös hangolású, Bánd*  

Pass, 3 + 1 lámpát

őrség megállapítása szerint a vezetője annak a 
társaságnak, amelyik sorra járta a munkában 
lévő munkásokat és azokat terrorizálni akarták

Rajta kívül Márlcs Ignác, Győré Lajos, Pírt- 
kula János, Kanta Ferenc és Ladányi István fa
burkoló munkások kerültek előzetes letartózta
tásba.

Hat embert vasárnap délután átkisértek a> 
ügyészség fogházába.

üldözés láttára nagy tömeg verődött össze 
és óriási izgalom keletkezett.

— Fogják meg! Fogják meg! — harsogott 
a kiáltozás.

A menekülő ember, amikor látta, hogy 
már a nyomában vannak, berohant egy do- 
hányulcui bér ház kapuján és fölszaladt a 
lépcsőkön. Pár pillanat alalt följutolt a ne
gyedik emeletre, az üldözők mindenütt 
utána,

de a negyedik emeletre érve, Teld Ala
dár eltűnt a szemük elől, mintha a föld 

nyelte volna el.
Nem tudták mire vélni, hová lett, amíg 

azután mégis kiderült az eltűnés rejtélye.
A lépcsőházban nagy szcnesláda állt, a 

ládából gyanús zörej hallatszott A detektív 
fölnyitotta a fedelét:

Féld Aladár a szenesláda alján ku
porgott.

Kiráncigállák a ládából, a detektív meg
kötözte s elindult vele a főkapitányság felé*  
A fiatalember útközben nagy botrányt ren
dezett.

— Ártatlan vagyok! üldöznek! Majd meg
mutatom a rendőrségnek! Meginitom az új
ságokban! — kiabálta torkaszakadtából.

Mikor azután a főkapitányságra érkeztek, 
kiderült, hogv Féld Aladár azonos az angol
parki rendőrbotrány koronatanújával. Féld 
tagadta a terézköruti betörést. Erre szembe
sítették Kásával, aki a szemébe mondotta:

— Ne tagadj, nincs értelme, te eszelted 
ki a kirakatnyitást.

A bűnügyi nyilvántartó hivatalban ezután 
utánanéztek Féld előéletének és kiderült, 
hogy lopásért már kétszer büntetve volt 

Féld Aladár nem törődött a sötét priusz
szál, nem érdekelte, hogy a társa szemtől- 
szembe rávnllott. még mindig nagy méltat
lankodva tagadott. A tagadás természetesen 
nem használt, letartóztatták és átadták az 
ügyészségnek.

a Radiúkiaiiitason 
csak sz»ptembar2-t6l 17-lf 

MORUfil szahlizleléDefl 
állandóan 

díjmentesen bemutatják az 

ORION rúdíúuíüonságQKai 
Még rövid ideig kapható 
99 DBflQ(IS készpénzárbao a 

IIWUSNUM ORION 7C29
Kedvező fizetési leltételek

k//., erfsébtt kőrút 40. Telefon 34-3-64,
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Testvergviikossag foitffitengsfigboi
Aggonszurta az Öccsét, mart fóitakengkedett rá - Halálos 
ágyán nam akar gyilkosa ellen ual'ani az áldozat

Szolnok, szeptember 8.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 

jelentése.) Júszkarajenöröl beszállították n 
szolnoki kórházba, rendkívül sulyos állapot- 
haji Tugyi Ferene 23 .-'■vés hentessegédét, 
akit

késsel Irtózatosan összeszurkáltak.
/mikor a szerencsétlen embert sikerült esz
méiéire léiitrni, Borbély László vizsgálóbíró 
ki akarta u kórházban hallgatni. Tugyl 
a ionban megtagadta a vallomástételt és

Nyíregyháza, augusztus 3.
(A Hétfőt Napló tudósítójától.) Kádár 

Sándor nyíregyházai kovácsmester egy la
kodalomban keletkezett összeveszés alkui- 
•návnl

revolvert rántott és a lakodalmas nép 
közé lőtt.

A golyó senkiben sem tett kárt, de Ká
dárt szándékos emberölés kísérlete miatt 
hat hónapi börtönre ítélték. A büntetést 
végső fokon a Kúria is jóváhagyta.

A nyíregyházai törvényszék most hirdette 
ki a Kúria ítéletét Kádár előtt. A kovács
mester, aki időközben családot alapított, 
fakó arccal, szrmmellátható fellndultság- 
gal hallgatta meg a jogerős Ítéletet,

Az Ügyész Kádárt felszólította bünteté
sének megkezdésére.

Szivenszurta magát a tárgyaló
teremben A bíróság szemeláttára akart meg

halni az elkeseredett vádlott

Kettős hajnali autógázolás 
a Károly-köruton

Járdára futott az autó és elgázolt két újságárust
Vasárnap reggel hat óra tájban kellős nutó- 

gátolás tőrlépt a Kossuth Lajos-utca és Károly- 
körút kereszteződésénél. A baleset egyik áldo- 
Mtál sulyos állapotban a Hókus-kórházba Beál
lították a mentők, inig a másik sérültei első
segélynyújtás után a lakására vitték.

A hajnali órákban egv csomó újsággal a hó
nuk aluli a Aúro/|/-köriit 1. előtti villamosmeg
állónál tartózkodóik Dat’ícsnt András 42 eszten
dős As Gotfrln Endre 40 éves újságárusok. Va
sárnap rcgncll lapokat árusítottak, miközben n 
Mureuzn-körut felől n Károly körút Irányában 
haladt a BI 424. rendszámú taxi, amelyet Hol- 
lá»i Ferenc 32 éves gépkocsivezető vezetett. Az 
utca kereszteződésénél egv kerékpáros haladt, 
ezt akarta kikerülni n gépkocsivezető. Hirtelen 
fékezett, miközben

•z autó felszaladt a járdára és a villamos
állomásnál tartózkodó újságárusok ni el

Öt kertváros elkeseredett 
harca a BSzKRT ellen
A vasárnapi tiltakozó gyűlésen a kormónvnárti 
és a szociáldemokrata képviselő egyformán kikelt 
a villamosokon szedett igazságtalan pótdijak ellen

öt pestkörnyéki kertváros: Ganz-kertváros, 
ííunz-lelep, Srenicre-kerlváros. Szemerc-telep és 
Szent fmre-telcp lakossága gyűlt Össze ma dél
előtt tiltakozó nagygyűlésre az 50-es jelzésű 
villamos végállomásán lévő vendéglőben.

A tiltakozó gyűlés n BSzKRT elten Irá
nyult.

A PesIszentlŐrinc üllől-ut 3ft7. számú házban 
lévő vendéglőben tÖhbszái főnyi tömeg gyűlt 
össze. Pestkörnyék két országgyűlési képvise
lője: a nemzeti egység párti Szült István és a 
szociáldemokrata Propper Sándor is megjelen
tek a nagygyűlésen.

Magyart Ferenc, a fíanz-telepl Polgárt Kör 
elnöke megnyitóbeszédében rámutatott arra az 
anomáliára, hogy n BSzKRT

e meghosszabbított 42-ea éa 50-es villamo
sok on 10—10 filter pótdljat szed az uta

soktól.
Ex a pótriij erősen sújtja nz öt kert város kis- 
hivatalnok-lakóit, ugy hogy sokun emiatt 

kénytelenek nap nap után gyalog tenni 
meg az utat

Pcstszcnllőrlncen ál a régi villamosvégállomft- 
•okig.

Haraszti) Sándor tanár azt fejtegette, — a 
gyűlés közönségének hangos helyeslésétől kí
sérve — hogy

a BSzKRT hamisan hirdeti, hogy a me*-  
hoaxzabbltotl vonal ■ vecsésl határig visít 

az utasokat

El ne mulassza
őszt lakberendezési vásár tartamára futó-, 
összekötő- és torontáli szőnveg-ki^zlnünkei 
roírnh n ftilo'’adható áron klArunltluk a bútor 
szóitok. velúrok és káioltoskollikok után lég 
maga abb engedményt adunk 1 Vágó Aritoíd

< HudaP‘‘»MV., Kamermaver Károly- 
utca 10. 8Z. Címre dér ölni !

így
mielőtt a titokzatos szürkéiéről felvilá- 
goaitáaokat adhatott volna, meghalt.

A júszkarajenöi csendőrség erélyes nyo- 
mozást Indított az ügyben és megállapította, 
hogy Tugyl Ferencet

bátyja, Tugyl István szuckúltu halálra, 

azért, mert azzal gyanúsította, hogy az *” fe 
leségének udvarolt. A testvérgyilkos Tugyi 
kívánt azonnal letartóztatták.

Mikor a szuronyos fogházőr a tárgyaló 
terembe lépett, hogy az elitéit embert át 
vegye, az

hirtelen előrántotta a zsebkését és szi- 
venszurta magút.

A tárgyalóteremben nagy riadalom tá
madt. Kádár, akinek melléből nagy sugár 
bán patakzott a vér,

teljes erőfeszltésael még jobban magába 
akarta döfni a kést.

A teremőr és a fogházőr csak nagynehe 
zen tudták lefogni a vérző, halálraszánl em
bert, akit aztán az ügyész rendeletére kór
házba szállítottak.

A kórházban megoperálták a szerencsét
len kovácsmestert, de életbenmaradásához 
alig van rejnény.

ütötte.
Daniétól 'jobblóba törött el, azonkívül bőrdn- 

törést is szenvedett. Eszméletlen állapotban ta
lálták a kihívott mentők és súlyos sérüléseivel 
a ftdjfus-kórhózba szállították. Guifrln fején és 
kezén szenvedett könnyebb sérüléseket, őt saját 
kérésére lakására vitték.

A rendőrség a kettős gázolás ügyében meg
indította a vizsgálatot és a gázoló soffőrön ki
viil az eset több szemtanúját is kihallgatták. 
Hollóst szerint

■ balesetei a kerék párna idézte elő, 
aki szabálytalanul hajtott.

A rendőrség tovább folytatja a vizsgálatot 
annak a megállapítására, hogy a gépkocsivezető 
előadása tényleg megfelel-e a valóságnak, vagy 
az ő gondatlanságóból keletkezeit a sulyos bal
eset.

és nem felet meg a valóságnak az sem, hogy a 
meghosszabbított rónai meiiokvagany.

—- A lényegesen távolabb fekvő óbudaiaknak
— mondotta — nem kell a villamoson pót
dijat fizetni.

SZÜTS ISTVÁN orezüggyUIésl képviselő 
zajos taps közben állapította meg, hogy a fő
város nem védi kellőképpen a lakosság érdé 
keit. Kijelentette azonban, hogy Pest vármegye 
ki fogja harcolni

a kormány segítségéi a BSrKRTte! szem
ben,

hogy szűntessék meg az Igazságtalan pótdija
kat.

— Stpőez polgármester jóindulatú, — mon 
dolta a képviselő —• de nagy baj, hogy

a fővárosnál az történik, amit egyes párt
politikusok akarnak.

A nagy tapssal fogadott beszéd utón
PROPPER SÁNDOR országgyűlést képviselő 

Is hangsúlyozta, hogy amikor a fővárosnál az 
öt kertváros körétét előterjesztették, süket fü
lekre találtak.

— A meghosszabbított vonalon — mondotta
— a póldij mialt

árosén mennek a koealk, a lakók pedig 
gyalogolnak

n villamossín melleit. A kormány kötelessége 
belenyúlni ilyen körülmények közöli a BSzKRT 
Ügyeibe

ismét viharos taps ős helyeslés. Ezután az őt 
kertváros megbízottai Ismertették a BSzKRT- 
anomáliát. Egyikük kifejtette, hogv

Kombinált svfnes

bútorok, konyhák
HAVAS-ni  l sÍmmblwíb-ctcÁ I

Ha nincs étvágya, 
Néhány korty

Szemere István földbirtokos nagy költség
gel hozzájáru.t a vlliamossin meghosszabbí

tásához.
mégis pótdíjakat szednek.

Haraiztu Sándor tanár felolvasta n határo
zati javaslatot. Az öl kertváros lakóinak négy 
követelése: Töröljék el a 10 filléres pót dijat, 
állítsák vissza a 20 filléres vonatjegyet az 50-et 
és 42 es villamoson, hozzák be újra a gyermek
jegyet itt is és a meghosszabbított vonalon egu 
kisszakasszal lehessen utazni.

Nagy lelkesedéssel
egyhangúlag fogadták el a határozati ja

vaslatot.
Vasárnap délután a 42-es villamos végállomá
sánál tartott az öt kertváros közönsége nagy 
gyűlést, ugyancsak Mugyarl Ferenc elnöklete 
alatt. Ezen a gyűlésen is egyhangúlag fogadták 
el a négypontos határozati jnvnshTtot.

K délutáni gyűlésen a hallgatóság körében

Vasárnap belehalt sebeibe 
Junker Pál dr., a Weiss Manfréd 
művek öngyilkos jogtanácsosa 
A tragédia előtt egy nappal vásárolt revolvert, azután meg
döbbentő tervszerűséggel készítette elő öngyilkosságát — Kedden 

temetik Junker Pált közös sírba néhai feleségével
Vasárnap, a kora reggeli órákban szinte 

percenként csengett a Pajor szanatórium te
lefonja. A tragikussorsu Junker Pál dr. ál
lapota felöl érdeklődtek oly sokan. Ekkor 
még igy válaszoltak az érdeklődésekre:

— Változatlanul súlyos a beteg állapota.
Néhány órával később pedig már ez volt 

a válasz:
— Jünker Pál dr. ur meghalt.,,

Vasárnapra az egész városban mindenütt 
megdöbbenéssel beszéltek Jünker Pál dr. 
tragédiájáról. Mindenki, aki ismerte Jünker 
Pált, a meglepetés, a részvét hangján ér
deklődött a tragédia részleteiről s kíván
csian várt feleletei arfa:

miért követett el öngyilkosságot a 
Weiss Manfréd-müvek előkelő állású a 

hatalmas vagyonú jogtanácsosa?
A Hétfői Napló munkatársa a tragédia 

előzményeiről és részleteiről ezeket tudta 
meg:

Jünker Pál dr.-t nyomban az öngyilkos
ság felfedezése után a Pajor-szanatóriumba 
szálíitolták. Nem sokkal később az orvosok 
konzíliumot tartottak betegágya fölött és 
ennek a konzíliumnak az eredményeképpen 
ugy döntöttek, hogy sürgős műtétet kell 
végrehajtani,

Dr. lliiltl Iliim ér egyetemi tanár va
sárnapra virradó éjszaka megoperálta 

Jünker Pált.
Az operatív beavatkozással sikerült eltá

volítani a revolvergolyót s egészen rövid 
időre valamivel javult Jünker Pál állapota. 
Hültl professzor az egész éjszakát ott töl
tötte a beteg ágya mellett. Egy pillanatra 
sem mozdultak el mellőle az orvosok és a 
hozzátartozók, ott volt a szanatóriumban 
egész éjszaka Jünker Géza, a Weiss Mán 
fréd Müvek vezérigazgatója, az Öngyilkos 
jogtanácsos fivére feleségével együtt.A haj
nali órákban Junker Púi még mindig eszmé
letlenül feküdt a szanatóriumi ágyon s reg
gel már azt konstatálták az orvosok, hogy 
nincsen segítség. A koradélelőtti órákban be
állott az agónia és

másfélórai haláltusa után, délelőtt fél
tizenegy órakor Jünker Pál dr. belehalt 

súlyos sebeibe.
Már koradélelőtt a főkapitányság telefo

nált a szanatóriumba s érdeklődött, hogy 
Jünker Pált k lehet-e hallgatni, de az or
vosok közölték, hogy Jünker eszméletlenül 
fekszik, majd később jelentették, hogy Jünker 
Pál meghalt, anélkül, hogy eszméletét visz- 
szanyerte volna.

A tragikussorsu Jünker Pál dr.
szinte megdöbbentő tervszerűséggel ké
szült az utolsó napokban az öngyil

kosságra.
Szeptember elsején — egy nappal öngyil 

kossága előtt — egy pesti fegyverkereske- 
désben revolvert vásárolt s ugyanekkor már 
megszerezte a fegyverviselési engedélyt is. 
A fegyvert azonban nem viselte huszonnégy 
óránál tovább: golyót röpített a fejébe a 
vadonatúj revolverből. Mielőtt elindult re
volvervásárlásra, gondja volt arra is, hogy 

mindkét gyermekét nagykorusitsa.
Aztán hozzátartozóinak kimerítő bucsti-

juscesinar
sflk«4irls(4t beszerzi, tekintse mos az KI.EKTRA oall-
ArgyAr Vlln Dob-a. 4». kiállttAsÁL Címre tessék 

ügyelni I hérjen képes árj egy léke ti Telefon; 42—0—77.

a nyelve sem tiszta,
Igmándi
Étvágyát meghozta.

elkeseredett felszólalások bántották el 
PestsZefftlőrlnc képviselőtestülete éltén, 

amely a BSzKRT tál a 10 filléres pótdljCa vo
natkozó szerződést kötötte. Kütenda Lajos fő. 
jegyzőt, akinek a szerződés megkötésénél hagy 
szerepe vo|l. Az elkeseredett BSzKRT-ellehes 
hangulatra jellemző, hogy ilyen közbeszólások 
hangzottak el:

— Vasék be a villamosok ablakait!
— Döntsék fel a kocsikat!
A gyűlés vezetősége azonban tapintatosan 

lecsillapította a közönséget. GoStler Béla, • 
nemzett egység pártja vecsési főtitkára a párt*  
vezetőség felhatalmazására közölte a hallgató* ’ 
sággal, hogy

a kormánypárt magáévá teszt az 5 kertváros 
lakóinak kérését.

Végűi öttagú bizottságot delegáltak, amely eb. 
ben az ügyben az illetékesekkel tárgyalni fog.

leveleket irt. Az egyik búcsúlevél, melyet 
vasárnapra már kézbesítettek, két gyerme
kének szólt:

— Ne haragudjatok rám, A betegség 
munkaképtelenné tesz s ugy érzem, hogy 
mindaz, amit egy élet munkájával szeret*  
te in nektek, semmivé válna, mert felemé# x- 
tené a betegségem. Nem akarok ehhez 
hozzányúlni, mert nem akarok terhére lead 
senkinek s ezért megyek el.,.*

Ugyancsak vasárnap kézbesítették azt 4 
búcsúlevelet is, amelyet fivéréhet, /únkeg 
Géza vezérigazgatóhoz irt

Ehhez a levélhet Jünker Pál 
részletre végrendeletet melléken*  

amelyben préciz pontossággal intézkedik 
vagyonáról, amelyet gyermekeire hagyott. A*  
levélben felkéri fivérét, hogy végrendelete 
értelmében bonyolítsa le ügyeit

Jünker Púi dr. már hosszabb idő Óta
sulyos idegebetegségben szenvedett.

Ez a betegség Felesége halálával állt kapcso
latban. Jünker Pál felesége: néhai EAr/íeM 
Sára, Ehrllch Gusztáv leánya, hosszú esz
tendőkkel ezelőtt

spanyol-náthában hnnyt el.
Ettől az időtől kezdve Jünker kedélye eb 

borult s idegeit is próbára telte felesége ha
lála. Az idegbetegség egyre inkább tihatlb 
másodot! rajta s most erre a végzetei tettre 
hajszolta.

Holnap, kedden délután félöt órakor 
temetik el Jünker Pál dr.-t 

a kerepesiuti régi izraelita temetőben, el- 
hunyt hitvesével közös sírban hántolják et 
— utolsó kívánságához képest. 

A POLITIKUS ÉS GYERMEKE
— Papa, hogy nevezzük azt az embert, akt 4 

mi pártunkból átlép az ellenpártbaf
— Áruló a neve, fiam.
— És aki onnan lép át hozzánk)
— Az megtért bárány.

Felhívás!
Miauéul a közönségért í 

Miután sikerüli nagymennyiségű 
divatos szövetmaradékokat po
tom pénzért megszereznünk, at 
előszezonra való tekintettel f. hó 
9-ig bezárólag nagyszabású 
propagandavásárt tartunk, hogy 
nevünket közismertté tegyük. 
Mértékutáni divatos őszi férfi
öltöny, átmeneti felöltő vagy téli
kabát rendelésre, remek szabás
sal 40 pengőt Ruhakereskedelmi 
Vállalat, Ferenc-körat 39.1. em.
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Vége van a nürnbergi nagy pártgyülésnek

noeMIzm,,, ünneplésére Nőmben,-
Ben oSKegyullek,_ legnagyobb reszten mar ólban vannak liara/etí. A /Malma.. álloámok 

melyeket az ünnepségre kcsiltetlek, lekoppaszloll csonlvárnk állnak az utcákon

Gyilkos merénylet 
a cirkuszban Molnár Géza 
artista ellen

Valaki bosszúból eluágta 
a trapézkűtelet és az artista mutatvány közben (izénkéi 
méteres magasságból a cirkusz porondjára zuhant

urak tlgyeiméheI
fi világhírű magyar szabóipar remekeit kitűnt szabásban, 
elsőrendű kelmékből készült őszi újdonságok 

groBaganda-árusitósa magkezdödöit
Á R 

Öltönyök
tiszta gyapjukelméből P 52, 58, 68

Ulsztor, átmeneti 
kabátok
csodás szép kivitelben .. P 48, 58

Télikabát
selyembéléssel ............... P 58, 68

fl K :
Lengyelke

szőrme béléssel, opossum 
gallérral ........................ P 125. —

Városi bundák . 1'140,160
Bekecsek ..........p 68, 85
Öltönyök mérték után P 90.—

nemzeti Ruhaház
Budopest, Vlllf RákÓCZi-Ut 7, Pannónia szálloda mellett.

Rejtélyes módon eltíint 
egy fiatal gimnazista

Velich Sándor kertészeti felügyelő 
tizennyoicéves fia Budapestre jött 
beiratkozni és azóta nyomaveszett

Súlyos artistaszerencsétlenség történt teg 
nap este Felsőgödön, az ott vendégszereplő 
Schneller-féle vándorcirkuszban.

Csütörtökön este kezdték még előadásai
kat Felsőgödön és a program kiemelkedő 
számának hirdették

Mr. Colonas. a levegő királyának, az 
id^gnélküll embernek a felléptét.

A külföldi név mögött egy hnszesztendős 
magyar artista, Molnár Géza húzódott meg. 
Molnár az idén mutatkozott be először az 
artista világban. Először az egyik pesti cir
kuszban lépett fel, onnan szerződtette 
Schneller igazgató.

A Hatul artista tizenkét méter magasság
ban trapézen mutatta be életveszélyes pro
dukcióit és ami a legizgalmasabb volt,

hálót sem feszítettek ki alatta.
Már első este is nagy sikere volt » vesze
delmes légi mutatványoknak, az izgalmas 
produkciónak csakhamar hire ment és 
szombaton este zsúfolásig megtöltötte a kö
zönség a cirkuszt. Lélegzetvisszafojtva 
figyelték Mr. Colonas mutatványait. A szám 
a végefelé közeledett.

Az artista fejjel lefelé lógott.

Ötven utas kalandfa Üllőtől

Botrány és izgatást biinpör 
a Szent István-napi vasúti kedvezmények körül

A Szent István-napi ünnepségek után, 
augusztus 23-án zsúfolva futott ki az éjjel 
11 óra 20 perces szegedi személyvonat a 
nyugati pályaudvarról. A vonaton utazott 
Bakos Sándor budapesti mérnök is, aki 
hivatalos ügyekben Szegedre tartott.

Éjfél volt, mikor a vonat Üllőre ért. Ek
kor jártak le a Széni István-napi kedvez
ményes menettérti jegyek.

A kalauzok sorra járták a fülkéket és 
uj Jegy váltására szólították fel azo
kat, akiknek a jegye néhány perccel 

előbb lejárt.
ölven ilyen utas volt a vonaton, akik 

meglehetős
zúgolódással fogadták a kalauzok fel

szólítását.
Ámbár a kalauzok arra hivatkoztak, 

hogy a jegyre rá van nyomtatva a lejárat 
perce, senkisem volt hajlandó uj jegyet vál
tani. A vonaton izgalmas volt a hangulat 
és különösen Bakos Sándor

tüzelte az utasokat, hogy ne váltsanak 
uj Jegyet.

Mikor a vonal Ceglédre befutott, a ka
lauzok jelentést teltek az áilomásfönökség. 
nek, azután

az ötven utast leszállították a vonatról.
A budapesti mérnök az állomáson telje

sen elvesztette önuralmát. Magánkívül kia
bálni kezdett és felszólította a leszállított 
utasok tömegét, hogy

Jegy nélkül szánjanak fel újra a vo
natra.

Izgalmas botránytól volt hangos a ceglédi
állomás és a rendel csak nagynehezen le-l 

két lába tartotta csupán az egyensúlyt. 
Ilyen helyzetben gitáron játszott. Egyszer 
csak recsegés-ropogás hallatszott.

a kötél elszakadt és Molnár Géza el
vesztve egyensúlyát, lezuhant a ma- 

nézsba.
Hűden dr. helybeli orvos sietett elsőnek 

a súlyosan sérült ember segítségére. Bekö
tözte sérüléseit, majd intézkedett, hogy a 
vármegyei mentők sürgősen kórházba szál 
litsák. Az artista

súlyos fejsérüléseket, azonkívül agy
rázkódást szenvedett.

Az artisták körében az a hír járt szájról 
szájra, hogy

nem véletlen baleset idézte elő a légior- 
nász súlyos szerencsétlenségét, hanem 
valaki bosszúból bevághatott a trapézt 

tartó kötélbe
és az mutatvány közben tovább szakadt.

A csendőrség megindította a széleskörű 
nyomozási

és igyekeznek megállapítani, hogy a cir
kuszban elterjedt hír tényleg megfelel-e a 
valóságnak.

betett helyreállítani. A vonat, amelyről a 
méltatlankodó utasok egy része lemaradt, 
nagy késéssel folytatta tovább az utat.

Bakos mérnököt izgatással vádolva szom
baton a kecskeméti törvényszék Pásthy- 
tanácsa elé állították.

A mérnök tagadta, hogy ellenállásra 
szólította volna fel az utasokat-

A bíróság csak a kalauzokat tudta ki
hallgatni, mert a jobbára Szeged környé
kére való utasok nem jelentek meg az idé
zésre. A további tanuk újból való megitlé- 
zése és kihallgatása céljából a bíróság a 
mérnök izgatás! perét elnapolta.

BEMUTATJA A LAKBERENDEZÉSI VÁSÁRON

MOHVA!a ,6be|ára"a‘ ““jí™
Tisztelt Morvái cég

Név:

Foglalkozás: 

Fontai dm;.

A főkapitányságon rejtélyes diákéltiinés ügyé
ben indult nyomozás Velich Sándor gyóni ker
tészeti felügyelő bejelentése-alapján.

A kertészeti felügyelő bejelentette a rendőrsé
gen, hogy tizennyolcéves Károly nevű fia titok
zatos módon eltűnt. Velich Károly még augusz
tus 24-én azzal utazott el Gvónrol, hogy

Budapestre jön beiratkozni
a Szent Ldszfó-gimnáziumba. Kis bőröndjében 
két öltözet ruhát és más apró holmikat vitt ma
gával. Elutazása óla többé nem adóit életjelt 
magáról. Az aggódó édesapja Budapestre jött,

Letartóztattak egy pest
környéki vendéglőst, aki 
megronfoíí egy kisleányt

A negyvennyolc éves nős vendéglős feleségül akarta 
venni a tizenegy éves Évát

Megdöbbentő ügyben tartóztatták le a sú
lyos váddal terhelt Fűlöp József 48 éves 
pest környéki vendéglőst.

G. István szerződésnélküli artista nagy 
nyomorban élt az egyik pestkörnyéki város
ban feleségével és 11 éves szép, korához 
képest jólfejlelt Éva nevű leánykájával. 
Megismerkedtek Fűlöp József jómódú ven
déglőssel, aki

pénzzel és élelmiszerrel segélyezte a 
nyomorgó kis családot, 

a házaspárral mulatni járt és a mulatozás 
összes költségeit fedezte. Hónapokon át 
valósággal diai tolta mindhármukat.

Különösen szerette azonban a kis Évát, 
akit clhalmozoll cukorral és ajándékok
kal és

a gyermek mindennap átment láto
gatóba Józsi borsihoz

a vendéglőbe. Fűlöp József annyira bizal
mába férkőzött G. Istvánnak és feleségének, 
hogy azok nyugodt lélekkel bízták rá 
leányukat.

Egy napon a vendéglős különös kéréssel 
fordult a gyermek szüleihez:

adják neki a kis Évái, nevelteti és ha 
felnő, feleségül veszi. 

Természetes, hogy G István és felesége 
megdöbbenéssel hallgatták Fűlöp József ké
rését és azt, bár a vendéglős jó barátjuk 
volt, elutasitolták, tekintettel arra, hogy

a férfi és a kislány között 37 év a kor
különbség.

G. Éva a különös ..leánvkérés" után is 

gázresó gáz nélkül

Búd a n c a t
VII.. Erxsébet-kötnt 40 

Telelőn S4-S-64.

Szlveaked|ék elküldeni dí jtalanul legújabb 11 t-es számú 
prospektusát a lampart petróleum flázfőzökről

elment a Szent Lá«z/ó-ginináziumba és érdeklő
dött a fia után. Megtudta, hogy

Velich Károly valóban ottjárt nx iskolában 
és a beiratkozás részleteiről érdeklődött, de 

többé nem jött vissza.
Hozzátartozói ugv tudják, hogy a fiatalember 

barátai elölt sokszor emlegette, hogy szeretne 
külföldre menni, exotikus vidékre,

Brazíliába, vagy Dt'lafrikába vágyódik.
Velich Károly tanulmányai közül leginkább s 
természettudomány iránt érdeklődött és ezért 
kívánkozott exotikus tájra.

nap-nap után meglátogatta cukrot és aján
dékokat osztogató ..kikosarazott kérőjét*.

Rövid idővel ezelőtt egv napon 
a kisleány az utcán összeseit 

és a mentők vitték be a Szent István kór
házba. Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy

G. Évát valaki súlyosan megfertőzte, 
<le a leány érintetlen.

Hivatalból megindult a vizsgálat, hogy' ki 
fertőzte meg a ki leányt. A szülők is felje
lentést lettek és azonnal Fűlöp József ke
rült gyanúba. A vendéglős kihallgatás során 
tagadta, hogy erőszakoskodott volna G. Boá
val. Közben kiderült, hogy

Iüliip József nős ember, felesége je
lenleg Jugoszláviában él.

Hatósági orvos vizsgálta meg a vendéglőst 
és megállapította, hogy Fűlöp

ugyanabban n fertőző betegségben 
szenved, amelynek tüneteit G. Éván 

konstatálták.
Ismét kihallgatták a vendéglőst, aki any- 

nyit beismert, hogy gyakran
ölelgette és csókolgatta a kisleányt.

G. Éva állapota igen súlyos. A vendéglőst 
a gyanuokok alapján letartóztatták. Ha a 
bűnvádi perben elitélik Fűlöp Józsefet, az 
artista és felesége, ügyvédjük dr. Verebéig 
Hugó utján,

kártérítési pert indítanak a jómódú 
vendéglős ellen, 

ki leányukat megfertőzte.
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A fekete kabinet rejtélye
Kémek és kémelháriték csatáfa Amerikában — A kétéletu ember - 
Gyilkosság Los Angeles villanegyedében — Amiről a rendőrség sem 
tud — Egy vakmerő fiatalember drámája

Los Angeles, 1033 szeptember.
(A Hétfői Napló killőntudősltójától.) Rejtélyes 

gyilkosságra derített fényt elmúlt héten az nme 
rikal kémelhárttó szervezet.

Néhány hónappal ezelőtt történt, hogy Los 
Angeles villanegyedében agyonlőttek egy urat. 
Elegáns luxusautóján érkezett palotája elé, ép
pen ki akart szállni a kocsiból, amikor a jár
dán „lövöldözés**  támadt és nz autó utasa

Harry Meaglu-r azonnal meghalt.
A rendőrség azonnal kivonult és megállapí

totta, hogy nz áldozatot ismeretlen tettesek hat 
revolvergolyóval megölték, a gyilkosok pedig 
ránk Meagher barátai lehetlek. A fiatalember 
ugyanis igen jövedelmező, de veszélyes foglal
kozást űzött: szeszcsempész volt. Ugyan ki vé
gezhetett volna vele, hn nem a konkurrenn üzlet
emberek bandája, azok az emberek, akikkel 
baráti viszonyt tartott fenn.

Meagher mérhetetlenül gazdag ember volt, 
üzlete kitünően prosperált, mert ő látta el egész 
Hollywoodot, n lenhiresehb filmsztárokat, rcn- 

1'jU halt meg Harry Meaghcr... Saját autójá
ban hat rcvolvergolyót kapott.

derőkef. vállalkozókat francia pezsgővel, skót 
whiskyvel és holland likőrökkel.

A rendőrség egy ideig nyomozott, de végül az
zal zárta le az aktákat, hogy

egyszerit gungslcr-háboriiról van ázó:
az egyik bootlegger kiirtotta a másikat. A ren
dőrség nem kutatott tovább, de n föld alatt an
nál izgalmasabb, irgalmatlanabb nyomozás in
dult meg: munkába lépett a fekete Jcabinet,..

Láthatatlan emberek
A fekete kabinet létezését az Egyesült Álla

mok illetékes körei tagadják. Azt mondják, 
hogy dcleklivregény-irók találták ki, rendőri ri
porterek nevelték fel, de a valóságban ilyen 
szervezel nincs. Pedig van! A fekete kabinet az 
USA kémelháritó szervezete, tagjai a legrejté- 
lyesebb emberek. Annyira rejtélyesek, hogy ha 
például Roosevelt elnök kiváncsi volna ezekre 
az urakra, akkor bizonyára egyetlen eggyel sem 
találkozhatna, mert

láthatatlanok...
A fekete kabinetnek az Egyesült Államokban 

éppen olyan szerepe van, mint az Intelligence 
Seroice-nek Angliában, vagy a Sccond Bureau- 
nak Franciaországban. Többszáz tagja van a 
társadalomminden rétegében, a világ minden 
tájékán. Láthatatlanul ott vannak mindenütt, 
láthatatlan hálót terítenek hatalmas ország
részekre, céljaik érdekében minden eszközt fel
használnak és ha baj éri őket, senki som tudja 
meg. hogy a fekete kabinet egyik tagja bajba 
jutott. Ezzel magyarázható az, hogy hónapokon 
ál senki sem sejtette, hogy Harry Meagher, az 
elegáns, intelligens, jóképű bootlegger,

■ dúsgazdag kaliforniai szeszcsempész a fe
kete kabinet tagja volt

ég még a rendőrség legügyesebb detektivjei sem 
sejtették, hogv az egész, nagyszabású üzlet csak 
kulissza, amely mögött még a szeszcsempészés- 
nól is izgalmasabb munka folyik.

Egy-xct hadihajö
Senki sem tagadhatja, hogy az Egyesült Álla

mok és Japán között feszült a helyzet, az ál

landó diplomáciai bonyodalmakat és konflik
tusokat csak a legnagyobb nehézséggel lehet 
elhárítani és elsimítani, pedig mindössze egy
két csatahajóról van szó. Ha egyszer a két ál
lam között háború támad, akkor a látszólagos 
ok egészen biztosan az lesz, hogy az USA vagy 
Japán titokban a megengedettnél több csata
hajót épiielt.

A fekete kabinet 
csatit nyer

A fekete kabinet tagjai a legutóbbi washing
toni floltalcszerelési konferencián mutatták meg, 
hogy mit tudnak. A japán és amerikai delegá
tusok napokon át vitatkoztak, könlörfalaztak 
és tárgyaltak. Egyik fél sem engedett és egyik 
fél sem merte a tárgyalásokat felborítani. Ha 
a két állam között a megállapodás nem jött 
volna létre az. egyik makacssága miatt, akkor 
ennek mérhetetlenül sulyos következményei let
tek volna, még pedig annak az államnak a ter
hére, ameiy a megegyezést merev áiiásjogiuiása 
miatt felborította.

Mind p két fél óvakodott attól, hogy tulságba 
vigye az. ellenkezést, mosolyoglak, udvarias
kodták és közben a kulisszák mögött lázas 
munka folyt annak kiderítésére, hogy a japán 
delegátusok milyen utasításokat kapnak lo- 
kióhól- Ezt azonban nem lehetett megtudni, 
mert n sárga követek minden üzenetet sifriro- 
zott táviratban kaptak. A kulcsot pedig nem 
ismerték az. amerikaiak. A fekete kabinet né
hány tagja kapta azt a megbízást, hogy

a titkos Írás kulcsát minden körülmények 
között szerezzék meg, vagy találják ki.

Három „láthatatlan ember" százkét órán át 
dolgozott és végül megvolt a kulcs. Ettől a 
pillanattól kezdve a japánok minden titkos 
üzenetét el tudták olvasni.

A konferencián végül már nagyon ideges volt 
a hangulat, minden pillanatban várható volt u 
tárgyalások felborulása, mert egyik fél sem 
engedett. Ekkor a japánok vezetője sürgős uta
sításokat kért kormányától, amire Tokióból 
néhány órán belül megjött a válasz.:

„Az utolsóelőtti pillanatig mereven kitartani j 
saját álláspontunk mellett, de az utolsó pilla
natban engedni!"

Ez volt az utasítás és ennek a táviratnak n 
szöveget a fekete kabinéit tagjai a megtalált 
kulcs alapján azonnal közöllek az amerikai 
delegáció tagjaival

A. japánok a tanácskozásokon mosolyoglak, 
nem engedlek, szinte vért izzadtak és amikor 
látták, hogy minden kötél szakod, felálltak és 
kijelentették, hogy engednek. Vereség érte őket 
és csak hetek múlva tudták meg, hogy ezt 

h vereségei • fekete kabinet embere! 
miatt mérték rájuk.

Kémek sorakozója
Ezután történt, hogy Kaliforniában egyszer

re sorakozni kezditek a kémek. Mindtöbb gya
nús elem bukkant fel, mindig több és több 
rejtélyes alak kezdte figyelni a Csendes-óceán 
partjait, az. amerikai csatahajókat, a hajóépítő 
gyárakat és a laktanyákat. És ebben az időben 
kezdődött, hogy Harry Meaghcr, az elegáns 
szeszcsempész, még szorgalmasabban dolgozott. 
Üzletköreit mindnagyobb területre terjesztette 
ki és senkinek sem tűnt fel, hogy valahány
szor ez a fiatalember feltűnik valahol,

mindig eltűnik egykét gyanús idegen.
Harry Meaglter szeszcsempészés ürügye alatt 

irlóhadjáralot folytatott a kémek ellen.

Harc két fronton
Munkája nem volt könnyű, mert egyszerre 

két fronton kelleti harcolnia. Először vadász
nia kellett mindenre elszánt, veszedelmes po
litikai ügynökökre, de ugyanakkor szeszüzle
tei miatt küzdenie kellett a konkurrens ital
csempészekkel Is. A rendőrséggel nem törő
dött, nem tartotta veszedelmesnek, sokkal

nagyobb gondot okozott neki egy sereg 
bandita.

akik a hasznot irigyelték tőle. A szeszcsempé
szést nem hagyhatta abba, mert igazi ellenfe
lei előtt abban a pillanatban gyanús lett volna

nagy jövés-menése, tehát inkább felvett a har
cot.

Orgia revolverlSvéxel
Harry Meagher egyszer majdnem elcsúszott 

azon a síkos utón, amelyen állandóan járt. A 
múlt esztendő vége felé egy sötétbőrü, állító
lagos délamerikai ur érkezett Los-Angelesbe. 
Palotát bérelt a legszebb boulevardon. nagy 
szolgasereg vette körül, de Harry Meagher 
huszonnégy óra múlva megtudta, hogy ez az 
ember egy

Idegen állam megbízásából érkezeit és hogy 
kém.

Mór az első napon elküldte hozzá ügynökeit, 
akik bemutatták neki a „cég" mintakollekció
ját. Az üzletet megkötötték és ettől kezdve 
Meagher szállította a gazdag „délamerikainak" 
a pezsgőt és likőrt.

Rövidesen személyesen is megismerkedett az 
idegennel és ettől kezdve állandó vendége voH 
a háznak. Meagher nemcsak pezsgőt, húiiciu 
kis filmszinésznőket is szállított a palotába, 
hogy ezek a bizonyos időközökben megrende
zendő orgiákon „hangulatot" csináljanak. Az 
elegáns szeszcsempész igy nélkülözhetetlen 
lelt a palotában és a kém nem is sejtette, hogy 
a közismert bandita, aki szinte napról napra 
ádáz harcot folytat konkurenseivel és akit 
a rendőrség gyanús személynek tart,

éppen az az ember, akitől legjobban kel*  
lene óvakodnia.

Nyugodtan folytatta munkáját, gyűjtötte az 
adatokat, pedig akkor már ott volt mögötte a 
leleplezés réme.

Egy éjszaka újra orgiát rendezlek a palotá
ban, egy sereg ember mulatott, féltucat nő szó
rakoztatta a házigazdát és vendégeit és ott 
volt Meagher is. A szeszcsempész néha eltűnt 
°gy*«gy  negyedórára, de ez senkinek sem tűnt 
fel. Bizonyára akkor végezte kutatásait a 
házban.

Éjfél után a házigazda bocsánatot kért ven
dégeitől és azt mondta, hogy néhány perc 
múlva visszajön, mert sürgősen telefonálnia 
kell. Felment az emeletre és

néhány perc múlva revolverdörrenés hal
lá Űzött.

A szolgasereg az emeletre rohant és a dől- 
gozószobában

átlőtt fejjel, holtan találták a házigazdát 
A páncélszekrény nyitva állt és a szőnyeg tele 
volt szétdobált iratokkal. Az egyik inas később 
azt vallotta, hogy valakit látott az erkélyen, 
amint éppen

lefelé kúszott aa egyik oszlopon.

A fiseszcsaenpész a!Sb!jc
A rendőrség azonnal megérkezett és talán tiz 

perc múlva érkezett a házba Harry Meagher 
is.

— Dolgom volt — magyarázta a vendégek
nek — tehát elmentem negyedórára . . . 
i Amikor meghallotta, hogy mi történt a ház
ban, látszólag nagyon megdöbbeni. A detektí
vek mindenkit kihallgatlak, de a leggyanusabb 
Meagher volt elöltük. Nem tetszett nekik, hogy 
a fiatalember éppen a nyilkosság pillanatában 
volt távol. Megvizsgálták a ruháját, de

nem talállak rajta gyanús mésznyomokat, 
ennek ellenére felszólították őt arra, bizonyítsa 
be. hogy merre volt, hová ment.

Meagher megnevezett két urat, akik meges
küdtek arra, hogy Meagherrel az utcán talál
koztak. Az alibi tehát megvolt.

A kis fllmszinésznö — 
jó megfigyelő

A detektívek természetesen azonnal elejte-t- 
tűk a titkos vádat, mert az alibi megdönthetet
len volt, különben is biztosra vették, hogy ha 
Meagher mászott volna le az oszlopon, akkor 
ennek nyomát feltétlenül felfedezik estélyi ru
háján. És akkor, amikor már minden rendben 
volt, majdnem katasztrófa érte a fiatalembert. 
Egy kis szőke fllmszinésznö a detektívek előtt 
ártatlanul így szólt hozzá:

—■ Kedves Harry, valami furcsát fedeztem

Ötszázpengős bártérítési per
a koromfeketére festett haj miat

I
fel magán . . . Amikor este Idejött, fekete 
gombok voltak az ingmellében, most pedig 
gyémántokat látok benne ...

Meagher cisápadt, de aztán nyugodtan, mo
solyogva igy szólt:

— Barbara, inuya részeg, menjen aludníl... 
A fiatalembernek az volt a szerencséje, hogy 

a fllmszinésznö tényleg részeg volt. így aztán 
senki sem tudta meg, hogy azon az ©stén 
Meagher tényleg átöltözött, még pedig annak 
az urnák a lakásán, aki — egyik alibi-tanúja 
volt . . .

Ellenségek gyűrűjében
Mindez csak most, hónapokkal Harry 

Meagher halála után derült ki. Egy tanfran- 
ciskói detektív megbízást kapott a „szeszcsem
pész" rejtélyes halálának kiderítésére és ez az 
ember hosszú, szívós munkája után végül ki
derítette az igazságot. Ez a detektív nyomozta 
ki, hogy az elegáns, jómegjelenésü és vak
merő fiú tulajdonképpen

a fekete kabinet tagja volt, 
ö derítette ki, hogy Meagher életének utolsó 
hetei

pokolian Izgalmasak voltak.
Ellenfelei megtudták, hogy micsoda és hogy 

bootleggerkedésével milyen munkát takar. Et
től kezdve élete állandó veszedelem volt. Min
denütt gyilkosok leselkedtek rá. Ellenségei va
lósággal gyűrűbe szorították ennek •• ül
dözésnek a vége előrelátható volt és ezt talán 
Meagher tudta a legjobban . . . Társai kemény 
falat alkottak körülötte, de ők sem tudták 
megmenteni a pusztulástól.

Lehetséges, hogy azt a megbízást kapta fe
letteseitől, hogy vonuljon vissza és tűnjön el, 
ő azonban vagy nem akart vagy nem tudott 
már menekülni.

Négy merénylet
Egyetlen hét alatt 

négy merényletet követtek el ellene 
és amikor a rendőrség ezekben az ügyekben 
kihallgatta őt, mosolyogva mondta:

— Banditák voltak, de ügyetlenek, mert —• 
látják — sértetlen vagyok ...

A rendőrség pedig azt hitte, hogy konkur- 
rensei haragudtak meg rá . . .

A halálos kaland 
vége

Az utolsó napon jókedvűen ült klubjában^ 
Vacsora után elbúcsúzott klubtársaitól, autó- 
jábc ült és hazament. Abban a pillanatban, 
amint az autó csinos villája előtt megállt és ő 
kinyitotta a kocsi ajtaját, egymásután

hat revolverllivéa dörrenése hangzott Hat 
golyó íuródoíí Harry Meaghcr írjébe és 

mellébe.
Mire a sofőr kiugrott a volán mellől, a mo. 

rénylők már el is száguldottak autójukon. Es
zel a fiatalember befejezte halálos kalandját 
Azok, akik ismerték, azt mondják, hogy szesz
csempész volt és senki sem sietett öl rehabili
tálni. Ez nem szokás a fekete kabinet tagjai 
között. A rendőrség befejezte a nyomozást és 
ennek talán éppen a halott fiatalember társa! 
őrültek a legjobban. De ne higyjük, hogy 
Harry Meagher halála megbosssulatian marad.

A fekete kabinet láthatatlan tagjai megin
dultak földalatti útjaikon

és keresik azokat az embereket, akik egy lan
gyos kaliforniai éjszakán golyót lőttek egy de
rék fiatalember fejébe.

A harc tovább folyik
Bizonyára már kinevezték Harry Meaghcr 

utódját is, de hogy ez kicsoda, micsoda, senki 
sem sejti. Lehetséges, hogy bártulajdonos, pár- 
kettáncos, tüzoltótiszt vagy léha milliomos fiú.

A rendőrség nem támogatja a íeketo kabi
net tagjait, nem is tud létezésükről és az ame
rikai kémelhárilók tudják a legjobban, hogy 
a rendőrségre száuiithatnak a legkevésbé. Ok 
saját törvényeik szerint dolgoznak- Ha szüksé
ges, akkor egy-ké<t revolverlövéssel intézik el 
problémáikat, mert neiu mindig lehet a lelep
lezett kémet hadbíróság elé állítani. Az ilyesmi 
nagyon kényelmetlen is . . .

Ha valahol a csatornából egy japán gyü
mölcsárus holttestét fogják ki, vagy ha egy 
szép nőt megmérgezrek szállodai szobájában, 
vagy ha egy kínai egyetemi hallgatót éjszaka 
megtámadnak és ngyonszurnak, talán éppen 
azok dolgoztak, akik Harry Meagher halálát 
akarják megbosszulni . . .

Mitől betegedett meg az ügyvéd felesége

svfiztastt
i-talpig 

feisnszteiiuk. 
Ezenkívül több mint 100 értékes nyeremény kerül kir. 

közjegyző jelenlétében kisorsolásra.közjegyző jelenlétében kisorsolásra

Igen érdekes kártérítési perben kell ítéletet 
mondani a járásbíróságnak. Császi Ferenc bu
dapesti hölgvfodrász és egy pesti uriasszony, 
dr. Dohány Tibor ügyvéd felesége a szereplői 
e különös pernek.

Legutóbb hajfestést végeztetett
a fodrószüzlctben. A koromfeketére varázsolt 
hajjal egy ideig nem is volt baj, <ir. Dohányné 
azonban egyszerre viszkelegséget, fájdalmat ér
zett. Ami ezekután történt, art már a kártérítési 
perben adta elő az ügyvéd felesége:

— A hajfestés következtében fájdalmas ki
ütéseket kaptam.

hosszabb ideig betegeskedtem,
ugy hogy kénytelen voltam orvoshoz fordulni. 
Dr. Brczovszkp Károly kórházi főorvos kezelt, 
mindaddig, amíg betegségemből kigyógyultam. 
Kérem a bíróságot, hogy hallgassa ki a kórházi 
főorvost, részemre

500 pengő kártérítést állapítson meg, 
inig erkölcsi kártérítés címén jelképesen 1 pen
gőt ítéljen meg számomra.

Császi hölgyfodrász
a leghatározottabban tagadta, hogv na ügy
véd feleség© a hajfestés következtében bete

gedett meg.

| kijelentette, hogy hosszú esztendők óta sokezer 
hajfestést végzett, de egyetlen alkalommal sem 

Ivóit olyan következménye a hajfestésnek, amit 
az ügyvéd felesége állít. Kérte, hogy

a bíróság utasítsa el az alaptalan keresetet, 
ha azonban szükségesnek találja a bizonyítást, 
hallgasson meg szakértőket és rendelje el a leg
szélesebb körű bizonyítást.

A bíróság
el is rendelte a bizonyítási eljárást

s ennek során orvosokat és szakértőket fog ki
hallgatni s ezután hirdet ítéletet a kártérítési 
perben.

Utazzon
í motoros luxus 
repülőgépeinken

LégtjArntok naponta _

PA cíDNaBUKARESTfelé VfiJLZAVf
NEMZETKÖZI LÉGFORGALMI R..T.
Budapest, 1 V.,Vöröamarty-t«r í. Telefon: 83-7-33 «s 83-7-18



pn<l»p««t, 1»33 iszeptember 4. HÉTFŐI NAPLÓ 7

megszökött a főkapitányság 
épületéből egy veszedelmes 

kaiandornö
Cipőkkel bombázta az ihűOzö detekiueieet - izgalmas 

hajsza után fogták el a Dunaparton

Dénes Testvérek m.
1933-34. évi

őszi rádlókiállitása
VI.» Teréz.körut 26

,, a . . . x ü •_ < <x Polydor-BrunswfökAz összes őszi radióujdonságok bemutatása, lemezujdonságok.

Vasárnap reggel ritka izgalmas jelenetek 
játszódtak le a főkapitányság épületében 
és a Dunaparton, ahol egy megszökött, ve
szedelmes kalandornőt üldöztek nagy fel
tűnés mellett a detektívek.

Reltgruber Katalin háztartásbeli nő kézi
táskájából a Teleki-téren valaki ellopott 
két pengőt. Reitgruber Katalin nagy lármát 
csapott, rendőrök kerültek elő, akik azután 
elfogtak egy asszonyt:

ezt az asszonyt gyanúsították a lopás
sal.

A rendőrök előállítottak a főkapitányságra, 
ahol kihallgatása során Dán ad a Mihálvné, 
született Kovács Erzsébet néven akarta iga
zolni magát.

A rendőrségnek nz volt a gyanúja, hogv 
az állítólagos Danadáné rovottmultu tol- 
vai és

álnevet használ, nehogy régi bűnei la 
kiderüljenek

és ez súlyosbító körülmény legyen. Ezért 
intézkedtek, hogy a detektívek hallgassák 
ki éa tisztázzák a személyazonosságát.

A gyanús asszonyt egy detektivszobába 
kísérték és leültették azzal, hogy várjon, 
ómig a kihallgatására sor kerül és

elviszik ■ bűnügyi nyilvántartóhiva
talba,

hogy megnézzék, nem őrzik-e ott a rovott
múltú emberek között az ujjlenyomatát.

A detektivszobában nagy volt a forga
lom, folyton nyílt, csukódott az ajtó, jöt
tek, mentek az ügyesbajos felek. Egyszerre 
csak Danadáné, mikor az ajtó kinyílt, fel
ugrott s a következő pillanatban kiugrott 
■ szobából. Látszott, hogy már ismerős a

Megtalálták Ady több hires versének 
kéziratát Bölönyi György kötetbe gyűjtve

adja ki a ritka reliquiákat
Pária, szeptember.

(A Hétfői Napló tudósit óját ól.) Közel öt- 
Százoldalas magyar könyv jelenik meg októ
ber vége felé Párisban. Szerzője a Párisban 
élő magyar iró, Bölönyi György. Cime sokat 
ígérő:

AZ IGAZI ADY.
A könyv valóban eseménye lesz a magyar 

lAdy-irodalomnak, hisz annak Írója még a 
zilahi kollégiumból ismerte Adyt, egész éle
tén keresztül barátja maradt és Írásai között 
pemrég megtalált,

Ismeretlen Ady-emlékeket publikál benne.
Többek között napfényre kerül a „Párisba 

tegnap beszökött az ősz" első, ceruzával Írott 
kézirata, amit pedig már régen elveszettnek 
hittek. Talán még ennél is érdekesebb lesz 
az a néhány vers, amelyeket Ady a háború 
alatt irt, az akkori „Világ“-nuk küldött el,

Harry Jackson angol álhírlapíró 
kalandozásai Budapesten

A rendőrség kitoloncolni 
álhírlapírókban nincs

Az álhirlapirók ellen megindult erélyes 
hatósági akció első óráiban — egy külföldi 
álhirlaplró ügye került a rendőrségre. Ugy
látszik, Budapest az álhirlapirók Mekkája, 
még külföldről is ide jönnek az álhirlapirók 
aratni. >

A történet egyébként azzal kezdődik, 
hogy

a rendőrségre több panasz érkezett egy 
Harrv Jackson nevű angol ur ellen, 

aki néhány héttel ezelőtt érkezett a magyar 
fővárosba. Egy Bdkóczi-uti szállodában 
ütötte fel szállását,

cnsüHOun
üli. KÉR.. ERZSEBET-KORUT 32. SZ.

főkapitányságon;
villámgyorsan rohant végig a zegzugos 

folyosókon,
eljutott az egyik lépcsőházihoz, lerohant a 
második emeletről és mielőtt a kapuposzt 
útját állhatta volna,

sikerült kijutnia u főkapitányság épü
letéből

és vad rohanással futott a Duna part irá
nyában.

A detektívek természetesen nem voltak 
restek, amilyen gyorsan menekült az asz- 
szony, olyan gyorsan üldözték és néhány 
pi'iiunai muiva már detektívek és rendőrök 
csoportja volt a nyomában.

A szökevénynek azonban igy is sikerült 
lejutnia a dunai rakodópartra. A detektí
vek már-már beérték, mikor egyszerre csak 

elszánt bátorsággal szembefordult ve
lük, 

fölfogott egy kődarabot és feléjük vágta. 
A kődarab nem talált. A menekülő asszony 
ekkor egymásután lerántotta a két cipőjét 
és ezt is feléjük dobta, azután

mezítláb rohant tovább.
Elérkezett egy hajózási raktárhoz, megke
rülte és a raktárépület oldala mellett a Du
nába akart ugorni, addigra azonban a de
tektívek utolérték és az utolsó percben 
megakadályozták az öngyilkosságot. A ki
merült, lihegő asszonyt azután

visszakisérték a főkapitányságra.
Most már utánanéztek előéletének és ek 

kor kiderült, hogy valóban álnevet hasz
nált, az igazi neve Gál Erzsébet, lopás miatt 
büntetve volt már. A rendőrség letartóztatta 
és igyekszik megállapítani a bünlajstromáf.

amelyekről már nyomdai-levonat is készült, 
de amelyeket

a cenzúra az utolsó percben nem enge
délyezett.

Ezek azóta se jelentek meg sehol és ezút
tal kerülnek először n nagyközönség elé.

A nemrég Erdélyben járt Bölönyi, régi Írá
sai között több tucat irodalomtörténelmi ér- 
dekességü fényképre és levélre bukkant.

Léda képekre
és Olaszországból Ady és Léda által irt leve
lezőlapokra, párisi csőpostalevelekre, ame
lyik Ady Párisban létének, életének, világ
felfogásának eddig ismeretlen részleteit mu
tatják be és kétségenkiviil annakidején Bu
dapesten is jelentős érdeklődést és feltűnést 
fognak kelteni.

Kőrös! László

eljárási indít ellene, mert 
szükségünk importra

végigjárta Budapest mondén helyeit 
és napok múlva már mindenütt ismerték a 
„kiváló angol újságírót", Dunaparton, elő
kelő hotelek éttermeiben, bárokban, kár
tyaklubokban.

Csak angolul volt hajlandó ismerkedni 
Mr. Ilarry Jackson, ilyenkor azután szeré
nyen elmondotta, hogv

több nagy londoni lapot tudósit Pest
ről.

sőt szerkesztője egy itt megjelenő angol
nyelvű lapnak is. Természetes ezek után, 

hogy Jackson ur kedvelt férfiú lett Mondén
országban. Ám ő nem elégedett meg ezzel a 
népszerűséggel.

igen szorgalmasnak mutatkozott üzleti 
ügyekben is

és aránylag rövid idő alatt egész sereg úgy
nevezett „ellenszámlás" üzletet kötött pesti 
kereskedőkkel.

Nem volt szerencséje, többen a rendőr
séghez fordultak ellene panasszal. Féregliy 
Oszkár rendőrtanácsos utasítást adott a de- 
tektiveknek, állapítsák meg, kiféle, miféle 
ember ez a Harry Jackson, mire a kiváló 
férfiút

kihallgatták elegáns szállodai otthoná-

A detektiveknek nyomban feltűnt a „szer
kesztő" külseje s

a jobbkezefején látható tetoválások.
Ám Jackson ur önérzetesen hangoztatta, 
hogy ő igenis szerkesztő, még pedig a ja
vából.

— Arról értesültünk, hogy uraságod leg
utóbb Varsóban dolgozott s a lengyel ren
dőrség kiutasította — jegyezte meg szelíden

J78

360

330

I260

I
Intézeti ágy matrac, 3-részes, OR80
szőrből 32.—, afrikból............ —......

750
MatrózBItBnyke, csíkos bar- 
chetbői, felgombuiós. Jól mosható,

FláBltBny, sportfazón, angolos, 
mintás szövetből, bélelt, tartós mi
nőség. 4. sz............................... 7.40,
Fiú matrózBItBny, sötétkék 
szövetből, véglgbélelve, jó minőség, 
6 évesnek 12.80, sportfazón...............
Leőnykaruha, matrózfazóa. est*  
kos baruhotből, Jől mosható, teigom- 
bolós, 55 cm......................................... „.
Leányka matrözruha, sötét
kék szövetből, rakott aljjal, előírásos 
Iskolai és intézeti faxón, 55 o<n 16.80, 
Matrózbiúz, csíkos és fehér 
anyagból, legombolható gallérral, jól 
mosható, 6 évesnek.

fehér 4.90, csíkos 5.90, 
Matrózkabát, sötétkék téli szö
vetből, véglgbéielt, felhajtással, 
aranygombos, 50 cm......... ...................
Boy matrózkabát, végig mele
gen Délelve, la minőségben, leggondo
sabb kigolgozásban,

50 cm 24.80, tartós kivitelben 
Flűkabát, doubleszövetböl, nehe
zebb átmunell minőség, felhajtással, Afifi 
50 om ........................................................ V
Leányka télikabát, sötétkék 
szövetből, nutrlabárány gallérral és 
kézelőről, végig melegőü béléivé, íiűtj 
felhajtással, 60 cm...................................* •

Bocakay-aapka, Ja mai tanból, 
bélelve, zsinórozással, paJzzsRl

1 db l.H,
Matrózsapka, jómiDÚaégű mél
tón bői, bélolve............ w   1 do
Dőáksapka, jómlnöségű molt ón
ból, Jó kidolgozásban............... M. 1 db
Flű sportsapka, tartós, jóminő
ségű szövőtökből, drappos és szürkés 
azínekbon...^.......... .. 1 db 1.50, 1.40,
Leányka csibészkalap. Jó
minőségű sötétkék szövetből, tűzve

1 db 2.90,
Intézeti leánykakalr.p, a leg
jobb minőségű illőből, matrózsznlag- 
g“l......................... ......... ................... 1 db
Intézeti számok, 1-től 100 sz. 
fohér alapon, piros hímzéssel ... 8 tót

Monogramok.........8 tol
Intézeti ruhaanyag, csíkos, 
tartós minőség......... 1 m 3.50,, 2.—,
Intézeti ruhakeim ők, Jó tar
tós minőségük, sötétkék szlnbsu,
140 cm széles 1 m 5.90,00

az egyik detektív.
Jackson szerkesztő meghökkent, hebegett, 

dadogott és
nagyon haragosan nyilatkozott a len*  

gyei rendőrségről.

Miután a továbbiakban sem tudott kiclé-

RíRégiposta-u.ca 5 |9 FLÓ
| Telelőn; 89-7 66.

gitö válaszokat adni a hozzáintézett kérdé
sekre, a detektívek jelentést tettek a főkapi
tányságon és

vasárnajt megindult Ilarry Jackson 
szerkesztő ellen a kitoloncolás! eljárás.

Mint nem kívánatos elemet rövidesen el
távolítják Magyarországról. Ok: álhirlap- 
irókban igazán nincs szükségünk importra^

Intézeti paplan
1 db 15.80, 11.80, 

Intézeti plkétakaró
1 db 14.50, 9.80 8 80, 

Leányka ískolvkötény, jó- 
minőségű kloltbó), 45 cm hosszú, 1 db 
Nagyságonként 20 till. emelkedéssel 
Leányka IskolakBtény, 
hosszúujjas, jómlnöséúű klottból, fe
hér gallérral, 50 cm hosszá.........I db
Nagyságonként 40 till. emelkedéssel 
Leányka tornanadrág, jóml- 
nöségú klottból, 40 cm nagyságban

1 db 
Nagyságonként 20 fii!, emelkedéssel 
Svéd torntnadrájj, jóinlnf-ségfl 
klottból, 40 em nagyság ............ I db
Nagyságonként 20 flil. emelkedéssel

Gyermek RStBttkabát, tiszta 
gyapjúból (nagyságúnként — 5 cm 
1‘ 1.— emelk.) 1. sz. 35 cm...... 1 db 
0yermck*cweater,  félgyapjú- 
bői. Jó minőség (nagyságonként — 
5 om P 1.— emolk.) 1 sz. 35 cm. 1 db 
Gyermekpulluver, félgyapjú, 
strapaminőség (nagyságonként «— 
fi cm l*  1.— emolk.) 1. sz. 3fi cm 1 db 
Tornacipők, feketo vagy fehér, 
la minőség 
42—46 SZ 3.70. 35—41 8X. 3.20, 
28 — 84 sz................................ ............. __
Lakk f Uxösdpök, magas, szürke 
nubukbetéttol, varrott, erős kivitelben 
27-80 sz. 9.50, 23-26 sz. 8.50, 
18-22 fz................................................
Bezz fdzffscletfk, barna, magas, 
dupla talppal, bórbóléssel, erősklvl- 
telben, 31-85 sz. 10.50,

27-30 sx. 9.50, 23-26 sz.....
„Robinson**  kapcsos cipó, 
barna sportbox, magas, bevarrott 
nyelvvel, dupla talppal, varrva és 
wegelve 
41—47 sz. 18.80, 86—40 sz. lé. 80, 
81 *85  sz. 14.80, 27—80 8S............
Ugyanaz félcipőben 1.— p-vel olcsóbb 
Gyermekzsebkendak, jő mi
nőségek. nagy választékban
2 db -.25....... 1 db -.50, —.88, —.28,
Iskolatáska, orős kivitelben, te
hénbőrből 1 db 9.80, 7.80 6 80, 
vászonból................... 3.90, 2.90, 1 95.
Iskolamappa, jóminőségű erős 
Miből................. w...... l db 8.50. 6.80,
Uzsonnatáska, fiák és leánykák 
részére..... ...... 1 db 2.95, 1.95, 1.50,

J.V



8 HÉTFŐI NAPLÓ Budapest, 1933 szeptemberi

HÍREK
Az uj New York

Negyven éves a New-York kávéké* *.  Budapest 
életének ez a.világhírű legszebb asszonya, aki- 
pék negyven éven ót mindennap uj meg uj 
Szépségeit fedeztük fel. akinek villanyfényes 
mosolyába a föld bármely tájékáról érkező 
Idegen is azonnal csodálattal be lészeret, meg
öregedett volna?

Nem, a New-York ifjúsága őrök és most uj 
ruhába öltözködik. Müiparosok és munkások 
ac.rcge építi, szépíti. Az. egyik állvány tetején 
Ismerős öreg ur intézkedik fiatalos fürgeség
gel: Magyar-Mannhcimer, a nagynevű festő
művész. A füsttől megbámult csodálatos mű
kincseket. a freskókat az ő felügyelete mellett 
tisztogatják.

Siessünk be az állványok közé, lessük el 3 
loalelt-titkokat. Nem kell leselkednünk. A vi
lágszép asszony őrzője és ura, Torján Vilmos 
igazgató szívesen beszél róla-

— A New-York idegenforgalmi szempontból 
Is, régi, patinás formájában is a legnagyobb 
látványosság solt. A közönség szereti az uj. 
tündöklő helyeket, a közönséget szolgáljuk 
tehát avval is. hogy elhatároztuk a restaurá
lást. Minden vadonatúj l«»z. Az nvvtntok, a 
azé.kek. n függönyök, a szervis-ek, a világítás. 
Uj kávéházi konyhát építtetünk. A megszün
tetett bár helyett művész-szoba készül, ahol 
pompás tanyára találnak az előkelő művészek 
és írók, meg pórislas hangulatot a külföldiek. 
Hetek óta dolgozunk. Igazgatótársam, Zoltán 
Béla tüneményes hozzáértéssel vezeti az épít
kezést. A munkát nagyrészt befejeztük. Szep
tember közepére készen óll az újjászületett 
New-York és működni fog Roósz Emil világ
hírű zenekara.

Tarján szaval közben alaposabban körül
nézünk. Kacéran, megejtőn bontakozik ki előt
tünk az örökifjú New-York. Felöltötte mór ra
gyogó sárga uj selyempongyoiáját. A freskók 
úgy ragyognak a tetőzetén, mint fejedelmi nő 
homlokán a diadómok.

Budapesti újságírók 
balesete a fehérvári 

országúton
Székesfehérvár, szeptember 30.

Borbély Zoltán, a Nemzeti Újság munka
társa <*s  itegedüs Gyula, az (• /nemzedék 
munkatársa szombaton motorkerékpáron 
Budapestről a Balatonra indullak. A motor
kerékpárt Hegedűs Gyula vezette.
niEstc kilenc órakor a Székesfehérvárról 
Keszthely felé vezető országúton a motor
kerékpár gumija defektet kapott.

a gép fölhorult és két utasa kizuhant. 
Két autó is elrobogott a sebesültek mellett.

egyik sem állt meg.
Végül a harmadik autó vezetője megállí
totta kocsiját, fölvette a sebesülteket és 
Székesfehérvárra vitte. Borbélu térdkalács
én bokatörési, Hegedűs pedig belső sérülé
seket és zuzódásokal szenvedett. A Szent 
György-kórházban ápolják őket.

Három uj szó: 
ősi _ takarítás —

Ditriohstein

— Szeles idő várható. Szeles, hűvös idő 
volt vasárnap, csak ritkán sütött ki pár 
percre a nap. A Melcorólogiai Intézet jelen 
tése szerint északnyugati szél várható, vál
tozó felhőzettel, helyenként tovább: zápor 
esők lehetségesek.

— Gusztáv svéd király budapesti láto
gatásának Ilire, Vasárnap délután hírek 
terjedtek cl a fővárosban, amelyek szerint 
Gusztáv svéd király Budapestre érkezett, 
vejénrk. a belga trónörökösnek társa ságit- 
bim. Állítólag a Gellért-szállóban szálltak 
volna meg, ahol a király Mr. G. Gustav né
ven jelentette be magát, azon a néven,
• melyiken a Riviérán szerepelni szokott. A 
magas látogatásról a Gellért-szállóban sem
mit sem tudnak. Érdeklődtünk a svéd kö
vetségen, ahol azt a felvilágosítást adták, 
hogy a király most inkognitóban európai 
körúton van, azonban Budapestre való ér
kezéséről nőin kaptak semmiféle hivatalos 
értesítést. Lehetségesnek tartják mégis, 
hogy a király pár nap múlva n magyar fő
városba érkezik.

— Egy miskolci tanárnő öngyilkossága 
Budapesten. A Gi:ell(f\üon .selyemkendő- 
jérc felakasztotta magát Ivanovszky Ja- 
ka'mé miskolci tanárnő. Mire rátalállak, 
halott volt. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben azt írja, hogy gyógyíthatatlan 
betegsége miatt szánta magát az öngyil
kosságra.

— Szürkítés a Nagykőrösl-ulon. Klausberger 
Nándor 31 éves segédmunkást a Nagykőrösi- 
utón ismeretlen tettes megtámadta és zsebkésé
vel hálhnszurlii. A munkást sérülésével a Ró

■ 'l'-'/ba szállították. Támadója kézrekeri 
lésére megindult a nyomozás.

— Zsebmelsiés a Keleti pályaudvaron Esik 
Lajos tisznmogvorósi kereskedő szombaton éj
szaka n Keleti pályaudvaron vonatra várako
zóit. hogy hazautazzék. A III osztályú váró
teremben elaludt s mikor fölébredt, észrevette I 
lu-gv a pénztárcáját, amelyben 50 pengő volt 
•llopiák. a rendőrség keresi a lettest. j

Halálos csempészdráma 
a csehszlovák-magyar határon

Egy halott, két súlyos sebesült
Miskolc, szeptember 3.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonje- 
lentese.) Halálos csempészdrámáról érke
zett jelentés vasárnap a csehszlovákiai ha
lár közelében fekvő magyar községekbe. 
A tragikus eseményeknek

egy halottja, két súlyos sebesültje van, 
akik közül az egyika halállal vívódik.

Mudrony József, Kovái esek Károly és
Matlay Mihály a Csehszlovákiában lévő
A ha falva községbeli legények tegnap átjöt
tek a haláron, hogy különböző holmikat 
vásároljanak s azokat átvigyék falujukba. 
A három legény Putnokra gyalogolt és itt 

bort, tojást és dohányt vásároltak.
Néhány órával később hazaindullak Aba- 
falva felé, mely körülbelül egy kilométerre 
fekszik n halártól.

Miután átlépték a határt, több kilomé
tert evalnffrttiair é« alig egv kilométer vá
lasztotta el őket a falujuktól. Ekkor tűntek 
fel a csehszlovák fináncok, akik a határ

Szolnok, szeptember <3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A jászberényi kórházban gyanús körül
mények között meghalt Szántó Ilona 17 éves 
jászárokszállási leány. A holttestet fölboncolták 
és a boncolás minden kétséget kizáróan meg
állapította, hogy

a fiatal leány tiltott műtét következtében 
balt meg.

Azonnal erélyes nyomozás indult meg és ennek

Angyalcsináló szanatóriumot ren
deztek be a jászárokszállási bábák

Egy tizenhétéves leány titokzatos halála

Akasztott ember a Podmaniczky-utcal 
villanyoszlopon. A Podmaniczky-iüca 63. 
számú ház előtt a villanyoszlopon akasztott 
embert talált a rendőr. A bizottság megvizs
gálta a holttestet s megállapította, hogy az 
öngyilkosságot fölfedezése előtt körülbelül 
egy órával követhette el az életunt. Zsebé
ben Russler Ignác 56 éves segédmunkás ne
vére kiállítóit munkakönyvét találtak. Bé
gebben a Váci-ut 60. alatt volt a lakása, de 
az utóbbi időben lakás és kereset nélkül 
volt, anyagi gondjai miatt vált meg az élet
iül. Holttestét a törvényszéki orvostani in
tézetbe szállították.

ingailanKölcsOnhOz lut
ha belép inkarékcaoportiinkbal 
BLDAPENTI INGATLAN BANK, RAkóczi-utlO

— A kereszténypárt szervezkedése. Kalocsá
ról jelentik: A keresztény gazdasági és szociá
lis párt vasárnap a városháza nagytermében 
szcrvtzkcdö gyűlést larlott, Zichy János gróf 
bejelentene, hogy minden nagyobb helyen meg
szervezik a pártot. Petrovácz Gyula modern vá
lasztói törvényt sürgetett, kisebbségi képviselet
tel és a mai ajánlási rendszer korszerű változ
tatásával. C.sekonics Iván gróf, Huszár Mihály 
és Ötvös Lajos szólaltak még fel a ncpgyülé- 
sen, melv után az érsek ebédre látta vendégül 
a képviselőket.

— Debreceni sikkasz.lót fogott a kölni 
rendőrség. Debrecenből jelentik: Vasárnap 
délelőtt a debreceni törvényszéki fogházba 
szállították Thury Zoltán szönyegkereske- 
dőt. Thury Zoltánt csalás és sikkasztás 
mialt már évek óla körözték. Külföldre 
szökött, ahol pár nappal ezelőtt Kölnben 
elfogták. A kiadatási eljárás során végre 
vasárnap a debreceni törvényszék foghá
zába szállították.

ZSDlíOSlailillItZDlKwSrH
tán. Huszonhetedik tan

év. VII. kerület, Dohány-utca 84. Telefon 424—47 

— Filléres hajó Wlenbe és Pozsonyba. A 
MFTR legközelebbi rendkívül olcsó kűlönhajójn 
Wicnbe szeptember 6-án indul és 9-én lér visz- 
sza Budapestre. Az egységes mcncldíj oda- 
vissza P 12 80 A Bécsbe utazóknak útlevélre 
szükségük nincs, a csehszlovák vízum P 2.50. 
Ez időbe beleesik a Bécsi Nemzetközi Vásár, a 
Szt. István templom 500 éves ünnepe és a 
Katholikus Hél. Jelentkezési határidő: szep
tember 5. Jegyek válthatók az utazási irodák
ban és a MFTR hajóállomásain.

— Sütők díszközgyűlése. A Magyar Sütők 
Országos Szövetsége szeptember 8-án, pénteken 
délután 4 órakor a Fővárosi Sütöipartestíilct 
székházában (VIL, Hársfa uccn 21.) díszköz
gyűlést tart abból az alkalomból, hogy Sleiner 
Gyula, a szövetség elnöke 50 évvel ezelőtt ke
rült tanoncként a sütő- és cukrásziparba. 
I gynnckkor ünnepük a Magyar Sütők Lapja 
fennállásának harmincadik évfordulóját.

Fűuárosl tanár
IfllsIŐMénel IctrolcBÓbbsn elökCszit decemberi 
m"' énvlrsgAkta, érettségire. po|KSrl. ke
reskedelmi, középiskolai mairAntantilókat. Vidékiek- 
■•k- hölgyeinek speciális módszer. Jóuef-u. 26.1.2

mentén teljesítettek szolgálatot.
Megállásra szólították fel a fináncok a 

legényeket.
akik azonban nem reagállak a felszólításra, 
hanem eldobták Pulnokon vásárolt holmi
jukat s futásnak eredtek. Újabb felszólítá
sok után a fináncok fegyverüket használták 

s a három menekülő legényre lőttek.
A golyók mind a*  három legényt eltalálták. 
A legsúlyosabb sebesült Mudrony József 
volt, aki

a helyszínen meghalt.
Kovacsek Károlvnak a gyomrába fúródott 
az egyik golyó és olyan súlyos sérüléssel 
szállították kórházba, hogy

életbenmaradásához alig van remény.
A harmadik sebesült, Matlay Mihály tüdő 
lövést kapott, de az orvosok bíznak abban, 
hogy súlyos úiiapuia eiienére sikerűi meg 
menteni az életnek.

A vizsgálat megindult.

eredményeként megállapították, hogv a jász- 
árokszáliási és környékbeli bábaasszonyok va
lóságos

szanatóriumot rendeztek be, ahol kizáró
lag tiltott műtéteket végeztek.

Két szülésznőt a mai nap folyamán letartóztat
tak, de a nyomozás tovább folyik, mert bizo
nyosnak látszik, hogy a környékbeli bábaasz- 
szonyok közül inég többen végeztek tömegesen 
tiltott műtéteket.

— A miskolci ügyvédek elkeseredetten 
tiltakoznak a díj leszállítás ellen. Miskolcról 
jelentik: A törvényszék legutóbbi teljes ülé
sén leszállította az ügyvédi díjszabást, ami 
most vált publikussá. A miskolci ügyvédek 
vasárnap több ülést tartottak, amelyen el
keseredetten tiltakoztak a dijlcszállilás ellen 
és az hangoztatták, hogy a debreceni tábla 
területén, ahová Miskolc is tartozik, ’selíól 
nem állapitoltak meg ilyen alacsony dij 
skálát. Az ügyvédek az igazsagúgyminisz 
tértől kérnek orvoslást.

— Négy gazdálkodó felakasztotta magát, 
mert elpusztította a jégverés a termést. Zala
egerszegről jelentik: A Hétfői Napló leg
utóbb beszámolt a badacsonymenti jégverés 
pusztításáról. Négy idős gazdálkodó, a 72 
éves Óévén István, a 70 éves Rechner Jó
zsef,, a 68 éves Bánó István és az 54 éves 
Szalui Károly, akiknek egész termését el
verte a jég, felakasztotta magát. Mind a né
gyen meghaltak.

— Sportruhás fiatalember öngyilkossága 
Kispesten. Vasárnap este Kispesten, az Ul- 
löi-uton egy 25- 30 év körüli sportruhás 
fiatalember a robogó villamos elé vetette 
magút, amelv lialálralaposta. Az öngyilkos 
fiatalember zsebében cédula volt, amelyre 
ez a név volt írva: Nagelbach Emil.

— Temetés. Nagy részvét mellett temették cl 
szülővárosában, Miskolcon a tragikusan, vélet
len baleset következtében. 35 éves korában el
hunyt dr. Thurző Nagy Gábor, volt operaházi 
karmestert. A temetésen megjelentek a város 
előkelőségei, továbbá a Hubny-zeneiskola ta
nárai. akik külön koszorúkat helyeztek a nagy 
reményekre jogosító, korán elhunyt karmester 
ravatalára. Az egyházi énekkar és a dalárdis- 
ták gyászdalokkal búcsúztatták Thurzó aNgy 
Gábort.

— Hétnapos társas hajóutazás az Aldunára, n 
Kazánszoroshoz és a Vaskapuhoz, MFTR „Er
zsébet királyné**  termes gőzösével szept. 23-IÓ1 
29-ig, rendkívül olcsó részvételi díjjal külön 
hajót indít az Aldunára, mely rendkívüli nlkn 
lom lesz a Duna legszebb szakaszának meglő 
kintésére, továbbá üdülésre és pihenésre. E lár- 
saskirándulás résztvevői meglök intik Belgrádol 
külön kirándulást tesznek Ada-Kale szigetére, 
és a Vaskapun ót Turn-Severinhe. A részvételi: 
díj P 80, 119, elszállásolás és ellátás szerint. A 
vízumköllség P .3 Jelentkezési határidő: szep
tember 20. Jegyek kaphatók az utazási irodák
ban és a MFTR hajóállomásain.

— Szeptember 9-én lesz a „Rokkantnap**.  A 
Hadirokkantuk, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetsége szeptember 9-én. 
szombaton rendezi meg a „Rokknntnap**-ol,  
amelyen a főváros lelkes hölgyei gyűjteni 
fognak Budapest uccáin az ínséget szenvedő 
hadirokkantok, özvegyek és árvák részére. A 
..Rokkanlnapw-on összegyűlt pénzből gondos
kodnak arról, hogy karácsonykor a hadigon 
dozoltak asztalán ruha, élelmiszer és gyógy
szer legyen. — A HONSZ szeptember 10-én 
tartja Gyöngyösön IV. országos vándorgyűlé
sét és ezzel kapcsolóiban a gyöngyösi csoport 
zászlóavnló-ünnepségét, amelyen József főher
ceg is résztvesz.

Cyánnai irt .stsn*...
Matteine •Telelőn. 161-3^ I

Különös liftbaleset 
az Artistaklubban
Súlyosan megsebesült 
egy leány

Különös szerencsétlenség történt az Ar- 
t isi klub Nagymező-utca 22. szám alatti he
lyiségében. Á pincében van az étterem kony
hája, ahonnan teherlift vezet föl n három 
félemelet magasságban lévő éttermi helyi
ségbe.

Jeskó Katalin 20 éves háztartási alkalma
zott a földszinten a tálalóhelyiségben tar
tózkodott, a lift, amelyet Nyíri György 
32 éves villanyszerelő vezetett, fenn volt az 
első emeleten. A leány a liftaknához ment, 
behajolt és leszólt valamit a pincébe.

Közben a lift elindult az emeletről a 
földszint felé.

A leány nem vette észre a közeledő liftet, 
ellenben a közelben tartózkodó személyzet 
felkiáltott a liftet vezető Nyíri Györgynek, 
hogv állítsa le a felvonót, mert különben 
baleset történik. A villanyszerelő az utolsó 
pillanatban leállította a gépet, uE

a vigyázatlan leány Igy Is agyrázkódást 
és belső sérüléseket szenvedett.

Súlyos állapotban szállították a fíókus-kőr- 
házba. A baleset ügyében megindult a viza 
gálát.

— Országos siitőkongresszus Debrecen
ben. Debrecenből jelentik: Vasárnap kez
dődött meg az országos sütőiparos kon
gresszus. Lötvenbach Benedek elnök beje
lentette, hogy a sütöiparosok tiszántúli szö
vetsége feloszlik ésv agyonával együtt be
olvad a sütöiparosok országos szövetsé
gébe. Ezután határozati javaslatot hoztak, 
amelyet a kormánynak fognak felterjesz
teni. A javaslatban a kontárkérdés mielőbbi 
elintézését, a boletla megszüntetését, adó
leszállítást és 077-reformot kérnek.

O A Hofherr—Scbrantz—Clayton—Schnttk’ 
worth Magyar Gépgyári Müvek Részvénytársa
ság 1932. évi mérlege az értékcsökkenési tarta
lékalapnak 284.916.96 P összegű dotálása után 
5,4/5.762 P veszteséggel zárult. Az igazgatóság 
javasolni fogja a veszteségnek a tőketartalék
ból való leírását.

— Beieiiaii a iepcsipcsbc egy kisfiú. A 
Szent István kórház vasárnap este értesí
tette a főkapitányságot, hogy a kórház 
egyik ápoltja, Tóth Ferenc 11 éves tanuló 
egy légy csípés következtében beállott vér
mérgezésben meghalt. Tóth Ferenc szülei
nek Cinkotai-ut 6. számú házban lévő laká
sán egy légy az arcán három nap előtt 
megcsípte. A csípés helyén az arca dagadpt 
kezdett, magas láz lépett fel, megállapítot
ták, hogy vérmérgezést kapott. Kórházba 
szállították, ahol vasárnap meghalt.

— Ünnepélyesen bezárták a Szegedi Hetet- 
Szegedről jelentik: A nagysikerű Szegedi Hét 
utolsó napján, vasárnap délelőtt, különböző 
ünnepségek voltak, délután pedig Újszegeden 
sportbemutatót tartottak. Esle vitéz Shvoy Kál
mán altábornagy rendezésében Velencei éjszaka 
volt a Tiszán. Kivilágított uszószinpadon elő
adást lartoltak és a folyót lampionos gondolák 
százai lepték cl. A tiszai ünnepséget ezrekrs 
menő tömeg nézte végig.

Gyermckszlnész sorozás lesz ma hétfőn dél
után .3 órakor a Vígszínházban, ahol Ijikner 
bácsi hívogatja színházi témára a tehetséges 
gyermekeket. Tessék jelentkezni!

— Menyasszonyi kép RozgonyitM 3 drb 8 P.
— Az urikőzönség figyelmébe. Férfiszabó

termemben lévő szövetekből rendelhető mér
tékűién divatos őszi férfiöltöny, átmeneti fel
öltő vagy télikabát előidény árban. 40 és 45 
pengőért. „Divat uriszabóság**,  Erzsébet-kör.ut 
1. I. em.

— A Ruhakereskedelml Vállalat, Ferenc- 
kőrút .39. I. lehetővé teszi a közönség vásárló- 
bitjének fokozását. A 40 pengős mértékutáni 
remekszabásu férfiöltöny megrendelése -min
denkinek érdeke.

x Nincsen párja sehol az „Igmándl**  víznek. 
Mert hűséges őre jókedv s egészségnek.

lín EChueq szakorvos
HSE _ |ri|frrt vér-, bőr- és nenilbeteffek 

rendel egész nap
RákOczt-ot 82. I. em. I. RAknssal szemben.

— Nemzetközi ehnmplon és derby ebklálll- 
tás Budapesten. A Magyar Ebtenyésztők Or- 
•zágos Egyesülete a vele szövetségben lévő 
kutyaegyesületekkel szeptember hó 10-én, va
sárnap tartja a a Tatlersall fedett lovardájá
ban az egynapos nemzetközi champion és 
derby ebkiállitását. A benevezendő kutyákat 
<-zeptember 5-ig kell llosvai Lajos Károly m. 
kir. gazd. főtanácsosnál, VIII., Conti-utca 21. 
sz. a. bejelenteni.

FHIIOlllll—;«.=?.
*CHMK1_LKR, nobánv-utea 72. II. em. IS.

— Felhívás a volt t-es honvédekhez éa nép
felkelőkhöz. A volt budnpesti 1-es honvédek és 
népfelkelők szeptember 4-én, hétfőn este nyolc 
órakor összejövetelt tartanak a budai VArkerl 
Kioszk különtermében, amelyen a szeptember 
8-ikl ünnepélyt tárgyalják.

— Esti kereskedelmi szaktanfolyam. A Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia az eddigi tanfo
lyamok mintájára szeptember hó 15-én nyitja 
meg uj ölhónapos tanfolyamát alkalmazottak és 
más egyének részére. Jelentkezés az igazgató
ságnál, V., Alkolmány-u. 11, I. (Telefon 20ő— 
47.) Tájékoztató a kapusnál ia kapható.
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RoK/IDuí-nfv 4 K/4POk T- ÍZAL- 
A ufíf^JAk. <A TAGanOAN

A Koo ÉG- minőig ta^.t

H^'Z.^’TÉR.EÍ 4 N VARAtA'i -. 
p4t- —

—A FFCÓitot 'J 
£\o h'fll. VENA/I .

Haiáiosviga eiszaxai
"S’sraraaÍM K^spapbaj (leesésen 
harapós, az egyik nyolc szúrással megölte a másikát

Szombat éjszaka óta véres szenzációja van 
Vecsés községnek,

A késő esti órákban a Fő-utcában lévő 
vendéglőbe betért Lauter Nándor 25 eszten
dős gazdálkodó. Megvacsorázott, aztán bo
rozhatni kezdett és clbeszőgőcll több isme
rősével. Később megjelent a vendéglőben 
Kellner János 3| éves gazdálkodó is, aki ré
gebbi ismerőse Lqutcrnak, de pár héttel ez
előtt

anyagi természetű ügyből kifolyóan ösz- 
szevesztek és azóta haragban voltak.

A’e//ner magányosan ült az egyik asztalnál s 
egymásután hozatta a fröccsöket. Egy idő 
iniilvji Lauter asztalánál ülő gazdák vajame- 
Ivikr*  viccesen megjegyezte, hogy miért népi 
hékiilnev ki, mire Kellner sértő megjegyzés! 
tett volt barátjára. Ebből veszekedés kelet
kezet és

a két gazdálkodó bírókra kelt.
Elkeseredett küzdelem fejlődött ki közöttük 
és már a vendéglőben megvillantak q kezek
ben a kések, azzal akartak egymásra ron
tani, de a többiek közbevetették magukat é» 
megakadályozták a vérontást. Ezután látszó
lag megnyugodtak a kedélyek, mindenki 
visszaült a maga asztalához és tovább iszo
gattak.

Záróra után
az utcán ismét összekerült a két hara

gos.

Ejabb sértő megjegyzések hangzottak el és

Uj kártyarendelet készül 
a belügyminisztériumban

Kíméletlen szigorral vet véget a kártyaklubok 
garázdálkodásának a hatóság — Könyörtelent! 
kiirtják a tripo-gyanus klubokat

A belügyminisztérium Illetékes osztálya csak 
néhány hónappal ezelőtt fej zle be a vizsgáim 
|ot, amely a budapesti kiültök megrcndsz.ibá- 
jyozásának érdekében indult. A hatóságok már 
akkor — mint emlékezetes — néhány klubé! 
é« egyesületet bezárattak, néhánytól megvonták 
a kártyaengedélyt, kettőt pedig megintetlek, 
Akkoriban, ugy látszott, ezek az Intézkedések 
gátat veinek a további szabálytalanságoknak, 
de nem igy történi. A kártyások világában js- 
inét arról suttognak, hogy egyes budapesti 
klubokban

megint féktelenül folyik a hazárdjáték 
csak a mostani pénztelenségnek köszönhető, 
hogy nem óriási összegek cserélnek gazdát a

— Zsebtolvajhajsza a Salgótarján'-i|ton. 
, achmayer Vilmos középiskolái tanár egy 
86-os jelzésű villamos perionján utazott. A 
Salgótarjáni-ulon észrevette, hogy a zsebéből 
eltűnt 5!) P-öt tartalmazó pénztárcája. I gvan- 
ekkor a perropon egy jólöllö?ölt férfi tört ma
gának utal és leugrott a robogó villmUPpról. A 
tatjár szólj a kalauznak, aki nyimhai*  megállí
totta a kopslt és a károsulttal együtt többen a 
menekülő zsebtolvaj utáp vetették magukat. 
Izgalmas hajsza keletkezett, miközben a zseb
tolvaj elhajította a pénztárcát. A tolvajt elő. 
állitnttók a főkapitányságra, ahol kiderült, hogy 
Spucsek Jáfius 32 esztendős géplnkatossegédd -1 
azonos, akii a rendörjóg, m<i|t régi zsebtolvajt 
tart nyilváp, Tagadása dacára letartóztatásba 
helyezfék.

— Előadás ■ gyprmekl}*?!  klát'd'ásűn. Az 
őszi lakberendezési vásárral kapcsolatos gyer
mekügyi kiállításon, hétfőn délután 4 órákor 
Lukács Sarolta, a Vöröskereszt Egylet alenöke 
előadást hrb Az elögdásra külön belépődíj 
nincs.

— öngyilkos pincér, Siebfr József 42 éves 
pincér Nyár utca 10. sz. alatt lévő lakásán a 
ű'lnesnhejven felakasztotta magát. Mire rá
talállak, már halott volt. Búcsúlevelet hagyott 
látra g rendőrséghez, amőybtm megírja, hogy 
közös háztartásban óit egy nővel, gkj — mi
alatt ő vidéken tartózkodott -r- Összes ruháit 
és egyé)> holmiját eladta <s ismeretlen helyre 
távozott. Ez annyira elkeserítette, hogy öngyil
kosságra szánta magát.

— Eltűnt egy IparmUvésaiiil. özv. Papp 
l'ereijCHé 50 esztendős iparniüvésznő bárom 
pappal ezelőtt eltávozott A’osroru-utca 28. 
platt! lakásáról s azóta nem téri vissza. 
|Io7zátartor.ói állói tartanak, hogy baleset 
érte. A rendőrség megindította a vizsgá
latot.

A n, i. höigvkötöntéget tisztelettel meghívjuk 
őszi Rabat-, fosztöm*,  rufiafailme 
és sdyemujdonságainti

elsőrendű belföldi és külföldi különlegességeink 
szives megtekintésére

BINÉT ÉS BARNA
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Vidékre mintákat készséggel küldünk.

mikor látták, hogy a többiek távolabb van
nak tőlük, megvívták késpárbajukat. Kellner 
rántotta elő először élesre fent vadászkéséi. 
Amikor Lauter látta, hogy a dolognak fele 
se tréfa, ő is elővette kését és megkezdődött 
a harc.

Kellner a jobboldali lapockája táján meg
szórta Laulert, az viszont a jobbkarján se- 
besitette meg támadóját.

Elctrc'bulálra folyt ezután a küzdelem. 
Kellner bizonyult erősebbnek, Lunter kezé
ből kicsavarta a kést és a szerencsétlen em
bert nyolc helyen összeszurkálta. A gazdál
kodó a nagy vérveszteség következtében 
földre rogyott, de még volt annyi ereje, 
hogy segítségért kiáltott.

A hazafelé tartó vendéglő; társaság üldö
zőbe vette a menekülő Kellnert,

elfogták és átadták a csendőrjárőrnek.
Lautert a vármegyei mentők életveszélyes 

állapotban találták. A nyolc szúrás közül 
négy a lapockák táján, kettő a hasán érle, 
inig két szúrás a jobboldali tüdőt járta át.

A Vereőé/t/-klinikára szállították, az orvo
sok minden igyekezete, lelkiismeretes ápo
lása azonban hiábavalónak bizonyult, a ve- 
cségj késpárbaj áldozata

reggelre belehalt sérüléseibe.
A gyilkos Kellnert, aki könnyebben sérüli, 

a csendőrök, előállították a csendőrörsre, ott 
az éjszaka folyamán kihallgatták, majd va
sárnap reggel bilincsbeverve Budapestre 
szállították a pestvidéki ügyészség fogházába.

zöldasztőom hanem kis pénzben folyik a já
ték,

de még re a játék la soluzov •gElMtenoiák 
romlásával jár.

A hatóságok most újabb erélyes rendszabá
lyokra szánták magukat. A telíigymlnizzté- 
riiimhnn »— Jzír szerint — azzal y tervvel fog
lalkoznak, hogy uj kártya-reHdeletet bar sálá
nak ki, amelynek a szakaszai olyan szigorú 
intézkedéseket tartalmaznak, hogy ezekkel 

gyökeresen megoldják a kártvakluhpk gQ. 
kai vitatott problémáját és * rendeletid 

halálralléljk a Irlpá-gyanus klubokat, 
amelyeknek eddig különféle hangziiloa cégérek 
alatt sikerült az ékjükéi biztosítani.

— Mcgbleskárlák a betörők aa angyal
földi éjjeliőrt. Gáspár Jenő 33 éves éjjeliőr, 
pkit több békcuteni kereskedő bízóit meg 
Üzletének éjszakai főügyeletével, vasár
napra virradó éjszaka szokásos kőrútját vé
gezte. Amikor a Béke-utcg sarkához éri, 
arra lett figyelmes, hogy nz egyik üzlet aj
taját két gyanús ember feszegeti. Odament, 
hogy elfogja őket, m|re azok dulakodni 
kezdtek nz éjjeliőrrel és zsebkésükké] két
szer hátbaszurták. A támadók ezután elme
nekültek. Az éjjeliőrt sérüléseivel u Rókus- 
Kórházba szállítói ták.

— Eljegyzés Láng Sári Budapest és Wolf 
László Szcksrárd. icevesek.

— Az üreg gazda förtelmes bllne. Nagy
kanizsáról jelentik: A törvényszék szom Ba
lon zárt tárgyaláson tárgyalta Bognár Ist
ván 64 éves keszthelyi gazda hüpporét 
A gazdát saját családja jelentette föl, ipari 
erkölfslejeu merénylőét akart elkövetni 
hároméves unokája ellep. A hiróíág más/éh 
évi börtönre ítélte Bognárt. A? ügyész »U- 
lyimintásért föl|pbhezel|,
_ Egy csepeli munkás rejtélyes halála. 

Pál Ferenc gyárim unkást, aki Csepelen a 
Horthy Miklós-ut 96. számi! háj egyik la
kásában egyedül lakolt, holtan találták- 
A rendőrorvos megállapította, bogi mérge
zés ölje meg. 4? asztalon lugkwláalps ntr 
hasat talállak. K lakók szerint pót szómba 
tón behorozott fejjel téri haza 4 lakására. 

| Lehel, hogy öngyilkos le||, (|p nincs kizárva, 
I hogy hoFos fejjel véletlenül ivott viz he- 
I ívelj a lugkőpldpfból.

i.
Az őszi szezon egyik legszebb és legelt- 

gánsabb társasági eseménye lesz a MAG 
lillafüredi sporthete, amelynek az előkészít- 
letel már janiiban folynak. A A/AC szeptem
ber 13-álól 17-ig tartó sport hetet rendet 
Lillafüreden. Teniszverseny, ping-pong-ver- 
seny és bridge-verseny szerepel a programon 
és mindent betetőz a záróünnep: az utolsó 
estén a Palota-szállóban fényes táncestéig 
lesz.

A rendező-gárda: Halter Béla, Jankó Jó
zsef, Tömöry Miklós, Vásárhelyi László 
Jenő, Ifj. Oláh Dezső, Wahlkampf Henrik 
és társai nagyban dolgoznak a siker érde
kében. Az összes versenyek döntőbírója báró 
Vau Miklós országgyűlési képviselő lesz. A 
MAC tagjai és vendégei csoportosan utaznak 
Lillafüredre, a Palota-szállóban és a Lilla- 
Szállóban szállásolják cl őket.

II.
Nagy érdeklődéssel beszélnek mindenütt 

arról, hogy nemes Debrecen városa, Horto
bágy istápolója és patrónusa frakkba öltöz
teti a Hortobágyot: modernizálják a híres 
hortobágyi csárdát, hogy ezzel is előmozdít
sák az idegenforgalmat. Az átalakítás rövide
sen megtörténik. Addig is azonban lesz még 
elég vendége Hortobágyinak. Ezen a héten 
csütörtökön száz osztrák autó érkezik Ma
gyarországra. Az osztrák autóklub tagjai 
meg se állnak Debrecenig, egyenesen a Hor
tobágy kedvéért jönnek. Idevezet az első üt
jük, csak azután néznek szét az országban.

III.
És ha az idegenforgalomnál tartunk, illő 

szerénységgel megint mondanánk valamit a 
rendőrségnek. Nem ártana, ha az illetékesek 
egyszer-egyszer elmennének estefelé a Duna- 
korzóra. A büszke dunaparti palotasorok tő- 
uében, a Buchuiald-székeken olyat láthat
nak, hogy elámulnak rajta, Egy világváros 
szennye önti el esténként a Dunakorzót, 
Hölgyek, akiknek a foglalkozása és Ilire 
egyáltalában nem kétes, váltakoznak pude- 
rcxnreu. kfitkenvre éwbott, kltömöttvállff 
fiatal suhancokkal. Jóérzésü polgáremberek 
már (dlg merik a Dunakorzóra vinni q leá
nyaikat, — pern urilányoknak és uriasszo- 
nyoknak való látvány esténként a Dunát 
korzó, de a jóérzésü férfiak is sokalják már 
a dolgot. E sorok írója diszkréten megfigyel
te. amint eny este végigsétált a Dunapartódl 
vitéz Ctdr István felügyelő, a bet éghajlatim 
emberek ellenőrzésével foglalkozó detektív- 
csoport vezetője. Amerre a felügyelő el- 
hqladt, mindenült fápadlarcu, „elegáns'*  
ficsurok ugrottak fel a Buchiuald-székekrŐl 
és iszkoltak ijedten a Duna partról. Ezeket a 
qeifkiinséifíkai rendszeresíteni kellene és 
qein ártana, ha at erkölcsrendészeti osz
tály detektivjel is sűrűbben járnának erre. 
Nem kell erkölesrendészeti botránytól tar
tani, garantáljuk, hogy a szakértő detektí
vek első pillantásra felismerik azokat a höl
gyeket, akik ellen a diszkrét, feltfínésnélkáli 
razzia folyik, mert hiszen a Dunakor zó kánéi 
házainak összes pincérei, de még a Bqch- 
tpald-néni is megfigyelheti, hogy est ér öl
ésiére kik indulnak seregével kalandkere
sésre a Danapartra, amely végeredményben 
tglán mégsem arra való, hogy a prostitúció 
és a jiomosenialitás nyilvános terepe legyen^.

IV
Hemélhik, nem keveredünk antiszemitiz

mus vádjába, ha megírjuk azt a remek vic
cet, amelyet egy hitlerista vicclapban olvas
tunk.

Palesztina fővárosában éjszaka áll a? ut
cán q zsjdö rendőr. Odamegy hozzá egg 
ember:

— Kérem, biztos ur, figyelmeztetni szerelt 
ném, hfígy Ott, abban a sötét sikátorban, 
három gyanús alak ólálkodik.

A rendőr összecsapja a kezét:
— Smájtszrőell Jó, hogy figyelmeztet/ 

Éppen grrq qkqrlfim menni..,
V.

Augusztus elsején, a költözködés negyedé
ben érdekes dolgot láthattak a lakdskerc- 
sők, akiknek az ut^i a Horthy Miklós-utrn 
qezetett. .4 Horthy Miklós-ulon most épül 
OfíU fuif. NdflU táolq hirdeti rajta a kiadó 
lakások jegyzéliét. Közpctlen mellette egy 
másik tábla lóg ezzel a felírással: — fl<í^ 
mester abszolút figyelmessége előre garan» 
tálvql

Ezennel felfűzzük az elismerés ordáját a 
háztulajdonos mellére és mi is garantáljuk, 
hogy ha tlyen házmestere lesz, megöreged- 
nejr nála a partájok,

VI.
Adalék a német-osztrák barátsághoz. Á 

pémet hivatalos lap közli, hogy október 1-től 
kezdve az österreich-szót nem szabad lele- 
fpnon szavak lebctüzésénél használni. A jö
vőben tejiát a telefonáló nem mondhatja 
qzf: 0, mint üsterreich, hanem igy kell 
mandntd.' é), mini őse. Hiába, ezek a né» 
mitek igazán alaposak. Mindenre van gond*  
juk...

— "ági —.

Férfiöltönyt v. felöltőt 
késxltek Üléses kivitelben h legtöbb dlvstsziivrtekbő) 
mértek Utón DO p.Art. FABRÖnv. Vl|l.,MArfv 
v. 1«. L Ü. t uonmunks st peng*
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SZÍNHÁZI napló
Szombat este nyílt meg az első téli szín

ház, a Magyar Színház nz. ..Egy csók és más 
kein mi'*  operettel. Szeptember 15-én kél 
Mlnbáz nyitja kapuit: a Fővárosi Operett- 
színház a „Dubarryval**,  a Nemzeti Színház 
pedig llcrczcg Ferenc „Árva László kirá
lyával**.  Szeptember 10-ára ismét két szín
ház megnyitása esik: A Vígszínház AVInsIoe 
Chrlsla „Lányok az intézetben**  cimü da
rabját, n Belvárosi Színház periig Arhlophu- 
nes „I.yslstratáját**  zenés átdolgozásban, uj 
rendezésben mutatja be. A Kamaraszínház 
szeptember 25-én ii.vlt Orhók Attila „Nem 
válunk cl*"  clmii darabjával, szeptember ho 
29-én pedig a Király Színház publikuma 
várja a „Süllgalaniboi**.  A Pesti Színház 
szeptember 30-án nyitja meg kapuit az. 
„Áprilisi vőlegény" cimü zenés vígjátékkal, 
egyelőre tehát csak n Labrlola-szinház sorsa 
bizonytalan, amely október elseje előtt sem
miképpen sem nyílhat meg.

*
A magyar filmszakma a legnagyobb meg

döbbenéssel vette tudomásul a pénzügymi
nisztérium rendeletét, amely » forgalomba- 
hozolt filmek fázisadója ellenére, újabb for
galmi adóval terhelte a filmszakmú fil
mesek most sürgős beadványban a
rendelkezés inegválloztulásál és hivatkoznak 
orra, hogv a rendelkezés még a íilmköl- 
csönzé.si ügylet azon része ulán is köveid 
forgalmi adót, amely csak szerzői jogot en- 
g(jd át a mozgófényképszinhúzaknak. Már 
pedig a szerzői jog nem áru és nem munka- 
teljesités és igy ezt forgalmi adó alá vonni 
nein lehet. A filmesek türelmetlenül várják, 
hogy a fllmdireklóriuni közbenjárása foly
tán n pénzügyminiszter véget vett a filme
sek túladóztatásának.

Afeltórvári huszáron
dladalniiLH etker-rohuma m<*gh<*N«zal>l>it<»tiu  u

BUDAI SZÍRKOR szezonját
Minden ento 8%-koi, vasárnap uélutrn 4 órakor.

Még meg sem Indult a szezon és máris ki
robbant az első színházt válság. A Kamara- 
színházról van szó, amelynek nagy baju tolt 
Lnaét u töke körűi. Áz egyik tőkés, .Mocsányi 
lianglcinczgváros kivonult 10— 20.000 pengő
jével a színházból, még pedig azért, mert állí
tólag Alapi nem jól informálta a színház tér
tidről és adósságairól. Egy bélig húzódott a 
válság, amely tegnapra megoldást nyert. Mo- 
csányi helyett más tőkéi kapóit Aiapy. Szín
házában meg Ls kezdődtek a próbák. Itt említ
jük meg, hogy Aiapy színháza uj szerkőt is 
avat Dénes Gyula .személyében, akt 
kuni rímen kitűnő 
színház számára.

I’anopti- 
tűbbképes darabot Irt a

♦
i ligeti tőrpctársulalról is, 
kirobbanó sikert aratott a 
utolsó napjaiban a színház

ban. A pompás kis törpe színészek és színész
nők annyira tetszetlek Szegeden, — óriási kö
zönségük volt a tanyavilágból — hogy a há
rom napra tervezett vendégjátékukat még há
rom napra prolongálták, ez pedig nagy szó 
manapság vidéken.

"Egyszer írjunk a 
amely váratlan és 
szeaedi ünnepi hét i 

zt pompás kis

A szoknyás 
regimont-tel

ANNY ONDHA

Egyik újdonsült színigazgatónk —- mer! 
Ilyen elég van -- nemrégiben tért át n refor
mátus vallásra. A napokban szerepel osztott 
ki, még pedig ugy, hogy a hösszerclmes szere
pét egy kémikusra, a primadonnáét pedig 
mondjuk a kedélyes anyára szignálta. A ren
dező kétségbeesve szaladt tel hozzá.

»— Kedves direktor, tévedés van n dologban. 
Ezt a darabot igy nem lehel eljátszani.

— Dehogy nem leheli — mondja a direk
tor ellentmondást nem tűrő hangon. — .Már 
pedig ez a darab igy fog mentül

— Az. más, — nyugodott meg a inegvóltoz- 
tathatatlnnba a rendező, — ha ezt egy ilyen 
yadagnyaku kálomista mondja...

♦
Közel három évtizede Játssza a Nemzeti 

Színház Gárdonyt Géza színmüvét, A bor t, 
amelynek filmváltozata most nagy rendben 
elkészült. A Ilim főszerepei! Jávor Pál. Rózsa
hegyi Kálmán, Z. Molnár László, Eőry Kató, 
Kery Panni és niég egy sereg Ismert színész 
játszotta. Gsak n napokban fejeződtek be a re
mek színmű felvételei és máris rövidesen a 
közönség elé kertit a darab, legalább Is a meg
hívott és szakértő publikum elé. Csütörtökön 
délelőtt az l'ránla filmszínházban meghívott 
előkelőségek előtt 
gyártás legújabb 
produkcióját.

IZ
pergetik le a magyar film 

és egyben legmagyarosabb

♦
meginterjúvolták bt. általaWilly Forslot 

rendezeti Schubcrl-fihn bécsi zártkörű bemu- 
látóján. XVilly I'orst első rendezéséről igy be
széli.

— Soha a filmszínész! feladni inog sem kö- 
aclilí sem élményben, felelősségben, sem nz 
Igazi művészet szempontjából n filmrendezést. 
Boldog vagyok, hogy ezt is megpróbálhattam. 
Igaz, hojy vezető színészeim Eggorth Márta. 
Luise l'llrich ós a most oly nagy karriert csi
nált llfliis Járay voltak, mégis minden sze- 
Fénytelenség nélkül állíthatom, hogv n tapasz
talt sikert nem kis részie n a film rendezőjének 
POM'I" munkája és halárl.ilan lelkesedése 
aredménycztc. A filmrendező ebben teljes >i 
kert aratott a filmszínész fölött,

Keff/ecres affér 
Góth Sándor és Alpár Gitta 
között: rémhír Góth Sándor: Gitta a 

legbUbálo&tbb kollega
Művészkörökben szombaton elterjedi an

nak a híre, hogy sulyos nézeteltérés, sőt 
tettleges affér játszódott le a Fővárosi Ope- 
relfxzlnházban a Dubarry próbái alatt Alpár 
Gilla és Góth Sándor között. Azt is tudni 
vélték, hogy Alpár Gitta ennek következté
ben egy napig nem is nett részt a: Operett
szinház próbáin. Az átférnek híre elkerült 
Góth Sándorhoz is, aki a Hétfői Naplót 
kérte fel a következő sorok közlésére:

— Fogalmam sincs róla hogy honnan 
vették ezt a sületlenséget — mondotta mo
solyogva, de némi felháborodással Góth 
Suiidöí — hiszen uiiia a iegbübújosabb 
kolléga a világon. Többszázszor játszotta 
a Dubarry I és mégis a legangyalibb szol- 
gálalkészséggel fogad cl minden rendezői 
utasítást és még

egyetlenegy alkalommal sem történt, 
hogy a legcsekélyebb nézeteltérés ine- 

merült volna fel köztünk.

Reggeltől estig dolgozunk a Dubarryn olyan 
megfeszített munkával, amely csak a ré
gebbi színházi világban volt szokásos. Lehet, 
hogy a rémhirterjeszlőknek fáj ez a tempó, 
amelyet a Dubarry sikeréért kifejtünk.

Alpár Gitta szintén
nevetve cáfolja meg a tettleges affér 

hírét

és elmondja, hogv azon a napon, amikor 
nem kellett próbára bemennie, férje Gustav 
Fröhlich ulán Nyíregyházára utazott, aki ott 
a Rákóczi’film külső felvételeit végzi.

Egyébként tegnap nagv
Interurbán-bcszélgelés volt Pária és Bu

dapest között Alpár Gitta miatt, 
akinek október 31-én el kellene hagynia 
Budapestet, hogy párisi szerződésének le
gyen eleget. A Fővárosi Operettszinház 
most telefonon próbálta elintézni azt, hogy 
Alpár Gitta csak november 30-án kezdje 
meg párisi vendégjátékát.

Budapest, 1933 szeptember 4.

MOZI
Ne felejtse 
el édes, 
hogy e hé
ten lesz a

cimü első nagywerü rádió film premierje a

RÁD! US-METRÓ
FILMPALOTÁBAN.

Paramount-
tilm

JÓ les*  legyek, 
rőt előre gondoskodni

Labriolát meghagyják színházában
A kaució kellő klegészitését követelik tőle a városházán

Tessék tudomásul venni, hogy a Moulln 
Rollöe-fJSal mint színházzal la wámnlnl Voll • 
jövőben. Huszonöt képből álló pompás revüt 
kaptunk „Vtrágszüret" néven, amelyben első
sorban egy zseniális rendezői tehetség — 
örömmel fedezzük fel e minőségében Sziklai 
Józsefet — éB kitűnő színészi kvalitások nyil
vánultak meg. A két nagyszerű Latabár mel
lett hódltóan szép mint rcvüprlmadonna Sző- 
nyl Ix-nke, kétíves Déghy Piri, Falus Magda, 
Peréuyi Lili, Kondor Annié, Csöpp! és Évi-, 
akik egy-egy színei ennek a pompás káprázat- 
nnk, amely úrrá lett a flnomiónusu varieté 
fölött. Elég ennyi: Kellér Dezső a revü írója. 
Brodszky Miklós a zeneszerzője, Erié a dísz
lettervezője, a Berkovits-szalon a pompás ruhák 
költője és Dánicl-szalón a kalapok kreálom. A 
táncokat a nagyszerű Jlmmy tanította be.

A Hétfői Napló már erélyesen állást foglalt 
a főváros és a Labriola között felmerült vitá
ban: nem szabad Labriolától elvenni a szín
házat, aki óriási összegeket invesztált ennek 
a rozoga épületnek talpraállitásába és aki 
bírói letétbe helyezte azt a húszezer pengőt, 
amelyet a főváros tőle követelt. E héten meg
tartották azt a kilakoltatás! tárgyalást, amelyet 
a főváros indított a Labriola ellen, de ez a tár
gyalás eredménytelenül végződött. Legjobb 
helyről nyert információink szerint a kilakol- 
tnlási eljárás folytatására nem kerül sor, mert

a főváros visszavonja a kilakoltatást 
kérelmet.

A fővárosnál ugyanis jobb belátás kerekedett 
úrrá és ez nem a Budapesten eléggé népszerűt
len Labriola személye miatt történt, hanem

egyszerűen azért, mert
a Városi Színház bérletére egyetlen komo
lyan számbajöhető reflcktáns nem akadt.
Tárgyalások indultak meg a főváros és Lab

riola jogi képviselője között a kilakoltatás! per 
visszavonási feltétjeinek megállapítása miatt. 
A főváros hajlandó megváltoztatni eddigi elha
tározását, ha Labriola a főváros pénztáránál 
fekvő harmincezerpengős kaucióját, amelyet jó
részt különböző hatósági dijak és adók már 
felemésztettek, megfelelő módon kiegészíti és 
felemeli. Labriola erre hajlandó is és Így na
gyon valószínű, hogy a legközelebbi napokban 
újra megindulhat a munka a Tisza Kálmán-léri 
színházban, ahol háromszáz alkalmazott és szí
nész várja szivszorongva a színház megnyitását 
— a kenyerét.RETTEN EGY AUTÓN

1.
Nem olyan kedves és romantikus ez a 

történet, mint u hasoncimii film, amely egy 
csinos hölgyei és egv kitűnő fiatal ural 
löpitelt a boldogság szárnyán, illetve az 
Austro-Daiinleren a Riviéra felé. Ez a „Kel
ten egy autón**  cimü pesti filmünk talán 
vigjátéktémául szolgálhat az egyre lapo
sodó, egyre soványabb és egyre szürkülő, 
humorú pesti kabaréiróknak.

2.

A történet ott kezdődik, hogy már időt
len-idők óta a legjobb egyetértésben él az 
ismert bankvezér feleségével és barátnőjé
vel. Természetesen csak a barátnő tudott a 
hármasról, mig a feleség a bridge-parlik 
bán és ötórai teákon töltötte azt a sok sza
badidejét. amelyet tulelfoglalt férje hagyott 
számára. A kis barátnő tehetséges, fiatal 
színésznő, aki azonban még nem kokott és 
nem tudta a kokott-lizparancsolat első té
telét, amely igy szól: „Ismerd meg ellenfe
ledet, nehogy baj történjék veled",

4.
Egy szép napon a divatos ötórai dán 

fingban a legérzelmescbb tangót játszotta 
a jazz, azok az ismerősök akik tudtak a 
bankár jól megalapozott hármasáról, a leg
nagyobb rémülettel vették észre, hogy két 
egymásmellein asztalnál ül: a feleség és a 
barátnő. Mindketten gyanútlanul ropogtat
ták a kekszet teájuk mellé és egyikük, n 
kis színésznő türelmetlenül nézett a bejá
rat felé, ahonnan nyilván várt valakit.

’ 4.

Ami most történt, az pillanatok alatt ját
szódott le. A bejáratnál megjelent a fe- 
hérkftpenves. kékparolis sofőr, A két egy

fölkelt mind a két hölgy és a kijárat felé 
igyekezett. A sofőr, szegény, csak nézte, 
hogy mi történik. Kinyitotta a kocsi ajtaját 
és im, az autóba egyszerre akart beszállni 
mind a két hölgy. Csak ott vették észre egy
mást. a barátnő ijedten felsikoltott, az asz- 
szony azonban rögtön tisztában volt a hely
zettel.

5.
Az uriasszony egy mozdulattal az ülésre 

rántotta maga mellé az ijedt kis színésznőt. 
A sofőr, szegény, indított és robogott, de 
lehetetlen volt nem észrevennie azt, ami n 
kocsiban történt. Éppen ezért gyorsan' le
stoppolt, amikor is fölpattant a kocsi aj
taja és onnan összekócolt hajjal, vérző or
ral és piros ábrázattal ugrott ki a fiatal szí
nésznő, utána egv törölt napernyő repült 
Ő, szegény, még mindig nem értette a hely 
zetet, csak később jött rá arra, hogv a meg
beszélt randevúra véletlenül a feleség is el
jött, aki férjének sofőrje láttára joggal hi
hette, hogv a figyelmes férje ő érte küldi 2 
kocsiját.

6.
Természetesen a bankár is megkapta a 

pofonokat, ő járt, szegény, n legrosszabbul, 
mert két helyről kapta. De ne feledkezzünk 
el a sofőrről sem, akit leszállított a kocsi 
ról a feleségi önkény. De a bankár titokban 
megmentette: altisztnek tette a bankjába.

Az eset óla jóval nagyobb lett a bank
vezér taxiszámlája... Ez is egy megoldás.

8. Z.

* Rózsahegyi Kálmán szlnészképzőtanfolya- 
nván a beiralások folynak. Jelentkezés: And- 
rássy-ut 12. D. u. 4—6-ig. Telefon: 534—06.

.......... ___________ * Belralások • Fodor-zeneiskolába ma 11— 
másnielletfi asztaltól mintegy varázsütésre I 12-ig és —K6-lg Andrássy-ut 40.

Egv csók ós más semmi
u/ra meghódította a közönséget.

Telt házak a Magyar Színházban! 
Cstllörtökűp nyit a TerttKOrull SzIMN 

Mennyország a földön
'‘ai. FAMI, resti Bécsi. Londoni, MulattfOM, I

U. , dis revfl ?n képben. Szerkesztette részben Irtai 
konfírJIJe- Békefh UmM.

-’i Hvlnn Allre, llostny RAr«|. Ssónzl lenke, L'j helyárnk: ■ tegdrógább hely P 4.3#.
Rékeffy, GArdongl. Makláry. Urrrzeg, komlói R.idó Vasár- es Ünnepnap a legdrágább délután P .

SAnHor Kflvírv. F»nrő. Vértes. Rnrna. Hidler 
Mngilii, I ehet Piri Gitt Errst. Sdr<»««l Gl»l Ftlur 

Murin, Unió . Fl*r«-lwilbt “.

A

Egy hgmen-hir a koraőszben: Papp Joli, 
a pesti színpadok egykori legmondainebb 
színésznőié, aki már énekkel ezelőtt Dél- 
amerikába vándorolt és ott férjhezment, 
majd elvált, most ismét férjhezment. Az ui 
férj drágakőkereskedő és állítólag nagyon 
gazdag.

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

A heti filmtermésben a Kiepura-film győ
zött. A Casíno-filmszinház és a Royal-Appllo 
megnyitó darabja valóban művészi produk
ciók és ezt ennek megfelelően fogadta a 
publikum. Lakner Arthur nagyszerű proló
gusa vezetle be a Casinó színháznyitó mű
sorát. amelyet az intim és finomtónusu kis 
színház közönsége elragadtatással nézett vé
gig. A többi filmről e héten nincs sok mon
danivalónk.

Földöntúli szerelemről beszélnek, akik isme*  
rik a Bécsbc elszármazott tehetséges, fiatal 
magyar szubrett és a pompás fiatal magyar 
komikus esetét. Néhány hét óta próbál a ki
tűnő magyar szubrett Bécsben, de azóta egész 
biztosan fellendült a repülőgép- autóbusz- és 
vasúti forgalom. A kitűnő komikus Pesten egy 
filmben játszik és megcsinálta már azt a re
kordot, hogy reggel hat órakor utazott el Bécs*  
bőt és délután kétségbeesve keresett valami
lyen közlekedési eszközt, amely estére három 
óra időre visszaröpítené Bécsbe A film félórás 
szüneteiben minden gázsiját telefonra költi. 
Végre egyszer minden ideg kimerül és minden 
kőtél szakad. Sem a szubrett, sem a komikus 
nem bírta tovább ezt a „pendliző szerelmeiét 
mire a kémikus itt hagyva vígszínházt és film
szerződéseit, Bécsbe szerződött egy kabaréhoz. 
Ez a hiteles története Gyergyai István bécsi 
szerződésének, aki bár kevesebb gázsiért szer
ződött, mint amennyit Pesten keresett, leszá
mítva az utazási költségeket, mégis jól jár az 
üzleten. Legfeljebb a budapest—bécsi személy
forgalom csökken jelentősen.

jövök 
A szeknyás 
regimenté.

ANNY ONDRA

A Vígszínház nyugdíjintézete javára cirltutt- 
előadást rendeznek a színészek szeptember 
8-án délután félhat órakor a Bckctovban. Az 
előadáson résztvesznek u Vígszínház nagy
szerű művészgárdáján kiviil Alpár Gitta, Tit
kon Ilona, Honthy Hanna, Gustao Fröhlich, 
Rátkat Márton, a Szentpál-csoport. Konferál 
Béke ff y László. — A Clarus-kertkabaréban 
szeptember 7-én, csütörtök este 9 órakor Mát- 
ray Sándor, Simonyi Magda és Hegyi Péter 
jutalomestje lesz, amelyen egy sereg fővárosi 
művész és artista lép fel.

Mindenkit
^,1 meghódít 

z—'IF a i r
I szoknyás régimén!
élén

ANNY ONDRA
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Az ószeleji labdarúgás szenzációi
A Phöbus döntetlent vívott a bajnokcsapattal — A Nemzeti 
súlyos vereséget szenvedett Debrecenben — A Hungária és 

a Ferencváros nagy gólaránnyal győzött
A múlt héten megindult őszi fntbaUévad 

nak immár megvannak az első szenzációi, 
igazolva azt a tapasztalati tényt, hogy a 
futballeredményeket illetően sohasem lehet 
előre holtbiztosán kalkulálni.

A vasárnap játszott második fordulón az 
újonc Phöbus döntetlenül végzett a bajnok
csapattal'.

Éppen, igy teljesen sáiaíianui jött 
Nemzeti nagy gólarányu debreceni 
sége.

Mind a Ferencváros, mind a Hungária 
megnyerte első bajnoki mérkőzését, még 
pedig nagy gólaránnyal. Értékes győzelmet 
aratott a Kispest is a Somogy ellen.

8
vcre

\ Nemzeti fokozatosan magára talál Bihámi 
kapum tör, Kalitzky gólhelyzetben gáncsolja 
11es, amit a szenvedő Bihámi sarokba helye:. 
2:1. A debreceni fiuk nem hagyják magukat 
lelkesen küzdenek. Markos elfut, be ad. Teleky 
lécnek fejjel, a kipattanó labdát Vince hálóba 
ragasztja. 3:1.

Szünet után már a 3-ik percben gólt szerez 
Vince, Teleky passióból. 4:1. A Nemzeti nem

A Ferencváros Óbudán állt

hagyja magái, fogcsikorgatva védekezik, azon*  
bán nem tudják megakadályozni Telekit, hogy 
Markos beadását góllá ne értékesítse. 5:1. A 
Bocskai szép stílusos játékba kezd, „cicát" ját
szik a Nemzeti hallókkal, a kapu elölt Teleki 
tisztára játssza Eőrit. aki bombagóllal beállítja 
a végeredményt. Az utolsó percben a labda a 
Nemzeti kapu felé tartott, de mielőtt újból há-. 
lóba jutott volna szétpukkadt.

bosszút a bukaresti vereségért
Ferencváros—III. kér FC 4:0 (1:0)

A két újonc: Cseh és Turay bemutatkozása, a „császárvágás" 
-s egyéb kedélyes kslűHíitások u Hungária siáriján 

Hungária^Attila 5:1 (2:1)
MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
4. Hungária
7. Attila

2 pont 5:1 gölarány
2 „ 5:0 „

A liga legjobb fede
zet sora — a megifjodolt 
kék-fehér csatársor és- 
egyéb hasonló hangzatos 
beharangozás után mint
egy 4000 néző gyűlt ősz- 
sze a Hungúria-uton — 
szezornyitúsra. Az egyéb
ként eseménytelennek 
ígérkező mérkőzés mind
járt az elején két meg
lepetést hozott: Cseh II- 
ismét nagy tapsok kö
zött bevonult a kék- 

gólgvárosai sorába. A másik
Kalmár

fehér csatársor o_.o........... . .............
meglepetés pedig az volt, hogy

•» Attila a 20. perc he n megszerezte a ve
zetést.

Rudas—Bqhus—Zilahy-akció, no meg egy fe
jes és kész a pikáns helyzet. Orl.’Kj hitte 
voltía. hpgy ez ar Attila —. becsüietgólja ? Ami 
u gpiig történt, larrói jobb nem beszélni. Ez

ott annyi a lyuk egyelőre, hogy minden tömés 
kevés. Végül is a 43. percben Ticska komért 
rúg, amelyet Kalmár pompásan küld a kapu 
sarkába, ott azonban elfognák s igy

Cseh Matyi még idejében teszi „topánká- 
Ját“ a labdába, amely azután kényelmes 

lassúsággal a bálóba gurul. 2:1.
Szünet után a Hungária közönsége további 

gólokat vár és az Attila kapuja köré tömörül 
Nem hiába. Már a 7. percben újabb eredmény 
születik Turay jó húzásából, amely kalandos 
ut után Hincz kezéről Dudás fejére s onnan 
a halóba kerül 3:1.. (Lásd a rajzot.) Ezzel az
után végleg befellegzik az Attillának. Fizikai
lag és lelkileg is ..groggy" lesz Egyik támadás 
a másik után zudul feléjük, egész a 13. percig, 
amikor Csehet csak fault árán tudják cikázá- 
sában megakasztani.

Ezt busz méterről Turay, a „császár" 
vágja meg, (ez az úgynevezett császár
vágás) amely irtózatos erővel vágódik a 
kapuiécrr, onnan falssal a vonalra, majd 
a füvön kicsúszik a kapussal együtt s a 
fürge Dudás nagy erővel juttatja jól meg

érdemelt helyére. 4:1.
A támadások ezután sem szűnnek s a 35 

percben Szegő beadását Bőn csak hendssze)

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
3. Ferencváros 2 pont 4:9 gólarúny 

12. IH. kér. FC « „ 0:4 „

— Adjon egy szakaszt a III. kerület pályáig! 
— szól az utas a Margilhidnál.

— Odáig nem szakasz, hanem egyenes. El
végre „temetésre nem lehet olyan olcsón 
utazni kérem... — teszi hozza szemhunyo- 
rilvá a kalauz.

A későbbiek során kitűnt, hogy a Fradi te
metésére utalt szakértelmével a jeles Beszkárt- 
mester. Kint a pályán, ha nem is éppen te
mető. de barátságtalan esőcsepergés fogadja a 
sürü rajokban érkező nézősereget. Szerencsére 
derűs napsütés váltja fel'az ijedelmet. A négy
ezer néző meg is érdemli a jó időt. Majorszky 
bíró sípjába fuj s a III. kerület indítja a lab
dát.

— Hajrá Fradit — zug perceken keresztül 
a biztatás.

A Ferencváros igyekszik meghálálni a klub
bizalomnak ilyetén dörgő megnyilvánulását.

— Gól... gól...
De egyelőre csak a levegőben lóg, mert a 

labda nem akar engedelmeskedni. Pedig Szé
kelynek akad egy üres kapu is. majd Sárosi
nak kapufa. Vagy tiz perce folyik a nagy 
iram, amikor a kerület levegőhöz jut s Lutz 
lövése nagy munkát ad Iládának, A Ferenc
város nem tréfál itt s oly parádés fölénnyel 
lepi meg Óbuda -fiataít, hogy azok labdát is 
ilig érintenek. Azonban sok a technikázás. A

lő. percben Toldi megunja a körömpasszokat, I 
busz méterről jól megereszt egy lövést, 
úgyhogy a meglepett Dénes hálójában 

köt ki a labda. 1:0,
A Ferencváros nyomasztó fölényt mutnti 

Alig győzik a kapu mögött a labdaszedést. A 
I III. kerületet egyedül Fenyvesv jnlnnlí mert a 

többiek — még Bíró is — gyengék. A Fradi*  
bán meg csak Móré a nem leljesértékü ember*

— Ez az a Móré, aki nem teljesíti köteles*  
ségét. — jegyzi meg valaki

A 31. percben Sárosi jól előkészített gólt lő, 
de Toldi passzív- ofTszájdon maradt s igy a gól 
— megsemmisül.

Szünet ulán is szépen ájiszik a Fradi. A 25, 
percben

Tánczos remek beadását Toldi nagy erő
vel lövi a kapuba. 2:0.

Dénes, az uj óbudai kapus összeütközött « 
befutó Toldival: fején megsérült. Szédelegve 
vitték az öltözőbe. Biró Sanyi állt a kapuba,

A 34. percben Sárosi könnyedén sarokba 
helyezte a labdát. 3:0.

Ezután Dénes ismét elfoglalta helyét. A 42. 
percben Székely kihasználja a védelem pilla
natnyi megingását s

Dénes feje fölött belövi a negyediket. 4:0. 
Szép, formás iskolajáték a meccs végéig.

Még egyik csapat sem az igazi. így örven*  
deles lényként kell feljegyeznünk, hogy Ma*  
jársz kg biró volt a mezőny legjobbja. Fehér 
holló...

Kispest bizalma Mikesben, Mikes góljai a Somogy hálójában
Kispest—Somogy 3:0 (1.0)

„CSÁSZÁRI*4 AKCIÓ,’ MAJD HÁROM 
NAGY HIBA ÉS DUDÁS FEJESE MEG 
AKAD A HÁLÓBAN. 3:1. MÁSODIK FÉL

IDŐ 7. PERC,

TURAY

DUDÁS

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
1—2- Kispest 3 pont 6:3 gólarány

8. Somogy 2 „ 3:5 „

A Budai „lf"-et. evő ka
posváriakat nagy res- 
peldussai fogadták Kis
pesten. Molnár polgár
mesterrel az élén kint is 
volt a város minden 
futballszerelő nézője. A 

vendéglátó együttes 
azonban hamar kedvét 
szegi a vendégeknek, 
igyanis Mikes már a 3. 
percben szép góllal ho- 
torolja a közönség bizal
mát. 1:0. A jóhangu 
irukkelhad ujjongva bízta
íjabb és újabb lerohanásai nagy munkát adnak 
Váll kapusnak, aki kifogástalanul véd. A So
mogy lassan kap lábra s amikor helyzete adó- 
lik, gólképtelennek bizonyul. A túloldalon 
'teiner és Szepes megértése visz összhangot a 
átékba. Váll újra és újra fogja a nehezebbnél 
íehezebb lövéseket. A kispesti közönség azon
ban gólra éhes és állandó „Mikest Mikes!" biz

Steiner 
csapatát. Steiner

tatással buzdít. Ugylátszik Mikesben van min*  
den bizalom . ..

Félidőben a kaposváriak szidják a bírót és 
kifogásolják n pálya laza talaját. Szünet után 
a kispesti publikum újólag izgatottan követeli 
a gólokat. A, 7. percnél jár az óramutató, ami
kor j;

Mikes remek gó’lal megnyugtatja ■ felzak- 
látott idegeket. 2 : 0.

Somogy fiai is intéznek ezután néhány veszé
lyes támadást, de Sarkadi, az uj kispesti kapus 
helyén van. Steiner csaknem állandó munkát 
ad a somogyi védelemnek. A sorozatos heves 
támadások további eredménye Váli kapus meg
sérülése. A Somogy nem adja fel a játszmát. 
Szinte percről-percre változik a helyzet. De m g 
a vendégek minden kísérlete hajótörést szen
ved. addig a 30. percben Steiner niutatkoz'k 
eredményesnek. 3:0. Kispest még lőne több 
gólt is, de a Somogy-védelem ügyesen ofT- 
szájdra játszatja a csatárokat.

— Hagyjátok a Somogyot is élnit — hangzik 
a jóindulatú tanács.

Ám a kispestiek ezt nem fogadják meg s igy 
a kaposváriak súlyos vereséggel hagyják el a 
játék színterét. A kispestieknél Steiner, Horgo
nyt' és Mikes játéka volt jó, mig a Somogybán 
Joós és Váli tetszett.

niég nem tartozott a szezonhoz. A gól után 
már inkább belefekszenek a játékba s végül 
a 35. p ben Cseh—Szegő támadás indul, Hincz 
ugyan lehúzza a beadást, de amikor földhöz- 
veri a labdát,

a szemfüles Dudás a labdába lép és kész 
az egyenlítés. 1:1.

A . kékfehér fedezetsor Kalmár ragyogó ve
zényletével tömi labdával a csatársort, dehát

tudja megakasztani, de Cseh ezzel nem soka! 
törődik, s

még mielőtt tizenegyest fujhatna a bíró, 
már bent táncol a gól Is. 5:11.

Most hosszú időn keresztül párosával rúg 
ják a kékfehérek a kornereket, ám góllá mái 
egyetlenegyet sem tudnak értékesíteni.

Döcögve bár, de biztatóan siarioit a Hun 
gnria ...

először 10.5 mp.ss időt
százon

Az Újpest siratja a Phöbus pályaavatóiát
Újpest—Phöbus 2:2 (1:0)

Fcr^áCS lenne w i vkuruer, 
ha eredményét oldalszél ellenére hitelesítenék 
— Gertit kiugrás miatt

MI A HELYZET — MECCS UT*N?
1—2. Újpest 3 pont 4:2 gölarány

9. Phöbus 1 „ 3:6 „
A pályaavalólól mindig félnek a csapatok. 

A mullévi bajnok nem vette komolyan a ka
balát.

— Ha az Attila 4:1-re verte, mi legalább 8 
góllal verjük az amatőröket — hangzott in
nen is — onnan is a vélemény a lila-fehérek
nél.

Az „amatőrök" nem hagyták megcsufolnl a 
kabalát Hihetetlen lelkesedéssel mentek a 
küzdelembe és a kényelmesen tologató „nagy- 
proflk"-kal szemben fölényben játsz.ottak.

A sok Phöbus helyzet kihagyása után az 
Újpest ér el eredményt:

P. Szabó beadását Juhász kiüti éppen 
Pusztai elé, aki a hálóba pöecenti: 1:0.

Szünet utón
a remekül játszó Béky labdájával Siói- 

fián kiugrik és egyenlít. 1:1.
A Phöbus-közönség már győzelmet vár, de 
működni kezd a lila-fehér gépezet. Pontos 
passzok, mig

P, Szabó beadását a befutó KIM Gábor 
berúgja. 2:1.

Az utolsóelőtti percben az elkeseredett Phö- 
bus-csatárok komért csikarnak ki egy kava 
rodásnál.

Béky ragja ezt, éppen Stofflán fejére, 
ahonnan a hálóba megy a labda. 2:2.

Pólya a pólya szélén magánkívül van
— Képes lennék megenni a kalapom mér 

gembent — mondja.
Szerencsére az Öltözőben hagyta...

Nem mehetett be a hetedik gól, mert szétpukkadt a labda
Bocskai—Nemieti 6:1 (3:1)

Ml A HELYZET — MECCS UTAM?
5. Bocskai 2 pont 0:3 gólarány

10. Nemzeti 1 „ 4:0 „

Debrecen, szeptember 3.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

tése.) Kitűnő futball időben közel 3000 néző 
volt kiváncsi a Gorskni Nemzeti lalólknzáirn. 
A mérkőzés eredménye nem fejezi ki híven az 
erőviszonyokat, mert a Nemzeti a súlyos vere
ség ellenére is közel egyenrangú ellenfele volt

n máris kiváló formában levő debreceni csapai
nak. Bocskai uj szerzeményei pompás teljesít
ményt nyújtottak, különösen Gyulai, aki telje
sen feledtette Móri*.

Bocskai támadással indult a mérkőzés és
Vlncze huszméterea Szabadrúgásból már a 

10-lk percben gólt szerez. 1 t 0.
Továbbra is frontban ina rác a Bocskai és há
rom perc múlva

Markos ideális beadását Teleki kapufának 
lövi, kipattan a Mr, de a bízó gólt Hál. 2:0.

Szeptember 3-lkát írunk, ami egyet jelent 
izzal, hogy az atlétika — kereskedelmi nyel
ven szólva — nem cikk. Talán erre gondolt 
az UTE is, amikor nem szedett belépődíjai 
vasárnapi versenyén. De még igy is gyér
számú közönség látogatott el erre a ver
senyre. amelynek szenzációja van:

Forgács, az Idei 100 ns aprlntbajnnk, a 
tavaly még Ifjúsági atléta. 100 méteren 

10.5 mp-es rekordidőt futott.
Miután azonban oldalszél volt, egyelőre Áét- 

éges, hogy a rekordkérdésekben szigorú 
MASz hitelesiti-e a rekordot. Gcrő is starthoz 
Ilit, de őt a slarter többszöri kiugrás miatt 
kizárta a versenyből. A jeles fiatal bajnok
atléta közreműködésével nyerte meg az UTE 
a stafétát is. Kiemelkedik még az eredmény
halmazból Szabónak 1000 méteren elért 2 p 
31 mp-es ideje.

Eredmények:
400 m: 1. Zápolva MAC 52 8; 2. Tolnai UTE 

53.7. 3. Honfi MAC 53.6. — 1000 m: 1. Szabó 
MAC 2 31 2. Vértes ESC 2.41.8 3. Hagymás!
MTK. — 2000 m: I. Sárvári UTE 5.30.6. — 
2. Kelen Vasas 5.438. — 3. Sáros! UTE. — 
100 m: I. Forgács UTE 10.5, orsz. rekord. 2. 
Minnh BBTE 11 mp. — 3. Balogh MAFC 11.3 
— 400 gát. I. Héjjas BEAC 684 mp. 2. Ker
tész FTC 58.6. 3. Dr. Obitz BEAC. — Gerely
vetés: 1 Szekrényessy BBTE 66.26. 2. Makkal-. 
MAC 55 40. 3. Budavári BBTE 55.19 — Tá- 
volugrós: 1. Aranyossv 675 (versenyen kívül 
fszabó UTE 682). 2. Somló FTC, 667’ 3. Sóli
MTE. — Diszkaszvetés: 1. Donogán MAC 
45.46. J. Madarász 43.84. 3. Darányi 42.88. —

kiállították a startnál
100—400—800—1500 staféta a) osztálynak ró*  
síére.- 1. UTE a) 7.40. 2. FTC 7.41. 3. UTE b). 
— 200—400—800—1500 b) osztályúak részéret 
1. FTC 7.48. 2. BSC. 3. UTE.

A LEGFIATALABB VILÁGBAJNOK

Mlle Flcuret aki 13 éves korában Jutott a di
csőségéé címhez

X Győzött a MESE, Egerből jelentik: Teg
nap délután mérkőzöl! az egerszegi pályán a 
HVSC a kerületi bajnok MESE-vcl és 9:f) arő- 
nyu vereséget .szenvedett. A hatvaniak négy 
tartalékkal álltak fel.
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A WSC pontot vett el az 
Elektromostól

A má*.o4lk  fohiulóbun valamennyi csapat 
Pályára |ép«lt <*•  • főikkolaiokai kjvavu.

I. (MZTÁLY.
Pártos csoport.

Meglepetés az Elrklrornn*  
33 FC su|yo» veresége.

MÁVAO-h-UFC 3:0 (tiO).
(2, egye) 1|-j»ő|) é» Fáczán 
14marli>(|.

MTN^rlfeleftfW «;• (9-9), ........ .............
Sas. Az MTK esatársnra remekelt,

WSC—Elektromos 9:9. Az Klekroiisosok el- 
l'G’kodolltta játszottak, a WSL.iatak Idltaaim,

EMTK—Ca. MOVE 2:2 (2:1), Góllövő: K<> 
roncsay (2). ill. Faragó (21, Egyenrangú i'ttan. 
felek nívós küzdelme.

Törekvés—FVRK 3:1 (tit), |ió|lő>öt Készéi 
II. (2). Mggó (*J|  é» Bankó, ill. Hatu-rmann. 
Nagy lőlény

FTC—BMTE |H (Ital- Góllövö! Bednnrik, 
Vártra, ill, Namesak, Egyenrangú ellenfelek 
küzdelme saeranR*é>  győrelQipmcl-

jiirá csoport;
Újra gyögőlt a Turul TF, meglepően nagy 

fvösolniet aratott. A Postás, Jrjebb adta II 
1 cMverisog.

Postai,TLK (hl) (íóllövő Kertész (D. 
Járomi, Vnrg», II1. Trantmarm. A szűnni után 
szél ellen ment csak a játék -i Postósnnk,

UTE’IRAK 2’9 flH»). GŐIIŐvő; Ung<r és 
Kertész. Megérdemeli győzelem. Vajda (URAK) 
migyop jó| jáhzoil

Turhl TE^V|. kér FC 8il (?i1). Góllövő. 
Punczengrulier. Farkas, Tiinrlip III. Gelányl. A 
Turul fölényeden jálssotl

HAC—TeMvérUég gitt (1t|), GóiiAvöt Csuto
rán és Rrancaeiz, 111 Keresztes ín Kálozl. A 
HÁG többel lámadoli

BSzKRT—1||, •
Gergely (2) 4» 
gyöieltiH,

IV. OSZTÁLY.
Klsá csoport

Kemény, jó csapatnak

döntetlenje é» n

Góllövö! Pintér 
A MAVAO végig

Gó||övőt Pesti is

Mr, TVE 3t| (hl). Góllövö! 
Borszéki, ill. Pnbill. - ‘Bizton

II. OSZTÁLY, 
Kárpát/ (söpört. 
Ganz sulyos veresége. A C»TK 

Tsdmén.v dötilö jelentőségű volt.
trlhelrilrn a 

b-SzAC — „„
BTCz -Gans 11:0 Góllövö: Rigó (0)

Duse (8). Gruber é& Sáros.
CsTK—SzAC hl (1:1). Góllövő; Borsos, III 

Haver (öngól)
RzFC -Hungária 2:0 (2:0). Góllövö: Molnár 

és Sárközi
Félten—URAL gtft (j^). Góllövő: Gudra és 

Zahmnrnszkv.
KTL-FSKJU íliö). Góllövö Rmk. öl. 

Üozsur (ll-|>6|) A l|. félidő 21. percében » 
közönség berontott a pályára, mire u meccs 
félbeszakadt

OTE-KSC 2:1 (t:«). Góllövö: Sági (2), IP 
Pelöcz.

Slohbe csoport.
Az l.'TSF. legyőzte h Pamutipari- » ZAC ki- 
-----  *'  *'■  ■” T Kör döntet-kapóit n Nyomdásztól, h Föv. f 

lenül végzett
Z*E  -HV»C 2:0 (1:0). Gól lövő : 

Tekeri (i l esből)
T6G-IITK 80 CM), Góllövö; 

Vltak (ll-ből). ill. Kráarl.
Víms—MFTR 3:0 |2;0). Góllövö: Bcnda 

Földes íz*  és Hcrmnnii.
l'TSE—Pamut 3:2 (1:1). Góllövö: Srandal- 

zzky I, (2). Amsler. III. Bozi é» Nagy, Az 
VTSE » 10. perdől a kiállított Ontkó nélkül 
küzdőit,

Nyomdász—ZAC 3:2 (4:1), Góllövö: Kiéin, 
Lakatot (2), Brunecker (2), il|. Pollacsck és 
Herbari.

BLK HTK 8:1 (OH). Góllövö- Gug.
Pl. ül. Varga.

PSC-FOv, Tklir 2:2 (hl). Góllövő: 
' Bakó, ill. Juhász és Stender.

Gáspár

Csapiár

és

(2).

(2).

gyi.
Szilá

111. OSZTÁLY,
Opróe csoport

VMTE—PMTK sorsdöntő csatát vívott, 
győzőit az elpgrrnláll RAFC.

Az
újra . r..................

KAFt—NTC. 3:1 (hl). Góllövő Szobonynl (2). 
Jndrich, il|. Scbwarct.

UMTE—PMTK Urt (3:1). Góllövö: Flcger, Lő- 
w|. III. Pnuvr és Nagy

PTÖrckvéa—TörökŐr 3:0 (2:0). Góllövö:
Feirhler (?». ét Kodé (ü-eihöP.

MÁV Előre—MSC li| (1:0). Góllövő: Czieg- 
Jer ,(|l. Blrksleincr

VI. bar. SC—Juta 3:3 (1iÖ). Góllövő. Harrcr 
(3), ill. Fábri, Somogyi és Szusza.

Malnky csoport
A Húsos és nz StRTC nem hirt egymással, 

nagyon lekapott a KAOE.
Gránit-K A Ói: 3:2 (3:1). Góllövö- Huss (3. 

kallót Hőből), Hegedűs, Jánosi, ill. Blschot 
d).

KTK-Dnikche 4:3 (|:1) Góllövő' Nyergei (31. 
Ádám é» llorahik. ill. Gombarcsik és Kudertw 
(3). A KTK durván Jálszofl.

Hűtős—SzRTC 3:3, Góllövö: Bírta I. Nolf 
Hitasbőlf Bnrla (öngól), ill Horoveci (2) és 
Varga.

Hátókoe*! —KEAC 3:1 (3:0). Góllövö; Lin 
eSHWL Ldrlncz, Tőrök, III. Papp H

KAC-Mrnrkül|ek 3:3 (2:9) Góllövö- Almás) 
(31. Frldvshrky (3) Hnstala (ll-esből). Illetve 
Tóbiás <2i és Kiss

NJTC—Kalapos Síi (3:0). Góllövö: Budinszkv 
II (2) és Frel. ill, Wd»z.

Springer csoport.
GydgŐll • PTBSC és as VTC, kikapott az 

1 kér. SC.
B. restvérlsrg-1. htr. SC 1:9 (9:0). Góllövö: 

Csópori (ll-ből) Bélán klállllvH
PTBSC-BBFC 4:1 (hl). Góllövö; Ondrus 

és Rajnai <3), i||. Hi«r.
UFC-LTE 2:1 (0:1). Góllövő- Szlovák (2j. 

Dl. Fancsali.
Vérhwtam-Wrta 3:t (hl). Góllővő: Berni- 

saller (2) és Bcrlnd'*.  Ili Braun (2U
KASC -BIK 2:1 (1:1), Góllövö: Korilfeld (2) 

Bi Lakatos,

„Nurmí ellen fogom megmutatni, 
hogy még a régi vagyok

Pontot adott le a P.
Ígérkezik nz l’VASC, 

LTK’^P. Remény J:|
ill Páncjél.

MTC—Rp. Egyetértés
Kinin (2), Kovács (2), ill, K|g| 6, Varga, 

IJVAM^-Vriínlá 3:0 (2:0). Góllövő: Szabó 
(81

T, EMre— VSC S;0 (tilt), Góllövö: Greifen- 
‘lein fő), Kapu és Gubacsi,

Autótar.i —RMTE 4:1 (2»0). Góllövö: Sffesík 
(21. Juhász és Kukén, ||l, Pomn,

RAG—Zsolnai 3:0 (3:0). Góllövő:
(3), (inát és Joós.

Második csoport;
Várakozásnak megtaláló eredmények, csak a 

Valéria győzelme vérallan.
Valéria- K. Törekvés 4:2 (2;!). Góllövő: Béres 

(2), Kitt (2), itt. Ringwald és Varga (11.évből).
ETC -Nzondy 3X1 (9:0). Góllövö: Urbancslk II. 

és Janusek (21
BsNME—ÜSTÉ 3:2 (2:1). Góllövö: Virág (2). 

Szegedi, 1)1. Argócs és $oh|lngcr.
ETSC—DGSE 3:1 (1:1). Góllövö: Makarles, 

Szakács (2), Kl»« (21. III. Klgol.
K. Ilwsos—P. juta lil (9:0). Góllövö: Olajkár 

IV., 111. gav.
SAÍl—Khn. VI. kér. 2:0 (0:0). Góllövö- Sióm 

5s Itelnwnlo.

(14). Góllövö' Nímelh,

4«2 (3:9), Góllövö

mondja a

l.adqumégue

Harmadik csoport.
Egv rltkaságszámbamenő győzelem: a siketek 

,5vrk óta nem győzlek.
MFOE—X, kér. FC 3;2 (1:2). Góllövö: Gu- 

gvi lla H, Madar, Molnár, ill. Stelnmüller és 
Szántó II.

A Köb, FC— PA TE meccs elmaradt,mert a 
biró későn |elent meg

NSC—VÁC 3:3 (2:1). Góllövö: Weinberger 
Í2), Lelnnlk (2), Gergits, III. Schwarcz I, II és 
Kanizsai.

MÉMOSz—X. kér. Remény 4:9 (1:1). Góllövö' 
'iirsák (2), BIczó és Pirka I (1), ill. Nagy és 
Szécsénvi.

Siketek—Rrogulslák 3:2 (0:1). Góllövö: Mol
nár (3). Ili. Kraust (21.

VII. kér. Amatőr—Cukrász 1:1 (1:0) Góllövö; 
Hriberszki, ill. Nlrsch.

Negyedik csoport.
Csupa nagy eredmény: gyenge a csoport.
Kelenvölgy—M. Textil 8:1 (5:0). Góllövő:

Csukránv (5). Horváth (2), Karikó, jll. Kiéin. 
Orv. sfii«-MrÁar Lapterjesztő 5:1 (1:8). Gól-

lövő! Gelencsér (2), Tax (2), Szlatinszky, ill 
Bökken,

B. Magyarság—B. Felsőváros 0:1 (3:0). Gól- 
lövft: Pavlinyák, Sztolarik II., Szabados (2), 
Fellner és Rácz, 111. Tóth.

Sz Juventus—Tabán 2:2 (hl), Góllövö: Ko
vács I!. Silmó II, ill. Négvas: és Pnjla.

Fllatorlgát—OFK 3:3 (hl). Góllövö. Spile- 
nyák (2). Slpszák, ill. Kozák (ll-ből) ég Voli.

VILÁGSZEMLE
KÉT GYŐZELMET ARATTAK VASÁRNAP

A BBTE-ATLÉTÁK BÉCshÍSN
Bécsből jelentik: A WAF kétnapos nemzet

közi atlétikai viadalának második napján a kö
vetkező fontosabb eredmények voltak. 900 m 
síkfutás: 1. Kovács BBTE 22.4 mp. 2. Dr. Rag- 
gamhl BBTE 22.7 mp, 3. Lultl. Argentiné. Svéd 
staféta; 1. BBTE (Szalay, Barsi, Kovács, Pajzs) 
2 p. 2. WAF 2:03.4 mp. 3. WAC 2:13 mp. Rúd 
ugrás 1. Pomajevlch, Argentína 380 cm. 2. Op- 
penheim WAC 340 em. 3. Suszter, Pozsony. A 
Gndenus vándordíját a WAF nyerte 14 ponttal 
» BBTE előtt. (10 pont.) EK.

LIGAFUTBALL bécsben
Récéből jelentik: Osztrák llgahajnokl labda

rugó mérkőzések: WSC—WACRER 3;1 (3:0). 
Admlral—Floridsdorf &.0 (3:0), Rapid—Hakoah 
2:0 (1:0).

A PRÁGAI ROHEMIANS DÖNTETLENJE 
A SPARTA ELLEN

Prágából jelentik: I. ligabajnoki labdarugó
mérkőzések: Bohemians—Sparta 2:2 (1:1), SK 
nlniji.o—Sidcnice urünn 2:1 (3:0), Viktória— 
Pllsen—Tcplitzer FK 2:0 (1:0).

X Póatás nyerte a járőr versenyt. A Kerékpá
ros Szövetség vasárnap délelőtt a bécsi ország
úton 130 km-es távon rendezte meg « hármas 
országúti járőrvcisenyt. melyet a Póstás (Nótás. 
Éles, Ritzi csapata 4 óra 23 perc és mp alatt 
nyert meg a Pőstás B, és a BSE ellen.

X A Robleahi-cnilékveraeny. A Magyar Len
gyel Egyesület f. hó Ifi én, pénteken lávcvezös 
versenyt rendez a 72 km bo*.*zu  Ditná-szaka- 
szon, Esztergom és Budapest közölt A ver
senyt unnak emlékére állandósítja a Magyar 
Lengyel Egyesület, hogy 250 évvel •jelölt fog
lalta v|s,za Sobieski János lengyel király az 
esztergomi várat n törököktől. A versenyen 
csak egvcsülctenklvüli evezősök vehetnek 
részt. DijaknI adományoznak a lengyel állam. 
Budapest közönsége és a TESz. Minden részt
vevő Sohi.-skl-emlékérmet ku|>. A nevezéseket 
felveszi és részletes felvilágosítást nyújt. Dr 
Smoliny Béla, a verseny intézője, Horgony 
csónakház, telefon 62-8-04.

X A VÁC tornászainak prágni Siker*.  A 
Makkobi világszövetség Idei rporlünnepségoil 
Prágában fnrtolln meg. Tizenhét nemzet 1200 
sportolója vett részt a játékokon, közöltük a 
magyarokul képviselő V/nd és Athlétikni Club 
tornacsapatn, nuckstcin Zoltán tanár és Will- 
ncr Ferenc dr. főtitkár vezetésével. A VÁC 
csapnia mind n húrom főversenyen résziveti 
és civillé mindháromnak első diját. E verse
nyek győztesei: Sárkány István, fírilnfcld Jó- 
zsef <’s Tmiber László Az Hiúsági versenyeken 
Fehér György és Tanher László vezérkeritek 
' VAf Icmáhrnl minden versenyük*!  győztes
ként abszolválták.

»;eptembq- 8-án meccsre késsülő „Julot" Laoomégue
nem tudom, melyik párisi pályán futok 

Nurm*  ellep . . .
lla a Szövetség ideadná Colambcn-oL p<r„e ott 
fűlnék legsahesehtam, A Pyrd»'ng-^SiÓdiu»n saj
nos. nem rekorddöntésekre való. így valószínű, 
hogy a Buffaln mellett döntünk. Ha szép jdö 
|p5, _ talán este — ha nem, ugy délután.

—- Milyen távolságon?
-r Valószínűleg ezer méteren. Szó van a há- 

ropinegyrd mérföldről is (kb. 1200 méter).
— Persze győzni akar?

Moymutatni, (iagy még mindig a régi na*  
gyök. 4 mull hólen, rossz pályán, ellenfél nJL 
kdl. eiet méteren aRg pégy másodperccel ma- 
fqdtam el világrekordomtól. Pedig még csak 
picg se szorítottam magiul. Nurml 4-én vagy 
ő-én érkezik, hogy még elég Ideje legyen meg
ismerni a pályát és „megbarátkozni" az almozz- 
(éróvgl,

„Szakértők" húszezer nézőt és Lodoymégye- 
gyázelmel jósolnak. A távolság inkább neki felel 
meg és szinte érthol'llen, hegy Ladouméffne el. 
fpgfldloHé Nurmivnl a kilométert. Valószínű, 
hogy a 2 p 23 mp-es világrekord is komoly ve
szélybe kerül más iapra tartozik azonban,

Pária, szeptember 3.
(A Hétfői Napló párisi 

nterkestlöségétöl.) Fekete 
- fehér — tgen *-  nem? 

Lesz-c Nurmí-rLadoumé- 
gue-meccs? Nem le*»1

E kérdés ugy Parisban, 
mint Finnországban any- 
nji emberi érdekel, hogy 
a párisi finn konzul nem 
sokat tétovázott, és sür» 
aüfiyíieg kór: cáfoiaioi, 
vagy megerősítést Helsin
kiből.

A válasz tagadó voll, 
A finn athlelikaj szövet

ség mit sem tud az állítólagos találkozásról, A 
polémia mér !ezár!n::k látszol!. A szenzáció e?: 
ultal is csupán hirUpi koo-a volt.

Néhány napos szendergés után mára ujrq ki
pattant a hír: „Mi itták alá a szerződést''. Erre 
már magát Ladnumégue-t kerestem fel.

„JuIqI" pem sokat változott Ipvajy ót?. Még I vájjon qthletjkqi szövetség hitele-
csak „férfiasabb” se lelt. I ^iteni fogja e a ..kiközösített'' Ladonmigue eset-

örömmel mondja: I leges uj eredményéi.
Szeptember kilencedikén, (még pontosan Körösi László

Szédületes iram — nagyvonalú 
játék Milanóban

Ambrosiana—Austria 2:1 (2:0)
elég a második találkozásra, amikor Is Bécs
ben as Ausztria legénysége kétgólos győzelem
mel a Köiépeurópai Kupa ezévi győztese Ighet. 
Mint együttes, az Ausztria játszotta a jobb 
futballt,

az egyéni teljesítmények leklntctöbcQ 
azonban az olasz Meazza ás Levratto felül

múlt mindenkit a mezőnyben.
Különösen a balszéjsö Levratto óriást telt 

jesitménye kellett kellemes meglepetést.

Már • 9. percben megsérült, de Igy le nagy 
lelkierővel végigkÜtötte a félidőt, aőt 
•■apaMnaU K araaavta mr*  ■ máaAŐllr 
ami végeredményben • győzelmet jelenti.
A 43. percben Meqzza lőtte az olasz csapa! 

vezető gólját, majd a következő pereben León 
rqlto újabb gólja 20-ás félidőt jelent. A IT. 
félidő 12. percében Spechtl szerezte meg as 
osztrákok egyetlen gólját. Klug Frigyes ki*  
tűnőén biráskodgtt%

Milano, szept. 3,
(A Hétfői Napló tudásitájának telefonjelen*  

lése.) A Középeurópai Kupa első döntő mér
kőzését Milanóban a Napóleon arénában busz- 
ezer főnyi közönség előtt vívta meg az Am*  
brosiana a bécsi Ausztriával. Körülbelül egy
forma játékerejü két együttes

siédiiietea iramú játékában gyönyörköd
hetett a közönség.

A nagyszerű és változatos kombinációk egy
mást érték, ötletek, szén lefutások és remek 
lövések fűszerezték a mindvégig magas nivón 
mozgó élvezetes mérkőzést. Mindkét félidőben 
az Ausztria volt némi fölényben, azonban a 
legkönnyebb helyzeteket is tulkombinállák a 
bécsi csatárok s fölényüket nem tudták gólokra 
váltani. Az Ambrosiana nagy támadó kedvvel 
és lendületes Játékkal Igyekezett megtörni a 
remek taktikával dolgozó nagystílű osztrák 
védelmet, de sorozatos kísérletezésük c,sak egy 
minimális gólarányu győzelemig engedte őket 
jutni. Ez a kis gólarányu győzelem aligha lesz

A második liga nyitánya
Bak TK—Nagytétény 4:2 (4:0). Góllövő: Ku

lik, Burasl és Arató (2), ill. Steiner és Hull. 
Szilnél Uláii Nagyi'-iény erősen feljött.

Etc FC—Csepel 3:1 (2:1). Góllövő: Bcreczky 
(2), Schuek, ill. Gangó. Nívós játék gyenge 
bíróval.

Vasas—V»e FC 4:0 (2:0). Góllövő: Pintér, 
Slanczl I, (11-LŐI) és Erdős (2). Fölényes 
győzelem. Erdős a jövő embere.

Az SzNFC—Váci Remény meccsre utóbb’ 
nem tudott kiállni, mert szerződései nem vol
tak rendben, A barátságost az SzNFC nyerte 
5:3 (2:1) arányban Góllövö: Szcbehelyi, Paksi, 
Rócz, Gegus, Réti, ill. Újhelyi (2) és Köbl H.

Rudatétény—Szürketaxi 3:2 (2:1). Góllövö: 
■Melicher (2) Kiss, ill. Paczolai és Varga. A 
taxisokat meglepte a Tétényiek lelkesedése.

Soroksár—Budafok 8:t (1:0). Góllövő: Má- 
téffy. Kelemen, Horváth, III. Králl (ll-ből). A 
Soroksár sokkal jobb volt.

Na, most már kérjiií szeretelteT, Nyúl Feri 
délután csakugyan kilátogatott a pályára, ahol 
azonban váratlan akadályra bukkant. Az aka
dály nem volt m(ís, mint Weisz Ágoston, a pá*  
lya egyik alkalmazottja, aki bizonyára nem is 
tudta azt, hogy ki is volt az a Nyúl Feri. 
(Állítólag ebben az időben még az FTC tagja 
volt.) Nem tudhatta, mert I

Nvul Ferinek futballclpő kölcsünzŐN 1 
iránti kérelme kereken megtagadtatok, ' 
azzal az indokolással, hogy cipő — nlnw.
Eddig van a történet. Az igazság kedvéért 

szögezzük le, hogy Nyúl Feri mégis csnk fut*  
boltozott azon a délutánon, mert a szertáros- 
klubszolga (hiába: az MTK-öltözöjének leve
gőjét szívja) boldogan nyújtotta át a vendég 
részére a kölcsöncipöt.

Befejezzük ezt a históriát, amelyhez talán 
még lösz szava az MTK-nak is, amely nem 
feledkezik meg az úttörők érdemeiről.

Az „aranycsapat1* 
tagjának jiitasma

Nyúl Ferit nem engedték 
levetkőzni az MTK-pélyán

A hála egyik legértékesebb erénye m embe
riségnek. Ez a fogalom áronban sokat vesz
tett fényéből a professzionista labdarúgás be
vezetése óta. Sok mindent hallottunk már ar 
első proílmeccs lezajlása óta, nz alább elmon
dottakra ám aligha találunk példát

Nyúl Ferire szívesen és örömmel emlékezik 
vissza a magyar sporttársi-daloin. Ugyebár, 
tudjuk róla, hogy tagja volt a: MTK híres 
.arnnycsapotunak", amelynek fénye a mai 

napig sem kopott cl Négyszer öltötte magára 
a vúlcgatollsk címeres dresszét Nvolc Év óta 
külföldön. Nizzában tartózkodott és most tért 
hnza Rhol — különösen az MTK bán — szere- 
fellel és boldog örömmel fogadták. Ezt külö
nösön hangsúlyozzuk, mert ur. MTK.klók tud- 
iák. hogy mivel tartoznak egy elvan nagy- 
múltú Játékosnak, akik éppen erekben a le
gendás időkben voltak részesei a kék-fehér 
színek dicsfényének.

No. de térjünk a tárgyra. Nyúl Feri n vi
szontlátás örömleljes napjaiban őssielalálko- 
zott Prcismann Lajossal, a kék fehérek egyik 
legrégibb vezetőjével.

— Józsi bácsi — mondotta _ délután kíné 
zok :: pályára. Szeretnék egy Ricsit öregurn- 
»on rugdalni. b» nincs kifogása ellene, Ugy e, 
kapok felszerelési?

Józsi bá‘ dlrekt megsértődött, hogy tőle 
Nyul Feri ilyen csekélységet kér Természete
sen készséggel adta beleegyezését ahhoz, hogy 
Nyul Feri aznap délután h régi otthon ven
dége legyen.

Budapesti lóversenyek 
Fillunní nyerte a Mező-dijat

A nnp eseményeiben a gróf Wenckheim is
tálló brillírozott Pillanattal, illetve Nem nem 
soM-val. Pillanat pompás harc után verte a 
nagy sulyával és szívósan védekező ’ sokáig 
nyerőnek látszó Fokost. Az újonnan bevezetett 
befutó-fogadásoknak, inár csnk gazdag oixtalé- 
kaik miatt is nagy sikerük volt. Résxlotes ered
mény a következő*

I. FUTAM: 1, gr. Szirmav S, Bácska (01 
Klimscha. 2. Dénes (10) Müller. 3. Plrto (10) 
Tuss. Fm • Gay Marika. Léhiilő, Pnlitikus, Gl- 
zalba, Forint, Napi gond ld|er, Siegljnde, V|- 
comte. Pengő, Dánia, Tol,: IO;4ó, 21, 81. 82- 
Befutó: 10:316 — II. FUTAM: 1. Issekül? Gy- 
Oempésx (6) Hála, 2. Ragyogó (3) Kollár, 3- 
Vágjad (6) Müller Fin.: Suhqncz, Kobenzl, 
Eylva, Lenke, pipiske, Csopak. Tol.: 10:01, 27, 
30, 24. Jlefutó; 10:694. — IH. FUTAM; 1, gr. 
Wenckheim 0 Nem nem sol.n (fl» Scjbal 2- 
Charles (10) Wothert, 3. Bravó (5) Csuta- Fm : 
Furcsa, Faun, Mórán. Róznablnibó G., Balzac, 
Tammur. Tolj 10ift2 20, 30. 10. Befutó; 10:674. 
IV. FUTAMi I. gr. Wínekheim D. Pillanat (21^1 
Sejbal. 2. Fokos (6) Balog, 3, Kapitány (3> 
Welszbnch és Tramp (2l Gutal holtversenyben. 
Fm : Musscl, Ijcnvetiulo. Bahieka. Tol.: 10:84, 
12, 14, 12. 11. Befutó: 10:268, — V. FUTAM: 
1. Mr. Cornrr Mura! (Ital Sejbal, 2. Chccky 
Í3) Csula. Fm : Dulcinn, Vádlóit, Balsors. Tol.: 
10:27, 13. 18. Befutó 10.85. — VI. FUTAM’ L 
Miss Maridén Arató (4) Rózsa, 2. Ríh (2) Kollár. 
3. Remek (4) Csuta. Fm.' Gilano, Suta. Alvlncz, 
Csihésr, Samnkl. Tol.: 10:67. 17. 14, 14. Befutó: 
10:263. — VII. FUTAM: 1. Szlgli N- fórum (01 
Klimscha, 2. Kolchij (21 Gntal, 3. Tróján (8) 
Esch. Fm.; Ilka Emlék, Lnbancz, Arme Greril, 
Sonncnsrhdn. N«-m baj Hona, Bltta Cyprus*  
Tol.; 10:91, 22. 17. 23. Bzfulól lOJftl.
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Egy elfelejtett emlékirat, 
amelyre nem volt válasza 
a futbalitzOvehtimeK

Mi történt a tréneriestül?! nwniorandumávol, 
amelyben orvoslást kínálnak a magyar futball 

zpnrt baja|rnf

A válqgalolt futballcsapat multesztendel ku
darcai, aorozato} balsikere nyomán elhangzot
tak az ilyenkor elmaradhatatlan mentegetőzé
sek. A végén kiderült, hogy </ felelés tényezők 
voltaképpen semmiért .sem feléidnek. Ellenben 
bűnbakot kikerült ezúttal Is taJólniok. Ezek közé 
tartoznak Ifibbek közölt a futhnlltréi)erek, aki*  
kel hivatalos helyen színién bűnbakul állítottak 
oda, mint olyanokat, akik ugyancsak bünscyédi 
hifnré.sretei n magyar futball leromlásának.

A trénertealűlel, amelynek tagjai között n 
magyar futballspoi I gyönyörű mull iának lég- 
díszesebb nevej szerepelnek, az elhangzói! igaz
talan vádakra egy pj MLSz liez címzett memo 
randutyban adta meg a tHÍIdStf. Főbben az em- 
]ckiri)|ban kijelentette az|, hogy « magyar tré
nereket sem a válogatott csapat sikertelensége 
körül, sem annak előkészítése és összeállitása 
terén semmiféle felelőmén nem terhelheti, egy
szerűen árért, mert e.t.kbr a kérdésekbe a ma 
fiyar trénerek semmiféle beleszólást nem nyer 
hettek, őket a programm kiépítésére vonatko
zóan nem kérdezték meg, szolyálqtaikgt, taná
csaikat igénybe nem vették, sőt a tarákra sem 
küldött kísérőül trénert ur MLSz.

K tcénertestütel memorandumában azután 
rendkívül ötletesen hangzó tanácsokat a<l.oll a 
jövőre vonatkozóan ur MLS m‘k. Benne foglal
tatik nz emlékiratban inimlu,, amplv h szak
ember szemszögéből tekintve, alkalmasnak lát
szik a leromlott magyar hbdarugósport újjá
élesztésére

A trénertestület a szövetségi trénerkérdés meg 
oldására, vidéki vdndorlrénerek bekapcsolására, 
a KI30K-probléma megoldására, n válogat olt 
csalit előkészttésére és össtedl/ifására, tréning 
pályák létesítésére tett többek között igen hasi' 
nps javaslatokat a; MLSvnek,

Mindenki azt hinne, hogv « futbnilszövetség 
boldog örömmel íj|t Ip tárgyalni ezekulán 'a 
trénerekkel. Nagy tévedés!

Hónapok teltek el gzófa. de a futbal|szlte 
vétség még rspk választra sem méltatta a 
futball hivatott nedu^ógusninak önzetlenül 

adott tanácsait.
„Javaslataink munkát, gondol, kitartó igyeke 

zetet jelentenek Erre a munkára szívesen ajánl
jak fel testületünk tagjainak tudását, tehetségét 
rs energiáját — írig emlékiratában a tréner 
tpsijiipi aiqfilfjége. £• ej-r.. <>; önzc'-ten fetajá::!- 
kozásra nem kapott választ a teslület. Ellenben 
mPgszü|e|plt egy zavaros, korcs idea, amelynek 
a vidékiek részéről történő elfogadásét sem 
tudta.az MLSz gmantálni. Ez az öllel a vándor 
1réner»é.gra vonal kozott és három hónapra nyúj
tót volna qlkalpiat q trénereknek arra, hogy ha 
romi munka mellett 20Q pengőket keressenek, 
apélkiil, hogy r/zel megoldást nyert volna a: 
a ntlfiy kérdés, amely a fythallsport minden té
nyezőjének oly sok gopdot okoz. A magyar tré
nerek ezt a háromhónapi,s angazsinánt nem Is 
vállalhatják, mert ezzel esetleg éves külföldi 
szerződéstől esnek el.

Erre az elfelejted memorandumra hívjuk fe| 
az illytékcsck figyelnél,

HALLOTTA?...
>«ihogy a tulnwgas hgüwtségi tagdíjat fizető 

pesti anwtőrpgyesülctrk nem lelkesednek, túlsá
gosan a pazar és H darab százasba került dol
gozószobáért, umellyel a BLASZ lojális főtit
kára az amatőregyesiilelek költségére meglepte 
elnökéit Zsamóerayl.

•.. hogy az sem tudta fellolkesitenl az 
amatőrtábori, hogy Kraunz tűmön luxuaklvltelii 
garnitúrája, amely meleg Interlcurré varrt’ 
zeolta Zaariióezay szobáját, „cink" feleannyiba 
került, mint az Ml AZ e'llökl W<ll>ÍJ«-

...hogy az FTC hírlikai versenyén, a tri
bünön gy?rmekját"?óté? volt a kösönség és sz 
atléták legnagyobb örömére.

,.. hogy a Hungária berkeiben Igen örülnek 
<>eh Matyi visszatéréséhez. Az egyik fődrukker 
például megígérte, hogy a visszatérés örömére 
paMgősvRMorát ad.

... hogy Szász Magdat sokan húzzák azzal, 
hogy nehezen nyert bajnokságot, mert csak 
másodszori úszás után adományozták neki a 
bajnoki ylmet. Magda olyan könnyen ússza 
egyébként a 200 métert, hogy ez neki nem volt 
probléma.

... hogy Mezey Ferit, a zMTR Halai melluszó- 
ját itthon felejtették a főiskolai világbajnok*  
Ságról.

... hogy Halta Kefer, a jeles müugrólréner, 
eltávozása előtt tiszteletére bucsuvacsorát ren
deleti a MUSZ. Kefer fájó szívvel távozott, de 
><ii|ugró|nk Is nehezen váltak el trénerüktől.

• • • hogy Homonnal Sunyit érte az olasz túrán 
a Irgnagyobb, de egyben a legkellemesebb meg- 
tepelétl ■ aaép olasz lányok helyeit a római 
gyorsvonatnál egy Ismerős hölgy fogadtat a 
felesége. Négy éy előtt la itt voltak.

• •-hogy Marhán Tibor európahajnokl győ
zelmének legjobban az FTC hölgyszakosztólyn 
ürült, A hrénrrnrk moat a versenyzők drukkol
tak és nem megfordítva. De ezúttal eredménnyel.

...hogy ■ jó Kuglcr bácsi vlzazavonulása 
Igen soknak fájdalmas. Mégsem nélkülözhető 
oly könnyen egy öreg uszóseakértfl.
lúló' h°Ry *4Íny* Gyurka Újpest felé orlen-

< * * huny a futballcsapat megérkezésekor egyik 
futballdrukkerllnk a perrnnon sétált égy hala) 
’»as csokorral a kezében. A csapat vezetői el 
'o|tak ragadtatva a figyelmességtől. De kid?- 
*uJk hogy a figyelem a drukker ugyanakkor 
érkezett feleségének szólt.

X Országos rlkkancs-filtóverseny Székes
fehérvárott. Szeptember 8-án délben országos 
rikkancs-futóversenyt rendez Székcsfchérvá 
rótt a Dunántúli Hirlaplerjcsztő Vállalat. A 
résztvevők u’ onafa a városon keresztül, 1206 
méteres távon vezet, 10 kg-os ujságköleggel

A magyar főiskolai úszók 
mindannyian döntőbe kerültek 

a torinói világbajnokságon
Torino, szeptember 3.

(A Hét föl Napló ludóstlájának telefonjelon- 
láse.) Vasárnap volt a főiskolai világbajnoksá
gok ünnepélyes megnyitása. A hatalmas Mus- 
soltnl-stadlon Vfllóságos zászlóerdőbe öltözött. 
A résztvevő 32 nemzet színes öHözéktl csapa
tai ábécé sorrendben vonultak fel. A magya
rokat a közönség felállással és hosszantartó 
tanssal üdvözölte.

Olaszország és Németország futbaBmérkő- 
féfie s? Olaszpk 3;j f?,;l) arányú győzőimével 
végződött. Az uszóversenyek során a magyar

Bécsben 40.000 „
nnytiaQQn suu.uuu a futball évadnyitóién

Slndelart és Bindert Is „szipkázzák' a Iranciák
Bécs, szoptombrr 3.

ÍA Hétfői Napló bécsi szerkesztőségétől.) Az 
osztrák fulhnllszövptsóg legutóbbi ülésén hatá
rozatot hozott me|y szerint minden olyan jóié- 
kos, aki kíilföjdi menedzserrel akpr tárgyalni 
szerződés céljából és minden olyan egyesület, 
aki külföldre való jálékospladás ügyéhen óhajt 
tárgyalásokat folytatni, ezt köteles előzőjeg be
jelenteni a szövetségnek. Indokolt esetekben a 
szövetségnek joga van ellenőrző felügyeletet 
gyakorolni a tárgyalásokon. Ennek a lialáro- 
zulunk érdekre okai vannak. A párisi fíacing 
Clyb sikerét, pinelynpk — mint ismeretes -—, 
sikerült leszerződialnje Híd ént, n csodukapust, 
nyilván több frnnpia egyesület megirigyelte és 
|elenleg egy sereg frnnc'a menedzser tartózko
dik Bécsben. akik mind játékosokat akarnak 
Vásárolni. A franciák állítólag „kész listával" 
löllek ós a legnagyobb titokban tárgyaltak, 
senki sem tudta pontosan kivel, de beavatott 
körökben az| hirreztalik, hogv

elsősorban .Slnddarf, « „Mm| Iskola" pro- 
fes-Sporál és Bindert, a Rapid múlt sic- 
zónban feltűnt gólkirályát szerelnék clsaip- 

káznl.
Ennek hírét véve, az osztrák sportlapok kon- 
pepfrlkus támadási Intézlek a „sötétben dol
gozó" szlpkázók ellen é« erélyes lépéseket kö 
feleltek a szövetségtől, 11 m elv végül kénytelen 
volt engedni a sorozatos támadásoknak és meg
hozta a fenlemlitell határozatot. Megjegyzendő, 
hogy a lapok ezt a határozatot nem tartják ki
elégítőnek és most art követelik, hagy a S;övet‘ 
\éq egyelőre ne engedélyezzen semmiféle játé- 
kos-átlfjüizaldst a külföldnek

Hídon utál) Sfndelar elvesztése olypn csapás 
lenne, amit még >1 , Wunderinannsehoft" is csuk 
nehezen tudna kiheverni ós érért érthető a bécsi 
sporhnjtó izgalma, viszont mégis kérdés marad, 
szabad és tanácsos-e enn.vira korlátozni a játé
kosok egyéni sznba<l»ágát. ami teljes vlkcdvei- 
|ene<|ést es az ambíció elveszlésct vonhatja 
mega pián.

★
A turlni diákversenyekre a bécsi WAC ne. 

vezui akaila Binnert. a kiváló allélát. aki már 
annyi dicsőséget szerzett nz osztrák színeknek. 
A horogkereszles érzelmeiről ismert fla|al nllétp 
pz egyesület legnagyobb meglepetésére kijelen- 
|e|fe, hogy Turtnban csak német színekben haj 
lazult Indulni. A WAC jelentést lelt erről az 
atlétikai szövetségnek, amalvnek elnöksége maga 
elé idézte Binnrrl- hogy felvilágosítási kórjen 
föle, mire az itt is nyíltan ki jelentette, hogy 
Csak Németország színeiben hajlandó starthoz.

Az Evezősszövetség nem költötte ei 
más sportágak pénzét...

A mesék világába tartozik a 100.000 pengős deficit
ÁZ Europa/bnjuokság utóhullámai még min

dig pem csendesijltek el. A versenyelőtli szél
csend már magában hordozta az ellentétük 
viharát és csak a haznflasság ós sportszereiét 
volt nz, amely a. bajnokság befejezéséig féken 
tartotta az indulatokat. A verseny idén azon
ban ducóra annak, hogy ez az. Európabaj 
nokiág a magyar sportnak kólvégtelenül ha
talmas diadalát jelentette — a Szendev-ügy 
állal túlfűtött atmoszférában kirobbantak az 
ellentétek, A két nagy egyesületünk győzelmi 
torra ült össze, ahol ünnepelték, dicsérték 
nagyon megérdemelten a pompás győzelme
ket kiharcoló evezőseinket t- és szidták nem 
egészen megérdemelten a Szövetséget ó» un
unk veselöii. Megvádolták egyesok a Szövet’ 
sógel, hogy könnyelműim báni a — más pén
zével, a többi sportág, a magyar sport pénzé
vel , •. Megvádolták őket sporlbeli rendezési 
hibákkal és rendezési szemfényveszlósekkcl. 
‘dp sorozták a budafoki borkóstolót, a lelkek 
békéjének a felborllását Is terhűkre írták ós 
végül kijelentették, hogy az evezéshez érlő 
emberek kellenének a Magyar Evezős Szövet- 
'ág éldre és azoknak, akik eddig inlézték a 
dolgokat, sürgősen távozniuk kelll...

Nagy hírlapi csaták keletkeztek n győzelmi 
lor plán és a nyilatkozatok tömegei köveitek 
egymást. Áronban ereknek a nyilalkozaloknak 
többnyire személyi élük volt, egyik sem vilá- 
gi|nl| rá a dolgok lényegére és a sportról egé
szen megfoledker.lek.

A két nagv egyesület és a Szövetség közötti 
harc nem újkeletű. Már akkor o|t akarták 
hagyni a MESr-l, amikor a csepeli Dunaág 
helyeit a margitszigeti pálya mellett döntöt
tek, Hogy ez a választói mennyire helyes 
volt, azt bizonyítja a három Európa-blljnok- 
ság. Nem valószínű, hogy állóvizén is elhódí
totta volna a nyolcasunk az első helyet a ta

sz.lnek képvlsrlől valamennyien a döntőbe ju
tottak, Az 50 m-e« gyorsuszás első előfutamá
ban Székely 24.7 mp-cel, a 3. előfutamban 
Cslk 27.2 mp-eel győzött- Vannle a második 
előfutamban 27.3 mp-cel második lelt.

A 100 ni-es hátiiszás előfutamában Hlrskey 
I p. 17 mp- rcl győzött. A 100 m-es gyors*  
úszásban lengyel 5 p. 21.1 mp.-ccl, Abal-Nemcs 
pedig 5 p. 25-1 mp.-rel nyerte előfutamát. Sza
bados a második előfutamban harmadik he
lyen égzelt. A magyar .tzlpólózókra hétfőn ke
rül a sor.

állni. A szövplség erre nem adott engedélyi 
Itiimpruek és h legszívesebben szeretné az egész 
ügyet eltussolni, amit azonban tekilitetiel arra, 
hogv nz| h baloldali sajtó állandóan napirenden 
larljp, valószínűleg nem lehet és ha sokszoros 
osztrák bajnok mégis bevá’ija fenyegetését ós 
német színekben áll starthoz Toriéban, ugy 
disrkvaliflkálása elkerülhetetlen lesz,

Ugyancsak politikai alapon még súlyosabb 
fegvelemsérlésl követelt el a legrégibb evezős- 
egyesület, a hireg linzi ^Viking. Ismeretes, hogy 
Németország és Ausztria közölt csendes sport
bojkott ál! feni) ós emiatt a szövetség nem en
gedélyezte, hogy a Wiking nyolcasa indul Ion 
a pár héttel ezelőtt megtartott bajor regattán. 
A szövetség engedélye hiányában a linziek ki- 
utazási engedélyt som kaptak (osztrák állam
polgár m« csak klulazási vízummal lépheli át a 
német határt), ami azonban nem nagyon za
varta a Wiking legénységét, amely kapta magát 
és éjszaka titokban fclcsónakózlnk a Dunán 
Pássauig, ahol aztán dacára a »iar|li|alomnak. 
resztvettek a regattán.

♦
Az Ausztria—Ambroslana-mdrkőzé’ről azzal 

egyidejűleg a kedvelt osztrák rádióspeaker: 
Qchmieger professzor konferanszit akarta továb
bítani n fíaung. Mikor ezt a vasáimm Bécsben 
bajnoki nutrközísokét játszó egyosütelek meg- 
tudták, azonnal küldöttséget menesztettek a sző. 
vétséghez és a rá(|ióleadás betiltását követeltek, 
különben veszé|vc?'ftve lállák az egész vasár- 
napi hevclfli. Minden iogtöil fel leheted ugyanis 
lélelezni. hogy a közönség legnagyobb része a 
inilanói ütközetre kiváncsi és azt lakásán vagy 
a kavéhúzglthnn hallgatja végig qhelveH, hogy 
kfmennp a pályákra. A szövetség cnerdell nz 
Indokolt kérésnek és intózkedett h Rpvagnál, 
hogy Schmlegar beszámojó'át először gnimofón- 
temezekre vegyék fel és psak este hét órakor 
|ovábbi|sák

★

Az osztrák liga mull heti megmiHő mérkőzé
seit összesen iO.OOO főnyi közönség nézte végig, 
pmj bécsi vjszonylaibmi nem lulmagas szim. 
Ezzel kapcsolatban érdekes megemliteni, hogy 
ugyancsak t? mull bélen voltak Angliában az 
cbő őszi ligpmérkőjiósek, amelyeknek összesen 
700,0(10 főyyi közönségük volt, Legtöbben nz 
Arsenal—Birnfngliíim (l:1l küzdidinét nézték 
végig, ahol 6,5 000 fizető néző volt, Az IJverlop 
-reXyest Bromwich Albion-mérkőzésen nagy ün
neplésben részesítették Dixie Datit, az Hverton 
híres középcsalárál. aki ezci) a mérkőzésen ju
bilált mint gólkirály, háromszázndik góljával-

Andor I,eun.

vakhoz, állóvizekhez szokott olasz és egyéb 
kiváló képességű együttesek elől. Amilyen fpl- 
hecgülhetotlen propaganda volt a szige| mel
leit rendeseit verseny uz evezés szumpouljú*  
hói, annyira nem volt volna tudomást róla a 
nagyközönség, ha a nehezan mcgközelithe|6 
csepeli ágban rendezik, lit kh. 10—12.000 
pengő vqlt a bevétel, oU az egyharmadH sem 
lett volna.

Az Európn-balnoksúg megrendezéséhez Bel- 
grádban leginkább a kél vezető egyesületünk 
ragaszkodón Mmdpnki tudta, hogy ez renge
teg pénzlie kerül, de tenkisem volt ellene, 
mert csnk 11 sportdicsősógol tartotta mindenki 
szem előli. Hogv mngérle-e, sporlazampoiiihó! 
a nagy kiadóst, a Nemzetek Dija, nem vitai*  
juk. de hogy sokat érő propaganda volt ez a 
világesemény, azt mindenkinek el kell Ismer, 
lile

Nem áll fenn az sem, hogy 100 000 pengő 
a deficit és hogy ezt az OTT nak kell 

fedeznie ■ többi sportáguk kóráru.
Az OJ'P 10 000 pengővel jártill hozzá nz 
Európn bajnokság rcndezéséhflz, pz| nz össze*  
get pedig eddig minden évben mrgkapla P 
MESz

Az állam, a főváron, a bankok éa nagy
vállalatok kb. 70.000 pengőt adtak és őz 
az ö&szeg fedezi a versenyzők é» a hajók 

utazást és szállítási kiadásait
(10 000 pengő kölesönt vett fe! még a Szövet
ség és orra lekölöllv az OTT.tói járó három 
évi segédyt. Ez a kölcsön a rendezési költsé
gekre ment és ebben szerepel az újonnan fel
épített hatalmas garázs és a Ürüli viilhán 
rendhehorá»ának a költsége Is

Ha heáliiljuk még a bevételt Is as adatok 
kőié, akkor tteilrtn láthalja mindenki, 
hogy a százezer pengőn deflelt humbug é« 
hogy a többi sportág az Európa bajnok-

«= télil szalámit 
kitué göt be rudakban kg.-kénl8 iwntfö 50 
fillér Árban hóihoz sválliL Vidékre után*  
vtöítuL bérmenlve: tí kg. os poat a cso
magok bán. PEUTÍiC’H MANÓ Budapest,
III., Raktár utca 5.

ság megrendezése miatt egy fillérrel sem 
károsodott.

A budafoki borplncébon történt vendéglátás 
nem került pénzébe a ME8z-nek. Az ott fel
szolgált italokat az állítmi Borpince igazgató, 
ságit dljlultmul engedte át a külföldi delegátu
sokra és hírlapírókra való tekintettel. Sokan 
teltek célzást arra, hogy a spanyolok meg
érték e, a húszezer pengőt. ’<em húszat, csak 
lizet kaptak, de uzl khiu érdemelték meg, 
mini ahogy a Pannónia sem érdemelte meg a. 
költségeket, amikor Spanyolországban az 
utolsók között végzell.

Támadják, ülik, vádolják n MESz vezetősé
gét és a harcban a jogtalan fegyverektől sem 
riadnak vissza. Ez a harcmodor pedig ugy 
érezzük, nem méltó a nemes Iradiciókbán tej” 
lődött úri sporlághoz. Hozzá nem értéssel vá
dolják az elnököl, aki valamikor a híres 
„aranynégyes vezérevezőse voll, az igazgatót 
és főtitkárt, akik mindannyian sokat szerepelt 
régi evezősök. Ha ez a szellem meghonosodna 
ti magyar evezős sportban, akkor a vezetők 
sohasem tudnának szivvel-lé|ckliel dolgozni M 
evezős sport szebb jövője érdekében.

Füleky József.

Szeptember elsején be
zárták a berlini stadiont, 
hogy megkezdhessék 
az olimpiai átalakításokat

Berlin, szeptember 3.
(A Hétfői Napló berlini szerkesztőségétől.) 

A nyári sportévad befejezése ulán, szeptember 
hónap első napján az általános használat elől 
lezárták a grüneipaldt stadion kapuját. A zárt 
kHpu mögött nyomban megkezdték h stadion 
átalakításának munkálatait, hogy az 1936. év. 
b"n Berlinben rendezendő olimpiai játékok 
tnindont rendben talél|unnk a herjinl stadion- 
hun, Maguk az átalakítási munkálatok előre
láthatóan másfél esztendő múltán befejeződ
nek.

A legfontosabb változás, hogy
elveseik a kerékpárpályát és a futópályát 
41)0 méterre rövidítik ineg. hogy az Így 
nyert területen 40.000 nézőnek rézmálja- 

nak iitőhel.vet.
EUíitlik a mai usxópálya is, amelyet a keleti 
egyenesbe tvlcpitenck át.

X Hétfőn este a Beln'lonlniii Ollveyrn portu
gál világbajnok is birkózni fog. Vasárnap a 
birkózó világturné küzd mei háromezer néző 
előtt zajlottak le, Itepdkivül durva keretek kö
zölt zajlóit le a belga Tihermont összecsapás.1 
az aradi liundorsdorlTiil. akii három perc alatt 
tussolt. Majd Jaago. a birkózód födelein .s az 
Óriási brazíliai nénid Sachs gehasljan lépett 
ppróndra. Jaagol a jelenlévő amerikai mened
zserek nvonihn leszerződtellék hosszabb ame
rikai turnéra. Hétfőn este Olivcyra portugál 
világbajnok Rohalzeg cseh birkózóval kerül 
össze.

X Nlels Bukh világhírű dán tornászai Ma- 
-yarorsrágon. Mipl ismeretes, Niels llykh ol- 
liTU|d dán loslnevelésj főiskolai Igazgató, az 
ő hlrnevos férfi, es liö|gv-lornászc.sapa|ával 
szeptember 30-ától október 15-ig nagyszabású 
testnevelési bemutatót rendez az ország szá*  
mos nagyobb városaiban. Jellemző nemes 
gondolkodására, hogv az előadások jövedel
meit a kormányzón^ nyomorenyhitö akció
jára és af Újságírók Nyugdíjalapja javára 
ajánlóim fel, A'világhírű tornászcsapul 25 tag
ból all és saját uniójukon érkeznek Mugyur- 
országra. Először szeptember .30 án Sopronban 
lartnnak előadási, innen oklóher J-én Kapos
várra, október 2 ón Pécsre, eklóber 3 án Sze
gedre, október 4-én Kecskemétre, október 
■5-én Bmiapestre, október 7-én Székesfehér
várra. október 8-án ismét Budapestre, októ
ber 10-én Miskolcra, október ll.én Nyíregy
házára. október 12-ép Dcbrecenla?, október 
|3.ón Szolnokra, október 14.én Ceglédre és 
végÜJ *,klób«r  1.5 én iSmé| Buditpeshu vezet 
üljük. A bomulatókni Budapestem, a Z<ne- 
akadémia nagytermében, mig vidékei) mindf*  
n(itt a városi színházban tartják,

X Felhlváa az autó, és motortutajdonosokhoz. 
A MOVE országos elnöksége a KMAC-cal együt
tesen felkéri az autó és motorlulajdonosokat, 
hogy a szeplember lO.én rendezendő országos 
esi Hugi illán leljen száminnl ré.sztvenpi szives- 
kedjenek. A beérkezés után az összes résztve
vők elvonulnak Scrédi Ju.szlinián hercegprímás 
elölt, aki mogóldÍN u gépjármüveket, Nevezési 
díj személvenként 5 pengő.

X Jól alkrrült a gvőr| autósok csiliugturája. 
Győrből jelentik: A Győri Automobil és Motor- 
Club vasárnap rendezte csillagtiirájál, melynek 
sikerét igazolja, hogy IM gépjármű S00 sze
méllyel érkezeit (igörbe A cshlagturán svájci és 
os/trák versenyzők is részlvelltk.

X (tarden Parfy n svájci autómobllisták 
liszlrlcférc. A Királyi Magyar Aulómobil Club 
meghíváséra, a svájci aulóinobi1 klubok tag
lal mngyarorsriigi liiraulal rendeznek, mely
nek Ii ngvac szakaszét a KMAC rendezi. Több 
mim 89 rószlvovő jelentette be részi vételét, A 
Inra Ausztrián. Wienen kérésziül vezet Ma
gyarországra és Budapest kétszeri érintésével 
tekintik meg a vendégek Magyarország szép
ségeit A KIráhl Magyar Aulómobil Club ez- 
utón hívta meg tagjait és a budapesti auló- 
mohllislókal. hogy vasárnap délulón 17—18 
óra között a fogadtalásnál a bécsi üli vámnál. 

Ia Zsófia sétahajón este H órai Indulással és 
sxeplember 4-én délután a Elóris marailtzi. 
gall nikrásidólmn rendezendő Gardcn Partvis 
jelenjenek meg minél nagyobb számban.
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T A leány, egy szemernyit csalódon tán 
hogy nem vevő áll előtte. De a fiú oiy ke:l 
Jnululja hal neki a jobb oldalról kanyarodó 
♦i's képű és csinos. Élénken magyarázva, 
folyosót.

— Amolt, annak végében — mondja ba
rátságosan.

Zenlay Béla most itt áll a nagy Music- 
Jtaii szinpadmögotti világában, l'gy érzi 
magát kissé, mini az el tévedi gyermek. 
Kékzubbonyos munkások óriási kulisszákat 
tologatnak, Emilt egész technikai felké
szültséggel, lépcsőpiramisokat építenek üsz
őre. Az egyik fordulónál lieleütközik egy 
flill'erdiszcs trikóba „levetkőzött" görlbe. 
Halk nevelést hall maga körül. Emill egy 
sor ajtó. Az egyik félig nyitva. Benéz. Üres, j 
iígy tűzoltó sélál el mellette. Megint egy 
ejtő. Kis rés nyílva. Egv asztalt lát. Elölte 
egy feistetfarcu férfi. ÍJgy rémlik Bélának, 
hogy az amerikai excenlric-láncos lehet.

Tovább megy. Egy rendőr megállítja! — 
Jlov'i? Erre idegeneknek tilos a bemenet.

— De kérem, én Glória bandához me
gyek. — Béla naivul mondja és ugv bizony
kodik, mintha ez a magyarázat elég lenne 
• hhoz, hogy rögtön kinyíljék egy ajtó.

Szigorú utasításunk van, nem engedhe
tünk l>e senkit — erélycskedik most a 
rendőr.

— A művésznő külön hivott — ellenke- 
fcik most Zentay. — Két nap előtt a futball
meccsen beszéltem vele. Én az „Astoria" 
centere vagyok.

— Oh, c'est ca, le Zeniéji — örvendezik 
B rendőr. Már nyújtja is kezét Béla felé. 
►— örvendek nagyon. Már gyakran láttam 
magát játszani, ép két hét elölt is, mikor 
Inspekción voltam a Saint Quent-i pályán. I

I oersze, igy „civilben" nem Ismertem meg 
I ingát rögtön ...

És udvariasan, most már ő mulatja meg 
Bélának, Glória öltözőjének ajtaját.

Mire a futballista ide jutóit, kissé meg
torpant De csak egy fél percig. Azután 
szinte lulhangosan követelő erélyességgel — 
mint ha ezzel a mozdulattal akarná elfogó- 
dotlságát íepiezni — bekopogott.

„Entrez" — kiáltott egy hang.
Béla benyit a szobába. Hirtelen, nagy 

fehér világosság kápráztatja el. Ez a vakító 
világosság a falakat teljesen, körben és ma
gasságban beborító tükrükből verődik ki, 
melyekben hatványozottan törik meg aj 
mennyezet négy sarkáról lecsüngő kristály
ámpolnák fénye.

Furcsa varázslók ezek a tükrök. Elrajzol
ják a szobát, mint ha végtelenné nyúlna. 
Megduplázzák az ajtókat. Sokszorosítják az 
embereket. Hányán vannak itt?

Zenlay Béla sok férfit lát, sok nőt is. 
Meg egy magas, szőke fiút, Egészen hozzá 
hasonlót.

— Ah.... Monsieur Zentav ...
Béla feleszmél a kábulatból. Most kezd 

orientálódni. Tőle balra, egv üveglapos 
asztalka elölt ül*  Glória. Körülötte még két 
ur, meg egy hölgy. Közelben áll egy egy
szerűbb nő, kezében tartva a táncosnő 
levetett ruháját...

— Jöjjön közelebb, kedves, hogy fel
keres.

De hangjában nincs semmi melegség. 
Csak a nagyvilági dáma udvariassága, aki 
most a társadalmi szabályok szerint bemu
tatja őt a többieknek. — Foglaljon helyei 
— mutat tgv Zsáiiiolyfé'éic.

Béla valami bókfélét mormog. De a
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Gál György

táncosnő alig hallja. Tovább beszél a két 
férfihez.

Elég jóképiiek — állapítja meg Zentay. 
L’gy érzi, hogy ő nem az, hogy Ő itt kicsit 
félszeg és nevetséges.

Glória tovább csicsereg. Hideg kedvesség
gel üdvözöl megint egy újonnan belépő 
urat. Közben az előtte levő dobozból ki
vesz egy csokoládébonbont, azt majszoija 
Néha felkacag. De Zentay Bélához alig 
léved tekintete.

— Miért jöttem ide? —- töprehg a flu 
most magában.

Már csak azon van, hogy mielőbb künn 
legyen. Igyekszik közömbös arcot vágni. 
De közben élesen rajzolja be emlékébe ezl 
a tükörfényes kalitkát. A halványkék se 
lyem díványt, melynek egyik sarkábun, a 
sok tarka párna tetején, egy édes Lenci 
baba mosolyog. Igen, erre is fog emlé 
kezűi. Mi van még itt? Az egyik alacsony 
asztalkán, egy óriási, vörös szegfűkkel teli 
kosár. Még arrébb, egy lila dobozból k» 
kandikáló nagy pármai ibolyacsokor, ügy
látszik, most hozhattak. Meg egy másik 
asztalkán, Glória fényképei mellett egy 
karcsú vázából kihajló orchidea-ág. Meg ... 
maga Glória, aki most rettenetes messze, 
távol van tőle. Egész idegen. Elérhetetlen 
Glória, aki most egy régi kinai bronzdoboz
ból cigarettát kínál sorba, óh, őt se felejti 
ki. De alig néz reá. Glória, aki itt ül vö
rös-selyem aranybrokátos kánonéban, mely 
alól meztelenül bújnak elő barna hosszú 
lábszárai. Glória, aki apró aranyszandá 
lókba csúsztatta lábait, melyekből kikandi 
kálnak vörösre festett körmei.

Tíz vörös gyöngyszem . - - Róla szemei rá- 
tapadnak.

— Hölgyeim, uraim volt szerencsém — 
tessékeli ki a táncosnő a látogatóit. Már ké
szülődnöm kell a nagy tablóra. Au Revoir.

Béla nem emlékszik pontosain, hogy ke
rült ki. Érezte, hogv Glória kezet nyúj
tott. De azután gépiesen követte a többieket. 
Végül megint a helyén találta magát,, a 
nézőtéren.

De a színpadon egymást kővető ragyogó, 
színes, muzsikás képek, felhőszerüen sik
lottak előtte. Nem jutottak be az értelméig. 
Később, ha eszébe jutott ez az alhambrai 
est, egyedül csak a táncosnőre emlékezett 
A „Kubai Nőre", meg a második számára, 
a „Rabszolganő táncára". Ahol egy pom
pás fejedelmi udvarban, Glória mint meg
alázott rabszolganő fetreng a zsarnok lábai 
előtt. OH vonaglik, barna testének majd
nem teljes meztelenségében, alázatosan. Mig 
azután lázadozva felszabadítva diadalmas 
örömtáncban izzik ...

*
Éjfél körül járt, amikor Zentay Béla elő

adás után künn találta magát a „Piacé de 
la République-en. Szeme égett, ajka száraz 
volt. Mintha lázas lenne. Rosszkedvűen 
állt meg a téren. Megalázódnak érezte 
magát. Hová leU az esti fütyürésző vidám 
sága? Szidta önmagát. Tulajdon kép őrült 
ség. Hát mi a csudát várt ettől a találk.o 
zástól? — Semmit. — Hát mH gondoltam 
én szamár? Hogy ez a gyönyörű nö poni 
engem vár? A nyakamba fog ugrani? Sze 
rclmet vall?... Eh, nem gondolok többel 
rá. El van intézve.

De érezte, hogy most nem fűd még haza
menni. Odaálll az autóbuszmegálló elé. 
Leszakított egy sorszámot. Várt. Egy, két, 
három zöld kocsi prüsszögött el elölte.

— Mit állok itt? Hova akarok menni?... 
Mindegy, no...

Felszállt az egyik kocsira. „Nofre Dame 
de Lorelte... Piacé Pigalle... — olvasta az 
útjelző táblán. Ép jó. gondolta. Halványan 
emlékezett, hogy a Pince Pigalle-ból nyílik 
a Rue Fontaine. Ott voltak vagy kétszer a 
fiukkal. „Harry's Bar"-nak hívják, jutott 
most eszébe. Igen, egész jó tipp. Oda fog 
menni. Sportfiuk járnak oda. Tulán talál
kozik valami ismerőssel.

Mégh csak fájt valami belül. Most rossz 
egyedül lenni... A végállomáson kiszállt.. 
Jól jöttem, nézett körül. Tényleg, ide a 
térbe torkolt be a Rue Fontaine. A késő, 
éjjeli órák dacára, nyüzsgő, élénk volt erre 
az élei. Villanyreklámok rikoltó vörös 
betűkkel rajzolták az égbe, a közeli mula
tók neveit'. Olcsó kis nők némán kínálták 
e nagy vásárban elértéktelenedett szerelmi 
portékájukat Férfiak suttogva ajánlgatlak 
‘zenzációt ígérő attrakciókat...

Zentav Béla nrm nézett se Jobbra, se 
bnlra. Mint akinek most már sietős az útja,

egyenesen a „Ilary's Bar" felé tartott. Né
hány perc múlva benyitott. Jókora füst 
voit a kis helyiségben. A bárpult előtti ma
gas székeken, csupa égési fiatalember ült 
Páris dzsungeljének néhány tipikus pél
dánya. Zentay Béla körülnézett. Nem tá
lált ismerőst. De azért leült egy asztalhoz. 
Feketekávét és egy likőrt rendelt.

— Még csak a cigány hiányzik és adha
tom a busuló legényt — gondolta keserű 
humorral.

A szomszéd asztal mellől, egv festett képű 
szőke leányarc figyelte őt. Látszott, hogy 
szívesen átülne a magányos fiúhoz.

— Ez, vagy egy másik — futott át Bélán 
a dac. És épp azon volt, hogy átszól a 
lánynak, amikor valaki megállt előtte.

— Hát ez a sporlfegyelem? Inni jársz 
éjjelenként? Mac 0‘Nell volt, a tréner. Béla, 
mint egy rajlacsipett rossz gyerek, elvörö
södött a szőke haja tövéig.

— Nelli bácsi — (igy becézték a fiuk az 
öreget) — Isten bizony nem ittam. Szín
házban voltam csak, és még egy kicsit ide
lógtam ...

— Butább vagy mint gondoltam — dü- 
hösködött a tréner. Mit csavarogsz itt éj
jel? Először is: aludnod kell. Másodszor pe
dig jobb lesz, ha kissé vigyázol. A vasár
napi hecc nem volt neked elég figyelmezte
tés? Nem tudod elképzelni, hogy vannak, 
akik „utaznak" rád? Mars, haza.

Szólt a pincérnek. Kifizette Béla feketé
jét, meg a likőrt s együtt mentek ki. Mac 
0‘Nell intett egy taxinak. Beülhette Zenlayt, 
aki most nem volt „csodacsatár*.  csak egy 
megdorgált, szomorú kisfiú. Az öreg tré
ner. még behaiolt az autóba, alvás mór. 
dulattal, szorosabbra fogta Béla nyakán a 
sálat és enyhén arculcsapta. Rácsukta 
Bélára a kocsi ajtaját. És bemondta a fiú 
cimét a soíTőrnek. Azután, még egy percre 
bekopogott az ablakon: — Te, azután pon
tosan künn legyél pénteken a tréningen...

Nézett az autó után. Szerelte ezt a ked
ves, becsületes gyereket, kinek nagy fut*  
balltehelségét, néhány év előtt ő fedezte fel. 
amikor Budapesten, a „Pannónia" csapa
tát vezette be a kerek labda titkaiba . Most*  
örömmel látta viszont itt Párisban; meg ta
lán neki is volt némi része abban, hogy a 
„csodacsatár" az „Astoriához került. Mac 
0‘Nell törödött a fiaival. Most is, fökép 
Béla miatt csavargóit itt az éjszakában, Hig- 
ginsre vadászva. Tudta, hogy az amerikai 
gyakran jár ezen a tájon és a „Harry's 
Barnák*  egyik törzsvendége. A múltkori 
csekk-jelenet óla gyanús volt neki Hig- 
gins. Sejtette, hogy a vasárnapi „esetben" 
az ő keze lehetett benne.

De ma este Higgins nem mutatkozott a 
láthatáron. És Mac O‘Nell, az öreg agg
legény baktatott hazafelé, a közeli Rue de 
DouaJ-beli magányos lakásába.

NEGYEDIK FEJEZET
A „Saturnus-KInb0 ülése

— Zentay, maga egészen megváltozott né
hány nap óta. Oly komoly és szótalan. Még 
fütyülni se hallom — mondta Dagmar Arne- 
sen.

— No, pedig magának aztán csak igazán 
nem lehet semmi oka a rossz kedvre. Pénze 
van és sikere — tette hozzá Frank, a német 
festő, Hangjában kiérződölt egy kis irigység.

(Folytatjuk.)
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