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Magyar futbaligyőzelem Svájc ellen
Kirabolták Frigyes főherceg kastélyát

Kánya uasárnap Parisban
nyiiatKozoit a Kellői naplő munkatársánál!:

Meg uagyok elégedve i
A tanácskozások szenzációja: értekezletre hívják össze 

a dunai államokat
Páris, szeptember 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése.) Vasárnap már a kora délelőtti 
órákban ott állott Kánya Kálmán külügy
miniszter szállása előtt a párisi magyar kö- 
íetség kis fekete gépkocsija.

Derűs, mosolygós arccal sietett az autó
hoz Kánya Kálmán 

s pár pillanat múlva a párisi Magyar Ház 
elé röpítette az automobil.

A magyar külügyminiszter párisi vasár
napján nem folytatott hivatalos tanácskozá-

Kánya külügyminiszter megérkezése a pá
risi pályaudvarra.

sokat a francia kormány s a diplomáciai 
'ilág tagjaival, hanem a délelőttöt itt töl
tötte a párisi Magyar Házban franciaországi 
honfitársaink közt, a délutánt pedig arra 
használta fel, hogy Páris környékére kirán
duljon. A hivatalos program csak ma, bél 
főn fog folytatódni.

A párisi Magyar Házba báró Villani fri
gyes párisi magyar követ és dr. Gesztestül 
követségi sajtófőnök társaságában érkezett 
meg a magyar külügyminiszter, akit l)obay- 
Székely Andor ügyvezető elnök fogadott s 
rövid beszédben számolt be elölte a Magyar 
Ház működéséről, Ezután Kánya Kálmán 
hemutattatta magának a vezetőségei, majd 
pedig elindult a Magyar Ház helyiségeibe, 
hogy megtekintse a. párisi magyarság szék

hazát. Minden szobába benézett Kánya Kál
mán s még a székházi orvosi rendelőjét is 
megtekintette.

Közvetlenül, fesztelenül telt el néhány 
óra

a párisi Magyar Házban.
A Hétfői Napló munkatársának itt 
volt alkalma beszélgetést folytatnia 

Kánya Kálmán külügyminiszterrel,
aki mindenekelőtt azt jelentette ki, hogy 
semmiféle politikai kijelentést nem kíván 
tenni, majd ezeket mondotta:

j — A tárgyalások középpontjában gaz
dasági kérdések állottak. A legszlvélye-

I sebb fogadtatásban volt részem a ffran-
1 eia külügyminiszter ur, valamint a fran

cia hivatalos körök részéről.
!‘ — Hogyan ítéli meg Excellenciád eddigi
tárgyalásait, meg van-e elégedve az erednie 
nyekkel? — kérdeztem.

— Az. eredményekkel meg vagyok elé
gedve, de most még bővebb nyilatko
zatot nem tehetek. Az eddig kiadott 
hivatalos jelentések, amelyek a tárgya
lásokról beszámolnak, tájékoztatták a 
nyilvánosságot a tanácskozásokkal kap
csolatban s ezeken túlmenően jelenleg 

nincsen közölni valóm.
A déli órákig tartózkodott a magyar kül 

ügyminiszter a párisi Magyar Házban, majd 
Villani frigyes báró társaságában megebé
delt, azután ismét autóba ült, hogy Páris 
környékét látogassa meg. A magyar kül
ügyminiszter

ellátogatott Versalllesbe, Trianonba. 
St. Germalnbc

s délután hét órakor érkezeit vissza a fő
városba, ahol ismét Villani frigyes báró 
társaságában vacsorázott és jóval éjiéi előtt 
már visszavonult lakására.

Ma. hétfőn Kánya Kálmán külügyminisz
ter Rambouillclbc látogat el, ahol

délelőtt tizenegy órakor I.chrun köz
társasági elnök kihallgatáson fogadja.

Ugyancsak a holnapi nap folyamán a szük
séghez képest tanácskozni fog a magyar 
külügyminiszter a francia hivatalos körök 
kel. majd pedig

Panl-Boncour vendégül látta n ma
gyar klililgyminlsz’crt és Villani köve

tel.
Kánya külügyminiszter valószínűiig

már hétfőn este elhagyja Párisi, 
de lehetséges, hogy csak kedden reggel 
utazik el. Ugyancsak hétfőn tárgyalásokat 
fog folytatni a magyar külügyminiszter a 
Párisban lévő magyar munkanélküliek 
ügyében, akiktől a francia hatóságok meg
vonták a munkanélküli segélyt. Ebben az 
ügyben már vasárnap informáltatta magát 
Kánya Kálmán.

A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
alkalma volt beszélni

a francia parlament külügyi bizottsá
gának egyik előkelő tagjával, 

aki rendkívül érdekes nyilatkozatot tett:
— A magyar külügyminiszter kellemes 

fogadtatásra talált a francia hivatalos körök 
részéről. Információim szerint a magyar 
külügyminiszter párisi tárgyalásai sorún fel
vetődött annak a terve, hogy

a dunai államok közös értekezletet 
tartsanak,

erről az értekezletről konkrét formában 
folyt szó a tanácskozásokon.

— Az értekezlet színhelye Budapest,
Bécs, esetleg Púi Is lenne.

— Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a 
dunai államok tervbevett értekezlete nem 
irányulna sem Olaszország, sem Német
ország ellen, sőt ezeknek az államoknak a 
beleegyezésével és tudtával hívnák össze az 
értekezletet.

Petárdás botrány 
a gráci nagygyűlésen: 

busz ember megsebesült 
Winkler alkancellár éles kirohanása 

a Heimwehr és a fasizmus ellen
Bécs. szeptember 17.

f.-l Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 
lést.) Harmincezer főnyi tömeg előtt tartotta 
Grácban nagygyűlését az osztrák rendifront, 
amelyen Winkler nlkiincellár szenzációs beszé
det Inrlolt, amellyel vnlósággal

felborította n múlt heti pot'ilk"! kombi
nációkat.

Winkler kijelentette, hogy

—. Mindenesetre az elkövetkező hetek tigy 
látom fontos eseményeket hoznak a nemzet
közi politikában s ezeknek a nagyfontosságu 
eseményeknek egyik előjátéka volt a ma
gyar külügyminiszter párisi látogatása — 
fejezte be informátorom.

Kőröst László

A vasárnapi francia sajtó 
szimpátiával Er Kánya 

tárgyalásairól
Páris, szeptember 17.

A párisi lapok vasárnapi számaiból meg
állapítható, hogy Kánya külügyminiszter 
párisi látogatása ugy hivatalos helyeken, 
mint a közvélemény körében,

igen ió benyomást tett és eltűnt az elő
ítélet,

amelyet állítólagos elfogult németbarálsága 
miatt idáig több francia lap táplált vele 
szemben. Néhány szélsőséges orgánumot le
számítva, valamennyi francia lap szimpátiá
val méltatja Kánya párisi útját.

A francia sajtóban általános az a véle 
meny, hogyha Magyarország nem erőlteti a 
revízió kérdését, akkor

Franciaország és Magyarország közölt 
igen gyümölcsöző gazdasági együttmű

ködés alakulhat ki,
amely kedvező hatással lehet a Duná mé- 
dence gazdasági helyzetének fellendítésére.

a rendifront nem lép be Dollfuss bonmenlö 
frontjába, 

de minden tekintetben támogatja a kancellár 
politikáját

Ezután Winkler alkancellár a Starhemberg- 
féle fascisfa politika ellen fordult. Hangsúlyozta, 
hogv a rcni.ifront nem helyesli a nemet fasciz- 
musl, sem azl, hogy

■ Hcimvehr fasehta álarc mögött egyed-
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uralomra törrkarik Ausztriában.
Winkler alkancellár kijelentései azl jelentik, 

hogy az. osztrák kormány jövő politikájában 
nagy ellentétek mutatkoznak. Mig Stfirhemberg 
és n Heinwehr az összes pártok feloszlatás! «' 
vörös városházit elfoglalását é*  h faectsta rend
szer bevezetését követelik. addig Winkler ab 
kancellár erélyesen :t la se izmus és a Heinwehr 
ellen foglal állást. Doll/uss kancellár és a ke- 
rcszlényszocialislák az osztrák politikában a 
kél fé| körött a kiegyezte tő szerepét játsszák.

Ezek szerint
drámai lefolyásunak ígérkezik a keddi mi- 

iiisztertunáca.
Valószínűnek látszik, hogy ti Hcinuuehr-púrÜ 
miniszterek é., <■ niidiíioitt miniszterei körött 
ki fognak robbanni a súlyos ellentétek. Nagy 
mértekben komplikálja és kiélésit! a helyzetet

HÉTFŐIN APÍ.0 
kacagó kabaréja 

oKiöDer 22-ena ZeneakacemiaDan
A HÉTFŐI NAPLÓ olvasót ezen

UTALVÁNY
ellenében két rtrti. 80%-oa kedvesménves jegyet válU
hatnak, m KONCERT hanírvereenv Irodában. tv.. VAcl- 
ucca 23. Jegyek: P. -.80 l’.-ó.- árban.

hogy vasárnap Starliemberg herceg Kufsteinben 
tariQit politikai bu~£o!‘ célzásokat
lett arra, hogy

a kormányt meg kell tisztítani a Winkler- 
párti tagoktól.

akiket Starliemberg korrupcionisláknak neve
zett.

A grác! gyűlést kommunista tüntetők znvnr. 
ták meg. Durranó

petárdákat doblak a tömeg közé és húsz 
hallgató könnyebben megsebesült 

A rendőrségnek esak a legerélvesebb munkával 
sikerűit legyőznie a pánikot és helyreállítani a 
rendet. Százharminckét rendzavarót letartóz
tattak.

A modern hírszolgálat diadala:

A Héttői Napló 
szenzációs újítása

A Hétfői Napló mindig főcéljának tekintette, 
hogy az egész ország nagyközönségét a leg
gyorsabban, legpontosabban és legtökéleteseb
ben tájékoztassa a vasárnap összes eseményei
ről. A Hétfői Napló most, — hogy a nagy nyil
vánosság még gyorsabban értesüljön mindar
ról ,aini vasárnap történt, — két héttel ezelőtt 

esenzécióa újítást vezetett be,
■mely rövid idő alatt nagy nóps«aüségie ieíi 
szert és úgy a főváros, mint a vidék lakosságá
nak széles rétegei körében ismertté és kedvelné 
vált.

Szenzációs újításunk: minden vasárnap 
a fővárosban és valamennyi nagy vidéki 

városban
a kávéházakban, vendéglőkben, filmszínházak
ban és más nagy intézményekben, ahol az em
berek százai megfordulnak.

már délután hat óra körűi külön hirdetmé
nyeket függesztettünk ki, amelyeken tájé

koztatjuk a nagyközönséget a vasárnap 
fontos sporleredraényelröl és más jelenté 

kény eseményeiről.
Valóban a modern hírszolgálat diadala ez, 

A Hétfői Napló felhasználja a XX. század min
den sajtóval összefüggő eszközét, hogy

negyedivea Nzövegplakűtjaln pillanatok 
alatt továbbítsa

a főváros és a vidéki városok fontos pontjaira 
mindazt a politikai-, rendőri-, társadalmi-, 
sport-, színházi- és mástermészetü eseményt’ 
ami a nagy nyilvánosságot érdekli.

Nem kíméltünk költséget, nem kíméltünk 
fáradtságot 

annak a célnak érdekében, hogy a közönséget 
mindenről villámgyorsan és tökéletesen tájé
koztassuk.

Vasárnaponként kifüggesztett plakátjaink az 
egész ország területén igazoljak a Hétfői Napló 
pontosságát, lelkiismeretességét és közönség- 
szereletét.

Ujahb szigorú intézkedések 
Ausztriában a horogkeresztes 
propaganda ellen ^.fegyverzett 
emberek éjszakai lövöldözése az osztrák határon

( A Hétfői Napló tudósítójának telefonfelen- 
lése.) A vlllaclii rendőrség úgynevezett „tisztító
csapatok" fölállítását rendelte el. Ezeknek a 
csapatoknak feladatuk az lesz, hogy a házak 
falaira és a járdákra festett

horogkercsztes propagandaaziivegekel eb 
távolítsák.

iA rendőrség mindazokat a vendéglősöket, ká. 
véházlulajdonosoknt, akik helyiségeikben bár
miféle tiltott politikai összejövetelt megenged
nek, a legszigorúbb büntetéssel fogja sújtani.

Innsbruckban hosszas kutatások után egv 
•utógarázsban

4« tel lesen elkészített kér Igrénétől találtak.

Több embert letartóztattak, akik gyanúsak vol
tak, hogy u kézigránátok gyártásában és elrej
tésében résztvettek.

Salzburgból jelentik, hogy a határon 
az éjszaka folyamán több fegyveres ember 

•kart Ausztriába átszökni.
A rejtélyes éjszakai vándorok, mikor rájuk 
bukkantak, több lövést adlak le az osztrák ha
tárőrökre. majd Németország felé meneküllek.

A sanetpölteni magisztrátus hat emberi, akik 
engedély nélkül Németországba utazlak 

megfosztott osztrák állampolgárságától. 
Mindannyian az osztrák nemzeti szocialsta párl 
tagjai voltak.

Kivonult a keresztény párt
Mikes püspök javaslata miatt 
Szombathely város közgyűléséről

Nem kell Szombathelyen vizadói tizein:
Szombathely, szept. 17.

(4 Hétfői Napló tudósítójának ídcjonjelen- 
tése.) Izgalmas rendkívüli közgyűlést tartott 
szombaton este Szombathely város képviselőtes
tülete. Először a vizadó kérdését tárgyallók és 
néhány felszólaló a háztulajdonosok szövetsége 
egyik ven-lőjenek megbüntetését követelte, meri 
az óllilóhtg

Izgatja ■ lakosságot, hogy ne fizessenek 
vigadót.

A résztvevők többsége nronhan leszavazta ezt 
az indítványt és a vizadói is, amelyet igy ez- 
évben nem kell fizetnie a város lakóinak .

Ezután gróf Mikes János püspök kérelmének 
tárgyalására került sor. Mint ismeretes, a szom
bathelyi püspökség szanálás alatt áll és a püs
pök ezzel kapcsolatban kérte, hogy

Holnap tisztázza a törvényszék: 
mi történt a Tisza íxiurnun-ieri
razzián Somogyi Sándor rendőrőrmestert hivatalos 

hatalommal való visszaéléssel és személyes 
szabadság megsértésével vádolják

Érdekes bűnügy kerül holnap, kedden a biln- 
telötörvénywék elé. Vrfrorfg Brenner Alajos 
törvényszéki tnácselnök tanácsa Somogyi Sán
dor rcndőrőrmcstcr bűnügyét fogja tárgyalni. 
Somogyi ellen tööbrcndbeli

hhalnlos halulommal való sbtszuélés éa 
•xcmélyea szabadság megsértése 

címén adott ki vádiratot a királyi ügyészség. A 
vád szerint Somogyi néhány hónappal ezelőtt 
egy kiskorú leányt <-» fhil előállított a Tisza 
Kálmún-térről a szomszédos örsrobára s e köz
ben

Inzultálta n gyermekeket.
Nehány járókelő a gyermekek védelmére kelt 
* Somogyi ezekkel szemben is erőszakosan, ditr 
lián lépett fel

A Tisza Kálmánlérl botrány ügyében a rend
őrhatóságok nyomban pártatlan szigorúsággal 
és eréllyel indítottak si/sgítlalot és Somogyi 

lelt!k f» i.Mim.illu. amelv 
ben végső döntés tikkor lesz, ha a bünlclöbiró-

El ne mulassza
őszi lakberendezést vásár tartamára futó; 
összekötő- os torontáli szőnvep-készlctiinket 
minden elfogadható Áron kiárusítjuk s bútor- 
Stövetek. velúrok ős károitoskellékek után lep 
ntatta abbengmlm I1>( adunk ! vágó Arnoid 

«n*° ’ *Ja^aPcsli^ •Kamormayer Károly-
Utca 10. 6Z. Ctmro ügy ölni I 

a püspöki kastély parkjának négy és fél- 
holdas részét parcellázzák.

Boros Imre dr., a szombathelyi keresztény köz
ségi párt elnöke tiltakozott ez ellen, mert azl 
állította, hogy a parcellázás a római katolikus 
püspökség vagyonának jogosulatlan megcsonkí
tása lenne. Kijelentene, hogy

ennek tárgyalásában pártja nrm Is vesz 
részt.

Miután mégis tárgyalásra tűzték a javaslatot, 
a keresztény községi párl tagjai

kivonultak a teremből
és a liberális párt nyolc, tagja, akik a teremben 
maradlak, egyhangúlag megszavazták a püspök 
kérését.

| ság jogerős Ítélettel zárja le az ügyet.
| Somogyi nz ügyészi vádirattal szemben azzal 

védekezett, hogy nem brutalizálta a gyermeke- 
kel, hanem azok és a járókelők

támadóan léptek fel vele szemben.
polgári ruhában több társával razziázott a 

Tisza Káhnán-téren s igy tiknál össze n két 
gyermekkel. A vádtanács azonban

Somogyit vád aló helyezte
s törvényszéki tárgyalást tűzött ki, hogy tisz
tázza mi történt a Tisza Kálmán-téri razzián, 
brutalizálta a rendőrőrmester a gyermekeket s 
járókelőket, nagy sem? A keddi főtárgyaláson 

kihallgatják az ügy összes szereplőit
s ezután hoz ítéletet a bíróság,

— Illlliárdverseny A Magyar Billiárd Szö
vetség október Ift-ikl kezdettel billiárdver- 
s< nyt rendez olyanok számára, akik még ed
dig nem vehettek részt hivatalos, nyilvános 
versenyen. Nevezni lehel október 7-éig este 
Vs7 és %9 közöli a szövetség titkárságánál 
iDrechsIcr-kávéltúz, VI., Andrássy út 25). 
Ugyanott megadnak a versenyre vonatkozólag 
minden felvilágosítást.

POLITIKAI NAPLÓ
Imrédy Béla pénzügyminiszter ma hétfőn 

utazik Génibe a Népszövetség pénzügyi bi
zottságának tanácskozásaira. A pénzügvml- 
minisztert Cziril Béla osztálytanácsos kíséri 
genfi utján.

A Népszövetség magyarországi pénzügyi 
megbízottja Tyler, már szombaton elutazott 
Genfbe, hogy résztvegyen a pénzügyi bizott
ság ülésén.

Mint jól informált helyről értesülünk, 
jelentést tesz a pénzügyi bizottságnak 

Magyarország pénzügyi helyzetéről és az 
ezzel kapcsolatos egyéb aktuális pénzügyi 
kérdésekről.

Imrédy Béla pénzügyminiszter előrelát- 
halójüg a, hét végén indul vissza Géniből és 
i jövő héten már Budapesten lesz.

♦
Október 24-én ül össze a nagy nyári vakáció

Budapesti lóversenyek
Leha nyerte a gróf Károlyi 

Gyula emlékversenyt
Nívós versenyek keretében futották le va- 

sárnap a kétéves kancák legértékesebb klasz- 
szlkus versenyét, a gróf Károlyi Gyula cmlék- 
'•ersenyt. A tizpnhatezerpengös dijat a favorit 
CcKfl nyerte meg izgalmas küzdelem után 
tjeeme ellen. A verseny erkölcsi nyerője 
Qeerné, melyet lovasa nem bírt kellően 'támo
gatni nz utolsó métereken a Léka csak Sejbal 
nagyobb rutinjának köszönheti győzelmét 
ugyancsak ádáz harc után győzött Rih, a nap 
másik értékes futamában, a Háromévesek 
’trtgy handicapjában, a már nyerőnek látszó 
Marocco ellen. A kis Kollár snmpiön lovasnak 
becsületére váló művészies lovaglással védte 
<i Marocco ismételt támadását, végül pedig 
nagyszerű eréllyel dobta he lovát a célba el
lenfele előtt. A nap egyébként a fnvoritok je
gyében folyt le s csak a kél utolsó futamban 
'lyőztek a kevésbé fogadott Checky és Buza- 

> rág. A Wclter handicap holtversennyel ért 
■éget Kolchus és Ilka között. Itt a táv előtt 
Vicispán felbukott, de szerencsére sem a ló- 
nak, sem a lovasnak nem történt komolyabb 
baja. Részletes eredmény a következő:

I. Futam. 1. Mravik P. Thank you (l'A) Sej- 
bal. 2. Példás (pari), Vasas. F. m.: Gacuda, 
Módos. Bakáit, Szittya. Tnt. 10:16, 11, 12 Be
futó 5:13.50.

II. Futam. 1. Schiffer M. Gay Marika (1H)
Kupái. 2. Bolívia (2%) Fetting A. 3. Héreg 
(2%) Kóla. F. m.: Brughier, Bánk bán. Fo
rint. Kikinda. Tót. 10:22, 11, 12, 13. Befutó
5:21.50.

III. Futam. 1. Gr. Wenckheim D. Rih (pari) 
Kollár. 2. Marocco (4) Csapiár. 3. Aderno (5) 
Gutái. F. ni.: Jogar, Csempész, Szép Angyal. 
Tilinkó, Felka. Tol. 10:23. 14, 18, 19. Befutó 
5:60.50.

IV. Futam. !. Mr. C. Wood Léka (6:10) Sej
bal. 2. Qeenie (2) Teltschik. F. m. Casablance, 
Gutiinc, Vádlott. Tót. 10:17, II, 12. Befutó' 
5:14.50.

V. Futam. 1. Dreher I. Kolchls (4) Gutái és 
Horthy I. Ilka (3) Csapiár holtversenyben. 3. 
Tiro (2) Szenlgvörgvi. F. m.: Judith, Vicispán, 
Traján, Arme Grcdl, Napfény, Bona, Vak
merő. Tol. 10:21 és 25. Helyro 17, 18, 17. Be
futó 5:57.50 és 61.50.

VI. Futam. 1. Hulmesz. Checky (6) Telt- 
schik. 2. Kucktid Khan (pari) Csapién F. m.: 
Viola. Relverát, Vonzó. Tót. 10:93, 24, 13. Be
futó 5:123.

VII. Futam. 1. Dorn I. Búzavirág (5) Rózsa
2. Hárem (12) Vasas. 3. Pálinka (6) Gutái. 
F. m.: Pascal, Ibiktis, Suta, Szelindek, Bcllc- 
vue. Honvéd. Corttna. Puszta, üstökös, Algír, 
l’rfl. Tót. 10:74, 24, 44, 30. Befutó 5:183.50.

Bécsi ló versenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:

Kombinált színen

bútorok, konyhák
HAUASb-nftl B0ZNA-UTCA20.es
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után az országgyűlés, hogy letárgyalja a kor- 
■nány által előkészített nagyfonlossúgu lörvénv. 
javaslatokat. A kormány tagjai már az első 
Ülések egyikén beterjesztik a különböző javas
latokat és utána — valószínűleg — ismét rövid 
szünetet kap a Ház. hogy a bizottságok élőké- 
szithessék a javaslatokat a plenáris tárgya
lásra.

Az első javaslat, amely a képviselőház plé- 
iiuma elé kerül, a nyugdíjtörvény lesz, utána 
az úttörvény következik, majd a közigazgatás 
reformjára vonatkozó törvényjavaslatok kö
vetkeznek a kormány munkaprogramjában.

♦
Papén német birodalmi alkanccllár szer

dán érkezik vissza vidéki tartózkodásáról 
Budapestre. Amint értesülünk, az alkanccl
lár budapesti tartózkodása alkalmávnl — 
bár látogatása teljesen magánjellegű — 
mégis alkalmat fog keresni arra, hogy a ma
gyar közélet vezető tényezőivel érintkezést 
keressen.

I. Futam. 1. Nlobf (pari) Szilágyi. 2 Nico- 
las (4) Balog. 3. Donna Elvira (8) Bosko. 
F. ni.: Sacherbar, Edilb. Majorln, Reelle. Del- 
phin, Ilelios. Tót. 10:15, 11, 13, 23. — II. Fu
tam. 1. Anubls (í) Szilágyi. 2. Hulán (2i 
Tausz. <3. Türelem fim G >rinnrw-»T?r. F. r.i: 
Paícsi, Dagger. Mágnás, Marabu. Rumba, 
Barcs. Tót. 10:27. 15, 17, 20. — III. Futam. 
1. Slmplon (2) Tausz. 2. Életkel (1K) Balog. 
3-Nergal (12) Gnrlenniayer. F. m. Léda. Ró- 
zsabimhó. Mario, Crickcler, Rulh. Tót. 10.28. 
13, 12. 28. — IV. Futam. 1. Rek (3 Houra. 2. 
Orpington (15$) Esdi. 3. Roxnnc (4' Szilágyi. 
F. ni.: Honpolgár. Sunlune. Tol. 10:28. 19. Í9, 
— V. Futam. I. Tam dlu (31 Krattsz. 2. Bon- 
vecchiati (6) Esch. F. m,: Orestes, Cvprienne. 
Tót. 10:39, 20. 24. — VI. Futam. 1. Brlsk |8) 
Szabó L. 2. Suzv (6) Garlenmaver. 3. Heliane 
(4) Heiling. F. m.. Taquin, Kuroprinz, Lov- 
rana. Kamerád, Miehele, Vatcrland. Happy 
horse. Eiswind,- Primus, S. O. S. Tót. 10:76, 
27. 25, 21.

— Református prédikádóa-g|yűjtemény. Lát
hatatlan templom címmel a Kálvin-könyvtár 
kiadásában református lelkészek rádión tar
tott prédikációi jelenlek meg könyvalakbnn. 
Dr. Ravasz László és dr. Balatazár Dezső püs
pökök, valamint Muraközy Gyula, Szabó Imre, 
dr. Hetessy Kálmán és Vargha Tamás lelkészek 
prédikációit foglalja magóban a kötet, amelyre 
előfizetni lehet a Calvin téri református egy
házközség gazdasági hivatalában (IX., Calvin 
tér 7.). A kötet óra 1 pengő 80 fillér.

A RimamuránySnlgó-Tarjánl Vasmű 
Részv. Társ, igazgatósága, felügyelő bi
zottsága, tisztikara és összes alkalmazottal 
mély fájdalommal Jelentik, hogy 

Pálmai
magy. klr. kormányfőt&nácsoa, 

a vállalat igazgatója és központi főköny
velőségének főnöke, folyó évi szeptember 
13-án rövid szenvedés után elhunyt.

Közel egv fél évszázadon keresztül ál
lott a társulat szolgálatában, amelyben 
póratlan szorgalma, semmi fáradságot 
nem ismerő munkakészsége és a vállalat
tal való teljes egybeforradásn fontos mű
ködési kört biztosított számúra. A válla
lat mindenkori vezetőinek legteljesebb 
bizn mát élvezve, évtizedeken keresztül 
pihenés nélkül, jó szivének utolsó dob
banásáig nem ismert más kötelességet, 
más hivatást, mint azt. hogy n vállalat, 
amelynek olyan önfeláldozó munkása 
volt, feladatát minél tökéletesebben töltse 
be. Egész generációkat neveit fel ebben u 
szellemben azzal a ragyogó példnadússal, 
amelyet puritán egyénisége és egész élete 
munkája szolgáltatott. A vállalat legideá
lisabb lelkű munkatársát ás leghűsége
sebb vezetőemberéi, u tisztviselők pedig 
n legodaadóbh tanilómeslcrüket és leg
jobb bnrátjuknt veszítették el benne.

Földi maradványait. végakaratának 
megfelelően csendben kísértük szeptem
ber 15-én utolsó Htjára. Emléke szivünk
be zárva mindenkoron velünk marad.

Budapest, 1933 szeptember 16.
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A kartell-káriyabarlangban

A kartellvezérek (kórusban): — Kibic kuss!!
(Forral rajza.)

vadászgusKM szlvenlőtte magit 
a tlzenhatiues diák, mert 
eltanácsolták az iskolánál

megrázó diOKirageoia a Belvárosiján
Vasárnapra virradó éjszaka a Veres Pál- 

né-utca 19. számú házba hívták a mentőket, 
Sztruhár György szűcsmester lakására, almi 
a szűcs tizenhatéves László nevű fia mellbe
lőtte magát. A mentők rövidesen megérkez
tek, de már nem tudtak segíteni: a diák 
halott volt.

a golyó a szivébe fúródott és azonnal 
megölte.

Sztruhár László halála mögött megrázó 
diáktragédia áll. Sztruhárék tavaly a Mes
ter-utcában laktak, a fiú a mesterutcai ke
reskedelmi iskolába járt. Az év vége felé 

kínos afférbe keveredett.

Egy osztálytársának eltűnt egy könyve és 
arról beszéltek, hogy « kőny» Szifuhút 
Lászlónál van. A fiú, mikor felelősségre 
vonták, kijelentette, a könyv valóban nála 
van, de becsületes utón jutott hozzá,

a barátja megengedte, hogy elvigye.

Elővették a fiút, akinek a könyve eltűnt és 
őt is megkérdezték. Ez a fiú zavaros vála

szokat adott. Sztruhár László ügye tisztázó
dott, de a fiút nagyon bántotta a dolog és 
azóta

valósággal buskomor volt.
A Szlruhár-család az idén áprilisban a 

Mester-utcából a Veres Pálné-utcáha költö
zött. Most az iskolaév kezdetén a diák el
ment a mesterulcai iskolába, hogy leirat
kozzék. Tulajdonképpen más körzetbe tar 
lozik, de

szerette a mesterutcai iskolát és itt akart 
tovább diákoskodni.

Az iskolában azonban részben azért, mert 
elköltözött, részben, mert emlékeztek a ta
valyi esetre, azt ajánlották, iratkozzék be 
más iskolába.

A fiút ez annyira elkeseritelte, hogy halál
ra szánta magát. Az éjszaka a szücsüzlet mö
gött berendezett kis lakásban

magához vette bátyjának vadászpuská
ját és golyót röpített a szivébe.

A tragikus sorsú kisdiák holttestét a tör
vényszéki orvostani intézetbe szállították.

Felgyújtották 
Karmacs községet
Oltás közben a tűzoltó
parancsnok és a tanító 
súlyosan megsebesült

Keszthely, szept. 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

lése.) A vasárnapra virradó éjszakán Karmacv 
község főutcáján kigyulldat Börnyei József 
földbirtokos lakóháza. Csakhamar

nyolc lakóház és sok gazdasági épület lán
gokban állott.

Az oltás alkalmával két életveszélyes sebe 
síiiéa löt'télit, ’r’ui'yáu Jenő i’icizűjízeniunurÚAÍ 
tűzoltóparancsnokra

égő gerenda zuhant rá és súlyosan meg
sebesítette.

Kiss János karmacsi tanító az egyik égő 
istállóból a tehenét akarta kimenteni és szin
tén súlyosan megsebesült.

A sebesülteket a keszthelyi kórházba szállí
tották. A csendőrség nyomozásának adatai

Pornográf-nyomda a szolnoki 
városház pincéjében

Trágár verseket küldözgettek a szolnoki urinőknek
Szolnok, szcpl. 17.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) Különös ügyet tárgyalt a szolnoki tör
vényszék Folkusházy tanácsa.

Körülbelül két héttel ezelőtt érdekes levele
ket kézbesített ki a posta a szolnokmegyei 
Turkeve városkában. A levelek, amelyek főleg 
jó társaságbeli asszonyoknak és leányoknak 
szóllak, egytől-egyig

a legtrágárabb verseket tartalmazták.
A rendőrség egyre-másra kapta a bejelentése
ket és panaszokat, úgyhogy a legerélyesebb

Borzalmas katasztrófa
a vasárnapi erfurti autóversenyen

Erfürl, SZepíéii'ibci' 17.
f.4 Hétfői Napló tudósítójának telefon*  

jelentése.) A XI. úgynevezett „Schlcifen- 
dreieck“ túrán vasárnap délután sulyos so
rozatos szerencsétlenség történt. Már az elő- 
versenyeknél négy versenyző szerencsétlenül 
járt és a harmadik fordulónál

a szeren esetlenségek njabP sora Követ
kezett be.

Hatalmas ünnepéllyel avatják 
fel Rákóczi rodostói lakóházát

PALACE
CAFÉ-RESTAURANT 

minden este

BEKEND
SZALON-JAZZ
ZENEKARA JÁTSZIK

VAjnA KÁROLY
'—== ÉNEKEL bb—

szerint
a nagy tűzvészt gyújtogatás okozta.

A karmacsi tűzzel egyidejűén a közeli Felső*  
páhok határában is számos pince és gazdasági 

I épület leégett.

nyomozást indították meg.
Nagy volt a meglepetés azután, mikor
a városháza pincéjében találták meg azt 

a nyomdagépet,
amelyen a verseket készítették. A nyomozás 
során kiderült, hogy a verseket Szűcs Jenő, 
Elek Imre és Rácz Sándor városházi tisztvise
lők készítették.

A szolnoki törvényszék most szeméremsértés 
vétsége miatt mindhármukat pénzbüntetésre 
Ítélte, azonban büntetésük végrehajtását felfüg
gesztette.

IlartüiHiiii Vv'üKer iihűeSiieimi versenyző 
kocsija az egyik hnjlii-fordulónál ugyanazon 
a helyen, ahol már a múlt évben Is szeren
csétlenség történt, hat halálos áldozattal, 
fölhorult, az utána következő versenyzők 
nekimentek a felborult kocsinak.

Hartniann koponyatörést szenvedett és 
uiegiuiií, 

nyolc más versenyző súlyosan megsebesült.

Vasárnap hirdettek ítéletet a borsodi 
kommunisták monstre pőrében

18 vádlott fegyházat és fogházat, kettő pénzbüntetést kapott
— Négy kommunistát in contumaciam mondottak ki bűnösnek

A török-magyar barátság manifesztációja. lesz 
Gömbös ankarai látogatása

Debrecen, szeptember 17.
(A Hétfői Napló tudósilójának telefon

jelentése.) Két napig tartó zárt tárgyalás 
után vasárnap délben nyílt tárgyaláson hir
dette ki az ítéletet u debreceni törvényszék 
dr. Jeney-tanácsa a borsódmegyei kommu
nista szervezkedés ügyében. Olyan nagy kö
zönség jelent meg az itéletkihirdetésen, hogv 
külön rendőrszakaszt kellett kivezényelni a 
rend fenntartására.

A törvényszék bűnösnek mondotta ki 
állami és társadalmi rend felforgatá

sára irányuló bűntettben
Kahán Gyula vésnököt, akit négyévi fegy- 
házra, Scluoarz Jenő géplakatost, Kuis An
dor szabói, Orosz Lajos kőművest 3—3 évi 
fegyházra, Grünwald László fogtechnikust 
kétévi, Poczók Ferenc cimfestöt és Weilz- 
mann Béla kereskedőt 1 évi é.s 8 hónapi, 
Lőwinger József ügynököt 1 évi és 6 hó
napi, Fried Dezső iparost egyévi és 4 hónapi, 
Weisz Pál kereskedőt és Iluszanicza Gyula 
kercskedősegédet 1 évi, Lipták László ke
reskedősegédet, Barna Pál és fíottenberg 
Andor munkásokat 8—8 hónapi, Dávid

EMKE
KÁVÉHÁZBAN

estén ként

LÁSZLÓ IMRE 
a Rádió kedvence énekel 

ZALAEGERSZEGI

HORVÁTHRÉZSŰ
cigány- és jazz zenekara kísérete mellett 

Pengős vacsorák.

Barna munkást 6 hónapi, llosenberg Zsig- 
mond kereskedősegédet 5 hónapi, Makár 
László munkást 3 hónapi, Bodnár Emil 
munkást pedig egyhónapi fogházra Ítélte.

Állami és társadalmi rend felforgatására 
irányuló vétség címén Schuiarz József mér
nököt és Veldmann Miklós egyetemi hallga
tót 500—500 pengő pénzbüntetésre Ítélték.

A bíróság bűnösnek niondotia ki
in contumaciam

a szökésben levő Friedmann Ödön és Knöpf- 
ler Ervin műegyetemi hallgatókat, valamint 
Goldmann Erzsébet és Hajdú Györgyné ma 
gántisztviselőkct is, de egyelőre nem sza
bott ki az ő ügyükben büntetést.

Az ügyész valamennyink esetében súlyos
bításért feiebbezetl, a vádlottak részben a 
bűnösség kimondása miatt, részben enyhíté
sért fellebbeztek.

Katasztrófáiig vihar 
az amerikai 
partvidékén

New York, szeptember 17.
Az Atlanti Óceán egész partvidékén, n Mexi- 

cói-öböltől New York kikötőjéig vasárnap 
hatalmán orkán pusztított, amely katasz

trófáiig méreteket öltött.
Eddig még nem érkeztek be pontos jelentések 
n vihar pusztításáról, bizonyos azonban, hogy 
nz anyagi kár több millió dollár.

A partvidék közelében a hajók százai 
vlasMfordaltak és a kikötőkben kerestek 

menedéket.
A 6500 tonnás New Brunswick nevű amerikai 
lehergőzös New Jersey magasságában végve
szélybe jutott és

szüntelenül S. O. S. Jeleket ad le. 
Számos hajó indult el a kikötőből n bajbajutott 
hajó segítségére.

Gömbös Gyula miniszterelnök október máso
dik felében a török kormány meghívására An
karába utazik. A miniszterelnök törökországi 
látogatását a török kormány figyelmessége és

r«o fiimMiom

Nagyobb, 
mint az

A szerelem, 
t izqalom és J humortllmje

A fősz repekben:
WALTER HUSTON, MADGE 
EVANS, RÓBERT MONT- 
GOMERY JIMMYDllRflNTF 

Premier kedden!

előzékenysége a hagyományos török-magyar 
barátság kimélyitésére nagyszabású ünnepsé
gekkel köti össze. Ekkor fogják

felavatni Rodostóban Rákóczi fejedelem 
egykori lakóházát,

mlevet részben a magyar kormány hozzájáru
lásával újra restaurállak cs mint történelmi 
emléket nagy ünnepségek közepette avatnak 
fel.

A török kormány a rodostói Rákóezi-háx 
ünnepélyes felavatására meghívta nemcsak a 
magyar kormányt, de a felsőháznt é.s képvise- 
iőházat is, azonkívül részlvesznek az ünnepsé
geken a sajtószervezetek és a különböző jelen
tősebb társadalmi egyesületek küldöttségei is, 
úgyhogy ez az ünnepség valóban

a török-magyar barátság nagyszabású ma- 
nlfesztáeiója lesz.

A MÁV filléres gyorsot is indít ez alkalommal 
Ankarába, illetőleg Rodostóba,

225J&w<& 
készpénzárban, de részletfizetés
re is kapható a speciális csövek
kel, speciális Orion dinamikus 
hangszóróval és a rádiótechnika 
minden újításával felszerelt 3+f 

lámpás 7331-es 
Orion Band-Pass Európavevt?

Gyártja: OrioQ tzxólámpagyftr.

g visszaadást, nagy 
hangerő mellett 
sok állomás vételét 

teszi lehetővé

BAND-PASS 
EURŐPAVEVO 

3+1IAMPÁS
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Kirabolták Frigyes főherceg 
kastélyát

Még a székek huzatát is elvitték a betörők — Hatvanezer 
. pengő a kár — Lázas nyomozás a. tettesek után
, j Pécs, szeptember 17.

t'Á Hétfői Napid tudósit ójának telefon- 
jeléfitcse.) A Szekszárd melletti Margittaszi- 
gctéji kastélya vai^ lőhet cegqek. .le-
Irnjég egv erdész-cs’iflúdgondjaira volt biz\;i 
a kaetély, amely több nagyobb teremből es 
sok szobából áll.

ygSárnup reggel, amikor az erdész kíiríí'- 
nézőit a kastélyban, megdöbbenve állapi- 
lotto' 'meg. hogv- a^szohák ajtajai iárna-nifHiui 

» a nagyért él.íi bilidről. üsssc-ari.>r 
uaiUUJl; dobálva, a szekrényei, üresek, a sző- 
nvqféK eltűntek s még

f -mntazlv. nehéz bőrszékrk huzatai Is 
hiányzanak.

Elfogták „Kukac*",  a régi ióverseny- 
tér rettegett utonáílóját

Barátnőjével, a szép cigányleánnyal mu
latott, amikor rajtaütöttek a detektívek

A régi lóversenyig sötét, elhagyatott . terü
letén és környéken az utóbbi időben t '' 
rablótámadás történt. Töbhnvire ill-is állapot
ban levő férfiakat támadott meg és fosztott ki 
egy sporiruhás, kockás sapkát viselő fiatal
ember útonálló elszántságáról és nagy ere 
jer öl f/.lclmclcs hírek keringlek a környéken. 
Előfordultak olyan cselek iy, amikor hazafelé 
tartó szerelmes párokat állított m g,

n férfit leütötte
én s kéfjéghecsett, magára maradt 

nőkkel erőszakosan viselkedett.
HosStü ideig tartó eredménytelen nyomozás 
ulán ar elmúlt éjszaka

rendőrkézre került a veszedelmes útonálló.
Keddre virradó éjszaka egy Thökölv-uíi ven 

déglöben vacsorázott Lakó Lajos 52 esztendős 
as?fln1ö<mestcr. Vacsora után kicsit borozgatot!. 
m« irt •linóul*  n -éwi lóv«r«or<y»Zrar, kcrCSZtül 
hgrtfelé. Amikor útja közepéhez ért, egy 
síihánc ugrott eléje a sötétből és durva han
gon rákiáltott, hogv azonnal adja át pénzét 
és értéktárgyait. Lakó nem tolt elegei a fel- 
szóiitásnak. mire az valami kemény tárggyal 

ffjbevágla 
ég amikor kábulton összeesett,

elrabolta
több I Pzüsjórájíit,- láncát és patkóalaku pénztárcáját, 

amelyben‘azonban rtíár csak egy pengő volt 
apróban.

Lakó pontos «zemélyleiiá*t  adott támadójá
ról és az egyezett-a környéken történt hasonló 
eseteknél adott személylcirással. A detektívek 
sorozatos razziákat tortollak a környéken és 
többen érdekes adutokkal sietlek a detektívek 
segítségére. .

Elmondották, hogy a rablásokat egy fiatal 
suhanc követi cl, akinek ,.Kukac" a gúnyneve 
n bűnözök világában. Valódi nevét nem tudják, 
mert *.uj  •fin“ az alvilágban Azelőtt asztalos- 
segéd volt, de kevésnek találta keresetét és 
bűnös utón igyekszik pénzhez jutni- Szerelmes 
természetű legény, aki minden pénzét nőkre 
költi. Legifjabb barátnőjét Frieinek hívják, 
szép cigánylény a Madách-utcából. Ezen a 
nyomon elindulva

ar éjszaka kézrrkerűlt ar útonálló.
prlrive1 mulatott a Zuglóban, amikor rajta
ütöttek a detektívek. Annyira meglepődött vá
ratlan leleplezésén, hogy bevallotta bűneit, 
l'elro Károly nz ígéri neVF.'MÍ"éMfénflős. asz
talossegéd Rablás biintetto cinjén letartózta
tásba helyezték.

A hazaáruló Hamvay-Grotta
• • ■ r ‘ r"f.

Ödön antiszemita-botránya 
a fegyházban

Röpiratot irt n fegvházigazgató ellen az élet- 
íogytiglanra Ítélt fegyenc

Szombathely, szept. 17.
M Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen 

fisé.) Különös botrány ügyében Ítélkezett a 
•opropkőbidaj fegyházban egy ismert prvü, 
életfogytiglani fégyházra ítélt rab fölött litl- 
vardy Jenő, a (egyház igazgatója. Szent Ist
ván napján a fegyházban a rabok hazafias 
ünnepélyt rendeztek, A szereplők- között tor- 
mésMtesen voltak zsidó valh'su rabok is, töb
bek között szerepelt az előadáson az életfogy
tiglani. (egyházra ítélt

Erdélyi Béla, aki a konferanszié tisztét 
töltötte be.

Most n fegyháztonzgalA kezébe került egy 
kézzel írott röpirat. amelyet a szentistváni 
előadással kapcsolatban

■s ugyancsak életfogytiglani (egyházra Ítélt 
Hamvay-Grotta Ödön szerkesztett.

Tizenhárom évvel ezelőtt ítélték el Hamvay- 
Grottát hazaárulás elmén, mert annakidjeén 
n román megszállóknak feljelentett egy ma
gyar katonatisztet, akit az ő bcsugására a ro
mánok kivégeztek.

Hanway-Grotta röpirata a fcyyház igazgató
ját támadja meg azért, mert a szenfistváni 
előadáson megengedte, hogy zsidóvallásu ra
bok is szerepel kapjanak.

Udvardy fegyházignzgató Hamvay-Grottát, 
aki már számos fegyelmi vétséget követett el 
a fegyházban, a röpiratért

súlyos fegyelmi büntetéssel sújtotta.
Az izgága rab büntetése: három hónapig egyes 
zárka, hetenként kétszer sötét zárkával és 
böjttel súlyosbítva.

Hamvay-Grotta, mint rossz magaviseletü 
rab nem igen számíthat arra, hogy kegyelmet 
H»P- .

Százezernyi tömeg 
őrjöngése közben tovább 

száguldtak Monzában 
a halálautók

Egyetlen olajfolt a pályán Idézte elő a hármas 
halálos szerencsétlenséget

Az autósport egyik Ismert budapesti műve
lője jajén volt Milano melleit, n monzai jsutó- 
versenven, amely, mint smeretes, három vi
lághírű versenyző halálod katasztrófájával 
végződött. A magyar autós megrázó, drámai 
részlttlekct beszélt cl a Hétfőt Napló munka-

Féril*zabótoi'nwmbon  lévő dlvat- 
sxSvetekböl rendelhető mérték 
uién ösil férfiöltöny, átmeneti fel- 
ÖHÖ vagy télikabát előidény fé
mértékéit árakon, 40 és 50 P-ért. 
„Olvst urlszabóság**,  Erzsobet- 

körut 1. I, emelet.

társának a szeFéncsétlonségről és arról n ször
nyű pánikról, amely a nézőközönség körében 
kitört.

Majdnem százezer főnyi közönség jelenlété
ben történlek a rettenetes aulókataszlrófák. 
Starace, a fasiszta párt főtitkára indította el, 
mint starter, a versenykocsikat. Szélvészsebes
séggel száguldtak a versenyautók a gyönyörű 
pályán. Az nlass Campari már 150 méterrel 
vezetett és ugyjátszott, hogy világrekordot fog 
fölállítani. l'lúna llorzaeehi, majd Castelbarco,

FuFuSIÍQíiyl vagy 

eisömaioi

I Azonnal értcHitellék a csendőrséget, amely 
| azonnal a kastélyba sietett és nicgállapitottu, 
hogv az éjszaka

hetürők járlak a kastélyban és minden 
értéket magukkal vittek.

Elsősorban az c^iist- és ariinytárgvakat vit
ték magukkal, azután a szőnyegeket gön
gyölítettek tel, majd minden elmozdítható 
holmit magukkal sittek. Az eddigi megálla- 
|>ilást|k szerint.

mintegy hatvanezer pengő a kár,
s most a szekszárdi csendőrség a környék- 
lwsji•„gsenstyjrörsök.k.p! együtt lázasan nyomoz 
a bMöí ök wttn.

Valastrero és Berdieri olasz versenyzők szá
guldozlak. Kissé hátrább Pcllegéini és Melle 
Nice francia versenVzŐnö, akinek bámulatos 
szépségét még a mezőny elindítása előli meg
tapsolta a közönség.

Campari. ■.kocsng majdnem a főtribün elölt 
hirtelen megfaroll. A versenyző srcmmellálha- 
lóun irtózatos erővel küzdöli. hogy az autót 
újra egyensúlyba hozza, de ez nem sikerült.

Ncklvágódotl ■ pályát körülövező beton
falnak és ■ következő pillanatban Irtóza

tos erővel visszavágódon a pályára.
A 150 méterrel mögötte haladó Borzacchi 
kénytelen volt teljes erővel fék •zni.

Autója hirtelen egy és féliuéler magasra 
repült a levegőbe, hogy azután lezuhanva 

pozdorjávú zúzódjon.
Castelbarco nekiszáguldolt a ronipküak, to

vábbá Berdieri is. mert mar nem volt idejük, 
hogy kocsijuk sebességét csökkentsék. A leg
távolabb halndó Valastrero csodával határos 
módon klnianővirozla kocsiját a romok közül 
ós végigsráguldoltu az. egész futamot.

A közönség körében borzalmas pánik kelet
kezeti. Sikoltozás, zűrzavaros kiáltozás harso
gott és a mentőautó szirénájának bugása ré
mített meg mindenkit.

Mire a mentők a katasztrófa helyére ér
keztek, Campari már meghalt.

haldokolva emelték hordágyra.Borzacchil
Caslclbarco súlyosan. Berdieri könnyebben se
besüli meg. A sebesülteket a monzai kórházba 
szállították. Az olasz trónörökös lesietett a tri
bünről, bement a kórházba és olt a haldokló 
Borzacchival még néhány szót váltott.

Pár perc múlva a trónörökös könnyes 
szemmel lépett ki a kórház kapuján, Bur- 

zacchl is halott volt.
Mialatt a verseny rendez-sége hozzálátott 

romok eltakarít tatásához, az óriási 
valóságos hisztéria tört ki. Asszonyok és fér
fiak zokogtak, őrjönglek, ugy, hogy a nagy 
számban kivezényelt rendőrök és csendőrök 
alig tudták a rendel hely reál litani.

Egy óra múlva elhatározta a rendezőség, 
hogy folytatják a versenyt.

A második és a harmadik futom teljesen rend
ben történt, de a negyedik futam még ar. előb
binél is borzalmasabb hnlálos szerencsétlenség
gel végződött. Csajkovszky gróf Bugalti ko
csija őrült iramban vette át a vezetést. A má
sodik körben már majdnem 200 kilométeres 
átlagot ért el. A hatodik körben, az úgyneve
zett déli kanyarban, ahol az előző katasztrófa 
történt.

a közönség velőtrázó ordltozáM körben 
elvesztette uralmát a gép fölött és rette
netes erővel neki vágódott a betonfalnak.

a
tömegen

A házfelügyelők tiltakozó gyűlése 
a — vicék ellen

Tabódy Tibor és Usetty Béla a házfelttgyelő-gyülésen
Házfelügyelők Nemzeti és Gazdasági Egye- 

nagygyűlést tartott, 
uj lakbérleti szabályrende- 
azt követelték, hogy a ma 
lakbérleti szabályrendelet 
orvosolják.

. az egyesület főtitkára nyi
tottá nmg a gyűlést, azt hangoztatta, hogy a 
megromlott gardasági viszonyok körött 

rendkívül érzékenyen érinti a házfelűgye*  
löket a segédháafelUgyelő-kérdés.

Határozati javaslatban azt követelte, hogy 
a segédházfelíigyelők jogviszonyainak rendesé’ 
séf hagyják ki az uj szabályrendeletből, állít
sák vissza a segédhazfeliigyelőkkel szemben a 
kétheti felmondási időt, a szabad bérmegálla-

A .
Jülr/e vasárnap délelőtt 
amelyen a készülő 
lettel kapcsolatban 
érvényben levő 
okozta sérelmeiket

Sasztrovics .Tenő,

A tóvárosi fagylaltoskocsi 
titka Nagvszámu tóival banda körmönfont mó
don fosztogatta a tatai és tóvárosi keresde- őket

Tata-Tőváros, szeptember 17.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) A különös 

véletlen a tolvajoknak és orgazdáknak egész 
seregét juttatta a tata-tóvárosi csendőrök 
kezére.

Valami jelentéktelen ügyben nyomoztak 
és szükségessé vált Kabalec Henrik utcai 
fagylaltárus kihallgatása is. Közben a csend
őröknek feltűnt, hogy

a fagylaltáruson vadonatúj, drága 
aaarvasbőrkcMtyü van.

Megkérdezték tőle, hogyan jutott a kesz
tyűhöz, mire Kabalec feltűnően zavarba jötl. 
A csendőrök erre faggatni kezdték és a 
fagyialtos alig néhány kérdés után meglepő 
vallomást tett. Beismerte, hogy

nyolc ismert kereskedő segédeiből és 
inasaiból valóságos tol vajrész vény társa

ságot alakított
A bűnszövetkezet hónapok óta loptaA bűnszövetkezet hónapok óta lopta a 

kereskedőket, olyan módon, hogy a tolvaj 
alkalmazottak

fagylaltvásárlás ürügye alatt a fagyial
tos kocsi ládájába dobálták bele a lo

pott holmikat.
Kabalec egész nyáron át járta az utcákat 

és szedte össze n drágábbnál drágább árukat. 
A lopott dolgokat aztán a fagylaltárus laká
sáról értékesítették.

A csendőrség letartóztatta Mandl Pál,

divatos szövctnogradékokból mérMk mán, gn Ml > • 
jeniek szabássá1, kétszeri próbával készít Ml w UU r.-M

Ruházati Kűzponi......VH., Rákóczi ut
70. II. em.

Ha maid ön is rájön,

Mittudaz Igmándi
Alkalomadtán csak

Azt fogia használni.

csa-

«m- 
össze

Pillanatok múlva hatalmas lángoszlop 
potl föl a szitáló esőben <•< őTysi! bor- 
jelenet következén, ami még alig fordult elő 
autóversenyen.

Lehotix francia versenyző átvette n vezetést 
és az égő autó mellett rendíthetetlen nyuga
lommal körözött tovább.

Irtózatos káósz keletkezett, százezer 
ber sikoltozása rí üvöltése vegyült 

a dübörgő autó zajával.
A francia versenyző végül is megnyerte a ver
senyt, a monzai npgvdijal.

Mialatt pedig az őrjöngés a tetőpontjára ért, 
az égő autóban Csajkovszky gróf borzal

mas tűzhalált szenvedett.
A három versenyző halálával végződött ver

seny után a legkiválóbb olasz aulószakérlök- 
ből alakított bizottság meglepő okát állapította 
meg a katasztrófának. Kiderült, hogy bár a 
pályabíró minden lutam után végigjárta a me
zőnyt. érthetetlen módon

■ déli kanyarban, ott, ahol a centrifugá
lis erő a leglrtózatosnbb, egy körülbelül 
négyzetméternyi olajfolt volt, amelyen 
megcsúszott Campari autója éa ez okozta 

a rettenetes szerencsétlenséget.
szakértők majdnem kizártnak tartják, hogy 

vélték
A
az olajfoltol a pályalisztilás során ne 
volna csy. Sokkal valószínűbb, hogy 

a* olajat valamelyik versenykocsi útköz
ben vesztette cl.

olasz aulószövetscg gondoskodott arról, 
a szerencsétlenül járt versenyzők hozzó- 

végéig magos élet járadékot

Az 
hogy 
tartozói életük 
kapjanak.

I

Dláksamk
az összes Iskolák részére legolcsóbban 
e. készítőn^!- Bf OSS*  VH*.  Űmu**.  
tér o. Flntnei-nt sarok Címre ttpaljen.

podási jogot, szüntessék meg a házfelügyelői 
állásokkal való üzérkedést és tegyék kőtelezővé 
a MA ül-tagságot. Alt maim Lőrinc rövid fel
szólalása után

Tabódy Tibor
hosszú beszédben helyeselte a házfelügyelők 
mozgalmát és az egységbe tömörülésre szólí
totta (el őket.

Usetty Béla dr.
jogi szempontokból is igazságosnak tartotta a 
házfelügyelők követeléseit a viceházmester- 
kérdésre vonatkozóan és ígéretet lett, bőgj’ 

azokat a főváros tanácsa teljesíteni fogja.
A gyűlés vitéz Mészáros Ferenc elnök záró

szavai után a Himnusz éneklésével ért véget.

Szeibel Ernő, fíerger István, Slebák István 
és Wéber Károly kereskedelmi alkalmazot
takat, továbbá négy kiskorú inast. A legér
dekesebb, hogy

a tatn-tóvárosl kereskedők legtöbbje 
nem akarta elhinni, hogy tolvaj alkal

mazottjaik vannak.
A tolvajok ulán csakhamar kézrckerűltek 

az orgazdák is Kabalec Henrik, Sárközi Gi
zella, Varga Anna, Papp Teréz, Réti Anna, 
Kálmán Margit, Gedeon Lajos, Molnár Fe
renc, Simkó József, Ház József, Magyar Fe
renc, Heisz László, Németh Gyula és Feln- 
Uch László személyében.

Ezek mind potom pénzért vásárolták a 
legfinomabb holmikat, pedig tudták, 

hogy azok lopásból származnak.
A csendőrség valamcnnyiüket a győri 

ügyészségre kísérte.

Egy csőn 
Os mos semmi

fO
utolsó előadása

Magyar Színház
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IMonstre KSrtyarazziát tartott 
eiszala a budapesti rendőrség
Detekiluak a Kíriuaiermehban — Szigorúan igazoltattak 
a fötekosokat - Elvittek a tagnévsorodat Erén íriztea 
a kiuöaikaünazotiakat - H hallgatáson KezflödneK 
a fökaolt&nysagon Az Artista Kiuh Ingvenvacsoraia

ven-

A budapesti klubok frontján nagy volt az 
izgalom az éjszaka; a főkapitányság kártya
ellenőrző delektivjei, a belügyminisztérium 
utasítására. végigrazziáztak sok klubot, 
mindenütt tagcllenőrzést tartottak és sok 
helyről elvitték a tagnévsorokat.

Mostanában meglehetős csönd uralkodott 
klubok környékén, egyedül csak a Ma

gyarországi Árlisták Egyesülete Klubjának 
a: ügye foglalkoztatta ti nyilvánosságai. 
Amikor az Artista Klub a A’ugpmező-ulcába 
költözött, hirdetéseket lelt közzé arról, bogy 
all misztikus alapon álló konyhája. amelyet 
Bucsinszky Lajos irányit, nyolcvan fillérért 
ad menüt a tagoknak. A vendéglősök és 
kávésok dcputációban mentek Blalia Sándor 
belügyi államtitkárhoz. Panaszkodtak az 
Artista Klub olcsó menüje ellen. Azzal ér
leltek, az ilyen menürendszer tönkreteszi a 
vendéglősöket, akik nem tudnak ilyen olcsó 
árat számítani, mert a differenciára nincs 
mögöttük fedezel. A klub vendéglőse viszont 
azzal érvelt, hogy

az olcsó menünek semmi köze a kártya
játékhoz.

ezen nz áron is lehet menüt adni.
Pár napja csak, hogy a deputáció a bel

ügyminisztériumban járl és szombaton már 
forgalomba került egy meghívó, nmelv miatt 
megint felzudultak a vendéglősök és ká
vésok.

Az Artista Klub tagjai meghívót kaptak 
ingyen sörestére és csonthus-kóstoíóra.

Arról szólt a meghívó, hogy a tagokat 
„magyaros vendégszeretettel” várja szombat 
estére és ingyenkóstolóra Bucsinszky Lajos, 
mint sprgazdta és Dubovetz Emil. A 
déglősök és kó'ősni; valóságos

forradalmi hangulatban 
tárgyalták, hogy Dubovetz Emil mészáros, 
aki sok vendéglőnek cs kávéháznak a szállí
tója, ingyen csont hus-kóstolót ad abban a 
klubban, amelynek a vendéglője ^győzhe
tetlen konkurrenciát támasztottak nekik.

magyarázta a dolgot: kijelentették, félre
értésről,

tévedésről van szó.
Dubovetz Emilnek semmi köze a meghívás- 
hoz, sajtóhiba történt, neki csak annyi a 
szerepe, hogy a klub tőle vásárolja a húst 
és mint márkát tüntették fel a nevét.

Mialatt az ingvenvacsora-forrongás zaj
lott, azalatt a belügyminisztérium érintke
zésbe lépett a rendőrséggel és fölkérte, hogy 
több budapesti klubban tartson tagellen
őrzést.

A főkapitányságon Schncll József fel
ügyelő dcteklivcsoportja foglalkozik a kár
tyaellenőrzéssel. Most azonban nagyszabású 
razziáról volt szó. úgyhogy több delek ti vrc 
volt szükség. Bekapcsolták dr. 
Róbert felügyelő csoportját és 
más detektívet is. Késő este

előre megállapított haditerv 
több budapesti klub ajtaja előtt 
a detektívek és

egyszerre, egy pillanatban nyitottak be. 
nehogy a razziának hire terjedjen és a hir 
valahová előbb érkezzék, mint a detektívek.

Legnagyobb munka nz Artista Klubban 
várt a detektivekre. Itt vígan állt az élet. 
Az étteremben vagy

kétszáz vendég kóstolgatta az ingyen- 
vacsorát és a káriyaiercm is zsuíoit voii.

A detektiveket a vacsora nem érdekelte, az 
étteremmel nini törődlek, hanem azonnal 
a kártyahelviségbc siettek, ahol érthető fel
tűnést és riadalmat keltett a megjelenésük.

Abbamaradt a játék,
a detektívek sorra igazoltatták a teremben 
tartózkodó vendégeket. Mindenkinek a na- 
cionáléját feljegyezték, azután a vezetőség
től elkérték a tagnévsort és ezt magukkal 
vitték, hogv a főkapitányságon összehason
lítsák és megállapíthassák, valamennyien 

tagok voltak-e azok, akik a kártya- 
termekben tartózkodtak,

mert csak tagoknak szabad a játék. 
Ellenőrzés voll
a Keresztény Nemzeti Klubban (Petőfi 
Sándor-utca 3.). a Józsefvárosi Körben 
(József-körut 46.). a Dolgozó Polgárok

Szathmáry 
még ötven

szerint 
álltak meg

A premier szereposztásában

BÁLLÁ LICIVEL 
minden este ' *0  kor és vasárnap d. u. 4-kor 

m Mimi!

a

Kör-

Pártjában (Wessclenyi-utca 63.), 
Filmotthonban (Oktogon-tér)

és még néhány helyen.
A Filmotthonban és a Józsefvárosi 

ben alig néhány vendég tartózkodott a he
lyiségben és itt szolid voll az élet. A detek
tívek néhánv helyen elkérték az alkalma
zottak névsorát, megnézték, bejelentetté-k-e 
őket az OTl-nál. felülvizsgálták,

milyen formában kapják a fizetésüket 
és érdeklődtek aziránt is. hogyan keze

lik a kártyapénzt.

volt már. amikor végeiértKéső éjszaka 
kártyarazzia. A forgalmasabb klubokbana

megszűnt a razziaokozta tsibongás és íöl- 
harsant a krupié szava:

— Lássuk a léteket!.. .
A detektívek pedig ezalatt a tagnévsoro

kat a főkapitányságra vitték, ahol hétfőn.

Biciklis rendőr hajnali kalandja 
az autótaxis b/cskásokkal

Topolou Márton kertész, az éjszaka egv zug
lói korcsmában iddogált Szajkovics János ker
tésszel, Szalay Lajos fogtechnikussal és Suba 
Pál műszerésszel. A korcsmából kijövet össze
veszett velük, mire a fiatalemberek rátámad
lak.

véresre verték és késekkel megszurkállák, 
azután elsiettek.

Topolop bevánszorgott a közeli Zs/uora-ulcai 
örszobára s ott panaszt lelt. Az őrszobáról ke
rékpáros rendőrt küldtek ki, aki a közelben 
megtalálta a flntalemherekel és egv gyalogos 
rendőrrel együtt elő akarta állítani Őket a fő
kapitányságra. Útközben a gyalogos rendőrnek 
dolga akadt, elment s

a biciklista egyedül kísérte a három ké- 
sclőt.

A Ferenc József-lak tanyánál a fiatalemberek 
urra kérlek a rendőri,, engedje, hogy taxin

Botrány
a horogkereszfesek gyűlésén

„Sem Meskót, sem pártját nem veszik komolyan Berlinben"
Vasárnapra virradó éjjel a magyarországi 

nemzeti szocialista párt a budai V gadóban 
vacsorával egybekötött gyűlést Inrloll. A gyű
lés, amelynek a nemzeti szocialista mozgni-.in
ban résztvevő vezetőkön és néhány vendégen 
kívül nagyobb részben szélsőséges munkások
ból álló publikuma volt, a késő éjjeli órákban 

kinos botrányba fulladt.
Elsőnek Pál ff y Fidél gróf szólalt fel, majd 

utána Meskó Zoltán képviselő a miniszterei 
nőknek arra a kijelentésére tért ki, hogy a 
nemzeti szocializmust épugv, mint a narancs
fát, nem lehet Magyarorszagra átültetni. Sze
rinte a magyar horogkeresztes mozgalom min
den hasonló külföldi megmozdulástól függet
len. Utána Rácz Antal, r berlini magyar horog
keresztesek vezére beszélt.

Utolsónak szólalt lel Fodor Lajos, a Politika 
cimü lap szerkesztője, aki mint vendég jeleni 
meg a gyűlésen. Elismerte, hogy magyar nem 
zeti mozgalomra szükség van és helyesnek 
tartja, hogy ennek a mozgalomnak az élére

Különös bonyodalom egy 
uriasszony halála körül

Különös bonyodalmak kerekedlek vasár
nap a főkapitányságon egy — exhumálás 
körül. Amire még nem volt példa a rendőr
ség gyakorlatában, kél ellentétes kérelem 
alapján arról kell döntenie: exhumáltassa-e 
vagy sem egy szerencsétlen fiatal uriasszony 
holttestét f

LYSISTRATA
Aristophanes vigjátéka a Belvárosi Színházban pénteken, 

szeptember 22-én
A Belvárosi Színház uj évadját — igazán ese- 

ménvszerü bemutatóval — pénteken, szeptember 
22 éii kezdi meg. Ekkor kerül színre -- éspedig 
Magyarországon először — Aristophanes. a nagy 
görög vigjálékiró örökbecsű remeke, a „Ly- 
átirata", olyan érdekes, újszerű, modern átdol
gozásban és rendezésben, amely igazi színházi 
szenzációnak Ígérkezik.

Igazi 100% os színházi
Ernőd Tamás, a kiváló költő fordítóra le és 

lolgozta ál ezt h csupa jókedvvel, hellén élet
örömmel leli darabot, umelycl Nádor Mihály, az 
„írja hadnagy' komponistája, át meg átszőtt 
pompás zenével. Az előadást Bárdos Artúr ren-

A párisi modelházak által elfogadott uiszerü szövésű

s&lyem-gyapjuszöv&t 
bársony és velursifon- 

ujdonságok megérkeztek

Nagy súlyt helyeztünk arra, hogy ezen különlegességeinket 

legelőnyösebb árakon
hozzuk eladásra

Kér lük ezen 
oldalon lévő 

divatlevelünket 
elolvasni

vagy kedden végzik cl az összehasonlítást 
és ugyanakkor

egyes kluhok vezetőitől Is különféle 
felvilágosításokat kérnek.

A szombat éjszakai monstre-elienőrzés 
bevezetője unnak az akciónak, amelyről a 
Hétfői Napló » múlt héten mát beszámolt: 

I 'ziqoru tisztogatás következik a klubok tá- 
I iékán.

menjenek, széyyelik magukul, nem akarják, 
begy a környéken feltűnési keltsen a rendőri 
kísérel. A rendőr beleegyezett a dologba. Meg
állították a fíp. 939. rendszámú szürketaxit.; 
amelyet Barin Antal sofőr vezetett és be
ültek a kocsiba.

A Slefánia-víon egyszerre csak ' gyorsabb 
iramot vett az autó, majd a következő percben

elszáguldott a rendőr elől.
A rendőr telefonon jelentést tett a főkapitány
ságnak. nyomban nlórmfrn-rák n kőrnyikbrtt 
őrszobákat, de az autó a fiatalemberekkel el
tűnt.

nem találták otthon.
A rendőrség keresi a sofőrt és keresi a ga

rázda fiatalembereket is. Lehet, hogy ezek
kényszerltették a sofőrt.

hogv elhaifsbn velőit a jj*!.

Meskó állt, de sajnálattal állapította meg. hogy 
aem Mcskót, sem pártját nem veszik ko

molyan Berlinben.
Helyesnek tartja a belügyminiszter rendel 

kezesét, amellyel a horogkeresztes mozgalmat 
betiltja, mert hiszen Magyarországon

van már a nemzett öneéluaágért küzdő 
párt,

amelynek az élén Gömbös miniszterelnök áll. 
A gyűlésen résztvevők egyrésze Fodor Lajos 

szavaira lelkesen megéljenezte Gömbös minisz
terelnököt, a többi résztvevők óriási lármával 
jeleltek.

Pillanatok alatt kittirt a botrány.
öklök emelkedtek a levegőbe és a vacsorán 
résztvevők dühtől vörös arccal kiabáltak egy
más felé. A botrány pillanatról-pillanatra na
gyobb méreteket öltött s félő volt, hogv a 
gyűlés verekedésbe fog fulladni, mikor végre 
közbeléptek a rendőrök és az összejövetelt 
nngynehezen feloszlatták.

Az érdekes és mindenképpen egyedülálló 
eset tragikus előjátéka néhány * ' 
játszódott le egy Rákóczi úti 
ahol

I Keszeg Lászlóné. Wlassles
' gazdatiszt felesé

héttel ezelőtt
szállodában,

gazdatiszt felesébe agyonlőtte magát. 

dezi, a díszleteket és kosztümöké! Fülöp Zoltán, 
nz „írja hadnagy" díszlettervezője tervezte. 

Lysislratát. ezt n remek, sokszínű. csupa pi 
knntória-szerepet

Titkos Hona
játssza, mellette két másik női főszerepben 

Turay Ida és Dajbukát Ilona, 
továbbá 30 fialal színésznő együttese eleveníti 
meg a görög költő bájos és vidám nőslAkjait. A 
férfiszerepekben Harsányt, Farkas, Borait, Nagy
(,Ufír0lh Boró.'hy, Bellák, Weugand, stb. lépt
nek fel

Jegyek az. első előadásra már válthatók. 
Váltson bérletet & Belvárosi Színházba!

k hii|:ilrns7ánf uriasszony búcsúlevelet is 
irt, az öngyilkosság tehát kétségtelennek 
látszott, éppen ezért u rendőrség a kétségbe
esett család kérésére előzékenyen

hozzájárult Keszeg Lászlóné eltemeté
séhez.

A legnagyobb csendben, néhány közeli hoz- 
zátartozója jelenlétében temették Keszegnél 
s ezzel látszólag befejeződött a köznapinak 
hitt tragédia, a főkapitányságon is irattárba 
került az öngyilkosság aktája.

A hét elején azután váratlan fordulat tör
tént az ügyben Az öngyilkos uriasszony szü
lei azzal a kérelemmel fordullak a rendőr
séghez,

haladéktalanul rendelje el szerencsétlen 
leányuk holttestének exhumálását.

Kérésüket alapos részletességgel megokol
ták. A főkapitányságon meglepetést keltett a 
szülők kérése, ismét elővették Keszeg 
Lászlóné szomorú esetének aktáit, mielőtt 
azonban még döntöttek volna az exhumálást 
kérelem fölött, tijahb meglepő fordulat tör
tént: a vasárnapi postával beadvány érkezett 
az öngyilkos uriasszony férjétől s ebben

Keszeg Lá*zió  tiltakozik az exhumáias 
ellen.

kérve a szülők kérésének elutasítását.
A rendőrség e pillanatban még nem tudja 

mitévő lepvén. Természetesen a legnagyobb 
alapossággal

nirgvlzscáliái. n reitélyesnok mulat Un ró 
ügyet

és abban az esetben, ha a szülők érvei meg 
győzőbbek a férj érveinél, sürgősen elrendeli 
Keszeg Lászlóné holttestének exhumálását.

A beavatottak, akik ismerik ennek 
a furcsa drámának még ismeretlen rész

leteit,
érthető érdeklődéssel várják a rendőrség 
döntését.

A részeg soffőr 
a járdára vezette 
az autót Veszedelmes 
autókaland a Lónyay-ulcában

Vasárnap hajnalban a Lónyay-uíca járó
kelői egy szürketaxira lettek figyelmesek, 
amelyben csak a soffőr ült és szabálytalanul 
hajtott. Cikk-cakk alakban ment az autó, 
majd a megengedettnél nagyobb gyorsaság
gal száguldott, később felrohant a járdára, 
majd ismét visszakanyarodott az uttesireés

csak isteni csodának köszönhető, hogy 
a szabálytalan hajtásnak áldozata nem 

lelt.
A ATnüM-utca sarkán szolgálatot teljesítő 

rendőr észrevette a különös autózást és me
rész elhatározással, Hmikor a soffőr kissé 
lassított,

fölugrott a kocsira

s felszólította hogy álljon meg.
Nagvnehezen sikerült megállítani s ekkor 

kiderült, hogv teljesen ittas állapotban van. 
A rendőr a főkapitányságra állította elő. 
ahol igazoltatása során megállapította, hogy 
Ámon Ferencnek hívják, 30 esztendős 
soffőr.

Hajtási igazolványát elkobozták 
s megindult ellene az eljárás.

tűzze meg az ul
KÉK
EGERET

GARA ZOLTÁN
tervei azerint Átépítve.

RAGYOGÓ HANGULAT!
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Családi
.4 vclagény elcsábította menyasszonyát s aztán a húgát v****  
feleségül - Eljegyzés a Javitóinüéxetben - Két nővér eies 
Víaskodása a csapodár vőlegényért

A budapesti törvényszéken érdekes ügy fo
lyik fíajkau Endre I iblabiró elölt. A per hát
im ben páratlan tragédia húzódik meg, amely
nek <gy> s részletei más hatóságokat is foglal 
kozlallak.

A perben F. Károly lakatosnicster szerepel 
felper- skénl, de nem a saját nevében, hanem 
mint kiskorú Ilona lánya törvényes képvise
lője. Az alperes egy jó csalódból való, .31 éves 
magántisztviselő. A keresetben az. apa csábi- 
tás címén erkölcsi kártérítési követe) a híva- 
inbiokiói, Eűiiivn nem volna semmi különös, 
mert hiszen ilyen ügyek tucat számra akadnak 
u budapesti bíróságoknál Ami az ügyet érde
kessé teszi, az az, hogy nz após beadványában 
előre bejelentette, hogy ugyanilyen alapon 
tigvancsa k

kártérítést fog követelni h férfitől másik, 
tizenötével lány*  nevében Is.

Amint a keresetből kitűnik, a fiatalember 
lártiaSágban ismerkedett meg öt évvel ezelőtt 
az akkor még tizenhatévá*  Ilonkával A fiatal
ember nagylábon élt, saját gépkocsiján, járt és 
amint állította, szenvedélyes autóvezető.

Rövid ismeretség után ifj. II. Jenő megkérte 
a leány kézéi, meg is tartották az eljegyzést, 
einely annyira hivatalos volt, hogy h Hattal je
gyespár gyűlöl is váltott egymással.

A házasságkötés időpontját a tisztviselő ót 
éven keresztül különböző ürügyekkel mindig 
kitolta. Közben, amint n beadvány előadja, a 
I apa szín Ind lan és ártatlan gyereklányt H. Jenő 

házassági ígéreteivel megszédltette és el
csábította

és a viszonyt egész jegyessége tartama alall 
vele állandóan fcnnlarlolla. időközben a ga
vallér gyakran szenvedett átmeneti pénzzavar
ban, am’nek az. eredménye az lelt a kereset 
szerint .hogy azt 11 jövedelmet, amit F. Ilona, 
mint varrónő, nehéz munkával keresett, 11. 
Jenő tőle állandóan kölcsönkérte és annak egy- 
résiét még n mai napig sem fizette meg.

Tánciskola . . .
A szülők milsem sejtettek a valódi helyzet

ről. bár egyro jobbun aggodalmaskodtak, hogy 
a házasságkötés késik. II. Jenő azonban min
dig ügyes kifogásokat tudott felhozni, hivat
kozóit a nehéz viszonyokra és állandóan han
goztatta, hogy csak Ilonkát szereti, neki más 
leány nem kell.

Hogy a völegénységből a végén mégis kár
térítési per lelt ,uzt váratlan esemény robban
totta ki. A most inár huszonegyéves Hónkénak 
ugyanis volt egy kis húga, a Gizi, aki mind
össze tizenötéves volt. Ez a lány tánciskolába 
járt és H. Jenő, mint leendő sógor, gyakran 
ajánlkozott arra, hogy majd el fogja kisérni, 
i'.gv ilyen alKaloinmul történt azután, hogv a 
család egyik ismerőse flgvclmertetle F. Ká
rolyt arra, hogy

■ kislányt együtt látta egy vendéglőben ■ 
másik leány vőlegényével,

amint bort illák és elég jó hangulatban voltak.
Az apu viilhilóra fogta a kisleányt és ekkor 

Gizi bevallotta, hogy H. Jenővel szerelik egy
mást és elmondta, hogv n flntnlember mór hó
napokkal ezelőtt közölte vele, hogy neki nem 
a: idősebb lány kell, azt már nem szereti és őt 
akarja feleségül venni. A kisleány sírva vnl- 
lolta be, hogy ő is imádja a Jenőt és bármit is 

család lenni, ö lesz a fiatalember fele-

A váratlan leleplezés szörnyű családi tragé
diát idézett elő. Az idősebb leány kikérte ma
gának, hogy húga az ő vőlegényét elüsse a ke
zéről. Giziké okkor kérlelni kezdte nővérét és 
közölte vele, hogy neki fontos oka van arra, 
hogy n házassághoz rugaszkodjék, majd hosz- 
srna faggatásra nyíltan megmondotta, hogy 

nénje vőlegénye őt elcsábította 
és vele már hónapok óla viszonyt folytai. 
Kérte idősebbik nővéréi, hogy erre való tekin
tettel álljon félre az útból és engedje meg. 
hogy II. Jenő öt vegye feleségül

Leírhatatlan volt a szülők kétségbeesése a 
fintal gyerek sorsa felett, de még nagyobb lett 
fájdnlmi ' 
is sírva 
hogy a

iuk akkor, amikor a nagyobbik leány 
I fakadt és 0 is bevallotta szüleinek, 

vőlegényével már évek óla 
valóságos házaselctct él.

Kettős leleplezés
A szülök felelősségre akarták vonni a fiatal- 

embert, akit megfenyegettek azzal is, hogy el
lene a törvény értelmében 'ognnk eljárni azért, 
mert a fejletlen gyereket megrontotta.

H. Jenő erre kijelentette, hogy mindent jóvá
írsz, amennyiben kész Gizit nőül venni. A 
szülök útónban n li leplezés után hallani sem 
akartak arról, hogy családjukba olyan tértit 
fogadjanak be, aki menyasszonyát és ennek 
nővérét Is elcsábította és kijelentették, hogy 
az ügyet hivatalos utra terelik.

Ekkor kővel kezelt be n váratlan fordulat. 
amennyiben a kis Gizi kijelentette, hogy ö 
még mindig bízik a fiatalemberben és ha tö
rik, ha szakad, feleségül megy hozzá Hiába 
volt a szülők minden erőlködése. F. Gizi hajt- 
hatatlan maradt, sőt n tisztviselővel együtt be
adványt is intézeti a budapesti árvaszékhez, 
amelytől azt kérték, hogy n szülők tiltakozása 
folytán az árvaszék adjon beleegyezést a há- 
zasiág megkötésein r

Az iirva»zAk ezután tárgyalást tűzött ki az 
ügyben, de n ki Iségbeesett szülők még a tár
gyalás előtt hatósághoz fordultak és keresztül- 
Villák «■*.  hogv

a tizenöté*ca  nirnyaMznnyjrlőltct az egyik 
állami javítóintézetben helyezzék el.

Azután pétiig nekilátták n munkának, hogy H 
Jenő egyéniségeit vonatkozólag a megfelelő 
bizonyítékokat és információkat htuerezték.

igy azután az a.vaszéki tárgyalás a legna
gyobb irgalmak között folyt fa, Mülök

ugyanis a leghatározottabban tiltakoztak 
házassági engedély megadása ellen és ezt 
Zal indokolták, hogy II. Jenő erkölcsileg 
festn megbízhatatlan egyén, akinek keze 
leányuk jövőjét biztosítva nem látják. Kai

a 
az- 
tel

iben 
......J.... ............ „........ nem látják. Kumu-
hitlak arra, hogy H. Jenő eddig már háromiz- 
Ijiii volt nős. Első felesége i’o <1 luizassng 
utón meghalt és utána kél hónappal volt fele
sége nővérét vette cl feleségül 11. Jenő. Ez az 
as.-zony sem éli sokáig és ekkoi a vállalkozó 
szellemű fiatalember harmadszor is mcuiiösüll. 
ettől a feleségétől azonban elvált.

Kinyomozták azt-is a szülök és ezt is szen
vedélyes hangon vetették a iá gyaluson a hi
vatalnok szemére, hogy ugyanakkor, amikor 
F. Ilonkával jegyben járt, egy vidéki leányt 
is eljegyzett, úgyhogy egyszerre két menyasz- 
szonya voll és ezenfelül nem sokkal később 
budapesti menyasszonya nővérét is elcsábította 
és most ezt akarja az oltárhoz vezetni. Azt is 
óllitotlák a szülők, hogy az egyik menyasz- 
szonyn, akii hasonlóképpen félrevezetett. <in- 
tiyiikossagot követett cl és igv állításuk sze
rint olya i cn'f.'crrcl állnak .szemben, akitől 
scinnii jót nem lehet várni.

II. J. viszont fenntartotta kérelmét és azzal 
védekezett, hogy ő nem tehet arról, hogy vala
mennyi házassága rosszul végződött. Kijelen
tene továbbá azl is. hogy ötévi udvarlás után 
nzérl boniolla fel a jegyességet F. Ilonkával, 
inért már megunta és mást szeret Álláspontja 
szerint nem lehet őt arra kényszeríteni, hogy

IM

c.

B&HlPlBWV&KwlSUna
Ezenkívül több mint 100 értékes nyeremény kerül kir. 

közjegyző jelenlétében kisorsolásra.

olyan lányt vegyen cl feleségül, akihez már 
érzelmi kapcsolatok nem fűzik.

Az árvaszék kihallgatta F. Gizit is, aki be- 
jelentette. hogy még mindig ragaszkodik a há
zasság megkötéséhez.

Az árvaszék azonban nem hozott az ügyben 
határozatot, mert néhány nappal a tárgyalás 
után lieadvány érkezeit, amilyben F. (jiz.i be
jelentette, hogy a házasságkötést már nem kí
vánja és belátja azl, hogy a szülőknek van 
igazuk, amikor ezt az esküvőt mindenáron 
meg akarják akadályozni

A titkos megegyezés
Ezek után az előzmények után indította meg 

keresetét -■- egyelőre csak F. Ilonka nevében 
— az apa, amelyben arra kérte a bíróságot, 
hogy a barátkozó természetű flallembert 

pengő erkölcsi kártérítés megfizetésére 
kötelezze. A bedvánvban az apa kifejezelten 
fenntartotta jogát arra, hogy a Gizi lányával 
kapcsolatos események miatt ugyancsk másik 
kártérítési pert tegyen folyainulba a hűtlen vő
legény ellen.

Erre u másik 
mert időközben 
lek be.

A perfelvételi 
senli sem tudott a küszöbön álló fordulatról.

perre azonban néni került sor, 
érdekes események követkéz-

.4 Mussolini fórumon tartott sportünneptéyckfn résztvevő 50.000 ifjú avangdrdista tábo
rának bejáratát őrzik ezek a hatalmas betonból készített stilizált tankok,

Akkor mífi senki sem Imii" »"<■ * na!’V
ember és F. Gizi valamilyen uton-módon os*eniDvr es r. uui .................
szeköflctésl talállak egymáshoz és ravasz ham- 
tervet remitek ki. Akkor még az volt « 
zel, 
lök

szü-

hét 
ott

•viiuis titokban megállapodtak 
látszólag belemennek a szülők

hogy”a lemondó nyilatkozat után a s 
megtelték a lépéseket

kisebbik lányuk kiszabadítására, 
ami nemsokára be is következett. P,,r 
múlva a leány visszatért szülei házához es 
is élet egv darabig.

A fiataíok ugyani! 
abban, hogy ----- :> - , , .
kívánságába, lemondanak a bázassag-totos ter
véről. de mindent elfognak követni arra nézve, 
hogv egyhekeljenck. így történt azután, hogy 
a szülők egy napon újabb értesítést kaptak az 
árvaszéktől, amelyben közölték velük, hogy 
F Gizi visszavonta lemondó nyilatkozatát és 
megújította azl a kérelmét, lmgy az árvaszék 
a házasságkötéshez adja beleegyezését. ^Az 

F. Károlyt és feleségéi, mégpedig azzal a fel 
hívással, hogy amennyiben a házasságkötés 
ellen észrevételeik lennének, akkor a kitű
zendő tárgyaláson erre vonatkozó álláspontju
kul fejtsék ki.

Az árvaszéki eljárással párhuzamosan folyt 
F. Ilona kártérítési perc is. Az egyik nővér 
tehát továbbra is kártérítést követelt másik 
nővére csábítójától és leendő férjétől.

Vádol a vőlegény
Csakhamar befutott a bírósághoz H. Jenő 

periratu is, amelyben nagyon érdekesen véde- 
kezeit a kereset megítélése ellen.

— Nem tagadom, — mondotta — hogy F. 
Ilonkával el voltam jegyezve, ezt az eljegyzést 
azonban tűrhetetlen és összeférhetetlen visel 
kedése mialt fel kellett bontanom, do azért is, 
mert megállapítottam azt, hogy menyasszo
nyom nagyon kacér természetű, többekkel ud
varoltál magának, gyakran

éjszaka Is kimaradt.
beláttam, hogy ilyen viselkedés mel- 
leány nem való szegény ember felesé

úgyhogy 
lelt ez. a 
gének.

— Azt
időn keresztül viszonyt folytattam, de az. nem 
felel meg a valóságnak, hogy öt házassági ígé
rettel csábítottam volna el. Erre nem is volt 
szükség, mert amikor Ilonkát megismertem.

már múltja volt
maga ajánlotta fel azt, hogy addig is, 
a házasságkötés megtörténik, férj és fe 
módjára éljünk egymással.
Csakhamar tapasztaltam, hogy a család 

felfogása sem idegenkedik ettől. Eleinte csak 
csákolóztunk a szülök előtt, később azonban a 
legbizalmasabb magatartást tanúsítottuk, 

sem tagadom, hogy a leánnyal hosszú

kül. hogy ezt valaha is kifogásolták voltig, 
Szinte rendes vasárnapi program volt az, hogy 
én náluk ebédeltem és ebéd után lefeküdtem 
a frissen megvetett ágyba aludni. Ilyenkor 
menyasszonyom egyszerűen

odafeküdt hozzám

és a szülők ezt látták, anélkül, hogy ellene 
szót emellek volna. Nem igaz lehál az, hogy 
a viszonyt titokban folytattuk volna, mert 
erről

a házban mindenki tudott.

szülők nem is nézték a dolog erkölcsi 
... hanem teljesen ki voltak békülve nz. 
hogy én leányuk odaadását különböző 
................. " • Bár nem voltam 

gazdag ember, menyasszonyom min
den szükségletét én fedeztem, ékszereket, n». 
haszövetel. kalapot, cipőt ajándékoztam n<*v«  
óűl pénzzel is i itattam. A szülők meg voltak 
ezzel a helyzettel elégedve és egyáltalán nrm 
sürgették a házasságkötést.

— Az nem igaz, hogy a leány nekem pénzt 
adott volna, vagy hogy minden jövedelmét «]. 
szedtem volna. Ha lehet önzésről beszélni, ak- 
kor ez menyasszonyom részéről állott fenn 
Csakhamar magam is beláttam, hogy ennek a 
házasságnak jövője 
lem fel magamban 
nem is idősebb 
húgához vonzódom, 
remtésnek ismertem

— A 
oldalát, 
zal. - 
ajándékokkal honoráltam. 
nagyon f “

nem lesz és ekkor fedői, 
azl, hogy tulajdonképpen 
nővérhez, hanem fiatalabb 
akit jólelkü, rendes te. 
meg.

Félmegoldás
— Sok lelkilusámba került, amíg magamat 

elhatároztam, a végén azonban mégis győzött a 
szív szava, leszámoltam a régi eljegyzéssel és 
elhatároztam, hogy Gizit fogom feleségül venni,

— Senkire sem tartozik nz és a per keretén 
kívül esik, hogy folytattam-e viszonyt Gizivel 
is. Ezt ma már nincsen joga senkinek sem tó. 
lem számon kérni, de különösen nem az apá. 
nak. F. Károly szerepe ugyanis ebben az ügy- 
ben már időközben megszűnt, mert fiatalabbik 
lánya már nagykorú és egyedül van hivatva 
éleiét irányítani.

— Amikor ugyanis Gizi a javilóintézelből ki
került, megújítottuk az. árvaszéknél kérelmün
ket és engedélyt kértünk a házasság megköté
sére. A kitűzött tárgyaláson a szülök nem je
lentek meg és mivel nem volt senki, aki elle
nezze az engedély megadását, az árvaszék úgy 
döntött, hogy én Gizit

feleségül vehetem.
— Azóta megtörtént a házasságkötés és nrnst 

már igazán senkinek sincsen semmi köze ohhoz, 
hogy mi voll kettőnk között az eküvő megtar
tása előtt. Giziké ma már az én feleségem ét 
ha ezekután nővére összeegyeztethetőnek tartja 
a jóizléssel azt, hogy továbbra is rajtam pe
reskedjék, akkor folytathatja ugyan a pert, de 
attól nem zárhat el, hogy a magam igazát he. 
bizonyítsam és beigazoljam azt, hogy neki kár
térítés nem jár, meri én őt nem a házasságkötés 
ígéretével csábítottam el, hanem saját heln- 
egyezésével és szabad elhatározásából folytatott 
velem viszonyt.

akinek

Szülők a válaszúton
A fiatalember periratára éles hangon vála

szolt dr. Dietz István, F. Ilonka ügyvédje.
— Való az, hogy az alperes időközben F. 

Gizit nőül vette. Tiltakozom azonban az ellen 
i felfogás ellen, mintha ehhez a család hozzá- 
iárulását adta volna. A szülők valóban nehéz 
helyzet előtt állottak, amikor az árvaszék nyi
latkozattételre szólította fel őket. Az, hogy íá- 
vollartottúk magukat a tárgyalástól, korántsem 
jelenti azonban beleegyezésüket. Vájjon mit is 
tegyen két idősebb ember, akik becsületben, 
tisztességben nevelték lányaikat és megtudják, 
hogy mindkét lányukat ugyan az az ember esői 
hltolta el? Világos, hogy II. Jenő nem vehette 
el mindkét lányt, ezért a szülők a sorsra bíz
ták a fejleményeket és nem avatkoztak bele a 
dologba. Ha már egyik lányuk egész életére 
szerencsétlenné vált, legalább a másik hírneve 
és becsülete legyen valahogyan helyreállítva

— Ez a szempont vezette a szülőket akkor, 
amikor nem gördítettek akadályt a házasságkö
tés elé. Ez azonban semmiképpen sem befo
lyásolja F. Ilona kártérítési igényét, 
kétségtelenül erkölcsi elégtétel jár.

— Nem igaz az, hogy F. Ilona volt a 
hiszen ezt az n körülmény is kizárja, 
hmny a megismerkedés időpontjában 
éves volt. Kétségtelen, hogy annakidején H- 
Jenő komolyan akarta öt feleségül venni, hi
szen hivatalosan is eljegyezte, családja körébe 
is bevezette, aminek legékesebb bizonyítéka nz 
Is. hogy állandóan levitette saját szüleihez a 
Balaton mellé nyaralni.

Elégtételt 
az dldozatnak

—A leány állandóan visszavonult, zárkózott 
életet élt, csak a munkájával foglalkozott, sen
kivel sem udvaroltatok magának és vakon 
tűrte, hogy a férfi mindazt, amit keresett, tőle 
elszedje. H. Jenő eljárása annál csúnyább volt, 
mert az eljegyzést egyáltalán nem bontotta fel, 
hanem mindvégig, mint F. Ilona vőlegénye |árl 
a házhoz, még akkor Is, amikor mór a fiatalabb 
nővérrel régen viszonyt folytatott. Csak a le
leplezés szüntette meg a jegyességet, amelynek 
felborulásáért kétségtelenül kártérítéssel tarto
zik.

— Ifa adott is a fiatalember ajándékokat • 
lánynak, ez természetes valami, vőlegény és 
menyasszony közölt, ebből azonban meg nem 
következik az, hogy a leány anyagi érdekeket 
tartott volna áremelőit. Nem igaz az, hogy « 
családnak tudomása lelt volna a valódi hely
zetről, villámcsapásként érte őket a leleplezés.

Ezekután F. Ilona Is különböző tanuk kihall
gatását kérte. A legutóbb megtartott tárgyalá
son mindkét fél bejelentette tanult és a felek 
éles összecsapása lián n bíróság végül Is úgy 
döntőit, hogy az egéz vonalon elrendelte a bi
zonyítást, hogy a páratlanul álló ügy bonyo
dalmas hátterét kiderítse.

Vajda Jdeief.

csábiló. 
hogy « 
tizenöt
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A potsdami Neues Palais

amelyben a porosz államtanács szombati ülést tartották. A megnyitás helye annak a szoros 
belső kapcsolatnak kifejezésére van hivatva, amely az uj porosz államot a régi „potsdami" 

szellemmel összefűzi.

feszegeti Pestet

látogasson el az ő közeli lakására, 
ahol eltöltheti az éjszaka hátralevő részét.

A jó hangulatban lévő ember örömmel 
fogadta a meghívást. Azzal sem törődött, 
hogy a leány nem éppen egy kellemes haj
lékba, hanem

a Kárpát-utca 26. szám alatt lévő 
istálló padlására invitálta.

Sztanka felment a padlásra, ruháit le
vetette és ott a szalmán, a padláson talált 
takarókkal letakarva magát, álomra akarta 
hajtani fejét.

Galló Mária ekkor jelt adott az udvarban 
tartózkodó Pista Pál 25 éves napszámos
nak és Naszada Anna 29 éves háztartási al
kalmazottaknak, hogy jöjjenek fel a pad
lásra. Azok foisieltek,

magukhoz vették Sztanka ruháit, 65 
pengőjével együtt.

A világítási ellenőr, dacára annak, hogy 
a napszámosnő tolvajbandája lábujjhegyen 
járkált a padláson, mégis meghallotta a 
neszt, felugrott és a menekülő emberek 
után sietett. Kettőnek sikerült elmenekül 
nie, de

Galló Máriái visszahúzta a padlasra

ASTORIA 
TAVERNA 

délután 68 este 

TÁNC
és kijelentette, hogy addig nem engedi cl, 
míg ellopott tárgyai meg nem kerülnek.

A leány könyörögni kezdett, de Sztanka 
hajthatatlan maradi. Fellármázta a környé
ket, mire rendőrt hívtak és a leány kényte
len volt megnevezni tolvajtársait. Egy kö
zeli kocsmában találták meg Pista Pál nap
számost és barátnőjét, akik

éppen az ellopott ruhaneműt akarták 
értékesíteni.

A rendőr visszavitte őket a kárpátutcai 
házba, Sztanka visszakapta ruháit, mig a 
különös esel többi szereplőit a főkapitány
ságra állították elő, ahol megindult ellenük 
az eljárás.

Nyoic Üzemet bo kott alá helyeztek a munkások 
■— Erőszakos támadások egy csikágői pék Sízem 
ellen — Kedden gyüiéseznek a péksegédek

Hónapok óla zavaros és izgalmas a helyzet 
a budapesti pékfronton. A sülőniunkások bér
követelésekkel álllak elő és sok helyen zavar 
keletkezeit a munka körül. A helyzet annyira 
elmérgesedett, hogy

a rendőrségnek Is többször bele kellett 
avatkozni az ügybe.

A főkapitányság politikai osztálya azt is meg
állapította, hogy a pékipari munkások közölt 
kommunista érzelmű emberek agitálnak és ezek 
közül többet elfogtak és letartóztattak. Közben 
azonban a pókiparban tovább állt a harc. 
A munkások egyrésze dolgozik, másrésze azon
ban ott hagyott néhány üzemet. A szervezett 
pékmunkások nem teljesített bérkövetelések 
miatt

bojkott alá helyeztek nyolc nagy péküze
met

és a szervezett munkásoknak megtiltották, 
hogy ezeken a helyeken munkál vállaljanak.

A J/ernrfd-ntca 23. számú házban lévő Mo 
náth Dczső-féle modren, nagy péküzem körül 
különösen éles a harc, ami arra vezeteti, hogy 
Monath bűnvádi följelentést tett a rendőrsé
gen. A följelentés szerint a főnők távollétében

arra kényszerltették az üzem vezetőjét, 
hogy munkabéreniclésről szóló mcgállapo 

dúst írjon alá.
Tűikor azuián a ionok megérkezett, kijelen 

Az öreg gavallér kellemetlen 
kalandja az istálló-randevún

Ki akarták fosztani, de leleplezte a tolvajokat

tette, nem hajlandó teljesíteni a túlzott köve 
teleseket. A szervezett munkások erre kiléptek 
mire Monath más péksegédeket alkalmazott 
Most nzut. n az üzemvezető munkásait hajna 
Ionként, mikor munkából jönnek,

rejtélyes emberek meglesik, megtámadják 
és véresre verik őket.

Az a hir terjedi el, hogy az ismeretlen embe
rek úgynevezett rohamcsapatot szerveztek és 
ennek a rohamcsapatnak a tagjai követik el 
az utcai támadásokat. Monath Dezső védelmet 
kért a rendőrségtől és arra hivatkozott, hogy 
a megismétlődő támadások miatt megbénul az 
üzeme, amely pedig sok embernek ad kenye
ret.

A detektívek eddig már elfoglak két fiatal
korú suhancol, akik állítólag résztveltek a tá 
madásokban. Most vallatják őket, hogy kidé-, 
ritsék,

miféle szervezet áll az erőszakoskodások 
hátterében.

Ettől függetlenül a szociáldemokrata szerve
zetbe tömörüli sütőmunkások, akik bérharcot 
folytatnak,

péksztrájkkal fenyegetőznek és kedden 
délutánra nyilvános gyűlést hívtak össze 
a Trieszti nőhöz címzett városligeti ven

déglőbe.
Itt beszélik meg a szfráikmozcalom további 
teendőit.

„Véres kard66 pótolja 
a betiltott horogkeresztet 
a pesterzsébeti náciknál

A pestszenterzsébeti nemzeti szocialista 
értekezlet különös határozata

Pestszenterzsébet utcáin plakátok hirdet
ték, hogy az Egyesült Nemzeti Szocialista 
Párt pestszenterzsébeti csoportja „nagy- 
gyűlést" tart.

Az értekezlet tárgya: Ferenczy Tibor fő
kapitánynak must megjelent napi

parancsa,
amelyben a főkapitány betiltja a horog
keresztes jelvény viselését és a horogke- 
resztnek bármilyen felhasználását.

A rendőrség a legegyszerűbben és legradi
kálisabban intézte el a pestszenterzsébeti 
náci-gyű lést:

szétoszlatta azt a néhány embert, akik 
a horog keresztes összejövetelen meg

jelentek.
A pestszenterzsébeti nemzeti szocialisták ez

után, kkiuivc, hogy „nyilvános nagygyű
lést" nem tarthattak, „vezetőségi értekez
letre" gyűltek össze, amelyen elhatározták.

hogy
a betiltott horogkereszt helyett más 

jelvényt választanak.
Hosszas vita után egyhangúlag fogadták 

el a pestszenterzsébeti náci-vezérek, a ha
tározati javaslatot, amely szerint ezentúl

horogkercszt helyett „véres kard" lesz 
a jelvényük.

A különös határozatot azzal indokolják, 
hogy jelvényre feltétlenül szükségük van és 

erre a célra semmi sem alkalmasabb, 
mint a „véres kard", 

mert már az Árpádok korában is véres kar
dot hordtak körül Magyarországon, ha ve
szélyben volt a haza.

Pestszenterzsébeten most arra kiváncsiak, 
hogy a Hangyatelep nevű nyomortanya kör
nyékén a házakra és palánkofcra meszelt 
horogkereszteket levakarjak-e a nácik és 
véres kardot mázolnak-e helyükre...

Elfogták a Hungária-fiírdő 
kabint osztogató alkalmazottait

Különös kalandja volt szombaton éj
szaka Szlanka Mihály 66 esztendős közvilá
gítási ellenőrnek. Sztanka egy kárpátutcai 
vendéglőbe tért be, ahol megismerkedett 
Galló Mária 19 éves napszámosnövel. Enni 
és innivalót hozatott neki. Jódarabig voltak

együtt és a legjobb hangulatban távoztak.
Sztanka az éjszakázástól és az elfogyasz

tott alkoholtól elfáradt és arról panaszko
dott fiatal nőismerősének, hogy álmos. 
Galló Mária bátorította, hogy ne búsuljon, 
nem kell messzire menni,

Ellopták a vendégek ékszereit és a bűnös utón 
szerzett pénzt lokálra, nőkre és mozira költötték

HÉTFŐI NAPLÓ
kacagó kabaréja
október 22-én, vasárnap délután 5.30 órakor a Zeneművészeti 

főiskola nagytermében
FELLÉPNEK:

Baross Géza 
Buday Dénes 
Gárdonyi Lajos 
G óthné Kertési Ella
Góth Sándor 
Köváry Gyula

Rengeteg uj

Rózsahegyi Kálmán 
Sarkad) Aladár 
Sólyom Janka 
Somogyi Nusi 
Sxásx Ha 
Sxiklay József

stb., stb-

móka!! + Bűvészet!!
Az előadásra kerülő tréfák, jelenetek éa magénszámok keretébon mulatsáaos 
rejtvény verseny 100 rendkívül értékes nyereménnyel I1 

Művészeti vezető : Gaál Dezső Rendező: Gál György
Jegyek: 80 fül.-tői 5 I’-!g árban már szerdától kezdve kaphatók a KONCERT 

hangverseny irodában, IV., Váci utca 23.

A Hétfői Napló olvasói 30% engedményt kapnak!
(Kétszemélyes utalvány a 2. oldalon)

A főkapitányságra egy idő óta feljelenté 
ek érkeztek, amelyben a károsultak clpa- 

naszoJlák, hogy a Hungária-fürdőben meg
lopták őket. A panasz szerint, mialatt fii- 
rödtek, ismeretlen letles rejtélyes uton-mó- 
don kinyitotta a kabinjukat és értéktárgyai
kat megdézsmálta.

A Súno/i-detektivcsoport emberei kezdték 
meg a nyomozást. Érthetetlennek látszott,

hogyan juthattak be a tolvajok a kabi
nokba.

A rend ugyanis a fürdőben az, hogy a ven 
dég bezárta az ajtót, amelynek még égy zárja 
van, ezt a kabinos csukja be és az ellenőrző 
kulcs nála maradt. Ennek ellenére mégis si
került a tolvajoknak bejutni a kabinokba.

Napokig tarló nyomozás után Szóka Jó 
zsef detektív elfogta a tetteseket. A detektív 
figyelni kezdte a fürdő néhány alkalmazott
ját és feltűnt neki, hogy két kifutófiu, a hu
szonegyéves Steiner Sándor és a tizenkilenc- 
éves Láng Ferenc

nagylábon él, költekezik, szórja a pénzt.
A detektív vallatóra fogta őket és ekkor ki
derült, hogy ezek követték el a lopásokat.

Steiner Sándor mindig a kabinos körül 
forgolódott és ha az letette egy percre az 
ellenőrzőkulcsot, gyorsan magához vette, 
beugrott a legközelebb eső kabinba,

ami a kezeügyébe akadt, magához vette, 
újra bezárta a kabint és az ellenőrzőkulcsol 
letette a helyére. Láng Ferenc ezalatt lesben 
állt és vigyázott, hogy a barátját letten ne 
érjék.

A fiatalemberek 
aranyórákat, láncokat, ezttsttárcákat. 

gyűrűket loptak, 
az ékszerek nagyrészét elzálogosították, más
részt eladták. A bűnös utón szerzett pénz 
bői nagylábon éltek:

barátnőket tartottak, lokálokban mulat 
tak éa moziba jártak, mert mindketten 

szenvedélyes mozibarátok.

A károsultak névsorát eddig még nem 
tudta összeállítani a rendőrség. Akit a Hun 
gária-fürdőben megloptak és eddig még nem

tett panaszt, jelentkezzék a Simon-detektiv- 
csoportnál.

A Hungária-fürdő háziszarkáit a rendőr
ség őrizetbe vette. Érdekes különben, hogy

Láng Ferenc édesapját, Láng Alajost, 
pár nappal ezelőtt letartóztatta a rend

őrség.
Láng éjjeli őr a váciuti, leszerelés alatt álló 
Sclilick-Nicholson gépgyárban. Négy társá
val összejátszva, éjszakánként társzekerek- 
kel csempészte ki a géprészeket a gyárból. 
Közel egy esztendőn át folytatta ezt a mani
pulációt és

húszezer pengő értékben öt vagonra 
való vasat csempészett ki

igy a gyártelepről és a lopott holmit orgaz
dáknál értékesítene.

restaurálva
szentember 15-én 
(pénteken) MEGNYÍLT;

Ebéd 12-től 4 óráig

Délután és este

A
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HÍREK Artista-katasztrófa a Néparénában
Lezuhant a magasból egy artistanő

Lopás miatt elfogtak 
egy fiatal jogászt

A Dom/anfe/i-utca és Bajta-vlcu .sarkán levő 
Fasor Sporttelep tulajdonosa, Singer József 
m ir régibben feljelentést felt a rendőrségen, 
b< gy

a telep Öltözőjét valaki állandóan fosztó- 
galja.

Megindult n nyomozás az öltözők tolvajának 
k< zrekerilésére, azonban a sorozatos lopások 
tettesét nem sikerült elfogni.

Vasárnap délután a sporttelep látogatóinak : 
feltűnt egy elegánsan öltözőit' fiatalember, aki 
állandóan az öltözők körül ólálkodott. Rendőri 
hívtak, aki előállította a főkapitányságon, 
ahol rövid vallatás utón

beismerte, hogy ö a Fasor Sporttelep tol
vaja.

Megállapították, hogy Kemény Frigyesnek hív- 
Jík.

harmadéve*  joghallgató, aki jómódú édes
anyjánál lakik

a Népszinház-ulcn 31. szánul házban. Házkuta
tást tartottak a lakásán, ahol

több lopott órát és gyűrűt találtak. 
Megkérdezték tőle, hogy jómódú flu léiére 
miért vetemedett lopásra, mire azt válaszolta, 
hogy maga sem tudja, miért lopott.

Keményt Frigyest a főkapitányságon őrizetbe 
jrctlék, további sorsáról holnap döntenek.

— Változóan felhős és szeles idő. Vasár
nap délelőtt gyönyörű tavaszi idő volt Buda- 
pesten, délután beborult és ősz lelt, a hő
mérséklet 14 fokra sülyedl. A Meteorológiai 
Intézet prognózisa szerint északnyugati szél 
várható, változó fehözeltel, egyes helyeken 
kisebb záporesök lehetségesek. Az időjárás
ban lényeges változásra nincs kilátás.

— Eltűntek. Farina Pálma 22 éves ina 
gántisztviselönő két nappal ezelőtt eltávozott 
Fűrész-utca 01. alatti lakásáról és azóta nem 
tért vissza. — Antal ffy György 20 éves mű
egyetemi hallgató három nappal ezelőtt el
távozott szülei Krisztina-körut 107. alatti 
lakásáról és azóta nem adott életjelt magá
ról. — Illés László 11 éves tanuló pénteken 
reggel azzal ment el szülei Király-utca 49. 
alatti lakásáról, hogy iskolába megy, de ott 
nem jelentkezett és azóta haza sem tért. — 
Szóráfi István 43 esztendős mérnök felesége 
bejelentette a rendőrségen, hogy férje na
pokkal ezelőtt eltávozott a hevesmegyei Ar 
lány községben levő lakásukról és azóta 
nem került haza. Attól tart, hogy balesel 
élle vaffv hiinténv áldoznia leli. — A székes
fehérvári- rendőrség értesítette a budapesti 
főkapitányságot, hogy Molnár Irén 17 éves 
tanuló, egv ottani asztalosmester gimnazista 
leánya, pénteken reggel eltávozott hazulról 
és azóta nem adott életjelt magáról. A 
rendőrség az eltűnési ügyekben megindította 
a nyomozási.

ZSOifclfflittsBEg
ív. VH. kerület. Dohány-utca H4. Telefon 424—47

- A magánnlknlmazottak értekezlete. A Mn- 
gánnlkalmnzolliik Nemzeti Szövetségének Ipari 
szakosztálya llóscr József clnöklésével rend
kívül népes lagérlckez.lelet tartott, melynek 
tárgyai a nyugdíjjogosultsággal biró aktív mn- 
gánHkalmazoltakut súlyosan érintő 4600 és 
6700-as kormányrendeletek voltak. A lagérte- 
kczlet előadója dr. (iyőry Emil ügyvéd, a szö
vetség ügyésze mélyen szánló jogi fejtegetés
ben ismertette a rendeletek történeti előzmé
nyeit és rámutatott a rcndeleteknek különösen 
sérelmes pontjaim. Több felszólalás után a 
tngértckczlct elhatározta, hogy a szövetség n 
kormányhntóságoknól mindent el fog követni 
n rendelcleknck n létérdekeket komolyan ve- 
szrlvezlclő pontijainak a megváltoztatása érde- 
kéheh. A tagértekczlet Kövess János felszóla
lásával ért véget, aki a rendeletek tanúsága 
képen is nyomatékosan a magántisztviselői 
társadalom figyelmébe ajánlotta a tömörülés 
szükségességei.

— A méhetetőcukor kérdése. A változó idő
járás megakadályozta nz ország 
részén a méhek neklárhordását, 
helyeken nincs niézpcrgelés, söl a méhek a téli 
élelmüket sem szerezték meg. A földmivelés- 
ügyi minisztérium ezért a legmelegebb pártfo
gással tette át a napokban a méhészek méh
etetőcukor iránti kérését a pénzügyi kormány
hoz. A cukor nem segélyként lesz adva, hanem 
kedvezményes áron, a kincstári haszonrészese
dés egy részének elengedésével, ha a pénzügyi 
kormány is belemcgv. Az ínséges méhészek 
meg forduljanak állapotuk leírásával az Orszá 
gos Magyár Méhészeti F.gyesOlet-hct (Buda
pest, Ollől-ut 25., Köztelek i.

— Week-tnd a Margitszigeten, a legszebb 
hétvégi program Szombat délutántól hétfő 
reggelig teljes ellátás fürdőkkel együtt egv 
személynek P 20.- . kél személynek P 35.—. 
Egv gyas szobák már napi P 3 50-461, kélxgyas 
J» 5.---tői.

jelentékeny 
úgyhogy c

— Öregedő egyéneknél, ha ur erek mesze
sednek. Igmándisal segíthetnek, s évekkel to
vább élhetnek.

Megdöbbentő artistaszerencsétlenség tör
tént vasárnap délután a városligeti Nép- 
aréna-cirkuszban.

I-gy artistanő lezuhant és agyrázkódást 
szenvedett.

Gtirumbay István 24 éves artista és fe
lesége egykerekű biciklihez erősített hosszú 
rúd tetején produkálták magukat.

Gurumbuyné egyedül ment végig 
színpadon.

A fiatalasszony kerékpárja azonban 
billent és

az artistanő a magasból hatalmas Ívben

a

meg-

SztnzácH a sxabólparban !
JL4An>4Álr cvapÍmI oivato*  szövofmaradókalnkból mindenfél® színekben íviViiwll SZOililI remok szabással, elegáns kivitelben kétszeri próbává 

férfiöltönyt vagy felöltöt 30 pengőért, 
télikabátot 35 pengőért készítünk.

iiysxábóőáij*  VIl, nőttenbiiier-uiua 4/a, I. em.99 w ’

— Függővasuíat akarnak építeni a budai 
hegyekben. Érdekes újítás fogja meglepni a 
budai hegyek barátait a jövő év kiránduló 
szezónjúban. A hűvösvölgyi villamos végál
lomását ó'l a jánoshegyi Erzscbct-kilátóto- 
rony lábáig függővasut építését tervezik. A 
székesfőváros közlekedési bizottságában a 
napokban fogják tárgyalni a függővasut 
ügyét. Egy pénzcsoport ugyanis ajánlatot 
tett a fővárosnak, hogy negyvenötévi kon
cesszió fejében megépíti a függővasuíat és 
negyvenöt év múlva a hegyivasut, minden 
ellenszolgáltatás nélkül a főváros tulajdo
nába megy át. A drótkötélpálya a Hűvös
völgyből fog kiindulni, kilencszázötven méter 
hosszúra tervezik és ötszázötven méter ma
gasra fogja felvinni az utasokat. Az ajánlat 
szerint a függővasut építése és felszerelése 
ötszázezer pengőbe fog kerülni. Ha az épí
tésre megadják az engedélyt, akkor mar a 
jövő tavaszra be is fejezik a vasút építését 
és átadják a forgalomnak. Magyarországon 
ez lesz az első drótkötélpályán mozgó függő
vasut és éppen ezért idegenforgalmi szem
pontból sem érdektelenek a hegyivasut ter
vei.

— MacDnnald felt masztja a világgaz- 
diwági konferenciát. Londonból jelentik: 
MaeDonald ipiniszterelnök vasárnap las- 
siemmonthi khstélyából visszatért Lon
donba, ahol hétfőn a Népszövetség gazda
sági szakériőivei tanácskozik a viiággazűa- 
lági konferencia összehívása ügyében.

— Az osztrák pénzügyminiszter a pápa 
.‘lőtt Ismertette Ausztria helyzetéi. Rómából 
jelentik: Buresch dr. osztrák pénzügymi
niszter magánkihallgatáson jelent meg a 
pápánál és hosszabb előadásban ismertette 
Ausztria jelenlegi bel- és külpolitikai htly- 
zetét.

— Az Iráslanulmányl Társaság nyilatkozata. 
A Magyar Iréstantihnányi Tű <■":<> annak 
megállapítását kéri, hogy a tudományos irás- 
kulatásnak. amely a személyiség megállapítása 
és ezzel kapcsolatban az egyiéni sajátosságok 
felismerése céljából vizsgálja a kézírást, semmi 
vonatkozása nincs azzal a grafológiai munká
val, amely bármilyen leplezetten is, jövendö
léssel, vagy telepatikus jelenségekkel ál a nagy
közönség rendelkezésére.

3íCHEC
— A Szegedi Hét rendezőblr-ottaága a Hétfői 

Naplóhoz. Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! Le- 
zajlott a Szegedi Hét, amely a város élniakará- 
sónak volt a demonstrációja és Szeged életere
jét hirdette. Abban, hagy ez a megmozdulás 
országos sikerű volt, nagy része van a magyar 
sajtónak, amely felénk nyújtotta segítő kezét 
és hathatósan támogatót bennünket. Amikor 
pétiig ezt örömmel állapítjuk meg, kedves kö
telességünknek teszünk eleget, hogy Főszer
kesztő l’rnak külön Is köszönetét mondjunk 
azért, hogy lapjában szeretettel és eredménye
sen foglalkozott a Szegedi Hét ügyével. Kérjük, 
hogy tartsa meg továbbra is jóindulatában 
Szeged városát és kisérje figyelemmel a határ
széli város kitartó küzdelmét és nemes hírek-' 
véreit. Kiváló tisztelettel: Szegedi Hét Intéző
bizottsága nevében Dr. Kogutowicz Károly 
egyetemi ny. r. tanár, ügyvezető elnök.

Török nyelviskoláikban diplomás tanerők 
ki" csoportokban t>av| hat pengOArt tanítanak. Est) 
ksreakedslmi levelezés csoportok Előnyős beosztAs véget, 
mlelőubl Jelentkezés aJAnlatos. Erzébet-tér 1. Tel.: 80-4-lo

— Éjszakai autó*  hajsza a Lipótvárosban. 
■V<í«r István magánhivalalnokol éjszaka az 
Arany János utcában megtámadta egy férfi és 
kést fogott rá. Mást elszaladt és rendőrt hí
vott. A támadót még az Arany János-utcában 
találták. Mikor meglátta a rendőrt, futásnak 
eredt. A rendőr beugrott egy nulotaxiba és ugy 
üldözte. A támadó fölszaladt a fíazilika lép
csőjén és elbújt nt egyik oldalbejárat mélvr- 
déseben A rendőr itt megtalálta és előállította 
a főkapitányságra. Kiderült, hogy Simon Péter 
a neve 41 éves napszámos. Nem lehetett ki- 
hallgatni, részeg v«~lt. Reggelre kialudta má
morát. Azznl védekezett, semmire sem emlék
szik. nem tudja mi történt. Elbocsátottak a 
rendőrségről, de megindult ügyében az eljárás.

Ö*rl  férÜlMthny, felötlő, átmeneti- vagy 
télikabát rendelésre mérték után 40 és 50 pen
gőéit sznbótcrnicmlien lévő divalszövelekből 
„Divat uriszabóság", Erzsébet-körut 1. 1. cm.

Bevitték az 
hogy

az eszméletlenül fekvő asz- 
szonyhoz.

öltözőbe, ahol megállapították.

volt moszkvai nagykövet Japán 
uj külügyminisztere.

a menézsba zuhant.
A cirkusz porondját kerítő korlátba ütötte 
a fejét és hangtalanul terült el a földön- 
A nézők a rémülettől megdermedve, han 
nélkül ültek a helyükön.

Csak a fiatal férj és a cirkuszi szolgák 
rohantak

agyrázkódást szenvedett.
Beszállították a Szent /.tfudn-kórházba.

— Dolgoznak ■ betörők. A kecskeméti ser
téshizlalda gőzmalmának Hunyady-tér 15. 
alatt levő irodahelyiségébe szombaton éjszaka 
ismeretién tettes az utcára nyíló ablakon ke
resztül behatolt, a helyiségben az összes szek
rényeket, fiókokat felforgatta, majd megfúrta 
a páncélszekrényt is. ahol 300 pengőt talált. 
Ezt a pénzt, valamint az irodában talált több 
tárgyat magával vitte. — Betörők jártak For
gács Hugó férfidivatáru-kereskedö Dohány
utca 68. alatti üzletében is. — Lebovtts Ábra- 
hám Rákóczi-ut 24 alatti sziiesáru üzletének 
kirakatát nyitották föl. ahonnan értékes szőr- 
ineárukat vittek el. — Tanyai Zoltán pénzügyi 
számtanácsos Juranics-lclcpen lévő lakására 
álkulccsal hatolt be ismeretlen tettes és onnan 
300 pengő értékű ruhaneműt vitt el. — Kután 
Pál Telep-utca 6. alatti dohány tőzsdéjét fel
törték és onnan dohányárut, valamint bélye
geket vittek el.

— Uj magyar napilap Prágában. A három 
hónapra betiltott Prágai Magyar Hírlap he
lyett Prágában uj magyar napilap indul 
meg Független Újság címmel. Az uj napilap 
a Prágai Magyar Hírlap nyomdájában ké
szül és szerkesztősége is a Prágai Magyar 
Hírlap munkatársaiból alakul.

— Horogkeróaztes merénylet kikér let érv 
osztrák tartomány főnök ellen. Bécsi tudósí
tónk telefonálja: A Grác melletti Leibnitz 
városkában elfogták Glusiiz András jugo
szláv katonaszökevényt, aki legutóbb osztrák 
nemzeti szovialistának csapott fel. Glusitz 
dr. Max Sch.'essl, a leibnitzi járás kormány
biztosa ellen merényletet akart elkövetni. 
Hatlövetű töltött revolvert találtak Glusiiz- 
nál, aki lesben állt, hogy lelőjje Schiesslt és 
azután Németországba szökjék.

— Titulescu és Jeftics találkozása. Belgrád
iról jelentik: Titulescu román külügyminisz
ter vasárnap Szabadkán találkozott Jeftics 
jugoszláv külügyminiszterrel. Egy órán át 
tartó tanácskozás után nyilatkozatot adlak 
ki, amely szerint kicserélték nézeteiket az 
általános európai helyzetről. A két miniszter 
megállapította, hogy véleményük teljesen 
megegyezik az aktuális külpolitikai kérdé
sekben,

— Debreceni kereskedők a vasárnapi munka
szünet ellen. Debrecenből jelentik: A debre
ceni fűszerkereskedők vasárnap nagygyűlésen 
tiltakoztak a vasárnapi munkaszünct bevezetése ; 
ellen. Elhatározták, hogy a kereskedelmi mi
niszternél tiltakozni fognak a munkaszünet 
bevezetése miatt s a tiitakozáM Írásban 308 
aláírással ellátott ivén fogják átnyújtani. Meg
győződésük szerint ugyanis a vasárnapi munka
szünet tönkretenné őket, mert a környékbeli 
gazdák csak vasárnap érnek rá bejönni a vá
rosba szükségleteiket beszerezni.

— Frontharcos-találkozó. Az Országos Front 
harcos Szövetség minden év október első va
sárnapján országos találkozót rendez. Az idei 
találkozón több külföldi frontharcos szervezet 
is képviselteti magát. A frontharcos-ünnepség 
szeptember 30-án n budapesti pályaudvarokén 
a külföldi és vidéki frontharcosok fogadásával 
kezdődik. Ugyanaznap este frontharcos zenés 
takarodó lesz. Az október elsejei országo*-  
frontharcos ünnepségen Gömbös Gyula mi 
niszterelnök beszédet intéz a frontharcosokhoz. 
Ugyancsak október 1-én kerül lebonvolitásra a 
frontharcosok második hősi csillaglurájn. 
melyre több német, olasz és osztrák autós is 
benevezett. Az ünnepség után a honvédelmi 
miniszter tábori ebéd keretében több mint ezer 
frontharcost lót vendégül.

— Felvilágosítás rádlő ügyében. A közönség 
köréből nagy érdeklődés nyilvánult meg a 
rádiópiac újdonságai iránt és ezért az alábbiak 
kai megkezdjük az újdonságok közelebbi ismer 
telisét: Elsőnek említjük a 6+1 lámpás 70fl«-o« 
Orion-rádiókészülékct. mely a legnagyobb igé 
nyéket is kielégítő luxus superhelerodyn 
Ebben a készülékben 7 hangolt kör van, me
lyek 3 Ban-pass csoportot alkotnak. Ez n 
nagy hangolt kör szám biztosítja a super elv 
vei együtt a ma megkívánt legnagyobb szelek 
livitávl. Az alkalmazott előszelekció pedig a 
supereknél gyakori tükörfrekvcnciás fütyülő 
«ek?l küszöböli ki. Külön nagyteljesítményé 
osclllálor és árnyékolt rácsú super-módulaior 
alkalmazása a nagy érzékenységet még fo 
kozza.

Eldöntetlenül végződött a magyar
őszi*  ák brjdzsmérkőzés. Bécsi tudósítónk 
telefonálja: A Kobenzin megtartott ma
gyar-osztrák bridzsinérkfízés -t’/a—4% ered
ménnyel eldöntetlenül végződön. A mérkő
zés mindvégig izgalmas volt és a csapatok 
fej-fej mellett mérkőztek.

— I.indbcfgh Leningrúdba repül. Stock
holmból jelentik: Lindbergh ezredes Stock
holmból Leningadba repül, ahol a Jeges
tenger partvidékének légi és repülési vi
szonyairól akar tájékozódni.

— Az Eskii-téri biitorszövetkezet (IOKSZ) 
f. hó. 13-án, Kendi Miklós clnöklésével, rend 
kívüli közgyűlést tarlótI. melyen az alaptőke 
kétszeresére való emelését határozták el. A 
közgyűlés az igazgatóságot a legteljesebb bizal
máról biztosította és a felemelt alaptőkét, még 
a közgyűlés tartama .••Jatt, teljes összegében le
jegyezte.

— Codes és Rossi megérkeztek Moszk
vába. Moszkvából jelentik: Codes és fíossi 
világhírű francia repülők világkörüli ütjük 
során vasárnap délelőtt megérkeztek 
oMszkvába, ahol a szovjetorosz hatóságok 
és az ott időző Col francia légügyi minisz
ter fogadták őket.

— Virágkiállítás. E hónap 30-án az Ipar
csarnokban az eddigi kiállításokat messze fe
lülmúló országos keretek közölt vonultatják 
föl kertészeink az O.MKE és a GyOE kiállításá
nak keretében üvegházaik féltett kincseit. A 
királyi várkertek cvönvörii orchideái, n városi 
kertészetek rajzos rnndónuszai. finom levélzetű 
páfrányai s a délszak legszebb növénycsodái 
fogják bámulatba ejteni a látogatókat.

— Tömegverekedés Csepelen. Csepelről je
lentik: Oláh Mihály csepeli lókupec lovat adott 

I Oltó Ferenc csepeli piaci árusnak. A vásá
ron cszevesztek és mindketten a községházára 
indultak. Mire odaérlek közel negyvenen csat
lakoztak hozzájuk. A községháza udvarán 
Oláh és Ottó összeverekedtek. A verekedés ál
talános Joli és a rendőrség riadó-készültséggel 
volt kénytelen kivonulni. Igv is csnk nagv- 
ichezen sikerült a rendet helyreállítani. A 
mentők hat sebesültet kötözlek he, kik közül 
Martinon Mihályi több szúrt sebbel a csepeli 
kórházba szállitobták.

GÁRDOS
anyagi garanciával előkéseit vidékieket is, 
spec ális módszerrel a decemberi összevont 
magánvizsgákra érettségire. József-utca 26

közben
Gurumlay

— lezuhant és súlyosan megsérült egy
ligeti artista. Az egyik városligeti arénában 
vasárnap este, előadás közben a magasban 
kifelejtett kötélről, mutatvány 
egyensúlyát vesztve, lezuhant ........ „
Istvánná 24 éves artistanő. Az artistanőt a 
ménfők agyrázkódással, sulyos állapotban
zálliIották a Szent István-kórházha.
— Vasutasok, portások, hajósok, Széchenyi- 

'.nrándokutja Sopronba. Sopronból jelentik: A 
Magyar Vasút- és Hajózási Klub Samarjay Ln- 
’os MÁV elnök vezetésével, vasárnap rendezte 
hagyományos Széchenyi-zarándokulját Sop
ronba. ahol a iS'zéc/ienpí-palota emléktábláját 
leplezték le, majd Napycenkre látogatlak el. A 
zarándoklaton több mint ezer vasúti, postai és 
hajózási tisztviselő veit részt s a zarándokokat 
nagy ünnepséggel fogadták

Rn FENUFQ szakorvos111 | IlIIYEm bftr-Ah nemlbcleaek
SÜbÜbbbÜomi nek rendpl n*P

— A FIAT Balllla és a FIAT Ardlta. A torinói 
FIAT-gyár az „508“ Balilla típusnál páratlan 
sikerrel folytatja a négyhengerű mótorrendszer 
reneszánszát. Ennek nz elvnek újszerű nlkal- 
mnzlntásával sikerüli kiváló teljesítményt olcsó 
vételárral és csekély üzemköllségrcl ősszel an- 
"solnl. A feltűnő sikertől felbátorítva a FlAT- 
tyár megteremtette a nagyobb. 2 liler hengerűr- 
arlalmú .,518“ Ardita-sorozatot azon autómé- 

Silisták részére, akik nem ?légcdnek meg a 2 
vagy 4 üléses kocsival A 4—5 üléses „C", 6—7 
üléses „L“ és 4 üléses „S" sport kivitelű Ardi- 
fák, amelyek Budapesten mór megjelentek, a 
'egmagasnbb teljesítmény és kényelem iránli 
igényeket elégítik ki, cinellcll beszerzésben 
ényegesen olcsóbbak, üzemben takarékosai 

bak. mint az eddigi 2.5 literes FlAT-kocsik.
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I.
Móra "h erenc állapota vasárnapra jóra 

Járdáit. Szeged büszkeségét a Grünwatd- 
szanatóriűmban Wintemitz professzor ope
rálta meg. Az operáció óla valóságos virá
goskert a szobája. .4 kitűnő iró tegnap már 
fel is keit és autókiránduláson járt. Meg- 
kocslkáztptta magát egy kicsit, azután visz- 
szament a szanatóriumba, amelytől azon
ban már búcsúzik is. Pár nap múlva megy 
vissza Szegedre, ahol sokan várják. Vár rá 
a Vadembor, Kotormánu. no meg n sok 
földbeültetett gepida és avar vitéz. A be
tegség utáni üdülési szabadság következik: 
hozzáfog a deszki avar temető föltárásához 
Dohjtízni fog, nála ez az üdülés. Isten él
tessel

II.
Nagy háborúság és parázs botrány zaj

lott le tegnap este az elegáns budai kis ét
terem bejáratánál. A vendéglőben nagy tár- 
suníágnl szóiokozuii cyy fiaiul gyáros. 
A társaság tagjai közül néhányon énekelni 
kezdtek. A szomszéd asztalnál egy fiatal 
'földbirtokos ült. Az énekszóra rosszallóan 
hál ránc zett és főlcsiptetlc a monokliját. 
'A fiatal gyáros erre egy ötpengőst esi pt eteti 
n szemébe és visszaflxirozta a földbirtokost. 
Később a földbirtokos az étterem kapujá
ban felelősségre vonta a gyárost és fölfrics- 
kázta. Ez nem hagyta magát, ököllel vágott 
pissza és formális közelharc következett. 
A háborúságnak a közeli autótaxistand 
sofőrjei vetettek véget. Névjegycsere követ
kezett és az ügynek Fodor mester vívótér- 
Iliében lesz a folytatása.

III.
Vasárnap délelőtt nagy részvét mellett 

temették Salamon Béla, a kitűnő színész fe
leségét, aki tragikus körülmények között 
hunyt el. A Kerepesi-uli temetőben tartott 
végtisztességen résrtvett a pesti színész- és 
művészvilág szine-java és olyan koszorú
erdő borította a szerencsétlen asszony ko
porsóját, amely még a legnagyobb temeté
seken is ritkaságszámba megy. Beszéd nem 
volt, de mindenki részvéttel tekintette a 
gyász súlya alatt roskadozó Salamon Bélái 
és fiát.

IV.
Itt az ősz, a Nagymező-utca tájékán, a 

budapesti Montmafr-bn egyre élénkül az 
élet. Ezen a héten megint uj mulató nyitja 
meg kapuját. .4 budapesti éjszaka népszerű, 
okoj Bakonyija, Rauer Ferenccel együtt 
megalapította a Boccaccio-mulatát. Egy da
rab hamisítatlan és finom Párisi varázsol
tak a Nagymező-utcába. Melegtónusu szí
nek, mahagóni bútorok, selymek, brokátok’ 
pán József, ti kitűnő festőművész tervezte 
a lokált, amely Budapest egyik látványos
sága lesz.

V.
Akasztófahumor — ez a címe ennek a 

viccnek. Pénteken este hat óra tájban, pár 
perccel az üzletzárás előtt, beállít egy kol
dus a terézvárosi kiskereskedő boltjába, 
ahol egyedül tartózkodik a főnök és a pult 
mellett ülve, könyvel. .4 koldus köszön és 
vár.

Rögtön — mondja a kereskedő
A koldus áll a küszöbön és vár. Elmúlik 

öt perc, elmúlik tiz Végre türelmetlenül 
megszólal:

— Meddig várjak, kéremalássan?
— Várjon, amig a mérteget befejezem. 

Lehet, hogy akkor együtt megyek magá
val ...

VI.
Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek közt 

nyitották meg a szolnoki művésztelep kép- 
kiállítását. .4 megnyitó ünnepségen ifj. Wlas- 
sics Gyula államtitkár apjának a művész
telep kertjében felállított szobra előtt tartott 
ünnepi beszédet. — sági —

Rákóczi-ut 15 

megszünteti 
•k a r hazkodás gondjait, mert 

tökéletes szabást, ki- I 
váló ízlést nyújt sze- 
zónelötll rendkívül 

oicso aralton 
Mielőtt öltönyt, felöltőt, dl- | 
meneti- vagy télikabdtol, bún- 

aát vesz vagy rendel, tekintse mag 
kirakataimat és óriási raktáramat. 
Nemes szőrmékben 

nagy választék!
Különleges eredeti angol és skót 

gyapjuszövel-ujdonságok 
álk^óa^^^^y^d^lék^n^

Öngyilkos lelt egy szép fiatal 
leány, mert nem tudta túlélni, 
hogy öccse agyonlőtte magát 

n 26 eves Szilasi irma magántlsztuiseiőno leugrott 
a negyedik emeletről ős meghalt

Megdöbbentő' öngyilkosság történi teg
nap délután a négyemeletes, Istvún-ut 20. 
Számú bv» pdíüíáuúii. A begytűik emeleti 
folyosóról

az udvarra vetette magát egy gyász
ruhás, feltűnően csinos fiatal leány, 

Szilasi Irma 26 éves magántisztviselőnő, 
aki a negyedik emelet 43. számú lakásban 
lakott szüleivel és két fivérével.

Az öngyilkos leány véresen terült el az 
udvar kövezetén. A mentők szállítanák a

anélkül, hogy eszméletét visszanyerte 
volna, meghalt.

Egy csöndes, rokonszenves polgári csa
lád tragédiája húzódik meg Szilasi Irma 
öngyilkosságának hátterében. Néhány hó
nappal ezelőtt költözött a szerény István
ul! lakásba Szilasi Arlhur, feleségével és 
három felnőtt gyermekével, a 26 éves Ir
mával, a 25 éves Györggyel és a 24 éves 
Lászlóval. Az utóbbi időkig

nagyobb lakásban lakott a Szilasi- 
család,

amelynek mind az öt tagja magántisztvi
selő volt és igy, bár szerényen kerestek, 
tűnhető életnívót tudtak biztosítani maguk
nak. Rövid idővel ezelőtt azonban Szilasi 
Arthur elvesztette állását és

munkanélkülivé lett Szilasi Irma is,
László pedig, a család Benjáminja, mind
nyájuk kedvence, akit különösen Irma 
bálványozott, bevonult katonának.

Szilasi László a Magyar-Hollandi Bizto
sító Rt. tisztvisel-je,

mint önkéntes Pécsre került.
Néhány nappal ezelőtt megdöbbentő táv
irat érkezett Szilasiékhoz az István-utra:

„Légiié fiuk szolgálati re
volverével agyonlőtte ma
gát to e « h a M. Pénteken

d é I • 1 ő 11 t eme tt k.‘*
A kéiségbceselí CSülAu FcCoi’v ütsZGít. 

Szilasi László búcsúleveléből világosság 
derült a tragikus öngyilkosságra:

a 24 éven önkéntes szerelmi bánatá
ban vált meg az élettől.

Évek óla menyasszonya volt egy szép ha
lai leány, kolléganője a biztosítóintézetnél. 
A Pécsett katonáskodó fiatalember szerdán 
levelet kapott menyasszonyától, amelyben 
a leány bejelenti neki, hogv

felbontja az eljegyzést, mert már mást 
szeret.

Az érzékeny lelkű fiatalember nem tudta 
túlélni ezt a csapást: még aznap éjjel meg
töltötte szolgálati' revolverét és

szájba lőtte magát.

A golyó szétroncsolta agyvelejét, azonnal 
meghalt.

A pécsi temetőben ott volt a gyászszer

—- ötvenesztendős nyomdászjubHeum. 
Gyönyörű, ezüstös-aranyos meghívót kézbe
sített a posta a napokban. És még gyönyö
rűbb az az ünnepség, amelyre ez a meghívó 
szól. Havas Mór. a Globus-nyomda műszaki 
igazgatója a Vigadóban október elsején 
tartja ötveneszlendős nyomdász munkássá
gának jubileumát. Egy munkás, szorgalmas 
embernek boldog visszapillantása ez az ün
nep arra a küzdelmekben és sikerekben dús 
ötven évre, amely, mint egy szép napsütötte 
tájkép, tisztán, becsületesen fekszik mö
götte. Egy sokat dolgozó és soha el nem fá
radó embernek visszapillantása ez, aki gon
dolatban lepergeti életének filmjét, hogy 
ujult erővel folytathassa munkáját. Mert azt 
a munkát, amelyet ő végzett, folytatni kell. 
Nemcsak az a sok lap és könyv, amely ke
zei közül került ki, díszíti ezt az elmúlt öt- 
ven évet, hanem pz a sok-sok szociális cse
lekedet is, amellyel kartársai és a szükség
ben szenvedők segítségére sietett.

— A Magyar BlUlórd Kör versenye. A 
bllliárdsport népszerűsítése céljából n Magyar 
fíUUárd Kör október 15-iki kezdettel versenyt 
rendez. Nevezni október 7-ig lehet a kör tit
kárságánál, Andrássy-ut 25. szám alatt. A ne
vezés és a verseny díjtalan. A három első he
lyezett emléktárgyai kap. 

városi színház Ksvonsz
vili, Rákóctl-úf 5fi. n. 
IBM sieptember 16 tói 
minden délután 5—7 lg
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ilrnevea Jazz zenekara, este 
kGisb'aAit stíl zenekara 
langvoratnyez

WLOIICU

tartáson az összezúzott család. Szilasi Ir
mát különösen megtörte öccse tragikus 
iiaiáia, alig íuduíi lábán áiini és miaiatt 
öngyilkos fivére sírját ásták.

ájulton esett másik öccse karjai közé.
Még pénteken éjszaka újra Pestre érke

zett a gyászoló család. Gyötrelmes éjjel és 
délelőtt után, három órakor

bekövetkezett a Sziiaai-család tragé
diájának második fejezete:

Irma, aki gyászruhában, félig eszméletlenül 
feküdt a sezionon, hirtelen ielugrott, kisza
ladt a folyosóra és

mielőtt szülei vagy öccse megakadá
lyozhatták volna, leugrott a negyedik 

emeletről.
A szép, fiatal leány, aki állástalansága 

miatt már régebben ideges és állandóan 
rosszkedvű volt,

nem egyetlen pillanat alatt határozta 
cl, hogy öngyilkos lesz,

már amikor kedvenc öccse tragikus halá
láról értesült, megfogannod benne a gon
dolat, hogy ö is megválik az élettől. Ezt 
mutatja

kél búcsúlevele,

kék ceruzával, kusza Írással megirt cé
dula, amelyeket

otthagyott a sezionon,
mielőtt kirohant a folyosóra, hogy leugor
jon az emeletről.

Az egyiket a rendőrségnek címezte.
Ennek szövege a következő: 

„Halálomat senkit sem ter
hel felelősség, ne kutassák 
okát, megmondom: nem tud
tam túlélni öcsém halálát. 
Kérem, hogy ne boncoljanak 

f e l.“
A másik levelet családjának irta Szilasi 

Irma. Ez a búcsúlevél így haiigzlk:
" m •' z m S s m * ? ■ ís Gyúr, 

testvérem! Tudjátok meny
nyire szerettem Lacit, nem 
tudom t ii I é I n I halálát. B o- 
c sáss a t o k meg nekem, az 
újabb szenvedést, amit oko
zok nektek és ne haragudja
tok rám. Sokszor csókol 
mindnyájatokat: halálha In

duló leány oto k.“
A sezrencsétlen fiatal leány öngyilkos 

sága ügyében nem folyik vizsgálat, Szilasi 
Irma tragikus halálának oka tisztázva van:

határtalan featvéri .szeretett miatt lett 
öngyilkos.

Az István-uti háromszobás lakásban két 
gyermekük tragédiájától összetörtén, bete
gen fekszenek a szerencsétlen szülők és a 
szenvedéstől némán néz maga elé Szilasi 
György, aki két halott testvérét siratja ...

— Schoasberger Rezső báró bünpere a 
Kúria előtt. Holnap tárgyalja a királyi Kúria 
azt a bünpert, amelynek tornyai Schossber- 
ger Rezső báró a vádlottja. Schossebergert 
bankházának volt igazgatója Král Gyula ha
mis vád büntette címén jelentette fel, meri 
ő ellene Schossberger sikkasztásért tett fel
jelentést, de az ügyészség megszüntette az. 
eljárást s ezekulán fordult Král Gyula pa
naszával a báró ellen. Schosshrrgert ugy a 
törvényszék, mint a tábla felmentette s most 
a Kúria végső fokoh ítélkezik a bünperben

— Két hirtelen halál, özv. Sutko Sándorné 
fit) esztendős háztulaJdonosnŐ Lőportár-utca 
14/b. alatti lakásán hirtelen rosszul lelt és 
mire a mentők megérkeztek, meghalt. — özv. 
Házy Ferencné 6fi esztendős háztartásbeli nő 
a Wesselényi-utea fit. alatti lakásán szombaton 
éjszaka meghalt. Házynét pár nappal ezelőtt 
szálíitolták haza a Poliklinlkáról, shol sérvvel 
operálták. Mind a két esetben a boncolás fogja 
megállapítani a halál okát.

— Felavatták Löw Sándor síremlékét. A 
Budapesti Orásipartesfűlct volt elnökének 
Löu) Sándornak a síremlékét vasárnap dél
előtt avatták fel a rákoskeresztúri izraelita 
temetőben. Stnger Adolf, az Ipartcslület elnöke 
tartotta a felavató beszédet, majd Znhler Emil 
dr. emlékezett meg a síremlék avatására egybe
gyűlt nagyszáma közönség előtt az elhalt ér
demeiről.

— Éjszakai támadások. Fodor János 2R éves 
henfessegédet ThflkÖly-ut és Verseny-utca sar
kánál három ismeretlen férfi megtámadta, 
agvba-főbe verték és megsztirkállák. A mentők 
n Rókus-kórházba szállították. — Ktingn Róla 
27 évej kcroHkedő'egédef a Városligetben Is
meretlen emberek megtámadlak és véresre 
vrriék. A rendőrség a verekedések ügyében 
megindította a vizsgálatot.

ön míg nem tudta?
Mindenféle alkalmi bútorok, hálók, ebédlők' 
urlazobák. vnrnlturák hihetetlen olcsón.

Karolv-kűrut a/a.&&&\x
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SZIIfHÁZ - ROZI 
Meghiúsult a Vigszinház eladása

Ben Blumentha! a nemsikerült tranzakció 
után héttőn elutazik Budapestről

fflfciről 
besz>éín°k

K bét valóban előkelő tónusú és magas 
Színvonalú eseményhalmazában, túl Alpár 
Gitta tüneményes megnyilatkozásán és né
hány tehetséges ifjú leány vigszinház! de- 
büjén, egy tizenötéves kislány az, — aki
ről beszélnek. Megnézzük a Vígszínház szin- 
lapját, Szombathelyi B. a neve és hosszas 
utánjárás utón végre megtudtuk, hogy a B. 
Blankát takar. Ezennel átadjuk a kis kis
asszony teljes nevét a nyilvánosságnak Ire
méljük, a nyomdász sem sajnálja többé 
erre a festéket).

A tizenötéves szeleburdi, okos, szemtelen, 
fölényes és humoros hölgyccske, — ettől t 
pillanattól nem gyerek többé A VigwnM*  
a tegnapi premier sikerében, ahol a tapsok 
hatvan százaléka neki szólott, rendet tag
nak, naivának szerződtette a kis Blankát.

Pedig még csak elsőéves növendéke a 
Színművészeti Akadémiának, ahol pedig 
egy évvel hamarább nyitották ki számára 
az ajtókat, hiszen az Akadémián csak a ti 
jenöt évet betöltött kis dámákat engedik a 
púdba ülni. De vele kivételt lettek, mert 
ő nem kezdő, ellenkezőleg: ötéves színésznő, 
aki, mint Lnkner bácsi gyermekszinházának 
felfedezettje lépett először a néki valóban 
világot jelentő deszkákra. Lakner bácsi 
mint ki.s-Bajort hirdette és ezt megtudta a 
nagy-Bajor is, magához hivatta, nagyon 
tetszett a gyerek, tanitgatta és azt mondta 
neki, hogy valóban legyen belőled egy nagy 
Bajor, azután kivitte magával Párisba, ahol 
a Paramountnál filmezett és mint angolul 
jól tudó „színésznő", ő volt az összekötő ka
pocs a Buchovetzky filmrendező és a ma
gyarok között. El sem akarták engedni Bá
zisból.

Ennyi minden és még a Vígszínház pre- 
mierközőnségének szívből jövő kacaja és 
elragadtatása egy tizenötéves kislány életé
ben! Pardon, nem kislány, müaésrnő/

(s. «.)

SZÍNHÁZI napló
Színházak hétfői műsora:

NEMZETI SZÍNHÁZ- Tél! rnte (448). 
VÍGSZÍNHÁZ: l.án>nk Rx Intéirtbrn (R). 
FŐVÁROS! OPERETTSZINHÁZ: Dubitrry (R). 
MAGVAR SZÍNHÁZ: Efy r»ók 6, műd *mml  (R). 
BUDA! SZÍNKOR, Fehérvári hvuRrok <*x9).  
RETHI.ENTP.R! SZÍNPAD, N-«x tipor! íM. !ó»». 
RÓVA!. ORFEUM: Tették betiillnil (U»).

Alpár Gitta a vasárnapját a telefon mellett 
töltötte. Pár is, London és Kopenhdga jelent 
keze.tt interurbán a művésznő hívására. .4 
szinház ugyanis a negyven estére szerződött 
Alpár Gittát már most akarja prolongálni a 
Dubarry sikere miatt. .4 prolongáció azon
ban a külföldi angazsmánok miatt egyelőre 
kétes. .4 nagyszerű énekesnő személyesen 
próbálja citálni külföldi vendégszereplésé
nek dátumait, de ebből a célbál impreszá- 
fiája hétfőn el is utazik.

*
Palásthy Irén csendesen dolgozik az An- 

dráMy-utl Színházban, amely pénteken tart
ja bemutatóját. Az elragadóan tehetséges és 
világsikert aratott szubrett-primadonna meg
lepetéseket készít elő. Tíz olyan tánca van, 
amelynek mindegyike a írguagyobb sláger.

♦
A színházi konzorcium primadonnája, aki a 

legnagyobb kánikulában bátran végigküzdötte 
a nyári szezont és akinek tehetsége és egyéni 
thorme ja nem kis mértékben járult a szinház 
sikeréhez, váratlan pofont kapott kollégáitól. A 
fiatal sztár ugyanis néhány nappal ezelőtt ki
merültségére és betegségére való hivatkozással 
lemondotta az előadást. Helyette egy kis görl 

valljuk be, igen tehetséges — ugrott be. Mit 
tesz Isten, a szinház bevétele nem csökkent, vi
szont a konzorciumnak csak napi tizenöt pen 
göt kell fizetnie a kis görlnek. Mire összeállt a 
társulat, levelet Intézett a primadonnához, hogy 
csak maradjon nyugodtan otthon, heverje ki 
fáradalmait, pihenjen, mert a konzorcium alig 
tgy hétig látszik még, nem is érdemes újra el 
vállalni a szerepet. .4 levélből természetesen 
affér lett, ennek nyomán béke és Balta l.ici mo 
már játszik a Royal Orfeumban. — Egyébként 
vasárnap este ünnepelték a Tessék beszállni 
fii. előadását, ami bizony jelentős szám akkor, 
amikor állandóan a szinház válságáról hallunk.

♦
A Rákócri-fllm közeledik h befejezés felé. 

Hétfőn Allitjók fel a Hunniában n nagv film 
tololsó díszletét, a sniretí mulatságot Elkév • 
fik a hires Rókóczlpincc boltozatos bejáróját 
h. Többszáz statiszta szüretel és préseli a bort 
Székelv Díván vezetésével hétfőn a Hunniá
ban. Ugyanakkor azonban a film másik ren
dezője, Gaál Béla a színészek egyik részével 
Nyíregyházára utazott Ismét, ahol a huszárok 
tiszai uzztatásénak bravúros felvételeit cs|. 
Bálja.

Ilit egv amerikai pénzember húrom hétig 
tartózkodik Pesten, minden valószínűség 
szerint ezt nem azért teszi, hogy régi szín
házi barátaival vacsorázgasson. E mögött 
üzlet rejtőzik — gondolták a pestiek és tel
jes joggal. Ben Blumcnthal, a Vígszínház 
tulajdonosa

likvidálni akarta budapesti érdekeltsé- 
itfi

annál is inkább, mert a transzfermoratórium 
óta birtokába sem jut annak a nagyösszegü 
bérnek, amelyet színháza bérlője, fíoboz 
Imre számára lefizetett. Mindezen felül pe
dig

kilencvenezer dollár kölcsön terhe 
is nyugszik a lipótköruti palota karcsú vál- 
Inin. Mert ennek a kölcsönnek kiiiiiaíui szin
tén nem jövedelmczőeki Ben Blumcnthal 
számára.

Mint minden külföldi, természetesen első
sorban az államra gondolt, l’gy látszik, úgy 
informálták, hogy a magyar kormánynak 
egyéb gondja sincs, mint színházat vásá
rolni, hiszen csak ez kell még Magyarország 
teljes boldogulásához. Ben Blumcnthal tehát 
megbízói állal kopogtatott a kultuszminisz
tériumban, ahol váratlanul nagy támogatója 
akadt Voinovich Gézában, a Nemzeti Szin
ház igazgató-kormánybiztosában. Voinovich

Görl-apó viszontagságai
két világrészen keresztül

Tanulságos mese a felnőtteknek. Az aranyos, 
gömbölyded, rózsaszínű görl-apót mindenki is
merte Pesten, hisg talán annyi krokit még nem 
írtak senkiről, mint a színháznak, illetve a 
színészet „széplúhu bakancsosainak’* eme ra- 
jrngójáról. Állítólag miniszteri tanácsos volt, 
méltóságos ur, és társtulajdonosa egy előkelő 
pesti bankháznak, amelynek irodájában igen 
keveset volt található, viszont annál többet az 
operoltszinház folyosóin és színpadján, no és 
mondjuk ki nyíltan:

■ gUrli tümegöltözőkbcn.
ö volt a cukros bácsi a színháznál, aki néha 
vlrstli-vacsorákat is rendezeti a kisfizetésű, de 
annál jobb étvágyú leánykák számára. Eme 
atyai es gondviselői pártfogásért nevezték el őt 
görl-apónak. Igaz, hagy a színházhoz is adott 
egypárezer pengőt, hiszen a szinpad vasajtajá
hoz szolgáló kulcsot sem csinálja ingyen a la
katos.

♦
Itl fedezte fel a sudár, szőke Nusit, ezt a 

diabolofrizurás szőke angyalt, aki — mi
ként Szent László király — egv fejjel a 
többiek közül és két fejjel a görl-apó da
liásnak éppen nem mondható termete fö
lött emelkedett ki. Éppen ezért mindig ma
gasan hordta orrocskáját, ebből pedig nagy 
baj származott.

*
Mert miként mondottuk: a görl-apó általá

ban szerelte a szőke, bájos kisleánykákat és 
egy másik szinház másik öltözőjéből a Rózsika 
tetszett meg a szokottnál jobban. Nusi annak
idején éppen mint egy önálló tánccsoporl tagja 

Amerikában ismét megszavaztatták a közön
séget, ezúttal nem Roosevelt inunkakódexc iz
gatta az emberek millióit, hanem egy film, 
amely a legérdekesebb, legizgalmasabb a vilá
gon. A büszke nyertes a „Dzsingtsz kán kardja**  
lett, amely már témájánál fogva is hallatlan 
érdeklődést kelt szerte a világon. Nem kéve- 
sruurűi van azö, mint arról az állandó lémá
ról, hogy vájjon a sárga. Illetve keleti faj ha
talmába kerlthetl-e a civilizált nyugatot. A 
„Dzslngfsz kán kardjá“-l akarja megszerezni a 
Kelet millióinak egyesítésére egy exotikus her
ceg, akit Borisz Karlov, a „Drakula1' és a 
„Háromezerévé*  ember**  hideg és megfejthetet
len egyéniségű megszemélyesítője alakit. Azért 
a „Dz-singisz kán kardjáéért folyik a küzde
lem, amelyben varázslatos erőt hisznek Kele
ten, a nagy mongol felszabadító és hóditó má
gikus kardját akarja körülhordozni az újkor 
prófétája. A kard megszerzéséért óriási küzde
lem folyik, rengeteg izgalommal, szépséggel és 
drámalsággal törnek egymásra a tervek. A szív, 
a lélek, az akarat mindent lenyűgöző küzdelme 
ez, amely ezen a hihetetlen Izgalmakkal lelt 
filmen megnyilatkozik. A kard ezrek életét ve
szi. de nem kevésbé veszélytelen a film főhős
nője, Myrna Ix»y ölelése sem. Ez a misztikus 
keleti hercegnő a szívtelen szépség remekbe- 
faragott szobra. A filmen a Kelet rémségei, 
krokodilverem, a halálvölgy, ezer borzalom 
elevenrdlk meg. Ez mind ■ két európai hősre: 
Lewls Stonrra és Cárién Morleyra vár. Nem 
csoda, hogy ez a lélegaetállltóan lebilincselő, 
de ugyanolyan remekül kiosztott Metro-fllm 
ez év amerikai Izgalomslágerc.

*
\ Bethlen téri Színház a jövő bélen hemu-

Andrássy - utl SaelnhAae 

PALÁSTHY IRÉN 
vllágs körei után pán- Eií'BJTR **
leken lép lel elősjör a a ÉLI mImm I9Imw4EbiEzL> 
c. látványos, vidám, ónekos, láncos pesti életképben. — Szenzációk 
sorozata l vj, mérsékelt helyárak I

tisztán a művészeti szempontok szem előtt 
tartásával előnyösnek vélte, ha a Nemzeti 
Szinház régen vajúdó kérdését úgy oldják 
meg, hogy

az állam a Vígszínházát vásárolja meg 
a Nemzeti Színház céljaira.

Hiszen ez a színház lökólctéseíi fel várt sze
relve, forgószinpada van és nagy befogadó
képessége is előnyös. Voinovich azonban 
ugylátszik nem volt tisztában az államház
tartás egyéb sürgősebb kiadásaival, erről 
viszont szombaton délután végérvényesen 
felvilágosították ugv öt, mint Ben Blumcn- 
thal megbízottjait.

Egyrészt nincs pénz a Vígszínháznak egy
millió pengőért való megvásárlására, más
részt ha lenne pénz, akkor sem hozhatná
nak külön törvényt arra, hogy

ezt az egymilliót Ben Blumcnthal ki*  
vihesse az országból.

már pedig pénz nélkül mit ér az üzlet egy 
amerikai business-man-nck. Ben Blumenthal 
éppen ezért hétfőn fogja a kalapját, remek
be szabott trenchcoat-ját és disznóbőr-bő
röndjeivel egyetemben elhagyja Budapestet.

Pesten maradt jogtanácsosa most egy 
részvénytársaságot 

akar alapítani a Vigszinház megvételére.

külföldön vendégszerepelt,*  amikor egy este 
váratlanul egy taxi állt meg az Andrássy-uti 
kávéház előtt, ahol a görl-apó vacsorázott nyu
godtan és békésen az ö Rózsikájával. Mint a 
a taxiba és elrobogott vele. Ezt nevezték Pes
ten termett Nusi, nekiesett vetélytársnöjének, 
azt kissé megcibálla, majd az ámultán meredő 
és még mindig magához nem térő

görl-apónak kent le amúgy angyalföldiesen 
két csattanó*  poént.

Illetve a poén csak most következik: merész 
Ipndűlettel elkapta görl-apó karját, berántolta 
a taxiba és elrobogd vele. Ezt nevezték Pét
ien görl-apó elrablásának.

Ezután következett a bőséges esztendők 
böjtje. Görl-apó, aki közben bőségesen fel
ruházta úgy a Nusit, mint a Rózsit, akinek 
egyéb költséges passziói is voltak, amelye
ket komoly és előkelő bankártársa nem 
nézhetett sző nélkül, kénytelen volt gyorsan 
megválni bankházától.

Egyik napról a másikra eltűnt Buda
pestről.

Most kapjuk az értesítést: Palesztinából Ír
ják a Hétfői Naplónak, hogy ott látták ezt 
a szerelmesszivü kitűnő urat —

férji minőségben.
Nusi a beiruti varietében táncol. Görl-apó 
végleg szakított címével és jellegével. Férj 
és vállalkozó. Ott próbálja kiheverni a pesti 
bohémélet költséges passzióit. Csak ne nyíl
jon Beirutban uj operettszinház ...

tntjn Szirmai Rezsőnek „FAöre megfontolt szán
dékkal..című drámáját A meglepően új
szerű és izgalmas darab első és harmadik fel
vonása a budapesti büntetőtörvényszéken ját
szódik le. A színpadi főtárgyalás elnöke a bu
dapesti buntelötörvényszék egyik közismert ta
nácselnökének, ÜKvésze a budapesti ügyészség 
egyik ismert ügyészének és védője a budapesti 
büntetőjogászok egyik legismertebbjének figu
ráját viszi színpadra.

*
A legújabb pesti hölgydlvat: a Klepc fém- 

rctikül nagy kavarodást okozott az egyik szín
házi öltözőben. A Fővárosi Operettszinház két 
fiatal, de kitűnő művésznője a véletlenül haj
szálpontosan azonos email fémtáskákat el
cserélte. Mindkettőben szerelmeslevél volt, ami 
nem lett volna baj, ha az aláírás nem egyezett 
volna. A nyilvános főpróbán u két hölgy tettle
ges afférja miatt késett egy percet az előadás.

.4 bor című film nagy sikeréről már meg
emlékeztünk. Ennek jele az, hogy a Royal- 
Appoló lekötötte előadásra és rövidesen 
látszani fogja ezt az izes, remek magyar fil
met. A film sikerén felbuzdulva, a StiluH 
filmipari vállalat, uj magyar film forgatását 
határozta el.

♦ 
hir. Egy fiatal ___ _____
megzenésítette Erdős Renée 

Aki hallotta, azt 
— Sima Pista, az

Néhány rövid
Rados-Tóth Jenő
„Lilian" cimü tangóját.
mondja, sláger lesz belőle. . .............  „
ismert és kitűnő artista a Király-Szinházhoz

muzsikus,

szerződött is ezzel visszatért színészi pályá
jára.

Premier után
DUBARRY. A francia történelem pikánf 

lapjairól ugrott Dubarry nsszonv az operett- 
színpadra és a magyar színházi történelem ko
moly, eseményleljes lapjait díszítette és gat- 
dagitotla Alpár Gitta, aki csodálatosan szép 
hangjának és énekkullurójának aranyhidján 
vezette át a királyi szerelőt a versaillesi kas
télyból 3 Fővárosi Opercttszinházba. Meg kell 
állapítani azt, hogy Alpár Gitta olyan jó szí

nésznő és olyan jó énekesnő kevés van 
— mint Alpár Gitta. Alig van a világon, aki 
utánozni tudná. Góth Sándor állal szelleme
sen rendezeti előadásban két uj értéket fedez
hettünk fel és n pesti közönség szeret uj te
hetségeket avatni. Az egyik: Tabódy Klári, ez 
a pompás kis szubrettördög (csak ne forgatná 
annyira a szemeit), a másik Bánát László, 
sZéphangu és jó kiállású tenorista, akiből le
het, hogy rövidesen nagyszerű színész is lesz. 
A szinlap minden neve értékes. Mindjárt elől: 
Góthné Kertész Ella (külön darab a darab
ban), a besli színpadok nagyhercegnője, Zala 
Karola, Kertész Dezső, fíajmássy Miklós, Gál
iul Nándor, Lengyel Vilmos, Zátony Kálmán, 
Várnai László. Végre egy igazi siker.

LÁNYOK AZ LNTÉZETBEN. A hangosfilm
mel is felvette a versenyt a Vigszinház elő
adása és sietünk leszögezni: teljes sikerre]. 
Nem baj az, hogy a német filmben túlságosan 
kihangsúlyozott szexuális aberrációkat a ren
dezés a Lipólváro*  serdiiletlencbb közönsége 
számára letompitolta és inkább a modern és 
az avult pedagógia harcát mutatta be egy 
vergődő, lélekben és testben árva kis verébke: 
a Manuéla éleltragédiája mögött. Ez n Ma
nuéla a Vigszinház fiatal sztárja, Ágai Irén 
volt, aki megdöbbentő gyorsasággal kezdi el
foglalni emlékünkben és szivünkben azt a he
lyet, amelyet Varsányi Irén pótolhatatlanul 
üresen hagyott, utavói Fájó emicKKel tel
künkben, de tapsolunk neki. A közönség ámul
tán hallgatta a szinpad csilingelő hangjainak 
kisoperáját, amelynek szólistái: Tőkés Anna, 
ez a nemesen egyszerű és zenélő hangjában 
csodálatosan meleg színésznő, Peéry Piroska, 
ez a hangjátvcszlett bufTó, azután a csicsergő 
szopránok: a remek Szombathelyi Bianka, 
Márkus Margit. Perezel Zita. Hernády Gizi. 
Réthy Annié, Bercnd Erzsi és az egyetlen, aki 
a férfias erélyt pótolja: Gyöngyössy Erzsi. 
Zala Karolát a Vígszínházban is meg kell di
csérni. de Sittkey Irént is és ezt a remek jóságba 
olvadt kis morcost: Pártos Erzsit.

Stób Zoltán-

n mi mozim:
CORVIN (Józset körút és üllői út sarok Tel.: 38-9-fB is 

S9-3-8D: Volt egyszer egy muzsikus... Fősz.: Szőke Sza
káll. Verebes Ernő, Viktor de Kowa. Maria Sőrensen.
— Kísérő niösor. — (Kezdete hélk.: láö. 4á8. Ibl'J, 
vasárnap és ünnepnap: ’ül. 446. Vj8, 4410.)

KAMARA (Vll., Dohány ucca és Nyár ucca sarok. Tel.! 
44-0-27): Prolongálva! A szoknyás regiment. Anny 
Ondra. — A Lago Muggiore. Ütilllm. — Híradó. (Elő
adások bétk.: 4. 6. 8. 10. vas. és ünn.: 2. 4. 6, 8. 10.
— Az első előadás főlhelyárakkal.)

RADiUS (VI.. Nagymező ttcca 22-44. Tel.: 22 0 98 is 
29-2-50): Prolongálval Halló, mindenki boldog! Az 
amerikai rádiósztárok felvonulása. Fősz.: Leli# 
Hyami, Bitig Crosby, Stuart Erwin. — Bimbóné elr- 
kuaza. TrükkMm. - Vllághlradó. (Előadások 2-tól 
6-ig folytatólagosan, azután fi, 8. 10. vasárnap 2. 4. 
6, 8, 10.) — Vasárnap délelőtt 11 őrskor malin* ’
Világjamborce 1933.

t’FA (Teréz körút 60. Tel.: 19-7-07 és 19-7-68): Volt egy
szer egy muzsikus .. . Vígja.ék. Fősz.; Szőke Szakád, 
Verebes Ernő. Viktor de Kowa. — A hattyúk tava. 
UFA-kultúrnim. - Híradó, (Kezdefe hóik.: 
lül!:, szombat, vasárnap ős ünnepnap: 4, & V 10.)

URÁNIA (Rákóczi út 21. Tel.: 46 0-45 és 46-0-4«)t 
Kairól kaland. Vidám zenés történet. Fősz.: Renato 
Mfillcr, Wlllv Frltsch. l.eopokline Konstantin. —
KOrdrlem ■ létért. UFA-kullúrftlm. — Híradó. (Kez
dete hőik : */i6,  443. 4í 10. szombat, vasárnap és ün
nepnap; 441. \rt. 448. 4410.)
ItUkAL AI’OLLO (Erzsébet körút 45 Tel: 42 9-46 

és 41-9-02). Dalol ■ mámor. írták: Cubn és 
Rernauer. Rendezte: Joe May Zenéjét szerezte: 
Jurmann. Fősz.: Jan Kiepura. Jenny Jugu Paul 
Kemp. Paul Hörbiger. — Híradók, — (Hélk.: 
4. 8. 8. 10. finnen, ét vasárnap: 2. 4, 8. 8. 10. — 
— Az első előadáson mindennap félhelyárakt)

FÓRUM (Kossuth Lajos ucca 18 Tel.: 89-7 07 és 
89-5 43.) Boldogság útja. Vidám tört, egy szerel
mes vezérigazgatóról. Fősz.: Paul Hörbiger. Lulse 
Ullrich. — Híradók, — (Kezdete hétköznap; 4. 6. 
8 és 10 órakor, vasár- és finn : 2, 4 6. 8 és 10 
órakor. — Az első előadáson mindennap félhelv- 
árak.)

DF.CSI (Terét körút 28. Te).: 15 9 52 éa 21-3-43):
A szoknyás regiment. A legvidámabb lllmopereit- 
Rendezte: Cári Laniac. Fősz.: Anny Ondra. Wer- 
ner Fuetterer és Adélé Sandinck. — Híradók. — 
(Az előadások kezdete hétköznap: 4. 6. 8 és 10
órakor, mr- és ünnepnap: 2. 4. 6. 8. tó órakor. 
Az első előadáson mindennap féihelvórak!)

CASINO (Eskü tér fi Tel : Ki 1 -U2): Dalol a mámor,
írták: Guba és Be: natúr Rendezte; Joe May.
Zenéjét szerezte: Jurmann Fősz.: Jen Kiepura.
Jenny Jugo. Paul Kemp. Paul Hörbiger —
Híradók. (Hélk.: 4 «. 8. 10. ünnep és vasárnap! 
2. 4. 6, 8. 10 — Az első előadáson mindennap
félh.’váraktl

PALACK (F.rz'ébel kőről R Te! 1'6 5 23.) Gaál Fran
ciska nngvsikctű fllmic1 Csókol Veronika. Arnnvos 
l.>r!énrt egy cnnivid . édes leőtijtól. li la: Nót| Ká
roly Rendezte: Cárt llocsc. Fősz Gaál Franciska, 
l’aul Hörbiger, Oltó XVallburg. — Híradók. 
(Hóik.; 4. 6. 8 és 10 órakor, vasárnap: 2. 4, 6. 8 
és 10 órakor. — Ax első előadáson oundeauap tél- 
helytirak.)
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lítTfOMPODTHAPLOÁ
Egy kapura ment a Játék a 

magyar-svájci kupameccsen, 
d® a magyar támadósor a fölényt 

nem tadta megfelelő gólarányra váltani

rok, mig a svájciak labdát érintetlek.
•*■•  ,-'-!* a telefonból

MagyesrorsxágSvájc 3;O '1:0)
A délelőtti kánikulai verőfény a mérkő

zés kezdetére sötét borongós felhőket enge
det*  fel a kékesen uiusoiygó égboltra. A 
szellő is mind erősebben lengedezett, de a 
fokozatos borulás mégsem tartott vissza 
egyetlen futballrajongót sem, aki Magyar
ország és Svájc tizenharmadik találkozójára 
kiváncsi volt. Hiába, az Európa Kupa-jel
leg fémjelzést ad. márkának szánul s a kö
zönség érdeklődését felfokozza. Nehéz

Vitának nincs helye mert rikító piros 
ingben megjelenik a vendég svájci csapat. 
Szivük felelt kis fehér kereszt diszili dresz- 
szüket. Nagy tapsot kapnak. A 
1600 svájci szűnni nem akaró 
üdvözli honfitársait. A magyar 
kote nadrágban, fehér trikóban lép pályára, 
melyen nemzetisziníi esik vonul körbe. 
Előbb a svájci, majd a magyar himnuszra 
kerül a sor Az utóbbi kissé késik, úgyhogy

tribünön 
ovációval 

csapat fe

— Azért nem adott 11-cs, mert csak egy 
kézzel érintette a svájci a labdát, — hangzik 
a cinikus bemondás.

Auer feltűnő jó. ö a csapat lelke. A svájciak 
szóhoz sem jutnak. A 31. percben nagy gól
helyzet marad ki: Steiner jó beadására a ka
pus kifut, Polgár lövése a kapura ivei, de Mi- 
nelli jobb hátvéd a kapuvonalról felszabadul. 
Sorozatos, folyamatos szép magyar támadások, 
de sok a csínra-játszás és a pilickázás. A kö
zönség azonban élvezi a játékot, mert folyamai 
van benne és G—8 búzást is lesznek a niugya-

A mcgulönon németül valakit 
hívnak. Zürich jelentkezeti.

— Küldjék talán svájci kapust a telefonhoz
— hangzik a vicces bemondás.

A 35. percben a svájci kapus egy magas láb*  
dál Teleki elé bokszol, aki összeütközik a hál- 
vöddel, de igy is, fekvő helyzetben, bukana- 
lazza. Ropogó sastaps következik. De korai na 
öröm, mert a játékvezető osztrák a torkunkra 
forrasztja a jókedvet. Pedig senki se látott 
szabálytalanságot. Korányi nagy tapsot kap, 
majd Háda követ el gikszert, ugyanis lábbal 
akar mezőnybe továbbítani. Am elhibázza S 
nagy baj lesz belőle, mert kint marad a 16-os< 
nál. Szerencsénk van, mert a merev svájci bek 
sök addig-addig passzolgatnak, amig Lázát 
közibük nem csap. Ezzel vége is a félidőnek! 
1 ;0 a tavunkra.

— Ilyen guenge csapat, mint a svájci, még 
nem játszott az Európa Kupáért, — hangzik 
egy szakértői vélemény.

A magyar csapat öltözőjében mindenki < 
meg nem adott gólról beszél. Teljesen szabá« 
lyos voll.

— Ilyen gól nem kell nekünk, amíg vezetünk’
— mondja Zsarnóczay elnök tréfásan.

— Fiuk, a meccs még nincs megnyerve, -4 
szól Nádas kapitány.

A svájciak szerencsés félideje
A második félidő, legalább a kezdéskor sem

miben sem különbözik az előző félidő döcögő 
játékától. Továbbra is rosszak a passzok s még 
az a szerencse, hogy a szórványos svájci táma
dásokat' némi hazardériával sikerül szerelni. 
Kisüt a nap is s most már nemcsak a szél, 
hanem a szembetüző fény is zavarja a lielvé- 
teket. Steiner egyre frissebben rohamoz s egy 
jó beadását Sechehaye csak kornerre tudju 
bokszolni. Most Teleki negyedórája következik, 
amely szinte páratlan a maga nemében: párat
lanul rossz.

Annái jobb a fénykorát élő ujpesti tank, a 
közönség kedvencévé vált „Ricsi**.

Egyik lövési a másik után zúdítja a kapura s 
egv kis szerencse kellene, hogy a lövések zuha- 
(agából gólzuhaiag legyen, 
mig Telekit szidják, mint 
közelharcba keveredik I"

lyóra bejutni az MLSz uj intézkedései kö
vetkeztében. Bent a pályán a „kölyökvalo- 
gatotl" piros- és fehéringes nagyságai szem
kápráztató mutatványukkal ingerük tapsra 
a folyton gyülekező közönséget.'

Mintegy tűeüökAii ívnyi publikum 
lélegzetfojtva várja az eljövendő nagy 
meccset, amikor a megafon dübörögve hir
deti a meglepetést:

— A magyar csapatban változás állott 
be. Kalmár ugyanis beteget jelentett. 
Ilymódon Sárosi lesz a kiizépíedezel, 
mig a középcsatár helyén Teleki ját

szik ...

az ideges svájciak közben újra a kapuhoz 
futnak s vígan lövöldöznek. De az első 
akkordoknál ők is feszes vigyázzállásban 
hallgatják végig a magyar nemzet zenés 
imáját. • Magyar részről Korányi, a svájciak 
ivaréiul priiíg Weiler a kapitány. A vúia 
tás a vendégeknek kedvez, úgyhogy 
mieink erős széllel szemben állanak fel.

Magyarország: Hada—Korányi, Biró-
Szalay, Sárosi, Lázár—Pusztai, Auer, Teleki, 
Polgár, Steiner.

Svájc: Séchehoye— Weiler, Minelli— Gi- 
lardoni, fmhof, Binder—Jaeck, Abegglen 
II., Frigerio, Abegglen III., Kacnel.

az

Nagy tapsokat kap. 
.... a bokrot. Steiner 
közben Mincllivel, ami-

kornerre perdül A 28. perel tn Szalui keresztbe 
vágja a labdát, Steiner pedig szédületes erővel 
kapásból küldi a kapura.

A lélegzetállitő lövés csak centiméterekkel 
füttyén el a léc fölött.

No, ebben már volt egv kis huszáros lendület, 
nmi a közönséget is exlázisbn hozza és halai- 
más erővel rendül fel a huj haj-hajrái Nem
sokára ellanyhul a biztatás, mert Biró tükre- 
ívesen szereli Kaennelt. szabadrúgás. Binder 
lövését Háda csak bravúrosan tudja fogni. A 
31. percben

Lázár—Sárosi—Teleki—Auer lábán gumi
végig a labda, majd a formában lévő új
pesti bombagyáros Irtózaios erővel zugatja 

a hálóba. 3:0.
Még ki sem heverik a helvétek az újabb gól- 
okozla letargiát, Auer márts szabadrúgást lő>
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AKI BALRA VETŐDIK ÉS A JOBBRA-A SVÁJCI SECHEHAYE,A KAPUSOK GYÖNGYE „ .......... ................... ......................... ........................... - --
TARTÓ LABDÁT SAROKKAL VÉDI. EZ LETT VOLNA A NEGYEDIK GÓL.
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Széf ellen nem
— Huj! Huj! Hajrá!... — hangzik kórusban 

a lelkesítés. Teleki elindítja a labdái, Auer 
óriási rössel fut vele, majd iövésszérü passza 
Sleinerhez jut, 
ner következik, 
Auer messziről

íehef — gólt lőni

aki clidegeskedi. Magyar kör
meivel Pusztai rosszul ad be. 
rémes ’ bombát küld a kapu

zen kornerre szereli. A 26. percben Weiler egy 
magas labdái leüt. Az egész közönség egyszerre 
kiáll:

— Tizenegyes!
Azonban Frankenstein osztrák biró továbbot 

int. Nagy a zúgolódás, pfujolás.

LA’ZÁJL

Binder,
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A GYÖZELEMZÁRÓ UTOLSÓ GÓL. ELSŐ ÉS EGYETLEN OLYAN GÓL, AMELY 
JÁTÉKBÓL EREDT. 3:0.

bői korner lesz, ezt Sárosi a sarokba szerelné 
tolni, de Sechehaye ismét bokszol s a vissza
pattanó labdát Pu'ztai Auer fejére szállítja, 
ahonnan az Sechehaye ölébe röppen. Erős ma
gyar fölény, hatalmas, mezőnyt széthúzó tá
madások, csnk éppen gól nincs, mert nem is 
lehel, ha senki sem lő. A 20 percben

— a közönség nagy füttykoncertbe kezd, 
mert Frankenstein. mint az első félidőben, 
most sem nd meg egv Kend zhöl származó 

tizenegyes büntetőrugást.
De nagyobb baj nincs, mert rögtön ezután 
Steiner beadását Weiler haza akarja fejelni, a 
fejes rossz, úgyhogy

n labda a kifutó Sechehaye mögött a há
lóba pottyan, s a befutó Teleki már csak 
túlzott agilitással ígykcszlk a gólszerző 
szerepébe legalább egyetlenegyszer e meccs 

folyamán beleilleszkedni. 2:0.
Mindjárt kezdés után Majorszky hntórbirőnk 
Kaenncit elengedi oflfszájdról s a nagy helyzet 
csak ugy oldódik meg, hogy a lövés a külső 
kapufát találja. Ez nem marad viszonzás nél
kül, mert a túloldalon Pusztai lövése csattan a 
kapufán. ahonnan visszapattanva Sárosi lá
béra. majd meg onnan meleg helyzet kapcsán

mellé. A svájciak ámulnak-bámulnak, a magyar 
közönség dübörögve tapsol, lelkesít. Nagy fö
lényben vaü a magyar csapat, bár a szél mind 
bántóbban ellenszegül. A 7. percben jut Hada 
az első labdához, <h- azt is Bírótól „haza 
a félpályáról. A vendégközönség is biztat:

— Htipp Suisse, hopp Suissel...
De mindek nem használ, mert a 8. percben 

megszületik az első magyar gól. Telekit buk
tatják, amiért szabadrúgás jár. Ezt Sárost 
Aucrhez passzolja, aki három svájcin is kérész- 
tüldriblizi magát, lökik, buktatják, ö bukdá
csolva átvergődik és

éles ballábas lövéssel a háló jobbsarkába 
süvíti a labdái. 1:0.

Óriási üdvrivalgás köszönti a magyar csapat 
sikerét. A kevés bizalommal összeállított együt
tes óriási kedvvel és rég látott lelkesedés*.  I 
veti magát minden labdára. Nyugodt, szép 
kombinációk és villámgyors akciók egymást 
váltják. Biró kissé bizonytalan, luftot is rúg. 
do szctencsére ott van Korányi, aki az o ol
dalán is gyakran kisegít. feltűnő gyorsaságával. 
Veszély nincs magyar oldalon, csak n 16. Pvrc’ 
ben, amikor Abegglen II. a 16-osról feláll a 
szabadrúgásra. Szerencsére nz elaggott kiváló 
válogatott nem a . Slnsszl vadász" utóda. Am 
igy is a fnlanszkról vissznpallnnt hozzá a lab
da, amelyet másodszor küld kapura, de azt 
Háda kornerre védi. I’osszrs loIngH.’S U.mI- 
kezik. A 21. percben uiabb komer. Lázár nagy 
hibát csinál, elfu'. mellette ,» jobbszélsö már- 
már kapu felé kanyarodik, amikor Bitó nehe-

TÖKÉLETES

I"

TUNCSRAM
IZZÓLÁMPÁVAL
ELLÁTOTT. CSILLÁRT VEGYÜK MEG.

ATUNGSRAM-ML*VEKF ’LELÖSSÉ«T
VÁLLALNAK ki IUÓLÁMH*  MINŐSÉGÉÉRT.

A labda nagy erővel tnrt a kapu sarkára, 
u tyhogy Sechehaye jó érzékkel már dobja 
magát, amikor a labda Weiler lábán Irányt 
változtat é.s az ellenkező sarokba tart. Most 
következik a mérkőzés legérdekesebb jele
nete: a levegőben úszó Sechehaye sarkát 
találta a labda a onnan vlsznpattan a me
zőnybe, ahol Steiner még a kapura akarja 
Irányítani, de a lővén Is lepattan Blndcrröl 

és kifut a mezőnybe
Ez lett volna a negyedik gól s az egész nem it 
tized, hanem ezredmásodperccn múlott. A kö
zönség felhördül, de aztán csak annál nagyobb 
lesz a kedve, mert hiszen ez is nyomasztó fö
lényünk egyik megnyilvánulása. A fölény to
vábbra is tnrt, a svájciak csnk n legritkább 
cselben tudnak átjönni n félpályán s ekkor iá. 
vérszegény, ötlcllelen és átlátszó húzásokkal 
igyekszenek n futball játékot mímelni. Újabb 
esemény már nem ndódik s a közönség jóval a 
mérkőzés vége elölt már a közlekedési eszkö
zök ellen indít ostromot.

Kiss Gyula, aki Argus-’zemckkel figyelte ezt 
a „próbngaloppot1*,  elmenőben szokott csöndes 
hangján megjegyzi:

— Ha mindig ilyen szerény csapat lenne ai 
ellenfél, akkor nem lennének gondjaink. A kri
tikusnak nem tetszett a mutatott játék, a 1>Ö- 
zőnség azonban a győzelem hatása alatt való" 
színűén megelégedetten távozott.

Ennél kifejezőbb kiilika erről a mérkőzés
ről. az osztrák és az olasz-magyar erőpróba 
előtt aligha szerkeszthető.

Dohát minden jó, ha a vége jó..a

A vasárnapi csonka 
futballprogram

Magyar Kupa mérkőzés
BSzKRT—Dunakeszi Magyarság 2:1 

Góilövök: Gergely (2i. ill. Zsiro: 
együttes r ' — '
magyar bajnokot.

II. LIGA
SzNFC—Váci Reménység 3:0 (1:0). Góllővők! 

Rei.sner (ILesből), Szcbchelyi és Paksv, Mind
két csapat mélyen tormáin alul játszóit.

I (2:1). 
fővárosi 

nehezen győzte le a lelkes közép-
A

MESTEREK A TENNISZGRl'NDON
Berlinből jelentik: 6000 néző jelenlétében 

folyt le vasárnap a tenniszmeslerek viláyvcr- 
senye. Nüchleln 1:6, 6:4, 7:5, 6:3 arányban 
győzött Tildén ellen. A 3—4. helyért vívott 
küzdelemben Kozeluh bárom sima menetben 
verte Kujuchot. A Tildén--Barnes nmcriknl pár 
7:5. 6:1, 6:2 arányban győzte le a Aujuc/rA 
.Vűc/ikín-párosl.
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Szegeden maradt a Somogy mindkét 
pontja

Sze 'eá FC —Somogy 3:1 (0:1)
Szeged, szeptember 17.

Hétfői A'a/Jő tudósítójának telefonjelen 
té e.) A tisznpnrli városban nagy drukk előzte 
ideg q mérkőzést. Ez volt vasárnap nz egyetlen 
ligabajnoki meccs. A közönséget n szegedi csa 
jmt pontnélkülisége izgatta.

— Ha ezt Is elvesztik a fiuk, ugy nem jö
vünk többet futballmérkőzésre, — mondották 
az elkeseredettek.

A kétezer néző lelkes biztatással küldte 
boréba fiait. Ám a 4. percben Kocsis és Pá 
linkás párharcából

■ Kaposvári Hu érte el előbb a labdát éa 
báléba Juttatta. 0:1.

Csügedt bánkódássnl, n biztos vereség letör 
piájával szinte hangtalanul tilt helyén a publl 
kum. A rn grökönyödés a torkukra fngyasz 
tóttá a biztatást. A játék ellanyhult s Szeged 
lassan fölénybe került. De csak kornerek po-1 
tyogtak egyelőre. I

Szünet után Szeged elkeseredett cBcntáma-1

dósai mind erőteljesebben zúdultak a jól vé
dett kaposvári kapuba. A 4. percben Gyurisé 
szabadrúgását Somogyi kapura fejelte,

Váll kapus kiejtette a labdát s Bognár 
nem sokat tétovázott. 1:1.

A 18. periben Raffay szabadrúgását Vali is
mét kiejtette. Ezúttal Kalmár volt szemfüles. 
2.7. A Somogy teljesen elvesztette a fejét. Vé
lelme össze-vissza kóválygott.

Ebben a „bábeli**  futballzavarbun nem volt 
nehéz mesterség a 27. percben Kalmár 
szép beadását Bognárnak befejelni. 3:1.
A Somogy még próbálkozik ezután, de si

kertelenül. Biztos két pontot felejtetlek a ka- 
•ossáriak Szegeden.

Ml A HELYZET — MECCS UTÁN?
4. Somogy 4 pont 4 mérk. <1:0

10. Szeged 2 pont 3 mérk. 7:8

Fritz Wilms berlini építész megkezdte a berlini olimpiai sportcsarnok építését a Hohenzch 
lerndammon. A 120 méter átmérőjű sportcsarnokban, amelyben a birkózó-, boxoló- és kerék

párversenyeket fogják rendezni, 22.000 néző részére van hely.

Nagyüzem a nemzetközi futballfronton

47.5-34.5 pontarányban 
győztünk a lengyel válogatott 

atléták ellen
Kralovska-Ihila, szeptember 17.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
lése.) Az első magyar—lengyel válogatott atlé
tikai mérkőzést a Kattowitz mellett lévő kis 
külvárosban. Kralouiska-Hutában rendezte meg 
a lengyel atlétikai szövetség’. A magyar csapat 
meglehetős tartalékos összeállításban vette fel 
a küzdelmet a nagy javuláson keresztül ment 
s a mull vasárnap a csehszlovákok ellen dia
dalmaskodó lengyel nllétagárdával szemben.

Több mint hatezer főnyi közönség lelkes 
Ünneplése közepette vonult el a tribünök 

előtt a magyar csapat.
Majd ék-nlakban felállcltuk s a lengyel szövet
ség elnöke szeretetteljes meleg szavakkal üd
vözölte a vendég magyarokat, A kis városkában 
szokatlanul nagy közönség hosszantartó, dü
börgő tapssal adott kifejezést szimpátiájának.

A magyar csapattól általában sokat várt a 
h ügyel közönség. Atlétáink rászolgáltak a bi
zalomra, mert úri viselkedésükkel teljesen meg- 
nverlék a publikum rokonszenvét. A magyar 
Himnusz akkordjainak befejezése után meg
kezdődött a viadal. A részletes eredmények a 
következők :

400 in. gátfutás: 1. Koslrzewski 55.4. 2. Ma- 
Sew..ki 56.0 mp., 3. Kertész 50.7 mp,, Jávor fel
adta.

Sulydobás: 1. Ilcljns 1530 cm.. 2. Darányi dr. 
1189 cm., 3. Solti 1449 cm., 4. Sicdkwski.

i.iuo m. sikjutás: i. Szánó Miklós 4 p. Mii 
mp., 2. Kucharsky 4 p. 17 ntp., 3. Lcsiczky 4 1

p. 17-8 mp, 4. Albert.
100 m. síkfutás: 1. Kovács 10.6 mp.. 2. Paizs 

10 7 mp., 3. Twardowski, 4. Trojanwski.
400 m. síkfutás: 1. Biniakowsky 50.4 mp., 2. 

Szalay 51.1 mp., 3. Maszewszkí 51.8 mp. 4. 
Duha.

Távolugrás: 1. Twardowski 713.5 cm., 2. 
Szabó 705.5 cm., 3. Nowak 690 cm., 4. Megyery 
084 cm.

110 m. gátfutás: 1. Kovács 15 mp., 2. Jávor 
15.6 mp., 3. Zaborsinszky 15.8 mp., 4. Nemecz.

Gerelgvetés: 1. Várszegi 63 20 m., 2. Turczik 
59.22 ni., 3. Boros 55.71 in., 4. Krisek 54.51 in.

5000 ni. síkfutás: 1. Kelen 15 p. 37.7 mp., 2. 
Simon 15 p. 43 mp., 3. Fialka 16 p. 11.0 mp., 
4. Puchalsky.

Magasugrás: 1. Késmárky 186 cm., 2. Sólyom 
és Plávczik holtversenyben 181 cm., 4. Niemiecz 
176 5 cm.

Diszkoszvetés: 1. Rernecz 47.50 ni-. 2. Dono- 
gán 46.83 ni., 3. Helja 44.18 in., 4. Siedliczky.

800 m. síkfutás: 1. Koslrzewski 1 p. 59 mp.. 
2. Vértes 1 p. 59.4 mp., 3. Ku/miczky 1 p. 59.6 
mp., 4. Ignátz.

4X200 m. staféta: 1. Magyarország (Kovács, 
Paizs, Szalay, Dula) 1 p. 30.8 mp., 2. Lengyel

ország (Trojanowski, Tw.ardpwnki, Sedlowski, 
Cyz) 1 p. 31 5 mp., lengyel rekord.

A 3—2:1 arányú pontozással mért versenyt 
végeredményben a magyar csapat 47.5 arány
ban nyerte meg a lengyelek 34.5 pontjával szem
ben.

Kínos politikai incidens zavarta meg 
a francia-német atlétikai mérkőzés 

ünnepi külsőségeit 
Nyolcadszor is a németek győzlek

Pária, szeptember 17.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

lése ) A colombesi olimpiai stadionban vasár
nap zajlott le a német-francia atlétikai mérkő
zés. Azok a francia sportemberek, akik n sport 
szolidaritásán krrcszlül dolgozunk a francia- 
német politikai ellentétek enyhítése érdekében, 
már előre léitek áltól, hogv a nacionalista ér- 
rchnii francia közönség esetleg politikai tün
tetésre használja fel nz iimipci sporteseményt. 
Amitől tartottak ,a« be is következett

Amidőn ugyanis n verseny megkezdi'" o elölt 
ünnepi menetben felvonullak a szembeállítandó 
mérkőzőfclek, a zenekar rázendítitt a német 

Az osztrák siket*  
néma atEéták győ
zelme Budapesten 
64:40 arányban győzték 

la a magyar atlétákat
Vasárnap délután rendezték az V. magyar

osztrák siketnémn atlétikai versenyt a MÁVAG 
Kőbányai-uti pályáján. Az előző 4 mérkőzésen 
a magyarok nyerlek, inig a mostanit

64:40 arányban nz osztrákok nyerték.
A jól randizett versenyen a magyar siket 
némák 2 országos slkelnéma-rekordot értek cl. 
A verseny elolt felvonult u két ország váloga
tottja, zástló és es. kercsere után kezdődtek <1 
nz <gyes vciMiiysrámok, melyeknek eredményei 
u következők*

Sulydobás. 1 Kamiéi (O ) 19.37 m 2. Hvczda 
(O I 9 56 m. 3 Kolozsvár (MA 8.38 ni — 80') 
méteres síkfutás: 1 Freiszagii (M 2:14.7 mp. 
Országos siketnéma-r. kordl 2 Brandstctter (O.) 
2:16.9 mp- 3 Szabó (M > 2.22.1 mp. — 100 mé
teres Síkfutás I Walzl (M.l 11 K mp. (hátszél). 
J. tincsek IM i 119 mj 3 Srhnchrrl lO.) 12 1 
mp. -- Magasugrás- i Knudel (O.) 15(1 cm 2 
Rclchel (01 140 cm .3 Bárdos (Ml 1.30 em. - 
Dlizl.oszdobás 1 Ihezda <(> | 2693 m. 2.
Kiéin 40 I 24 72 in ,3. Rnzsovjts (M i 24.55 in. 
— Táuolugrás. i Knudel ff) ) 55fi ( in 2.
Hvczda (03 510 cm .3 R-ird<>s (M . 504 cm 
4X100 méteres sloléta. 1 Mapvaror*  zág 49 5 
mp. 2 Vi-rlrin 50 3 mn W) m’tcrcs sík
futás: ’ f ' r ) Jn 05 5 mp. 2. Gc
fnel’ 'O) *rt "0 < .3
x/o' 7 1 Magveror ,'.g 2:16 8 mp Gketnénn I
rekord! 2. Autzlria 2:22 8 mp Gcrelyvefés: I

himnuszra, amelyet a német versenyzők ,.ui- 
<iyázz“-állcsban, nemzeti szocialista kézfclemelő- 
üdvözletlel hallgatták végig. Ebben a pillanat
ban kirobbant az incidens.

a tribünök közönsége fiittyszóvnl és hangos 
„pfiij**-k  iái társai tüntetett a németek ellen.

A csakhamar megkezdett verseny izgalmai 
azonban feledtették a politikai „kilengést" és 
a publikum most már fegyelmezetlen szemlélte 
vég:g a versenyt, amelyet

a németek immár nyolcadszor Is megnyer
tek.

A győzelmi arány 83:68 volt.

1. Katidéi (O.) 39.80 m. 2. Rcichel 33.30 m. 3. 
Koháry (M.) 32.10 ni. — Bemutató női számok: 
magasugrás: 1. Kulifai (M.) 113 cm. 2. Kiéin 
(M l 110 cm. 3 Limpel (M.) 100 cm. — 100 
méteres síkfutás: I. Lampel 14.6 mp. 2. Kulifai 
15.2 mp. 3. Szalonlai. -—'4X100 méteres sta
féta: 1. Magyarország A 66.3 mp.

Gyenes legyőzte 
Raggamblt 100 méteren 
NakKay és Dombováry nyer

ték a válogatft-versenyt
Vasárnap délután rendezte az FTC az üllői

úti pályán utolsó idei pályaversenyét. A ver
si nven nagv számhnn veitek részt atlétáink, 
szóhoz jutottak a juniorok és a másodosztá- 
lyuak is a szezon végére. Válogatott jelöltjeink 
sem mutattak ragyogó formát, Gyénci végig 
vezetve könnyen nverle versenyét.

Részlete, eredmények:
Távolugrás ötös csapatverseny (Budapest 

bajnokság) 1. FTC 6 33 cm. 2. BEAC 6.31.4 
em. 3 FTC,Is 5.64. — 100 m síkfutás, meghívóul 
verseny: t Gyenes (MTK) 10.9 mp 3. Rag- 
u- niby Díván (BBTE) II mp. 3. Alinach 
JHJTIj ti mp. 4 Solt (KAOEl 1.3 mp. — 
T'umlugrás (válogutó verseny) I Dombóvári 
BSE) 690 cm. 2. Tiisnokl (MAC) 678 cm. 3. 

Somogyi (FTC) 649 cm. — Gerelgvetés (váló- 
való verseny): 1. Mnkkny (MAC) 58.45 ni. 2 
l’npp (MAC) 54 74 ni. 3. Szckrénvessy (Besz 
kárt) 53.15 m. — Hármasugrás- I Titsnokv 

MAC) 11 21 m. 2 Magyar '' TC) 13.23 in. .3 
S Üllő (FTC) 12 07 m. - 800 m síkfutás, jm 
mar: I \ al ias (MAC) 2.074 nin 2 Gvön- 
gvössy (MAFC) 2 09 6. 3. Róna (FTC) 2 09.6.

KATASZTRÓFA ÉRTE BÉCSBEN A MAGYAR 
IFI-FUTBALLT

Bécsből jelentik: Az első magyar-osztrák if
júsági válogatott mérkőzés nem várt óriási 
osztrák fölénj’ jegyében folyt le. A magyar 
csapatban a két vidéki hátvéd csődöt mondott, 
ami megzavarta ugy a kapus, mint a fedezet
sor játékát is. Végeredményben Meisl fiai 8:0 
(4:0) arányú súlyos vereséget mértek a magyar 
ifjúsági gárdára.

A CSODACSAPAT MÁR NEM KÉPES 
CSODÁRA...

Prágából jelentik Óriási érdeklődés mellett 
tartották meg az Ausztria-Csehszlovákia válo
gatott mérkőzést, amely a feljavult csehszlová
kok balszerencsés játéka következtében 3:3 
(2:1) arányú döntetlennel végződött. Az osztrá
kok ugyan technikásabbaknak bizonyultak, de 
a csehszlovákok ezzel szemben időnként oly 
nagy fölényt biztositoltak a maguk számára, 
hogy rí mérkőzést kel-három góllal feltétlenül

VASÁRNAPI 
SPORTHÍREK

indult, hogy 
búvóhelyére;

X Rókavadászvcrseny. A KAC vasárnap ren
dezte meg harmadszor motoros rókavadászai 
versenyéi. A „róka" (Németh Marion) és az 
ellenőr (Kopenstein Jenő) oldalkocsis motor
kerékpárjával reggel 7 órakor ...............
zeg-zugos útvonalával elérjen 
Eredmények: 1. Kovács József (KAG) Velo- 
celle solo, 1. a) Iiendlein Lajos (TTC) AJS 
oklalkocsis, 3. Andcrs Erich (KAC) Rudge 
solo, 4. Richter Ferenc (TTC) llarlcy oldal
kocsis, 5. Lenz Tibor (TTC) AJS oldalkocsis. 
Németh Márton, aki a róka szerepét töltötte 
be, 61 km<-es utat telt meg, lermészelcsen ke
rülőkkel és zsákutcákkal. Szemeretelepcn oly 
mély homokba jutott, hogy ugy kellett kiásni 
a gépét.

X A Kispest FC közgyűlése. A Kispest FC 
vasárnap tartolta évi rendes közgyűléséi, me
lyen Maycr Béla igazgató telte meg az évi je
lentést, majd utána megejtenék a vezetőség 
választását. A vezetőség uj tagjai leltek: társ
elnökök: Gulovich Tilisz dr., Mericzay Aladár, 
Pittnef László dr.. Román István dr., Hcrsko- 
vits József, Taiszigcr Lajos. Aleinökök: Ars 
Ödön, lioscnfcld Mátyás dr. Titkár: ifj. Mick 
Ferenc, Mester Zoltán. Ezenkívül megválasz
tottak 46 választmányi tagot. (Főtitkár: Vá
sárhelyi László dr.)

X Kerékpárverseny Győrött. Győrből jelen
tik: A Győri 11. kerületi SC rendezésében va
sárnap futották le az érdekes versenyeket, 
amely száz kilométeren Németh BSE győzel
mét hozta 3 ó. 15 p.-ccl. 2. Pirtó Postás. 3. 
Karsay Victoria. 60 kilométeres vcrr.cnybcn 
t. Gyarmait MOVE Előre, 2 ó. 07 p. 10 mp., 
2 Doros Szol. Máv. 3. Vörös Győri II. kor SC. 
A 30 kilométeres versenyben első leit Deák II. 
kér. SC. 2. Kovács MAC. 3. Téglás DAC. A 
mérkőzést ünnepélyes díjkiosztás követte, 
amelynek keretében szétosztották Győr város 
tiszteletdijait.

X Győi*  vasárnapi futballja. Győrből jelen
tik: Vasárnap k-oltűs mérkőzést rendezlek az 
egyesületek, amelynek keretében a Győri DAC

Győri ETO mérkőzés 2:0. inig a Győri II 
ktr. SC—SZSE-mérközés 3:1 arányban végző
dött.

X Az amrterdair.l olimpiai stadion tervezője 
Budapesten. Jnn lV/fr nz nmsterdami olimpiai 
stadion tervező építésze a Magyar Mérnök- és 
Epitész-Egylclben (VI.. Heáltanodii-utea 13-15) 
ma hétfőn délután %7 órakor német nyelven 
előadást tart: ,,A korszerű stadion építkezésé
ről-" A sportsrcmponlLól is érdekes előadás 
iránt érdeklődőket az Egylet Elnöksége szive- 
sen látja. Belépődíj nincs.

X A MÖNa válogató versenye. Vasárnap dél
után zajlott le a MÖSz ökölvivő versenye, amely 
a román szövetség lemondása miatt minden 
különösebb emóció nélkül zajlott le. Ötször két
perces menetekben próbálták ki nz •■gyes suly- 
csfiporlök versenyzőit. Valamennyi versenylón 

rntozásos győzelmek voltak. Győzött Énekes 
Szántó e||r’'. M’><JIb Miskev ellen. Hnrenghy 
‘•zol adós ellen, Koncz Jeles elkn. Szabó Farka-, 
•llcn, Janiisek Nagy ellen és Szigeti Varga cl- 

leh. 

meg kellett volna nyerniük. Az osztrákok há
rom gólja Planicka gyenge védésén múlott. 
Mindhárom potyagól volt. Egyebekben Sindc- 
lar (2) és Midién, a csehszlovákoknál pedig 
Puc (2) és Silny a gólszerzők.

BÉCS—PRÁGA 4:0.
Bécsből jelentik: A Bécs--Prága városközi 

mérkőzést huszonötezer főnyi közönség előtt 
tartották az uj stadionban. A bécsiek nagy 
fölényben voltak és 4:0 (2:0) arányú biztos 
győzelmet aratlak. A gólok közül Stroh hár
mat, Hanncmann pedig egyel szerzett.

ÓBUDA ELFELEJTETT FUTBALLOZNI?
Nagyváradról jelentik: A III. kér. FC csapata 

vasárnap Nagyváradon já(szott a NAC együt
tesével. A kiliinő váradiak az egész mérkőzés 
alatt nagy fölényben voltak s 7:1 (2.-0) arányú 
megérdemelt győzelmet szereztek Góljaik közül 
Kocsis hármat, Kovács k.’ttöl, Badolay és Ró- 
lay cgyet-egyet szerzett Az óbudaiak egyetlen 
gólját a Bocskaitól kölcsönkért Kovács I. lölte.

X Végétért a MAC lillafüredi tenniszverse- 
nye. Lillafüredről jelentik: Vasárnap délután a 
MAC nemzetközi tenniszversenye nagyszáma 
közönség jelenlétében végétért. A férfi egyest 
Gabrovitz nyerte a görög Stalios ellen. A iérfi 

I párost a Fcrenczy—Stalios-púr nyerte, a Kehr- 
Inig—Dijeiomszky-piir énén. A vegycsparos 
előnyversenyben Fcrenczy—Kubinyi győzött 
báró Vay és Vayné ellen.

Buüaises! Székes- 
!ö««s Gázmüvei 
ertesitóse a mva- 
roseozönsegehezi

Értesítjük a nb. fogyasztőközönsé^et, 
hogy a gázfogyasztás hozzáférhetőbbé 
tétele érdekében f. é. szeptember 1-től 
az alább felsorolt szerelési és átírási 
dijakat lényegesen mérsékeltük és pedig 
az 5, 10, 20, 30 és 50 lángu nedves gáz
mérőknek, továbbá a 2, 3 és 8 köbméte
res száraz gázmérőknek kb. 7.—, 10.50 
és 17.50 P-s szerelési diját egységesen 

st psnoöro 
számláltuk le.

A 80, 100 és 200 lángu nedves gáz
mérőknek, továbbá a 2, 4 és 8 köbméte
res száraz gázmérőknél csak a tényleges 
munkabéreket számítjuk fel.
A gázmérők üzembehélyezési és álirási 
diját az eddigi 2.10 P-ről

mérsékeltük.

A gáztűzhelyek 4.20 pengős, sütők, fő
zök és vasalók 2.90 pengős szerelési 
diját egységesen

60 W90M
állapítottuk meg.

A bérleti gázkészülékek üzembchelyeiési 
és átírási dija az eddigi 2 10 pengő 
helyett

euf ostigő
Amennyiben a bérleti !>ésr.üléke1t át
írása vagy üzemhehelyezése h gázmérő
vel egyidejűleg tőrlénik. i’g**  a bérleti 
készülékek átirásn vagy iizcuibvneiyczése 
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A Hétfői Napló 
vándordijat alapított a kis- 

egyesületek számára
Ösy-Blazsek László szobrászművész „A maavar 
luiball örökös. diadala11 cimii bronzba öntött a%o- 
fása a di;, melyért tavasszal indul meg a küzdelem

A Hétfői Napló szerkesztősége nz elmúlt 
héten már betpfimoll arról, hogy nagy
szabású terveket dolgozott ki az amatőr 
futbalísport fejlesztésére.

A „Hét hasa" akció még nem is léphe
tett a megvalósulás stádiumába, máris meg 
lehet állajfiáUini, hogy

áttŐFÓ nagy sikert ért el.

a Hét hőse akciónál is nagyobb vá- 
rakcy/ással néz a Hétfői Napló szerkesztő
sé^ vándordíj tervezetünk sikere elé. A 
budapesti és Budapestkornyéki alsóbbosz- 
tiZiyu egyesületeknek már

régi sérelme az, hogy nincs a szá
mukra olyan vándordíj, amelyért érde

mes lenne a küzdelmet felvenni.

A Magyar Kupáért nem játszhatnak, n 
Corinthián vándordíjért indulhatnak ugyan, 
de az anyagiak hiánya miatt reménytele
nül. Ki vannak téve annak, hogy a máso
dik fordulót az ország szélén kell lejátszó- 
niok, vagy onnan kell az ellenfelet vendé
gül látni, ami a végeredményben mindegy 
a számukra: mindkettő lehetetlenség.

A Hétfői Napló szerkesztősége ezen a 
hiányon akar segíteni akkor, amikor

ösy - Blazsvk László szobrászművész 
„A magyar futball örökös diadala" 
cimii bronzbaöntött remek szoborcso
portját vándordíjként a ki.segyesületek 

számára felajánlja.
A kiváló művész alkotása a magyar szob

rutballvilágbainokság, trénerkérdés, 
szövetségi reform, nemzeti bajnokság, 

utcai csapatok, profi bírák...
Usetty Béla dr., az MLSz elnöke nyilatkozik a Hétfői Naplóna 

rry nkhiálic fidkallnratdimAIzrAI
Az MLSz elnöke a legclfoglaltabb ember Bu

dapesten. Rcggcltöl-éjfélig alig van pihenője, 
annyira igénybe veszik öt, mint országgyűlési 
képviselőt és törvényhatósági bizottsági tagot a 
fontos tanácskozások.

Szinte csodálatos, hogy a halmozott, politikai 
elfoglaltsága mellett a sporttal is tud foglal
kozni. Legutóbbi párnapos szabadságét arra 
használta fel, hogy felkeresse a futball vidéki 
gócpontjait, hogy a helyszínen láthassa a ba 
jókat és a segítés módját.

Usetly keveset beszélő ember, ő inkább a 
munka embere, de azért felcsillan a szeme és 
a nyelve is jobban megoldódik .amint a klub 
egyik csendes sarkában a futballról beszélge
tünk. Meglepő, hogv minden problémát ismer 
és a sportpolitikai pártoknak nemcsak a pro
gramját tudja jól, hanem azt is, ami mögötte 
van. No de egyelőre foglalkozzunk a nagyobb1 
dolgokkal.

— Részt veszUnk-e a futballvilágbajnokság- 
bsn?

— A futballvilágbajnokságot olyan közel tart 
jak hozzánk, hogy azon okvetlenül részt kel
lene vennünk. Először az olaszokkal való jó
barátság teszi kötelezővé, másodszor egy ni- 
lóg rá szóló propagandaalkalom ez nekünk, 
harmadszor úgy érzem, hogy kellő előkészítés 
után sikerrel állnók meg helyünket a világ fut
ballistáinak a harcában. Régi, előkelő helyűn 
kel alkalmunk volna ott visszahódítani. Persze 
ehhez pénz kell, sok pénz, a profifutball pedig 
nálunk lerongyolódott és szegény.

— Milyen tervei vannak n Szövetségnek a ma
gyar futbalísport fejlesztésére és a világbaj
nokságra való előkészülésre?

— Első lépés volt ezzel kapcsolatban a ván 
dortrénerek alkalmazása. A magyar trénerek 
európaszerte híresek kiváló tudásukról és ered
ményes munkásságukról. A magyar humusz 
olyan kiváló játékosanyagot termel ki magából, 
hogy szakavatott kezek irányítása mellett kell, 
hogy a legjobbak közölt legyünk.

— Gondoltak-e ezzel kapcsolatban a legtöbb 
sikert elért trénerekre: Schafferrc, Konrádra, 
Orthra?

— Sző volt róluk. Szívesen is látnák őket, 
azonban nem valószínű. hogy a vidék kellő
képpen tudná fizetni ezeket a külföldön fénye 
sen dotált kitűnő sportnevelőket.

— Nem lenne célszerű ezeknek a bevonása 
a válogatottba jelölt játékosok előkészítésébe? 
Az uj szövetségi kapitány. Kiss GjAila, agy tu
dom, szívesen dolgozna velük ...

— Újból csak azt mondhatom .hogy nagyon 
szegények vagyunk! Azonban ha az elnökség 
majd a tárgyalások után úgy dönt, hogy erre 
o célra áldotnunl kell, akkor, hu a saját zse
bünkből is, — hisz' nem az első eset -- elő
teremtjük a szent célra szükséges összeget.

— Ml less a tervbevett reformokkal? As 
HCgyszövetség^-gelT

— Reformokra Imijük jól mindannyian: szük
ség van. Azonban, hogy a nemzeti bajnokság 
mcovalósitáfa egyszeriben megjovitaná a ma- 
gyúr futball nívóját, azt nem merném állítani, 
r.n nekem magamnak nincsenek olyan terveim, 
hogy diktatórikus utón változtassak a mai hely

rászművészet kimagasló müveinek egyike, 
minden izében eredeti elgondolás.

A vándordíj szabályzata nagy vonások
ban a következő: a vándordíj

véglegesen két egymásutánl, vagy há
rom sorrendnélküli győzelemmel nyer

hető meg;
a küzdelemben a BLASz II., III. és IV. 
osztályú egyesületei vehetnek részt: a küz
delem tavasz-őszi kiírásban kerül lejál 
szásra; az évi győztes egy művészi kiviteli" 
eredeti ezüst piakeitet és ii bronz piakel 
let, a második 11 bronzérmet, továbbá

minden olyan fordulóban, melyben 16. 
vagy ennél több egyesület vesz részt, 
a legszebb eredményt elért egyesület 

egy művészi kivitelű plakettet kap.

Mint ezekből látható, közel egyenrangi 
ellenfeleket szólítunk küzdelembe, egyenlő 
fegyvereket adunk a kezükbe és igy nag’ 
harcokat várunk. A tavasz-őszi beosztást i 
terminusok zsúfoltsága miatt kellett elho 
tározni.

A pazar díjazás, mely párját ritkítja 
ezen a téren, komoly küzdelmeket fo 
hozni. Ezeken a mérkőzéseken bármelyik 
egyesület kijavíthatja a bajnokságban szer 
zett csorbákat és igy a küzdelem uj szin’ 
visz a kisegyesületek életébe, aminek csal 
a magyar futbalísport láthatja hasznát.

(A dijat a BLASz Írja ki és annak in 
tézőbizottsága végzi az ezzel kapcsolatot 
ügyeket.)

zeten. Ila alkotmányos utón kérik, követelik é. 
keresztülmegy a dolog, én nem gördítek aka
dályt. De hangsúlyozom, kizárólug az alkotmá 
ntjos sportpolitika alapján állok. Az egyszövel 
ségnek magam is régi híve vagyok, nagyon fon 
fos az egyöntetű ősszemüködés, azonban nem 
tudom, hogy a mostani amatör profi érákat 
gyakorlatilag lehetséges volna-e. az egyszövetsér 
megvalósításai Szó esett már többször róla, d- 
annyira még nem jegeccsedctt ki a dolog, hogt 
komolyan tárgyalhattunk volna róla.

— Ml a véleménye az amatőrsport nívójáról 
a „párhuznmos“-ról, a klsegyesületekről? É 
ha már Itt tartunk, beszéljünk az utcai alakula
tokról is!...

— Ar idén még nem láttam amatőr mérkő
zést Tavaly többit ben láttam őket és mond 
hatom, alig van valami nivókülönbség az első 
osztálya amatőr élcsapatok és a profik között 
De ez érthető is. Az amatőrök között a válla
lati csapatok vannak az élen, azokhoz pedig 
állásért mennek a játékosok. Mégpedig olya: 
játékosok, akik megütik a profi klasszist. (Én 
né! a kijelentésnél megjegyeztem, hogv Ind 
lommal a Törekvés. Postás, Elektromos, BSzKR*  
az utolsó 3—4 évben nem vet fel futballista al 
kalmnzottat és tőlük is vesznek el játékost : 
profik.) A párhuzamos első osztály ellenzői a. 
zal érveltek, hogy túlnőttek ezeken a kerete
ken, nincs fejlődési lehetőségük. Az eddig, 
összecsapások ugyan mást bizonyítanak. Az r 
kívánság, hogy a középcurópal kupa selejtezői 
be osszuk he Őket, az majdnem lehetetlen, t 
reformtervek kapcsán ezen a téren is kialakul 
valami. Az egészen kisegyesületek panaszait 
hogy a nagyobb egyesületek elviszik a játéko 
sóikat, ha azok egy bizonyos fejlődési foko' 
elértek, nehéz orvosolni. Ez Igv voll mindig 
már a békeidőkben is. A kisegyesiilelnek az a 
tulajdonképpeni hivatása, hogy nevelje a jálé 
kosokat. Tudom, hogy ezáltal maga az egye 
sülét nehezen jut előbbre a bajnoki listán, de 
az egyén érvényesülése elé nem lehet klubszem
pontokat állítani. Ha egy játékosnak a meg
élhetése és anyagi helyzete javul azáltal, hogy 
egyesületet cserél .akkor ez elé nem szabad aka 
dályt gördítenünk Hozzám is jöttek, hogy cgue: 
pro fi játékot okát ne engedlek cl külföldre. Mi
kor megtudtam ,hogy a franciák jobb megélhc 
tért biztosítanak a részükre, véget vetettem 
mindenféle vitának és c'engedlem őket. Az ut
cai alakulatok sok jó játékost adtak már :• 
fiilbnllsportunknak. Azonban az, hogy egy ke 
füleiben clhuriánoznnk az utcai csapatok és el
vonják a játékosokat a rendes egyesületektől, 
nem tartom helyénvalónak.

— Milyen stádiumban van a proflblrák 
ügye?

— A régi rendszer mellett- maradunk Ez nem 
javítaná lel a magyar fvtballbirói kart, egyéb 
ként pedig nem mindig indokoltak a kifogások 
és támadások a bírák ellen.

— Jzir-e valami az adók éa a rendőri dijak 
mérsékléséből?

— - Etek a: ügyek á'bmdáan napirenden van
nak és bízunk benne, hogy sikerül valamilyen 
eredményt elérnünk.

u Eüleky József.

K8LFÖL0I SPORTBRPLB
Az osztrák sportsaltú a Klítropacup retormía
— Erődén ul totbaliszaliáivox Hoiiandiáhan - Hogy 
teszik harckeptetannfi Indiában a góttSvü csatárodat

Ismeretes, hogy az osztrák labdarugó szö
vetség volt az első, amely csatlakozott az ola
szoknak a Mltropacup reformjára vonatkozó 
javaslatához, amit Meisl Hugó főtitkár egy 
intervjuhan meg is indokolt a Hétfői Napló 
olvasói részére. Annál felthnőltb. hogv n bécsi 
sportsajtó most egyszerre a legerélyesebb ál
lást foglal nz ni terv ellen. Az összes lapok 
egyetértenek abban, hogy mig az egyes orszá
gok szereplő egyesületei számának kettőről 
háromra való felemelése még megengedhető, 
addig ,

súlyos hibának kell tcklnífrti a kiesési 
rendszer helyett bevezetni óhajtott bajnoki 

pontozást.
Bécs vezető sportlapja, a nagytekintélyű 
‘cpS-t Tagblatt" megállapítja, hegv llycnjsr 
mán a Milropacup elveszti legnagyobb vonzó
erejét a kieséstől való félelem miatt sokszor 
Irámailag izgalmas mérkőzéseket. .\ lap sze- 
■’nt azok a csapatok, akiknek már nincs re- 
nényiik az első helyre való kellő pontszámol 
negszerezni, lazsálni fogják a játékot, mert 
nnak nem tulajdonítanak különös jelentősé- 
■et. hogy a negyedik vagy ötödik helyen vé- 
ezzenek.

*
A holland labdarugó szövetség érdekes uji- 

íst vezetett be. Körmérkőzéseknél, amelyek 
iesési rendszer alapján bonyolítódnak le, te- 

iát az eldöntetlen játékot meg kellene ismé- 
élni.

uj Játék helyett mindkét csapat 3—3 tizen
egye’! rúg.

’. hat tizenegyes gólarányából állapítják meg 
- győztest.

A hollandusok újítása kétségtelen érdekes.

4 vívó-utánpótlás
tirini szereplése biztató ígéret 

’iardtiegemóniánfi megőrzésére
A budapesti Európa-bajnokság után a vivő

ront első nagy erőpróbája Torinóban voll a 
öiskolai világbajnokságon, nhol újak, frissek, 
iatalok, nemzetközi versenyen még nem fém

izeitek, az igazi utánpótlás mérte össze pen- 
éjét.

Sorrendben haladva megállapítható, hogy 
•z olasz tőrvívás tnegsemmhitő fölénnyel 
ri-fn mén hnnem.’.nlAiAf Veer„tlf>

lastelli és Piaion, de a fiatal Guaragna is 
néllónn lépnek majd a klasszikus nagy olasz 
őrvivők örökébe. A franciák, akik az olaszok 
nelletl leginkább tőrre és párbajtőrre specia- 
izálódlak, tőrben nem kellette bennünk azt 
z érzést, hogy néhány év múlva pótolni fog- 

’ák Gaudin. Caltiau. Ducret. Lemoine és a 
öbbiek elárvult helyét. A magyar bravúrral 
dcszlényi, Dunay, Palócz és Boy, e helyen 
nár nem is kívánunk foglalkozni — csak ér- 
ékmegállapilásul jegyezzük meg, hogy ma 
yar tőrcsapat, illetve tőrözfí ilyen nagy ered- 
uényt még sohasem produkált.

Párbajtőr-csapatunk, valamint az egyéni küz
delmekben Dunay és Feledi helye olyan clő- 
:elö szereplés, amely minden dicséretet meg- 
rdemel. Bebizonyította ez az utánpótlás, 
icgy párbajtőrsporlunk már kinőtte gyermek- 
ipöjét.

És most végkép itthon vagyunk. Vesztett 
sala után — különösen biztos győzelemben 
tilt fegyvernemben — mindig vannak bünö- 
ök s különösen fájdalmasan érintette a ma
gár sportközvéleményt a torinói kardesapaf 

•ereség, mert az utánpótlástól a júniusi 
■'.tirópa-bajnols tg viadalának folytatását re- 
nclték. Azok a sportszerűtlenségek, amelyek 
i vereség tényleges okai voltak, már ismerete- 
ek. Nemzetközi zsiirielnökük csak az ola
hoknak (Carlo és Renaio Anseimi, Bcrlinclii, 
Hccia, Terllzzi, Canova, Basletta). a franciák- 
’nk (Leuiis), a magyaroknak fZirczy) voll. A 
•randa zsürielnököl mér napokkal előbb fel
kértük az elnök lésre, de ő nem kard-, csak 
lör- és epézsürielnök — s különben is szabad
ága lejárt — hazautazott.

Így hát maradt a kényszermegoldás, ami 
már a tőr- és epéversenyeken is volt, ahol fel
váltva olasz és francia elnökölt — a kardnál 
7-trczy és Renáta Anseimi vezette az asszókat. 
Anseimi előtt nem nyert magyar vivó, de az 
eredmény kialakulásában tőle a két csehszlo
vák Klyka és Skyva, — akik a versenyben 
ugylátszik politikumot látlak — voltak a fő- 
bünösök. A zsüriskedésük u sportnak meg
csúfolása volt, mert egyenes fej-, vagy oldal- 
vágásokat nem honoráltak, vagy ‘ passzészttrás 
nak minősitctlek, az elővágás, még ha .1 ütem 

I i.t előzött, sohasem volt jó. Amikor a fiuk 
aurádra incnlek, a legtisztább védést is rossz 
védésnek ininösilellék.

Az igazi versenyző a fair plav alapján áll 
s tisztelellel hajija meg kardját nz ciötl, aki 

jiorlszerü keretek között győzi le. Győzzön a 
iobb, de súlyt kell helyezni arra, hogy ilyen 
fontos nagy versenynél mindig is kizárólag 
semleges zsűri, főleg semleges elnök álljon 
rendelkezésre. Csakis olyan versenyre men
jünk el tehát, ahol ez a körülmény már eleve 
hiztositollnak látszik. A visszalépéssel nem 
kívánok foglalkozni, nrra már Kelemen Kor
nél dr., uz OTT elnöke kellőképpen világos
ságot derített. A magyar vívók a legsportsze- 
riibhen viselkedtek s kötelességét mindegyik 
a legmesszebbmenőén teljesítette.

Mindenesetre el kell ismernünk, hogy az 
olasz utánpótlás kardban óriási léptekkel ha
lad előre Pintonl és Turchit jól ismerjük a 
budapesti Európa-bnjnokságról. bér a csapat 
többi lagin nem ér fel kellőjük klasszisához, 
mégis nagy fejlődést mutatnak, a régi olasz 
iskolák a magyaroktól ellesett akciókkal fris

bár nem mondható minden tekintetben télie
sen sportszerűnek

★

Indiában uj módszert vezetlek be: 
hogy lehet mcgazahiulhitnnl nz ellenfél 

kényelmetlen játékosaitól.
Nemrég történi, hogy Widnaporeban egy benn
szülött három revolverlövéssel halálra sebezte 
Mr. E. J. Ihirgei angol minisztériumi tisztvise
lőt. A rendőrség csakhamar kinyomozta és el
fogta a lettest, amikor is a legnagyobb meg
lepetésre kiderü l, hogy a merényiéinek nem 
politikai háttere van, mint ahogy azt bizo
nyosra vették.

Mr. Burger a helyt angol kolónia futball*  
csapatának rettegett tilril centere volt, 
akinek félelmes labdáit egy brnnszii'öti 
kapus sem tudta védeni. A szerencsétlen 
futballista merénylője egy I onkurrens 
csapni beiv’ál kapusa, aki előző héten nem 

kevesebb mint öt gólt kapott tőle.
Bosszubí'd szánta el magát a merényletre.

♦
Schaffer Alfréd, az egykori legendás magyar 

csatár újra leszerződött trénernek az IFC 
Nürnberg-hez. Nemzeti szocialista oldalról tá
madást intéztek aa egyesüli t ellen, mert az 
külföldi trénert alkalmazott, mire nz 1FG 
Nürnberg vezetősége jónak látta nyilatkozni 
egy helyi lapban. A nyilatkozat szerint Schaf- 
fer szerződésére a „Sportkommissör" külön en
gedélyt adott, őmaga egyébként német szár 
inazásu, árja és a legújabb német-magyar 
szerződések értelmében kölcsönösségi alapon 
nincs akadálya annak, hogy munkát vállalhas
son. A. L- 

sítették fel, végtelenül gyorsak, kitünően tá
madnak, remek a mensuralarlásnk, minden 
helyzetből tudnak szúrni, nagyon is ráfeküd
tek erre a fegyvernemre, úgy, hogv Hl36-ban 
a mi fölényünk már egyáltalán nem lesz nyo
masztó. A verseny elölt egy hónappal egy 
csendes fürdőhelyen készüllek a világver
senyre az olasz főiskolai vivők, azonban el
térlek a losangelesi szisztémáktól, mert nem 
Nedo Nádival dolgozlak, hanem mindenkit 
meghagylak régi mesterük melleit.

Minden elfogultság nélkül azon meggyőző
désnek adunk kifejezési, hogy főiskolai kard
vívásunk már a hgközélebbi alkalommal 
semleges zsűri melleit fényesen fogja igazolni 
azt, hogy ez az eredmény nem sport-, hanem 
a zsűri által elért papiroseredmény és hisszuk 
abban hogy főiskolás kardvivóink világra
szóló sikereinek tradícióit követve*  már a kö
zeljövőben be fogják bizonyítani felsőbbségű
ket, mert ez az utánpótlás biztatót ígéret arra, 
hogy kard hegemóniánkat a jövőben is meg 
fogjuk tudni Őrizni

Zöld Ferenc dr.

Egy kis zárszámadás 
as 1933»as nyíltvízi szezonról

A gyorsan hűvössé vált időjárás röviddé 
telte az idei nyiltvizi uszóévndot. Ha azonban 
mindarra visszapillantunk, ami e rövid szezon 
alatt történt, nem lesz nehéz megállapítanunk 
azl a lényt, hogy

a magyar uszősport Ismét gazdag eredmé
nyekkel fordul a téli Idénybe.

Ha rekordokban nem is jut kifejezésre 
szembetűnően ez a fejlődés, de a szövetség 
vezetőinek becsületes törekvéseit hűségesen és 
jellemzően tarja elénk az a körülmény, hogy 

több klasszis uszónk s Issznvonulási után 
nyomban be tudtuk tölteni n hézagokat.

Bárány István, Vannic Rezső, a két Bilskey, 
Baranyay, Tarródy Halasig távozása után 
Európa egyszerre megtanulta Lengyel Árpád. 
Altay Nemes, Csik. Gróf, Lcngváry és a többi 
friss jövevény nevét. I z még akkor is ered
mény, ha veszteséylislánkon szerepeltetjük <,:■ 
idei magyar-német uszómérközést is. Egvéb- 
Iráni minden elfogult.súg nélkül meg lehet, 
állapítani, hogy az igy szerzett mínuszt erősen 
és határozottan javította n nagy nápolyi ered
mény: a O.-?7-es olimpiai stafélarckord, amclyi l 
Európa rzidei legértékesebb uszócredménvének 
kell minősíteni.

A legszebb eredményeket ebben nz évad
ban Is a vizipőlósport aratta, 

amelynek két kiemelkedő eseménye a magyar
német és az. Európa—Magyarorszá^-méi'níjzés 
voll.

A német sajtó, élén a „Dér Scluvimmer". 
haszlalan próbálja tch.il megállapiluni, hogv 
az európai hegemónia Németországba vándo
rolt. Erről kár is vitatkozni, hiszen az 1931. 
évi Európa-bajnokságon, amelynek színhelye 
Magdeburg lesz, pontos és meg nem cáfolható 
feleletet fognak kapni e kérdésre,

Nvilolt könyvként áll előttünk Japán pél- 
dájn. Nincs szó holmi rejtélyes stiliiskiilönb- 
^gröl A japán sikerek titka a lm .izutáimszás 
kultiválása. A japán rendszer nem egyéb, mint 
az Arnc Borg—Tarrls—Cosloli-hármas tré- 
ningjének általános kiterjesztése. Ha ugyanezt 
tesszük a mi egészen kivételes anyagunkkal, ha 
trénereink energikusan i>< leviszik ■« rövidtávú
kat kedvelő uszók tudatába nz 1000 inét. r. n 
felüli uszólúvok sikerének értékét, okkor mi is 
megtaláljuk a „japán úszás" rcjlélv- t.

Ha Kcfer bekapcsolásának mintájára egv
külföldi nielh'szólréner veszi kezébe ezt nz 

hölgvuszósporlunk -in- 
lf zöl is életet lehelnek n sajnosán visszafejlő
dött női nszósporlba. akkor ez az összefocós 
meg fogja teremteni nz| n mósodviiái’z.nsl 
amelyről Komjádi Béla álmodott

Vermes Magda
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- Ki tudja, milyen intrika van e mogult
is •

— En•ívesen neki kell látni a csapat
pj jászért ezéséhez.

Ilyen és hasonló felkiáltásuk é.s közbe
szólások lármája töltötte most be a termet.

Pierre Vanni csendet parancsulóaii rázott
jncg egy kis csengői.

— Önök csak erkölcsileg vannak felhábo
rodva, de én — talán felesleges is önöket 
külön emlékeztetnem — nagyon súlyosan 
vagyok anyagilag is érdekelve. — Hangja 
most élesen csengeti, szinte kiabáló*  lett és 
magáról megfeledkezve, öklével ráütött az 
asztalra. Eddig összesen 350.000 bankom 
úszik az utóbbi hónapok vesztesége követ
keztében. Es van önöknek sejtelmük uraim, 
mit tesz az, havonta harminc embert űzetni 
pályát fenntartani?

Egy pohár vizet hajlott fel nagy sebe
sen. Az asztal túlsó végén egv férfi kissé 
gúnyosan fordította feléje, tekintetei. Smith 
volt, a „Salurnus" inkább rosszul, mint jól 
fizetett trénere, aki Üzletszerűen és nem In' 
lelkesen foglalkozott a csapattal.

Pierre Vanni pedig folytatta.
— Figyelmeztetni kívánom az urakat 

hogv az én teljesítőképességemnek is vai 
halára. Belementem abban a reményben 
hogv egy jó csapat klubjával nem erhe, 
veszteség. De lm ez igy folytatódik, le ío 
gom vonni a következményeket. Azt hiszem 
nem kell világosabban kifejtenem. Kérem, 
ez igv nem mehet tovább. A „Salurnus 
maholnap a lizedrangu vidéki amatörcsapa- 
tok ni sójára süllyed. Folyton hallom — es 
néz Smith felé —, hogy a kapus kissé 
gyenge, de a hátvédünk nem rossz es még 
n csatársor is megjárja. C«nk kellene egv jó 
rcntcrhalf és a kapust ki kellene cserélni. 
Ez utóbbi nem probléma, mert ugy látszik, 
hogy Gilberl, akit legutóbb kipróbáltunk, uj 
posztján be fog válni Azonban ugy általá
ban égbvki.yió rossz az egész forn;..v.«. .... 
zel szemben, nézzék meg, uraim, az „Asto
ria" miiven egyetemes. Különösen amióta 
felszipkázlák azl a magvar centert, a „Cso
dacsatárt" — ahogy itt hívják —, hát egyik 
győzelmet a másik után csinálják. Es ezzel 
a csapattal jöjjünk mi össze az utolsó fór 
du lóban?

Monsieur Beihez szót kért.
— Uraim, még egyet ne felejtsünk el. Ne 

állassuk magunkat é.s legyünk tisztában az
zal, hogy a második zónába belehelyezett 
csapatokra azután teljes fiaskó vár. Hivata
losan ugyanis nem találkozhatunk többé a 
snmpion csapatokkal. Ez bcvélelileg egyenlő 
a nullával. Mert a publikum nem bolond a 
pénzét másodrangu mérkőzések nézésére ki
adni.

— Feltétlen tenni kell valamit.
__ llvcn szégvenbe nem maradhatunk ...
— Mister Smith-nck kezébe kell venni a 

csapatot . ..
A tréner próbálja tulharsognl a lármái.
— Egyetlen lehetőség, ha kapnánk egy jó 

ccntcrhallot — szóltam többször Bőihez, ur
nák. meg Vanni ur is tudja, hogy ez milyen 
fontos lenne.

lljabh heves csengőrázás. A bankár, n 
lármát tulkiabálón, igen hangosan szólt.

— Vraim, még közölni akarok önökkel va
lamit. Az imént, a gyűlés megkezdése előtt, 
sürgönyérte'iilést kaptam, melynek követkéz- 
ményekép azonnal Oslóba, meg Rigába kell 
utaznom. Elhatároztam azonban, hogy Lon
don felé megyek, olt maradok kél napig és 
kiválasztok a már múltkor ajánlatba hozott 
játékosok közül egy jó ceiiterhnlfol. Szó le
het esetleg a többszörös inlcrnacionális 
(iuardsról. Ha lekötöm. megsürgönyzöm 
Bolheznek. A fiút azonnal el is indítom. 
Smith fogadja az érkezésnél és rögtön mun
kába veszi, Ez az utolsó kísérlet részemről...

Az. urak megtapsolták a bankárt. Feléje 
mentek, kezel rázlak vele. I)c lopva már né
zik « szépmlvü kandalló marványpárkányán 
álló órát, melynek' mntnlóhipjiit egy bronz 
Mercur tartja kézben. I’él nyolcat jelez. Va
csoraidő, a rendes párisi polgárnál. Az urak 
elsietnek.

Csak még Bőihez, az elnök marad vissza, 
meg Smith, a tréner. Vanni nz utóbbinak még 
utasításokat ad. Aztán igyekezzék még 
Higginscl is beszélni Végre a ..Salurnus" 
beliek mind távozlak. \ bankár egvedül ma
radt a kél titkárral. Rágyújtott egy figarót- 
túra, majd Tessierhcz fordult: — Tessier. 
magától csak egy.-t kérek mosl. Telefonáljon 
be nznnnnl nz ..Sir Vni-m" hoz. Foglaljon le 
részemre a holnap Ültőkor Londonba in
duld repülőn egy hrlvut. \ többi elintézni 

valót megbeszélem Monsieur Simonnal. Vi
szontlátásra hát holnap reggel.

A csinos, sápadt fiatalember, kissé ringó 
tárásával elhagyta a termet. Vanni mosl az 
idős, evikderes Simon úrral akart beszélni. 
Ennek jó, becsületes hivatalnokképe volt. 
Szürkülő, kissé kopasz ITje lulmagas kemé- 
jyltcll gallérból peckesen állott ki. Tekin
tete tiszta, odaadó hűség.

— Tudja Simon, talán legjobb ..á propos"- 
ra jött az osloi szénlrust távirata. így remé
lem, olt kedvezően tárgyalhatom az orosz 
ajánlatot. Közben pedig Londonban elintéz
hetem a futballista-kérdést. Melegem van, ha 
erre gondolok. Mennyit veszi tettem már 
ezen az atkozott „Salurnus“-on.

Az öreg titkár megértőén bólintott ö 
volt az egyetlen ember különben, akivel 
Vanni minden ügyél-bajos dolgát nyíltan 
megbeszélte. Azonban az amerikai Hig 
ginssel való apró „megbeszéléseit" mégsem 
közölte Simon úrral.

— Kedves Simon — szólt még a bankár—. 
léhány ügyet kellene átadnom és egyet-inást 
lég magával megtárgyalni. Jöjjön, együtt 
acsorázunk gyorsan itt a közelben, utána 
nég visszajövünk ide és informálom a lég- 
onlosabb dolgokról.

A bankár átment a nagyterem mellett 
'•vő dolgozószobájába. Az Íróasztalához 
sietett. Felvette a telefont. Letárcsúzolt egy 
zómol. A kagylón át egy h.uig: — Halló, 

halló. Igen, még itthon van, ép készül már 
Umenni az Alhambrába. De rögtön küldöm...

— Áiloria, kedves, jó, hogy még otthon 
találom. Meg akarom csak mondani, hogy 
holnap elutazom.

— Meg van lepve? Mért nem szóltam 
délután? Hát akkor még magam se tud
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tása az 1. fllggő- 
lesres sorban. 
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12. Európai főváros.
Sokat beszélő po
litikusra is mond
ják

13. Pesti mozi
14. Ilyen szó Is van
15. Nyilván nratni is 

akar majd
17. Pénzt helyettesit
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29. Régi llrmérték
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hasem szenvedi 
ezt

31. Ilyen impresszio
nizmus Is van

33. Honnan? 
.34. Mátka 
30. Miinkaegvség
37. Könyv
38. Tíz angolul
39. Római szám: 1500
40. A családhoz tarto

zik
41. Szakit
43. Mária a becsüle

tes nese 
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2. Művészi alkotás
3. I ásd a 14. sort
4. Mássalhangzó fo

netikusan
5. Német személyes 

név más
0. Zabát és a bárul 

tartja

7. Párizst utca
8. A régi forint rö

vidítése
0. .Szamárszónoklat

10. Prágai Nemzeti 
Bank

11. Az Ion és dór tör
zseken kívüli gö
rögök neve

16. Villamosmegálló a 
pesti Dunaparton 
'írás rázza

22. Fontos fémek
23. Több évig élő nö 

vény
24. Atilla
25. Van mozdony, 

amely ezt csinálja
2(1. llotadék

tam. Éppen a gyűlés elölt jött a sürgöny 
Osióból. Hirtelen határoztam.

— Meddig maradok? Talán két hétig, 
esetleg három lesz belőle. Attól függ, ho
gyan húzódnak el a tárgyalásaim.

— Még kérdi? Hál mennyire fog hiá
nyozni, kis drágám. Ma trés béllé ...

— Oh, de boldoggá tesz. És már nem 
haragszik a gyémántcsillag miatt?

— Igen, inkább egy egész fejdiszl, az 
akhantust levelekkel. Csak beüssön a szén
kombinációm, meg egyebek ...

— Búcsúzni? Hát ma lehetetlen. Va
csora után visszajövök az irodába, Mos 
sieur Simonnak át kell adnom a fontosabb 
ügyeket. De ha kedves akar lenni, akkor 
holnap velem ebédel. Azután kikisér Le 
Bourget-be. A repülő kettőkor indul.

— Megteszi? Igazán! Drága, milyen bol
dog vagyok. Akkor f elegy re jövök ma
gáért.

Letette a kagylót. Elégedett volt. Az os
lói szénüzlet jónak ígérkezik. A délutáni 
zárlaton a „Rio-Tinla" két pont emelke-. 
jó futballistát. A „Salurnus" feljavul majd. 
Glória remekszép barátnő és milyen ked
ves . . .

— Jövök már, mehetünk, Simon ur — 
szólt az ajtón csendesen bekopogó tit
kárnak.

ÖTÖDIK FEJEZET.

Glória Landa
A I.e-Bcurgel-i repülőtér felett, körives 

keringésben lebegett el a „Golden-Clipper",

22. Erdőfelügyelő
<15. Hárfamüvész
42. Pécsi Torna Egy

let
43. Magyar Könyv

kereskedők Egye
sülete

44. Villamossági vál
lalat

45. Figyelmeztet
46. Tó, tenger — né

metül
47. l'gyanaz mint víz

szintesen
40. Olasz névelő
51. Egymás utáni be

lük
 — álgy- 

útban London fele. A tiszta, sápadt kék űr
ben, nielallikusan csillogó szárnyúval, szép- 
rajzu madárhoz hasonlított. Az erős inotor- 
zugás mindinkább zümmögövé halkult. A 
gép is folyton kisebbedö pontnak látszott. 
Egyszerre eltűnt...

Az utasok kísérői lassanként elszélerjtek. 
A repülőtér személyzeté, olajfoltos kék és 
barna zubbonyokba öltözött mechanikusok 
ödönaiek a hangárok felé.

— Te öregein — szólt az egyik — láttad, 
hogy ki volt ma itt? Glória Landa. a szép 
táncosnő az „Alhambrából". Milyen fene 
csinos egy nő — kicsit csellintett a nyelvé
vel.

— Igen, persze, hogv észrevettem — fe
lelt a másik*.  — Mindég mondom, hogy itt 
érdekes emberek fordulnak meg. Ma egy 
táncosnő, vagy mozisztár, holnap valami hí
res politikus ...

Glória Landa, a tegnapesti telefonbeszél
getés szerint, együtt ebédelt Pierre Vanni- 
sal. Azután kikisérte a repülőtérre. A ban
kár a kedvező kilátásokkal kecsegtető ut 
reményében, igen jó hangulatban voll cs 
vidáman vált el Glóriától.

A táncosnő is most hirtelen jókedvű lett. 
Maga se tudta miért, de valahogy egy fejsza- 
badultság érzete volt benne. Igazi vakációi 
hangulat, — gondolta, amint jött kifelé a 
repülőtérről.

A kijárat elölt állt a bankár fekete Renas- 
lellája. A sofTőr megkérdezte: — Hova pa
rancsolja Madcmoiselle? — Glória beült az 
autóba.

— Charles kérem, menjünk csak a város 
felé. Útközben majd megmondom, hol te
gyen le.

A gépkocsi elhagyta Le Bourg-et. Elszaladt 
Coumenve és Pantin mellett. Már futott a 
La Vilette-i proletárnegyed szürke házsorai 
között. Hamar beértek a forgalmas Rmile- 
várd Ma gén tára.

— Charles — szólt Glória — álljon meg 
az Avenue de l'Opérán, a Perrin üzlete előtti

Menetközben átgondolta délutánját. —« 
— Pompás, semmi kőtelező program — ör
vendezett. — Megnézem hát Perrinnél az uj 
kesztyűket és azután meglátom, mit csiná
lok tovább ... — A keztyüs bolt előtt meg- 
állott az autó.

— Köszönöm Charles, nincs magára több 
szükségem.

A Renastella hangtalanul gördült tovább. 
A táncosnő bement az üzletbe. Látható 
örömmel köszöntötték őt az elárusitónŐk, 
És sietve hozták eléje az uj modelleket. Gló
ria kiválasztott egy magasszáru aranylamé 
„estélyi csodát", meg egy barna, varrott 
neccari-kesztyüt az egyik angol kosztümjé
hez. — Milyen guszta ennek a fémszögekkel 
kivert kézelője — nézegette kedvtelve a kis 
holmit. — Még ennek is tudott most örülni. 
Becsoniagoltatta Őket, fizetett és jött ki az 
üzletből. Egy percig habozva állott. Tekintete 
végigfutott az „Avenue de 1‘Operún. Majd 
megindult a Palais Royal irányába.

Menetközben hirtelen szemébe ötlött egv 
hirdetöoszlopról lekiabáló plakát. Pontosan 
az „Alhambra" feketebetiis, sárgapapiru rek
lámja fölött, ahol vastagon nyomva, az ő 
neve foglalta el a középsikot, volt kifüg
gesztve a „Csereszalon"-t jelző ötletes rajz. 
Az EifTel-torony csúcsára kötött mérleget 
ábrázolta. A mérleg egyik tálcáján egy fest
mény, a másikon „Mit árultok?" feli falu 
táblácska jelezte a kiállítás jellegét. Egy 
fcslőcsoport rendezte ezt, mely igy, a pri
mitív korheli cseremódozatra visszatérve, 
nróbálkozott a ..krízis" ellen védekezni és 
létfcnlartását valahogy biztosítani. Nagyjá
ban n Montparnasseon tömörült művészek 
voltak ezek. De a sok idegen között fran
ciák is.szép számmal.

(Folytatjuk.)

A szerkesztésért és kiadásért felel; 
DR. ELEK HUGÓ
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