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Elfogták a plébános második gyilkosát

Gömbös szenzációs
nyilatkozatot tett

vasárnap a magyar-osztrák 
perszonál unióról

Berettyóújfalu, szeptember 10.
M Hétfői Napló kiküldött munkatársától.) 

Vasárnap reggel 7 óra 50 perckor a nyugati 
pályaudvarról induló vonattal Gömbös Gyula 
miniszterelnök Berettyújfalura utazott, hogy 
résztvegyen a Nemzeti Egység Pártjának 
szervezkedő gyűlésén, amelyen a megürese
dett berettyóújfalui kerület képviselőjelöltje 
dr. Molnár Imre is megtartotta programbe- 
szédét

Gömbös Gyula miniszterelnök Antal István 
dr. miniszteri tanácsos és Vass Elek titkára 

Gőmbös Gyula miniszterelnök elutazása cl ölt dr. Antal István sajtófőnökkel a kupé 
ablakában.

kíséretében n vonat indulása elölt öl perc
cel érkezett ki a pályaudvarra, ahol Sárvár- 
jfiy Lajos MÁV elnök fogadta. A pályaudva
ron ekkor már nagy sereg képviselő gyűlt 
össze, Sztranyavszk Sándor országos párt
elnök vezetésével.

Berettyóújfalun az állomáson
óriási tömeg várta

a miniszterelnököt és kisérctél.
Szilágyi Lajos nyitotta meg a nagygyűlést, 

majd a kerület képviselőjelöltje dr. Molnár 
Imre tartotta meg programbeszédét.

Ezután emelkedett szólásra Gömbös 
Gyula, akit percekig tarló taps és éljenzés 
köszöntött.

A miniszterelnök bevezető szavai Tisza 
htván emlékének szóltak meleg és kegyele-

te hangon. Arról beszélt, hogy ez a várme
gye Tisza István vármegyéje, aki nem halt 
meg, mert a Tisza Istvánok örökké élnek.

Majd rátért arra, hogy
ha Tisza István ma élne, ő is a nem
zeti egység megteremtését tartaná leg

fontosabb feladatának.
Beszélt azután arról, hogy azzal vádolják: 

nem szereti a kritikát. Igenis szükség van 
kritikára, de. nem azokéra, akik mindenáron 
ellenzékieskednek.

Az adógabonáról beszélt ezután és hang-

súlyozta, hogy megjutalmazzák azokat, akik 
hittek az első felhívásnak és már bejelentet
ték uz adógabonát: azoktól valamivel jobb 
áron veszik ót a tnár bejelentett mennyisé
geket.

Az általános gazdasági helyzetre vonat
kozólag megállapítja, hogy hallunk kül
földi hangokat, melyek szerint megszűnnek 
gazdasági bajaink, ha szorosabban össze
kapcsolódunk a kisantattal.

— Erre vonatkozólag ki kell jelentenem, 
— mondotta — hogy nekünk

még előbb van egy és más rendezni- 
valónk, mielőtt ez ■ szorosabb össze

köttetés iétrelönne.
Minden bajunk az igazságtalan békeszer
ződésekből ered.

I Különös érdekességre tarthat számot az, 
[amit a horogkeresztjelvény betiltásával 
[kapcsolatban mondott a miniszterelnök: 
’ — A nacionalizmust nem szabad má

solni, imitálni, mert az a politika, amit 
Idegenből importálnak, nem lehet ma

gyar és azt meg sem értjük.
Arról beszélt ezután, hogy legújabban 

vallási alapon hadakoznak ellene politikai 
ellenfelei. Elismeri a magyar katolikus egy
ház nagy érdemeit, de sohol a világon nincs 
a katolikus egyháznak olyan előkelő pozí
ciója, mint nálunk.

— Át kell alakítani az egész magyar köz
igazgatást, — mondotta még nagy lelkese
dés mellett, —

a bürokráciának tudnia kell, hogy 
azért van, hogy kiszolgálja a publi

kumot.
A mezőgazdasági termények elhelyezésé

nek ismertetésénél és a kereskedők bekap
csolódására vonatkozólag ezt mondotta:

— Ennél a kérdésnél nem lehet pló- 
cáskodni, abban az országban, ahol én 

vagyok a miniszterelnök.

Majd azzal fejezte be tetszésnyilvánitá- 
soktói sűrűn megszakított beszédét, hogy 
minden igyekezetével a magyar harmónia 
megteremtését fogja szolgálni, mert ez a 
magyar nép iránti kötelessége.

Percekig zúgott a taps a nagyhatású be
széd befejezése után.

Ezután öt öreg iparos járult a miniszter

Sztranyavszky feltűnő nyilat
kozata a kétfajta zsidóságról 

„Narancsot nem lehet Magyarországra 
Atilitetn], a horogkeresztet se...

Sztranyauszky Sándor, n Nemzeti Egység 
Pártjának elnöke vasárnap Gömbös Gyula 
miniszterelnök kíséretében Berettyóújfalura 
utazott.

A Hétfői Napló munkatársának alkalma 
volt beszélgetést folytatni Sztranyauszky 
Sándorral arra az egyházpolitikai polémiára 
vonatkozólag, amely közte és Krayzell tör 
vényszéki tanácselnök közölt keletkezett. 
Sztranyauszky Sándor kijelentette, hogy 
anélkül, hogy politikai vitába akarna bo
csátkozni, az az álláspontja, hogy a protes
tantizmus és Luther tanításai egyáltalán 
nem állanak ellentétben a nemzeti eszme 
vei.

Arra r. megjegyzésre, hogy hitlerista színi 
páliát olvastak ki beszédéből, Sztranyauszky 
a következőket mondotta:

elnök elé, valamennyien őt ven esztendeje 
folytatják iparukat.

Dr. Miskolczy Pál felsőházi tag Berettyó
újfalu, vitéz Leel össy Árpád ref. lelkész 
Sarkad és környéke községeinek díszpol
gári okleveleit nyújtották át a miniszterel
nöknek, aki rövid beszédben megköszönte 
polgártársai elismerését.

A nagygyűlés után ünnepi ebéd volt, 
melyen Szilágyi Lajos mondotta az első 
felköszöntőt a kormányzóra.

Nyiry István és Ertsey Péter felszólalásai 
után Gömbös Gyula miniszterelnök emel
kedett szólásra.

Arról beszélt, hogv nagy szimpátiával 
vagyunk az önálló Ausztriával szemben, 

de határozottan ellene van azoknak, 
akik közjogi kapcsolatokkal ukarjúk 

megerősíteni ezt a barátságot.
Két szegény ország nem kötheti össze ma
gát. Perszonál unióról is beszélnek nálunk. 
Ne kínálkozzunk, mert odaát még senki 
sem kívánta ezt. Barátságot, gazdasági kap
csolatot akarunk Ausztriával, — folytatta 
— de olyan kapcsolatot, amely bennünket 
másodrendű nemzetté degradálna, ne akar
jon senki. Nem akarok másodrendű nemzet 
miniszterelnöke lenni.

A közönség felállva ünnepelte a minisz
terelnököt beszéde befejezése után, majd 
Szilágyi Lajos zárószavai után a miniszter
elnök kíséretévé) eltávozott és látogatásokat 

j lelt a községben.
f Délután 5 órakor visszaindult Buda- 
| pestre, ahova 9 órakor érkezett meg.

— Én mindig a leghatározottabb nacio
nalista álláspontot képviseltem. Érthető, 
hogy Németország, amely a marxizmus ha 
tárán állott, a legszélsőbb nacionalista ál
láspontot foglalja el,

bár azon az utón, amelyen halad, ki
siklások Is történnek, 

sokszor nem is a vezetők, hanem az őket 
követő tábor részéről.

A beszélgetés során Sztranyauszky Sán
dor teljes nyíltsággal beszélt a zsidókérdés
ről is.

— Ami a zsidókérdést illeti, kétféle zsidó 
van. Az egyik, amelyik teljesen beolvad 
abba a nemzetbe, amelyben évszázadokon 
á( élt ő és családja. A másik, amelyik élős- 
ködik u nemzet testén, s nem azonosítja 
magát a nemzeti eszme gondolatával,
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Mtftraaon, lég b kivitelben féríl*  «■ nőt ré
ti eknl, nyárt olcsó áraim. Gallér és kllóarabu 
elsőrangú mosása. i'lókUzlet a főváros ta n. 
den róssoben. Telefoni 424-48, f.OH-26

Gyár tizem Danilanlch-ufen hí;—S8-4O 
Nllrnberg-iit.u 8. szúrn.

Az első fajta zsidók hazaflságát senki 
acm vonja és nem is akurja kétségbe 

vonni,
viszont természetes, hogy u níácik fajtától 
minden öntudatos nemzet meg akar sza

Vasárnap elfogták a sajóvámosi 
plébános második gyilkosát

Szerelmese elrejtett fényképe árulta el a csonka' 
uj/u rablógyilkost_ ; — Drámai szembesítés és be
isinerő vallomás a einkotai rendőrkapitányságon

Vasárnapra virradó éjszaka fordulat kö
vetkezett be a sajóvámosi gyilkosság nyo
mozásában:

kézrekeriiit Horváth Antal, a második 
gyilkos.

Még tíz nappal ezelőtt történt, hogy a 
mátyásföldi rendőrség razzia alkalmával 
elfogta a húszéves Répási József nevű csa
vargót, akit közveszélyes munka kerülés 
cinicn lizenölnapi elzárásra Ítéltek.

Répási kétnapi fogság után jelentkezett 
Gálfjy Dezső rcndörlogalinazó előtt és be
vallotta, hogy Horváth Antal és Slnka Pál 
nevű társaival együtt január 25-én ö gyil
kolta meg és rabolta ki Seliga Mihály sajó
vámosi plébánost.

Répás! vallomása óta a mátyásföldi rend
őrség szakadatlanul nyomozott a cinkos
társak utón. Időközben Répási úgy változ
tatta iiivg vallomását, hogy Sínka Pál nem 
volt velük Sajóvámoson, csupán egy Tár
nok és Martonvásár között elkövetett rab
lásban vett részt velük.

A szombat délutáni kihallgatás alkalmával 
Répási visszaemlékezett arra, hogy ez a 
Horváth Antal húszon négyéves váci állás
nélküli clpészáegi'd iiiiiúiusan szerelmes egy 
tizennyolcéves gyári leányba és annak a 
fényképét állandóan magánál hordja. Ba
rangolásaik, koldulásaik 
váth többször mutogatta 
a fényképet.

Ennek nz uj, fontos 
kában

a vasárnapra virradó
valóságos

alkalmávnl Hot- 
és csókolgatta ezt

adatnak a birto-

feltűnt, hogy az 
dugdossa u háta

fel, hogy mutassa 
szemnidláthatóan

egész éjszakán 
hajtóvadúszalot tartott a 

rendőrség a környéken.
Hajnali öt órakor egy szalmakazal tövében 

földbevájt üregben moglupulvn két ron
gyos fiatalemberre találtak.

Ezt a két embert bevitték n kapitányságra, 
almi reggel nyolc órakor Gálfjy rendőr
fogalmazó maga elé vezettette őket. Kihall
gatásuk alkalmával alaposan szemügyre 
vette mind a kettőt, mert

Répási vallomása szerint cinkostársá
nak balkezén két ujja csonka volt.

A rendőrfogalmazónak 
egyik ember feltűnően 
mögé a kezét.

Amikor arra szólította
■ kézéi, ez az ember 
összerázkódott.

halálsápadt lett és úgy tartotta a bal
kezét, hogy ne lehessen meglátni az 

ujjuit.
'Arra a kérdésre, hogy hol járkált és hogy 
ml a neve, zavaros feleleteket adott és egyre 
izgalottabban viselkedett. A rendőrfogal
mazó most hirtelen azt n kérdést intézte 
hozzá, hogy ismeri e Répási J’ séfét.

Az elfogott ember hihetetlen nyugalom
inai válaszolta, hogy soha életében nem 
látta Repásit. Ekkor elrendeltük a szcinbe- 
silésl, felhozatták a fogdából Répási Józsc 
fel, aki nz első percben felismerte Horváth 
(Antall. Azonnal a szemébe mondta:

— Te vagy az az ember, akivel együtt 
meggyilkoltul. a plébános urat!

Horváth Antal magából kikelve vála
szolta:

— Ne tegezzen, soha nem láttam magát, 
kikérem magamnak, hogy engem gyanúsít
sanak.

Erre a határozott fellépésre Répási mn^x 
is zavarba jött. Horváth ugyanis az utóbbi 
illőben

Flstírrndti r-------
világmárkán 1 
minőségű '---------- ---------- --

kg. ként 8 pengő 50 
llltér árban házhoz saüik. Vidékre után 
Téttel, bérnwnhr 5 kg. os posim so 
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féli szalámit

■üdülni — folytatta. — Ez Így van Német 
rszágban és igy van Magyarországon is 

Es a hazafias zsidóknak is ez az áiiaspon*  
juk.

— Amit ngyanii az első fajta uldtaáf 
évszázadokon keresztül épített, azt a 
másik fajta rövid Idő alatt rombadönti.
— Beszéltem Németországból visszatéri 

zsidókkal, akik maguk kérték németország1 
tapasztalataik alapján a rém hírek megca 
fotósát.

Megemlítettük Sztranyavszky Sándornak, 
hogy sokan arra magyarázták beszédét, 
mintha horogkeresztes ideákat akarna ide 
átplántálni. Sztranyavszky a következőket 
mondotta:

— Erről szó sem lehet. Gömbös Gyula 
miniszterelnök megmondotta már, hogy

a narancsot nem lehet Magyarországra

teljesen megváltoztatta külsejét, 
egészen más ruhát viseli és bajuszt növesz
tett.

Miután állhatatosan megmaradt amellett, 
hogy ö nein Horváth Antal, a rendőrfogal
mazó elrendelte a megmolozását. Kabátjá 
nak belső zsebében azonnal

megtalálták azt a fényképet, amely sze
relmesét, a gyári munkáslcányt ábrá

zolja
és amely teljesen megegyezett Répási leírá
sává I.

Most már hiába volt a tagadás, Gálfjy 
fogalmazó megnevezte Horváthnak a

Negyedmillió ember előtt beszélt 
vasárnap a világ nyomorúságáról

Innitzer hercegérsek
Betejezödött a bécsi katholikus kongresszus

Bécs, szeptember 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A katolikus kongresszus egyház.! ünnep
ségeinek vasárnapi fénypontja a schönbrunni 
parkban megtartott szentmise volt, amelyet 
Lafontalne pápai legátus celebrált.

Több mint negyedmillió ember sorakozott 
fel a schönbrunni parkban.

Már reggel hat órakor megindult a népvándor
lás, amely féllizig tartott. A pápai legátus és 
a bécsi hercegérsek mellett foglalt helyet 
Serédi Juszlinlán, Magyarország hercegprí
mása, a külföldi egyházi méltóságokkal együtt 

A pontiflkáció után
Innitzer bécsi hcrccgé-rack

tartott ünnepi beszédet, amelyben többek kö
zölt ezeket mondotta:

— Ha nkadnak olyanok, akik azt kérdezik, 
hogy Isten miért tűri a sok nyomorúságot ezen 
a világon, akkor azt kell válaszolni:

a sok nyomort nem nz Isten küldte, hanem 
az emberek maguk idézték fel.

mert elfordultak az. Istentől.
A schönbrunni ünnepséggel lezárult a kato

likus kongresszus s ma, hétfőn azok nz ünne
pélyek kezdődtek, amelyek Bécs városának n 
törökök ostroma alól való felszabadítása em
lékére rendeznek.

A vasárnapi ünnepély minden komolvnhb 
rendzavarás nélkül folyt le, a csupán Schön- 
hrunnerstrassen volt incidens, mert a nemzeti 
szociálistól:

horogkeresztes léggömböket eregetlek ■ 
levegőbe.

A tömeg körében nagy izgalom támadt, de

aztán élűit az Izgalom és nem volt szükség 
rendőri beavatkozásra.

Heimwehr-puecs készül 
Ausztriában ?

Berlin, szeptember 10.
Hétfői Napló ina ősit ójának telefonjelen- 
A Deutsche Allgemeine Zeitung azt a 

feltűnést kellő hirt közli, hogy holnnp, kedden 
Heimwehr-puecs lesz Ausztriában és ezt 

követően diktatúra,
A lap közlése szerint Starheniberg herceg veszi 
át a hatalmat.

„Fájdalmasan sajnáljuk, hogy 
nem lehetünk Bécsben1'

Berlin, szeptember 10.
Papén alkancellár vasárnap nagy beszéde! 

mondott a grunewaldi stadionban a külföldön 
élő németek egyesületeinek nagygyűlésén. A 
stadionban

M.000 főnyi közönség gyűlt ibwzr.
Papén beszédében többek közölt a következő
ket mondotta:

— A német történelem tragédiája, hogy rö
vidlátó német politikusok a történelmi fejlő
déssel szemben nem mutalnak kellő megértési 
és most lehetetlenné vált, hogy a bécsi katoli
kus kongresszus n német katolicizmus hatal
mas demonstrációja legyen, úgy ahogy azt ere
detileg tervezték.

Fájdalmasan sajnáljuk, hogy
Bécsben.

Azt {zenjük azonban testvéreinknek a Duna 
mellett, hogy egész szivünkkel velük érzünk.

(A 
tése.)

lehetünk

Kétszer gázolt, azután tovább
robogott egy budapesti autó
Halálos autókaland az országúton

autó a gázolás után továbbrobogott, számát 
nem tudták megjegyezni, csak annyit Je
gyeztek, hogy

a gépkocsi budapesti rendszámmal volt 
ellátva.

Nem sokkal később Tapolca halárában 
összeroncsolt, eszméletlen, véres férfire ta
láltak s mellette hevert Összetört kerék
párja. Az Irataiból megállapították, hogy

Zalaegerszeg, szeptember 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) A zalaegerszegi csendőrök eré
lyes nyomozást indítottak egy rejtélyes bu
dapesti automobil vezetője után, aki egy
másután két súlyos kimenetelű gázolást kö
vetelt el, azután

elmenekült.
A délelőtti órákban jelentették a tapol

cai csendőrségnek, hogy egy teherautó a 
Lescncetomaj község mellett elgázolta 
László József 37 éves gazdasági cselédei. 
Lászlót a vármegyei mentőegycsület auto
mobilja kórházba akarta szállítani, de már 
nem lehetett segíteni rajta, mert még

a helyszínen kiaxcnvedett.
A halálos gázolás ügyében több szemtanút 
ha'lgattak ki, akik elmondották, hogy az

El ne mulassza lógatni, ahol azl 
őszi lakberendezési vásár tartamára futó-, 
összekötő- és torontáli szőn?e$r*keszl€lünke  
minden elfogadható áron kiárusítjuk s bútor- 
szövetek. velúrok és kátoitosxellékek után lég 
maga ahb engedményt adunk ! Vágó Arnold ; 
*• Társa, Budapest, IV., KamermayerKároly- 
utca 10. sz. Címre Qwelnll]

Szere’ei. Szerelem -
/S lö.ét verem

HElFOÍmO
keresztrejtvény ver-

* senyének
sz* szelvénye. 
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átültetni. Ugyanez vonatkozik a horog
keresztre Is.

Különben is ma az a helyzet, hogy m/ 
akarunk Németországnak gyümölcsöt el
adni és nem azt akarjuk, hogy mi együk 
meg az ő gyümölcsét — fejezte be érdekes 
nyilatkozatát.

Sülé János 23 éves budapesti bádogossal 
azonos. Sülét ugyancsak egy autó gázolta 
el. A csendőrség bizonyosra veszi, hogy

■ rejtélyes budapesti autó követté m 
mind a két gázolást

és most lázasan nyomoznak az elmenekült 
autó felkutatása ügyében.

leányt és megmondta neki, hogy hol lakik. 
' ' PHorváth erre teljesen összeroppant és 

következőket mondotta:
— Ifién, ismerem Répásit, jóbarátok 
voltunk. Bevallóin, hogy együtt öltük 

meg a sajóvámosi plébánost.

A bűnügyi nyilvántartóban megállapitot 
tik, hogy Horváth Antal többször volt már 
büntetve lopás, utonállás és rablás miatt.

Ma, hétfőn reggel a beismerésben levő 
rablógyilkost helyszíni szemlére viszik 

Sajóvámosra 

és továbu folyik az eljárás.

Morfium-tárgyalás 
a Vlíl. kerületi 

rendörbirőságon
Mi történt

az OTí-reccptcSckeE?
A Vili. kerületi kapitányság, mint rendőrt 

büntetőbíróság furcsa hátterű kihágás! ügyben 
tart tárgyalást szerdán.

A kihágás! ügyben
terheltként egy gyógyszerész szerepel.

A vád szerint az OTI tagjai közül többen je
lentkeztek nála különféle betegségek ellen irt 
gyógyszerről szóló receptekkel és az előirt 
gyógyszer beíveli morfiumot kérlek tőle. A 
gyógyszerész állítólag

kiszolgáltatta a mérget
a más gyógyszerről irt receptek alapján- 

Ezért indult ellene a kihágási eljárás, de a 
tárgyaláson

az OTI képviseletében megjelenik az Inlé- 
ze! egyik ügyésze is,

hogy pontosan tudomást szerezzen a tárgyalás 
anyagáról és ehhez képest tegye meg az esetle
ges további intézkedéseket.

Kombinált színes

bútorok, konyhák
rc<ál RÓZ8A-utca 20.
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— Megalakult a Magyar Rotary Klub. Mis
kolerát Jelentik: A Rotary Klub-ok vasárnap 
Lillafüreden városközi értekezletet fartollak, 
amelyen az önálló magyar /ío/ory-keriiletet 
megalakították. A múltban ugyanis a magyar
országi klubok csehszlovák vezetés alatt állót- 
lak. Az ülésen Hegedűs Lóránt mondott meg
nyitó beszédet, majd Gerbel európai főmegbi- 
zolt üdvözölte a rolaríánusokat.

Budapesti Só versenyek
Tempó nyerte az Erzsébet 

királynó-dHat
A harmincezer pengővel díjazott Erzsébet 

királyné-dij adott jelentőségei a vasárnapi ver
senyeknek. A nagyertékü díjért mindössze négy 
ló pályázott, mert Tempó részvétele elriasi- 
tolta a nevezetlek nagy részét. Tempó m'*g  is 
nyerte a versenyt, de korántsem oly könnyen, 
mint azt várták, söl Reiclisherold szívós és 
Igen energikus támadásai ellen erősen kellett 
védekeznie. A nap egyébként a favorilok je
gyében folvt le, csak Feldhcrr és Cabochon 
voltak kevésbé fogadva. Do it notvl, Fontos, 
Feldhcrr, Casablanca és Minek f könnyen nyer
ték versenyeiket, Cabochon azonban csak utolsó 
ugrásával ragadta el a nagy favorit Keresőtől 
a győzelmet. Részletes eredmény a következő:

I FUTAM. 1. Horthy I. Do it now! (l‘/i) 
Csapiár. 2. Már enyém (1%) Sejbál. 3. Pál- 
myra (5) Esdi. F. m.: Módos, Fonőlány, Baké.- 
zer, Benvenutó, Pazmaniterin, Rúna. Tót.: 
10:18, 10, 11, 13. Befutó 10:33. — B. FUTAM.
I. Kozuch F. Feldhcrr (4) Schwadlenka. 2.
Sylva (2) Szellner. 3. Coruna (10) Gulyás S. 
F. m.: Algír, Máramaros, Suhnncz, Kobenzl, 
Ahogy akar, Pimpóka. Tót.: 10:85, 22, 15, 30. 
Befutó: 10:359. — III. FUTAM. 1. gr. Wenck- 
heim D Fontos (l’A) Klimscha, 2. Zsuzsu (6) 
Teltschik, 3. Búzavirág (0) Vrábel. F. m.: Pél
dás, Gyöngyike, Pascal, Puskapor, Kiszomhor, 
Corvint!*.  Suta. Honvéd, Háfem. Tót. 10:21, 
14, 20, 32. Befutó: 10:70. — IV. FUTAM. 1. 
Hajdú D. Tempó (3 reá) Gutái. 3. Reichshe- 
rold (12) Esch. F. m.: Díva, Végrehajtó. Tót.: 
10:11. Befutó 10:31. — V. FUTAM. 1. Hajdú 
D. Casablanca (7:10) Sejbal. 2. Ankara (0) 
Csapiár, 3. Addio (6) Weisshach. F. m.: La 
N’urra, Litlle pal, Hunor, Csirkefogó, Töupet, 
Mezővirág. Tót.: 10:23, 14, 25. 31. Befutó:
10:294. — VI. FUTAM. 1. Kengyeli ménes 
Minek? (2) Weisshach. 2. Bolívia (pari) Sej- 
bál. 3. Rublcon (2%) Csuln. F. m.: Búbos, For
rás, Forint, Pirin. Tol: 10:39, 12, 11, 11. Be
futó 10:01. — VII. FUTAM. 1. gr. Pejacsevich
J. Cabochon (5) Klimscha. 2. Kereső Ili) Sej
hál. 3. Traján (4) Csuta. F. m.: Reménység, 
Mirjam, Ilka, Százszorszép, Emlék, Zslvány, 
Labanc. Tót.: 10:76, 21, 22, 10. Befutó 10:453.

Bécsi lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
I FUTAM. 1. Ruth (3) Mlhálovlci. 2. Llght 

Fellow (8) Tausz. 3. Nini*  (2) Szilágyi. F. ín.: 
Ndorobbo, Delphin, Favorilln, Ediih. Tol.: 
10:53, 19, 18, 14. — ü. FUTAM. 1. Mlchéle 
(2S) Garlcmnayer. 2. Fcirefiz (2>í) Szabó L. 
3. Taquin (3%) Gulyás. F. m.: Grey hope, Ki- 
noprinz, Kamerád. Tót.: 10:34, 18, 1(». — III. 
FUTAM. 1. Fuun (7:10) Szabó L. 2. Éleiké 
(2>í) Blaskovics. 3. Snlvatore (3) Szilágyi. F. 
m.: Crlckcter, Donna Elvira, Gerlrudo. Tot.t 
10:19, 15, 21 - IV. FUTAM. 1. Salambro (2) 
Hosko. 2. Csicsóné (4:10) Szabó L. 3. Rumba 
(2) Valentin. Tol.: 10:21. — V. FUTAM. 1. 
Gin (1%) Csaló. 2. Vermoulh (3) Krausz. 3. 
Parsifal (2U» Mihálovms Tol.: 1021. 12, 13, 
12. — VI. FUTAM. 1. Sphinx (5) Garlcnmayer.
2. Herba (pari) Szabó L. 3. Heliane (3) Szi
lágyi. F. m.: Kapitén S., Hnppy hlrse. Ca«- 
cado, Saus caeur. Tót.: 10:56, 16, 14, 10.
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Akin nem lehet kifogni...
Meskó mindennapi tornája

MESKÓ: Tilos a horogkereszt Magyarországon? Sebaj... Most igy fogom ■>feltornázni" 
magamat.

Gyilkos csatit vívott
két falu fiatalsága

Halálos. ufires rszakal harc a baledl és ciráki 
lestnyek táncnritaisögán — Formális csatában 
Utltöz.ek meg a haragos sogrenmegyes legények

Szombathely, szeptember 10.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Vasárnapra virradó éjszaka vé
res, halálos végű csata folyt le két : opron- 
megyci község fiatalsága között. A formális 
ütközetnek

egy halottja, két életveszélyes sebesültje 
és több más sérültje van.

Beled és Cirák községek fiatalsága már 
hosszabb idő óla ellenséges viszonyban van 
egymással. Többször összeverekedtek már 
a beledi és ciráki legények.

A vasárnapra virradó éjszaka
táncmulatságot rendezett a beledi fiatal

ság 
és a mulatságra több ciráki legény is át- 
rándult. A község vendéglőjében láncoltak, 
ittak és mulatoztak' a fiatalok s már itt kez
dődtek a szóváltások.

Antikor már vége volt a táncmulatságnak 
s a résztvevők kitódultak a helyiségből, 
újabb szóváltás támadt a kél község legé
nyei közt s pár perc múlva már

botokkal, késekkel, vasvillával állott 
szemben egymással az ellenséges tábor. 

Hajnali négy órakor kezdődött a véres 
harc, amely aztán órákon keresztül tartott.

Mindjárt a verekedés elején
az egyik ciráki legény kését markolatig 
bcledöfte Slezák József beledi kémény

seprőbe,
aki erre hatalmas doronggal akarta leütni 
támadóját, de az ülés Mészáros István be 
ledi gazdalegényt érte, akinek

koponyája kettérepedt és nyomban 
szörnyethalt.

A beledi legények ezekután körülfogták a 
cirákiakat és újabb vad, véres verekedés 
kezdődött, amelynek során Horváth Lajos 
ciráki gazda életveszélyes sérülést szenve
dett.

A csendőrség közbelépése vetett véget a 
verekedésnek. Vasárnap több legényt vettek 
őrizetbe a csendőrük. A véres, halálosvégü 
verekedés ügyében folyik a vizsgálat.

A késő délutáni órákban egyre nehezebben 
vette már a lélegzetet,

fulladozni kezdett,
később elvesztette az eszméletét

Az orvosok minden lehetőt elkövetlek, hogy 
megmentsék életét: i

légcsőinctszéM végeztek,
majd röntgennel megvizsgálták a gégét, de nem 
tudták felfedezni azt az idegen testet, amely ál
lítólag a gégecsőbe szorult. Drámai jelenetek 
követték egymást a kórházban. A szülök, akik
nek minden öröme volt a fiúcska,

összetett kézzel könyörögtek az orvosoknak, 
hogy Palikát mentaék meg.

De az orvostudomány ezúttal nem tudott se
gíteni. A szívverés egyre gyöngült. Az injek
cióknak sem volt már hatásuk. Hal óra tájban 
bekövetkezett az agónia és röviddel ezután

a kisflucska szemei örökre lecsukódtak.
A szerencsétlen szülők zokogva borultak 

gyermekük holttestére. Az édesanvn elájult a 
megrendítő esemény hatása alatt. Kivilték a 
szobából, ugy téritclték eszméletre.

A család egy jó barátja. Berger Mihály rész 
i vény társasági igazgató, amikor értesült a szo
morú eseményről, a kórházba sietett és igye
kezett vigasztalni a teljesen megtört házas
párt. Hazavitte őket.

Annyira megviselte Lászlóikat a tragédia, 
hogy

mindketten ágynak estek.
Még vasárnap is az esemény hatása alatt 

voltak, úgyhogy a rendőrségre nem is tudlak 
bemenni kihallgatás végett.

Helyei lük Berger Mihály és a háziorvos je
lent meg a kisgyermek halála ügyében nyomo
zást folytató Zimmermann Endre dr. rendőrka
pitány előtt.

Rieger dr. elmondta, hogy az elhunyt fiúcs
kát ö kezelte születése óta,

a gyermek egészséges volt,
csupán ez év augusztus elején volt neki köny- 
nyebb lefolyású mandulgyulladása. Nem tartja 
kizártnak, hogy ennek valami utókövelkezmé- 
nye állhatott be és az okozhatta a halált.

A rendőrség intézkedésére 
a kis holttestet felboncolják 

és a boncolás eredménye fogja eldönteni, hogy 
mi okozta a halált és hogy avval kapcsolato
san terhel-e valakit felelősség.

Párisi és londoni bevá
sárlási útjáról junior cúgtö- 
nökünk az őszi divat váloga
tottal! szop kolmeujdonsá- 
gait hozta magával, amelye
kéi a mai naptól kezdve be
mutatunk.

■ ■■vynujvuuo MjsaweMow 
szüvolek, Jersoy-k és bárso- 
nyokküíöniegeson szép szln- 
árnyaíaía’.kkaJ mértan hiva
tottak a legkértyasebb egyéni 
ízlés kielégítésére is.

Cégünk valóban exkluzív 
kelmeminöségeín kívül, ez 
alkalommal is dús választé
kot nyújtunk az olcsóbb ár
csoportba tartozó dlv’tos és 
megbízható minőségű 
ruha-, köpeny- és kosztüm- 
anya^okból.

A tisztelt Hölgykozönséget 
meghívjuk újdonságaink 
megtekintésére es k é r j ü k, 
győződjék meg Ismét közel 
50 éves cégünk hagyomá
nyosan vezető teljesítmé
nyeiről.

Brammer Ödön
IV., Petőfi Sándor-utca 20.

Fajkutató és fajegészségi társa
ság alakul: gróf leleki Iái lesz 
az elnöke, Nékám Lajos az 
í(1(1 ZClCltÓÍí1 Félhivatalos szerepet szán magának az 
' íz V-'J^ eugenikai társaság, amely a sterilizáció

problémájával is foglalkozik

László Zoltán igazgató Ids- 
f iának tragikus halála

Valószínűié" egy körtemag okozta a 21 hőua$>o& 
yönyörü kisgyerek háláiul — Felboncolják a 
olttestél, hogy tisztázzák a szerencsétlenség okát

Egy részvénytársasági igazgató kisfiának 
tragikus halála ügyében indított nyomozást a 
főkapitányság sérülési osztálya.

László Zoltán részvénytársasági Igazgató teg
nap délben együtt ebédelt családjával liencznr- 
utca 20. sz. alatti lakásán. Egy kisebb asztalnál 
külön ebédelt a László házaspár 21 hónapos 
Pali nevű fiacskája, aki a család öröme, szeme- 
fénye volt. A kisgyermeket a nevelönö gon
dozta, ebéd után

egy körtemagol bevehetett szálúba és a gé
géjébe szorult.

Intézkedett, hogy sürgősen szállítsák n Bródy- 
kórház gégeosztályára, Rieger dr. a kétségbe
esett szülőkkel együtt maga is bement a kór
házba, ahol a gégcoszlálvon külön szobában 
helyezték el a gyermeket. A szülők ott tartóz
kodtak az ágya mellett. A fiúcska állapota azon
ban a kórházban sem javult, sőt egyre rosszab
bodott.

Nem mindennapi izgalmak előtt áll a 
magyar tudományos világ. Tudós körökben 
ismét olyan tervekkel foglalkoznak, me
lyeknek fölvetése évekkel ezelőtt nagy tu
dományos, peres és közéleti viták vihará
nak központjába került. Egyes tudósaink 
ismét szőnyegre akarják hozni a fajelmé- 
leti kísérleteket, melyeket annakidején Mé- 
hcly Lajos professzor vetett fel.

Éppen ezért keltett izgalmat és váratlan 
meglepetést az a feltűnő mozgolódás, mely 
néhány héttel ezelőtt a fajelmélet berkei
ben támadt: sterilizáció és még sok egyéb 
jelszó zászlaja alatt valami

egészen újszerű szervezkedés kezdődött 
bizonyos körökben.

De még ezekután is készületlenül érte a 
tudós köröket az az érdekes hir, hogy 

igen előkelő tudósok 
részvételével faj- és egyéb elméletekkel fog
lalkozó társaság alakul, amelvben a vezető 
szerepeket kiváló közéleti és tudományos 
személyiségeknek szánták.

Gróf Teleki Pál egyetemi tanár, volt 
miníNzterolnököt szemelték ki a társa
ság elnökéül, igazgatója Nékám La ion 
dr. urológus professzor, aligazgatója 
Benedek tanár, főtitkára pedig Gáspár 

szegedi egyetemi tanár lesz.
I A társaság többi vezető helyére is hason

lóan ismerlnevü tudományos férfiakat vá
lasztottak ki. A szervezők

hivatalos személyekkel Is tárgyalásokul 
folytatnak

a társaság munkájába való bekapcsolásuk
ról.

Az úgynevezett eugenikai társaság veze
tőinek magas társadalmi állása és a hiva- 
talos tudományos körökben elfoglalt tekin
télyes pozíciója folytán

mintegy félhivatalos szerepet szánt 
magának.

Munkálkodása során legfőképpen a sterili
záció kérdésével foglalkoznának az uj ala
kulat vezetői L'gy hírlik, hogy nz első fel- 
ad-’’ az. idült alkoholisták é.s a gyógyítha
tatlan betegek kérdésének megoldása volna.

l’gv tudjuk, hogy bár nz alakulóban levő 
társaság még nem készült el részletes pro
gramjával,

több eiökciö személyiség hárította el 
magától az alakulás szervezőinek szives 

Invitálását,
A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, 

hogy n fajelméleti viták — mint n múltban 
többször megtörtént —, a köznapi politika 
terére tévednek és tisztán tudományos cél
jukat elveszítve, politikai harcok központ
jába kerülnek.

köriét adott neki
és a kisfiú elfogyasztotta a gyümölcsöt. Később 
lefektették és mély álomba szenderült.

Jó ideje aludt már a kisgyermek, amikor 
édesanyja arra lelt figyelmes, hogy a fiúcska n 
szokottnál erősebben lélegzik és amint jobban 
figyelt.

rekedt, slrásszerü hörgés ütötte meg a fülel.
Nagyon megijedt, férjéhez szaladt és azzal egy- 
gyiill tért vissza. Az igazgató látva, hogy a 
gyermeknek valami baja történhetett, azonnal 
felhívta telefonon Rieger Imre dr. háziorvosu
kat és kérte, hogy autón sürgősen jöjjön hoz
zájuk. A háziorvos rövidesen meg is érkezett 
és megvizsgálta László Palikát. Nem tudta 
pontosan megállapítani hőcmelkcdésének rs 
rosszullétének okát, az voll a gyanúja, hogy a 
gyermek esetleg

Remek szabású 
őszi férfiöltöny, 

átmeneti felöltő vagy tóllkabát 
rendelhető mérték u’án, e öldény 
lemérsékelt árban 40 pengöér. 
raktáromon lévő divafszhvrtekböt. 
nRuhakereskedolml Vállalat" 
Ferenc-körut 39. I. emelet.

legu'abö moöe’h'el megér/ertelt

Leányka és flu intézett es iskolaruhák 
szabásmintái is kaphatók

Előírásos
ruhák, kábáink, cipők, harisnyák, fehér
nem ek, paplanok, ágynemílek, Iskola
táskák, írószerek és az összes felszerelések 

a legjobb minőségben, 
a legolcsóbban

férfi átmeneti 
tíoubi babát

19.80
Férő sazdászkakAt

elsőrangú kivitel bon

18.80
Postai megrendeléseket 15 nengön felül utánvétellel bérmentve szállítunk 

Kívánságra ingyen megküldjük kénes gyermek intézeti-iskoiai árjegyzékünket

Rákóczi-ut 72---- 7-4.
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Keresst^nyszigethy tábornok 
és Xaaseg’ Laics ny. százados 

súlyos párbaja e héten lesz
Gy&gyulás utján vannak az altér szereplői — 
A it'sedeli bfzaimas vasárnapi tanácskozása

Ai utóbbi esztendők legsúlyosabb pár 
bajai ezen a héten vívják meg: vitéz 
Keresztény.izlgelliy Sándor ny. tábornok és 
Kai ser Lajos ny. százados a szereplői an
nak az afférnak amelynek következménye 
lett a súlyos feltételű párviadal. Az elmúlt 
betekben történi, hogy a két katonatiszt a 
Jókai-utcóban pillaiiHiokig tartó szóváltás 
után

Inzultálta egymást.
A nyugalmazott százados botjával fejbe- 
sujtolla a tábornokot, aki erre kardot rán 
tott és e^ítel nirgsebositeife a századost.

Aí tílcuT. ítlTér lovagja*  útra tcrclödöfl s 
n segédek óbban állapodtuk meg, hogy 

előszűr pÍNzlolypárbajl vívnak s ha ez 
sebesülés nélkül ér véget, kardpárbuj 

lesz
nehéz lovassági kardokkal, bandázs nélkül, 
szúrás is megengedve.

Egyelőre azonban nem kerülhetlek cgy-

Házasságok az égben köpet
nek, de néha a Hétfői Napló 
keresztrejtvény pályázatán 
Keresztroj. vény-regény

Spiegel Klári és Sípos Imre vasárnap dél
előtt tartották 
anyakönyvi hivatalban — ennek 
nos házassági hírnek nem mindennapi

( esküvőjüket a VI. kerületi 
hivatalban — ennek n sabló-

ro-

maliku.s regény az előzménye.
Keresztrejtvényen nyert vőlegény, 

ezt a elmet kellene adni n regénynek, amely- 
fiók kiadója u Hétfői -Napló szerkesztősége.

A Hétfői Napló nemrégiben Ki a tettes? 
címmel kérészi rejtvény versenyt rendezett. 
A sökézer megfejtő közül Spiegel Edéné 
nyerte meg az első dijat: kétheti nyaralás 
Ilalulqplcllén ,a Gyúr/ús-panzióban, kél sze
mély számára. A boldog nyerő, Spiegelné, u 
leányával, Klárival együtt utazott Baiaton- 
lellére.

így Indult el a regény, 
Amelynek további fejezetei már film-

Szélhámos ál-adótőellenőrt 
keres a rendőrségVakmerő trükkel 1200 pengő

értékű torgalmladő-bélyeget vitt el .ellenőrzés" ürügye alatt
Eríekrs feljelentés érkezett a főkapitány-t Alaposan belemélyedt a munkába. Közben

ságtW egy álndófőellenőr ellen, aki a Csalásnak zeleket Is készített Több mint egy
egészen újszerű módját eszelte ki.

Megjeleni a főkapitányságon Herbst Károly 
ruha kereskedő, akinek n Király-utca 43. szánt 
alAlt Vári nz üzlete és Ismeretlen tettes ellen 
c-salM c-iméji tett feljelentést. A kereskedő elő
adta, hogy pénteken délelőtt egv elegánsan 
filtMlt. ip'n jó megiolenésü, negyven év kö
rüli’ férfi állított be üzletébe, aki mint adó- 
föellenör a VII. kerületi ndófelügyrlöség ki 
küldöttje -mutatkozott be. Előadta, hogy

■ pénztár és forgalmi tdó könyveket Jött 
felülvizsgálni felsőbb utasítókra.

Az elegáns ember aztán bevonult az iroda
helyiségbe és megkezdte a könyvek vizsgálását. 

Keresünk azonnali meg
vételre gyárépületet 
körü.be’ül 250 H-öl 
területen.

Alpár Gitta
vendégjátéka

DUBARRY
Fővárosi ouereliszlnhaz

mással szembe a felek, mert mindketten be
tegen leküsznek. A tábornok jobb fülét sza- 
kilolhi be és homlokát sebesitelle meg nz 
ülés, mig n százados ugj’áncsak a homlo
kát), (zchkivill vállán sebesült meg. Mind
kettőjüket a lakásukon ápolják s vasár- 
napra már lényegesen Javult nz állapotuk.

A párbajsegédek elhatározták, hogy 
nyolenaponként felkeresik feleiket, 

hogv állapotukról érdeklődjenek. E 
csütörtökjén tartják meg a legközelebbi vi
zitet megbízóiknál s remény van rá, hogv 
addigra mindkét fél felépül már sérülései
ből s

pénteken megtarthatják a pisztoly
párbajt.

amely a Ferenc József lovassági laktanyá
ban fog lefolyni s a szükséghez képest ill 
vívják meg a kardpárbajl is, amelyet 
Harcsay Árpád ny. csendőralezredes fog 
vezetni.

hét

amely házassággal végződik
romantika szabályai szerint peregtek to
vább.

A panzió zenekarában játszott Sípos Imre. 
\ 28 éves muzsikus és a 19 éves Spiegel 
Klári egymásra találtak és mire letelt a két 
hét és

rulre vége lett a keresztrejtvényen szer
zett nyaralásnak, keresztrejtvényen szer
zett vő'.egéuy áiii h szép Spiegel Klári 

oldalán.
Vasárnap lepergett a film happy endje: 

Spiegel Klári és Sípos Imre Örök hűséget 
esküdtek egymásnak

A'fialql férjet zenekari szerződése Ró-

mába Szólítja. A 
szerdán reggel

n messzi, nnpos

boldog Antalokat
már röpíti is a gyors

vonat
Itáliába.

-- -............— —......... oy óráig
rótt AZ Üzletben és távozása előtt közölte 
iicrbstlel, hogy

beviszi « VII. kerületi adófelügyelőségre a 
forgalmladókünyvet, majd ott felülvizsgálja, 

mert most már nincs ideje tovább az irodában 
tartózkodni

Megnyugtatta, hogy másnap, vagyis szomba
ton délelőtt visszahozza a könyvel, amelybe 

1200 pengő értékű forgalmiadóbélyeg 
volt beragasztva. A bélyegeket Hcrbst aznap 
gasztotla be n könyvbe és csak másnap Akarta 
felülbélyegeztetni az adóhivatalban.

Szombaton egcsr nap várta „a föellenör 

ro

urat", az csuk nem jelentkezett. Most már gya
nakodni kezdett, személyesen ment cl az adó
hivatalba, hogy ott érdeklődjön, tulajdonkép
pen miért is vitték el a furgaltniadóköngvét 
Ott közölték vele, hogy

senkit sem küldtek kf üzletébe, szélhámos 
áldozata lett,

aki azért vitte cl nz ndókönyvet, hogy abból 
a bélyegeket kiszedje és eladja.

A kereskedő az adóhivatalból egyenesen n 
főkapitányságra sietett, ahol meglette a fel
jelentést

A rendőrségen biztosra veszik, hogy a szél
hámos másutt is garázdálkodott, éppen ezért 
arra kérik a kereskedőket és iparosokat, 
hogy akiknél hasonló eset történi, jelentkezzék 
a főkapitányságon. INyolcvanéves matróna szörnyű tűzhalála a Soroksári-uton

Az öres’sé'í, betegség elkeserítette: bezárkózott, meggyujtotta 
a ruháját és szörnyű kínok között szénné égett

A AóA*u.<r-kórhár  vasárnap jelentette a főka 
pilánysagnak, hogy Láng Józsefné nyolcvan 
éves háztartásbeli nő, akit tegnap égési sebek 
ke) vitlek a kórházba, kiszonvedcll és a rend 
őrség további intézkedését kérte.

Az Öreg hölgy a Soroksári-ut 10. szánni 
házban lakott családjával. Régóta betegeske 
dclt,

a betegség, öregség nagyon elkeserítette 
és sokat panaszkodott

Hozzátartozói féltő gonddal vigyáztak rá 
odaadóan ápolták, de

nem tudták megvigasztalni.
A matróna öngyilkossági tervekkel foglalko
zott és tegnap végrehajtotta a szándékát.

Lángné egy óvatlan percben bezárkózott n 
lakás egyik helyiségébe.

Felmászott a Turulra,
hogy „népszerű" legyen

Tolólétrás tűzoltók izgalmas küzdelem közben 
szedték le a Turul vasárnapi legújabb loragját

Vasárnap reggel félnyolc óra tájban — a hid pillérjén kúszott fölfelé, ho 
hosszú szünet után —- ismét lovagja akadt 
a Ferenc József-hid turulmadarának.

A hidat most festik és egészen a kupoláig 
állványokkal van bevonva. Az őrszemes 
rendőr észrevette, hogy egy fiatalember az 
állványokon mászik fölfelé. Rákiáltott hogy 
azonnal jöjjön le. A fiatalember rá se he- 
deritet: a rendőr figyelmeztetésére, tovább 
folytatta útját és amikor fölért a turulma
dár tetejére,

tréfás grimaszokat vágott e hídon 8sx»
8 re gyűlt közönség felé.

Értesítették a tűzoltókat és a mentőket. 
Közben olyan nagy tömeg verődött össze a 
hid mindkét oldalún, hogy több rendőrt 
kellett kivezényelni a rend fenntartására.

A villamosközlekedés is körülbelül 
félórára megrekedt.

A tűzoltók felállították a tolólétrát, két 
tűzoltó fölment a létrán, mig másik kettő

Jön a magyar kokaintörvény
Magyarország elfogadta a genfi kokainegyezményt, 
amely drákói rendszabályokkal töri le a káiiitószer- 
csempészést - Kétévi fogház jár a kokain- és mor
fium árusításért, amely eddig egyszerű kihágás volt 
— Szigorú akció a méregszenvedély ellen, amely 
újra felütötte a fejét Budapesten

belügyminisztérium illetékes osztálya egyA ____„„.........„ ____
régebben elfogadott törvény végrehajtási uta
sításának kidolgozásával foglalkozik, a végre
hajtási utasítás rövidesen megjelenik és ez 
egy csapásra

véget vet a kábítószerekkel tlzött vfcsrt- 
éléseknek.

A Népszövetség kezdeményezésére már esz
tendőkkel ezelőtt nemzetközi Akció Indult a 
káhitórszercscmpészés letörésére. Errevonatko- 
zóan Genfhen egyezmény jött létre és ezt az 
egyezményt a magyar országgyűlés törvény
könyvbe iktatta. Eddig azonban az uj törvény
nyel járó intézkedéseket nem gyakorolták, 
nert a végrehajtási utasítás még nem jeleni 
meg.

Hasznos tudni,
hogy Schmídthauer
lenófts
keserüvizéből félpohárral elegendő, 
de sok esetben már néhány evő

kanállal is.

gyufát vitt magával és meggyujtotta a ru
háját.

\ ruha lángbaborult és pár pillanat múlva 
.crmesztö sikoltozás hallatszott a bezárt helyi- 
égből A Családtagok odaszaladtak, betörték 
íz ajtót és kihozták Lángnét, aki addigra ekz- 
nélctét vesztette Azonnal orvost hívtak höJzá, 
megjöttek a mentők is, de már ekkor látták, 
hogy aligha lehet Vájta segitéhií

egész testét súlyos égési sebek borították, 
s»k helyen szénné égett rajta a hírt.

\ mentők a Rókns-kórházba vitték, ahol irtó- 
•atos haláltusa Után meghalt.

A rendőrség megállapította, hogy Öngyilkos*  
tág történt, a tragédia miatt senkit se lerhel 
felelősség. A hozzátartozók a boncolás mellő
zését kérték. A hatóságok teljesilelték is ezt a 
kérést és n tragikus sorsú matróna temetésére 

| megadják az engedélyt.

Az elszánt fik-
a turtiímadát legújabb vendégét, 
nagy nehézségbe ütközött, 
talcmber ugyanis

kézzel-lábbal védekezett 
igyekezete arra Irányult. 
a magasságból a segítségére siető em

bereket.
Nagynehezen sikerült azután megközelíteni 
és lehozták a tolólétrán. A főkapitányságra 
vitték, ahol igazoltatása során megállapító^ 
iák, hogy Fríjicsg Béla 20 esztendőé SÜSS1 
nélküli vipéstsegéddel azonos. A Gróf Hál*  
lcr-utca 28. szám alatt lakolt albérletbe^ 
de már hosszabb ideje nincs keresete. Aíért 
mászott fel a turulra, mert

azt gondolta, hogy Igy népszerflséflft 
tesz szert és álláshoz juttatják.

Ffincsyl továbbra is a rendőrségen tart*  
jók, mert öngyilkossági tervekkel foglalkw*  
Zik.

Nálunk 2 kábítószerre! Uzütt vUszftílé«&- 
ket eddig, mint kihágást kezelték.

Igv történt azután, hogy a kokain- és iror*  
fium-üzérck és terjesztők vígan dolgoztak, ha 
elcsípték is őket, kis büntetésiéi aszták meg 
a kalandot. A rendőrség igyekezett ártalmat
lanná tenni a kokainüzéreket, a főkapitányai*  
gon két detektív foglalkozik a kokainedenőr- 
zéSsel, de

a kihágást rendelitek hiányossága miatt 
nem járhatott kellő sikerrel fárusztó is 

nehéz munkájuk.
Más lesz azonban a helyzet, ha n genfi 

egyezmény Mngynrországon élctbolép: az uj 
törvény ugyatfs most már nem kihágásnak 
hanem bűncselekménynek minősíti u kábító*  
szerekkel való üzérkedést és

a tetteseket két évig terjedhető fogházbfin- 
tetésse! sújtja.

A belügyminisztériumban most dolgoznak a 
végrehajtási utasításon és valószínű, hogy A 
legrövidebb időn belül élclbclép az uj kábitó- 
szerlörvény.

Fórt wnvt„ 
sisűmw 
készít díva os szövetekből mérték 
után, temek szabással, étszeri próbával 
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Krafeoitlk Somosai rag Karoly, 
a Mholvdáiia szállított Botrány
hős uerősmarty-otcai lakosat MedKziiiit

KOaíatt a Líitó.tsiazörs untáí?, szunSiMes 
betörök Rítosztaisasi a bazot^n lamt

Vasárnap reggel nagyszabású betörési je
lentetlek a főkapitányságnak és különös ér
dekességet ad az ügynek, bogy a betörés 
Somogyi Pál Károly lakásán történt, akinek 
neve az utóbbi napokban ismét foglalkoz 
tatia a nyilvánosságot.

Somogyi Pál Károly, mint ismeretes, az 
elmúlt héten egyik éjszaka két óra tájban 
fölkereste ügyvédjét Lipót-köruíi lakásán, 
pénzt kért tőle és amikor nem kapott, bot 
rányos jeleneteket rendezett. Az iroda abla
kait is beverte és rátámadt az ügyvédre 
Csak nagynehezen tudták megfékezni s az
után a főkapitányságra vitték. Kihallgatás 
után zsarolás kísérlete címén

előzetes letartóztatásba helyezték.
Pénteken vitték át az ügyészségre, ahol 
nyomban intézkedtek, hogy törvényszéki 
orvosszakérlö vizsgálja meg a gyanúsan vi
selkedő embert. Az. orvosi vizsgálat meg
állapította, hogy

fin- és közveszélyes elmebeteg.
mire ismét a főkapitányságra vitték, ahon
nan mentőautón a lipótmczei elmegyógyin
tézetbe szállították.

A betörők ugylátszik nagy figyelemmel

kísérik az eseményeket és
tudnmást szereztek arról, hogy n gaz
dag fiatalember fényűzően berendezett 

lakása gazdátlanul áll.
Vasárnap reggel a VÖrösinarty-u\C3 62. 

számú ház házfelügyelője fentjárt a harma
dik emeleten és észrevette, hogy a 20. szá
mú lakás ajtaja nyitva áll. A lakás Somogyi 
Pál Károlyi. Gyanúsnak találta a dolgot, 
rendőrt hivott és azzal együtt tért vissza a 
lakásba, ahol

betörőjárás nyomait fedezték fel.

.Végigjárták a szobákat és megállapították, 
hogy a betörő alapos műnkét végzett. Az 
összes szekrényeket, fiókokat feltörte, s 
minden! felforgatott a lakásban. A külső 
jelekből Ítélve,

minden értékes tárgyat magával vihetett 

és ezideig még meg sem lehel közelileni azl 
a nagy kárösszeget, amely a betörés folytán 
keletkezett.

*A közeli napokban fog csak kiderülni a 
hozzátartozók adataiból, hogy tulajdonkép
pen milyen tárgyak hiányzanak a lakásból 
és hogy mennyi azoknak az értéke.

a Bécsi ucca 5. szám alatti Szénási 
Sándor cég. A teljes magyarországi 
árukészletet mi vettük meg. Most leg
finomabb selymeket és szöveteket pél
dátlanul olcsón vásárolhat

Alkalmi ajánlataink:

Báró Wlassícs Gyula 
államtitkár autója elgázolt egy 
öregasszonyt a Városligetben

Az áldozat vigyázatlansága okozta a balesetei
Tegnap délután Wlassics Gyula báró ál- 

Iduititk.u Z»Z>. í/Ső. S/.uíiiU í viiu.sz.auiu üiilu- 
ja a Slefánia-ulon hajtolt végig. A Toldi- 
szobornál lelépett a gyalogjáróról Kiéin Jó
zsefné hetvenéves háztartásbeli asszony. 
Kleinné ugylátszik

megijedt a közeledő autótól,
előbb tétován megállt, azután előre-hálra- 
lépett.

A sofőr igyekezett elkerülni a balesetet, 
félrerántotta a kormányt, de már nem 
tudta megakadályozni a szerencsétlenséget, 
a sárhányó elkapta és földhöz vágta Kitin 
Józsefnét.

Kitinné olyan szerencsétlenül zuhant,

töréseket és zúzott sebeket kapott és 
véresen, eszméletlenül terült el a föl

dön.
Wlassics Gyula báró azonrtal rendőrért 
küldött és a mentőket is értesítette, akik 
azután a sebesültet a Ilókus-kórházba vit
ték. ahol sulyos állapotban fekszik.

Az államtitkár autójának vezetője, Ba
logh Zsigmond sofőr azzal védekezik, hogy 
Kitin Józsefné vigyázatlansága és ijedtsége 
idézte elő a szerencsétlenséget. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot.

A margitszigeti játák-
KfíPgc- vűeerí alapítására alakult 

részvénytársaság 

etlapiiái a bíróság előtt
A 150.000 pengő alaptőkével: rendelkező
Maiestic rt.-n nem tehet behajtani biróilag 
jogerősen megítélt 20.000 pengőt

Rendkívül érdekes polgári per anyaga 
túrja fel a jövő bélen a bíróság előtt egy 
részvénytársaság különös manipulációit. 

Néhány évvel ezelőtt alakult meg Buda
pesten az úgynevezett Majeslic R. T. azzal 
a hivatalos céllal, hogy

Magyarországon uj fürdőhelyeket alapit.
A beavatottak azonban tudták, hogy a Ma- 
jestic R. T.-nek titkos célja van: ez is egyi
ke azoknak az alakulásoknak, amelyek az 
irányban dolgoznak, hogy

a Margitszigeten megalapítsák Európa 
egyik legnagyobb játékkaszinóját.

A Majcstie R. T. százötvenezer pengő 
alaptőkével indult Az alapítók közölt a 
társadalom különböző osztályainak tagjai 
foglaltak helyei: volt közlök miniszteri 
osztálytanácsos, építész, mérnök, fővárosi 
tanító, magánzó, társtulajdonos, nyugdíjas. 
Az alapszabályok szeriül

a 150.000 peng Is alaptőke 80 "zázalé- 
kát az alapítóknak kellett befizetni.

Minién a részvénytársaság teljesen sza
bályszerűen megalakult és megválasztotta

az igazgatóság tagjait, akiknek nagyrésze 
azonos az alapítókkal, megkezdték a mun
kát a „titkos cél" érdekében. Az első fel
adat volt:

nagyszabású propagandát Indítani kül
földön a megalakítandó margitszigeti 

játékbanknak.
Megfelelő, előkelő megjelenésű, több 

nyelven beszélő emberi kereslek, aki jó 
összeköttetésekkel rendelkezik külföldön és 
igy alkalmas arra, hogy jóelőre híveket sze
rezzen a margitszigeti kártya- és rulett
kaszinónak. Hamarosan lalállak ilyen em
beri, aki még pozícióval is rendelkezett:

a külföldi propagandamunka vezetésére 
leszerződtellék Helleparth Edgár volt 

császári és királyi korvetikapitányl.
Helleparth kapitány azonnal munkába 

lépett, beutazta Európa több nagy városát, 
mindenütt bejutott a legelőkelőbb társasá
gokba ts a kitűnő megjelenésű, pompásan 
társalgó kapitány valóban

nagy reklámot csinált a kaszinónak.
— ami ív azonban csak néhány fezőr fan
táziájában volt meg.

M&qktszcSjük 
bevásárlásainkat.....

nz olcsó Arairól, valamint Jó 
minőségű áru rol elismort

KLEIN ANTAL
uf d.vo nagyáruházában

Király u. 4P, 0 Te-éx-temetom mellett.
Szemben n Nagymenő-utcával.
A szakértő közönség, a divat- 

, w,Iónok, |oi>b varrónők és a
takarékos hö.gyvk kedvelt mo
dern Áruháza.

Mintákat készséggel ’.üldünk.
Ulhteln szabás nititák új őszi modelljei megérkeztek. mBO

.Crepe de Chine“ Inrprimá {•*?*.  9.80 
selyemből. nagy választékban . méter.-

Marccaine un.# rninw,. c jj
valódi heinyóaelyemhől ......métere v

„Crep Ftimba" r;.8O
uivatos estélyi ruhára ...............métere V

„Crep Fríola" fi.60
különösen alkalmas ......................métere V
Kuba- és köperobárseny „ pn
a világhírű linrieni gyér és INi cm V.wU
szélességű kiváló minősége ... métere w

,I«eó“ praktiküs rnhakelme 1.30
"b. 4.’°*  gy apjű tartalommal.................... 1

Afsaiin és Cndamusa sKXV 9.90 
bél. a legiijnhb divntszínekben............ á.
Xabétkelmeóidonsások IS,;.” 7.8O
átmeneti, eszi es téli kabátra...............1
„finsora**  duplatizéles, lágyesésfl Í.80
uh alkeltneujdonság .................................. V
Colé íe Laine 5.20
ruhakelincujdonsóg.....................................V

a mosokelme.osztályon: i
í.wtfel

Sport llatel _ rc
színtartó minőség .........................métere ,UU

Bársony llrnel 1J8
egyszínű és mintázott................. métere I

Matlassé 5,50
gyönyörű pongyolaminták . .. .métere s.

Pamuío! ielrne 1 !$
csinos mintázattal, jól mosható métere 1

ísrí iárseej 5.90
egy színűek éa mintázottak ... .métere £

Kiváló kelengyesilón >.«> <. 1-'®
Baliszlsifón 4.25
finom szálú...................................métere I

f l:frrníü Irpcdő 9.IO
Pr.plínlepEdö 9.80
sí-t ű szövésű. 1M em széles . .. métere £

Eüíiíüs iniei 1.38
toliálló, megbízható minőség., métere I

Helleparth Edgár több évi munkája ho
noráriumaként, valamint költségmegtérités 
címén

húszezer pengőt követelt a Majcstie 
részvénytárssaágtól.

vállalat megtagadta ennek az összegnek 
kifizetését, amire a korvettkapilúny 

ellen. 
perét és

\
a
munkaügyi pert indított a Majcstie 
Helleparth jogerősen megnirrle 
csak ekkor India nng. hogv

a 150.000 pengő alaptőkével rendel
kező részvénytársaságon nem lehet be

hajtani a 20.000 pengőt.

A korvettkapilúny Ismét ügyvédhez f 
dúlt és jogtanácsosa, dr. Hajdú Miklós 
ján polgári peri indiiott a jogerős birói 
lettel megítélt

20.000 pengő erejéig n Majeslic r. I 
alapitól és igazgatósági tagjai ellen.

A következő különös tényállás derüli 
ugyanis ki: a Majeslic i. I alapítói a rész 
vénytársaság megalakulásakor az. alaptőke 
előirt

harminc százaléka helyett csupán 
százalékot fizettek be.

A második szabálytalanság az volt, .. o 
az igazgatóság tagjai, — akik jórészt azo 
nosak az. alapítókkal — nem szólallak lel 
ez ellen. A harmadik szabálytalanság volt, 
hogy nz igazgatóság tagjai

elmulasztottak csődöt kérni a részvény
társaság ellen,

I amikor inegbizonvosodlak nielöl, hogv a 
\ Majcstie r. t. tartozásai jóval felülmúlják

tor 
ut 
ité-

tíz

hogv

az aktívákat.
A kereset terjedelmes indokolásában dr. 

Hajdú Miklós ügyvéd rámutat arra, hogy 
a hároiniránvu mulasztás miatt a Majetfic 
r I. alapitói és az igazgatóság tagjai egyéni
leg és

saját magánvagyonukkal is felelősek ■ 
Helleparth korvettkapltán.vnnk járó 

20.000 pengőért.

A Majeslic r. f.-nck nyolc alapitója 4» 
igazgatósági tagja ellen inditotl pert Helté- 
parth Edgár. A különös hátterű ügy fötár- 
.yalásán

ki fog bontakozni a bíróság előtt a 
részvénytársaság egész „munkája" 

és a szabúlyialanságok, amelyeket — a ke
reset szerint — a Maiestic r. t. vezetői elkö
vetlek és amelyek miatt Helleparth kapi; 
lány nem tudja megkapni jogerősen meg
ítélt 20.000 pengőjét.

L8PÖS BÁR
z * z

Andi ássy-ut 36 

megnyílik 
csütörtök este O-kor.

Éjjel-napnal nyílva.
tÉLUTÁN ZENE!

♦

(Wias° Lőrinc Pártos 
zonőie.
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A kétlövetii biblia rejtélye
Hatórás tűzharccal és könnyfakasztó bombákkal tették ártalmat
lanná a legveszedelmesebb brooklyn! banditát — A bérgyilkosok 
fejedelme és a halált okádó biblia — Meztelen árnyak a függönyön

Brooklyn. szeptember hó.
(A Hétfői Napló külön tudósitójától.) Brook

lyn egvik csendes mellékutcájában néhány nap
pal ezelőtt határai tűzharc után a rendőrség és 
a katonaság egyesített különítménye kézre ké
rik ‘te Északamerika egyik legveszedelmesebb 
banditáját, Gllbert H. Bennett huszokétéves bér
gyilkost.

A kiskorú, agyafúrt trükkökkel dolgozó és 
példátlanul vérszomjas bandita lelkét 

tizenegy gyilkosság terheli.
A különböző államokban elkövetett gyilkossági 
ügyeit egyesitették és gyorsított eljárás alapján 
vonják felelősségre. Az Ítélethirdetésre a na
pokban kerül sor és nem kétséges, hogy uz el
vetemült tömeggyilkos a jól megérdemelt villa- 
mosszékben fejezi be szörnyű pályafutását

Az első Nzétloecsantott 
koponya

Gllbert II. Bennett pályafutása uz elmúlt év 
novemberében kezdődőit. Sámuel Keelcr, is
mert brooklyn! nagykereskedőt villája előtt két 
lövéssel terítette le nz ismeretlen tettes, akit 
a megindított nyomozás nem tudott kézrekeri- 
teni. Az egyetlen feltűnő nyom

a kereskedő koponyáját szétloccsantó golyó 
szokatlan mérete volt.

Megállapították, hogy a gyilkos feltétlenül biz
tos akart lenni és azért használta a szokatlanul 
nsgykaliberii fegyvert. Alig ült el az egyébként 
szürke csel körül n nyomozás és a sajtó érdek
lődése, amikor Milwaukeeből hasonló gyilkos
ságot jelentettek. A szokatlan nagyságú golyó 
itt is pillanatok alatt végzett az áldozattal. Most 
már bizonyossá vált, hogy a kettős gyilkosság 
mögött ugynnaz a kéz húzódik meg s a tapasz
talt rendőrtisztek véleménye szerint csakis bér
gyilkosságról lehetett a két esetben szó.

Razzia a bérgyilkos 
börzéken

Ezt a véleményt alátámasztotta Edward Stir- 
llng, az ismeri edénygyáros hirtelen eltűnése 
ügyében indított nyomozás is. A szerencsétlen 
gyárost Brooklyn kikötőnegyedében találták 
meg. A fejét majdnem a fölisincrhelcllenségig 
szétroncsolta n gyilkos két golyója.

A méretek mindenben egyeztek az elrtzA lr*»  
gyilkosság haiálthozó golyóinak méreteivel.

A harmadik eset sem váratott sokáig magára 
s most már valóságos hajtóvadászalot rendezett 
n felbőszült rendőrség. Egyazon időpontban 
mintegy

ezcrnégy.száz rendőr és detektív csapott le 
Brooklyn és a szomszédos New York valameny- 
nyi hírhedt csapszékeire, mulatóira és nyilván
tartott helyeire. A monstre razzia egyetlen célja 
az voll, hogy elökerilse a különös kaliberű fegy
vert és tulajdonosát. Sorravcllék valamennyi 
szabadlábon lévő gun-mant a hírhedt bérgyilkos 
börzéken, ahol ölven dollártól ötszázig terjedő 
összegért mindenre kapható, elvetemült legé
nyek várták a „megrendelőt". A razzia ered
ménytelen maradt, annak ellenére, bog}' oly 
szorosra vonták a kordonokat, hogy azokból 
kibújni szinte lehetetlen voll.

A leketeruhAs Jack I
A nehéz cselekben a rendőrség nem mulasztja ‘ 

el az alvilág besúgóinak tanácsát kikérni. Ezút
tal is mozgósítottak minden olyan alakot, aki 
ismerős volt a „patkányok világában". Minden 
lehelő és lehetetlen nyomot végigszimatoltak — 
hiába. Közben pedig egymásután kél esetben 
is eldördült h különös fegyver és mindkét csel
ben a szokott halálos pontossággal végezte a . 
dolgát. A legutolsó áldozattal kapcsolatosan i 
azonban már némi nyomot kapott n rendőrség. I 
Megtudták, hogy uz áldozat közvetlenül halála t 
elölt a Pearl ciinü másodrangú mulatóban löl- i 
tölte az éjszakát és itt I

egy különös ember, akit csak a feketeruhás ' 
Jack néven Ismertek, előre megjósolta a 1

közeli halálát. »
Tvrinészrivivn uzonnui hozzáláttak, hogy a ka
pott gyönge szál•'! felgombolyítsák. Megfigyelés I ■ 
alá került u furcsa ember: a feketeruhás Jack. | 
De hiába voll minden szaglászna. Kiderült, hogy | 
a fekete Jack roppant jámbor ember. Vallási 
tébolyban '.zenved és hírhedtté váll azzal, hogy 
különböző ájtatos

imádságokkal és kencttcljcs prédikációkkal 
•karja ...................................................megtéríteni uz éjszaka bűnös nőit 

és férfiúit.
lányosképű furcsa emberen hosszú, 
fekete kabát lógott. Ismerték New 
Brooklyn majdnem minden mulaló- 

i csukszékében. Fáradhatatlanul rótta 
utcákat és helyeket,

A szőke, I 
l< rdígérő 
York és 
helyén és 
a kétcshirü utcákat és helyeket, mindenhol 
egy-egy fohászt mormolt a kárhozatba siető 
emberek megtérésért és

hatalmas, kopoHfcdelü bibliájából épületes 
fejezetekéi olvasott fel.

A rendőrség rövid mvgflgyeléi után n»znl zárla 
le a fekete Jack nktájút, hogy vnllúsi téboly
ban szenvedő, ártalmatlan Őrült. Az egyik jó- 
tzimatu rendőrtiszt azonban nem hagyta annyi
ban a dolgot és alaposnn utánanézett „Jnck 
tiszteletei uljninak. Hosszas megfigyelés után 
meglepő adatok birtokába jutott.

A „Gyöngy-mulató“ gyöngye
Feltűnő volt már az is, hogy n fekete Jnck 

éjszakai kóborlásai során mimiig utbaejlclte n 
Peorf-mulntót. Itt „térileír a legszívesebben.

Különítsen nagy gondja volt arra, hogv a 
mulató gyöngye, aki Virginia Wendy hűiig- 
raton név alatt kábította szépségével n kö

zönséget. mielőbb jó útra térjen.
A rejlett iu iolózások feltűntél . jószemü de- 
lektívnek és most uj módszerrel próbált n titok 
nyitjához juu»:. Abbahagyta » leket*  J*ck  mag. 

figyelését, ellenben annál Inkább szemmel tar
totta a Gyöngy-mulató gyöngyét: Virginia IVen- 
dut.

A fekete Jack Áldást oszt
A tekele Jack megfigyelésének felfüggesztése 

tijabb emberéletet követelt. A feketelógás Jaclt 
ugyanis eltűnt az éjszaka sötétjében s rövidesen 
eldördült ismét a fegyver, amelynek különösen 
nagy golyója a másvilágra küldte Thomas 
Layton-t, a külügyi államtitkárság fiatal hiva
talnokát. A telt színhelyén megtalálták a fekete
ruhás Jack-el is, mint az összeszaladt emberek 
között

kopott bibliájából idézve osztott áldást a 
a vérébe fagyott Laytonra.

Az előkerült rendőrök óvatosságból mindenkit 
alaposan megmotoztak. Nem kerülte el ezt Jack 
sem.

Hiába kutatták át fegyvert nein találtak 
nála.

Ezzel tehát másodszor bujt ki a fürkésző 
rendőrszemek éles füzéből úgy, hogy a gyanút 
elhárította magáról. A végzet azonban össze
kuszálta a különben zseniálisan kitervezett szá
lakat.

A meztelen nők Árnyéka
Virginia Wendy megfigyelésének első ered

ménye az lett, hogy a minden meglepe’ésre ed-

győztesei
tstötoi-talplg

leisnaztetiok
Ezenkívül több mint 100 értékes nyeremény kerül kir. 

közjegyző jelenlétében kisorsolásra.

Tárlat az utcán

l. Tál
< n i .

zőit rendőrtiszt is elpirult, amikor először si
került

a „művésznő" szilkebb lakosztályában meg
pillantani a különös passziókat.

amivel barátok és barátnők mulatták ól nz időt. 
A megfigyelés alá helyezett lakosztály függö
nyein

olyan árnyképek jelenlek meg, hogy azok
ból kétségtelenné vált, hogy a feketeruhás 
Jacknek a térítéssel nagyon sietnie kell, ha 
a szép Virginia lelkét a túlvilág számára 

meg akarja nyerni.
lelkén kívül egyebet már amúgy sem nagyon 

Csodálatos véletlen
.4 /
menthetett volna meg... ..... .....
kapcsán kifürkészte a mindenre elszánt rendőr
tiszt azt is, hogy Virginia Wcndy lakásán meg
ismétlődő dőzsöléseken vendégül tátják az áj- 
latos Jackel Is. Az emberismeret maximumára 
volt azonban szükség, hogy a szenteskedő, 
minduntnlah imákat rebogő félszeg és nevet
séges

„Jack tlsztclcles**-ben  a művésznő orgiái-

ruhás Jnck szörnyű öldöklési sorozatát Is csak 
ezzel tudták a rendőrök megmagyarázni.

Az embervad Ászát 
utolsóelőtti felvonása

Virginia Wcndy személyén át akarták meg
közelíteni a gyilkost. Ennélfogva a leleplezésre 
vállalkozó rendőrtiszt tekintélyes pénzzel a Me
llében „betévedt**  hírhedt a Pearl-mulatóba s olt 
rövidesen Ismeretséget kötött a művésznő köz
vetlen társaságával ügy állította be a dolgot, 
mintha közéjük tartozó lenne és arra kapott 
. olna megbízást, hogy keressen egy ügyes, min
ién feladat elvégzésére alkalmas embert. Meg
bízójának nevét nem árulta el, ellenben meg- 
icvczte nz egyik kollégáját, akinek a megbízó 
nlenciói szerint

rövidesen el kellett volna tűnni
> szereplés teréről. Már-már úgy látszott, hogv 
ninden igyekezete meddő marad és a társaság 
nem kapja he a horgot, a kilátásba helyezett 
vérdij tekintélyes összege azonban letörte a

Néhány szegénysorait amerikai festő, hogy munkásságára a közönség figyelmét fel hiú ja, 
Chicago utcáin rendelte meg kiállítását,

nak legklcsapongóbb vendégét meglássa 
valaki.

A fölismerés eldöntötte a sorozatos gyilkosságok 
ügyét. Most már bizonyosnak látszott, hogy az 
ártatlanság leplében egy furcsa életil szörnyeteg 
rejtőzik. Mindez azonban elégtelen lett volna 
ahhoz, hogy a bűnöst leleplezzék és elegendő 
bizonyítékot szolgáltassanak a bíróságnak. A 
hálót szorosabbra vonták a kiszemelt pár körül 
é« lesfék, hogy mikor futnak a csapdába, amely
ről semmi tudomásuk sem lehetett.

A gun műnek arisztokralAJn
A sorozatos gyilkosságok indító okának meg

értéséhez tudni kell azt, hogy az Egyesült Álla
mok területén

szabályos iparszámba megy a bérgyilkos*

A minden emberi érzületből kivetkőzött és a 
végsőkig elszánt banditák között külön kasztot 
alkotnak a gun-manek, akik a fölmerülő esetek 
súlyosságához mérten ötventől ötszáz dollárig 
terjedő összegeket kapnak a kiszemelt áldoza
tok meggyilkolásáért.

Néha egé»z tucat megbízatást vállal egy-egy 
ilyen gun-man,

aki mint a bulldog ered a nyomába a mitsem 
sejtő áldozatnak s amikor az a legalkalmasabb
nak látszik, egyszerűen lepuffantja vagy autójá
val halálragázvlja és tovább robog. A feketé

Kedden, e hű 12.,
nyitom meg megnagyobbított festék-, 
háztartási- és illatszer-áruházamat

megnyitó araki
Featék-O9xtály :

4 öh nagy nazlszappan 96 mi. 
1 liter petróleum 26 tilt, 
t liter 90 ven. szesz 78 tilt, 
i kg. oiallestak 5 színben .. 90 tilt.

F#sxer-osjrfdíy :

1 kg. Ogg liszt 
H kg. jepűn rizs
i kg. Hűk műk....
1 kg. só - . ......

valamint az összes cikkek 
rendkívül olcsó árban

onfül
78 Ilii
68 fl!l.
36 Ilii

DEUTSCH
TELEKI-TÉR 1

gyanakvást s győzött a kapzsiság. Virginia 
Wendy vállalkozott arra, hogy „barátságból'*  
olyan embert küld a kiszemelt áldozat nyomá
ba. aki mester a maga szakmájában. A pénz 
felét átvette azzal, hogy rendeltetési helyére 
fogja juttatni s ezzel az „üzlet**  az alvilág írat
lan szabályai szerint megköttetett. Ezekután a 
rendőrség kettőzött figyelemmel kísérte ■ fekete
ruhás Jack minden mozdulatát. Hogy helyesen 
következtettek, az kitűnt abból is, hogy a fekete
ruhás Jack a közvetett utón kapott megbízatás 
után valóban a sarkában volt a maga emberé
nek és leste az alkalmat, amikor könnyen és 
minden különösebb feltűnés nélkül végezhet 
vele. Szándékosan úgy Igazították a dolgot, 
hogy az áldozatul kiszemelt rendőrtiszt sohse 
legyen egyedül s a legforgalmasabb helyeket 
látogassa. így lelt el egy hosszú hét. A vad és 
vadász nem hagyta el egymást,

a feketeruhás Jack hóna alatt a Ment bib
liával mint az árnyék követte a rendőr

tisztet
Végre is elhatározták, hogy befejezik a játé
kot és alkalmat adnak Jacknek a működésre.

A biblia csütörtököt mond
A rendőrtiszt megfelelő felügyelet mellett a 

fekeleruhás Jack kedvenc terepe, a kikötő
negyed sötét sikátorai felé vette az útját. Nem 
sokkal később felbukkant a tiszteletreméltó fe
kete kabát és vallásos tulajdonosa is, kezében 
a kopott bibliával. Rövidesen alkalmat talált 
arra, hogy beszédbe kezdjen a rendőrtiszttel. 
Formás szónoklattal tisztelte meg áldozatát i a 
végén felhívta a figyelmét a biblia Őrök igazsá
gaira.

— A biblia mindenkinek vigasztalást nyújt — 
mondta és felszólította a rendőrtisztet arra, 
hogy vegye kezébe a szent könyvet, üsse fel ott, 
ahol éppen akarja, azután olvassa e! az első 
igéket, ami a szeme elé kerül. Ez legyen az éle
tének vezérfonala, amiből ö azonnal megmond
ja, hogy mi vár rá az életben és a halál után.

A rendőrtiszt tudta, hogy ezzel elérkeztek a 
végső ponthoz:

a gyilkosságok magyarázatához.
Mintha mit sem sejtene, átvette a bibliái, a kö
vetkező pillanatban pedig letérdelt. Ez volt a 
jel arra, hogy a feketeruhás Jncket el kell fogni. 
A mozdulat azonban oly hirtelen voll, hogy 
nz agyafúrt gyilkos azonnal megsejtette a tur
pisságot és még mielőtt körülfoghatták volna, 
futásnak eredt.

Vad hajsza kezdődött, 
mindenütt a sarkában voltak a kétségbeesetten 
menekülő gyilkosnak, mig végül is egy hérházba 
menekült és eltűnt.

A bibliát nagy óvatossággal kezelték és be
vitték a központba, ahol a szakértők egy-ket
tőre megoldották a biblia rejtélyét.

A régi könyv bőrfedelébe pontosan ott, ahol 
a füzén van, egy hosszúkás, agynélktlll fegy
ver volt elrejtve, amely azonnal eldördült, 

amikor a könyvet kinyitották.
Két golyóra volt töltvo s ezek automatikusan 
egymásután elsültek, mihelyt széttárult a biblia. 
A kaliber egyezett a gyilkos golyók méretevei 
s igy semmi kétség sem maradhatott fenn az
iránt, hogy a szentélelü, a vallásban megtébo- 
lyodott csöndes őrültben a legveszedelmesebb 
bérgyilkos került a rendőrség kezére.

A házat teljesen körülfogták és megkezdődött 
a hajsza a bandita után, aki az egyik hatodik
emeleti lakásban húzódott meg, ahol nagy 
csomó fegyvert és töltényt rejthetett el, mert 
amikor a rendőrök be akartak hatolni,

golyózáporral riasztotta vissza a támadási. 
Szabályos tűzharc keletkezett a két tábor kö
zött, végül is egy szakasz katonaságot kértek 
segítségül.

Könnyfakasztó bombákkal ostromolták meg 
a lezárt lakást

csak így sikerült ártalmatlanná lenni a végső 
kétségbeesésében tajtékzó banditát.

Barátnője is a rendőrségre került s még ja
vában állt a harc, amikor

Virginia Wendv már megtört a vallatás 
súlya alatt

és beismerte, hogy a közvetítő szerepét játszotta 
a bérgyilkosságokban s n feketeruhás Jack, va
lódi nevén Gi'bert H. Bennett az ő tudtával

tizenegy esetben gyilkolt a haláltokádó 
bibliával.

A fegyvert külön csináltatták a könyvhöz és 
oly ügyesen rejlették el, hogy n gyanúnak még 
csak az árnyéka sem terelődött rá, amikor meg
motozták.

A tárgyalások befejezése után a hires ameri
kai bűnügyi múzeum egv értékes és szörnyű da
rabbal bővül s a katalógusban bizonyára a két- 
lövetű biblia címet fogja kapni.

s
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Felvonul az amerikai fíotta

Az amerikai tengeri haderő négy főegysége kifut Kuba ellen.

Ssegésiy fiú és OMfcg 
Seáiiy kettős haEáSos 
szerelmi drámája

Nem lehettek egymásé, a fiú agyonlőtte 
magát, a leány mérget Ivott

Szolnok, szeptember 10. 
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Megrázó kettős szerelmi dráma 
történt tegnap este Jászárokszálláson.

A dráma egyik halálos áldozata Rónls 
László szegény családból való fiatal legény, 
aki

hosszabb idő óta udvarolt a község 
egyik legmódosabb gazdaleányának, a 
feltűnő szépségű tizenhatéves Bata Er

zsébetnek.
A fiatalok titokban eljegyezték egymást 

Mikor ez végül mégis tudomására jutott a 
leány szüleinek, azok

mindent elkövettek, hogy elszakítsák 
szerelmesétől.

A legény szombaton estefelé elment Ba- 

táékhoz, ahol a leány szüleinek parancsa 
szerint tudtára adta, hogy nem lehetnek 
egymáséi. Bónis László szó nélkül elhagyta 
a házat, aztán

az utcára érve, a leány ablaka alatt 
előrántotta revolverét, szívenlőtte ma

gát és azonnal meghalt.

A lövés zajára kirohant a házból a fiatal 
leány, sikoltozva vetette magát a holttestre, 
azután visszasietett és nagy pohár lugkövcl 
ivott ki. $

A sziiíŐk nemsokára érkeztek haza és 
a leányt iszonyú kínok közt fefreugve, 

haldokolva találták.
Orvosért küldtek, de mire az orvos megér 
kezett Bata Erzsébet is kiszenvedett. 

indultak Budapest felé a különböző kiada
tási kérelmek. Először Németország, majd 
Olaszország kérte kiadatásukat s azonkívül 
egész sereg más európai állam rendőrsége 
az ellenük kiadott körözőlevél alapján át 
irt a magyar hatóságokhoz, hogy a hírhedt 
pénzhamisítókat adják ki nekik.

A magyar igazságügyminisztérium mos: 
ugy határozott, hogy

az olasz hatóságok rendelkezésére bo
csátja a hírhedt szélhámosokat.

A minisztérium erről értesítette a budapest 
büntetőtörvényszéket, amelynek kiadatási 
tanácsa szerdán ül össze és végzést fog 
hozni, amely szerint a két európai hirü 
kalandort Olaszországnak adják ki. A tör
vényszék végzése után még ezen a bélen 
útnak indítják Olaszország felé a hírhedt 
szélhámosokat.

Irtózatos halálos hafassírófa 
a monzai autóversenyen

Olaszország hit legjobb versenyzője egymásnak rohant 
és mindkettő halálra zúzta magát — Az olasz trón
örökös mélyen megrendülve állt a haldoklók mellel!

Milano, szeptember 10.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon

jelentése.') A monzai nagydijért rendezett 
nemzetközi automobilversenyen vasárnap 
délután a balesetek sorozata következett 
be és a két legjobb olasz automobilver
senyző szörnyethalt. A monzai nagydijért 
rendezett verseny a legnagyobb nemzetközi 
autóversenyek közé számit és óriási érdek
lődés előzte meg a vasárnapi küzdelmet is.

Kevéssel a start után a két versenyző: 
Campari és Borzacchini kocsijai egymást 
Tintették, majd felfordullak.

Campari szörnyethalt, Borzacchinit hal
dokolva szállították a kórházba, mi
előtt azonban még a kórházi ágyra 

tehették volna, ő Is meghalt.
Az olasz trónörökös, aki szintén ott volt a 
közönség soraiban, a szerencsétlenség után 
autójával a kórházba sietett és néhány szót 
még beszélt a haldokló Borzaccldnivel, aki 
azután a következő percben már kiszenve
dett.

A két szerencsétlenül járt versenyző után

Olasz, osztrák, francia angol, magyar ebek 
-S nagy idegenforgalom a kulyakíállitáson

Közel ezer néző látogatott meg vasárnap 
a Tattersallban 150 kutvát

következő kocsiban Caslclborgo versenyző 
ült, akinek a kocsija

a hirtelen fékezés következtében szin
tén kifordult a pályáról.

Caslelborgo csodával határos módon csak 
kisebb horzsolásokat szenvedett. Az ezután 
következő kocsiban ülő Bárkiért versenyző 
még fékezni tudott idejében, úgyhogy nem 
történi baja.

Még egy halálos 
szerencsétlenség

A monzai autóversenyen még 
egy harmadik halálos szerencsétlenség 

is történt.
A verseny vége felé Csajkouszky lengyel 
versenyző, aki francia színekben vett részt 
a versenyen, autójával ugyanazon a helyen, 
ahol Campari és Borzacchini szerencsétle
nül jártak, felfordult. A. kocsi kigyulladt és 

a szerencsétlen versenyző elevenen el
égett,

mielőtt még segítségére siethetlek volna.

A Budapesten elfogott hírhedt 
fonthamisitők kiadatását 
fél Európa rendőrsége kéri
A szélhámosok bUnlaJstroma New York tó 
Szófiáig — Olaszországba száliitják őke

Érdekes kiadatási ügyben kell határoznia 
t hét elején a budapesti büntetőtörvény
széknek. Jelenleg a Markó-utcai fogházban 
őrzik azt a két hírhedt, Európaszerte is
mert gonosztevőt, akiknek kiadatását csak
nem

minden héten más és más európai or
szág rendőrség?, illetve törvényszéke 

kéri.
Egy budapesti mulatóhelyen történt, hogy 
két választékos eleganciával öltözött kül
földi ur nem tudta magyar pengőben ki
fizetni számláját, mire az egyik külföldi

yiGSZIHHfiZ
Évadnyitó előadás

Szombaton, szeptember hó 16-án
először

LillOll
az inlfizBiöMi
Winsloe Christa

világhírű színmüve

valutáktól duzzadó tárcát vett elő s angol 
fontban egyenlítette ki a hajnalig tarló, 
dáridó költségeit. Csakhamar kiderült, 
hogy

uz angol font, amellyel a külföldiek 
fizettek, kitünően sikerült hamisítvány.

A főkapitányság nyomozást indított a kél 
külföldi után és rövidesen megállapították, 
hogy a két idegen: Como Giorgio és Willy 
Franci Dante, olasz kereskedők, akik esz 
tendökön keresztül Ameriában éltek s 
New Yorkban szálltak hajóra, hogy végig
kalandozzák csaknem egész Európát.

A két olasz még New Yorkban valóságos 
gyárüzemet rendezett be angol fontok 

hamisítására.
A legsikerültebb hamisítványaikkal, az öt
fontosokkal, azután útnak indullak Európa 
felé. Először Parisban jártak, majd Mar- 
scillebe utaztak, innen Németországba 
Olaszországba, majd a Balkánon telepedtek 
meg s Belgrádban, Bukarestben és Szófiá
ban hozták forgalomba a hamis ölfonto
sokat. Szófiából utazlak Budapestre fi a 
pesti rendőrség bravúros nyomozásának 
köszönhető, hogy a két veszedelmes szél
hámost sikerült ártalmatlanná tenni.

A hírhedt pénzhamisítók eKogatásáról 
értesítették a külföldi hatóságokat is és 
ekkor derült ki, hogy

csaknem fél Európn rendőrsége körözi
Como Glorgiót és Willy Franci Daniét.

Miután lefolytatták ellenük az eljárást, el-

SzsrxácM t*  sznbőlngi'hnn !

eriehszern’ ' n*nkbó>  m’nrtenfélr-I 
ménekbe", rém- k zabámul , elegáns kivitet- 
ben. kétszeri próbával

crmönvt tewtct sn r-erti 
tjjisaöéítoí 35 p-ert ü&sziííinw.' 
„verseny szabúság**  2; T,"™;'.. I

Kutyaugatás verte fel vasárnap reggel a 
rattersall környékét. „Benépesültek**  az uj lo
varda nagycsarnokának kél oldalán fel.íllilolt 
Iróthálós ketrecek:

megnyílt a nagyszabású kutyakiállltás, 
amelyet a Magyar Ebtenyésztők Egyesülete, 
nlnt minden évben, czidén Is megrendezett.

Reggel kilenc órakor, amikor Geguss Dániel 
•iy. főkapítúnyhelyettes, az egyesület elnöke és 
llosuai Lajos Károly gazdasági főtanácsos, az 
gyesület igazgatója ünnepélyes keretek közölt 
negr.yitották a kiállítást, már mind a

150 válogatott sxénségd, fajtiszta eb a ket
recekben csaholt.

Hatalmas autósor állt a Tattersaü főbejárata 
elölt: nemcsak Budapest kutyabarótai, de az 
'.őkelő szállodákban lakó külföldiek, sőt

h diplomáciai testület tagjai közül Is szá
mosán eljöttek

i kiállítás ünnepélyes megnyitására.
A ketrecben természetesen túlsúlyban vol

tak a magyarországi ebek, de a kiállításon 
díszes külföldi kntyatár-saság is vonult fel. 

Egy génuai tenyésztő angol pointereket hozott, 
a párisi Braun bárónő Besslngton-terrcrekct. 
nz osztrák báró Bess János irisch terriereket, 
két bécsi ezredes pedig rövidszőrü és szálka- 
szőrű tacskókat.

Tiz órakor elfoglalták helyüket ■ kutya*  
szépségverseny bírál.

Az első bírói körben, ahol főként a lerr'ereket 
liir.'lták, olasz elnök, a másodikban, a luxus
ebek és tacskók alosztályában, llosuai Lajos 
Káioly gazdasági főtanácsos, a harmadikban, 
u bernáthegyiek, doggok és buldoggok csoport
jában, Gr ily Frigyes főállatorvos elnökölt, 
Wagner Károly kapitány közreműködésével.

Pont tiz óra volt, amikor « zsűri elölt 
csaholva, nyr.rgalászve felvonult a 150 eb, 

‘ tribünökön elhelyezkedett, közel czerfőnyl 
közönség, érdeklődése és időnként felcsattanó 
tapsvihara közepette.

Az ezévl kutyakiállltás nagyszabású szépség
versenye hatalmas munkát adott a bírálóknak, 
hiszen

siépségdljat érdemelt volna csaknem mind 
a 150 kutya.

Egész délelőtt és a délután nagy részén Is

Az u: színház! szezon nagy sikere

A nagy riport
Minden nap é- g ómkor a

0eiiüen-iőPi Színpadon
(Jogyrendelés: 44-3 7d)

tartott 
menyi

a résztvevő ebek megbi ráláss. Az ered- 
csak késő délután hirdethette ki a

'zerint Budapest székesfő- 
’ . ................ ,Hick Nt-

a 
érmét 
mein 
kivül

A zsűri döntése 
város tiszlcletdiját dr. Gráfy Lajos 
beliing" nevű springel spániel 
földművelésügyi minisztérium 
pedig Ottó Schralter (Bécs) 
Stolz” nevű tacskója nyerte.

kutyája, 
állami 
„Marko, 
Ezeken

dijat kapott minden kutyafajtából a legszebb 
eb.

— Bramnter Pál, a Brammer Ödön cég társ
főnöke, párisi és londoni bevásárlási kőrútján 
meglepően szép, divatos és teljesen ujhatasu 
szöveteket Jerseykct és bársonykülönlegességc- 
kel szerzed be és bocsátja a nagyérdemű hölgy
közönség rendelkezésére Ezenkívül számolva 
a jelenlegi viszonyokkal, dús választékot nyújt 
olcsóbb árcsoportba tartozó, de divatos és 
megbízható minőségit cikkekben.

csak nénié ken •zeoicmbet ISim

Oltönykeimék
soviot, a Jó sportruhára ... métere 

Itvatos tiszta gynpjókamgarn mtre 

Flaiuisöl és RíIhMío 
íz összes divatos színekben.métere

6.80 
» 80 

2.00
1.98
9.80
6.50
3.50

Creue de Chilis »
rokól beszövéssel..................métere

ivatos angol mintáin. > kelmékből

Női divatcipők
negbiiható. Jó kivitelben .. pórja 

lői hílÍM
űaelj-eintrikótból .............darabja

A péntekig beérkező postai rendeléseket 
pénteken reggel postára adjuk.

Kúton-téit
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A „Dalol a mámor" 
rekordszámai

Miért nem jön Pestre Jan Kiepur.-
A Royal Apolló és a Caslno filmszínházak 

slágei filmje, a Dalol a mámor kétségtelenül 
beszédtéma Budapesten. A két színház, szezon
nyitó újdonsága még veretlenül áll a nagy fii 
mek versenyében és olyan számokat produkál, 
amelyet csnk eddig a Zmei Herzen cimü film 
mulathatott fel látogatottság tekintetében. Ki
lenc napja játsszák a két filmszínházban Jan 
Kienttrn filmjét és ezalatt a Roynl-Aoollóbnii 
2ft OOÖ, a Casino-filmszínházban 11.060 ember 
nézte meg « fllni't. A .színház igazgatósága va
sárnap kérdőiiipoktd bocsátott ki n közönség- 
hoz. amelyekből kiderül, hogv n látogatók 
huszonkét százaléka kétszer, tizenhat százaléka 
pedig háromszor látta a filmet. Ezek n számok 
egyúttal magyarázzák azt is, hogy Jan Kiepurn, 
a film verhetetlen énekese

miért nem jöhet Pestre 
és miért nem fogadhatja el az Operaház ven- 
dégszercplési felszólítását. Juli Kiepurn a fil
meken annyit keres, hogy felléptidijnit csak n 
világ legnagyobb operái tudják megfizetni. Az 
idén tehát Kiepurút csak a vászonról hallhat
juk ...

— Lényegtelen hö változás. Derült meleg 
idő volt vasárnap, n hőmérséklet délben 
mégis alig emelkedett 18 fok felé. A Mete
orológiai Intézet prognózisa szerint lényeg
telen höváltozás várható erősebb borulással. 
Kisebb esők csak az ország nyugati és déli 
szélein lehelségesek.

— Megindult u választási harc Berettyó
újfalun. A Nemzeti Egység Pártjának szer
vezkedő gyűlése alkalmából a Független 
Kisgazdapárt három képviselőtagja: Hegy- 
megi Kiss Pál. Uluin Ferenc és Szakács An
dor tartózkodtak a kerületben, hogy meg
indítsák a szervező munkát jelöltjük, Szabó 
Pál érdekében. Az egyik horogkercszles 
csoport is próbálkozik Böszörményi Zoltán 
jelöltségére aláírásokat szerezni. A válasz
tás szeptember 24-én lesz.

— Általános titkos választójogot követelt 
Eckhardt Tibor a pápai klsgnzd agy ülésen. 
Pápáról jelenlik; Vasárnap délelőtt a pápai 
sportpályán tartotta nagygyűlését a Függet
len Kisgazdapárt győrinegyci és veszprém- 
inegyei szervezete. Közel 3000 ember vett 
részi a gyűlésen. Szijj Bálint országos elnök 
megnyitóbeszéde után Eckhardt Tibor or
szággyűlési képviselő tartott nagy beszédet. 
Kifejtette, hogy a magyar gazda a vám
sorompók miatt nem tud külföldi piacot ta
lálni. A kisbirtokosok súlyos helyzetéről 
beszélt ezután és sürgette a telepítések meg
kezdéséi. Erélyesen követelte a kartellek 
megszüntetését és az általános titkos vá
lasztójogot. Láng LénárJ és Biró Sámuel 
mezőkercsztesi földműves felszólalása után 
kit óra előtt végei éri a gyűlés. A tömeg a 
legnagyobb remiben oszlott szét.

—- Megölte nevelőapját. Hajdúnánásról 
jelentik: Gál Mátyás 74 éves jómódú gazdái
1. ‘(lót vasárnap reggel a kertjében szétzú
zott fejjel, nagy vériácsában holtan találták. 
A csendőrség csakhamar elfogta a gyilkost 
Török István 23 éves gazdalegény szemé
lyében. aki nevelt fia a megölt gazdának. A 
legény bevallotta a gyilkosságot és előadta 
azt a tölgyfabotot, amellyel anyagiak miatt 
támadt veszekedés he . ében nevelőapját 
agyonverte.

— Rucául mulatság halálos nebe-sütéssel. ,$ré 
ketfehérvárról jelentik Ifjú Kiss fstván és id. 
Kiss István igali gazdálkodók a búcsút a kocs 
mában ünnepelték meg. Gosztolai István nevű 
ismerősükkel ii kocsmóbnn összeverekedtek. 
Gosztolai egv fé.lléglúvnl leütötte ifjú Kiss Ist
vánt, akit haldokolva szállítottak a kórházba.

Hadirokkant-vándorgyűlés Gyöngyösön. 
Vasárnap tartották Gyöngyösön n hadirokkan 
tak első országos vándorgyűlésüket, amelyen 
József főherceg Is megjelent. A vándorgyűlés 
keretében felszentelték nz első hadirokkant 
zászlót. Az ünnepi beszédeket Puky Árpád pol
gármester és Hódoxsy Gedeon képviselő tar
tották.

— Orvosi hír. Gelencsér Miksa dr. vissza
érkezett szabadságáról és szemorvosi működé
sit újból foktatja: Vili, Rákóczi-tér 2. Tele
fon 32-0- 99.

— Katona Nándor emléke. Kalomi Nándor, 
tirkőavalásn

szeptember
a múlt évben elhunyt festőművész 
n rákoskeresztúri Izr. temetőben 
11-én délelőtt 12 órakor lesz.

— Beszédhibák gyógyítása. A 
javítására szolgáló últnini tanfolyam 
pest. Vili . Fesletits 
évére a vizsgálat é: 
tói 21 lg történik. Jelentkezés rl. e. 10—I 
óráig és d. u I 0 óráig. Lcvélbeli érdeklő
désre válaszbélyeg csatolása melleit írásban is 
tájékoztat a vezetőség

— Remekszabásn őszi férfiöltöny, átmeneti, 
f Aliö vagy télikabát rendelhető mérték után 
40 pengőért raktáron lévő divalszövclckhöl 
„Ruhákéieskedclmi V, Halni", Ferenc-köruf 
39. 1. cin.

— ösz.l férfiöltöny, felöltő vagy téliknbál 
rendelésre mértek u'.án 40 és 50 pengőért sza- 
hőtermemben lésö szövetből. ..Divat urisznhó- 
Sá"". Erzsébet kórul 1. 1. em.

,. beszédhibák
állnini tanfolyam (Bndn- 

i uccn 3. sz.) idea első fél- 
s a felvétel .szeptember Ifi- 

Jelentkezés
6 óráig. Lcvélbeli

Fj'JtÖllÖ'll/í AO-I UI pennáért késettünk.
_ ,, i miHiuim a ueuiscn-ceg i
■ CHNULLCn, í,«h.n. u. IS. | pOn|„, é, ,|Slflienj kisiolgálAsára.

EltUnt hat diák
A rendőrség rádión keresi az eltűnt fiukat

Hat kis diák eltűnését Jelentették vasárnap 
a főkapitányságon.

Rostás György (4 esztendős és Rostás Jó
zsef 12 éves polgári iskolai tanuló három nap
pal ezelőtt azzal távoztak el szüleik Récsi-ut 
112 alatti lakásáról, hogy a Táborhegyre men
nek kirándulni és a kora esti órákban vissza
térnek. Uzsonnát is vittek magukkal. A szülök 
azóta hiába várják haza gyermekeiket,

a két testvér nem került elő.
Korbán Mihály magántisztviselő bejelentette 

1 rendőrségen, hogy Béla nevű kilenc esztendős 
fia tegnapelőtt elment hazulról és azóta nem 
adott élet jelt magáról. Egyik ismerősük látta 
aznap délelőtt az utcán játszadozni, majd 
észrevette, hogy a gyerek egy arra haladó teher
autó után szaladt és felkapaszkodott rá. Ez 
az utolsó nyom a kilenc esztendős fiúról. Nincs 
kizá-va. hogy a teherautóval vidékre kerüli 
vagy hogy valahol

utközbeu leesett
s jelenleg kórházban Apúíják.
Fekete György viltamosvez.el<> értesítette a

rendőrséget, hogy tizenegy esztendős József 
nevű fia pénteken délelőtt

kerék párldrándulásra Indult
Soroksár-Újtelep, Szent László-tit 2. alatti la
kásukról és azóta nem került haza.

Kalmár Lajos rendőrörniesler bejelentette, 
hogy tizenegy esztendős Lajos fia, aki reál
gimnáziumi tanuló,

kerékpáron egyik rokonukhoz Indult
a Ilajtsár-ut 42 alatti lakásukról és azóta nem 
került haza. Az a gyanúja, hogy fiát baleset 
érte.

Tóth Mihályné gyári munkásnő, aki Kispes
ten. a Nagy 'Sándor utca 17! alatt lakik, be
jelentette, hogy nevelt fia, a tizenegy esztendős 
llalmy János eltűnt.

A rendőrség az eltűnési ügyekben széleskörű 
nyomozást indított és

rádió utján
az összes hatóságoknak megküldték a hat kis
diák személykirását.

— Nagy lüzvéflz egy somogyi községben. 
larcaliból jelentik): Kisbérapáli községben 

szombaton délután kigyulladt Csibráki La
jos szérüskertje. A tűz csakhamar elhara
pódzott és, tizenhat gazda épületeit cs szérüs- 
kertjeit elhamvasztotta. Hat szomszédos 
község tűzoltósága dolgozott a veszedelem 
megfékezésén, amely az éjféli órákban si
kerüli. Az anyagi kár igen nagy. A csend
őrség nyomozása megállapította, hogy a tü
zet gyújtogatás okozta.

— Nemzetközi méregcsempészeket keres a 
londoni rendőrség. Londonból jelentik: Az an
gol rendőrség egy egész Európát behálózó bő- 
ditóméregcsempésztársaság leleplezésén dolgo
zik. A nyomozás eddigi adatai szerint a cscm- 
pészbandánnk minden európai fővárosban meg
bízottja működik, akiket csempészulon állan
dóan nagymennyiségű bóditóméreggcl látnak 
cl. A csempészbanda azelőtt Berlinben székelt. 
A társaság élén egy német emigránsnö áll. akit 
azonban még eddig nem sikerült letartóztatni.

— Nem lesz szoclállsta tagja u spanyol ka
binetnek. Madridból jelentik: Lerroux radi- 
kálispárti vezér elfogadta a köztársasági elnök 
megbízatását é.s vállalta a kormányalakítást. 
Lerroux vasárnap ugy nyilatkozóit, hogy bár 
a legszélesebb parlamenti alapon alakítja meg 
kormányát. szociálistákat azonban nem haj
landó bevenni a kabinetbe.

— Kardos Géza kapta a sátoraljaújhelyi 
zinliáz koncesszióját. Sátoraljaújhelyről jc- 

’enlik: A miniszter több pályázó közül Kar
dos Géza debreceni színházigazgatónak adta 
a sátoraljaújhelyi színház koncesszióját.

Fel akarta robbantani n játékkaszinót 
egy vesztes játékos. Páriából jelentik: La 
Raulé francia fürdőhelyen az egyik vendég 
bnccarat-játékon 6700 frankot vesztett a 
Játékkaszinóban. A pecehes kártyás hiába 
könyörgött a vezetőségnek, adjanak neki 
kölcsönt s amikor kérését ismételten meg
tagadták, bombát akart elrejteni a kaszinó 
pincéjében, hogv az épületet felrobbantsa. 
\ rendőrség őrizetbe vette.

— A román nemzeti szocialisták vezére 
Berlinben. Berlinből jelentik: A romániai 
nemzeti szocialista párt vezetője, Tatarescu 
volt ezredes a birodalmi fővárosba érke
zett. Tatarescut a többi között beható esz
mecserére fogadta fíosenberg Alfréd, a 
nemzeti szocialista párt külpolitikai hivata
lának vezetője.

— Letartóztattak egy gázoló sofőrt. Szóm- 
bathelyről jelentik: Kopháza község főutcáján 
egy túraautó hnlálragázolta Pairits Róza hat
vanéves süket nőt. Az autó tovább —A— 
de n csendőrség csakhamar elfogta 
sofőrt: Hauterlanri Frigyest, akit 
letartóztatlak.

— Hétnapos társíts hajóutazús az 
a Kaz.ánszoroahoz és a Vaskapuhoz. A MFTR 
..Erzsébet királyné" termes gőzösével szep
tember 23 ótól 29-ig, rendkívül olcsó részvételi 
díjjal különhajót indít nz Aldunára, amely 
rendkívüli alkalom lesz a Duna legszebb sza
kaszának megtekintésére, továbbá üdülésre és 
pihenésre. E társaskiráudulás résztvevői meg
tekintik Bclgrádot, külön kirándulási tesznek 
Ada-Kaleh szigetére és n Vaskapun át Turn- 
severinbe. A részvételi díj 80—119 pengő, el
szállásolás és ellátás szerint. Vízuinköltség 8 
pengő Jelentkezési határidő szeptember 20. 
Jegyek kaphatók az utazási irodákban és a 
MFTR hajóállomásain.

— Országos frontharcos-találkozó. Az Orszá
gos Frontharcos Szövetség október első vasár
napján rendezi a frontharcosok országos la 
lálkozóját és nz elesett frontharcosok tiszte
letére az autósok csillagtúráját. Az idei talál
kozó október 1-én lesz Budapesten. A keres 
kcdelemügyi minisztérium ebből nz alkalomból 
n frontharcosoknak ötvenszázalékos vasúti 
kedvezményt engedélyezett. Részletes felvilágo
sításokat adnak a szövetség helyi elnökségei, 
vagy az országos elnökség (VJ., Podmaniczky 
ucca 45. Tel. 18-5-18).

— Az arcbőr zsírosságának hatékony ellen
szere a szabadalmazott eljárással készült Sul
in myl kénes krém, melyet nemcsak n női arc
nál alkalmaznak eredménnyel, hanem a férfiak 
is előszeretettel használják különösen borot
válkozás illán. A bőrt edzi, normálissá teszi 
es megszünteti az arcbőr pörsenésclt.

— Holnap, kedden nyílik meg ■ Dcutsch 
fllszerdruház Teleki-lér 1. megnagyobbított fes
ték-, háztartási- és lllalsr.erosztálya. Felhívjuk 
i háziasszonyok figyelmét n megnyitó olcsó 
arakra, valamint a Deulsch-rég megbízható.

száguldott, 
a gázoló 

vasárnap

Aldunóra.

szolnoki
Briteden

— Egy budapesti gimnáziumi tanár mn- 
torkcrékpúrgúzolása. Zalaegerszegről jelen
tik: Bálint József budapesti gimnáziumi ta
nár Hegedűs Ferenc gógánfai helyettes kör
jegyzővel motorkerékpáron haladt Gógántn 
felé. Zalabesenyő község határában kis
gyermekek játszottak az utón s az egyik 
gyermek, Polonyi József hároméves fiúcska 
a motorkerékpár alá szaladt. A szerencsét
len gyermek súlyosan megsebesült. A gázo
lás ügyében megindult a vizsgálat.

— A Tiszába ölte magát egy 
zenetanár. Szolnokról jelentik: 
Béla zenetanár a vasárnapra virradó éj
szaka a szolnoki Tisza-hidról a folyóba ve
tette magát s aztán eltűnt a hullámok kö
zött. Később holttestét partra vetette a Ti
sza. Kz idős zenetanár anyagi gondokkal 
küzdött. Hosszabb ideig Jeszenszky József 
szolnoki főispán) titkár házánál lakott, de 
amióta a főispán! titkár hirtelen elhunyt, 
nem volt többé otthona s most nyomora 
miatt öngyilkos lett.

— Egy kereskedő halálos balesete. Kispes
ten, az Arpúd-ut 127. számú házban lévő ve
gyeskereskedésében Hetmanek Ferencné este 
a jégszekrénybe behatolva foglalatoskodott az 
áruk clrakásával A jégszekrény teteje lezu
hant és fejbeverte. Hctmaneknét a Szent Isi- 
ván-kórházba vitték, ahol rövidesen meghalt. 
Valószínűleg agyrázkódás ölte meg.

— Három embert letapostak ■ megbokroso
dott lovak. Tóth József kocsis vasárnap dél
ben Dunaharaszti határában hajtotta kétfo- 
gatu szekerét. A lovak megbokrosodtak és el
ragadták a kocsit. Tóth lezuhant és súlyosan 
megsebesült. A megbokrosodott lovak azután 
elgázolták az országúton haladó Ráder Jakab 
munkást és feleségét. A sebesülteket Buda
pestre a Szent István-kórházba hozták a men
tők.

— Egy buszonötéves leánv s vonat c’J ve
tette magát. Győrből jelentik: Mn hajnalban 
l’úpa mellett, a Celldömölk felé haladó sze
mélyvonat elé vetette magát Timóti Mária 
huszonötéves leány. Az öngyilkos fiatal nőt de
rékban hasította ketté a vonat kereke, úgyhogy 
azonnal szörnyethalt. Senki sem tudja, miért 
követelt el öngyilkosságot.

ve

iéin;

ön mag nem ludia?
Mindenféle alkalmi bútorok, hAlók, ebédlők 
uriszobák, varniljrálc hihetetlen olcsón.

Károty-Xörut 3 a ■BbTOKHÁZ

— Masnryk és ■ cionizmus. Prágából jelen
ük: A cionista világkongresszus elnöke, Szó- 
kolov, vasárnap meglátogatta a cseh köztársa
ság elnökét Prága közelében egy nyaralóhelyen, 
ahol Masaryk két leánya társaságában a wcek- 
endel töltötte. Szokolov a cionizmust ismertette 
a cseh köztársaság elnökénél és hétfőn Lon
donba utazik.

— Alagutat fúrnak a Montblanc alatt. Párná
ból jelentik: A Montblanc alatt alugutat akar
nak fúrni. Egy francia—olasz tőkecsoport ala
kult az alagui munkálatainak elvégzésére. A 
francia oldai felöl kezdenék el a munkálatokat. 
Az alagút oly széles lesz, hogy négy sor autó 
kényelmesen clfér egymás mellett.

— Halálba ment a szerelmes flu. Tőrökszenl- 
mlklósról jelentik: Szabót Gábor 17 éves béres
fiú gazdájának istállójában felakasztotta ma
gát és meghalt. Búcsúlevelet hagyott hátra, 
amelyben azl irta, hogy reménytelen szerelem 
miatt megy a halálba.

— Halálos vrrekedéa kártyázás közben. Za
laegerszegről jelentik: írás: János 48 éves bc- 
leznni gazda a község kocsmájában kártyázott 
Jakab József gazdálkodóval. Irász és Jakab 
összevesztek, verekedni kezdtek és eközben Ja
kab leütötte frászt, aki sérüléseibe belehalt. A 
csendőrség Jakab Józsefet letartóztatta.

— Nagy tömegben keresik fel • szüUik a 
Fenyves Aruház újonnan átalakított gyermek- 
ruhaosziályát. Ez a nagy érdeklődés érthető is, 
mert az áruház csak kitűnő minőségű, nagy
szerű szabású, gondosan kidolgozott és bő fel
hajtásokkal ellátott gyermekruháknt tart rak
táron. Emellett az árak csodálatosan olcsók. 
Leányka malrózruhn, sötétkék scviotból, körül
rakott aljjal, intézeti fazonban. 4ft-ös számban 
7 pengő 50 fillérért kapható. Számonként egv 
pengő nz árkülönbözet. Fiú melrózőltflny. sö
tétkék scviotból, 4-es számban 8 pengő 50 
fillér, számonként egypengős különbözettél. 
Nfntrózkahát sötétkék sevlotbó’. külön legoni- 
bolhntó dnmnszt gallérral együtt, 4ó-ös szám
ban 10 pengő 50 fillér. Számonként I pengő 
50 fillér az árkülönbözet

Hármas tanácskozás Párisban

Norman Davis, Daladicr, Edén, John Simon, 
Paul Boncour Anglia, Franciaország és Ame
rika megbízottai, fontos megbeszélésre talál

koztak Párisban.

— Feyscl király ha hí la é.s egy titokzatos 
szépa&szony. Londonból jelentik: Vasárnap 
ismét makacsul tartotta magát a bir. hogy 
Feyscl király nem természetes halállal halt 
meg. A Sunday Erprcss egy titokzatos 
szépasszonyról ir, aki Fevsel királlyal ha
lálát megelőző napokban gyakran együtt 
vacsorázott. A lap szerint méregpróbát kel
lett volna elrendelni a halottszemle alkal
mával.

Férfiszabótermemben lévő divat
szövetekből rendelhető mérték 
után őszi férfiöltöny, átmeneti fel
öltő vagy télikabát eiöidény le
mérsékelt árakon, 40 és SO P-árt. 
„Divat urlszabóság", Erzsébet- 

körut 1. I. emelet.

— Szép asszonyéit serege az őszi vásáron. 
Kedves, színes, nagyon érdekes az iparcsar*  
noki lakberendezési vásár. Gyönyörűek a mo
dern bútorok, tündöklő pompájúnk a remek
művű magyar szőnyegek, minden elragadó a 
vásáron, de mindent túlszárnyal az igazi 
attrakció, az ezernyi szép asszony, aki n vásár 
uccáit járja, öröm nézni, amint lelkesen, ki
pirult arccal válogatnak és kegyetlenül alku
doznak. Szépek lesznek a magyar otthonok, 
mindegyikbe, bevonul a modern lakáskultúra. 
Persze akad más attrakció is, mini például a 
rendkívül mulatságos és izgalmas bábjáték, 
amely nap-nap után a legzajosabb sikert aratja- 
Vasárnap délután 5 órakor Blaftncr Géza festő
művész. párizsi bábszínházónnk marionettjei
vel ismertetőt és bemutatót tarlóit, majd Tóth 
Sándor festőművész n cserkész bábjátékot mu
latta be.

— A Sreksz.árdborvidékl Bortermelők Ál
lami Ellenőrzés Alatt Álló Termelői Kimérése 
(Vili., József-utca 19. Tel. 320—63) a lakbe
rendezési vásár legnagyobb borkiállítása. A 
szekszárdi borvidék az ország egyik legkitű
nőbb borprodukúló része. Az altruista szövet
kezet állandóan .egyforma bort tud szállítani 
Győrött, Kapuvúrott. Szombathelyen, Moson- 
ban és Csepelen is van kimérése. A borivók 
rigmusa azt mondja: A szekszárdi bikavér — 
Orvosságnál többet ér —• Aki Issza, hátiig el...

— GyermcUfcnykép Rozgonylíól 3 drb. 8 T.

Fővárosi tana?
)etolö««égeal lei(o|cnol>ban e’ííkéfMÍt i'tcnmhort 
ma -AnvlzagAkaa, ereíLséglrc. pnli^ri, ke
reskedelmi, középiskolai náaáritanntók.'d. Vidékiek
nek, hölgyeknek spéciéit*  módszer. Józsol-u. 26.1.2.

— A Magyar Lloyd e heti, szombati száma 
érdekes riportot közöl Nikolas Muoc.hazíoff 
bolgár miniszterelnökről, továbbá nyilatkozik 
dr. Lakatos Gyula országgyűlési képviselő az 
ndógabona felhasználásúról, valamint Hajduska 
Gyula, a Nemzetközi Borkereskedelmi Rl. ve- 
zérlgazgnlója. a magyar horpinc helyzetéről. Ér
dekes riportot közöl Jugoszláviáról, valamint 
a megszállt területek mngynr részeiről is. A 
színes é*  érdekes lapot Világ Lloyd melléklet, 
autó, színház és adórovat egészifi ki. A lap 
ára 20 fillér és kapható mindenütt.

lertjobhan készít elé ma 
gAnvIr-'rt’trr, érett'é*  
fjlre. b'AHr.linnu éllé*  
**• Hiif’.onbr'tcdlK tan

év. VD. kerület, Dohőny-atc*  84. Telefon <24-4?

— Romlott étel, Ital, ha gyomrát elrontja. 
Fél pohár ,Jgműndl,a gyorsan helyrehozza!

Dr. FEKVES nrk '<’ndr' D*P  
RAköoxl-nt M, I. ean. I. Kókaual szómban.
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Báró Herzog Andrást 
megfenyegették, hogy 
elrabolják a kisleányát

Gonosz tréfa a szilPök ellen, vagy gangster-izU 
bébyrablás késsUi — Vasráccsal és WertheEm- 
zárrai védik az Ancirássy-uti palotában a kis 
"lerzog-baroneszt

Titokzatos telefonáló tartja izgalomban 
Ilerzog András bárót és családját.

A báró fiatal feleségével, Parravicini 
grófnővel autófurán volt. Mig nem voltak 
odahaza, az Andrássy-uli palotájukat

valaki felhívta telefonon
és a kagylót felvevő komornának a követ*  
kezőket mondotta:

— Ne kérdezzen semmit,
figyelmeztetem, hogy u báró ur kis

leányát el fogják lopni!
Mielőtt még a komorna közelebbit kér

dezhetett volna, a telefonáló letette a 
kagylót.

A megrémült személyzet nem tudta, mi
hez fogjon. A kis bárónő ugyanis oda
haza volt, a palota legtávolabbi szobájában 
berendezett gyermekszobában tartózko
dott, amelynek

két ablaka a szomszédos bérház udva

rára néz.
Felhívták telefonon Ilerzog Lipót bárót, a 
a kis baronessz nagyapját, aki

intézkedett, hogy unokáját hozzák á! 
ő hozzájuk, addig, amig szülei meg

érkeznek.
A múlt hét végén hazajött a fiatal báró, 

mikor értesült a titokzatos, névtelen figyel
meztetésről,

lakatosokat hivatott
és sűrű acélrácsot szereltetett fel a gyer
mekszoba ablakaira és az ajtókat Wertheim- 
zárral látták el. A kisleányra pedig állan
dóan

ketten vigyáznak,
inért nem lehet tudni, éretlen, gonosz tré
fának szánták-e a telefonálást, vagy pedig 
valóban gangster izü gyermekrablást tér 
veznek elvetemült emberek.

Horogkeresztes mázolok 
garázdálkodása a fővárosi 
és állami épületekben

Tanácskozás a rendőrségen 
a horogkereszt-propaganda letöréséről

Vasárnap reggel jelent meg a rendelet, amely 
eltiltja a horogkeresztel jelvények viselését. 
Tulajdonképpen egy régebbi rendeletet újítot
tak meg, amely kimondja, hogy

magyar állampolgárnak Idegen jelvényeket 
csak külön engedéllyel leltet viselni.

A rendőrségen ezzel kapcsolatioan megbeszélés 
volt, amelyen azokat a módozatokat vitatták 
meg, amelyekkel érvényt fognak szerezni a 
rendeletnek. Elhatározták, hogy

razziákat rendeznek
a város különböző helyein, főleg ott, ahol kdz- 
tudoanás szerint horogkeresztes fiatalemberek 
szoktak összejönni és amennyiben továbbra is 
viselnék jelvényeiket, illetve egyenruhájukat, 
megindítják ellenük az eljárást A pénzbünte
tésen és elzáráson kívül a rendőri felügyelet 
alá helyezést is alkalmazza a rendőrség.

Természetesen
eljárnak azok ellen is, akik horogkereaztea 

röpcédulákat előállítanak,
illetve sokszorosítanak.

Ezzel kapcsolatosan tovább folyik a nyomo

— Izgalmas hajnali viaskodús a Muzeum- 
köruton. Vasárnap hajnalban a Kossuth 
Lajos-utca és Muzeum-körut sarkán Tahy 
Miklós 48 éves nyugdíjas detektív idegro- 
hnmot kapott és késsel hadonászott. A kö
zeli rendőrőrszem odasietett, de csak hosz- 
szas dulakodás után tudta lefegyverezni. A 
mentők a főkapitányságra vitték. A rend
őrorvos megvizsgálta és intézkedett, hogy 
megfigyelés céljából szállítsák ideggyógy
intézetbe.

— A cseadőraltlszt balesete. Kispesten, az 
ÜllŐi-ut 100. számú ház előtt Kadal Domon
kos 42 éves nyugalmazott csendőrtiszthelyel- 
test egy arra haladó villamos elütötte. Kadait 
balláblöréssel az I. számú közrendészeti kór
házba szállították. 

A Lakberendezési Kiállítás 
legnagyobb szonzációja 
» bármely vízvezetéki 
csapra czerelhotő

W
masszirozti-HfiszliEtt

— Egy biciklis zászlós halálnsvégii sze
rencsétlensége. Győrből jelentik: Komárom kö
zelében, nz országúton, halálos szerencsétlenség 
történt. Axamit Ferenc huszonnégyéves önkén
tes zászlós kerékpáron haladt az országúton. 
Szembejött vele egy személyautó, amelyet a 
zászlós ki akart kerülni. Közben nem vette 
észre, hogy hátulról egy dinnyével megrakott 
teherautó közeledik. A teherautó elkapta Ará
mii Ferencet, magával sodorta, ii szcrencséll"n 
ember a gépkocsi kereke alá kerüli és ször
nyethalt. A teherautó sofőrjét, Szuinitck Ala
jost letartóztatták. ___

az utolsó 8U8K toDnagyobü siüero

ESV CSÉK 
és más sa» ml

400..
k rül színre a

MAGYAR SZÍNHÁZBAN
(m-83.)

zás annak a megállapítására, hogy az utóbbi 
napokban a főváros különböző helyein

kik leetették tele a járdát és a házak fa
lait horogkcreszttel.

Különösen a Pozsonyi uton, Kűtaó VúU-ulun v» 
Buda különböző helyein lehet látni ilyen fes
téseket.

Mint érdekességet beszélték vasárnap, hogy 
a Leszámítoló Bank épületében a páter*  
noszter lift összes fülkéibe vésővel horog
kereszteket vésett egy rejtélyes horogke- 

reszte» propagandista.
Annyira megrongálta a faalkatrészeket, hogy 

valamennyi liftffilkét ki kell javrtan'l. Ezt csak 
olyan ember tehette, aki

bejáratos a bankba
és bizonyára olyan időpontot választott magú
nak, amikor nyugodtan dolgozhatott és nem 
zavarta jenki.

Egyes állami és fővárosi épületekben is raj
zoltak horogkeresztet a falra ismeretlen tette
sek. Intézkedés történt, hogy a falakról eze
ket a rajzokat eltávolítsák.

— Eltűnt egy dohánygyári tisztviselő. 
A budafoki rendőrség értesítette a főkapi
tányságot, hogy Makavlnszky Béla 34 éves 
dohánygyári tisztviselő, budafoki lakos, teg
napelőtt reggel eltávozott fő-utcai lakásáról 
és azóta nem adott ólet jelt magáról. A rend
őrség megindította a nyomozást.

— Rejtélyes módon eltűnt — éa rejtélyes 
módon megkerült egy fiatalasszony. A főkapi
tányságon hónapokkal ezelőtt bejelentették, 
hogy özvegy Mócz Béláné, 24 éves nő eltűnt. 
Móciné állást keresett. Egy közvetítő intézet
ből magával vitte egy férfi, aki azt mondotta, 
hogy Bicskén cukrászdája van. A szállásadó
nője később érdeklődött és kiderült, hogy Bics
kén nincsen cukrászda. Erre bejelentette 
Máczné eltűnését a főkapitányságon. Hónapo
kig tartó nyomozás után most tudomására ju
tott a rendőrségnek, hogy Móct Béláné Kisvár
dán lakik cyy rokonánál. A rendőrség a kis- 
vúrdaí hatóságokhoz fordult és választ kér 
arra, állapítsák meg, mi történt Mőcznéoal, 
hogyan tűnt el és hogyan került meg.

— Kiraboltak egy vasúti pénztárt és egy 
templomot. A hévizgyörki vasútállomás pénz
tárában vasárnapra virradó éjszaka betörők 
jártak és kifosztották a pénztárt. A rovancso- 
lás fogja megállapítani, hogy mennyi pénzt 
vittek magukkal. — A bodajki katolikus temp
lomban betörők dolgozlak. Feltörték a perse
lyeket, kegytárgyakat és antik képeket vittek 
cl. A csendőrség keresi a letteseket

— Kifosztották két urinő lakását. Majlényi 
Hedvig és liarunyay Gézánc magúnzónöl., akik 
n Vas-utca 12 alatt laknak közös lakásban, 
bejelentették a főkapitányságon, hogy mialatt 
vidéken tartózkodtak, ismeretlen tettes lakásukat 
kifosztotta. Vasárnap reggel érkeztek haza a 
fővárosba s megdöhlicnve fedezlek fel n be
törést. Többezer pengőre rúg a káruk. A rend
őrség keresi a betörőket.

— ..Déli verőfény.**  Ezen a címen jelenlek 
meg Marcali Frigyes legújabb költeményei. 
Színes, uj hangon megírt nagyhatású versek, 
amelyek ugy oh-asmánynak, mint előadó
poémáknak kitűnőek.

UJotsó TESSÉK BESZÁLLNI
• löadAal

. ROYAL ORFEUM.
oz eredeti ragyogó szereposztásban, minden este 
negyed 9 órakor

L
Mussotlnl jobbkeze, Staraee, a fasiszta*  

párt főtitkára érdekes rendeletet adott kL 
Azt mondja a rendelet, a hivatalos ünnep
ségek nem arra valók, hogy a hivatalos sze
mélyek személy szerint ünnepeltessék ma
gukat, hanem az alkotásokat, a müveket és 
a képet, a fasizmust kell ünnepelni. Elren
deli tehát, hogy a jövőben a fasiszta funk
cionáriusok nevét nem szabad közölni az 
ünnepségekről szóló tudósításokban, csak 
annyit szabad írni, hogy miféle hivatalok 
és szervezetek képviseltették magukat az 
ünnepségen. Meghagyta a fotóriporterek
nek is, hogy az ilyenfajta ünnepségeken ne 
a résztvevő előkelő személyiségeket, hanem 
a fölavalandó alkotásokat fényképezzék. 
Olaszországban tehát ezzel befellegzett a 
„jelenvoltak1* névsorának.

II.
Sólyom Jankából, a kitűnő dizőzből iró 

lett. íláromfelvonásos színdarabon dolgozik. 
A darabtervezetet már látta egy nagy szín
ház igazgatója és várja, hogy elkészüljön és 
előadassa. Sólyom Janka színdarabjának 
nem mindennapi a témája. Egy arisztokrata 
családról szól a darab, arról, hogyan he
lyezkednek el a polgári életben a család
tagok. Sok érdekes aktualitást találnak maid 
a darabban azok a társaságbeli hölgyek és 
urak, akik járatosak és benfentesek az 
arisztokraták világában.

III.
Jóízű kis történetet közöl a „Sopronvár

megy e“ cimü lap.
A Burgenlandihoz csatolt Felsőpulya köz

ség határában a minap egy vadászruhás, 
szikár ur járt. Megállt egy szántóvelő em
ber előtt, aki kisleányával együtt dolgozga
tott a földeken és megkérdezte tőle, merre 
van a közelben a grófi kastély. A földmi
ves tisztességtudóan megemelte a kalapját 
és sajnálkozva mondotta:

— Nix tájcs
A szikár ur elmosolyogta magát, benyúlt 

a zsebébe és a következő pillanatban egy 
tizpengősl csúsztatott a paraszt markába, 
uzulán magyarul köszöntötte:

— Hála Istennek ...
A földműves most már magyarul útba

igazította és a vadászruhás ember barátsá
gosan elköszönt.

— De furcsa egy ember vót — dörmőgte 
a paraszt, mire a kislánya csöndesen meg
szólalt:

— Idesapám, ugy vélem, a Bethlehem 
gróf ur vót ez, igen hasonlít rá...

Idesapámnak még a lélegzete is elakadt 
erre: tényleg „Bethlehem" gróf volt.

IV.
Holnap nyílik meg az Andrássy-uion Bu

dapest legújabb lokálja, a Lopás bár. Totis 
igazgató és Silber Bandi, a népszerű „Lo
pás" bárja. Külön nevezetessége ennek a 
lokálnak, hogy a vendégeket Greta Garbó 
fogadja, — ő lesz a direktrisze a Lopás
kárnak. Nem kell meglepődni. A hires film
primadonna nem jött Budapestre, hogy el
vállalja a Lopás-bár vezetését, csak az alter- 
egója lesz ott: Sörös Elza, ez a szép szökő 
hölgy, aki az idén megnyerte a Greta Garbo- 
pályázatot. A megszólalásig hasonlít Greta 
Garbóra. De csak a megszólalásig: mert az
után kiderül — hogy nem tud svédül.. Igaz 
ugyan, hogy azt mondják, Silber Bandi ta
nárt szerződtetett melléje és svédül tavit- 
tatja. Ha már Greta Garbó, tudjon svédül..,

V.
Két előkel; esküvőt jegyzett föl ezen a 

héten a krónikás. Nógrádit Magdolna Má
ria feslömüvésznőt, Nógrády Lászlónak, a 
kiváló gyermekpszichológusnak a leányát 
feleségül vette bozókl Lengyel Ervin bel
ügyminiszteri tanácsos. A balatongyőrőkt 
kápolnában tartották az esküvőt. Tanuk 
voltak: Berényi János gróf és Lengyel Zsolt 
államtitkár. — Petrovits György országgyű
lési képviselő leánya Marika, vasárnap tar
totta esküvőjét a városligeti jdkl kápolná
ban Matzon Gábor dr. főorvossal. Ennek 
az esküvőnek Tarnay Ivar Csanádi alispán 
és Tanárky Árpád egészségügyi főtanácsos 
voltak a tanúi.

VI
Rothsehild Fülöp báró, a párisink színhá

zas Rothsehild ja filmet rendez. Ausztriában 
a Wolfgang-tó partján Stroblban készülnek 
a felvételek. Wicky Baum „Ilell in Frauen- 
see” cimü regényét viszik fűmre. Magyarul 
is megjelent már ez a könyv. Magyar cime: 
,,Hell és a nők". Egy fiatal mérnökről szól 
a regény, akt nyáron mint úszómester 
akarja megkeresni kenyerét egy fürdőhe
lyen és akit azután „megesznek" a nők. 
Fülöp báró finanszírozza és rendezi a Wicky 
Baum-filmet,

— sági —
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SZÍNHÁZI napló színház mozi
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZINH4Z: Arra U.dó (H8». 
BELVÁROM SZÍNHÁZ- Magyar srlrórvóny (8). 
MAGVAR SZÍNHÁZ: I gy r«ók Aa móa M-mml (8). 
BVDAI SZÍNKÖR; Frhérvórl husiórok <'Í9) 
BETHLEN'Tr.RI SZINI’ADi Nagy riport (H8. H«). 
TEREZKOni TI SZÍNPAD; Mrnnyoraióz , földön (•). 
DÓVAL ORFEI'M; Tr»*ék  brsríllnl! (%!)), 
KOMÉDIA OKFEl'M: Salamon éi Mrtnhardt (%•)

Molnár Ferenc Pestre jött 
hogy befejezze uj darabját 

A Nemzeti Szinház karácsonyhetí 
újdonsága: Csoda a hegyek között 

kapcsolatban elterjedt annak a hire, hogy 
eddigi álláspontja ellenére előadásra 
engedi a „Csoda a hegyek között' elinti 

misztériumát,
amely könyvalakban látott napvilágot. Állí
tólag ezzel a darabjával Molnár Ferenc is
mét elfoglalja méltó helyét a Nemzeti Szín
házban, mert Voinovich igazgató a szinház 
karácsonyheti újdonságának szánja Molnár 
költői darabját. • Ezirányban a tárgyalások 
hétfőn indulnak meg.

Szombaton este váratlanul Budapestre ér
kezett Molnár Ferenc, a világhírű magyar 
író, akiről úgy tudták barátai, hogy Can- 
nesba készül.

Molnár Ferenc hoszabh Időt tölt ezúttal 
Budapesten.

mert itthon akarja befejezni legújabb da
rabját, amelyről azonban még semmi sem 
szivárgott ki.

Molnár Ferenc budapesti tartózkodásával

De jó a szöllő

A Nemzeti Színház, amely ma nagy 
rarndben megkezdte azezónját Herczeg Fe
renc Árva Láazló királyával, követeket kül
dött CaortíM Gyulához, hogy a nagyszerű 
művész térjen viasza a Nemzeti Színházhoz. 
Gsorfosnak olyan fényes anyagi feltételt 
szabtak, hogy ezirányban a kitűnő művész
nek nem maradhatott kívánnivalója. Csortos 
azonban művészi szempontokra való hivat
kozással tért ki az ajánlat elől, különben 
Is több fllm-angazsnuínja van, amelyet már 
nem tud lemondani éa amelyek teljesítésé
hez a Nemzeti Színház már nem júnilhatott 
volna hozzá. így hiúsult meg Csortos cz- 
Idei nemzetlszinházl szerződése.

*
Gárdonyi Géza „A bor” cimü színmű film-1 

változatának sajtóbemutatóját láttuk e hé
ten. Meg kell állapítani, hogy a Hyppolit 
óta ilyen nagyszerű magyar filmet nem ké
szítettek. Amilyen csendben és szinte titok
ban forgatták le ennek az örökértékü szín
műnek filmváltozatát, olyan kirobbanó nagy 
sikert aratott llaracs Imre története a sajtó
bemutató közönsége elölt. .4 film maradék
talanul adja vissza a költő gondolatát és 
valahogyan megcáfolja azt a tézist is, hogy 
a szinpad és a beszélőfilm két különböző 
utón járnak. Nemcsak gyönyörűen fotogra- 
fólt magyar képek, hanem expanzív dráma: 
jelenetek sorozata adja a film valőrjét (min
den dicséretet megérdemel György István, 
a rendező). Az cnscmble is tökéletes: sir 
tünk, nevettünk, könnyeztünk és mosolyog
tunk Jávor Pál, Rózsahegyi Kálmán, Z. 
Molnár László, Rónay Géza, fícrky József 
és három nagyszerű színésznő: a kitűnő 
Kéry Panni. 0 napsugarasan szőke Balogh 
Klári és a Ifízrölpallant Eöry Kató játékán 
Végre egy magyar film, amelyet büszkéi, 
vallunk magunkénak.

❖
Ma ismét tárgyalta volna n Labriola-szinhá; 

Ügyét 11 bíróság, de dr. Várady Jenő 
főügyész megjelent a bíróságnál és arra 
hivatkozással, hogy a székesfőváros és 
riola között remény van n békés megegyezésre. 
■ tárgyalás újabb elnapolását kérte. A bíróság 
szeptember 26 rn hninszlottn a főváros kilakol
tatás! kérelmének tárgyalását, melynek meg
tartására valószínűleg sor sem kerül, mert köz
ben a megegyezés létrejön. A megegyezésen 
lázas tempóban dolgoznak. Antalffy tanács
jegyző készili a referátumát a tanácsnak, amely 
annakidején Labriolál megfosztotta színházá
tól. Mivel a tanács vette el a színházat, a ta
nácsnak kei! Labrioiút visszahelyezni a szín
házába. Úgy értesülünk, hogy n legközelebbi 
tanácsülés, amely csüföríöKön lesz, határoz 
már e-bben a kérdésben, mert most már csak 
azt n részletkérdést kell megoldani, hogy 
Labriola milyen összegekben tudja azt a 
kilencvenezer pengőt lefizetni, amelyet tőle a 
főváros kaucióképpen kér

♦
Pán Jóska, a nagyszert) Interlcur-niővész épl 

tette át az Andrásay-utl színházat, amely 22-én 
nyitja meg kapuit a „A pénz beszél**  című re
miivel, amelynek prluiadonnúju a nagyszerű 
Palústhy Irén lesz. A reviibe Írtak Heltal Jenő, 
Szép Ernő, Szenes Andor és Kellér Dezső, Pa 
lásthy Irénen kivit! egy fiatal énekesnőt, mini 
meglepetést tartogat a színház, ez pedig Margó 
Eta, akiről — a jelek szerint — sokat fogunk 
még hallani.

résztvehesseu. 
, a hetedik 

hatalmas daganatot 
a kitűnő

♦
Ráday Imre súlyos beteg. A kitűnő fiatal 

sriné.arnek brnnchilise voll és orvosa injek
ciókkal akarta gyorsan gyógyítani, hogy a 
Magyar Szinház előadásain 1 ' *
Hat injekció sikeresen halott, 
azonban súlyos bajt, 
okozott, amely ágynak döntötte 
színészt. Helyette Apáthy Imre játszik 
Magyar Színházban.

*

Szívesen számolunk be a legújabb és leg
nagyobb bécsi magyar sikerről: Kun kNigdáról. 
akinek a napokban volt premierje a Vörös 
malom-színházban. A legelőkelőbb bécsi lapok, 
köztük például a ^Die S tünde” igy ír: Kun 
Magda valóban nagyszerű felfedezés. Egyene
sen Budapestről Importálták és magával hozta 
a magyar színházt temperamentum összes elő
nyeit; elragadóan viharzik táncaival, jókedvé 
vei. Csúnyának maszkírozott nőként énekel egy 
sanzont, úgy, hogy elragadóan gyönyörű lesz, 
mint egy valódi és mondain-diva tündököl a 
színpadon. — A „Neues Wiener Journal" is 
renaeteget áldoz hasábjain Kun Magdának, 
akiben a magyar szubrettek legszimpatikusabb 
típusát fedezi fel. — .4 ,\etie Freie Presse* 1' 
Kun Magda narodisztikus tehetségét dicséri 
különösen Itt említjük meg. hogy valászinüleg 
a fiatal magyar szubrett játssza a Ball im 
Savoy bécsi premierjén Bársony Rózsi szere 
pét a Theater an dér Wien ben.

*
Nagysikerű rnagyar-e stet rendeztek a minapi

I, Ifjú druu.krnlH, A m»Kv.,r nólae.i
.... .......v J.

Emnin M'igynrádii L-n, Marcali Frigyes ,V<i- 
dór Jóik.. Lávb. , „„„„
müvísi. » kBr nu.v/.zrli tilf.Ar, t. V^rndu 
lm, .klkM ■ kJiímíg aantp.iL "

Huszonnégy leány ostroma 
a kiadócég ellen, amely elfelejtette 
elvinni őket Olaszországba

Perek tömege lelt a mesés olaszországi szerződés

17. 
tiszti 
vnló 
Lnb-

Még a nyár közepén nagyarányú szer- 
ződtetési tárgyalásokat folytatott Révész 
Ferenc színpadi kiadócég egy olaszországi 
magyar turné megszervezésére. Lombardi 
olasz staggione-igazgató bízta meg Révész 
Ferencet azzal, hogy az „őfelsége frakkja” 
című BékcfTy—Lajtai operettre huszon- 
négytagu magyar táncosnő-csoportot, vala- 
nint egy elsőrangú tánckomikust és egy 
primadonnát szerződtessen le. A tárgyalá- 
ok eredménnyel végződtek és már augusz

tus második felében készen állt a trupp 
l'cleky Kamillái, a kitűnő táncoskomikus
sal az élen. Feleky Kamill

kiugrott a Roval orfeumbeli szerződé
séből

;'s minden idejét ennek a huszonnégy tagú 
leánycsoportnak a betanítására fordította. 
A táncosnők a Király Színház és az Ope- 
rettszinház legjobb görljei voltak, akik 
szerződésük értelmében szintén

nem vállaltak angazsmánt a pesti szín
házakban.

Feleky Kamill hatvan napra napi 180 lírá
ért, a görlök pedig napi 45 líráért szintén 
hatvan napra szerződtek az olasz staggioné-

Hogyan turbékoi a sültgalamb?
Nem mondom, hogy a Király Színházban 

pergett le ez a kis film, nem mondom meg, 
hogy a főszereplője a legújabb pesti gaá.l- 
franci, a bűbájos Rökk Marika, a többi sze
replői pedig: a fé.lig-meddig vőlegény — 
szerző. Szilágyi László, a szubrett Pataky 
Juci, aki a 2 Hugos egyike, legvégül pedig 
a papa, már tudniillik /?őAÁ--papa, aki a 
színházi mama fogalmát tudta olyan kitü
nően hiinnemiisiteni, hogy az már szinte 
fogalom, ök együttesen várják a Sültgalam
bot, amelyet most forgatnak a Király Szín
ház nyársán.

♦
De hagyjuk a „feliratokat" és kezdődjön n 

Ilim.
A kitűnő szövegíró vérrel és sziwel költötte 

11 színpadi konyhaművészet eme remekét, nme
ivel Sültgalamb néven épp most készül tálalni 
a Király Szinház. Mikor az asztalhoz ültették 
a színészeket kisült, hogy

■ fiatal primadonnának hihetetlen étvágya 
van.

Nemcsak n máját, zúzáját, fehér húsát, szóval 
< szárnyas nemesebb részért vindikálta megá
nak, hanem úgyszólván maga akarta elfogyasz
tani az egész Sültgalambot. A színészek rémül
ten vették észre, hogy a lakománál csak statisz
tálhatnak é.s majdnem az lelt a helyzet, hogv 
a bonviván helyett is a primadonna vall szerel
met — a szöveg szerint. A láncos komikusról 
pedig ne is beszéljünk. Ez a kitűnő és nagy- 
múltú színész jóformón még a csontokat sem 
kapta az epcnélküli szárnyasból, amely ezúttal 
a közhiedelmet megcáfolva, éppen elég bosszú
ságot, kellemetlenséget, vitát és valljuk bet 
epés jeleneteket okozott. Hol az egyik, hol n 
másik színész állt föl az asztaltól, mondván, a 
ióélvágvn primadonnával nem eszem egy tál
ból, jnrrt főikopik az állam, de a színházi papa

A MI MOZINK«
CA5INO (Eíko-tér 9. Tel. 831-fŰ): 

Delol • mámor. (Jan Klepura, 
Jenny Juro, Pnul Kctnp. I’.iul llör 
b>Wr) - Híradók. (4. 8. 8. 10. 
vas. és ünn.: 2. 4. 6. 8. 10. — 

első előadás mindennap fél- 
árn.)

(ORVIN (JőMef-körtil és (Ttoi ut 
sarok. T 380 88 . 395R4>: l.oénvok 
a vásáron. (Liáné Hald. Ossi Os- 
v/nlda). — Kísérő müser. (Vj8, 
lj8. J410, vas. és ünn.: %4. W6. 
*48. HlQ órakor ) 

D*(.SI  íTerér-kftm! 28. T. 259-52
A szoknyót régimen!.

Annv Ondra), Híradók. —
I « ». ló. vas *.  Onn : 2. 4. 

fi 8 10 órakor.)
FÓRUM (Kossuth Lajos u. 18. Tel.:

897-07 895-43): DUbórSg a Ilié...

(Gnrry Cooper. Helene Hayai. 
Adolpue Menjou). — Híradók. — 
(Mindennap; 4 8. 8, 10. — El»6 
előadót mindennap félhelyóru.)

PALACK (Erzsébet-kőrut 8 Tel.: 
38S-23. Nyitót! tetfl): A Mlhntat- 
lan górda. (Fősz.: Kari l.udn-ig 
Diehl é*  BrÍHlHe Keim). — Hír 
adók. - (4. 8. 8, 10, ya*.  és ünn.

■2, 4, 8, 8, 10.)

RÁDIUM (Nagymezó-u. 22-24. Tel.: 
229-98. 292 -W: Halló mindenki 
boldog! Rlmbnne elrkuaza. — 
Híradó. — (2—8-|g folyt.. azután 
8. 8, 10. vas.: 2 4. 8. 8. 10. — 
Minden d e 11 órakor niallné: 
Vilóglamborve.

R0YÁLAP01L0 (Ernébet-kAnit 45.
Tel. 429-49 ét 419-02); Dalol a

hoz. Szeptember 3-án kellett volna elindul
nia a truppnak, — amely itthonmaradt.

Hogy miért maradt itthon a trupp, ezt a 
színpadi kiadócég irodájában

naponta megismétlődő tumultuózus 
jelenetek

közben igyekezett megmagyarázni Révész 
Ferenc, aki kijelentette, hogy őt az olasz 
színigazgató, aki megbízást adott a társulat 
megszervezésére, egyszerűen

felültette.
Elsöizben egy héttel, majd később két hét
tel, majd egy hónappal tolta el a társulat 
indulásának dátumát, azzal, hogy Milanó
ban nem sikerült színházat kapnia. 
szerződtetett és cserbenhagyott görlöket és 
a táncoskomikust természetesen nem elégí
tette ki ez a válasz, hiszen az olasz szerző
désért az egész évi angazsmánjukat rontot
ták c! — a most

sorozatosan kártérítési pert Indítanak 
Révész Ferenc színpadi kiadó ellen,

aki az utóbbi napokban már egyszerűen ki
tért a huszonnégy leány mindennap meg
ismétlődő ostroma elöl.

A le

akadályt, ellenvéleményt nem tűrve, két kézzel 
harcolt még egy mondatért, még egy betétért, 
még egy tnncszámérl, a gyöngéd szerző pedig 
természetesen nem tudott ellenlállni.

♦
Mivel a szinház társasjáték, szubrett is 

kellett. Somogyi Nusi, akit első ízben kom
bináltak a szerepre, a Fővárosi Operettszin 
házhoz szerződött, a színigazgató pedig le 
szerződtette a Pesten időző „2 Hugos" ar
tista világszám egyik tagját: Pataky Jucit, 
aki nagyszerű humorával és furcsán érdekes 
exteriőrjével — ha eddig nem is a színpa
don, de a varieték világában már nagy sike
reket aratott. Ez nem is lenne baj. hiszen n 
primadonna is a varieté deszkáiról került a 
szinpad deszkáira, szóval „flfty-flfty". Ép
pen itt a baj, mert valahol Berlinben dol
gozott együtt az egykori táncosnő és a nagy 
szerű duó.

Akkoriban alaposan összekaptak 
mással

és ez a harag tartott a papában még most is.
■v

Tény nz, amikor a kis Pataky Juci bejött az 
első próbára és a táncszAmnit kezdték beállí
tani, szinte pillanatonként szaladt föl hol n 
primadonna, hol a papa a direkcióhoz, hogy 
ezt a számot és ezt a számot nem lehet a szub- 
rétinek táncolni, ez n primadonnáé. A direkto
rok — bár ők még egész frissek, mint ilyenek 
— mégis ellenállást próbáltak tanúsítani. 
elérkezett a kis film drámai fordulópontja 
flatql primadonna kijelentette:

— Hát akkor én pedig nem játszom!
¥

Nagy haditanács indult meg. A dolgok 
közben komplikálódtak, mert hol az egyik,

crj-

mire 
és n

mrfmor. (Jan Kiepnra. Je.nny Jugo. 
Paul Komp, Paul Hőrbiger). — 
Híradók, — (4. 6, 8. 10. vaa. 4’ 
(ünn.: 2. 4 8. 8. 10. — A« első 
előadrta mindennap féláru.)____

UFA (Terég-kőrut 80. Tel. 107—97. 
107-88): Nyitóit tetól Át •««"■ 
nyok démona. (Raspulin). (Con- 
rad Veidt. Cár) Lúd víg Diehl 
CharltMle Andor). — Sodródjunk. 
Saakóll! íStóke Szakáll). - Hír
adó. - (H6 H8. Hio. Mombnt. 
vasár- é» ünnepnap: 4, 8, 8. 10.)

IRÁNIA (Rókóczl-ut 21. T. 480-45, 
480—48): Aa aoaaonyak démoni. 
(Raspu'ln). tConrad Veidt. Cári 
I.udwig Diehl Chartotte Andor)

Sodródjunk Szakéit! (Szőke 
Szakáik Híradó. - <H6. VÓ8, 
H10. immbat, vasár- óa Ontep- 
nap: Hó. Hé. H8 HlO.) 

hol a másik partner jelentette ki, hogy 
valamit mégis csak neki is kellene mon

dania a darabban,
a nagyszerű és kitűnő táncoskomikus is olt 
akarta hagyni a próbát, végül — csodák 
csodája — az ifjú primadonna is engedett. 
Játssza a szerepel, sőt ő az első, aki a pró
bára bejön és az utolsó, aki távozik és ami
kor a gyanútlan színházi hírlapíró megkér
dezi tőle, hogy van megelégedve a dolgok
kal, most már a mindenható szinházi papa 
helyett ő is nyilatkozik és mint egy első ga
lamb, mely turbékoi a Sültgalambról:

— Remek a darab, bűbájosak a partne
rek, mindenki szeret, én is szeretek minden
kit... és olyan fiatal vagyok...

Hát ebben igaza van.

Örömmel írjuk le e sorokat: nincs szín
házi válság Pesten. Londonból ismerjük azt 
a képet, hogy azok, akik egy-egy nagyobb 
attrakció előadására meg akarják váltani 
jegyeiket, már előző este odaállnak a pénz
tárhoz, székeket és nyugágyakat állítanak 
az utcára és várják a reggeli pénztárnyi
tást. Ha nem is ilyen túlzottan, de hason
lóan élénk érdeklődés nyilvánult meg a 
pénteki Dubarry premierje iránt, amelynek 
jegyeit a pénztárnyltás napján elkapkod
ták. A Fővárosi Opcrettszlnház az első, 
amely ebben a szezónban ezzel dicsekedhet.

♦
A Pesti Szinház leszorződlclle a párisi Pa- 

ramount egyik színésznőjét, Herczeg Hédvt, aki 
jelentős szerepet kap a most készülő Áprilisi 
vőlegényében. — A Kamaraszínházhoz pedig 
Szathmáry Margit fiatal tehetséges drámai szí
nésznő szerződött.

Premier után
MENNYORSZÁG A FÖLDÖN. Békeífy 

László neve fémjelzi a Terézköruti Szinpad 
uj műsorát, mely — valljuk be: lehetne 
jobb is. A revü kissé széthulló és valaho
gyan úgy érezzük, mintha egy szilveszteri 
kabarén lennénk, ahol éppen azt a darabot 
dobják a színpadra, amelynek szereplői 
előbb érkeztek a színházhoz. Éppen ezért a 
sok ötletes és jóhatásu jelenet mozaikja 
nem adja a mulatságnak, a szórakoztatás 
nak egységes képét. Ezenkívül nehezmé
nyezünk egy enyhén szólva ízléstelen kis 
darabot, amely ama bizonyos Palesztina 
ról szól. Hát ez minek a Teréz-köruton? 
•^R.v nyeresége a színháznak Hosvay Rózsi 
bűbájos és egyéni sanzónjai. a fíékefín és 
Köváry konferánsz-kettöse. A csinos höl
gyek tömege is tetszett.

A NAGY RIPORT. A Bethlenién Szinpad. 
amelyet a Timosa uj sikerekre kötelezett, Gél- 
•Crl Lajos és Szánlhó Dénes együttes darabjá
val lepte meg nagyon kellemesen a közönsé
get A nagy riportot a színpadon is Cetiért 
Lajos Írja, akinél intuitivebb, egyénibb és lel
kesebb színészt keveset hord a magyar színpad 
deszkája. Verböczy Ila tehetséges és kitűnő 
partnere, aki igen szépen énekel. Ürmösy Anikó 
remek kabinet figurát ad, d<*  végig kellene di
csérni a színpad valamennyi nevét, mindnyá
jan jól a helyükön vannak.

-r. 2^>AT 7Á ié-

Film, amelyet érdemes 
megnézni...

Kétségtelen, hogy a héten is a háromhe
tes „Dübörög a föld” a legjobb. A Fórum 
ezúttal is vezet. Igen jó a Radiusban „Hallá, 
itt mindenki boldog!” című Paramount-re- 
vü, amely szórakoztató és vidám. Anny 
Ondra uj filmje is megéri a beléptidijat. A 
Bécsi és a Kamara játssza.

* Jámboráé Riesz Olga zongoratanárnő a ta
nítást megkezdje. Andrássy-ut 66.

’ A Drthlen-téri Sslnpad gyermekszereplőket keres 
vasárnap délutáni gyermokelőadósnirn. Jó tanuló, te
hetséges gyermekek szülői kísérettel jelentkezhetnek 
kedden délután 3 és 4 óra közölt a színházban.

* Pallay Anna nz Operaház v. prlnintmlleri- 
iirtfn. a Zeneművészeti Főiskola tanára, tánc- 
akadémiájában (IV., Rérsinlri 5 Tel 807-RA) a 
beiratások folynak. A művésznő a tánc minden 
stílusát a legmagasabb fokig személyesen U- 
«itK

aantp.iL
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A Hungária is megkezdte 
a pontleadó-turát

Az első derbi hőseinek harcán a Ferencváros keresett — 
A liga „szerencse-gyermeke" a Somogy: kit pontot szer
zett a Bocskai pénzén — A Kispest megszokásból foly
tatta győzelmi szériáját — A „rokkantak meccsét" az 
óbudaiak nyerték

| Polgár bombalövését Sarkad! hálraejtl.
i A Budai „11*  vezet; 1:0

Újabb erőteljes Kispesti támadások sorozata 
következik. A 19. percben Wéber hatalmas 
,-hift**  szülőapjaj Szabó 11. pedig az ezt követő 
gólé, 1:1.

Szabó lő, Fábián véd... Ez megismétlődik 
még néhányszor, bár fogy az erő s vele együtt 
a jálékkcdv is. Polgár kapufát talál — bár 
valószínűleg nem oda célzott —! A 33. percben 
Wéber hendsze 11-est hoz a budai konyhára, 
de Serényi rosszul lövi s Fábián kornerra véd
heti. Majd Szabó holtbiztos helyzetben mellé 

lő. Mikes beleugrik Fábiánba: sulyos esetnek 
látszik, de szerencsére nincs nagyobb baj.

Szünet után változatosabb a játék: hol ■ 
Kispest támad, hol a budaiak védekeznek.

A 49. percben végre
Szabó II. lövése utat talál a Fábián által 

remekül védett kapuba, 2:1.
A befejezés előtt egy perccel Mikes süvítő 

/övege kihozza a helyes eredményt, 3:1.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
2. Kispest 5 pont 3 játék 5:4
8. Budai „11“ 2 pont 3 játék 8:7

Régi szokás szerint n szczoncleji bajnoki 
tabella képe a legváltozatosabb meglepeté
sekkel döbbenti meg a futballrajongók tá
borát. A vasárnapi forduló után az első 
helyet ugyan Újpest szerezte meg, de már

a második helyen egyenlő pontsz.ám- 
mai szokatlan nevet találunk: a tö

rekvő Kispest csapatát.
A harmadik hely a Ferencvárosé, de vi
szont, ha a vesztett pontokat tekintjük, ak
kor a zöldfehéreké máris a pálma, mert 
hiszen az egyetlen olyan ligacsapat, amely 
még pontot nem adott le. A Ferencvárost 
a Somogy követi, majd rögtön utána a 
Phöbussza\ találkozunk. Hogy a meglepe
tések . folytatódjanak, a hatodik helyen a

Bocskai neve díszeleg, inig
a hetedik hely „boldog**  birtokosa a 

Hungária.

A lista aljának öt tagja a kővetkező sor
rendben követi egymást: Budai 11, Attila, 
III. kér. FC, Nemzeti és végül a Szeged FC.

A vesztett pontok statisztikája szerint 1. 
Ferencváros pontveszteség nélkül, 2. az Új
pest, 3. a iKspest 1 — 1 vesztett ponttal, 4, 
a Somogy, 5. a Hungária, 6. a Hl. kér. FC 
2—2 vesztett ponttal, 7. a Phöbus 3 pont
veszteséggel, 8. Bocskai, 9. Budai 11, 10.
Attila, 11. Szeged FC. mindegyikük 4—4 
vesztett ponttal és végül utolsó a Nemzeti 
5 pont veszteséggel.

Paprikás hangulatban, nagy fölénye ellenére is csak szerencsés 
győzelmet aratott a Fradi

Ferencváros—Szeged FC 2:1 (2:1)

Három védelmi hiba — három gól
Újpest—Hungária 3:0 (1:0)

A derbik megszokott élete zajlik az újpesti 
■tadion előtt, nyüzsög, forr, kavarog a tömeg s 
• rendőrök harsányan kiáltják:

— Siberck a túloldalra! — Ezzel a kedélyes 
Jelzővel a nemhivatalos jegyárusítók hadát 
tisztelik meg, akik látszatra többen vannak, 
nini a közönség. A mérkőzés kezdetére mégis 
csak összegyűl tizenötezer ember. Idegesség a 
tribünökön s nem sokkal később idegesség lesz 
úrrá a pólyán is. ahol egymásután megjelenik 
b huszonkét gladiátor, bizakodva, mindenre el
szántan. Az Újpest kapja szembe a napot és a

szökteti P. Szabót, aki Sebes mellett cl tud 
futni, beadását Jakube hirtelen átlépi a a 
meglepet*  Hungária-védők csak derniedlen 
bámulhatják Auer küzdi hatalmas bombá

ját. 2:0.
Ez a második védelmi hiba, ami gólba került. 

Iségtelenné teszi a végleges győzelmet s az 
egyetlen malicia. amit a boruskedélyü kékfe
hér drukkerek megengedhetnek maguknak, az 
a méla kérdés:

— Ezekután milyen lehet a Phöbus? ...
' A pillanatnyi lángolás hevében a hungáris-

A „LÉLEKTÖRŐ" MÁSODIK GÓL, AMELYTŐL A HUNGÁRIA VÉGLEG ÖSSZEOMLOTT

Junius óta nem látta 
a Fradit a közönsége. 
Igv nem csoda, ha a vi
szontlátás örömej or- 
kánszerü rivalgásban és 
frenetikus tapsviharban 
hulla mzanak. Már el
felejtette ez az örömben, 
bánatban együttérző pub
likum, hogy elúszott a 
bajnokság... Sebaj, majd 
az idén! Az Óbudáról 
elhozott két pont s a 
4:-ás gólarány minden 

ómra. A zöld-fehér gárda
feláll a középen a körbe és magasra emeli a 
kezét.

— Éljen, éljen, éljeni
— Tempó, Fradit — viszonozza a közönség 

az üdvözlést.
A piros-fehér és a zöld-fehér színek kelle

mes vcgyüléke megindul a pályán. A Fradiban 
a „kis**  Takács játéka felé fordul a figyelem. 
A 2-ik percben Kemény kap egy jó labdát,

Kohutmiódra megvágja s maris bent a 
gól. 1:0.

Sárosi mesteri trükkjeit és példás irányítását 
Móré feltűnő rossz elgondolásai ellensúlyozzák. 
Szeged szóhoz se jut. A nagy fölény azonban 
hiábas-aló, mert tologatásból nem lehet meg
élni.

A 23-ik percnél tart az unalmat kiváltó 
játék, amikor

Sárosi visszapattanó lövését ugyanő a 
kapuba küldi. 2:0.

Toldi fejese kapufát én majd amikor Gellért 
biró sorozatos hibái bosszúságot váltanak ki 
a közönségből, a kórus igy zeng:

— Muszáj nevetni . . .
Toldi feleslegesen kapásból félteid egy biz

tosnak látszó helyzetben:
— Máskor állítsd le a labdát, olvasd el az 

újságokat, igyál meg egy feketekávét s aztán 
nyugodtan lődd be... — hangzik a méltatlan 
tanács.

A 44. percben a szegedi csatársor három 
tagja is 6 méteres offszájdon van, mégis

Kalmár üres kapuba gurított labdáját 
érvényesnek jelzi a bíró. 2:1.

A biró elleni válogatott szidalmak most már 
özönével zúdulnak feléje. Szerencsére vége a 
félidőnek.

A II. félidő nagy része is a biró elleni tün
tetéssel telik el Valóban rengeteg téves Ítél
kezése van. Közben a Fradi nem szűnik meg 
bombázni a szegedi kaput. De ezek a derék 
szegedi link ugyancsak szövetséget kötöttek a 
szerencsével. A játék messze van a fémjelzett, 
márkás fulballlól. Sok a gikszer, rossz passz, 
ferde elgondolás. A mérkőzés legnagyobb mo
mentuma mégis a Fradi kapu előtt ..zajlik" le: 
Bakk. a nagyképességü szegedi jobbösszekötö 
hatalmas lövése már, már... de Háda óriási 
védése...

— Szép volt... megmentettük az egyik pon
tot .. — jegyezte meg egv Fradi-drukker.

Igaza volt. Iláda mentette meg ..,

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
3. Ferencváros 4 pont 2 játék 6:1

12. Szeged FC 0 pont 2 játék 2:7

A futballszerencse elkerülte a Népkertet 
III. kér. FC—Attila 4.3 (3:2)

Hungária kezd. Az első tiz perc
csak kapkodás, céltalan fejelések, félre

ment pasasok,
■melyet azután a 10 pereben egy Tiiray—Du
dás—Ticska csodás akció szakit meg. Ez nz 
egyetlen csodás akció a Hungária részéről! 
Utána folytatódik a lanyha játék, mindkét fél 
részéről laccsrekoidra törekednek a jó lékosok 
8 ez sikerül is nekik. Végre a 21. percben tör
ténik valami.

A Hungária Kiss rettenetes lyukat rúg a 
levegőbe s a labdát átengedi Pusztainak, 
aki laposan középre tálja s a hipp-hopp 
Jakabé villámgyorsan ragasztja a léc mel

lett a bálóba. 1:0.
A Hungária folytatja széteső játékát s közben 
csak az látszik, hogy a játék korlátlan diri
gensévé kinevezett Hungária-halfsor nagyon is 
ingadozó s velük szemben a lilnfchér fedezet
kor szilárdan áll a lábán.

Kalmár és Sziics párharcából már ebben a 
félidőben is az újpesti centerhalfé a pálma.

A Hungária ostromol, de félszeg, nz Újpest 
ostromol, de nem lő s amikor mégis kapu felé 
íüvit a labda, nincs szerencséjük. A Hungária 
összekötői nem vermek tudomást half jaik nagy 
munkájáról s igy aztán jogos a sóhaj:

ml lesz ebből? Sima Újpest győzelem.
Turay klszökésc ugyan egyenlítéssel kecseg
tet. de a tizenhatosról a kapus kezébe száll a 
labda A 41. percben kornerböl Cseh labdája 
füttyén cl a léc mellett, izulón meg Turay zu
hanása borzolja fel az idegeket, de egyéb 
nem történik A félidő korneraránya 5:2 a 
Hungária javára

Szünet után mindenki n kékfehérek ,.ébre
dését" várja, de az ellenkezője következik be. 
már csak azért is. mert a 2 percben Jakube 
és Kalmár párharcából az. újpesti kerül ki 
győztesen,

Az újpestim újabb eredménye most már hál
ták három komort csikarnak ki az elszántan 
védekező Újpestiektől, ezek azonban csakúgy 
elsikkadnak, mint az első félidőbeli társaik. A 
21. percben az Újpest a nem is nehéz munká
jára felteszi a koronát.

Auer harcban áll Kalmárral és Kissel, de a 
megz^varodott társasággal könnyedén elbá
nik, kitör és rögtön lő Is. A labda Kocsis
ról visszapattan Pusztai ele, aki pár lépés 
után a hatosnál terem, élesen ló és Újvári 

hiába nyúl a labdáért. 3:0.
Ez is védelmi hiba. Az Újpest-közönség tombol 
örömében s hangtőlcsérekkel felszerelten biz
tatja további eredményre csapatát, amely most 
in;ír mindvégig nyomasztó fölényben játszik. 
Közben Sebes meg is sérül, úgyhogy helyet 
cserél Oeh-vel, dohát ez sem segít a kékfehe- 
rck lankadt támadásain s ha csak egv kevés
sel fürgébbek az újpesti csatárok, most rogyá- 
sig lőhetnék a gólokat. Az. utolsó percekben 
még Auer irtózatos lövése fenyeget góllal, de 
a felsőlécről pattan vissza s a tumultusban si
kerül Újvárinak megszerezni a labdát. Ezzel 
vége is a derbinek, amely korántsem hozott 
olyan játékot, mint amit várt a közönség. Arra 
azonban jó volt, hogy minden vitán felülállóan 
tisztázza a pillanatnyi erőviszonyokat és azt, 
hogy

jelenleg az Újpest minden egyes posztjára 
kvalitásosabb játékosokkal rendelkezik, 

mint a Hungária.
A jövő vasárnapi magyar—svájci meccs 

szempontjából ez a mérkőzés csak sulyosbi- 
tolta a válogatók gond iát. Bór a védelem és 
a centerhalf problémója alighanem megoldó
dott.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
1. Újpest 3 pont 3 játék 7:2
7. Hungária 2 pont 2 játék 5:4

M'skolc, szept. 10.
f.4 Hétfői Napló tudósit ójának telefonjelen

tése.) A két csapat találkozása váratlan izgal
makat hozott. Senki sem remélte ugyanis, hogy 
az Attila, amelynek csatársora előzőén nem ép
pen százszalékosan harcképes formáció benyo
mását kellette.

ilyen energikus ellenállást tud kifejteni.
A kél csapat ugyanis teljesen egyenrangú el

lenfélnek mutatkozott. Teljesen egyenlő erejű 
volt mind a fedezetsor. mind a csatársor. A 
differencia a kapusoknál mutatkozott, még pe
dig az Attila hátrányára. És ill jön ki azután 
az egygólnvi differencia, amely két pontot ho
zott a vendégcsapatnak.

Hullottak n gólok, amelyek közül az utolsó 
döntötte el a mérkőzést a szerencsésebb Hl. ke 
rüleliek javára.

Az Igazságnak megfelelő eredmény a dön
tetlen lett volna!

A meccs heves iramban indult és
Szabó II. az amatőrcaapatbói most szerződ
tetett ujonccsatár, az 5. percben sikerre!

ugrott ki a „csomóból" és megszerezte a 
vezető gólt.

Változatos játék ulán a 15. percben Sziklai 
peches öngólja hozza meg a kiegyenlítés örö
met a vendégcsapatnak.

A meccs változatlanul érdekes és nívós. A 22. 
percben Rudas juttatja vezetéshez a III. kerüle
tieket, majd a 24. percben az Attila egalizál. 
2:2 az eredmény és csak a 40. percben adódik 
újabb eredmény:

Egri fejesével újból vezetéshez jut a III. 
kerület és igy a félidő eredménye 3:2.

A második félidő 15. percében már újból 
egyensúlyban van az eredmény. Nagyarányú és 
nagyvonalú a játék. A meccs a 38. percben 
dől el.

Kármán szerzi meg a meccsdöntő gólt.
Sima mérkőzés volt, minden zavaró incidens 

nélkül.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN ?
9. Attila 2 pont 3 játék 8:10

10. III. kér. FC 2 poit 2 játék 4:7

A Somogy kitűnő üzlete: eladta a pályaválasztás jogát; pénzt 
is kapott, gólt is adóit és — győzött

Somogy — fíncskay 2:1 (0:1)

Vigyázat: Kispest feliavut 
Ksne-t-^ad-i lt 3:1 11:1)

— Fiuk bele feküdni, szép győriem esetén 
elsők is lehelünk ma a tabellán hangzik a 
Kispesti öltözőben. Valóban nagy lendületi. I 
veti magát a piros-feketék jóképességii csapata 
• budaiak ellen a harcba. Eleinte szép izgal

mas, úgynevezett ..jó" meccs az üllőiuti négy 
ezres publikum jutalma. A Kispest erős nyo
mást gyakorol a jeles ellenfélre. Azonban Fó
bián, az „öreg" budai kapus másodvirágzását 
éli. A 6. percben

Debrecen, szeptember 10.
(A Hit föl Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) Hatalmas meglepetést szolgáltatott a 
Somogy. De a Bocskay is. . . A debreceni fiuk 
ugy mentek a pályára, mintha puszta megjele
nésükkel féltucat gólt szállítanának a Somogy 
kapujába. A könnyelműség, a nemtörődömség 
a pályán folytatódott. Ezzel szemben a Somogy 
lelkes, odaadó játékával nemcsak megérde
melte a két pontot, hanem a debreceni közön
ség szimpátiáját is a maga oldalára billentette. 
A Somogy sokat keresett ezen a meccsen. Er
kölcsi és anyagi siker koronázza a derék ka
posvári fiuk haditeltél. Eladták a pályaválasz
tón jogukat... Pénzt is kaptak, meg gólokat is 
adtak .. . Szóval jó boltot csináltak ...

Nádas Ödön országos szövetségi kapilánj1 
megjelent a mérkőzésen. De valószínűen meg 
bánta. Mert sem Telekitől, sem Markostól, de 
a többiektől sem látott megnyugtatót a jövő 
vasárnapi magyar—svájci mérkőzés tekinteté
ben. Ám a legnagyobb csalódást Alberti kapus 
okozta, mert az ő számlájára Írják mindkét be
kapott gólt. Somogy támadásokkal indult a 
mérkőzés, majd a Bocskay rendszertelen és 
puha ellenakciói következtek. A debreceniek
nek sikerült a vezető gólt is megszerezni, hosz- 
szas kinlód’s után.

A 30. percben Vince gurította ■ labdát a 
hálóba. 0:1.

A második félidőben váratlanul a Sonvg 
rdcll fellendülni. A 13. percben
egy 20 m-’s szabadru'*á  t Berecz a rosszul 
helyezkedő Alberti melleit juttat a kapuba.

Hl
A bomogy fölénye mind erőteljesebben nyi

latkozik meg. A 22. percben egy vészéi) leim
nek látszó támadásnál Bcrecz a 16-osról ka
pura lő,

Alberti rosszul vetődik s bent van a győz
tes gól. 2:1.

A Bocskay rossz taktikával továbbra is a 
belsőket favorizálja, a szélsőket pedig elhanya
golja, s igy nem sikerül kiegyenlítőmé.

— .4 Bocskuyt ilyen rosszul még nem láttuk 
játszani — panaszolták a meccs végén a Bocs
kay-drukkerek.

MI A HELYZET — MECCS UTÁN?
4. Somogy 4 pont 3 játék 5:6
6. Bocskai 2 pont 3 játék 7:5

Összeállították az első küllőidre 
ránduló ifjúsági válogatott 

csapatot
Pénteken a Latorca-utcai sporttelepen meg

tartott triói után Gudenus Hugó báró szövet
ségi kapitány összeállította a bécsiek ellen sze
replő ifjúsági válogatott csapatot

A magyar ifjúsági válogatott a következő 
összeállításban szerepel vasárnap Bécsben: 
Havas (..33" FC) — Mátyás (Kelenföldi FC.) 
— (A balhátvéd még bizonytalan.) Perce 
(MAFC) - Darvas í. 33*  FC) -- Fara-ó Ke
lenföldi FC)-— Salgó (El ktroino*)  — K * I. 
(FTC| — Pesti (M r\i />/ des K< ’ t Idl 
FC) — Zsengellér (Sol ó’.arjónl BTC 
talék: Kiss lí (UTE I Hétfőn jelöli ki nz ifjú
sági kapitány a halhátvédet és a második tar
talékot.
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Bravúros finissel egyenlített 
a Postás az UTE-meccsen

Tegnap nz elsőosztályban csak csonka for
duló volt. Ezek közi sem Ígérkezel! csemege, 
de mégis a/z.i Jeli nem is < gv. Az első a 
Portás-UTE döntetlen, a músudik a BSE— 
URAK eredmény.

Az alsóbb osztályokban az UTSE győzelme, 
a PlBSC és a PMTK veresége mutatja a kés
hegyig menő harcok hevességét.

I. OSZTÁLY
Bíró-csoport

A Turul TE erősen tartja a vezetőhelyet. A 
BSE az első pontját szerezte.

Turul TE—HAC 3:1 (1:0). Góllövők. Fűzi IV. 
(2), Farkas, ill. Drotár. Állandó Turul-fölény.

III. kér. TVK—TLK. 3:0 (1:0). Góllövö: Pri- 
bill, Moscheim és Schwelbl (11-esböl). Fölényes 
győzelem.

BSE-—URAK 2:2 (2:1). Góliövők: Szűcs, Len
gyel, Hl. Szűcs és Kármán. Unalmas, léleknél- 
küli játék.

Pártos-csoport
A Postás ponlveszlesége meglepetés, 0:3-ról 

bravúros flnossel jött fel.
UTE—Poatás 3:3 (3:0). Góllövők: Hóna II., 

Ungcr, Káliul, ill. Kertész (2) és Bobrik, Izgal
mas küzdelem.

(X MOVE—WSC 1:0 (1:0). Góllövő: Major 
szky. Nívós szép küzdelem.

33 FC—BMTE 2:1 (1:1). Góllövők: Varga.
Winciheim (öngól), ill. Llndmayer. Erős iramú 
küzdelem. Varga (33 FC) egy tizenegyest ki
hagyott.

IL OSZTÁLY.
Stobbe-csoport.

Ki UTSE a Nyomdász feletti győzelmével a 
harmadik nehéz ellenfelétől vitte haza a két 
pontot. A Főv. TKör nem talál magára.

BTK -Zac 2:0 (0:0). A szenlmihályiak mind
két gólját Vurga jugta.

UTSE—Nyomdász 1:0 (0:0). Góllövö: Laukó 
III. Az l’TSE nehezen győzőit.

Pamutlpar—Vasas 3U (2:0). Góllövö: Bozi 
(2), Golthenz, Hl. Hcrmann.

MFTR—BTK 4:1 (1:1). Góllövö: Patck, Ki
szól, Prodanovils (2), ill. Ninisz.

TSC—BVSC 1:1 (1:0). Góllövö: Császár, ill. 
Momlovits.

ZSE—Főv. TKör 2-2 (1:1). Góllövő: Ilodusz 
(2), ill. Juhász és Lenkei.

BI.K—PSC 64 (3:0). Góllövök: Zuber (3). 
Cser (2) és Lukács 1.

Kárpáti-csoport.
A BTC vérszemet kapóit a mull bélen, megint 

sok gólt rúgott. A BRSC nagy győzelme meg
lepet é s.

BRSC—Kftb. AC 3:0 (1:0). Góllövő: Brunner 
(2), Suga 12) és Kovács (11-esböl).

CaTK—Hungária 3:0 (1:0). Góllövö: Gangó 
(2) és Vllz.

SzAC—OTE 7:0 (4:0). Góllövő: Kovács (3), 
Biró, Borsos, Lnczinger és Borbélv.

BTC—KSC 5:1 (1:1). Góllövő: ‘ Grubér (2). 
Sáros (2). Rigó. ill. Petőén II.

KTC—Ganz <U2 (1:1). Góllövö: Somogyi (3). 
Boros (21, Ruck, ill. Fisékor és Prohászka.

FSC—Folton 2:1 (1:0). Góllövő: Tolnay (2). 
III. Wranovils.

in. OSZTÁLY
Springer-csoport.

Kikapott a PTBSCI Széprn győzött a Vér
halom

Vérhalom- LTF. 0:2 (2:0). Góllövő: Berlnde 
(2), Kicin (2), Jiivorszky, Bernwaller, ill. 
Hirsch (21.

BBFC—UFC 4:0 (1:0). Góllövő: HIR (2), Pin- 
tarlós és Bnclimann.

I. kor.— PT11SC 2:0 (2:0). Góllövő: Somogyi 
é> Klóin.

B. Testvériség—BSC 4:0 (2:0). Góllövö: Veréb 
’(2) és Hersc'n (2).

KASC—EMOSz B:l (4:0) Góllövö: Szőllösy 
(8), Kornfcld (2), ill. Nagy.

Vizmen es Emmiram 
gyártása ♦*  lavitAsa, 

löpoKröcok rahtára
LOUIY OSZKÁR •' 1\YlíR,i'a.sA«

Spárta—BIK 3:2 (1:2). Góllövö: Bordó (2), 
Braun, ill. Lakatos és JIofTmann-

Malaky csoport
Ár. NJTC-t is elérte a végzete: a Kispesti AC 

legyőzte.
Hálókocsi—KSSE 2:0 (1:0). Góllövő Lőrinc 

(2, egyet 11-esböl).
Húsok—KEAC 2:1 (1:1). Góllövők: Kende- 

ressy és Csihula, ill. Kucsera
SzRTC—KTK 4:0 (1:0). Góllővők: Borbély, 

Varga fi. és III.. Juhos II.
Drasche—KAOE 3:1 (14). Góliövők: Gotnbar- 

csik, Markovszky, Sztopk.a, ill. Stelczer.
Gránit—Kalapos 2:0 (04). Góllövö: Hege

dűs (2).
KIsp. AC—NJTC 4:3 (1:1). Góllövök: Fried- 

valszkv (2), Almássy, Laponya, ill. Neubauer i 
12) és Kernmüller I. A 89. percben az NJTC 
egy 11-es megítélése miatt levonult.

Oprée-csoport
A PMTK trénere egyik renitens játékosát le- 

küldte a pályáról Tíz emberrel nem iudott a 
csapat győzni.

VL kér. SC—MÁV Előre 14 (04). Góllövő: 
Büki.

MSC—Törökőr 3:0 (24). Góllővők: Szirotlcs 
és Csizmadia (2). A 74. percben a kiállított 
Princ megütötte Beregi bírót, az visszaadta, ami 
jel volt az általános verekedésre

P. Törekvés—UMTE 3:0 (’4). Góliövők; Siba, 
Gulyás és Nagy

RAFC—PMTK 5:1 (2:1). Góllövők: Indrich 
(3). Hlavács és Szobonyai, ill. Molnár II.

NTC—Compactor 3:0 (0:0). Góllövök: Fülöp, 
Németh és Viola

IV. OSZTÁLY.
Első csoport.

A T. Előre sulyos vere«éget szenvedett: a bot
rány nem maradhatott el.

Autótaxi—T. Előre 7:1 (3:1). Góliövők: Sef- 
esik (4), Bcnkovjcs, Kukán és Rózsa, ill. Grei- 
fenstein. Homyák biró gyengén működött, 
emiatt n meccs botrányba fulladt. 15 perccel 
előbb félbeszakadt. Kapu, T. Elöre-jölékost a 
közönség megverte.

IJVASC— IJSC 5:2 (3:2). Góllövök: Müller (3), 
Szabó és Sc.hwarcz, ill. Rigó és Jambó.

Uránia—MTC 4:1 (0:1). Góllövök: Holbay, 
Kész Szalay (2), ill. Lusztig.

LTIÍ-Itp. Egyetértés 2:1 (2:1). Góliövők: 
Németh. Jánits, ill. Kiss (11-ősből).

Zsolnay—Az Est 1:0 (0:0). Góllövö: Budai.
RÁC—RMTE 4:4 (3:0). Góllövők: Jós (2). 

Eckcr cs Sipos, ill. Vdvardi (3) és Vermes.
Második csoport.

A K. Törekvés legyőzte a bajnokaspiráns 
SAC-ot.

P. Juta— ETSC 1;1 (!;!). Góllövők; Koppét*,  
dl. Tompó IV.

SzNSE—DGSE 2:1 (1:1). Góllövők: Kovács. 
Szávodszky I.. ill. Konyárcsik

MPSE—SzTE 0;5 (5:2). Góllövők: Nviszlai 
(5), Kemerle, ill. Agócs (2), Frölicfi, Kelemen és 
Schlingcr (11-esböl h

ETC-Valéria 4:2 (1:0). Góllövők: Simon (2). 
egyet (11-esből), Jókai (2, egyel 11-esböl), ill. 
Varga (2).

K. Törekvés—SAC 2:1 (1:1). Góliövők: Varga, 
Zsellér, ill. Gruber.

Kp. VI. kor—K. Húsos 00. Egyenrangú el
lenfelek küzdelme

Harmadik csoport
A Köb. FC lehengerelte a VAC-ot, az NSC és 

a Fér. Kaszinó simán győzött.
MÉMOSz—Siketek 3:1 (1:1). Góllövők: Ki

esők (2). Pollák, ill. XValzer.
NSC—X. kér. Remény 2:1 (2:0). Góllővők: 

Kiss (2), ill. Lukács.
Köb. FC—VÁC 7:1 (2:0). A kőbányaiak lelép

ték n vívókat.
Cukrász X. kcr. FC 3:0 (3:0) Góllővők: Vas

tag (2) és Pető
Fér. Kaszinó—VH. kér. Amatőr 5:1 (2:1). Gól

lövők: Eszter (2), Puskái, Komáromi, Salz, ill. 
Hrlbcrszky.

Negyedik csoport
A Goldbcrger és n Kelenvölgy simán győ

zőit.
GSE—Fllalurlgát 0:0 (1:0). Góllővők: Hitler 

(3). Mészáros, Rilschicd és Borost.
Kelen völgy —Tabán 34 (1:0). Góllövők: Csuk- 

rány (2) és KRrikó.
M. Textil—B. Magyarság 0:0. Reális ered

mény.

OMSC—B. Felsőváros 7:2 (3:1). Góllövők: | Az OFK—Sz Juventus meccs barátságos volt.
Gelencsér (3), Tax (3) ét Tálos, ill. Rudó és | Az OFK nem játszik a bajnokságért. Az ered- 
Lakot, Imény 2:1 a Juventus jatára.

Svájc ellen egyelőre két 
kérdőjel is játszik

A csapat gerincét, a centert és centerhalfot 
még nem találták meg

Nádas Ödön országos szövetségi kapitány 
vasárnap Debrecenbe utazott, Táblán Pál profi
szövetségi kapitány pedig Budapesten figyelte 
meg a kiszemelt játékosokat. Az összes fron
tokon csalódás érte a válogatókat s igy a leg
nagyobb gondok közepette, hosszas telefonál 
gntás után született meg vasárnap este a jövő 
vasárnap Svájc ellen kiálló magyar válogatott 
csapat. Tekintettel arra, hogy a eenterhslf ér
ti center kérdésében nem tudtak megegyezni, 
"g.v

ezt a két posztot Üresen hagyták s csak 
a hétfői uicgb»*zélésen  dől el, hogy a flx 
kilenc emberen kívül Sárost centcrhalfot-c

Nagykanizsa zászlódiszben fogadta
a Túrából hazatéri főiskolai úszókat
Ilj. Horthy Miklós avatóbeszédével, országos ünnepély 
keretében avatták fel a nagykanizsai sportuszodát

Nagykanizsa szept. 10.
(A Hétfői Napló tudósitójától.) Szombaton 

nagy napja volt Nagykanizsának. Akkor avat
ták fel országos sporlünnepségek keretében a 
nagykanizsai sportuszodát. Reggel érkeztek 
meg Torinóból a magyar főiskolai válogatot
tak és a magyar úszó- és vizipóió-bajnokcsa- 
pat Vértesen csapatkapitánnyal, akiket ünne
pélyesen fogadták az állomáson. Délben érke
zett meg a gyorsvonattal ifj. Horthy Miklós, a 
MUSz elnöke és Schuller Sándor, a MUSz el
nökségi tagja és Méray János titkárral. Zala
egerszegről dr. Fülöp János tanácsos több vá
rosi tisztviselővel. A város zászlódiszt öltött, a 
kereskedők pedig lezárták üzleteiket ez alka
lomból.

Az Ipartestületi Dalárda Himnusza után 
Krátky István polgármester mondotta az ün
nepi beszédet, ifj. Horthy Miklós pedig az 
avatóbeszédet, hangoztatván a nemzeti sport 
jelentőségét a nemzet életében a jövő szem
pontjából. Majd megkezdődött a verseny, 
amelynek eredményei a következők: 100 méte
res háttiszás: 1. Bicskey Árpád 1.25 mp. 100 
méteres gyorsuszás: 1. Csík. Ferenc 1.03 mp. 
100 méteres mellúszás: 1. Hild László 1.26 mp. 
400 méteres gyersuszás; 1. Lengyel Árpád 5.31.2 
mp. 11. Szabados 5.38,

A Váci Reménység Ugyűzte 
a Vasast

A II. liga második fordulója hatalmas meg
lepetést hozott: az első mjccsét játszó Váci 
Reménység otthonában tartotta a Vasassal 
szemben a két pontot.

SsürketaxI—Drogulstik 1:0 (04). Góllövö:
Illyés. A taxi halfsora ragyogó volt, a csatár
sora gólképtelen.

Váci Reménység—Vasas 4:2 (4:0). Góllövők: 
Kőbl (2), Molnár, Rácz, ill. Slanczl és Erdős. 
A Reménység lelkesen küzdött.

A magyar tenniszbajnokságok 
idegenbe vándoroltak

Nagyszámú közönség jelenlétében, pompás 
„lennisz**  idülten került sor a magyar bajnok
ság döntőire a margitszigeti dlszpályán.

Nem meglepetés, hogy a férflegycs bajnok
ságot: Menxel nyerte. A nölpáros-bajnok- 
ság « Krabwinkel—Aussem-pár tulajdo

nába vándorolt
A vegyespárosban csak az elömcrkőzésekig ju
tottak, a döntőre holnap délután kerül a sor. 
A vegyespáros döntőbe a Mcnzel—Krahminkel 
Kchriing—Aussem-p&r jutott.

Részletes eredmények:
Férfiegyes elődöntő: Gabrovitz—Bánó 1:6, 

7:5. 6:2, Menzel—Vodicska (cseh) 6:2, 7:5, 9:7.
Döntőmérkőzés Menzel (cseh)—Gabrovitz 6:2, 

6:0, 6:1. Menzel könnyen győzött s csak ját
szott ellenfelével.

Nőipáros elődöntő: Krabwinkel Aussem (né
met)—tVolff (osztrák), Riholi (olasz) 6:1, 6:2. 
Eisenmengcr (osztrák), gróf Szapáry Gabriella— 
Rohremé, Deutschné (cseh) 6:2, 6:1.

Döntőmérkőzés: Krahwinkel, Aussem (né
met)—Eisenmengcr (osztrák), gróf Szapáry 
Gabriella 6:1, 6:1.

Vegye*  páros elődöntők. Gabrovilz, Tsukné 
—Kiss, Hevesi 6:3, 10.8, jührling, Aussem— 
Eifcrmann, Wolfné (osztrák) 3:6, 6:1, 6:2,
Gabrovilz, Tsukné—Brosch. Deutschné (cseh) 
6:2, 1:6, 6:3, Menzel (cseh), Krnhwinkel (né
met)—Gnbrovltz, Tsukné 6:2, 6:1

VASÁRNAPI
SPORTHÍREK

FAVORITGYÖZELMEK PRÁGÁBAN.
Prágából jelentik: A csehszlovák ligabajiiok 

••ág soríj» a Sparla 3:2-re győzött a Viktória! 
Zlskov elltn. a Slavia—Viktória Pllscn niérkő-! 
zés 4:1 arányban végződött, Bohcmians—j 
Kladno 3:1, Nachod- Ccchic Kariin 3|1, Tép- 1 
lllz—Zidcnice 3:0,

X Két nagy döntőmérkőzés lesz mn este 
n nagy birkózó világverseny műsorán a i 
Bekctow-clrkuszban. Kimagasló esemény- i

vagy centercsatárt játszik ■ svájciak ellen. ’
A válogatott csapat egyebekben a kővetkező:

Háda
Korányi Bíró

Szalay ? Lázár
Pusztai, Avar, T Told!, Serényt

A tizedik ember Sárost, aki feltétlenül jáf- 
■zi"‘-. A betöltetlen két helyre kombinációba 
vitték Kalmárt, Pótért (Phöbus centerhalfja), 
Lutzof, Keszeyt é.s Polgárt. A tartalékok Sie- 
..ere ,’s Kárpáti II. lesznek.

A válogatott csapat csütörtökön délután a 
Hungéria-uti pályán együttes tréninget tart.

Helyi úszók. 100 méteres gyorsusztt: 1. 
Schultheisz László 1.17.4 mp. ,2. Darás Endro 
t.22„ 3. Kerber László 122.2 100 m. helyi hát- 
úszás: 1. Heltay 1.40.8., 2. Begidsán Andor
1.52.8., 3. Rosenberg József 1.57. 100 m. mell- 
úszók 1. Reinitz László 145., 2. Heltay Miklós
1.47., 3. Deák László 1.57. 331/3 m. gyermek- 
gyorsuszás: 1. Szabó István 26 mp., 2. Krása 
László 28 mp., 3. Halász József 28.2 mp. 66’/» ni. 
hölgyuszás: 1. Welsz Edit 1.11., 2. Rosenberg 
Ibolyka 1.20., 3. Rader Anny 1.28. 66’/» m. ifjú
sági gyorsuszás: 1. Gál András 58.8., 2. Begid
sán András 1.02., 3. Róna Miklós 1.06.

Majd megkezdődött a vlzipóló mérkőzés.
Ai első félidőben a főiskolások világbajnok- 

csapata játszott at úszók ellen összeállított 
csapat ellen és 4:l-re győzött. A második fél
időben két vegyescsapat játszott egymással. 
Eredmény: az A-csap»t gvőzött 3:1-re.

Ezután dr. Krátky István polgármester kiosr- 
lolta nz elnöknek és a csapatok minden egyes 
tagjának a Nagykanizsa város címerével ellá
tott plaketteket.

Ifj. Horthy Miklós és a két csapat még at 
esti gyorsvonattal visszautazott Budapestre.

Ar uszodaavatáson a hűvös idő dacára, több
ezer ember vett részt.

Vác FC—Csepel 2:1 (0:1). Góllövők: Mélesz, 
Weisz, lil. Gangó. Megérdemelt győzelem. A 
Vác FC. szünet után jött fel.

Etc FC—Bak TK 2:1 (2:0). Góllövők: Schuck, 
Leutner, ill. Udvaros. Nívós, szép küzdelem.

Soroksár—Nagytétény 5:1 (3:1). Góllővők!
Simonyi (2), Szollár, Szeder, Kelemen, ill. Stci- 
ner. A soroksáriak könnyen győztek.

Budafok—Budatétény 1:0 (0:0). Góllövö:
Pitrik. A budafokiakat nyomta a biró.

nek ígérkezik a Vogtmann bajor bajnok é» 
Jan Jaago hétszeres világbajnok, továbbá 
Tibermont belga és a bolgár Pa vei Ivánon 
döntő mérkőzése. Szőnyegre kerül a Né
meth Sándor—Wihtonen. Simoniét—Szál- 
máry, Willing Paul—Dobó István és végül 
Pooshoff—Motika meccs. Ezek a remek 
küzdelmek megérdemlik a nagy érdeklő
dést.

X A Postás győzött a kerékpáros stafétá
ban. Át MKSz vasárnap rendezte meg az Új
pest—Vác— Gödöllő—Aszód és vissza útvona
lon n 29« km-cs nagystaféia-versenyél, mely
ben a Postások csapata (Nemes, Vitéz. Éles, 
Nótás) 9 óra 55 perc alatt győzött a BSE és 
UTE ellen. Á győztes csapat kilométerátlago 
30.800 km volt. Á Budapest—Tatabánya útvo
nalon 100 km-es versenyt bonyolítottak le 
ugyancsak vasárnap, melyben Orcán Törekvés 
3 óra 28 perc alatt győzött Bauholz<r BSE. 
Karaky Viktória, Engl MKSz és Iván KAC el
len.

X Az MLSz közli, hogy aki a Svájc— 
Magyarország mérkőzésre megváltja a jegyét, 
nz kap egy sorszámmal ellátott utalványt a 
niagynr—olasz mérkőzésre.

X Ssexonnylláa az Olimpiában. Az „Olim
pia" Dolgozó Nők Sportegyesülete ma, hétfőn 
este 7 órakor kezdi meg gyakorlóóráil a Tisza 
KAIinán-tér 4ZB. sz. alatti polgári leányiskola 
harmadik emeleti tornatermében. Minden hét
főn és pénteken este 7—9 óráig gimnasztika és 
szórakoztató labdajátékok. Vezető: D Lukács 
Éva testnevelési tanárnő. Vendégeket és érdek
lődőket szívesen lát nz egyesület.

X A BSE Hufócslllagturájának abszolút győz
tese Harsányt István 2551 km-es teijesltmény- 
nvcl, a motorok versenyében Kozma Endre 
érte el n legjobb eredményt.

Haszniitfanhonyvelí 
Kiírón!

Az or«7Av összes 4özépfs*fo!álb-n  hesznál' tnnkönwek 
k tnlnisKtertnni altri eng. újból mé sókéi: Arak 
feléért kaphntók.

Adorján Testvérek
Budapest, VII, Ernébet-körvt 16.
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A MAC ifjai nyerték 
a Szücs-vándordijat

Vasárnap délelőtt fejezték be az MTK Szücs- 
Vándordijps ifjúsági versenyét. Kévét induló, 
gyönge eredmények — ez a jellemzője a ver
senynek, amelynek pontversenyét a MAC nyerte 
29 ponttal, nz FTC 12 és az UTE 10 pontja el
len. Az eredmények:

Í0X4OO ni. staféta: 1. MAC 9 p., 18.2 mp. 2. 
Törekvés 9:35.8. 3. FTC 9:45 2.

Magasugrás ötös csapatverseny Budapest 
bajnokságáért. Bajnok az UTE, 775.5 ni. 2. 
MAC, 3. az FTC.

Dlszkoszvetés ötös csapatverseny, Budapest 
bajnokságáért. Bajnok: az UTE 152.79 m., 2.
MAC, 3. az FTC.

3000 m .tizes csapatverseny. Győztes: a 
PEAC csapata (egyedüli. Egyéni győztes: Já- 
vosi 9:44.8 mp.

HALLOTTA?...
. . . hogy Jávor, az MTK jeles gátfutója a 

jövő szezonban a BSzKRT színeit ölti magára. 
Egyébként civilben Is szoros kapcsolatba ke 
rül a BESzKÁR-ral: villamoskalauz lesz.

. . . hogy a Fradi futballistái. Korányi, Sá- 
rcs! és Hída vezérlejével sikerült B’szejBvetéll 
tartottak a kéményseprőben. Jó hangulat és 
szép leányok telték kellemessé az estét.

.. . hogy Gcr5 Gábornak, az MTK bajnok- 
atlétájának vasi'rnap lesz nz esküvője. A bol
dog menyasszony: ez egyik csinos hölgv- 
uszónk.
.. hogy a két futballista — Igen jó bará

tok —, nehéz helyzetbe került egymással szem
ben, a ksledny miatt. A megoldás: még egy 
hasonlóan csinos leány kell u háromszögbe.

. . . hogy érdekes próbaverseny lesz Be- 
leznay <lr. és a MUSz egyik tanácstagja közölt. 
Az eredményt előre nehéz lesz megállapítani, 
mert .egyenlő erejű ellenfelekről van szó.

. . . hogy Simont, a kiváló hosszutávfulót 
szép kerékpárral lepték meg. A jármű neve: 
„Bajnok.**

. . . hegy a népszerű Sunyi, akinek sikerei 
hez Slpőcz Jenő polgármester Is gratulált, már 
főhadnagy lelt.

. . . hogy egyik snájdlg melluszónk verseny 
közben hárcmszlnü sapkát visel, amelyet három 
kislány készített.

. . . hogy a „legszebb hö’gyuszó**  elmét az 
UTE kiváló meiluszónője nyerte meg. Ezt ál
lítja ugyanis egyik uszószakértőnk.

. . . hogy Schaffcr Alfréd, a „futballkirály" 
rzidöszerlnt tárgyalásokban áll egy nagy ba
jor futballegyesillettel. Szó van ugyanis arrói, 
hogy Schaffer veszi át az egyesület tréning
vezetését.

AKIK még a„Glpőzslnór 
amaíőrsőgHé!6* larlansít
Beszélgetés a SV Donau kézl’abdaszakosztályá- 
uak elnökével, aki szerint elmúlt már az az 
Idő, mikor még 20 gólt dobtak a magyaroknak.

Az osztrák kczi.labdabajnokság harmadik 
helyezettje a Sporlwcrein Donau. három napja 
Budapesten van. Az osztrák fiuk meglepettel' 
nézik a pesti sporttelepeket és csodálkoznak, 
hogy itt, ahol olyan kiváló sporllehelségek ele
iemnek, sehol sincsen füves pálya. A bécsi 
pályák sem a legjobbak a világon, de ott azért 
a harmadosztályú csapatok is füves pályán 
játsszák a mérkőzéseiket.

Autóbuszon jöttek az osztrákok Pestre, 
számszerűit 28-an. Tizenöt játékos, a többi kí
sérő. Kiszámították, hogy a magyar fővárosban 
való tartózkodás mennyi pénzbe kerül, elosz
tották 28-cal és nz indulás előtti estén Hans 
Swoboda elnök kezéhez minden játékos lefi
zette a reá eső költség összegét. Áz autóbusz
vállalat 470 schiltingi rl vállalta az oda-vlsszn 
szállítást és megengedte, hogy a kocsit pesti 
körsétákra, akár egész napra it, igénybevohes- 
sék. Meg kell itt említeni, hogy a magyar autó- 
bns.-.vúllalnl, ugyanezen utért legutóbb közel 
800 xchillingcl kért a magyar fiuktól — és nem 
engedte meg, hogy délelőttönként a játékosok 
kocsival mehessenek megnézni Bécs nevezetes- 
ségeit.’Stcoftodo elnök, ak egyébként öccse a 
sokszoros osztrák válogatott játékosnak, mi
nisztériumi tisztviselő. A legtisztább sport
etika alapján áll, lelkes apostola az amntőr- 
sógnek és a kézilabda csapatnak. Elmondja, 
hogy a játékosok saját maguk veszik a felsze
relésüket, fedezik a kiadásaikat és az cgycsü 
let csak a pályát meg a blródijat fizeti helyet
tük

Elcsodálkozott, hogv milyen kevés nálunk 
azoknak a száma, akiket a kézilabdasport ér
dekéi. Bécsben egy nemzetközi handball mér
kőzésen 7—8000-rén is váltanak jegyet, Pesten 
pedig alig párszúz Ingyennéző kiváncsi csak 
«z attrakcióra. Kél évvel ezelőtt az osztrák 
csapat egész éj/el mulatott és másnap közel 
húsz góllal terhelte meg a magyar kaput. Ez n 
kél év azonban szorgalmas tréningekről és ha
talmas fejlődésről tesz, tanúságot.

Már is van egy játékosuk — beszéli Swo- 
hoda _t aki európai értelemben a legjobb ké
zilabdái: Cséffay. Ha 7—8 CséfTny játszana
egy magyar csapatban, az a csapat máris köny- 
nyen verné az osztrák vagy n< 'el váloga
tott csapatot.

Nagy baj — mondja nz osztrák elnök és ezt 
a magyar vezetők Is megerősítik —, hogy

■ megvár szabályok nem azonosak oz el
fogadott nemzetközi kézllahdnszabályok- 

kal.
Hogy az osztrákok rossz véleménnyel vannak 
» pesti bírókról, annak elsősorban talán a hi
bás szabályok nz okai

A legelső mérkőzésüket majdnem lekéslék. 
A részükre kijelölt autóbusz összeütközött egy 
villamossal és az uj autóbuszra várniuk kellett. 
Tetézte a bajt, hogy két játékosuk Győrben 
eltévedt és két éra hosszat késtek miattuk is 
hossz ómennel indult a pesti ut.

Füleky József.

A Hétfői Napló értékes jutalmakat ad 
az amatőr futballbajnokság 
egyes osztályaiban játszott 
meccsek hőseinek

A „Hét Hőse” akció az amatőr futballnivó emelése 
és a sporiszellem megtisztításának szolgálatában

A ,,Hétfői NnplÖ**  szerkesztősége az ama
tőr futballsport fellendítése céljából nagy
szabású terveket dolgozott ki. Ezek a tervek 
a közeljövőben kerülnek kivitelezésre. Az 
első terv

a hét iiöse
akció. A minden izében eredeti és uj elgon 
dolásii akció részletei a következők:

A „Hétfői Napló**  minden Mjes ama
tőrbajnoki fordulóban, minden osz
tályban maradandó értékű emléktárgy, 
gyal lepi meg az egyes bajnoki osztá
lyokban lefolyt bajnoki meccsek hősét.
A HÉT HŐSE az a játékos írsz, uki akár 

kimagasló sportteljesítményével, akár sport
szerű cselekményével olyan példát ad a 
többi játékosnak, főleg a fiatalságnak, amely 
mindenképpen méltó a megörökítésre.

A megörökítés munkáját és az ezzel járó 
•ínyagl terheket a „Hétfői Napló**  szerkesz
tősége azzal vállalta magára, hogy ezzel a

Nagy Géasa és Várszegi főiskolai 
világbajnokságot szerzett Torinóban

Magyarország harmadik lett a pontversenyben
Torino, szeptember 10.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon
jelentése.) Vasárnap befejezték Torinóban 
az ötödik főiskolai világbajnoki küzdelme
ket. Az utolsó napon a magyar atléták két 
világbajnokságot szereztek. Ndgy Géza a 
'i00 m-es gátfutásban, Várszegi pedig a 
gerelyvetésben. Ezenkívül több helyezés 
is jutott a magyaroknak osztályrészül. A 
200 m-es síkfutást a csehszlovák Engel 
nyerte 21.1 mp-cel, a 800 in-t Dessecker 
'Németországi 1 p 54.6 mp-cel, Ignác a 
hetedik lett. A 4X400 m-es stafétában Né
metország győzött 3 p 17.6 mp-cel, a ma- 

'gyár csapot itt hatodik hetye'n ‘Oéyzfilt: A 
rúdugrás győztese a svéd Stttnberg 390 
cm-rei, £,suffka <J/U cm-rel ötödik.

Nurmi válóperének titka:
nem akart szénsavat adni apósának 
szódavízgyárához Pvvo w
hónap óta nem szólt hozzám — mondja Nurmi édesanyja

(A Hétfői Napló tudósítójától.) Közismert 
dolog, hogy Nurmi, a finn csodafutó az újság
írók réme. A nagy hallgatótól, ahogy barátai 
a komor Paavot nevezik, halandó riporter in
terjút még nem kapott, mégis alig van atléta, 
akiről annyit Írtak volna, mint erről a zárkó
zott természetű, sovány, hirtclenszőke futó 
ról. Nurmi legutóbb Turuban állt starthoz a 
finn bajnokságokon és 1500 méteren könnyen 
győzve, maga mögött hagyta ifjú konkurrcnsél. 
l.auri Lethinent, akit már hosszú idő óta mint 
utódját emlegetik. Verseny után Lcth-ncn meg
jelent Nurmi öltözőjében, melegen gratulált a 
győzelemhez és

megcsókolta a mestert.
Nurmi nyugodtan tűrte a csókot, azután, anél
kül, hogy válaszolt volna valamit, szó nélkül 
otthagyta Lethinent és átment a fürdőkubinba. 
A hninoki versenyek előtt pár héttel riporterek 
keresték fel Ntirnii anyját (válása óta újra a 
szüleinél lakik), akitől azt szerellek volna

megtudni, hogy biztosra vehető-e a futókirály 
startja.

— Paavo egy hónap óta egy szót sem 
szólt még bo'vám, —

mondta nevelve az anyja, valószínűleg azon 
töpreng tehát, hegy slartoljon-c, vagy nem?

Nurmi válásáról egyébként érdekes újdonsá
got közöl egy indiszkrét finn ujfégiró. Ezek 
szerint a vil.'.grekorder nagyon jól élt a felesé
gével és

a válásnak korántsem a kölcsönös rokon- 
szenv hiánya volt az oka ... hanem az 

após.
Nurmi apósónak ugyanis egv rosszul menő szó- 
davizgyára van, amit szanálni kellett volna és 
uz após kölcsönért folyamodott vejciiez. Nurmi 
azonban pénzdolgokban nem ismer rokonságot, 
híresen fösvény ember és

kereken megtagadta a kölcsönt
és ezen veszeti össze feleségével.

Andor León.

— Hogv folyik nz újoncok bajnoksága?
— Uram,
magam sem hittem volna, hogy rövid Idő 

alatt ilyen hatalmas sikere Icait
•— Még nem fejtette ki. hogv mi az egész

nek n célja. Mondja el hát
— Mikor a BLASz elnöksége megbízott azzal, 

hogy vizsgáljam meg. hogy mi a baja a ma
gyar futballsport stagnálásának, kutatni kezd
tem, természetesen alapvető okok után. Vég
eredményben

megdöbbenve állapítottam meg hogy a 
magyar egyesületek a JótékoHnevelésnél 

teljesen blhás módszert köveinek.
Nem kezdik a nevelést nz nlnpoknál hanem a 
pillanatnyi helyzol adta lehetőséget kihasz
nálni.

— Azok az egyesületek, amelyeknek legjub

Zsazsa mester 
az újoncokkal tisztítja 
meg a magyar futballt

UJ alapokon a iátékosnevolés — A 12-15 íves 
újoncokat a háboruelőtti sportsxeUembon nö
veli ixsúk, a*  amatör-futbjUszövetséi trónere

A BLAfiz immár hires fulballbörzéjén nincs 
egy talpalatnyi hely. A kiáltozás olyan hang
zavart támaszt, hogy az ember a saját szavat 
is alig érti.

— Nem látta Izsákot? — kérdik nz intézők. 
Nem egy vagy kettő, hanem legalább lö-en, 
20-an is néhány peré alatt.

— Olt lest a sarokban — mondja egy intéző. 
— Ott, ahol olyan sokan vannak Mindig ilyen 
helyen van.

Csakuevan Egész embergyürü veszi körül. 
Seregeslől hullanak felé a kérdések.

— Mikor jön ki? Hol lesz tréning’ Látta nz 
uj centeremet?

Zsuzsa mester Alija a pergőtüzet, mindenkit 
kielégít.

A börze lezártával az udvar hátsó részébe 
visszük, meri, különben nem lehet vele be
szélni.

magyar futbalhportnak és a már-már el
fajzott sportszellem megtisztítási céljának 
jelentős szolgálatot lesz.. Az emléktárgy, 
nely a Hét Hősének megérdemelt jutalma 
lesz,

egy művészi kivitelű plakettből áll, 
melyet a magyar szobrászmővé«7et 
egy markáns egyénisége, Ősy-Bla- 

zsek László tervezett.

A most elkövetkező vasárnaptól kezdve 
■i7. uniatőrbajnokságért küzdő játékosok te
hát azzal a tudattal lephetnek a pályára, 
hogy kimagasló sportteljesítményük vagy 
bármely olyan cselekményük, mely tiszta 
sportfei’ogásukat követendő példa gyanánt 
állítja a többiek elé, ennek értékéhez mért 
jutalommal jár. Ez minden bizonnyal a ju
talom elérésére ösztönzi a játékosokat, ami 
végeredményben a sport fejlődését és a 
tiszta sportfclfogús diadalrajiitúsát hozza 
magával.

A 400 m-es gátfutás világbajnoka Nagy 
Géza, Magyarország, 54.7 mp-es magyar 
uj országos rekorddal. A gerely vetést Vár
szegi Magyarország 64.85 in-rcl uycrle.

A 80 m-es női gátfutás világbajnoka az 
olasz Valla kisasszony 12.2 mp-cel. A magyar 
Perjés harmadik lett 13 mp-es idővel. A 400 
m-cs -sikfulás világbajnokságát Olaszország 
csapata szerezte meg 51.5 mp-cel.

A pontversenyben első Németország 176 
ponttal, 2. Olaszország 80 ponttal, 3. Magyar- 
ország 47 ponttal, í. Csehszlovákia 33, 5. Finn
ország 27, 6. Észtország 26, 7. Anglia 25, 8.
Franciaország 21, !>. USA 23, 10. Svédország 
12, végül Argentína és Lettország fi—6 pont
tal. ' .....

A legközelebbi főiskola.’ világbajnoki ver
senyt 1935-ben Budapesten rendezik.

KITA.MURA,

a fiatal japán olimpiai uszóhajnok 12:45.6 
mp.-ces idővel uj uszóvllágrekordot úszott

bán kellene foglalkozniuk a neveléssel, nz után
pótlásra azt a kényelmes utat választják, hogy 
ifjúsági csapatukba Összeszedik különböző 
ulon-módon a 12—14, a lehetőséghez képest 
legjobb emberi, kiemelik őket cgy-egy kiscsa
patból,

összetákolnak egv olyan ifjúsági csapatot, 
amely rendszerint 11 primadonnából áll.

Ezek a játékosok küzdenek aztán nz ifjúsági 
bajnokságért, mig csak ki nem öregszenek.

— Ekkor azonban nem az első csapatba ke
rülnek, hanem a másodikba, mert

uz első csapat réseit lehetőleg egy átiga
zolt nagysággal egy névvel ipurkodik be

tölteni a vezetőség.
A kiöregedett ifjúsági játékos önbizalmát, já
tékkedvét vesztve bumlizik a második csapat
ban s mikor már sor kerül a játékára, az első 
csapat egy kedvetlen, unott, önbizalmát veszteit 
játékost kap, akiből 99% bán nem lesz semmi.

— És egy ilyen összetákolt ifjúsági csapat 
’álékosai sohasem tökéletes hívei az egyesület
nek, mert nem nevelődtek benne. Szivük az 
ínyaegycsíilelhez húz.

— Nem lehet meg a kellő Iskolázottsá
guk, hiszen a kiscsapatban és n grundoken 
nem tanulhatnak meg mindent, csak cgy«s 

dolgokul.
Ez nem lenne nagy baj, hanem nz. hogy resz- 
s^ul tanulják meg a taniilnivalójukal.

— Az én elgondolásom szerint az újoncok 
nevelése 3—4 év múlva megoldja minden egye
sület utánpótlási gondjait. Az egyesület a ki
került újoncban egy megfelelő szellemben és 
iótékslilusban felneveli, az egyesület sziliéiért 
élni-halni kész játékost l ap. egv fiatal, tőké
telesen képzeli futballistát, akit ha odaállít n 
vezetőség egy helyre, arra nem lesz több 
gondja.

— Hogy a szellem az újonccsapatokban jó 
legyen, arra erősen vigyázok. Figyelek minden 
csapatot a pályán.

A múltkor odajött hozzám egy apróság és 
arról panaszkodott, hogv a többiek nem enge
dik látszani Ott n pólyán levetkőztettem, ki
cseréltem egy másikkal, hál szemcin-szám el
állt, hogy milyen tehetség. Azóta sem engedem 
kihagyni a csapatból.

— Általában
hetek alatt óriásit fejlődnek nz újoncok. 

Taktikában, technikában egyaránt.
— Legközelebb az egyik válogatott előtt 1 c-

nmtntom őket. Láthat majd a közönség pöt
tömnyi r«oda-fillf)allisl; kai. Bizlos vagyok ab
ban, hogy játékuk l.'.llán mindenki meg lesz 
győződve eszméim helyességéről és arról, hegy 
a magvar fulballsporl ezen az ulon újra eléri 
a régi nagyságán Dr. László Endre.

Amatőrjeink 2:0-ra 
győztek Krakkóban

Krakkóból jelentik: Budapest amatőr válo
gatott csaputa szép játék után megérdemelt 
2:0 arányú győzelmet aratott a város váloga
tott csapnia ellen A magyarok technikás já
tékát lelkesen megtapsolta a 8000 főnyi kö
zönség.

A HAKOAU LEGYŐZTE AZ AUSTRIÁT!
tíécsből jelentik: A ligubajnoki küzdelmek 

során a IIAKOAH óriási meglepetésre 2:0 fl:0) 
arányban verte a Középeurópai Kupa győztt sél, 
nz Auslria csapatát. Admira—V.'cnna 3:1, 
FC, Wien—WSC 1:0, Rapid— Donau 5:1.

PATE—MFOE 1:1 (1:0) Góllövő: Ágh, ül. 
Gngyeln.

X A bécsi Dnnuu kczüahdac<aputn legyőzte 
az Elektromos Müvek együttesét. SV Donon 
Elektromos Müvek 9:7 (5:3). A Donau kapusa 
káprázatosán védett.

III. T. II. SPORITELfPE K. HUÍIGftRIft P.ÖE.UI E01,

19i;3 rzepteujber 17-őd, déluláu J órakor

mérkőzése nz Európai Kupáért

%3 órakor ax umatőrsz'Jvetség „npró“ csapa
tainak (13- IS évig) válogatott mérkőzése
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— Nem vagyok rosszkedvű — szabadkozol! 
n fiilh:illí«!ni <i» «'!őfard::!, hogy ••£ ember nem 
Bibidig vidám. Lehelnek gondjai.

Hármasban üllek egy este a dán leány kis 
szobájában. Dagmar leát fűzőit. Egy kis fe
hér térítőt tett az asztalra. De csak egy 
csészéje volt. A fiuk elé poharakat helye- 
zelt. Min! rejtett kincsei, ugy szedeti ki egy 
pléhdobozban őrzött száraz kekszet. És 
mint nagy meglepetést, öt narancsot húzott 
ki egy papírzacskóból. Gondos, figyelmes 
■íázbisszony módján kínálta vendégeit.

— Gondok? — nevetett fel gúnyosan 
Frank. — Mit tudja maga mi az? .Mikor az 
ember feje fő és nem ludja, honnan vegye 
elő a szoba bérét? meg a többit, amire kell. 
Tudja-e maga, mily ronda érzés az, hete 
kig hátralékban maradni a lakással és mini 
egy bűnös, szégyenkezve lapulva ellógni 
Monsieur Sorbier mellett. Hogy csak ne 
jusson a patronnak eszébe, hogy ez a ha
todik emeleti manzardlyuk lakója, még 
most se fizetett??

Kis csend támadt. Zentay Béla zavarban 
volt. Szégyellt*  az ö viszonylagos jólétét a 
festő pénztelensége mellett.

— Frank — szólt halkan — talán szük
sége van egy kis pénzre? Tudja, szívesen 
rendelkezésére állok.

A festő bólintott.
— Köszönöm, Zenlay. ha lesz oly kedves. 
Az öleséi cigaretta kialvó végét benyomta 

* hamutartóba.
— Hálásnak kellene lennem a fiúnak — 

gondolta magában. Rendes, jó pajtás. De 
mégis? nem-e őrület? Én ill vagyok az én 
migv, dús tehetségemmel, érzem, hogy szé
pet tudok alkotni, minden festményemben 
egy darab van a telkemből. És nem kell 
senkinek. Ez a fiú pedig csak) rúg egyel a 
labdán. Pénzt keres és nevét többen isme
rik, mintha a leggyönyörűbb müveket 
pgyalla volna ki.

— Hát igen, mindenkinek megvon « 
maga baja — tűnődött el Dagmar. — És 
mégis vannak boldog, gazdag emberek. Oh, 
nem irigységből mondom. Fiús alakján egy 
rántással szorosabbra simította világoskék 
pulloverét. De ezek a csuda holmik, amiket 
itt Párisban lehel látni a kirakatokban... 
»— sóhajtott egy picit.

— Azt nem a mi fajtánknak termelik — 
szólt Frank.

— Jó, azt tudom — folytatta a leány. — 
De én nézem a dolgok szociális oldalát is 
és úgy veszem, hogy ez a luxus és elegancia 
mégis néhány ezer embernek, az „alkotóik
nak**  ad munkalehetőséget.

— Milyen kis drága maga, Dagmar, hogy 
ezt igy fogja lel — vette lel a szót újra 
kissé fölényesen Frank. — Talán igaza van 
kicsit. De közben vannak a luxusnak kinö
vései. Például a „Gyémánt-csodák'*  kiállí
tása, mely holnap nyílik meg.

Dagmar egész nőies kíváncsisággal érdek
lődött:

— Hol? Merre? Gyémóntékszerek?
— Várjon, pontos felvilágosítást adhatok, 

ha érdekli — felelt Frank. — A kiállítás 
Chanel magánpalotójábnn lesz. Tudja, a 
divnlkrcátornő most újabb szenzációt akar 
nyújtani. Nem remek eszme, ragyogó ötlet 
ez a hiáltó paradoxon? — és élesen, gúnyo
san nevetett. — Pont most, valódi gyémánt
ékszereket lanszirozni. amikor munkanélkü
liek sápadt tömege órákhosszat vacogva áll 
éhesen a népkonyhák előtt, hogy egy tál 
meleg leveshez jusson.

— Azt hiszem, ez n kiállítás inkább csak 
kmolyan látványosság, ilyennek nem lehel 
anyagi sikere -- állapította meg Dagmar.

— Legyen nyugodt fiam — feleselt Frank. 
,— Vevő mindig akad. Vannak még igazi 
gazdagok. /\ nagy pénzcsinálók. Egv bankár 
például, aki a luxustytikjának megvesz, egy 
nyakékel.

Zenlay hirlelenében fájón gondolt Gló
riára. Kicsit unta is a beszélgetést, melyben 
alig vett részt.

— Gyerekek — állott fel hirtelen — me
gyek vissza a szobámba Még levelet kell 
Írnom. De még egy darabig nem fekszem le. 
Frank, bejöhet amikor akar. Még ma oda
adhatom a pénzt .-.

♦ 5
Az ékszerkiállilás, melyről Frank beszélt, 

másnap nyílt meg. Ghanel e gyémántkreá- 
cióinaki*'  bemutatójára csak névre szóló 
meghívóval lehetett bejutni. Ezzel bebizto
sította a válogatott közönség jelenlétét é< 
afféle igazi párisi mondain eseménnyé 
avatta ezt a verniszázsf.

Három órától kezdve valóságos autófelvo- | 
nulás kezdődött a Kue Faubourg Sainl Do
norén levő magánpalola felé. Egyre-másra 
álltak meg az Aubörnök, Rolls-Roycok, De- 
lage-ok és llispano-Suizák.

Bent pedig, az antik bútorok, kínai lakk 
paravánok, régi mesterek képei és értékes 
gobelinekkel díszes szalonokban felállított 
vitrinek előtt hullámzott, szorongott, árado
zott, sóhajtott- irigykedett és vágyakozott a 
„tout-Paris". Mert az üvegszekrénykék mö
gött hallatlan szép gyémántos ékszercsodák 
szikrázlak. A finom parfőmöktől telített le
vegőben díszes, elegáns közönség, remek 
ruháju nők, ismert - politikusnagyságok, 
márkás művészek) patinás nevű arisztokra
ták és fémjelzett szépasszonyok között, 
vizslaszemü detektívek is cirkáltak és min
den vitrin melleit, kétoldalt egv-egy mar
kos revol veres rendőr állt készenlétben.

Elvégre néha akadnak elszánt, erőszakos 
gyémántamatőrök is. Jelenleg ugyan ettől 
talán nem kelleti tartani. Mert lord Tyrell, 
az angol követ, aki pápaszemét feltéve ha
jol az egyik vitrin fölé, talán nem volt ve
szedelmes. Sem a kupurthalai maharadzsa, 
aki szakértői szemmel nézett egy viaszbábu 
hattyunyakát körülfogó gyémántéket, mely 
nek eleje üstökös csillag formájában ragyo
gott a melle fölött.

Gaby Morlay, a szép színésznő azt a kis 
barna asztrakángallért nézte vágyóan, me
lyet elöl három gyémánt félhold sarlója 
tartott össze, míg ugyanazon félhold a 
hozzávaló kis kucsma elején is diszlelt.

Köszöngetésck jobbra-balra. Csodálatkitö
réseik közepén már minden nő kinézte ma
gának „kedvencéi". Suzy Vernon, a bájos 
filmsztár épp Glória bandával találkozott 
össze az egyik vitrin előtt. Mindketten ősz- 
szemosolyogtak.

— Nehéz itt válogatni — sóhajtott Suzy. 
— Nézze, mily isteni e homlokra eső rój 
los ftjdisz.

— Én inkább ezt az akhantuslevelekböl 
formált bűbájos koronát választanám — fe 
lelt Glória a mellette levő vitrinre mutatva.

De Suzy már nem is hallotta. Tovább 
sodródott a tömeggel. Azonban itt akadtak 
egymásra Pierre Fannival.

— Oly nehezen szabadultam ma — üd
vözölte őt ü bankár. — Telefonáltam is ma
gának az előbb, de már nem volt otthon. 
Reméltem, hogy csak összetalálkozunk 
amúgy is.

— Talán kiváncsi már, hogy mit válasz 
toltam? — mondta Glória a bankárnak méz 
édes, kedveskedő hangon.

Vanni kissé fanyarul mosolygott.
— Választani lehel, kedves... De ... re

mélem, nem komolyan mondta. Nézze, hi 
szén én szívesen szereznék magának örömet. 
De pillanatnyilag igazán nincs erre való pén
zem. Annyifelé vagyok angazsálva ...

Glória nem volt beavatva a bankár üz
leti ügyeibe. Tudta, hogy mindenféle válla
latban érdekelve van, de részletek iránt 
sose érdeklődött. Pierre Vannit nagyon gaz
dagnak hitte. Az pedig, mialatt az ékszere
ket nézte, jobbra-balra köszönt és udvarias 
közhelyeket váltott, s mindjobban gomo- 
lyodó ügyeire gondolt. Az orosz szénaján
latra, a „Saturnus" nehézségeire, az ameri
kai dollárkötésre, a délelőtti tőzsdén erő
sen zuhant egyik papírjára, a „Rio-Tin- 
lá“-ra.

— Vanni, ezt a kis semmiséget se kap
hatom? — durcáskodott a táncosnő, egy 
fekete bőrvirágra mulatva, melynek köze
pén egy sokágú gyémántcsillag ragyogott.

— Nem, Glória, ne legyen gyermek. Iga
zán most lehetetlen. Talán ha beüt valami
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44. Román valuta.
46. Régi római pénz.
47. F. D.

— álgy —

ízlelem. Később. Különben drágám, itt is 
íagyom magát. Hatkor igazgatósági ülésein 
van. I)e ha akarja, ugy előbb hazaviszem 
magát.

— Nem, köszönöm — hangzott igen hi- 
legen. — A kis Alfám-mal vagyok itt és 
izonkivül még nincs kedvem elmenni. Még 
•gy kicsit körülnézek itt, ötre pedig rande
vúm van Missis Slone-al a Claridge-ben.

— Pá, Glória, remélem nem haragszik? 
— u komoly, megleli ember hangja egész 
ilázatosan csengett. — Ugy-e megérti ked
ves, hogy most nem vehetek semmit? Majd 

■; {pótolom máskor ..
A táncosnő rosszkedvűen maradt ott.
— Hát még ennyit se kaphatok tőle? 

ilyen áldozatot se hoz értem? Még ezt a kis 
sillagot scin?

És mégegyszer visszament a vitrin elé, 
logy a viaszbáb hullámos haján csillogó 
"ejdiszt. az akhantuslevelekböl font gyé- 
inántdiadémot megnézze.

♦
A Boulevard Haussmann egyik legmoder

nebb épületében voltak Pierre Vanni irodái. 
Két emelet teremsorát foglalták le. Nagy 
személyzettel dolgozott a bankár.

Most, hogy hat óra közeledett, a külön
böző osztályokban élénk mozgolódás tá
madt. A beszéd hangosabb lett, a telcfón- 
csengetés ritkább, néha felhangzott az egyik 
csinos gépirólány kacagása, irógépfedelek 
csapódtak le némi tüntető zajjal. A haza- 
uienés felszabadító öröme érződött.

Egy szolga kereste Monsieur de Tessiert.
— Monsieur Vanni kéreti a titkár urat 

szólt a fiatalembernek.
Ja igaz, állt fel kelletlenül Tessier. Most 

jutott eszébe, hogy hatra igazgatósági ülés 
van. Jobbaumondva a „Saturnus" futball- 
klub érdekeltjeinek összejövetele. Nem 
mintha ő reá nagy szükség lett volna. Hisz 
ő csak amolyan ..disztitkári" iellegpel S«i- 
tolta át a napot. Az igazi titkár Monsieur 
Simon volt, az intézett ugyanis mindent. De 
hát a „blöff" kedvéért két titkár jobbat mu
tat, gondolta a kis Tessier, mialatt végig
ment a folyosón és benyitott a közgyűlési 
terembe.

A iölgyfaburkoiatu hosszúkás terem kö
zepén levő ovális asztal körül vagy tizen 
ültek. Pierre Vanni elnökölt. Az asztalt be
terítő zöld posztón iratokat tartalmazó dos- 
sick fehérlettek. Hatalmas bronzcsillárok vi
lágították meg a termet és rajzolták élesre 
a fontoskodó kifejezéssel figyelő férfiarco
kat.

A levegőben érződött a nagyjelentőségű 
tanácskozásokat megelőző feszültség. Pierre 
Vanni felállott. Látszott fejtartásán, kidül- 
lesztelt mellének pózán, hogy imponálni 
akar.

Csend volt a teremben.
— Uraim, — kezdte — elképzelik, hogy 

igen fontos kérdés az, amiért a mai külön
leges gyűlést összehívtam. De feltétlen tudo
másukra akarom hozni a következőket: 
Monsieur Bőihez, aki hivatalosan elnöke a 
„Salurnus"-nak, mert — hisz jól tudják — 
tette hozá finom mosollyal — hogy én csak 
névtelenül húzódom meg a háttérben, két 
nap előtt átiratot kapott a Futball Federa- 
ciontól. Ebben arról az elhatározásról értesí
tenek, hogy a Föderáción redukálni akarván 
az első osztályba tartozó professzionista csa
patok számát, és tekintve a „Saturnus" 
mindgyengébbé váló játékteljesitményét, 
kénytelen leszek ezt a klubot a második li
gába helyezni. Azonban jóakaratának tanti
jeiét akarja adni és igy kísérletképpen meg
várja a január 2-án lejátszandó meccs ered
ményét. amelyben a körmérkőzés utolsó 
fordulójában a „Saturnus" az „Astoriá“-val 
kerül össze.

— Tiltakozzunk ., «
— Hallatlan ...
— De kérem, mégis csak rendes a Fede-

raciontól... (Folytatjuk.)

A szerkesztésért és kiadásért felel;
DR. ELEK HUGÓ

Utazzon
3 motoros luxus 
repülőgéoeinken

Légváratok naponta 
PÁRP—

WIEN— 
BELGRAD—

BUKARESTfelá

NEMZETKÖZI LÉGIFORGALMI R.-T. 
Httdapcat, I V.,V6rAan>nrly-iér 2. Telefon: B2-7-S3 Aa 8Í-7-18

cIDNa
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI A1C1NTCZET U. I. KOnFOKGOGEI'ElN, BUDAPEST, VI. ARADI UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓI HAVAS M.


