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Vasárnap kitört a világ 
legnagyobb sztrájkja

Newyork, szeptember 2.
A vasárnapra virradó éjszaka éjfél előtt egy 

félórával, középeurópai időszámítás szerint, 
vasárnap hajnalban */25 órakor

az Egyesült Államok harminc államá
ban megkezdődött a minden idők leg

nagyobb sztrájkja.
A sors különös iróniája, hogy a sztrájk azon 
a napon tört ki, amikor az Egyesült Államok 
a munka ünnepének első napját ünnepük. 
Évtizedes amerikai szokás, hogy az Egyesült 
Államokban szeptember hónap első hetének 
két első napját, a labor day-t megilnnepllk

és ebben az évben a labor day jelenti a 
világ leghatalmasabb sztrújkmozgalmá- 
* nak kezdetét.
Roosevelt elnök még az utolsó órában Is 

megkísérelte, hogy rávegye a gyáruk érdek
képviseleteinek vezetőségét arra, hogy tár
gyalásokat kezdjenek a National Labor Board 
vezetőivel, a munkásság képviselőivel.

Amikor Roosevelt elnök látta, hogy min
den közbelépése hatástalan maradt, kijelen
tette, hogy ezekután

a kormány most már véglegesen a mun
kásság mellé áll.

Á kormánynak ez az elhatározása még csak 
jobban fokozta a sztrájkolni akaró munkás
ság harci készségét. A hét közepéig

a niammutsztrájkban valószínűleg más
fél millió munkás vesz majd részt.

A vasárnapra virradó éjszaka az Egyesült 
Államok harminc államában összesen

1005 gyárban szűnt meg a munka.
A textlfmunkások uniójának 350.000 mun
kása pontban féltizenketlőkor megállította a 
gépeket s az unióban megszervezett munká
sok

a gyapot, — gyapjú- is a selyemipari 
gyárakban beszüntették a munkát.

A sztrájkolók pontos számát csak kedden 
tudják majd megállapítani, miután vasárnap 
és hétfőn a munka ünnepére való tekintettel 
a legtöbb üzem amugyis szünetel. Nem két
séges azonban, hogy

valamennyi munkás teljesiti majd a 
sztrájkparancsot, 

amelyet szakszervezeteik már kiadlak. A kö
vetkező szakszervezetek adtak ki sztrájk
parancsot: a gyapotipari munkások uniója, 
amely 500.000 tagot számlál, a gyapjuipari 
munkások szakszervezete, amelynek 300.000 
tagja van. Ezenkívül a selyem, műselyem- és 
konfekcióiparban alkalmazott munkások 
szakszervezete, amelynek összesen 700.000 
tagjuk van. Eddig tehát

másfélmillió munkásra vonatkozik a 
sztrájkpnrnncs.

Könnyen lehetséges azonban, hogy a mun
kások további százezrei is csatlakoznak majd 
a sztrájkmozgalomhoz, hogy ezzel a sztráj
kotokkal szembeni szimpátiájuknak adjanak 
kifejezést.

Annak ellenére, hogy a hatóságok és a 
■atrájk vezetőség h minden előkészületet 

megtett a rendzavarások megelőzésére, mégis 
tartanak attól, hogy

a kommunisták izgatásai következtében
zavargásokra sor kerül.

Különösen veszedelmes agttáelót fejt ki 
Anne Berlap ismert amerikai kommunista 
agitátornő, aki már hetek óta folytatja izga
tásait a sztrájkra felkészült munkások köré
ben. A sztrájkvezetőség felszólította az egyes 
szakszervezeteket, hogy

tiz-tlz tagból álló sztrájkőrségeket azer- 

és minden egyes sztrájkőrség élére a szak
szervezet egyik megbízható tagját állítsák,

Vasárnapra virradó éjjel meghalt 
az öngyilkos Széchenyi Kovács Lili táncosnő 
Beszélgetés Vajda Károllyal, Kovács Lili nagy szerelmével — Pontos részletek 
az utolsó éjszakáról — Az öngyilkosság oka: az énekes szakítani akart Lilivel, 
aki nem tudott lemondani az alkoholról — Nem a feleségem, mondja dr. Dobay

Vasárnapra virradó 
éjjel f elegy órakor a 
/íőA'us-kórházban, anél
kül, hogy eszméletét 
visszanyerte volna, meg
halt Széchényi-Kovács 
Lili táncosnő, dr. Do
bay Ernőnek, < Chariti 
Dollii iküm orvosának 

felesége, aki szombaton reggel a házaspár
nak a Jőzse/-körut 10. számú ház harma
dik emeletén bérelt hónapos szobájából le
ugrott az utcára.

Széchényi-Kovács Lili személyével már 
sokat foglalkoztak a lapok, a volt táncos
nőt ugyanis többször vitték be a Rókus- 
kórházba, miután különböző lokálokban 
súlyos alkoholmérgezést szenvedett és nbgy 
botrányokat inszcenált. Kovács Lilit, mi
után leugrott a József-köruti ház harmadik 
emeletéről, férje, dr. Dobay operálta meg a 
Rókusbán.

A műtét után már nyilvánvaló volt, 
hogy a táncosnő nem épülhet fel . . .
A megdöbbentő öngyilkosság okáról kü

lönböző verziók kerültek a nyilvánosság 
elé. A Hétfői Napló munkatársa vasárnap 
délután beszélt Vajda Károly énekművész
szel, aki ebben a kérdésben a legkomne- 
tensebb. Kovács Lili évek óta szerelmes 
volt belé.

Kovács Lili 
utolsó éjszakája nagy részét Is Vajdá

val töltötte.
A Némef-utca 45. számú házban lakik az 
énekes, aki jelenleg a LuÁdcí-kertben lévő 
Tarjdn-bárban top fel, Magas, vállas fiatal,

mint vezetőt. Á sztrájkőrségek feladata, hogy 
távoltartsák a munkásságtól a zavargásokra 
izgató kommunista agitátorokat.

A
halAaiank ■itaaltáaávo a wnrifirl Mflna- UUUMlUMUw a Tvuuuri WajHi- 
tokat, továbbá a nemzeti őrséget készenlétbe 
helyezték. Azonkívül

a Knlritatna aocrXrlM.a miuui vuaviittya aC^curcuuuri van*
patok Is támogatják majd.

A rendőrség minden eshetőségre készen áll 
s még a

gáztámadásokhoz szükséges előkészüle
teket Is megtette.

Gonuan, a textllmunkások uniójának el
nöke, aki átvette a sztrájk vezet őség irányítá

fekete férfi. Csak munkatársunktól értesült 
arról, hogy nz éjszaka meghalt volt szerel
mese. Nem mutat különös megdöbbenést, 
bár bizonyos, hogy mélyen érinti a halál
eset. Kérésünkre igy mondja el a viharos 
szerelem történetét:

— Évekkel ezelőtt a Kék egér mulató
ban, ahol akkor mindketten felléptünk, is
merkedtem meg Kovács Lilivel. Barátsá
gunkat csak az zavarta meg, hogy

Liliké szenvedéllyel ivott,
én pedig nem tudom elviselni az alkoholt. 
Hónapokkal ezelőtt Athénbe utaztam és 
csak akkor tértem vissza, amikor kitűnő 
szerződésre volt kilátásom. Amikor Pestre 
értem, megtudtam, hogy Kovács Lili férj
hez ment dr. Dobayhoz. Nem akartam foly
tatni vele az ismeretséget,

ő azonban valóságai üldözött és öngyil
kossággal fenyegetett.

Végre újra felújítottuk a kapcsolatokat, 
miután Lili megígérte, hogy nem iszik 
többé. Néhány napig be is tartotta esküjét. 
Egy nappal az öngyilkosság előtt azonban 
éjszaka megjelent férjével a bárban, ahol 
én fellépek,

borzalmasan leitta magát és olyan 
hangos botrányt rendezett, hogy erő

szakkal kellett elvinni.

Haragudtam rá azért és nem mentem fel 
hozzá. Másnap, vagyis pénteken éjjel értem 
jött a lokálba, de a személyzet, emlékezve 
az előző esti botrányra,

nem engedte be.
Egjr taxiban várt rám hajnalig a kapu előtt, 

sát, felhívást Intézett a volt frouffrarcosok- 
hoz, s abban arra kéri a frontharcosok kü
lönböző szervezeteit, hogy erkMcsI támoga
tásban részesítsék a sztrájkotokat,

Roosevelt elnök minden idejét igénybe vette 
a közvetítés, amely azonban, mint látható, 
nem járt sikerrel. Az elnök szombaton dél
után a szokásos sajtókonferenciát, amelyet a 
Fehér Házban szoktak megtartani, lemon
dotta s ezt az Intézkedését azzal Indokolta, 
hogy

minden idejét igénybe veszi a közvetítés 
a munkaadók és munkások között s Igy a 
sajtókonferencián nem lehet jelen.

Mikor kijöttem, láttam rajta, hogy ittas. 
El akartam vinni egy ferencvárosi vendég
lőbe, ahol reméltem, hogy megtalálom 
dr. Dobayt és átadhatom neki az asszonyt. 
A férjet nem találtuk és a taxiban heves 
jelenetek után

Lili valami pasztillát veti be.
Nagynehezen elvettem tőle az orvosságos 
dobozt, amelyre ez volt rányomtatva: Ideá
lis hashajtó. Később elváltani tőle és haza
mentem. Féltem azonban, hogy mégis mé
reg volt az orvosságos dobozban, és a sofőr
nek meghagytam, hogyha rosszul lesz Lili, 
azonnal vigye a Rókusba.

Elhatároztam, hogy szakitok vele, 
mert nem tud leszokni az alkoholról. Fél
óra múlva feljött lakásomra a sofőr, azzal, 
hogy a művésznő rosszul lett és 

megfeketedett arccal bevitte a Rókusba.
Elrohantam és kiderült, hogy az egész üze
net hazugság volt, Lili a Miénk kávéházban 
konyakozott. Végleg megelégeltem a dolgot 
és hazamentem. Másnap reggel értesültem 
az öngyilkosságról...

Kovács Lili mielőtt leugrott az emeletről, 
bucsulevelet irt Vajda Károlynak. Ebben 
azt Írja, hogy

még mindig szereti és miatta hal meg.
Ezekután biztosra vehető, hogy azért lett 
öngyilkos a táncosnő, mert végzetes alkohol
szenvedélye miatt szakítani akart vele volt 
szerelmese.

Vajdával való beszélgetés során még egy 
rendkívül érdekes és feltűnő dologról érte
sültünk: Vajda előtt a Rókus-kórházbau.
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1 Az tlső rejtvény megfejtése
Vasárnap este dr. Dobay Ernő orvos meg

bízásából megjelent a Hétfői Napló szer
kesztőségében az orvosnak egy barátja és 
kö^ilte velünk, hogy

nem fcáel meg a vatóaágnak az ■ hir, 
hogy Dobay feleségül y«tte Széchenyi 

IJIIi,

dr. Dobay Ernő kijelentette, hogy Ő 
nem volt férje, eaak vőlegénye Kováé* 

Lilinek.

Itt kivágni I

a mikor nz énekes meg akarta látogatni az 
öngyilkos táncosnőt, dr. Dobognak egy kol
légája azt mondta, hogy

az orvos csupán vőlegénye volt a táncos
nőnek.

Eckhardt megint ellenzéki 
beszédet mondott

A választójogról beszéli vasárnap
f Szekszárd, szeptember 2.

(A Hétfői Napló titdé.sltójdnalt t ele fonj elitn- 
féxe.) A Független Klifiardapá/t vasárnap dél
előtt szervozö gyűlést tartott amelyen megjelenít 
Eckliardt Tibor több országgyűlési képviselő ki- 
.sé rétében.

A nagygyűlésen hosszabb beszédet mondott 
Eckliardt Tibor ós elsősorban gazdasági kérdé-

................... ” hangon kifogásolta a 
'........ * “ * “1 n

hogy ők tényleg készítettek választójogi 
teavezetet,

választójogi törvény elkészítése a

dt
sekről beszélt. Erélyes hangon kifogásolt) 
kormány vámvédelml politikájúi, követelte 
rendszerváltozást.

Reátért n választójogra is. Elsősorban 
hangsúlyozta, hogy nem ígéretekre, hanem

tényleg választói jogra van szüksége n ma
gyar népnek

és pedig titkos választói jogra, mert a nyílt vá- 
lasztójoál rendszer Immár tarthatatlan.

Beszélt ezután arról,

azt

azonban a , „
kormány feladata és nekik mint ellenzéknek, a 
bíráló szerep jut.

— A thkos választójogot mondotta, — még 
ebben nz évben beterjesztik, de azért 

a harc nincs befejezve a kormány ellen 
és mindenesetre a titkos szavazási rendszer 
mellett a visszaélések megszüntetését és becsü
letes választási eljárást követeljük.

Az egybegyült közönség kissé különös érzéssel 
hallgatta Eckhardt Tibor ellenzéki fejtegetéseit, 
bár a gyűlést semmi sem zavarta meg.

kást Öntött el a felhőszakadás követ
keztében felgyülemlett viz.

A Zách-utcán végig egyetlenegy olyan lakás 
sem volt, amely szárazon maradt volna. A 
baraktelep lakói óvatosságból már a kora 
délelőtti órákban kipakolták a szekrénye
ket és az ágyneműt.

A féltett holmijaikat a szekrények te
tején és a padlásokon helyezték el.

Délután négy órpkor még mindig nem 
mull el a veszély, egyre jobban emelkedett 
a viz, a telep gondnoki irodájából

derékig érő vízben lehetett csak a vil
lamosállomást megközelíteni.

Ennek a közelében volt ugyanis a legkriti
kusabb a helyzet, mert ez a hely egy méter 
kilencven centiméterre! fekszik alacsonyab
ban, mint a szomszédos tenyészállatvásár 
telepe. A telep lakói már attól tartottak,

hogy a házak, — amelyeknek jórésze a há
borúban épült rozoga fabarak, — össze
omlanak, amikor elállt az eső és 

funkcionálni kezdtek a csatornák.
A viz apadni kezdett, azonban az éjszakát 
a telep lakóinak jórésze, mintegy 

nyolcszáz-czcr ember nem tölthette sa
ját lakásában.

Ma délelőtt bizottság száll ki a telepre an
nak megállapítása végett, miképpen le
hetne jövőben elkerülni a hasonló helyze
tet és mekkora kárt okozott a vasárnapi 
árvíz.

A főváros más pontjain is dolgot adott 
a tűzoltóknak a felhőszakadás:

a Dagály-utcai rendőri lakótelepen, Zuglóban 
és a Hernád-utca környékén öntött el több 
pincét a viz, a Gázgyár közelében pedig a 
beázott villamosvasúti vezeték rövidzárlatot 
okozott.

DAfiVIláínilAlffA* bármilyen értékpapírt
kényszer- «s hadftCl- 

csönt n&pl áron vásárol Barna-bank, VM Nádor- 
etca 26. Tőzsdével szemben. Telefon: US-16, 104-67

Vasárnap bombák 
robbantak Szófiában

A volt hadügyminiszter és államtitkára lakásán robbantottak

Sziámi „rendjeleket" osztogat
Budapesten két szélhámos

Szófia, szejftember 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefón

jelentése.) Vasárnap reggel három óra táj
ban

Mulatságos hadjárat hiú emberek ellen

két bomba robbant fel
Bakadjleff tábornok volt hadügyminiszter

A sziámi király, aki Budapesten olyan jól 
érezte magát és jelenleg Párisban szórakozik 
husztagu kíséretével együtt, nem is sejti, hogy 
Budapesten még mindig „szerepel".

Szereplése bár egyelőre még néni foglalkoz
tál ju a rcndörkcge.1, de olyan körülmények kö
zölt történik, hogy kétséglelcníll néhány nap 
múlva s bán ügyi hatóságok is kénytelenek 
lesznek az Üggyel fürödni.

Az történt ugyanis, hogy néhány ügyes szél
hámos klhaiznáita azt n hiedelmet, hogy

a sziámi király kitüntetéseket osztogat 
és „sziámi királyi Írásokat" mutogatva, ame
lyek természetesen hamisítványok, sorra kere
sik föl azokat a szórakozóhelyeket és kereske
dőket, ahöl Prajadhtpok király őfelsége vagy 
felesége jártuk.

Az egyik szélhámos egv alacsony, mongol- 
képű fiatalember, nki „nem tud magyarul", a 
másik pedig magas, fekelrbajuszos, jól öltö
zött férfi. Azzal állítanak be az egyes keres
kedőkhöz. hogy

cl Intlnánuk Inlésrl egy sziámi klliintctést, 
megfelelő tlaztclefdlj ellenében.

így igyekeznek’ hiú és hiszékeny embereket 
lépro csalni.

Igen érdekes, hogy ennek a szélhámosság
nak egy tréfa volt az elindítója. A tréfát az 
egyik budai vendéglő személyzete csinálta a 
vendéglő üzletvezetőjével.

A vendéglőben ugyanis ■ megfordult a sziámi 
király és udvartartása és amikor a sziámiak 
elutaztak, vásároltak egy exotikus kitüntetést, 
piros bársonytokba tették, Sziám színeiből 
összeállított selyemszalagra fűzték, pergament- 
papirosra ákombákomokat írtak és

nagy Ünnepség keretében adták át az űz’ 
letvezetőnek azzal, hogy a sziámi király

tól kapta a kitűnő ellátásért.
Az üzletvezető beugrott a tréfának a sze

mélyzet nagy mulatságára, sőt városszerte me
sélte, hogy őt a sziámi király kitüntette.

egész, 
is, aki 
király

Később kiderült, hogy trffu volt az 
.Ezt n tréfát hallotta,az a két szélhámos 
az ötletet kihasználva, árusítja a sziámi 
„kitüntetéseit".

és Marlnkoffér tábornok volt államtitkár 
házának kertjében. A robbanás nem oko
zott károkat. Ugy látszik 

rémületkeltésről van szó
és a merénylők nem akartak kárt okozni. 
A két tábornok a robbanás Idején nem tar
tózkodott a fővárosban.

Megdöbbentő családi drámára 
derült világosság egy fiatal házaspár perében 
Az öngyilkos vőlegény, az eltűnt menyasszony, a pereskedő férj

Egy fiatal pesti házas
pár perében hirdetett 
most ítéletet a törvény
szék: az asszonyt 
tásdijkövetelésével 
utasította. Ebből a 
bői

tragikus hátterű 
családi dráma

tar- 
el- 

per-

j

Vasárnap újból pusztító 
árvíz öntötte el 
az üupuszta-telepet

Ezar amber maradt fedél nélkUI éjszakára
A vasárnapi felhőszakadás ebben az év

ii. n már másodszor idézett elő nagy ár- 
' izet a X. kerületi .1 típus:to-lclepcn. Dél-

Az elegáns iárfi 
megjelenésének Vökéi- 
léke a sima, Üde és

ménytelenül szerette Welder Honát.
Két hete kerestek-kutattak mindenütt az 

eltűnt urileúny utón, amikor megtudták, 
hogy Welder Ilona egyik vidéken lakó ba
rátnőjénél tartózkodik. A fiatal leány sú
lyos betegen került vissza nemsokára a szü
lői házba:

nem sokkal azután, hogy megszökött 
szüleitől, barátnője lakásán megmér ■ 

gezte magát.
Hosszas és gondos ápolással sikerült csak 
megmenteni az életnek a leányt. Welder 
Ilona azért akart meghalni, mert szégyelte 
meggondolatlanságát, a soffőrrel való kap
csolatát. A leányt felépülése után szülei kül
földre küldték.

Két év után a leány hazatért szülei há
zába s nemsokára férjhezment. Welder 
Mátyás egyik gyáros barátjának fiatal tiszt
viselője, Kovács Péter vette feleségül a 
leányt.

A fiatal férj mitsem tudott a leány 
múltjáról s a dráma eseményeiről.

A fiatalok nászúira indultak, azután vissza
tértek Budapestre és egy régi ismerőssel 
történt véletlen találkozás után mindent 
megtudott a feleségéről. A fiatal férj ezek 
után otthagyta az asszonyt, aki nótáriusért 
pert indított ellene.

A törvényszékre került az asszony külö
nös tartÓ3pcre s a tárgyaláson minden kidé- 
rült a fiatalasszony múltjáról. A törvény
szék ugy Ítélkezett, hogy

az asszonyt tartásdljkövctelésével eluta
sította,

mert a férj jogos okból hagyta ott. Az ité« 
let indokolása megállapítja, ha a feleség 
személyéhez tarlozó lényeges körülményt 
elhallgat férje előtt, ez komoly okot ad 
arra, hogy a megtévesztett házastárs válók 
pert indíthasson s elhagyhasa feleségét. Eb
ijén az esetben is ez történt s ezért kellett 
elutasitani az asszonyt követelésével.

bontakozik ki.
Welder Mátyás vállalati főtisztviselő 

nya: az alig 20 esztendős Ilona
váratlanul eltűnt szülei házából

— Így kezdődött a tragikus történet. A 
lök még fel sem ocsúdtak első kétségbe
esésükből, amikor hűvösvölgyi villájuk 
kertjében leányuk szobájának ablaka alatt

egy fiatal férfi feküdt holtan átlőtt 
fejjel.

A rendőri nyomozás rövidesen megállapí
totta, hogy a leány eltűnése és a fiatalem
ber öngyilkossága között milyen összefüg
gés van:

A vállalatnál, amelynek Welder Mátyás 
főtisztviselője, uj soffőr jelentkezett szolgá
lattételre. Pár nap múlva mindenki tudta 
az uj soffÖrről: Nagy Péterről, hogy a bé
csi műegyetem harmadféléves hallgatója 
volt, mielőtt a vállalat szolgálatába lépett. 
Nemsokára nzonban egyebet is tudtak a 
vállalatnál: Nagy Péter

hevesen udvarol Welder Mátyás leányá
nak

és csaknem mindennap találkozik vele. Hó
napok múltak el, amikor az apa fülébe is 
eljutott ez a furcsa hir. Welder Mátyás 
azonban már nem vonhatta felelősségre 
leányát: Welder Ilona megtudta, hogy apja 
felvilágosilást követel tőle s

a ettől való félelmében eltűnt Budapest
ről

Másnap történt, hogy Nagy Péter soffőr 
Weldérék villájának kertjében főbelőtte 
magát s lakásán talált búcsúleveléből ki
derült, hogy azért ment a halálba, mert re-

leá-

szü-

előtt tizenegy órakor kezdett el esni az cső, 
tizenkét óra tájban már a Zách-utcával ha
táros Aupuszfa-tejcp lakói rémülten jelen
tették a lakótelep gondnokának, Ferró Já
nosnak, hogy

a csatornákban visszafelé folyik a víz 
és lm az cső nem áll cl, menthetetlenül 

elárasztja a lakásokat.
A gondnok nyomban értesítette a tűzoltó
ságot és a kerületi mérnöki hivatalt, rö* 

tűzoltóság köz* 
a mentési műn

azonban hiába

Scala-Metro Filmpalota ünnepélyes megnyitó szept. 5

léke a sima, üde 
épolt arcbőr

llnrctvétkoznon 
víz, \xuppnn óm

— fi etet n ól ktll

Kapható minden szaküzlotben éa a készítenél 
dr.llotoMrvegyéMBzakÜJmóbeu Teréz-krt 8

/ Eporcsistta

tdkélotoa, gyora borotva
krémmel. Hogy n minőséget 
kipróbálhassa v 0 g y e n U4 
üli. próbadobozt, ezt is visz- 
azatérttjük eredeti doboz vé
telnél. Eredeti doboz 1' 1.50
Az r??dmér;y mcgTo^ja önt 
lépni. Megb zható, gyors és 

olcsó

viddel ezután kivonult a 
ponti őrsége és megkezdték 
hálátokat.

A szakadó záporesőben 
volt minden erőfeszítés, a víz szintje egyre 
emelkedett.

Délután három órára már kétszáz la-

;Vf Jw
,.v

i tSPAJTASA 0.
OSÜLLIVi

‘■ir ,

luki.no


Budapest, 1034 szeptember 3. HÉTFŐI NAPLÓ 3

Heppes ügyészt 
felfüggesztették 
működésétől

Ma döntő kihallgatások lesznek 
a súlyosan gyanúsított ügyész ügyében

A budapesti királyi 
ügyészségen ma reggel 
igen fontos kihallgatá
sok kezdődnek abban a 
feltűnő ügyben, amely
nek

középpontjában 
dr. Heppes Ferenc 
pestvldék! királyi

ügyész áll.
Heppes Ferenc tiz nap előtt egy kispesti 

,vendéglőben kölcsönt fogadott el olyan 
személytől, aki feljelentőként szerepelt az 
ügyész előtt egy kisebb bűnügyben. A ven
déglői kölcsönügyletbe detektívek léptek 
közbe, akik Heppes ügyésszel és a társasá
gában lévő férfiakkal a kispesti kapitány
ságra siettek, ahol megkezdődtek a kihall
gatások.

A furcsa kölcsönügyletből 
bűnügyi és fegyelmi eljárás lett.

'A fegyelmi ügyben két nap előtt érdekes 
fordulat történt: a főügyészség hivatalosan 
értesítette a nyári szabadságán lévő Heppes 
Ferenc ügyészt, hogy

amíg a fegyelmi hatóság nem Ítélkezik 
az ügyben, működésétől felfüggesztik.

Heppes Ferenc szombaton megjelent a pest
vidéki ügyészségen lévő hivatali helyiségé
ben, az ottlévő holmijait összecsomagolta 
s lakására vitette.

Heppes ügyében megindult bűnvádi eljá
rás referense: Bary Zoltán dr. budapesti ki
rályi ügyész a fegyelmi eljárástól függetle
nül folytatja a maga vizsgálatát. Eddig azon
ban még nem történt döntés, hogy tulajdon
képpen mi történik ebben az ügyben: mi
lyen cimen és kik ellen folytatják le az el
járást. Mindez ma délutánig már el fog 
dőlni:

ma reggel olyan jelentős kihallgatások 
kezdődnek, amelyek döntést hoznak.

Bary Zoltán dr. ügyész vasárnap is benn
tartózkodott hivatali helyiségében, tanulmá
nyozta az ügy iratait s a ma kezdődő ki
hallgatásokról intézkedett.

Elsőnek magát dr. Heppes Ferencet

fogja kihallgatni az ügyész, 
utána dr. Székely Dezső ügyvédet, aki Hep-

Gyanús olasz valutacsekkek 
miatt őrizetbe vett a rendőrség 

két budapesti fiatalembert
Két csekket akartak beváltani, amelyekről kiderült, hogy 
ismeretlen zsebmetszők lopták egy bolognai kereskedőtől

A főkapitányság in
tellektuális osztályán 
két budapesti fiatalem
ber csekk-kalandja kö
rül indult nyomozás, 
amelynek során élénk 
levél- és táviratváltás 
folyik a magyar és 
olasz rendőrhatóságok

között.
Az ügyészség valutakirendeltségének 

egyik bizalmas nyomozása indította el az 
ügyet. Néhány héttel ezelőtt a valutadetek- 
tivek olyan értesülést szereztek, hogy

két budapesti fiatalember állítólag gya
nús valutamanipulációkkal foglalkozik. 

A valutarendőrség nyomozni kezdett és a 
szálak Pick Adolf huszonhatéves és Hoff
mann Rezső harminckétéves tisztviselők 
felé vezettek. A detektívek néhány napig 
tartó megfigyelés után megállapították, 
hogy Pick és Hoffmann az Olasz Nemzeti 
Bankra kiállított, két darab egyenként 
négyezer lírára szóló csekket akar bevál
tani Budapesten. Mindkettőjüket elfogták 
és előállították.

A valutaügyészségen rövidesen kiderült, 
nincs szó valutaüzérkedésről, a csekke

ket azonban gyanúsnak tartották
Pick és Hoffmann a főkapitányságra ke

rültek, itt kihallgatásuk során kijelentették, 
hogy semmiféle büntetendő cselekményt nem 
követtek el, a két csekk jogos tulajdonuk. 

pes társaságában volt jelen a kispesti ven
déglőben, azután a kölcsönügy három 'sze
replőjét és szemtanúját szólítja maga elé] 
Bary dr.

A mai kihallgatások, szembesítések Igen 
érdekesek és izgalmasak lesznek.

A vizsgálatot vezető ügyész előtt ma pereg 
le az egész kölcsönügylet a maga valóságá
ban. Az eddigi vallomásokból ugyanis a 
legellentétesebben bontakozott ki a kölcsön
ügylet története. Ezért vált szükségessé az 
ügy összes szereplőinek részletes kihallga
tása, amely után az ügyészség vezetője dönt, 
a büngy sorsáról.

A rendőrség hamarjában, nem tudta tisz
tázni a csekkek dolgát és ezért Picket és 
Hoffmannt átadta a tolonejháznak, közben 
pedig nyomban

megkeresést küldött az olasz rendőr
ségnek,

közölte a történteket és érdeklődött, mit 
tudnak a csekkekről.

Jóidéig tartott, amig az olasz hatóságok 
nyomoztak és ezalatt a két fiatalembert el- 
bocsájtották a toloncházból.

Most azután
megérkezett Olaszországból az értesítés.
Az olasz rendőrség megállapítása szerint 

a két csekk gyanús utón került Hoffmannék 
kezére. Néhány héttel ezelőtt egy bolognai 
nagykereskedő tárcáját ismeretlen zsebmet
szők ellopták,

a tárcában két bianco csekk volt, azon
kívül háromezer lira készpénz.

Ezt a két csekket akarták beváltani Buda
pesten Hoffmannék. Azt nem lehetett meg
állapítani, ki volt az, aki a bianco csekke
ket négy-négyezer lírára kitöltötte.

Az olaszországi jelentés után a budapesti 
fiatalembereket újra

előállították a főkapitányságra,
hogy részletesen kihallgassák. Hoffmann 
Rezső megint csak azt hangoztatta, hogy 
semmi bűnt nem követett el. A csekkeket 
ismeretlen embertől vásárolta készpénzért:

.— Én csak szolgálatot tettem a magyar

”“'0i
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közgazdaságnak — mondotta •—, amikor 
valutát hoztam be az országba.

A rendőrség természetesen nem veszi 
százszázalékos igazságnak ezt a „közgazda
sági szolgálatról" szóló kijelentést, a fiatal
embereket egyelőre őrizetben tartja és to
vább kutatja, milyen kalandos uton-módon 
jutottak hozzájuk a valutacsekkek.

Újabb eső, 
zivatar

A Meteorológiai Inté
zet jelenti: Németország 
északi felében súlyos 
viharzóna fejlődött ki.

A Földközi-tengeren is újabb eső- *s vihar
terület keletkezett. Hazánkban szintén
élénkebb lett a szél és az ország minden 
részében volt eső. Budapesten vasárnap 
délben a hőmérséklet 16 C. A tengerszintre 
átszámított légnyomás 752 mm, mérsékel
ten süllyedő irányzatú.

Várható időjárás a kővetkező 24 órára: 
Élénk szél, sok helyen újabb eső és 
zivatar. A hőmérsúklet valószínűleg 

emelkedik.

Iskolai ruhák
Fia matrózöliönv 10 50

bélelve, szép kivitelben, 4. m. 8 évesnek IViWV 
(Számonkénti áremelkedés 1.—)

Flu snorföltöny
sima vagy golfnadrággal. Jé Iskolásainak-« A 
ben 0. sz. 8 évesnek (4-1.60) “■

Mintás szövetjoppe
elsőrangú kivitelben, szép színekben, 5. sa. E OA 
8 évesnok (-J-6O t).............. ................ ...........

Tlroli nadrág 3 7O
erős fnsztiánból, 6. sz. 8 évesnek (4-80 I) ■ V

Sötétkék boykabát
vastagon bélelve, bársony gallérral, 66. sz.« il Kft 
8 évesnek (4-1.-)................-.............. ■

Leány matrözruha
sötétkék seviotból, végig Mlelve, 66.

Barchett, csikós és fehér vászon
blúzok nagy választékban.

Gyermek kötöttkabát
8 évesnok (4-80 I).................- — — — —

Villámzárai flu szvetter
minden színben, 8 évesnek, (4-»O I)-------

Flu kötöltszvelter
több színben, 8 évesnek (4-80 n------------

Iskola kötöttpullover
mintás, 6 évesnek, (4-80 —

Intézeti kötöttkabát
jé minőség, 8 évesnek (4-80 I)— — —. _

Matrózgallér-garniíura
bélés nélkül, sötétkék 1JI6, fehér M — —

bélelt, sötétkék 1.68, fehér.. — _ _ —

Iskolaszerek
1 drb 80 lapos pepltafbzet. . . —.22
7 drb fővárosi elemi iskolai Irka
Z drb tollszár _ . . . . . . . . . .  _
1Z drb tollhegy futókban. . .
1 nagy üveg anthracen-tlnta
3 drb színes pasztellirón fában 
1Z drb színes pasztellkréta
1 drb ceruzohegyezö......
2 drb nagy radlrguml ...
8 drb negyedlves rajzlap
1 üveg tus . . . . . . . . . . . . .
Z00 darab rajzszeg . . . . . ___
2 drb vonalzö, 30 és 40 cm-es
1 drb háromszög. . . . . . . . . . . . . . . . . -.22
4 Ív kékpapír és 8 drb címke —.22

1 űrö légzáras tolltartó
1 drb feles vonalzó . . . . . . . .
ÍZ drb gombfesték, unlettún
1 drb palatábla 
100 lapos pepitafUzet
1 drb rajztábla
1 drb rajztáblatartó
1 drb rézkörzö ... .. . . . . . . .
1 drb rajztömb betéttel,1/. íves

Légzáras tolltartó felszerelve
1 drb tollszár 1 drb írón
2 drb tollhegy 1 drb radír
1 drb hegyező összesen a .88

Gyermek-fehérnemű
Fíulng 2 fi0

finom rayé-pnpllnbél, 28. sz., 8 évesnek „ • •VV
(számonkénti áremelkedés —.20 fillér)

Fluhálólng
erős mosott slfónbél, szép passpoldisssel, O Aft
28. ez., fl évesnek, (-j- -.20 f)._ „ J.HV

Fiú olsónadrűg
rayé-pnpllnból, 8 éreexei, ;;

Leányka tornanadrág
fekete klottból, 1. sz., (4-

Leányka tornabluz
jél mosható, ripszanyagból, 1. ss. (4- 20 0

Iskolai klottkötény
65. sz., 6 évesnek, (J----- .20 0— —. — —

Hosszuujju klottkötény
fehér gallérral, 60. as., (4- — .80 t) _ _

4.50
4.90
3.90
2.80
7.90
1.48
2.10

Iskolatáskák
Iskolatáska

zöld molinóból, bőrssljasatui, körfii varrta

Iskolatáska
erős novldából, bérssljazattal, körfii varrva

Iskolatáska
fekete lakkvászonból, erős kidolgozásban...

Iskolatáska
erős, préselt bőrből.. — — — — — — ..

I

1.20
1.50
2-50
4.50

ré-pupUnból, 6 évesnek, (4- —.16 f) _ 1 el 5

_ 1.20
1.80
1.98
3.90

Harisnyák, cipók
Patentharlsnva

Jé pamut minőség, 6 evesnek. H- —0

Makká natentharisnya
kiváló minőség. 6 évesnek, (4- —.8 f) _

Mogasszáru harisnya
oérnaflór minőség, 8 évesnek, (-f- —.10 fi

Oves harlsnyalartö
színes klottból ........... .

Magasszáru cipő
kapcsos fin-, vagy ff)zés leányka, barna vagy fekete 
bor bőr bői

___ 27—80_______ 81—86 38-40

-.20 f)...

—.58
1.08
1.46

.78

......... .......................................... - —■ >■■■'>,
15 pengőn felüli megrendeléseket portómentesen szállítunk. 

Rendelésnél kérjük a gyermek életkorát közölni.

7.90 9.80 11.90
Duolotalpu sportcipő

bőrbélésael, Jó strapaminőség
11—M

11.80 13.50
38-40
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Bőröndöt lopott a Keletin 
két elzülött úri fin

Fériiruhát 40 pengőért
mérték után divatos ősz’ szöveteimből készítek 
LÁSZLÓ urtszabéság, Erzsébet-körut 1. I. em.

Tettenórfék, elfogták és letartóztatták őket
kéí flAlatetuber elemeit egy böröndtft és 

futva Igyekezett a kijárat felé.
. í. _ ....iil. z.. .*

'A rendőrségre sok panasz érkezett mostaná
ban, hogy a Ki/eh pályaudvar indulási oldalán --- - — -----
tolvajok dolgozriíüc:- letlopMinak^l imtuliirn , '* doUHÍVek ówreveUék s dolgot és iildözöbs 
várakozó .vonatokra és báröudáket lopriik. A — ~~ - "" "
detektívek p ír nappal ezelőtt elfogtak egy zül
lött joghallgatót, ö volt az egyik bőröndtől vaj.

A fiatalember elfogatási! után egy darabig 
szüneteltek a lopások, néhány nap óta azonban 
megint sok panasz érkezett, a többi közölt

ellopták u pályaudvaron gróf Apponyi
Gyftrgyná böröndjél

és külföldi vendégek is szerepellek
listáján.

A detektívek most már fokozottabban tlgyel- 
ték a pályaudvart. Vasárnap reggel az egyik vo
naton megint lopás történt:

kóro* ultak

vették őket. Pár percig tarló Hajsza után mind 
ifi keitől elfogták’ és elöálIttoHólc a főkapitány
sápra.

Az egyik börtírtrltolvnj ifj. Vargha Rezső okle
veles tanító volt, a másik Kant István 22 éves 
magántisztviselő.

Mind a kelten jócsaládból származnak,
Vargha egy vidéki földbirtokos fia, Kont pedig 
Czillér Antal építési Vállalkozó mostohafla, akit 
azonbsn kitagadtak, 
vered olt.

A lopáson fogott 
tattfik és átadták az

a hölgy rálépett Berta Rezső — tyúk
szemére.

A szokásos „pardon" és „kérem, nagysád" 
után elintéződött a dolog, de harmadnap 
Bertának fájni kezdett a lába. Nem törődött 
sokat a dologgal, azt hitte, hogy csak tyúk
szeme sajog, de .amikor néhány nap múlva 
fájdalmai erősbödtek, orvoshoz ment.

Az orvos vémiérgezést állapított meg és 
sürgős amplitúdót ajánlott,

hogy Berta ballábának hüvelykujját leope
rálják.

Az operáció meg is történt, azonban a 
vérmérgezés továbbterjedt és Bertának bal
lába fejét le kellett vágni.

Az ilyen tragikus véletlen folytán megbé
nult ember feljelentést tett a főkapitánysá
gon, hogy nyomozzák ki,

ki volt az a hölgy,
aki a szerencsétlenséget előidézte.

elzüllött urifiukat letartóz- 
ügyészségnek.

jr

Ovadéksíkkasztásért feljelen
tették báró Diószeghy Dezső 
politikai pártjának vezérkarát

Hogyan szerződtetett alkalmazottakat 
az Egyesült Legitimista-Fasiszta Párt

Béró Born Frigyes 
földbirtokost Andrássy-uti 

villája előtt invitáltakét pincér

Feltűnést keltő följelentés futóit be tegnap 
a budapesti főkapitányságra. Locsmándy Jó- 
zsefné, született fírener Szilvái, Breuer Szilárd
nak, n rövid idővel ezelőtt elhunyt tűzoltó- 
főparancsnoknak uz unokája,

kauclóslkkaszlásért följelentést telt 
Egyesült Legitimista Fasiszta Párt országos 

vezérsége ellen.
A párt, amelynek elnöke dr. báró Diószeghy 
Dezső ügyvéd. Igazgatója pedig Nemes Somogyi 
János, néhány hónappal ezelőtt titkárnőnek, 
valamint gép- és gyorsirónőnek szerződtették 
Locsmándynét havi 120 |>engő fizetéssel. Ki
kötötték azonban, hogy Locsmándynénak 

négyszáz pengő óvadékot kell fizetnie.
Locsmándy Józscfné el is foglalta állását, 

azonban hónapokig nem kapta meg fizetését.

Ezután azonnali hatállyal kilépett a párt al
kalmazottai közül és

erélyesen követelte,
hogy adják vissza neki a 400 pengő óvadékot. 
A pénz helyett azonban csupán ígéreteket ka
pott, szerződtetől fogadkoztak, hogy hamaro
san visszafizetik neki a pénzt. Miután hióba 
várt Locsmándy Józscfné 400 pengőjére, teg
nap ügyvédje, dr. Rajna Dezső kíséretében 
megjelent á budapesti főkapitányság intellek
tuális osztályán és följelentést tett a párt vc- 
zérségo ellen.

Értesülésünk szerint még
más hasonló följelentések is

érkeztek az Egyesült Legitimista Fasiszta 
vezérkara ellen.

Párt

■r

Hollandiába szökött a segélyegylet pénzével
Döme! Zoltán főiskolai hallgató

Hazajött, önként Jelentkezett, visszavonták a följelen
tést, <le hivatalból tovább folyik ellene az eljárás

Néhány hónappal ezelőtt nagy feltűnést kel
teit nz Állatorvosi Főiskola hallgatói segély
egyletének följelentése Döméi Zoltán, a fő
iskola hallgatója ellen. A följelentés szerint a 
fiatalember, aki a segélyegylclnek funkcioná
riusa volt,

feltört az egylet helyiségében egy lró ászt al- 
fiókot,

abból kivett egy takarékkönyvet, kiváltotta a 
rnjta lévő pénzt és azon Hollandiába utazóit.

Röviddel a följelentés megtétele utón Döméi 
visszaérkezett Budapestre,

megtérítette az egylet kárát és önként je
lentkezett

a . rendőrségen. Bár a segélyegylet ezekotán 
visszavonta a följelentést, hivatalból tovább 
folyt az eljárás a fiatalember ellen.

A büntetőtörvényszék Krayzell-tan&csa vonta 
felelősségre Döméi Zoltánt és

kétévi {egyházra
ítélte. Az elitéit fiatalember és védője, dr. Trayt- 
ler Endre fellebbezést jelentettek be az ítélet 
ellen. Másodfokon, a tábla Kec.vÁés-tanácsa 
holnap, kedden tárgyalja a megtévedt fiatal
ember bűnügyét.

följelentette támadóit, akiket holnap von 
felelősségre a bíró

Különös botrány tör
tént augusztus 18-án az 
Andrássy-ut 132. számú 
villa előtt.

A villát báró Born 
Frigyes földbirtokostól 
bérli az Erzsébetvárosi 
Polgári Kör, amely ott 
vendéglőt is rende-

zett be.
Born báró csak ____ _______ _

városban, ugy, hogy
a vendéglő személyzete öt nem Is Is

merte.
A kritikus napon egy idősebb ur állt 

meg a vendéglő előtt és botjával leütötte a 
helyiség elé kitett táblát, amely azt hirdeti, 
hogy ott zene és tánc is van. A pincérek 
nem ismerték fel az idősebb urban Born 
bárót, aki a vendéglő bérlője szerint azért 
dobta le a táblát, mert bántotta, hogy vil
lájába bárki bemehet táncolni. Újra 
akasztották a plakátot, a báró azonban

újra ledobta és összetépte.
A vendéglőnek két alkalmazottja, Koch

ritkán tartózkodik a fő-

ki-

Al-

fred föpincér és Krausz Zoltán pincér ét
kor

erőszakkal eltávolították a bárót
a helyiség elöl. Born Frigyes rendőrt hi
vott, hangos botrányt rendezett és a Szent 
István hetében zsúfolt helyiség vendégei kö
zött kereste támadóit.

Koch és Krausz kijelentették, hogy ők 
távolították el a vendéglő elől a bárót,

azt azonban tagadták, hogy inzultál- 
ták volna.

A báró azt állította, hogy nem a két pin
cér ütötte őt meg. A helyiség egyik békésen 
vacsorázó vendégét gyanúsította az inzul
tussal. Miután azonban Koch és Krausz 
határozottan állították, hogy ők tuszkolták 
ki a bárót, őket irta fel a rendőr.

Báró Born Frigyes
följelentést tett támadói ellen.

A gyorsított eljárás értelmében már bíró
ság elé is kerül az ügy. A budapesti bün
tető járásbíróságon .

holnap, kedden
vonja felelősségre dr. Gátay biró a két pin
cért, akik állítólag megütötték Bőm fri- 
gyes tóról. ___ / ,, . . . . .

• •

Orjön géni kezdett a rendőrségi 
fogdában a tolvaj házmesterné, 

aki veréssel kényszeritette lopásra leányait

AÍ-

utazott, a padláson

A rendőrség keres egy kövér hölgyet,
akinek a vigyázatlansága miatt le keltett vágni 
Berta Rezsá BESZKÁRT alkalmazott féllábát

A főkapitányság sérülési osztálya olyan I alkalmazott tette egy ismeretlen hölgy ellen, 
különös ügyben indított nyomozást, ami-1 ukit azznl vádol, bogy a nÖ vigyázatlansága 
lyenre aligha volt még példa. i

A följelentést Berta Rezső volt Beszkárt-

naponta 
JOSEFIN BAKER karmestere

folytán vesztette el bal lábát.
Berta Rezső két hónappal ezelőtt a fogas

kerekű villamostól utazott a Margithldon át 
egy 4-es jelzésű kocsin.

A kocsi zsúfolt ttolt és Berta, aki polgári
ruhában utazott, az egyik ülőhelyen helyet 
foglalt. A Margitszigeti megállónál fölszftllott 
a kocsira

egy erős testalkatú hölgy,
aki Berta előtt állva maradt, még pedig 
ugy, hogy jobbjával az álló utasok részére 
szolgáló fogantyúba kapaszkodott.

A Margithld megállójától elindulva, a vil- 
hunoakcx'si vezetője ugy kapcsolt az áramra, 
hogy a kocsi nagyot rántott az utasokon és 
ennek következtében

A Villám-utca 14. szá
mú ház padlásán soroza- 
os fosztogatások történ

tek. Hol az egyik, hol a 
másik lakó találta felfe- 
szitve padlását és onnan 
fehérnemű, bútorok és 
egyéb tárgyak tűntek el. 

Trödl Ottóné magán
zónő, amikor vidékre

......  ládában helyezte el érté
kes porcellánjai, dísztárgyai, szőnyegei és 
ruhaneműi egy részét is. Hazaérkezésekor meg
lepetten állapította meg, hogy

a ládákat felfesziteíték és több ezer pengő 
értékű holmiját ellopták.

Az uriasszony a főkapitányságra sietett és is
meretlen tettes ellen lopás cimén feljelentést 
tett. Azonnal detektívek mentek ki a helyszínre, 
akik megtudták, hogy Kiss Józsefné 42 eszten
dős házmesterné és leányai, a huszesztendös 
Katalin és 18 éves Zsuzsi

rendszeresen feljárnak a padlásra
a hajnali és a késő esti órákban, amikor a la
kóknak nem szabad a padláson tartózkodniok 
és onnan állandóan

nagyobb csomagokkal térnek vissza.
Elővették a házmester-családot és házkutatást 
tartottak náluk, A lopott holmik egyrészét tény
leg meg is találták a házmester lakásában. Ki
hallgatták a házmesternél, aki nyomban 

beismerte a padlásfosztogatásokat.
Teljesen megtörtön, könybéíábadt szemekkel 
adta elő, hogy alkoholszcnvedélye sodorta a 
biln útjára. A lopott holmikért kapott pénzen 
bort és likőröket vásárolt és azt mind clitta. 
Leányait

veréssel és veszekedéssel kényszeritette

rá, hogy résztvegyenek a lopásokban. A két 
leány kétségbeesve tárta fel rettenetes helyze
tét a rendőrségen, ahol Kiss Józsefné, valószí
nűleg alkohohnérgezés hatása alatt

dühüngenl kezdett a fogdában
ugy, hogy a rendőrorvos utasítására elme
gyógyintézetbe szállitották. Kiss Katalint és 
Zsuzsit letartóztatták és a Markó-utcai fog
házba kisérték.

FOHETIKUS

JOGI SZEMINÁRIUM
JÜhRlvtaégel Budopost. ■rssóbot-Mrot Itt. I.

— A MFTR „Erzsébet királyné" őszi társas- 
liajó-ufaz.íisal. 1. Társasutazás az Alduríára a 
gyönyörű Kazán-szoroson és Vaskapun át, 
szeptember 5—16-ig. Összköltség a hajón 88 
pengőtől. Lehetőség van várnai és konstan
tinápolyi kirándulásra is. 2. Filléres hajó 
Bécsbe és Pozsonyba szeptember 22-től szép* 
tember 25-ig. Egységes menetdlj oda-viswá 
12.80 pengő. Bécsbe két rendőrileg látlamozolt 
arckép elégséges. Fenti társasutazások vidékj 
résztvevői a MÁV vonalain a Budapestre való 
utazásokra kb. 33%-os menetkedvezményt 
kapnak a MFTR-től beszerezhető Igazolvány 
alapján. Ajánlatos a jegycKet mielőbb meg
vásárolni utazási irodánkban vagy a MFTR 
igazgatóságánál. (V., Mária Valéria u. 11.)

I

■sió. Boro’ényt Miklós: 
: ftiolndr Amnka

Arizona
uj műsorral, 
ötlettel, 
hangulattal 
szeptem
berben Is I

vezet
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Moór Artúr ügyvédet vasárnap 
elbocsátották a rendőrségről

Házkutatást tartottak a mágnások ügyvédjének 
Irodájában — Ma tovább folynak a kihallgatások 
„Ártatlan vagyok** — mondja a megvádolt ügyvéd

Vasárnap délután érdekes fordulat történt • • ’ A hatalmas hitbizományok és grófi vagyonok 
Moór Artúr ismert előkelő pesti ügyvéd bűn- kezeléséből sok differenciája támadt Moór Ar- ügyében: ... .. ... ..

dr. Moór Artúrt közel hutzonnégyórás ki- | 
hallgatás után elbocsátották a rendőrség
ről és ugyanekkor lakásán házkutatást tar

tottak a rendőrség emberei.
Moór Artúr ellen Sziluinyi Géza altábornagy 

özvegye néhány nappal ezelőtt dr. Székely Sán
dor István ügyvéd utján bűnvádi feljelentést 
tett. Sziluányiné panaszában elmondotta, hogy 
Moór Árthurra, aki vagyonkezelője volt, kétszáz
ezer schillinget bízott rá s Moór azt állította, 
hogy Szilvinyiné vagyonát bérházakra, ingatla
nokra helyezte ki,

de miután az altábornagy özvegye kétszáz
ezer schillinges vagyonáról elszámolást nem 

kapott, a rendőrséghez fordult.
Szombaton Moór Artúrt beidézték a rendőr
ségre. Késő éjszakáig tartott a kihallgatása és 
az ügyvéd az éjszakát is a rendőrségen töltötte.

Vasárnap a főkapitányság úgy intézkedett, 
hogy Moór ügyvédet újból részletesen kihall
gatja, de szükségesnek látszott magának Szilvi- 
nyi Gézánénak és hozzátartozóinak kihallgatása 
is. Vasárnap már kora délelőtt

a főkapitányság Ferenc Józscf-térl kapuján 
grófok, grófnők, kcntcsszek siettek be az 

épületbe:
az altábornagyné leánya, gróf Bolza Rudolfné, 
veje: Bolza Rudolf, Bolzdék gyermekei: Bolza 
Ilona grófnő és Bolza Géza gróf siettek a rend
őrségre, hogy valamennyien tanúvallomást te
gyenek. Nemsokára megjelent a hetvenéves 
Sziluinyi Gézáné is fiával, Sziluinyi Imrével, a 
bécsi egyetem professzorával együtt.

Moór Artúr vallomásával kezdődött a kihall
gatások sorozata.

— Sem hűtlen kezelést, sem okirathamisitást

túrnak és ezekből nem egy nagy per született. 
Beszéltünk vasárnap Sziluinyi Gézánéval is.

Az idős dáma az osztrák-magyar monarhia 
j egyik legendás karriert futott tábornokának 
I özvegye. A monarhia legnagyszerűbb katona
diplomatái között is emlegették a magyar ne
mesi családból származó Sziluinyi Gézát. Még 
a 900-as évek elején nevezték ki altábornagy- 
nak Sziluinyit, aki 1910-ben halt meg. Felesé
gén kiviil két árvát hagyott hátra: Sziluinyi 
Mariettát, aki később Bolza Rudolf felesége 

, lett és Sziluinyi Imrét, aki ma a bécsi műegye
tem professzora, özvegy Sziluinyi Gézánénak 
nem voltak anyagi gondjai Sziluinyi tábornagy 
halála után, mert édesapja, Mauthner-Markliof 
Gábor a monarhia egyik leghatalmasabb vagyonú

sem egyéb bűncselekményt nem követtem el, — 
mondotta erélyes, határozott hangon az ügyvéd. 
Be fogom mutatni Szllvinyiné sajátkezű feljegy
zéseit, amelyekkel számomra igazolta, hogy

az utolsó fillérig elszámoltam 
rámblzott vagyonával.

Az ügyvéd kihallgatása után Sziluinyi altábor
nagy özvegyét szólították be a szobába.

— Moór Artúr dr. még 1927-ben vállalkozott 
kétszázezer schillinget reprezentáló vagyonom 
kihelyezésére, én azonban ezekből a kihelyezett 
összegekből a mai napig töredékeket is alig lát
tam. Részletes elszámolást nem kaptam, nem 
tudok jól magyarul s igy történhetett, hogy mi
után

vakon megbíztam Moór Artúrban, 
mindent aláirtani, amit csak kért.

Az altábornagy özvegyét és Moór Artúrt dél
ben szembesítették. Drámai külsőségek között 
folyt le a szembesítés, Sziluinyiné tört magyar
sággal jelentette ki:

— Följelentésemet fenntartom, Moór Artúrt 
felelőssé teszem!

— Teljesen ártatlan vagyok mindabban, ami
vel itt gyanúsítanak s ártatlanságom bizonyítani 
is tudom! — válaszolta az ügyvéd.

Ezután a gróf BoZza-család tagjai, majd 
könyvszakértők tettek vallomást.

Kora délután, egészen rövid ebédszünet után, 
tovább folytak az izgalmas kihallgatások Bodó 
Elek rendőrkapitány szobájában. Az esti órákba 
nyúltak a kihallgatások és amikor a jegyző
könyveket lezárták,

Moór Artúrt elbocsátották a főkapitányság 
épületéből, ahol huszonnégy órát töltött. 

Ugyanekkor azonban intézkedett a rendőrség, 
hogy Moór Artúr Vécsey-utcai irodájába detek
tívek menjenek ki és tartsanak házkutatást. 
Egész sereg detektív sietett ki az ügyvéd elő
kelőén berendezett irodájába, ahol

kötegszámra vizsgáltak át iratokat, feljegy
zéseket éa vfttek be a rendőrségre.

Moór Artúr kihallgatását ma, hétfőn reggel 
folytatják és ugyancsak mára egész sereg elő
kelő tanul idézett be a rendőrség a bonyolult 
ügyben.

A Hétfői Napló munkatársa vasárnap beszélt 
a feltűnő bünügy szereplőivel és hozzátarto
zóival.

Akik jól ismerték Moór Artúrt, ezeket mon- 
dották róla:

— Moór Artúr grófi vagyonok és hitbizomá
nyok kezelésében szinte specializálta magát. 
Egy ideig Karafiáth Jenő volt kultuszminisz
terrel volt közös ügyvédi irodája, később 
azonban békés megegyezéssel különváltak.

Egész sereg hatalmas történelmi vagyon 
ügyelnek rendezése ment keresztül Moór 

Artúr kezén
és ezek a hatalmas vagyonkezelések óriási jö
vedelmet biztosítottak számára.

Moór Artúr fényűzően s igen nagylábon élt. 
Gyakori vendége volt előkelő pesti kluboknak,

Pesten, azonban sohasem kártyázott, de an
nál gyakrabban fordult meg a nagy kül

földi kaszinókban,
•hol többször jelentős tétekben jállák játszani. 

nagyiparosa volt. A hatalmas vagyon azonban 
az esztendők során egyre kevesebbre olvadt le.

És most beszéljen maga Sziluinyi Gézáné, 
aki följelentésével a bünügy középpontjába 
került:

— Kimondhatatlanul sajnálom, hogy idáig 
jutott ez az ügy. Igazán nem rajtam mú
lott. Hónapokig kértem, könyörögtem az 
elszámolásért. Igazán nem az volt a célom, 
hogy a büntető hatóságok és a nyilvános

ság előtt rendeződjék ez az ügy.
— Azután olyan anyagi szituációba jutot

tam, hogy már kénytelen voltam feljelentést 
tenni. Pedig higyje el, jó szívvel és türelem
mel vártam — mondja halkan s fáradtan az 
altábornagy özvegye. — Sokáig vártam, de 
Moór Artúr nem számolt el és ezért jelentet- 

I tem fel . . .

Nagyszabású kommunista 
szervezkedést leplezett 
le a pécsi rendőrség*

Dombóvár, szeptember 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése.) A pécsi rendőrség nagyszabású kommu
nista szervezkedésnek jutott a nyomára, amely
nek központjában mint eszperantó nyelv
tanítónő egy pécsi urileány állott, Dombóvá
ron pedig több fiatalember intézte a szervez
kedést.

A megtartott házkutatások alaján a dombó
vári csendőrség a pécsi ügyészség megkeresé

sére
letartóztatta Máll Zoltán éa Andi Sándor 

foglalkozáanélkilU fiatalembereket
A náluk tartott házkutatás alkalmával sok le
velet „eszperantó nyelven** találtak, amelyek a 
fiatalemberek nemzetközi összeköttetéseiről 
tanúskodnak.

A két fiatalembert a dombóvári csendőrség 
Pécsre szállította, ahol szembesítették az ott 
őrizetbevett urileánnyal '

Debrecenben letartóztatták 
Macii Gézát, a budapesti Belvárosi 
Mozgószinház igazgatóját

* Debrecen, szept. 2. I városi Mozgó, • debreceni Apolló és Uránia 
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon-1 mozgók igazgatóját.

jelentése.) Vasárnap délelölt Debrecenben I Az Apolló-moziban hetekkel ezelőtt tűz 
ctarlóztatták Madl Gézát, a budapesti Bel-1 ütött ki. A biztosító-társaság az elpusztult

Iskolatáska, 
bőrből, 8.80, 6.80, 
5.6O.Tésroiiböi3.9O,

2.86, 1.85. 1.50 
Iskolamappa, 
tehénbörböl 7.80.
6.80, hasított tehén- _ 
bérből 7.80, 6.80,5.80
Uzsonnatáska, 
fiúk és leánykák 
részére 2.60, 1.60,

1.-, -.76,0.50
Varródoboz,
intézeti fölszerelések
hez, fából, világosra 
vagy eötótre fényezve
1 db2.90,2.-. 1.50, _

1.—,0.75 
Elemi Iskolai 
füzet, 8 lapos (Írás, 
K.^ÜTdbO.25 

Pepita füzet, 
40 lapos, 2 db —,25,
100 lapos.......... 1 db 0-25
Pepita füzet,
100 lapos
famentes papíron, 1 db 0.50
Pepita Jegyzet, 
famentes papíron,
100 lapos, 1 db —.45,
80 lapos______  1 db 0.25

Gyakorlati füzet,
18 lapoz..........3 db 0.25
Elemi Iskolai 
rajzfüzet__ 2 db 0.10
Rajzfüzet,12 lapoz,
nagy 1 db — .25, 
klosl..................1 db 0.16
Vázlatfüzet,
19 lapos...... ... 2 db 0.25
Rajztömb,
1/4 ina...... ......1 db 1.00
Gyorsírás füzet, _
32 lapos............  1 db 0.20
Középiskolai 
dolgozati füzet,
19 la; oa.......... 2 db 0 25
Hangjegyfüzet,
8 lapoz............. .  1 db 0.10
Irkatartó, tanrend-
dél és lxl-gyel, 1 db 0.25
Irodai papír,
16 lv -.25, _
famentOB ....... 10 1,0.20
Fogalmi papír,H 101, 0.10
Tolltartói db-.26,0.16
Rajzlap, finom ml-
nősőg..8 lv éa 1 BZögm. 0.25

Olvassa sl e lapban

Iskolsi ruházati cikkekre 
vonatkozó hirdetésünket Isi

Itatóspapír,
jó minőség.... ..... 11, 0.10
Rajzkészlet:
1 fajoavonalzó, 1 derélr- 
Biög, 1 bdromMög,

»»silr0.95 
jómMíéífl írónők,
2 db-.25,vagy 4 db 0.25 
Radlrguml,
Idld, I-a___ _ 1 db O.1O
frótlnta,
Mtlllor gyértminy 1 Ir. 0.25
Tuss............ idT.g0.25
Gombfestékek,
M011ergyArtm4ny3db 0.25
Mézgaoldat í a,. 0.30 
Halenyv _. í tubn.0.25 
Pasztellkréták,
1 dobo, lúizla -.20, _ „
1 doboz 8 szlnbon........ 0.10
Színes írónők,
1-a.— 1 doboz — 6 db 0 50
Irónvédöéslrón- 
hegyezö, ő.bzíz.... 0.25
Irónhegyazó, 
osorólb.tö pengd,. 1 db 0.68 
Színes
Irónhegyező í db 0.25

ArumAz

Kiméljúk.a. 

magyar egészséget: 

ÍENATOR lELOFILTER 
CIGARETTA HÜVELY!

értékek között egy vetítőgép árát is kifi
zette. A rendőrség, ahová

■ névtelen füljelentés érkezett, 
utólagos vizsgálatot indított, amelynek so- 
rán kiderült, hogy

a vetítőgépet szándékosan rontották el.
A rendőrség erre vasárnap letartóztatta a 
mozi gépészét és Madl Gézát, aki azzal vé
dekezik, hogy a följelentés egy

elbocsájtott alkalmazottjának bosszúja.
A rendőrség súlyos gyanuokok alapján 
mégis fogvatartotta és valószínűleg holnap 
délelőtt átadja az ügyészségnek.

Tárcái pusztulása
Vasárnap bedőlt kilenc ház

Miskolc, szeptember 2:~
(A Hétfőt Napló tudósítójának telefon

jelentése.) Az elárasztott Tárcái község 
megmentésére folyó munkálatok eddig még 
teljesen eredménytelenek. Vasárnapra vir
radó éjjel

újból megeredt az eső és vasárnap egész 
nap esett, 

úgyhogy a viz megint emelkedett. A negy
ven körülzárt ház felszabadításáról teljesen 
lemondtak.

Vasárnap délelőtt öt, délután pedig 
négy ház omlott össze,

A kár nagyságát eddig még nem lelhetett 
megállapítani.

Fabinyi kereskedelmi 
miniszter nyitotta meg 
a Soproni Munkahetet

Sopron, szeptember 2.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése.) Vasárnap délelőtt ünnepélyes keretek 
közölt nyitotta meg Fabinyi Tihamér kereske
delmi miniszter a Soproni Munkahetet. A mi
niszter megnyitóbeszédében hangsúlyozta, hogy 
ö a kiskereskedő- és a kisiparostársadalom 
minisztere elsősorban és bár eddig is sokat 
tett a kormány a kisiparosságért, kijelenti, 
hogy

■ szükséges intézkedések sora az eddigiek
kel nincs lezárva, a megkezdett utón to
vább haladnak ennek a társadalmi réteg

nek ai érdekében.
A miniszter ezután kíséretével majdnem egy

órás körsétát tett,
megtekintette az Ipari, kereskedelmi és 

a mezőgazdasági kiállítást
és vásárt. Délben résztvett a soproni kereske
delmi és iparkamara díszközgyűlésén, ahol 
hosszabb beszédet mondott, majd átvette az 
egybegyűltek lelkes éljenzése közben a kamara 
aranyérmét.

Délben közebéd volt, amelyen Simon Elemér 
főispán a kormányzót, Sopronl-Thurner Mihály 
polgármester pedig Fabinyi Tihamér kereske
delmi minisztert köszöntötte fel.

Százezrek olvasták 
Százezrek nizik meg

Mi lesz veled 
emberke?

FÓRUM
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EZER AJÁNDÉK
a 25 éves HÉTFŐI &APLÓ nagyszabású 
jubileumi keresztrejtvény-versenyén

Mg Indul mr« ■ HÉTFŐI NAPÚ* minden e.MlRlI li-llllmuló, pilratlgn ,b«k»Mgr> 
JatataMMH. u.uzádá. Jubileumi KEHESZTHEJTVl’Nl "-VENSENYB, melynek keretiben 

1OOO pompás és értékes ajándék
kerül kisorsolásra.

Szeptember 3-tól november 26-ig minden hiten egy. tehát összesen 12 keresztrejtvényt 
közlünk, melyekben nz elmúlt 25 esztendő egy-egy kiragadott szenzációs eseménye ’jerepel.

Ez a 12 esemény egyszerre küldendő be november 26. és 30-iku között a Hétfői Napló 
szerkesztőségébe. A beküldés módozatairól az utolsó rejtvény megjelenésekor Írunk részle
tesebben, most csak annyit, hogy az egyes rejtvények megfejtés# Írjuk be a 2-lk oldalon 
található pályázati szelvényekbe. A szelvényűket vágjuk ki a lapból és gondosan őrizzük

P 12''szelvény csatolása nélkül egyetlen megfejtőnk sem vehet részt az 1000 pom
pás ajándék klsorsolásíban.

Ilyen nyereménygazdug és eJnycrésI lehetőségben érdekes versenyre eddig 
egyetlen európai lapban sem akadt példa.

még

Az első díj: 300
Az ezt követő további 9 főnyeremény dí

jai között a következők szerepelnek:
Egy 49 darabból álló gyönyörű 

dórii evőkészlet, díszes kazettában.
Egy hatszemélyes Hüttl porcellán 

pn készlet.
Egy elegáns táskagrumofón. 
Egy modern brldzsasztul. 
Egy guromlkcrckü tálalóasztalka.

nagyszerűbbnél nagyszerűbb ajándékokról 

Száz üveg márkás kölnivíz.
Szűz pár selyem harisnya. 
Száz elegáns selyemnyukkendft. 
ötven

Bern

pengő készpénz
Egy finom selyempaplan.
Egy szalóncsiHár.
Egy gyönyörű, bekeretezett olajfestmény. 
Két-két színházi zsöllye.
Ám a többi 990 ajándék mindegyike is 

biztosan kellemes és hasznos emléke lesz a 
szerencsés nyerteseknek, mert a versenyben 
résztvevők számára

Ismeretlen méreggel
megmérgezle magát.

Szállási Józsefné 44 éves háztartási alkalma
zóit a Központi Tejcsarnok Teréz-körut 82. sz. 
alatti fiókjában mérget ivóit.

Lamotte Károly 30 éves pincér a Városliget
ben, az Iparcsarnok közelében egy pádon 

Frommer-plsztollyal mellbelőtte magát. 
Anyagi okok miatt Indul a halálba.

Preitner Arturné 22 éves háztartásbeli asz- 
szony Pesterzsébeten a Hajnal-utca 9. szám 
alatti lakásán

aszpirinnel
megmérgezte magát.

Magyar Kálmánná 39 éves háztartásbeli asz- 
szony, aki Csepelen az Erzsébet-utcg 20. szám 
alatt’ lakik,

a csepeli hídról a Dunába ugrott.
A közelben tartózkodó halászok kimentették.

Szabó Henrik 19 éves gyári munkás, Csepe
len, a Mészáros-utcában rézgáliccal megmérgezle 
magút.

Az. életuntakat a RőAus-kórházban ápolják. 
Bán Györgyi 20 éves varrónő azzal távozott 

el pesterzsébeti lakásáról, hogy öngyilkosságot 
követ el. A rendőrség keresi.

Vizbefult Párizsban 
egy magyar orvosszigorió

színházjegy, 
doboz cigaretta, 
üveg tokaji bor. 
doboz csokoládé, 
doboz névjegy. 

Harminc doboz levélpapír. 
Husz csomag brldzskárlya. 
ötven szépirodalmi könyv. 
Húsz csavaros írón. 
Hnaz fényképfelvétel. 
Harminc elegáns selyemzsebkendó. 
Húsz kézimunka.

Ez az 1900 szenzációs ajándék, 
vasónkat ösztökélni fogja a pályázaton

gondoskodtunk.
Húsz fényképészeti csomag.
Húsz piperekészlet, 
ötven doboz pipereszappan.
Húsz
Húsz
Húsz
Húsz
Húsz 
Tiz bőrerszény.
Harminc nagy üveg sör. 
Tiz doboz különféle sajtára 
és befejezésül pedig 
Tiz ezüst cigarettaszipka 
a további 990 szenzációs nyeremény.

különféle gyermekjáték, 
gramofónlcmcz. 
bronzfigura, 
bekeretezett rézkarc, 
mozijegy.

Párizs, szeptember 2.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Megdob 
bentő szerencsétlenség 
híre érkezett a napok
ban Budapestre: egy 
párizsi

magyar orvostan
hallgatót halálos 
szerencsétlenség ért 

Franciaországban. A 
szerencsétlen sorsú diá
kot Strausz Györgynek 
hívják, már hatodik

éve élt odakint és tanulmányai befejezése

előtt állott. Az utolsó szigorlatára készült'g 
az ősszel mint kész orvos szeretetf volna 
hazajönni. A fiatalember éppen ezért a 
vakációt is Franciaországban töltötte. A 
klinikákon praktizált, szabad idejében pe
dig társaságával kisebb kirándulásokat tett 
Párizs környékén.

Legutóbb is kirándultak az egyik párizsi 
környéki kertváros fürdőjébe. Strausz

fürdés közben hirtelen szivgörcsöt ka
pott és elmerült.

Mire észrevették és kihúzták a vízből 
meghalt.

Párizsban temették, el és a szülőket ért esi tét* 
ték a tragikus szerencsétlenségről.

meggyőződésünk szerint, minden kedves ol
ya ló részvételre.

A worsuonat elgazolta
a szedret: három halott

Numerus clausust követel 
a vendéglősök, szállodások 
és kocsm^rosok kongresszusa

Azt követelik: három évig ne adjanak iparengedélyt uj üzlet 
nyitására — Rendet a záróra, a táncengedély, a borcsempészés 
és a sörgyárak körül— Összeül Vácon a vendéglátó-ipar parlamentje

Újvidék, szept. 2.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Ruma köz
ség határában borzal
mas szerencsétlenség 
történt.

Eiseniann Péter gaz
dálkodó feleségével és 
Schaéffcr Lörinccel sze

kéren hazafelé Igyekezett. A kocsin vidá
man beszélgettek s a gazda az ismerős utón 

elengedte a lovak gyeplőjét.
A hangos beszédben észre sem vélték, hogy 
a sorompó nélküli vasúti átjáróhoz értek. 
Abban a perében, mikor a lovak a sínekre 
értek, hatalmas sebességgel

MtUnt a közeli kunjarluin u gyorsvonat 
s pillanatok alatt bekövetkezett a kalasz- 
trófa.

A mozdony
cikupta a parasztkocslt és a rajtaülők

kel együtt valósággal felőrölte.
Mire a mozdonyt léfékezték és a vonat 

megállóit, az egész kocsi, a három utas és 
a két állat egyetlen véres tömeg volt.

A vizsgálat megállapította, hogy a katasz
trófát’ az. idézte elő, hogy a 
hangos nevelgéléscitől

nem hallották a közeledő 
zaját 

és a lovak a katasztrófa előtt 
torpantak a síneken.

kocsin ülők

gyorsvonat

hirtelen meg-

A jövő hét szerdáján, szeptember 12-én nagy 
napja lesz a magyar vendéglátó iparnak: ezen 
a napon

Vácon összeül tanácskozásra a vendéglő
sök, szállodások és korcsmárosok szerve

zeteinek kongresszusa,
hogy feltárja a gondokkal küszködő vendég, 
látó ipar bajait és orvoslást keressen a sérel
mekre.

Egyik legfontosabb és legnagyobb feltűnési 
keltő pontja a kongresszusnak az, hogy a 
vendéglátó iparosok numerus clausust követel
nek. Azt kívánják, hogy

az illetékes hatóságok három évig ne adja-

Két napon át ülésezik a kongresszus, ame
lyen sorra megtárgyalják és megvitatják a vé* 
(leiemre és megértésre szoruló magyar vendég* 
látó ipar problémáit.

Tizen indultak a lialálba 
vasárnap Budapesten

Mérnök, varrólány, pineér, tisztviselő, munkás, 
lankihordó, méreg,revolver, Duna az öngyilkosok 

feketelistáján
Vasárnapra virradó éj

szuka meglepően sok ön
gyilkosság történt a fő- 
városban és a környé
ken. Egész éjszaka ro
boglak u mentőautók a 
főváros különböző he
lyeire. al.,.. —...... ....
berek öngyilkossági kí
sérletet követlek el.

Akácfa-utcu sarkán

egyetlen gyermeke pár nappal ezelőtt meg
halt.

és efölötti elkeseredésében meg a halálba.
Ficlschcr Jolán 38 esztendős műtősnő

Václut 185. szám alatti lakásán vcronállal meg- 
I mérgezte magát. — Magyar Zsigmond 53 esz- 
■tenuos kereskedő, aki ti Lipót-körut 12. szám, , ] , , icntios kereskedő, aki a Lipot-norut íz. szám

iliol ólelunl c*,ylB|!1|t lakik, az Árion szállóban szobái bérelt és

A Dohány-utca cs
Palócul Ödön 84 esztendős erdőmérnök 

ismeretlen méreggel inogmérgerte magút. Esz
méletlenül. súlyos állapotban szállították a 
Jtókusba. X zsebében két levelet találtak, egyik 
ftzv. kényes .lenőne. Ncjelejt* utca 32. elmére,- 
a másik a rendőrséghez szól. Ebben kéri a bon
colás mellőzését és közli a rendőrséggel, hogy

tnorfcununal
megmérgezle magát. Anyagi okok miatt 
vette el az öngyilkosságot.

Kovacsics Elza húszéves lapkihordó 
uz Erzséhct-hldról a Dunába ugrott. 

Kimenti Hók. és rt főkapitányság életvédelmi 
osztályún vetlek gondozásba.

Áddm György 85 eves magántisztviselő József- 
utca 53. szám alatti lakásán

kft-

nak ki uj Iparengedélyt ezekben a szak
mákban.

Szóbakeriilnek a súlyos adópanaszok, követe
lik a zugkifőzések és magánvendéglők szigorú 
megrcndszabályozázát, erélyes harcot a bor
csempészek ellen, akik a fogyasztási adó meg
fizetése nélkül hoznak bort Budapestre és ezzel 
legyőzhetetlen,

Illegitim konkurrenciát támasztanak az 
adófizető, tisztességes üzletembereknek.

A senejogdiiak, a táncengedélyek és a zár 
óra engedélyek terén könnyebbitéseket kivan
nak. Rendezni akarják az italmérési illetékek 
ügyét, a bortermelői kimérések megrendszabá- 
lyozását kívánják és a füszerkeroskedök kor 
látóit italmórési jogának megszorítását. Végűi 
egy régi probléma,

a korcsmái hitel végleges rendezésére 
kérik a kormányt, azonkívül szóbakeriilnek a 
sörgyárak elleni panaszok és a vasúti vendég, 
tftsök sérelmei.

Az öngyilkos Igazgató 
visszaélései a bíróság előtt

Néhány évvel ezelőtt óriási feltűnést keltett 
Ungár Gyulának, a Mezőgazdasági Ipar R. T« 
kaposvári gőzmalma izgazgatójának öngyilkos* 
sága. Ungár tizenhat esztendeig volt alkalma* 
zottja a vállalatnak. 1980 nyarán váratlanul 
vizsgálat indult ellene:

különböző visszaélésekkel gyanúsították.
Az igazgató nem várta meg a vizsgálat végéit 

főbelőtte magát ós meghalt.
Tekintve, hogy Ungár tizenhat évig tagja volt 
a vállalat nyugdíjintézetének, az özvegy kérte, 
hogy folyósítsák nelu az alapszabályok értelmé
ben őt megillető nyugdijat. A részvénytársaság 
igazgatósága

elutasította a kérést.
Az özvegy nem nyugodott ebbe bele: 

perre került a sor.
Elsőfokon a munkaügyi bíróság helyt adva a 
részvénytársaság érvelésének

elutasította a keresetet.
Fellebbezés folytán a törvényszék Schwickerti 
tanácsa elé került az ügy. A bíróság előtt as 
alperes cég ,

bizonyította, hogy Ungár visszaéléseket kö
vetett el

és ha nem lövi agyon magát, bizonyos, hogy 
| azonnali halállyr! elbocsájtják. A törvényszék 
[ezek után tegnap ítéletet hirdetett az ügyben 
lés helybenhagyta a munkaügyi bíróság elutasító 
I Ítéletét.

A FŐVÁROS NAGY 
ESEMÉNYE AZ

Siófok
K:/úní> ellátás, leghellemesebb nyu.aiás i
Irodák: Slátok, Telefon: 1 ós Kéroiy-körut 3/a.

vezető szállodái 
ntlndan komforttal:

Sió, Hullám 
és Központi

Telefon: 43r2zQ3

IPARCSARNOK 
NYITVA 
EGÉSZ NAP 
BELÉPŐJEGY 
1 PENGŐ
LftT VÁNYOMÁC ÉS NAGYSZEREI vAsARL ASI ALKALOM

Óm
LAKBERENDEZÉS!
VÁSÁR

UTAZÁSI KEPVE^MÉNy
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I.
Az osztrák tüzérek- szövetsége tüzérnapot 

'rendez szombaton Bécsben. összehívták a 
császárvárosba a régi monarchia tüzérségé
nek egykori tisztjeit. Budapestről rengetegen 
utazlak Bécsbe. Régi, szép, díszes egyenru
hákban parádéznak majd a tüzérek.

11.
Most, hogy Albrecht főherceg és Lclbach 

'Irén válásának híre nyilvánosságra került, 
mindenki róluk beszél. Mit csinál Lelbach 
/írén, mit csinál Albrecht főherceg? Albrecht 
főherceg a Balaton mellett nyaral. Balaton- 
■széplakon, Siófok mellett kibérelte a Klárá
tok nevű egyemeletes szép villát. Motorcsó
nakon és vitorláson járja a Balatont, közben 
néhányszor vadászott a veszprémi káptalani 
erdőkben. Most újabb sportja is akadt:, re
pülni tanul. Siófokon a balátoni vizirepülő 
iskolában akarja elsajátítani a hydroplán- 
vezetés tudományát. Ha ezt befejezte, akkor 
a MAC repülőpályán a rendes repülőgépve- 
tretést fogja tanulni.

Hl.
Molnár Ferencből megint újságíró lesz. 

Sok-sok esztendő óta nem lehetett látni új
ságcikkek alatt Molnár Ferenc nevét, csak 
a színpadnak dolgozott és néha-néha irt 
ogy regényt. Most arról van szó, hogy az 
egyik budapesti napilap igazi sztárgázsival 
szerződteti Molnár Ferencet és föltámasztja 
a békebeli hires Vasárnapi Krónika cimü 
rovatot.

IV.
Hallotta, mi történt Wild Józseffel? 

Csődöt nyitottak ellene — igy beszélgettek 
vasárnap Budapesten azok áz emberek, 
akik szivesen „temetnek" valakit. Wild Jó
zsef nyugalmazott vezérkari százados, volt 
képviselő, a Margitsziget vezérigazgatója el 
len szombaton valóban elrendelték a cső
döt. De mi az. igazság? Ez az igen tehetsé
ges, csupasztv és jóindulatú ember, aki 
mindenkivel csak jót tett, mindenkivel 
szemben csak gavallér volt, tényleg néhány 
balsikerü üzletbe keveredett és adósságai 
támadtak. Wild József Budapest legszoli
dabb embere: nem iszik, nem cigarettázik, 
a kártyát nem ismeri, igénytelen, mindig 
csak a munkájának élt. Mikor az adóssá
gokat látta, összeadott, szorzott, kivont, ren
dezni akarta a dolgait és fizetni kezdett. 
(Nem abból a fából faragták, aki valakinek 
adósa maradi) Szépen fizetett is mindenki
nek, most már csak jelentéktelen, párezer- 
pengős adóssága maradt (kinek nincs adós
sága ebben a Városban?). Hétfőn családi 
ügyek intézésére Bécse utazott. Közben egy 
türelmetlen hitelezője 250, — mondd és 
kiáltsd: kétszázötvenpengős (!) tartozása 
miatt csődöt kért ellene. Wild nem volt itt
hon, nem tudott intézkedni és igy került a 
kellemetlen helyzetbe. Barátai vasárnap 
reggel már táviratoztak neki. Azóta útban 
is van Budapest felé és a legrövidebb idő 
alatt rendezi ezt a jelentéktelen tartozást. 
Természetesen megszűnik a csődeljárás, 
amely éppen a keletkezésének formája 
miatt egyáltalában nem vethet árnyékot 
erre a gavallér, korrekt és kifogástalan em
berre. ,

V.
Borwin mecklenburgi hercegről megír

ták, hogy Amerikába készül. Néhány hé
tig nem is látták Budapesten. Tegnapelőtt 
azután feltűnt, hogy megjelent az Arizoná
ban. Hiába, aki a szőke Tisza vizét issza...

VI
Vasárnap reggel nagy polt az élénkség a 

parádi országúton. A hires siáznyolc kanyar
ban tréninget tartottak a hölgyversenyzők a 
jövő vasárnapi dámák autóversenyére. Egész 
sereg érdekes név szerepel a versenyzők lis
táján. Somogyi Nusi, Hajdp Eta, piret-Bihain 
báróné, Landauer Eduárdné, Vasold .portu
gál attasé félesége, Pálmay Andorné és Del- 
már Walterné. Külön érdekessége lesz a ver
senynek, hogy Delmárné áznál az autóval 
indul, amelyen az ura megnyerte' az alpesi 
turautat.

VII.
Régen látott vendéget várnak Budapestre. 

Holnap vagy holnapután hazajön Bethlen 
István gróf Lillafüredről, ahol már hetek 
óta elvonultan élt, vadászgatva, turistás
kodva.

Vili.
Eszterházy Ferenc gróf meghívta vadá

szatra Starhemberg herceget. A herceg szer
dán érkezik Tatára.

IX.
Akar ámulni és csodálkozni? Tessék el

menni a Móniin Rouge-ba és megnézni „1 
embert 1Ú0 cigarettával". írni nem lehet 
róla: ezt meg kell nézni.

X.
Nagy szenzáció lázában égtek tegnap éj- 

Szalma a bécsi szerkesztőségek: az a hir ér
kezett, hogy Roosvelt, az Unió elnöke, euró
pai körútra indul és Bécsbe és Budapestre 
is ellátogat. Amerika bécsi követsége azon
ban rövidesen megcáfolta a hirt.

Ál-rablótámadást rendezett 
a Népligetben egy fuvaros

Eldugta a beinkasszált ezer pengőt és 
azt mondotta, hogy rablók vették el tőle 
— A rendőrség leleplezte az álrablást

Vsárnapra virradó éjszaka motorkerékpáron 
haladt a Népligeten keresztül Hulkó Ferenc 
magántisztviselő. Egyszerre csak segitségkiál- 
tozást hallott:

— Segitségl Segítség! — kiabálta egy férfi.
Hulkó a hang irányába sietett és ráakadt 

egy utszélen álló kétlovas teherkocsira,
■ kocái mellett a földön összekaraiolt arc

cal, tépett ruhában feküdt egy férfi, 
körülötte kétfllléresek és tizfilléresek voltak 
szétszórva.

— Mi történt magával? — kérdezte a tiszt
viselő.

— Hívja a mentőket és a rendőrséget, ki
raboltak . .

Hulkó rendőrért sietett és értesítette a men
tőket. A mentöorvos megvizsgálta a „kirabolt 
embert" és megállapította, hogy csak apró 
karcolások láthatók az arcán, nem szorul kór
házi ápolásra. A rendőr erre fölszólította, ül
jön föl a bakra és

hajtson vele a főkapitányságra, 
ahol majd kihallgatják.

—- Németh Ferenc fuvaros vagyok — hang
zott a vallomása —, én vagyok a bicskei 
Aranka gőzmalom budapesti fuvarosa. A ma
lom megbízásából szombaton este néhány bu
dapesti kereskedőnek lisztet szállítottam és 

ezer pengőt Inkasszáltam 
tőlük. Mikor már minden árut leszállítottam, 
hazafelé Indultam. A Népligetben két ember 
megállította a kocsimat. Tüzet kértek tőlem. 
Elővettem • gyufaskatulyát, hogy tüzet adjak, 
de ebben a pillanatban

rámtámadtak, lehúztak a bakról, 
össze-vissza vertek, leszakították nyakamról a 
bőrtáskát, amelyben az inkasszált pénzt tar
tottam, azután elmenekültek.

A kihallgatást végző detektívek személy- 
leirást kértek a támadókról. Németh Ferenc 
ötölt-hatolt és furcsa válaszokat adott. A de
tektívek lassan-lassan gyanúsnak kezdték tar

„NEMZETI MUNKA A MAGYAR FÖLDÖN**
Országos őszi

Mezőgazdasági Terményöemutafó és Kiállítás
Budapesten, 1934. szeptember 29—október 8-lg
a Városligeti Iparcsarnok egész területén

Bolóptldlj 60 fillér
Félirn utazás az ország bármely részéből! Ölesé vízum!

— A Távbeszélő Nemzetközi Tanácsadó 
Bizottság ülései. Jelentette a Hétfői Napló, 
hogy a Távbeszélő Nemzetközi Tanácsadó 
Bizottság az idén Budapesten tartja üléseit, 
melyeken a világ minden részéből megje
lentek a távbeszélők vezetőférfiai. A nemzeet- 
közi bizottság a parlament delegációs ter
mében tartja tanácskozásait, amelyet ma 10 
órakor délelőtt nyitnak meg ünnepélyesen.

— Késelés a halasi szüreti bálon. Kiskun
halason e 48-as Gazdakör szüreti bálján Galac 
Ferenc és Győrfl János összeszólalkoztak. Ve
szekedés közben Galac kést rántott és marko
latig Győrfl hátába döfte. Győrfit életveszélyes 
állapotban kórházba szállitották, a szurkáló le
gényt előállították a rendőrségre.

— ügyvédi hír. Dr. Szőgyéni Gyula irodáját 
Budapest, Erzsébebkörut 19. alá helyezte át.

1 ember
100 ctoarettsa

10 uliágszám
a

Mla-lazz 

tani a dolgot és arra gondoltak, Németh eset
leg álrablást rendezett. Mialatt az egyik detek
tív kihallgatta, a másik kiment az utcára, hogy 
átkutassa a főkapitányság épülete előtt vára
kozó teherkocsit. A motozás meglepő ered
ménnyel járt: a bak alatt, a kocsiládában 

csomóra kötött tarka zsebkendőt talált, 
mikor kioldotta a csomót, fiz darab össze
gyűrt száz pengős és 15 pengő aprópénz 

hullott ki belőle.
Visszament az épületbe és megkérdezte Né

met hét:
— Milyen bankjegyekben volt az elrabolt 

pénz?
— Tiz darab száz pengős.
— Hát ez a pénz micsoda?
A fuvaros mikor meglátta a pénzt, elsápadt 

és remegve vallott:
— Ne is kérdezzenek tovább, mindent be

vallók:
Válni akarok a feleségemtől, de az asszony 

ezer pengőt követelt tőlem.
— Minden uton-módon pénzhez akartam 

jutni,
álrablást rendeztem, összekarmoltam az 

arcomat,
hogy azt higyjék, utonállók ütöttek le. Az volt 
a tervem, hogy elválok, azután gazdagon meg
nősülök és a hozományból majd visszaadom 
a pénzt a malomnak.

A vallomás után sürgősen behívták a főka
pitányságra Némethnét és megmondták, mit 
vallott az ura. Az asszony nagyon meglepő
dött:

— Semmi se tudok a dologról — 
lehetetlen, hogy az uram válni akar tőlem,

hiszen csak júliusban volt az esküvőnk, én 
nem kértem tőle ezer pengőt.

Németh Ferencet egyelőre a főkapitánysá
gon tartották, hogy tisztázzák az álrablás min
den részletét.

I
— Lezuhant egy repülőgép, kigyulladt 

és öt utasa szénné égett. Oregonból (Misso
uri) jelentik. Egy személyszállító repülő
gép viharba került és lezuhant. A lezuhant 
repülőgép elégett, öt ember a lángokban 
lelte halálát.

— Tatarcscn Belgrádba utazott. Buka
restből jelentik: Tatarcscn miniszterelnök 
ma Belgrádba utazott, ahol udvariassági lá
togatást tesz.

— Fegycnclázadás Amerikában. Neiv- 
yorkból jelentik: Randall Islandban a fegy
ház 365 fegyence a fogház udvarán rende
zett baseball-mérkőzés alatt hirtelen fellá
zadt és szökést kísérelt meg. A fegyőrök 
könnygázbombákkal és furkósbotokkal le
verték a lázadást, 53 fegyencnck azonban si
került elmenekülnie. Egyrészük úszva igye
kezett átjutni a folyó túlsó partjára, egy 
másik részük pedig egy vontatógőzöst kerí
tett halalmába. A folyamrendőrség azon-

OULIN

A középiskolát végzettek 
egyéves kereskedelmi 
szaktanfolyamának
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Budapesti Kereskedelmi Akadémián
a múlt tanévben 196 hallgatója volt. 
Ax uj tanév szeptember 12-én kezdődik. 
A beiralások naponként 10 és 12 óra kö
zött folynak.
Bclratási díj 60 pengő; az cgésztandljat 
fizetők félévi tandíja 110 pengő.
Köztisztviselők gyermekei a tandíj felét 
fizetik.

Alkotmány-utca 11. Telefon: 20-5-47 

bán csakhamar elfogta a szökevényeket öt 
kivételével. Azt hiszik, hogy az utóbbiak 
vizbefultak.

— Megszüntették az eljárást Schaffcr 
Lászlóné gyermekrablási ügyében. Multheti 
számunkban elsőnek irtunk Schaffer Lász
lóné érdekes gyermekrablási ügyéről, amely
ben szombaton meglepő fordulat állott be, 
Schaffer Lászlóné ügyvédei: Rajna Dezső dr, 
és Eggenhoffer Béla dr. társaságában meg
jelent a főkapitányságon és ott előadta, 
hogy különváltan él férjétől, gyermekét 
azonban a bíróság neki ítélte vala, igy hát 
beszélni sem lehet gyermekrablásról. A 
rendőrség az asszony kihallgatásával tisztá
zottnak látta az ügyet és az eljárást meg
szüntette.

— Tengeri hajó kötött ki Budapesten. Va
sárnap délelőtt a Leszáinitolóbank Boráros- 
téri közraktárai előtt kikötött az „Atid" ten
gerjáró hajó, amely ámkkal megrakodva 
Palesztinából jött Budapestre. Az „Alid" két 
nappal ezelőtt már keresztülhajózott Buda
pesten. fölment Komáromig, kirakta a Cseh
szlovákia részére hozott árukat és most ér
kezett vissza Budapestre, ahol iparcikkeket 
és gépeket vesz fel, amelyeket Szíriába fog 
szállítani. A hajó hasonlít a nemrégiben viz- 
rebocsájtott „Budapest" tengerjáróhoz, de 
annál nagyobb és erősebb.

— A dohányárusok köszönő levele. Igen 
tisztelt Szerkesztőség! Azért a szives gesz
tusért, hogy felkérésünkre az ünnepi szivar
vásár alkalmából nagybecsű lapjuk f. hó 
21-i számában „Ingyen szivar Szent István 
hetében** c. alatt közreadott kommünikével a 
fővárosi trafikosságnak becses erkölcsi tá
mogatást méltóztatott nyújtani, lapunk ne
vében, a legöszintébb köszönetiinket tolmá
csolva, vagyok a Tekintetes Szerkesztőségnek 
teljes tisztelettel kész hive Remethey Fülepp 
Dezső, a Dohányárusok Közlönyének felelős 
szerkesztője.

— Szlvcnlőtte magát egy fiatal földbirtokos. 
Kunbaja községben szivenlötte magát Bauer 
Márton 22 éves földbirtokos. A fiatalember 
igen jó anyagi körülmények között élt. Élet
vidám, jókedvű volt mindig. Tegnap bezárkó
zott és vadászfegyverével szivébe lölt. Tettének 
oka ismeretlen.

— A XXV. Jubiláris Katolikus Nagygyűlés. 
Az Actio Catholica Oszágos Elnöksége Serédi 
Jusztlnián biboros-hercegprimással az élén 
szeptember 22., 23., 24. és 25. napjaira hívta 
össze a huszonötödik Országos Katolikus 
Nagygyűlést. Hozzávetőlegesen 15 ezer emhsr 
vesz részt a Nagygyűlés vasárnap délelőtti 
megnyitásán és a délutáni eucharisztikus kör
meneten. A megnyitó ülésen Glattfelder Gyula 
püspök, Angelo Rótta pápai nuncius, Hómon 
Bálint 'kultuszminiszter és Zichy János gróf, 
az Actio Catholica társelnöke mondanak 
beszédei

— A MEFHOSz Utazási Osztálya szeptember
20.—október 8. közötti időben rendezi ezévben 
utolsó rendkívül kedvezményes körtutazását a 
Földközi tengeren és az Atlanti óceánon egysé
ges osztályú óceánjáró hajón Nápoly—Capri—- 
Szicília—Algír—Óeula, Tctouan—Sevilla—Lissa- 
bon és Vigó megtekintésével. A tanulmányúton 
való részvétel dija 390.— P. Minden felvilágo
sítást készséggel megad (levélben is) a 
MEFHOSz Utazási Irodája, Budapest, IX., Fe
renc-körut 38. földszint 2. Telefon: 872—74.

— Kommunista zavargás Spanyolország
ban: halottak, sebesültek. Madridból jelen
tik: Spanyolországban szeptember elsején 
többhelyiitl kisebb-nagyobb zavargások 
voltak. Szélsőbaloldali elemek sokhelyütt 
tiltakozó gyűléseket rendeztek a háború és 
a fasizmus ellen. A hatóságok mindenütt 
szigorú rendfentartó intézkedéseket foga
natosítottak. Madrid egyik külvárosában 
összeütközés támadt a tüntetők és a ro
hamőrök között. Hal ember megsebesült. 
Ovideoi jelentés szerint Lom a de Langreo- 
ban a kommunisták tüntetést rendeztek. A 
polgárőrök és a tüntetők között összeütkö
zésre került a sor. Egv ember meghalt, há- 
rom megsebesült.______________________

Szeptember 1 -töl
Érdy Rózsi 6, M
Kóla József zanwrzi B

2-zongorfis hangulat-astai a ■ 
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Vörösmarty-tér 4. B
Kiváló meleg-hideg konyha ! I H

Szolid áraki B
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Vasúti katasztrófa 
a párizsi pályaudvaron 

Ötvenhárom sebesfiit
Pária, szeptember 2.

M Hétfői Napló tu
dósítójának telefonje- 
jelenléte.) Különös bal
eset történt a Gare de 
t'Est pályaudvaron va
sárnap Egy mozdony, 
melyet a gyorsvonat
hoz akarlak cm tolni, 
uereM és fűtő nélkül 

megindult és beleütközött egv beérkező te
hervonat ba.

Az összeütközés következtében
óriási pánik támadt, a vonal több ko
mija Izzó-porrá tört. Azonnal mentő- 
expedíciót szervezlek, amely 58 súlyos 
és könnyebb sebesültet mentett ki ■ ro

mok alól.
A vizsgálat során kihallgatták a gazdát

lan mozdony vezetőjét, aki azt vallotta, 
hogy egyik külvárosi mozdonycsarnokban 
hagyta a gépet, amely nem volt begyújtva 
• igy

a mozdonyt ismeretlen titokzatos kéz 
gynjtotta be

éa Indította meg s aztán gazdátlanul útnak 
eresztette.

Politikai^üNM
Gömböt Gyula miniszterelnök e hét ele

jén vidéki elvonultságából visszatér Buda
pestre és ezzel be Is fejezi nyári pihenőjét.

♦
Imrédy Béla pénzügyminiszler kedden 

uiuzik el Ocnibo a Népszövetség pénzügyi 
bizottságának ülésére. Mint már jelentet
tük, a pénzügyminiszter mostani genfi ta
nácskozásai nincsenek összefüggésben sem- 
miféle konkrét hiteltárgyalásokkal. A 
pénzügyi bizottság előtt való megjelenésé
nek csupán tAjékoztatúu és tájékozódás a 
célja, mert az ott szerzendő információk 
lesznek azután irányadók azokban az álta
lános pénzügyi kérdésekben, amelyek kül
földi vonatkozásunk. A pénzügyminiszter
rel csupán néhány szakreferens utazik 
Genfije és pedig Gsizik Béla osztály tanácsos 
és Burányiig Lipót a Nemzeti Bank részé
ről. A genfi tanácskozásokon megjelenik 
még Tyler, a Népszövetség pénzügyi bizott
ságának magyarországi megbízottja is.

♦
Eckhardt Tibor mint Magyarország fő- 

delegátusa jövő vasárnap délben utazik el 
Génibe, hogy részt vegyen a Népszövetség 
szeptemberi illésein.

♦
Békésen elintéződött Eckhardt Tibor lo

vagin* ügye Vásárhelyi Ferenc dr. és Des- 
scwfTy Tivadar gróf hírlapírókkal. Eckhardt 
- mint ismeretes — sértőleg nyilatkozott 

a két újságíróról, akik Homonnay Tivadar 
és Tauffcr Gábor országgyűlési képviselők
kel provokállatták Eckhardt Tibort. Eck- 
hur<ii az újságírók megbizoltainak kijelen
tette, hogy távol állott tőle a sértés szán
déka. A megbántottuk Eckhardt kijelenté
sét kielégítőnek tartották és igy az ügy bé
késen elintőződölt.

HANAUSEK- STONNER
LEÁNYNEVELŐ ÉS TANÍTÓ INTÉZETE

Wien, I. Wclhburggaoae 10-11 
Nép ét főiskola nyilvánossági joggal, pensionátus. to
vábbképző lanfolyiunok, előkénltés állami vizsgákra

összeégrlt holttest aa erdőben. Győrből 
jelentik; A gv őr szent márt onl erdőben egy üst- 
k/eégelt hollleilcl találtak. Kiderült, hogy Va
dául Flórja gyÖrazeiitaiártoni kertésszel azo
nos. aki előbb leöntötte a ruháját petróleum
mid. azután meggyujtottn, majd pedig fel
akasztotta magát.

— Erroctt h lépcsőről: szörnyei halt. Szombat- 
helyről jelentik: A vasmegyei Rak községben 
Deutsch Mnnóné 29 eves asszony leesett a ma
gas földszint lépcsőjéről. A leje egy téglába 
ntődött és nyomban szörnyet halt.

— Elmaradt a szociáldemokraták debreceni 
nagygyűlése. A szociáldemokraták vasárnap 
délutánra hirdetett debreceni nagygyűlését az 
elmosta. A nagygyűlés helyett szükebb érte
kezletei tartottak, amelyen élesen ellátták 
Eckhardt Tibor választójogi tervezetét.

— A „Magyar Iparművészei4', az Országos 
Magyar Iparművészeti Társulni magnsnlvőjú 
folyóiratának legújabb száma Srablya-Frischauf 
Ferenc, szcrkouiésében czóllnl Is pompás, vál
tozatos tartalommal jelent meg. Többek között 
t'.erö Oilön. <lr lovag Ybl Ervin. Ilosner Károly, 
lleilcr László, Kncr Albert Írlak az új számba.

— A legszebb őszt nlazáal isinél a Cosullch 
Llne rendezi uz Atlanti tenger örökzöld szi
geteire október 21-töl november 15-lg az 
„Amazzonia" és „Uránia" pompás óceánjáró 
hajókon páratlanul olcsón: .197 pengő részvé
teli díjjal, amelyben Budapesttől Budapestig 
az utazás minden költsége (elhelyezés kivétel 
nélkül külső kabinokban, pompás ellátás, paznr 
stórakozáiok) hcnnfoglallalik. Az utasok Ná
poly. Genova, Barcelona, Lisszabon és Madeira 
laficsodAsabb szépségeit tökéletes kényelemben 
tekintik meg ás három napot löllanek az őszi 
veröfényben ragyogó Kaniri-attgttehen.

Scbuscbnigg kancellár lapjának 
szenzációs leleplezése a Jugoszláviába 

menekült horogkeresztesekröl 
Rintelen állapota vasárnapra rosszralordulí

Bécs, szeptember 2.
64 Hétfői Napló tudósitójának telefon

jelentése.) Schuschnigg szövetségi kancellár 
hetilapja, a Sturni über Österreich, amely 
az Ostmürkische Sturmscharen hivatalos 
lapja, vasárnapi számában

szenzációs leleplezéseket közöl a Jugo
szláviába menekült osztrák horog- 

kereíztesckrőL
A lap szerint a Jugoszláviába menekült 

horogkeresztesek nagyszabású szervezke
dést folytatnak s állandóan gyakorlatoznak. 
Marburgban egész emeletet béreltek ki 
irodahelyiségül.

V alut agangszt er ek 
után nyomoz a rendőrség 
Grosz fakereskedő szélhámosa ellen 
indult nyomozás érdekes fejleményei

A rendőrség erélyesen folytatja a nyo
mozást annak a vakmerő szélhámosságnak 
ügyében, amelynek Grosz Henrik fakeres
kedő az áldozata. Grosz körülbelül

20.000 pengő értékű cseh koronát akart 
vásárolni egy újdonsült ismerősétől,

aki egyik belvárosi sörözőben adott rande
vút Grosznak. A fakercskedő átadta a ma
gával hozott százpengős kötegeket az isme
rősnek, aki viszont egy vastag borítékot 
nyújtott At. Pillanatok alatt kiderült, hogy 
a borítékban

értéktelen régi csehszlovák bankjegyek 
vannak.

de ekkor már kereket oldott a fakereskedő 
friss ismerőse.

A különös szélhámosság nyomozásába 
most bekapcsolódott a valutarendőrség is 
és meglepően érdekes dolgokat állapított

RT mflrtfiKutani MrflMHM V 40 P« "Wi 
LT'íÍÍS** 46 J®flu|«bb őszi divatkövetőinkből, romok szabással 2 prőbával, elegáns 
kivitelben. E csodálatos olcsósággal célunk a vevők megszerzése és kielégítése 
osórt minden öndicsérettől tartózkodunk. Rendelőink ezrei annál többet bizony!- 
________ fanek. Ruhakoreskedelml Vállalat, Ferenc-körui 39. I. emelet.

— Vasárnap nyílt meg a locarnói béke- 
nagygyűlés. Locarnóból jelentik: Vasárnap 
ünnepélyesen nyitották meg a XXX. egye
temes békenagygyülést, amelyen a leszere
lésről és a Balkán-paktumról tanácskoztak.

— Nagyszerű lehetőséget nyújtanak most 
folyamatban levő oszláiysorsjáték főhuzásai, 
melyek szeptember 26-ig tartanak. Néhány 
nap alatt óriási összegek nyerhetők, mert még 
a szerencsekerékben vannak a 40.000, 30.000 
pengős, valamint 15.000, 10.000 pengős és 
sokezer kisebb nyeremény, és a szenzációt 
300.000 pengős jutalom. Venni kell tehát egy 
sorsjegyet (nyolcad 15, negyed 30, fél 6Ó, 
egész 120 pengő) és még inkább a kisorsolt 
sorsjegy helyett a kapott pótsorsjegyet meg
tartani.

— Hős tűzoltók emlékünnepe. Szombathely
jelentik: A vármegyei tüzoltószövetség vasár
nap délelőtt leplezte le ünnepélye* keretek 
között hét nyugatvidéki tűzoltó hősi emlék
művét. Az avatóbeszédet Széchenyi József gróf 
országos elnök tartotta.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Sándor 
40 éves uriszabóságára, akit mindenki a leg
nagyobb bizalommal kereshet fel, mert szak
képzett munkásokkal készít legdivatosabb őszi 
szövetekből mérték után remek szabással 40 
pengőért férfiruhákat, átmeneti vagy télikabú- 
tokat. Erzsébet-körut I. sz. I. em.

— öml menetrend a légiforgalomban. A légi- 
förgalom őszi menetrendje szeptember 1-én 
lép éleibe. A nyári menetrenddel szemben csak 
lényegtelen változások lesznek, a kitűnő csat- 
tokozások mind megmaradnak, sőt fordított 
irányban Budapest felé, még gyorsabbak is. Az 
első járat Bécsbe — csatlakozással mindenüvé 
— 7 órakor indul, a második délben 1 óra 40 
petekor. M ÁLÉRT, Váci-utca 1.

— Nemsokára megkezdődik ar uj egyetemi 
tanév és sokan, különösen nz. elsőéves hallgatók 
közül tanácsokra és felvilágosításokra szorul
nak. A Kötguzdasági egyetemre való felvétel 
ügyében és egyéb tanulmányi kérdésekben is ki
merítő prospektust küld és felvilágosítást ad: 
Tanácsadó iroda. Budapest, IV., Muzeum-kŐrut 
13. I. em. 3 .Tel.: 36-3-33.

— Eljegyzés. Dumán Edith és Fenyő György 
(Budapest) jegyesek.

—• Felhívjuk olvasóink figyelmét a Ruha- 
kcrcskedetnii Vállalatra, Ferenc-körut 39. sz. 
1. emelet, ahol mértékulúni remekszabásu férfi
öltöny 40 pengőért rendelhető, elegáns kivitel
ben a legújabb őszi divat szövetekből 2 pró
bává

Külön nyomdájuk van,
melyben tízezrével készülnek a röpiralok, 
és ezeket Ausztriába igyekeznek becsem
pészni.

Itt említjük meg azt Is, hogy a júliusi 
horogkeresztes lázadás ügyében letartóz
tatott

Rintelen volt római osztrák követ álla
pota vasárnap Ismét rosszabbra fordult.

Újabb vérátömlesztést végeztek a nagy
beteg Rintelenen, akinek bűnügyét szep
tember 15-ére tárgyalásra tűzték ki. Rin
telen súlyosabbra fordult állapota miatt a 
szeptember 15-iki tárgyalást későbbi termi
nusra kellett halasztani.

meg. Kiderült, hogy
egy Jól szervezett bűnszövetkezet ugyan
azzal a szélhámossággal fosztogatja a 
Pestre érkező hiszékeny utódállambeil 
vendégeket, amelynek Grosz Is áldoza

tul esett.
A pályaudvarok, hotelek környékén kötnek 
ismeretséget a valuta-gangsíterek áldoza
taikkal, akiknek azután ajánlatot tesznek 
„előnyös" valutaüzletre. A károsultak leg
többször

nem mernek feljelentést tenni,
mert attól félnek, hogy a fennálló valuta
rendelkezések következtében bajba kerül
nek.

A valutarendőrség emberei azonban
már nyomába vannak ennek a vakmerő 

bűnszövetkezetnek
s pár napon belül kézrekerítik valamennyi 
valuta-gangszlert.

— Beszámológylilés Bodvaszilason. Lázár 
Andor igazságügyminiszter vasárnap dél
előtt résztvett Bárczay János, a tornai vá
lasztókerület országgyűlési képviselőjének 
beszámológytilésén, amelyen lelkes beszédet 
mondott a nemzeti összetartásról.

— Gyilkos merénylet a pápai utcán. Pá
páról jelentik: Ileckler Ignác pápai gyári
munkás a Viasz-utcában hátulról leszúrta 
Mórócz József szövőgyár! munkást, azután 
a késsel a szerencsétlen ember torkát vágta 
keresztül. Haldokolva szállították kórházba. 
A gyilkost a rendőrség letartóztatta.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kúlvln-tér 5.
— Megindul az egyetemi és középiskolai élet 

A legnagyobb gondok közé a fiatalság tanít
tatása tartozik. A Solt Deo Glória Szövetség 
internátUsal a magyar református diákság 
ügyét szolgálják. Egészséges légkör test és lélek 
szerint, nagyszerű fekvés: 1—2 percre az egye
temektől és iskoláktól. Főiskolás internátusbán 
lakás már havi 17 pengőtől, középiskolásban 
lakás és teljes ellátás havi 60 pengőtől. Fő
iskolás fiúlnternátus: IX., Üllői út 25. I. Tel.: 
86-2-98. Főiskolás leányok: IX., Üllői út 14. 
Középiskolás fiák; IV., Múzeum körút 37. II. 
Középiskolás leányok: IX.. Ferenc körút 12. 
alatt érdeklődhetnek.

X Milyen legyen az ön rádiókészüléke? Kis 
méretek mellett nagy teljesítmény, könnyű ke
zelhetőség és tiszta hangszínezet. Ez az, amit 
Ön a rádiókészülékétől joggal elvárhat. A 
reflexknpcsolás az eszköze annak, hogy a rádió
készülék kisméretűre szerkeszthető legyen. A 
relflcxkapcsolás a rádiócső kétszeres kihasz
nálását teszi lehetővé és kétszeres kihasználás 
folytán a reflexkapcsolású rádiók teljesítménye 
nagyobb és jobb. Hallgassa meg a most forga
lomba kerülő Orion 303. reflex-szuper rádiót 
kereskedőjénél és győződjék meg annak nagy 
teljesítményéről, hangtisztaságáról. Ez a készü
lék mindazt nyújtja, amit ön a rádiókészüléké
től elvárhat. Minden Orion rádiókereskedő 
készséggel szolgál szaktanáccsal és felvilágo
sítással.

— A magyar pengeg.vártás diadala a G. M. B. 
kékacél borotvapenge. A 30 filléres kékacél luxus 
és a 40 filléres kékacél szuporluxus pengékből 
ugyanannyit kap ingyen a szaküzktekben, 
amennyit vásárol. A gyár egyedülálló ajánlata 
komoly figyelmet érdemel.

— Szeptember 1-től Érdy Rózsi és Kóla Jó
zsef zeneszerző kétzongorás hangulatestéi a 
Parisctlc-kávéhózban. Vorösmarty-iér 4. Ki
váló meleg-hideg konyha, szolid árak.

— Érdekli valami diszkrét dolog? Forduljon 
bizalommal Héczeu Pál magánkutató irodájá
hoz Bsterházy-u. U. Telefoni 9*3—33.

Autós betörőhajsza 
a József-köruton

Vasárnap hajnalban a Jőzsef-körutoa iiok 
gálatot teljesítő rendőr észrevette hogy a Jó* 
zse/-körut 23. számú házban lévő Aőníg-féla 
kalapüzlet kirakatát négy fiatalember fesz«-< 
getl. Sikerült is nekik a kirakatot kinyitni ég 
éppen ki akarták venni a kalapokat a kirakat
ból, amikor a rendőr odaérkezett

A kirakattolvajok a rendőr láttára futáa* 
nak eredtek

s igyekeztek a közeli mellékutcákban elment 
külni.

A rendőr egy arra haladó taxit állított meg 
éa autón vette üldözőbe a menekülőket.

A BérAocsü-ulca közepén sikerűit Is elfogni g 
társaság egyik tagját, Nemes József 23 éves 
napszámost. A másik három elmenekült.

Nemest a főkapitányságon vallatóra fogták. 
Megnevezte társait akiket keres a rendőrség. 
Az elfogott kirakattolvajt letartóztatták.

— Budapesti férfi halálos vasúti szeren
csétlensége Apostagon. Apostagról jelentik: 
Vasárnap délután egy férfi várakozott a 
vonatra és türelmetlenül sétált a sinek kö
zött. Nem vette észre, amikor a vonat be
robogott. A mozdony elkapta és valósággal 
széttépte. A nála talált iratokból csak any- 
nyit tudtak megállapítani, hogy a szeren
csétlenül járt fiatalember Ferry Ferenc bu
dapesti lakos.

— Leleplezték a 48-as ezred emlék&zob- 
rát. Nagykanizsáról jelentik: Zuhugó eső
ben leplezték le a volt 48-as császári és ki
rályi gyalogezred emlékszobrát, amelynek' 
főalakja Petőfi Sándort ábrázolja, aki as 
ezrednek egykor katonája volt. A szobor
leleplezés alkalmával a Petőfi Társaság Pe* 
kár Gyula elnöklésével ülést tartott. Az 
ülés után József főherceg képviseletében 
vitéz Pacor József nyugalmazott altábor
nagy leleplezte a szobrot, majd Gyömöreg 
György főispán mondott beszédet. Az ün
nepségen a volt ezred katonái közül több
ezren vettek részt az ünnepségen.

— Schmoll-Pasta megátolja a bőr repedését- 
•— Schmoll-Pasta évekig eltartható.
— Nagyot zuhant az élfíjószág ára a Tiszán

túlon. A Tiszántúlon a nagy takarmányimég 
miatt a gazdák tömegesen dobják piacra jószá
gaikat. A keddi hortobágyi hldi vásárra több 
mint tízezer szarvasmarhát és lovat hajtanak 
fel. A budapesti nagyvágók képviselői mind 
megérkeztek Debrecenbe, hogy kihasználják az 
olcsó husvásárlásl alkalmat.

Ezüst evfisszMZOK.
Schwarlz tAloák, schwelzi karórák 

nagy raktára. Veszek zá
logjegyet. aranyat

J Muzeum körút 7At21
— A Budapesti Kereskedelmi Akadémiáról. 

Ez a régi, nagyhírű intézet érettségizettek ré
siére továbbképzés céljából Jelenleg kétféle 
tánfolyamot tart fenn. Az egyik általános ke
reskedelmi műveltséget nyújt középiskolákban 
érettségizett fiúk éa leányok részére, a másik 
pedig különleges szaktárgyakkal keletű kereske
delmi szaktanfolyam, amelyre felsőkereske
delmi iskolai érettségivel is fölvehetők a hall
gatók.

— Beszédhibák gyógyítása. A hibásbeszé- 
dűek állami intézete (Budapest, VIII., Festetics 
ucca 3. sz.) idei első félévére a vizsgálat és a 
felvétel szeptember 10-től 15-ig történik. Jelent
kezés délelőtt 10—1 óráig. A gyógypedagógiai 
kezelés szeptember 10-én. kezdődik.

a mi mozik
CITY FILMSZÍNHÁZ. Vilmos császár nt 86-88. (Telt 

11-1-10.) 18-ik hitre prolongálva. Kacagó tarka ta
vasa. Legújabb 61 színes trOkkrajs, kél eredeti 
Mteky egér, két híradó. — At előadások keidet* 
hétköznap; 4. 446. 7 10. finnen éa vasárnap dél
előtt: 10. fc12. 1. V4S. 4. Ufl. 7 Hl 10 órakor Hót- 
kőznap a 4 órai. Onnep és vasárnap a délelőtt 10. HI2 
t ás *43 órai előadósok félbe)várakkal, a többi előadá
sok mindennap mérsékelt helvárakkal.

CORSO. Václ-u. 9 (Tel.: 87-4 02.) Buesu as Írógép
től. Vígjáték, Fősz.: Jean Murát. Gyertyafénynél. Víg
játék. — Előadások kezdete mindennap: V44, W, A410 
órakor. — A hétköznapi első előadás mérsékelt hely
árakkal.

RADIUS

KAMARA MOZGÓSZINHAZ. Vili.. Dobdny-Oteá dt 
Nyár-utca sarok. (Tel.: 44-0-27.) Bolero. Fősz. George 
Ráfi. — Híradó. — Előadások kezdete mindennap; 4. 6. 
8 10 ómkor. — Az első előadás félhelyárakkal.

“ FILMSZÍNHÁZ, VL. Nagy
mező-utca 22/24. (Telefont 
22-0-98. 29-2-50.) Híradók.

— Sportfilm. Rajaoe-tllm. Ze- 
ncfllm. _ Ma még as enyém vagy. Fősz.: Bing Crosby. 
— Előadósok kezdete: 3. 5. Vi8. V410 órakor. — Ellő 
előadás mérsékelt betyárokkal.

Fummion
Megny.ldo 

este )48 és 
ée pajtása. 

Wclssmütler.

VL, Terérkörut 
19-7-67. 19-7-68.) 
szeptember 4-én 
1410 ó.: Tartan 
Főst.: Johnny 
— Bús bajnok a mellény-

asrhhen. Trükkfilm — Élő labdák. Arlistabravur, — 
Előadások kezdete hétköznap: H3. 5. *48 4410. vasár
éi Onnepnapon: 2. 4 6. 8. 10 órakor. — Hétköznap
Mi3-tól VsS-ig folytatólagos előadás — Az első előadás 
mérsékeli helyómkknl és u hétköznapi első előadásokon 
műsoron kívül kél kis film.

URÁNIA FILMSZÍNHÁZ, nókóczl-ut 21. (Telefont
46 0-45.) A méltóságot asszony trafikja. Vígjáték. 
Fősz: Nagy Kató - Híradók. — Repülőgépen aa 
Alpokon ét. Kultiiríllm. - Az előadások 
kezdete hétköznap: 5. ’48. H10. vasár- és ünnep
nap: 4. « M 10 órakor - Az első előadóink fél- 
helvárakknl

ÍOHVIN FILMSZÍNHÁZ. József körút «e OUői ol 
sarok. (Tel.: 38 9-88.) A kolostor gyermeke. Főst.: 
Dornihea Wleck és a kísérő mfisor, — kezdete 
hétköznap: 446. H8. 4410. vasár- és fianepnapl 
Mkfó. U1° ó"‘or- - *■
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avitkes ciganyitóboru
Miskolc határában

Három halott és tizenhárom sebesült
I Miskolc, szept. 2.

(A Hétföl Napló tudósitójának tclefonje- 
leütése.) Véres cigány háború zajlott le va- 
aárnap Miskolc határában, a Sajó partján.

Vasárnap délelőtt Miskolc és Zsilca között 
két cigánykaraván találkozott. Letelepedtek 
a Sajó partján, összebarátkoztak és csakha
mar

nagyban folyt a mulatozás.
Délután három óra tájban az egyik cigány
legénynek, Farkas Józsefnek hírül hozták, 
hogy vadházastársa. Lakatos Rózsa nagyon 
összebarátkozott egy a másik karavánból 
való legénnyel, Rácz Ferenccel.

Farkas József pár barátjával együtt rögtön 
a leány keresésére indult, akit a folyó part
ján Rác Ferenccel együtt meg is találtak.

Kihallgatták beszélgetésüket és igy meg
tudták, hogy

Lakatos Rózsa el akar szökni az idegen 
cigánykaravánnal.

Farkas József és társai elhatározták, hogy 
hosszút állnak, rárohantak Rác Ferencre és 
össze-vissza verték.

Pár perc alatt az egész cigánykaraván tal

Halálos repülőkatasztrófa 
Baja felett 

pilóta gépe lezuhant, a pilóta életveszélye* 
sen megsebesült, a kísérője szörnyethalt

Szeged, szept. 2. 
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelen
tése.) A szegedi repülő
térről tegnap délután 
egy kétüléses sport
repülőgép szállott fel 
légköri viszonyok ta
nulmányozása céljából.

A sportrepülőgépet a repülőtér egyik leg
kiválóbb pilótája, vitéz Ghagyi Pál ve
zette, mig kísérőként Győrbiró Zoltán szak
felügyelő szállott fel a géppel.

'A repülőgép Kiskunhalas és Baja között 
nagyon alacsonyan repült. SükkÖsd község

Barthou és Titulescu párisi tanácsko
zása. Párisból jelentik: Barthou külügy
miniszter vasárnap ebédre látta vendégül 
Titulescut. A két államférfi folytatta a pén
teki találkozáson megkezdett politikai esz
mecserét.

—• Vasárnap Klsknn-nap volt Félegyhá
zán. Kiskunfélegyházáról jelentik: A város
ban vasárnap Kiskun-napot rendeztek, 
amelyen megjelentek József és József Fe
renc főhercegek is. A városháza épületében 
megnyitotta a mezőgazdasági-, ipari- és kéz
műves-kiállítást Marschall Ferenc államtit
kár. Ezután Homoki László közjegyzó, 
majd József főherceg mondott beszédet. A 
város főterén József főherceg nagyobb be
széddel avatta fel az uj országzászlót.

— A nemzetközt erdészeti bizottság tagjai 
Sopronban. Sopronból jelentik: Az erdészeti ku
tató intézetek nemzetközi kongresszusukat Ma
gyarországon tartják. Az elnöki bizottság tagjai 
közül eddig öten jelentették be részvételüket. Mi
előtt Budapestre jönnének, két napot Sopronban 
és két napot a Balaton mellett töltenek.

— Halálos molorkerékpárszerencsétleEség 
az országúton. Székesfehérvárról jelentik: La
kos Ferenc budapesti villanyszerelő vasárnap 
motorkerékpárjával Kisfalud község közelében 
összeütközött egy teherkocsival. Súlyos sérü
léseket szenvedett. Beszállították a székesfe
hérvári kórházba, ahol meghalt.

— II. Rákóczi Ferenc fogsága szeptember 
7-ikl díszelőadását a Városi Színházban nagy 
várakozás előzi meg A Rákóczl-szoboralap 
javára rendezendő előadás, amelynek főszere
peit Molnár Aranka, Beregi Oszkár, Földényt 
László játsszák, Teatre pacrc-jellegü lesz, 
amennyiben ezen a kormányzó, a miniszterek 
és politikai, valamint más társadalmi előkelő
ségek jelennek meg.

Ne felejtse el
hogy caak szeptember 21-élg kap 
l-re _-et Ingvon a szenzációs élű

amB kékacél luxus...................80 filléramB kékacél superluxua ..m.. 40 fillér
— - . - - ------

pon volt,
késeket, baltákat, fütykösöket kaptak elő 
és megkezdődött a véres cigányháboru.

A nagy kiabálásra előkerült a csendőrjárőr 
is, amely megpróbálta szétválasztani a vere
kedő cigányokat és amikor ez nem sikerült, 
segítségért sietett.

Miskolcról rendőrök, Zaol cáról csend
őrök siettek a helyszínre

és csak hosszas küzdelem után sikerült szét
választani a dühöngő cigányokat.

A verekedésnek három halálos áldozata
van,

Rácí Ferencet már az első pillanatban agyon
verték, Lakatos Rózsát, a hűtlen cigány
leányt és egy Farkas Erzsébet nevű leányt 
pedig ugy összeszurkálták és megverték, 
hogy röviddel kórházba szállításuk után 
meghaltak.

Ezenkívül még tizenhárom cigányt szállí
tottak többé-kevésbé súlyos sebesüléssel a 
miskolci Erzsé&ef-kórházba.

A többi cigányt előállították a miskolci 
rendőrkapitányságra.

határában körülbelül százméternyire eresz
kedett le,

majd egyszerre csak lezuhant egy falusi 
ház fala és egy eperfa közé, ahol porrá 

zúzódott.
A gép roncsai között
Győrbiró Zoltán szakfelügyelőt holtan 
találták, mig vitéz Ghagyi Pált súlyos 
koponyaalapi töréssel eszméletlenül ta

lálták.
A pilótát életveszélyes állapotban szállitot
ták a bajai kórházba.

Vasárnap délután bizottság szállott ki a 
helyszínére és az előzetes vizsgálat alapján 
az a feltevés, hogy a repülőgép légtölcsérbe 
került s így következett be a katasztrófa.

— Devizák! vitelt korlátozó törvény 
Törökországban. Ankarából jelentik: Ha
tályba lépett az uj törvény, amely a deviza
kivitel terén szigorú megszorításokat ren
del el. Az utazók csak száz török fontot vi
hetnek magukkal külföldre. A bankok 
ezeket a devizákat csak a devizafelügyeleti 
külön szerv felhatalmazása alapján utal
hatják ki.

— Németország felmondta az olaszokkal 
kötött pénzügyi egyezményt. Rómából je
lentik: A német kormány jegyzéket nyúj
tott át az olasz külügyminisztériumban, 
amelyben szeptember 15-i hatállyal fel
mondta az olasz-német kereskedelmi forga
lommal kapcsolatos fizetésekről szóló jegyző
könyvet. A két ország árucsereforgalmával 
kapcsolatos fizetések uj szabályozására tár
gyalások vannak folyamatban.

— Magyar autós betörőket fogtak el 
Ausztriában. Gmundenből jelentik: A rend
őrség letartóztatta Fábián Leó és Fábián 
József rovottmultu betörőket, akik bűntár
saikkal túraautón fosztogatták a vidéket.

— Pásztorhét Kiskunhalason. Kiskunhalasról 
jelentik: A városban pásztorhetet rendeztek, 
hogy a régi népi pásztordalokat és táncokat 
összegyüjtsék. Eddig háromszáznál több dal és 
tizenhárom tánc a gyűjtés eredménye.

— Aminek még az eső sem árt. Igazi tüzpró- 
bája volt a tegnapi vasárnap az őszi lakberen
dezési vásárnak. Egész délelőtt zuhogott az eső 
és mégis megtelt a városligeti Iparcsarnok ér
deklődő közönséggel. Gyönyörűség volt nézni a 
tömérdek urinöt, — csupa szép, fiatal asszonyt, 
— amint ór&khosszat nézdelödtek, válogattak a 
modern bútorral bélelt széles butorutcákban. 
Nagyon sok vásár jött létre. Talán több, mintha 
kánikulai hőség bágyasztotta volna az embere
ket. Kitűnő hangulat uralkodott Az Iparcsarnok
ban. Valamilyen sajátságos, bizalmas, közvetlen 
hang, aminek nagy hasznát látták a kiállítók. 
Az Iparcsarnok előtt rengeteg autó táborozott 
é sfolyton jöttek a taxik. A közönség íme még 
ebben a záporos időben is bucsujáró helyévé 
avatta a: őszi vásárt.

— Betörők a csoknládégyárban. Nádler Lajos 
Szentes-utca 41. szám alatti Onon-csokoládó- 
gyárában az éjszaka betörök járlak. Hatszáz 
pengőt és nagymennyiségű árut zsákmányoltak.

— Megkezdődött a bécsi nemzetközi 
vásár. Bécsből jelentik: Ma kezdődött meg 
a bécsi őszi vásár, amelyen a magyar és 
olasz kormány külön kiállítást rendezett 
országuk termékeiből. Ugyancsak külön 
pavilonokkal szerepel Brazilia és Bulgária 
is, de a többi országok is kiállították leg
fontosabb ipari és mezőgazdasági cik
keiket.

9.50

6.60

3.65

Matrózöitönyke, csíkos barchent- 
bői, jól mosható, I. sz.........................

Fiúöltöny, sportfazón, angolos min
tás szövetből, sportnadrággal,
VI. sz. 12.80, 9 80, rövid nadrággal,

V. sz. 9.80, 7.80, 5.60
Diáköltöny, legújabb szövetminták
ban, jó kidolgozásban, sportnadrággal, _ __

XU. „.16.80, 14.50
Fiúöltöny, sötétkék szövőiből, bélelt, 
jó minőség, sportfazón, kétsoros 
V. sz. 12.80, 9.80, matrózfazón

III. sz. 10.80,
Leányka matrózruha,
55 om, sötétkók szövetből, 
pllssé aljjal 15.50, 11.50, 
csíkos, jól mosható barohontböl 7.80, 

Matrózblúz, jól mosható, jó szabid-
sál, 6-éves leánykának, csíkos barchent* 
bői 8.90, fohér ripszből 4.90, 
csíkos mosóanyagból...................... ......

Matróz boykabát, végig melegen 
bélelve, felhajtással, megbízható minő
ség, gondos kidolgozásban,
50 cm 17.50, 14.50,
sötétkék szövetből ................................ 10 80

FIÚ télikabát, barnás vagy szürkés 
szövetből, melegen bétt’.t, felhajtással, 
nutrla-bárány gallérral, 60 cm............ 14.50
Leányka télikabát, sötétkék tar- 
tós szövetből, végig bélelve, felhajtás
sal, nutrlabárány gallérral és kézelővel, a
55 cm...................................   14.50

A fenti ruhák az Internátusok és 
iskolák előírásai szerint készülnek

Bocskay-sapka, la meltonból, bé
lel vo, zsinórozással ós pajzzsal... 1.20, 

Diáksapka, jómlnóségö moltonból, 
bélelve, jó kidolgozásban.....................

Pllótasapka, sötétkék, jómlnöségű 
boyssövetból, bélelve..........................

FIÚ sportsapka,tartós, jóminósógil 
Követből, drappos vagy szürkés szí
nekben............................. 1.90, 1.60,
Intézeti vagy csibészkalap, 
jómlnöségú sötétkék szövetből, tűzve, 
bélelve .............~...................... 2.90,

Leányka filc* vagy duvotln- 
kalap, divatos formákban, különböző 
színekben..................................  3.90,

0.98

1.95

2.20

0.98

2.20

2*90
Intézeti ágymatrac, 3 részes, 
féllenhuzattal, szőrből 29.80, afrikból 19.80

Intézeti paplan,
fehér töltéssel, 1 db 16.00, 14.80, 

Intézeti flanolltakaré,
1 db 12.80, 10 80, 9.S0, 5.80, 

Intézeti darázsfészek takaró,
I db 14.50. 9.80, 

Intézeti számok, 1—íoo ig, fehér 
.lapon píron hímzéssel, színtartó 3 tct. 

Monogramok, fehér alapon piros
hímzéssel, kétbetűs, színtartó, 3 tót. 0.30 

Intézeti zsebkendők,jó strapa- 
minőségek 3 db —64, 2 db ■—26, 

1 db -.25, 
Matrózgarnitúra, kék, jól mos
ható, 1—6. sz-ig. 1 készlet 1.68, 1.25, 

Lakköv, 90 cm hosszú, fekete, piros 
vagy fehór színben, 8 cm szólóé,
1 db —.43. piros vagy fehór szín
ben —. 32. fekete színben, 2 om széles

11.80

3.90

5.80

0.14

0.10

0.98

— Harcias feleség. Nagy Lajos 53 éves szabó
mester az éjszaka ittasan érkezett hnza a kis
pesti Petöfl-utca 210. számú házban levő laká
sára. A felesége megdorgálta, összeverekedtek s 
végül az asszony borospohárral fejbevágta az 
urát. Nagy Lajost a mentők kórházba vitték.

— Eltűnt egy leány. Németh Viktória 29 éves 
háztartásbeli leány húrom nappal ezelőtt eltá
vozott Wcsselényl-utca fi,l szám alatti lakásáról 
és azóta nem adott életjelt magáról. A rendőr
ség keresi.

— Ismeretlen halottat fogtak hl a Dunából. 
Csepelen a Kuassag-zsilipnél vify negyvenöt-ötven 
évesnek látszó munkáskülsejü férfi holttestét 
fogták ki n halászok a Dunából. Két-három hete 
lehetett a vízben. Az ismeretlen halottat a cse
peli halotlasházba szállitották. A rendőrség ku
tatja kilétét

Intézeti pamutvászon, előírásos 
csíkozással, csakis színtartó minőség, 
kb. 70 om szóles....  1 in 2.—, 175,

Intézeti barchent, beszövott 
csíkozással, kb. 80 cm szóles 1 m 2.20, 
kb. 70 cin Rzólcs 1.95, nyomott csí
kozással kb. 70 cm szóles Imi 68,

Intézeti ruhakelme, igen erős 
minőség, fekete vagy sötétkék színben, 
90 om szóles ...............................  1 m

Leányka Iskolakötény, jómínö- 
sógfl klottból, 46 cm hosszú.......  1 db
nagyságonként 20 fill. emelkedéssel. 
Leányka Iskolakötény, hosszú 
ujjas, jóminőségű klottból, fehér gallér
ral, 55 cm hosszú....................... 1 db

nagyságonként 80 fill. omelkodósseL
Leányka tornanadrág, jóminő- 
sógű klottból, 35 cm nagyságban, 1 db 

nagyságonként 20 flll. emelkedéssel.
Svéd tornanadrág, jómlnóségd 
klottból, 40 cm nagyságban -.... 1 db

nagyságonként 16 Ilii, emolkedóssol.

Gyermek kötött iskoiasweater,
villámzAros, melirozott pamut
2. sz. 40 cm.................................. 1 db ‘

számonként 5 cm GO tűi. emelkedéssel.
Gyermek kötött kabát, jó minő
ség, gyapjú vagy félgyapjú, szép sima 
színekben, kétsoros fazónbnn,
1. sz. 85 cm ...............................  1 db 1

számonként 5 cm P 1.— emelkedéssel.
Gyermek kötött pullover, 

sima színekben, kiváló strapaminőség, 
fólgyápjú, 1. sz. 25 cm..................1 db 1
számonként 5 cm 80 fűi. emelkedéssel.

Gyermek patentharisnya, 
fehér, foketo, barna, drapp vagy szürke 
színben, komplett mérőtökben 1. sz. 
nagyon tartós macooból, 1 pór —.68 
(számonként 8 üli. emolkedóssol), erős, 
pamutmlnösógből.................................. <

számonként 4 fűi. emelkedéssel.
Tornacipők, fekete vagy fehér, 
jó minőség, 1934. évi modell 

42-46 35—41 28-84 24-27 SZ.
■3.90—5:30 2.90 ZÚÖ

Fűzösoipők, barna, magas, hajlé
kon v, varrott talppal 

31—35 27—30 28—26 20—22 SZ.
8.50 7.20 G.5Ö 4.90

Ugyanaz, barna boxból, börbélóssel, 
dupla talppal

31—35 27—30 23-26 sz.

4.50

4.80

4.90

0.38

'1ö:50 9.60 8.60
Lakk fűzöseipók, m»gM, szűrte, 
nubnk betéttől, varrott 

81—35 27—80 23—26 20-22 82.
1Ö.5Ó 8 80 7,50 6 20

Lakk pántos táncclpök, 
hajlékony, varrott talppal
36—40 31—35 27—30 21—26 18—22 fiz
11.6Ö 9.80 8.50 7.20 0790 

Robinson kapcsosclpő, magas, 
barna, sporthoz, bevarrott 
dupla talppal, várivá és 
rendkívül erős kivitelben 

41T4fi_ 3‘J~4O_;,1Z35 
18.80 16 80 14.80

Ugyanaz,
télfilzös Bocskay-nyolvvel, P

nyelvvel, 
ezegelve,

27—30 sz.
12.80

0.25 1-vel olcsóbb

Olvaesa el e lapban 

írószerekre 
vonatkozó hirdetésünket lel Aruhóz

— Villuinosgázolás Újpesten. Újpesten a Vád- 
uton a 87-es jelzésű villamos, elütötte Színesük 
Alajos 37 esztendős magántisztviselőt. Szincsák 
a fején és mindkét lábán szenvedett sérüléseket 
Az újpesti mentők ti gróf A'óro/pí-kórházha szál
lították. A gázolás ügyében megindult a vizi- 
gúlnl.

— .Szeptember R-án nyílik meg a pácai plakát- 
kiállítás. A Pécsi Kereskedők Testületé Országot 
Plakát- és Rcklúmkiállitására beérkezett plakát
anyagot Pólya Tibor, Szűr-Szabó, Macskásig, 
ifj. Már ff y, Pétién, Herényi, Irsal. Brünner, Ver
mes és más jónevü magyar művészek plakátjai 
teszik színessé. Rajtuk kivül Kiss Sándor, aki a 
kiállítást modern elgondolásban, saját tervei 
szerint rendezi, talamint Kiss Pál, Gergely Ti
bor, Házi. Deák és Gáspár Tibor helyi vonatko
zású plakátjai ígérnek látványos meglepetést. A 
kiállítást szept. 8-án d. e. 11 órakor nyitják meg 
ünnepélyes keretek között.
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MINEK NEKI A FITOS ORR? —
mondogatták a pubarry reprizének első szü
netében. — minek neki a fitos orr, amikor 
olyan gyönyörű ét olyan kábitóan szép lesz, 
amikor ínekei? Valóban, Alpár Gitta egy 
kissé tettebb, asszonyosabb lett, Marté 
Jeanne Vaubernler szerepében s éppen ezért 
magúval ragad óbb, lenyügözöbb volt ez a pro
dukciója, amelyet talán senki a világon nem 
tud utánozni.

A magyar csalogány ismét magyar ég alatt 
trillázik, csattog s a közönség, amely a I)u- 
barry rcprizét mint érdekességet és mint a 
kismama első fellépérénck pikantériáját 
ment élvei'ni, megrendültén és elragadtatva, 
kipirult arccal és lelkesen tapsolt a nagy 
művésznő istenáldotta megnyilatkozásának. 
Felcsendült ismét a dal: Mindegy nekem, ki 
lesz velem ... jclzugolt ismét a taps, ame
lyet az énekesnő hangja és a töneménycs 
alakítás szekszepilje váltott ki, legördült a 
függöny, tompán és csikorogva ereszkedett 
le a régen nem használt vasfüggöny Is, 
amelynek nyilasában nyolcszor-tizszer haj
longott és köszönte az ovációt Alpár Gitta, 
aki szivével — valljuk be — ebben a pilla
natban már nem a közönségnél volt.
Hátul a függöny mögött valaki türelmetlenül 
várta. Mig a közönség tapsolta kedvencét, a 
kismama kissé idegesen hajlongott, szerette 
volna, ha már vége volna az égésinek és 
amíg a szünetben az emberek egymást túl
licitálva beszéltek Alpár Gitta megifjodott 
hangjáról is arról a lelki erőről, amellyel ez 
a nagyszerű énekesnő egy kis emberke vi- 
lágrahozásán felül a szépítő operációnak is 
alávetette magát, Alpár a gratulál ókat és a 
virágküldeményeket öltözőjéből kizárva, táp- 
lálhs a kis Julikát.
Madame Dubarry — Fröhlich Gusztáváé a 
szünetben.

Nagy Katónak, a magyar azármazáau né
met filmsztárnak szeptemberben Jár le az 
Ufával kötött szerződése a Igy megvan a le
hetősége, hogy a közeljövőben színpadon 
szerepeljen: egyik pesti operettszinház no
vemberre szerződtetést ajánlatot tett Nagy 
Katónak.

Tátra fii reden dolgozik együtt Szilágyi 
László és Eisemann Mihály legújabb operett
jükön, amelynek cime: „Én és a kisöcsém".

Újhelyi Nándor nem rokonok nélkül halt 
meg, mert jelentkezett vérrokona Újhelyi Mal
vin, aki Pesterzsébeten, a Posta-utca 8. számú 
házban lakik és aki ezúton kér mindenkit, 
hogy segítsen néki, mint árvalánynak az örök- 
•égi ügyében.

A Király Szinház Szegény ördög cimü sze
zonnyitó derabjában a Belzebubot Mily Gerő 
fogja r. In M tani, akit erre a szerepre kölcsön
adott a Vígszínház.

A Föxárosl Operettszirház Dubarry-eladá- 
sím nagy sikert nrnt egy hatéves kis tánemü- 
vésznö: Heimann Kittv.

Két héttel ezelőtt vá
ratlanul eltűnt Buda
pestről Fedák Sári, a 
kitűnő primadonna, 
akiről az elmúlt héten 
megírtuk, hogy Ameri
kába utazott Aknay 
Vilma és Vajda Ernő 
ismeretes húszezer dol-

Mára érkezett amerikai híradások szerint 
Fedák Sárinak ezenkívül Amerikában

különös és feltűnően érdekes peres 
ügyeit kell elintézni.

A perek előzménye még arra az időre nyúlik 
vissza, amikor Fedák Sári tavaly ősszel „lza 
néni” cimü filmjével Amerikába utazott és 
John Vajdával, mint menedzserével, megál
lapodást kötött. John Vajda menedzseri mű
ködésével azonban Fedák Sári nem volt 
megelégedve, mert egy „Iza néni" díszbemu
tatón kivül semmiféle szerződést nem tudott 
neki szerezni. Fedák akkor Kurucz Jánossal, 
az ismert kitűnő muzsikussal állapodott 
meg, hogy vele turnéra utazik s ezt a szán
dékát bejelentette John Vajdának. A me
nedzser kikötötte, hogy ö is a turnéval uta
zik, lévén Fedákkal erre vonatkozó megálla
podása. Fedák azonban ez ellen tiltakozott 
és kijelentette, hogy John Vajdával kötött 
megállapodását semmisnek tekinti, sőt

Ráday Lászlónak, a lehetséges fiatal nó- 
InsTorzőnek és dalénekcsnek számait szep
tember 8-án első izhen közvetíti a rádió.

Néhány héttel ezelőtt nyílt meg a Horthy 
Miklós-uton a Si/np/on-filmszinház, amely Kö- 
zépcürópában nz első mozi, amelyet a hangos
film céljaira építettek s éppen ezért sok láto
gatója akad a pesti oldalról is.

/nevezni
Radius

Ma még az enyém vagy — Paramount- 
slagert hozza, amelynek két sztrája: Caróla 
I.ombard és Ring Crosby ragadtatják el a 
közönséget.
Uránia

A méltóságos asszony trafikját, Bús Fe
kete színdarabjának fii in változatát mutatta 
be. Ragyogó, mulatságos és kitűnő a film, 
főszereplők: Nagy Kató és Willy Fiitsch. 
Fórum

Fal la (la: Mi lesz veled, emberke? cimü 
film remek, a kulturigényü filmpublikum 
csemegéje.

Még egyszer Szűcs László. Reméljük, hogy 
ilyen formában utoljára és ezentúl csak a kri
tika rovatban találkozik olvasónk a lenorista 
nevével. A Szücs-front legújabb eseményeinek 
számit az a váratlan fordulat, amellyel a vérbő 
és temperamentumos tenorista

visszatért családi tűzhelyéhez.
Az elmúlt hét egyik napján, amikor a lapok 
a legerősebb pergőtűz alatt tartották Szűcs 
Lászlót viselt dolgai és temperamentumos ma
gaviseleté miatt, a tenorista felhívta telefonon 
feleségét, akitől néhány héttel ezelőtt megható 
bucsusorok kíséretében eltávozott. A tenorista 
ezzel a telefónbeszélgeléssel odamenekült, ahol 
tudta, hogy még mindig szeretik. Hosszú be
szélgetés után találkozott a válófélben lévő 
házaspár, a találkozásból reggelig tartó esz
mecsere fejlődött ki, amely

egy éjszakai lokálban végződött, ahol a 
válóperéé házaspár kiürítette a békepoha

rat.
Szűcs László felesége tanácsára két-három 
hétre külföldre, illetve Olaszországba utazott 
pihenni és másrészt tanulni és ha olaszországi 
útjáról visszatér, újra beköltözik a Teréz- 
körúti közös lakásba. Ezzel véget ért az a há
zassági regény, amelynek indulása néhány 
héttel ezelőtt olyan nagy port vert fel, de nem 
ért veget a Szűcs László körül támadt viharok 
zajlásn. Értesülésünk szerint ugyanis az. Ope
raház, amely tavaly is bizonyos számú vendég
fellépésre szerződtette Sziics Lászlót,

aa idén még nem kínálta meg szerződéssel 
a kitűnő Icnorlstáf,

akinek távoliéle kétségtelenül érezhető hiánya

fel Miit - Ml M
A magyar származású filmrendező, aki Buda

pesten. a Ferencvárosban, a Tompa-utcában 
szüktcll, a hollywoodi Fox-gyár dédelgetett 
sztárja. Minden esztendőben rendez a Fórnál' 
egy-egy nngv reviifllmrt. Az Idei nngy filmje a 
Fór Follis 1934 már hat hónapja verhetetlent!! 
fut Amerika legnagyobb filmpalotáiban. George 
White most Párisban tartózkodik éa október

Rágalmazás és adóeltitkolás 
címén Amerikában {el
jelentették Fedák Sárit

Ax Iza néni kudarcának feltűnő epilógusa

láros pere miatt.

bíróság előtt,
hogy a menedzser egy angolnyelvü szerző
dést íratott alá vele, amelyet ö nem. értett 
meg és amely őt félrevezette. A bírósági tár
gyalást hamar lefolytatták és ezen John 
Vajda bebizonyította, hogy Fedák Sári nem
csak kitünően beszél, hanem ir is angolul, 
tehát félrevezetésről szó sincs. Ezzel azután 
megindult a harc a menedzser és a prima
donna között. John Vajda elsősorban

rágalmazás címén tett feljelentést Fedák 
Sári ellen, majd adóeltitkolásért Is fel

jelentette,
mert szerinte Fedák Sári, aki az elmúlt év
ben is Hollywoodban járt, jövedelmeiről nem 
tett vallomást az amerikai adóhatóságoknak.

Fedák Sárit akkor ügyvedje felvilágosí
totta, hogy

az adóeltitkolást különösen külföldivel 
szemben igen szigoruan büntetik Ameri

kában,
erre Fedák Sári autót vásárolt és kísérőjé
vel, Ráthonyi Ákossal és Csepreghy Erzsi 
színésznővel azonnal útnak indult Newyork 
felé, ahonnan kétnapi tartózkodás után, az 
„Iza néni“-ben rejlő anyagi lehetőségeket ki 
sem használva, hirtelen visszautazott Euró
pába.

Amerikában nagy érdeklődéssel várják Fe
dák Sárit, aki okmányokkal és bizonyítékok
kal felszerelve fog védekezni a vádak ellen 

feljelentette John Vajdát a losangelesl a losangelesi bíróság előtt.

Alpár Gitta 
Dubarry szenzáció

FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ
Sziics László, akit nem szerződtetett 

az Operaház—kibékült fele
ségével és elutazott Pestről

„Á túlfeszített munka következménye, ideg
attak volt az egész" — mondja Sziics Lászlóné

lesz nz Operaház előadásainak, ha ugyan köz
ben Radnai igazgató nem pótolja mulasztását.

Beszélgettünk Szűcs Lászlőnéval, aki elmon
dotta, hogy a férje körül támadt viharok és 
az egész válási história túlfeszített munka kö
vetkezménye, idegattak volt, amely most már 
elmúlt és reméli, hogy ezeknek tartós követ
kezménye nem lesz. Férje Egyébként a prágai 
operával is tárgyal, amerikai ajánlatot Is ka
pott, igy teljesen bizonytalan még, hogy az 
uj szezónban hol fog fellépni a tenorlsta.

teteNAMŐ
Színházak hétfői műsora:

VÍGSZÍNHÁZ (n cirkuszban): Cirkusz csillaga (8) 
FŐVÁROSI OPERETTSZINHÁZ: Dubarry (8).

TEREZKÖRUTI SZÍNPAD: Szerencsemalac (9). 
TERÉZKŐRUTI SZÍNPAD: Szerencse malac (9) 
JÓKAI SZÍNHÁZ: Tabáni hnrangszó (8).

BÁRSONY RÓZSI 
JOBBAN VAN

Az elmúlt héten súlyos lázzal egyik elő
kelő bécsi szanatóriumba szállították Bár
sony Rózsit, aki két napon keresztül negy
venfokos lázban birkózott az influenziával. 
Szerencsére komplikációk nem léptek közbe 
és Bársony Rózsi vasárnap már lázinentes,

ben a Fór Follis 1934 budapesti premierjére 
személyesen Is eljön Bécsben, a szerződés 
ellenére, már most műsorra akarták tűzni 
George White ragyogó filmjét, aki azonban 
tiltakozik a korai megjelenés ellen, meri okvet
lenül jelen akar lenni a Fox Follis 11'34 buda
pesti éa bécsi premierjén te.

ugy hogy kedden megkezdheti Bécsben egy 
film forgatását, két hét múlva pedig Pe«tr« 
jöhet, — mint nekünk telefonon mondotta, 
__ hogy megkezdhessék a Ball im Savoy 
cimü film felvételeit.

OLTY MAGDA, 
a Nemzeti Szinház kiváló és sokat ígérő 
fiatal tagja primadonna lesz Budán, ahol • 
„Dorozsmai azélmalom“ cimü darab fősze
repét játssza. A kitűnő fiatal színésznő uj 
szerepkörében Is nagy meglepetést jelent.

A N öl RÓKKAL 
PECHJE VAN

Bárdos Arthurnak, a Belvárosi Szinház igazgató* 
fának, aki szezónját egyszerre két nőtró darab* 
jóval akarta megkezdeni. Ligeti Erzsébet a Bel* 
városi Szinház szezónnyitó darabjának szerző* 
nője, miután az igazgató elvette tőle a főszere* 
pet. sértődötten és megbántva utazott el Buda* 
pestről, kijelentve azt, hogy a szinház óvatosa^ 
tartózkodik mindentől, ami újszerű és meglepő.. 
Alig zajlott le a Ligeti-affér, a Városi Szinház* 
bán, a Belvárosi eme alkalmi dependance-ában 
szüntették be a Gáspár Miklós irói név alatt rej
tőző nőiró darabjának próbáit, mert a primo* 
donna; Titkos Ilona egyelőre lemondta a ven* 
dégszereplést. Erről Gáspár Miklós a következő* 
két mondotta:

— A legnagyobb egyetértéssel vettük le dara^ 
bomat a Városi Szinház műsoráról, mert a pre* 
miért csak iO-án tarthattuk volna meg, mert « 
következő héten már megkezdődik a TESz Mun
kahete és Így a Városi Színházban a darab nem 
futhatta volna ki formáját. Darabom valószínű
leg a Belvárosi Színházban fog szinrekerülni a 
■szezón folyamán, természetesen Titkos Ilonával 
a címszerepben.

MÁRKUS ALFRÉD 
HÁROM NAPRA UTAZOTT 
AMERIKÁBA

Két héttel ezelőtt Amerikába utazott 
Márkus Alfréd, a kitűnő zeneszerző, akit az 
angol nyelvterületen mint Fred Markush-t 
ismernek és nagyrabecsülnek. A kitűnő ma-* 
gyár zeneszerző a Shubert newyorki színházi 
tröszt felkérésére utazott Amerikába, ahol 
összesen három napot tartózkodott és ennek 
leteltével hajófordultával érkezett haza Buda
pestre. Fred Markush, a Tessék beszállni 
cimü Harmath—Márkus-revűt, amelyet ta
valy játszottak a Royal-orfeumban, rendkí
vül előnyös feltételek mellett adta el Ameri
kában. A Shubert-tröszt ugyanis óriási ará
nyú vándorrevüt csinál ebből a magyar ope
rettből, háromszáztagu társulat utazik végig 
az amerikai kontinensen.

SZERESSEN EGY KICSIKÉT, 
ez az uj sláger, amely Budapestet lázba fogja 
hozni. Fényes Szabolcs legújabb zeneszáma ez, 
amely most elkészült Emmy című film egyik 
nagy attrakciója. Igazi hangulatos huszárfilm 
ez, hamisítatlan magyaros muzsikával. A lendű* 
letes cselekmény egy kis garnizonban élő ma* 
gyár huszárezred tisztikarának sok humorral ér, 
epizóddal tarkított életét mutatja be. Mihály Ist
ván kitűnő szövegkönyve, Székely István rende* 
zése és Eiben István gyönyörű felvételei keltet* 
tek feltűnést a sajtóbemutatón.

A LILA AKÁC 
az első magyar film, amely a izezőnban bemu
tatásra kerül. Á Kamara-mozgófényképszinházat 
Pán József, a Radiust Várady Tihamér interieur- 
művészek díszítik fel, hogy méltó kerete legyen 
a szezón első magyar fllmszenzációjának.

ELŐKELŐ STATISZTÁK 
kaptak meghívót Gál Béla rendezőtől, aki a 
Meseautó filmet rendezi a Hunniában. Itt ngyanto 
fölépítik a lillafüredi Palota-szálló éttermét te 
és a rendező azt akarja megcsinálni, hogy ■« 
étterem közönsége ne színész-statisztákból kerül
jön ki, hanem azokból, akik a nyár folyamán 
valóban vendégei voltak a Palota-szállónak. Köz
ismert budapesti előkelőségeket kérnek fel, 
hogy egy-egy pohár pezsgőre találkozzanak ■ 
filmgyár Palota-szállójában, ahol azután megcsi
nálják róluk a tömegjeleneteket A vezérkar 
most állítja össze a meghívandók névsorát.

SZABADTÉRI ELŐADÁS VOLT 
GÖDÖN,

ahol három szereplővel adták elő a Nemzeti 
Szinház művészei a szinház egyik kamaradarab
ját. Ezt azonban nem közölték azzal a nagy
számú angol és francia vendéggel, akiket ki
hívtak az előadásra s akik látványos szabadtéri 
produkciót vártak s ehelyett állandóan két-há
rom ember ágált a fák alatt. Az idegenek ter
mészetesen nem értették a magyar szót, 'a 
bosszúsan távoztak.

A PÉKKARTEL BETÖRT 
A SZÍNHÁZI FRONTRA

A szezón programján két pékmester-ivadékot 
látunk, mint zeneszerzőt. Az egyik Földes Fe
renc kétszersültgyáros fia, akinek Harmath Imré
vel irt operettjét játssza a Pesti Szinház, majd 
Hcim Imre, — szintén egy pékmester fia — aki 
Balassa Imre és Mihály István operettjét zené- 
sil ette, meg a Király Szinház számára. Akik sze
retik a drága péksüteményt, azok tapsolni is fog
nak.



HÉTFŐI NAPLÓ

100 pengős
Villám-tippversenyiinH
Érdekes Pdtdds — /4 frfsxpdnxdij — EtedménySirde- 
tds mát a jBtrö sxámuttfiban/

A jubiláló Hétfői Napló szenzációs Villám- 
tippversenyp iránt óriási érdeklődés nyilvá
nult meg a sportkörökben.

Hetenként 14 készpénzdíj és száz pengő 
valóban pompás kilátásokat nyújt a nye
résre. Amellett a pályázat egyszerű és gyors.

Egyetlen kérdést testünk fel s a mérkőzé
sek után néhány órával inúr eredményt is 
hirdetünk a lapban. Amikor színes tudósí
tásainkat olvassa a mérkőzésekről, ugyan
akkor már a nevét is olvashatja a nyertesek 
között. Amerikai gyorsaság ez, maximálisan 
felfokozott izgalommal.

salakpályára menni. Az első lépés után eltűnik 
a lábfeje a vízben. Nyomon követi Gerö biró, 
majd Kisfákig a Hungária részéről. Nem sokáig 
tanakodnak s máris. feláll a padokra a szótöl- 
cséres ember, aki harsány hangon hirdeti:

—< A mérkőzés elmarad. A jegyek érvényesek 
a szeptember 30-án lejátszandó Hungária—t}j- 
pest mérkőzésre. Aki a pénzét vissza akarja 
kapni, szerdán jelentkezzék a pályán. Ugyan
akkor érvényesítik a vissza nem váltott jegye
ket is.

A hirdetés nagy felzúdulást vált ki, mert 
senki sem hajlandó emiatt szerdán kiko-

csízül újpestre.
elder nyomban megérti a fenyegető tö

meghangulat mögött lappangó jogos indokokat 
és utasítására olyként módosítja a hirdető az 
előbbi bemondást, hogy pontos információkat 
majd a sajtó hasábjain fog közölni az újpesti 
vezérkar. Nagy méreggel, bőrig ázva ballag 
azután a villamosmegálló felé a bágyadt had
sereg, amely fényesen kiállotta a — virpróbát. 
Ennél lelkesebb közönség aligha akad még a 
világon. Csak az ifjabbak éneklik cinikusan as 
egykori sláger dallamára:

— Hát érdemes voUt , ( B

Futballpápák vitája
a hervadt kassza előtt

Szenzációs aj pályázatán^ a fövő Hétre
EJgo kérdésünk az volt az elmúlt héten, 

hotfy mi leszt az Újpest—Hungária mérkő
zés eredménye?

Sajnos, a közbejött országos eső elmosta 
tw egész ligafutbalt s igy a kérdés nem 
dőlt el.

■‘szeptember 30-án Játsszák te az el- 
maradt mérkőzést

s igy az első tippverseny pályázóinak be
küldött szelvényeit eltettük szeptember 
30-ára. A szelvények érvényesek, s aki utó
lagosan akar csatlakozni a pályázathoz, 
vagy előző tipp elése helyett mást is szere
peltetni kiván, az levelezőlapon írja meg, 
hogy mi lesz az Újpest—Hungária-mérkö- 
zés eredménye.

Ettől fügclleniil a jövő Vasárnapra külön 
Versenyt hirdetünk.

Már első kérdésünk feltevésekor jeleztük, 
hogy a pályázataink érdekesek lesznek, és 
nem mindig egy-egy mérkőzés számszerű 
eredményének tippeléséből fognak állni. 
Ezen a héten például

egészen eredeti kérdéssel
/épünk olvasóink elé. Tessék megmondani, 
hogy Jövő' vasárnap ’a Tfároiií nhgy csapát: 
,Z« Ferencváros, az Újpest és a. Hungária 
. együttesen hány gólt lő ellenfeleinek?

A tippeléshez tudni kell, hogy a Ferenc
város Miskolcon játszik az Attila ellen, az 
Újpest a III. kerülettel Óbudán és végül a 
Hungária a saját otthonában fogadja az új
donsült ’elsőligás Soroksár csapatát. Ezt a 
hármas tényt egybe kell vetni a csapatok 
mai szereplésével és meg kell mondani, tőségeire.

hogy a három nagy csapat összesen hány 
gólt lő.

A második oldalon található Villám-tipp
verseny páyázati szelvényére tehát a meg
felelő helyre egyetlen számot kell csak be
írni. Hogy mindenki előtt világos legyen a 
teendő, egy példával illusztráljuk a pályá
zatot. Ha feltesszük, hogy a Ferencváros 
5:1, az Újpest 2:2 és a Hungária 8:1 arány
ban győz az ellenfele ellen, akkor a pályá
zati szelvényre 5 -j- 2 -4- 3, összesen 10 gólt 
jegyzünk be. Nem kell külön részletezni, 
hogy melyik csapat hány gólt lő, hanem a 
végösszeget, az együttesen lőtt gólok szá
mát kell csak beírni.

A pályázat érdekes, összetett és mégis 
egyszerű. A megfejtők között

egy húszpengős, három tizpengős, és tiz 
ötpengős dijat osztunk ki és már vasár
nap este közöljük a pályázat eredmé

nyét
Az olvashatóan kitöltött szelvényt szer

dáig kell postára adni, vagy a szerkesztőség 
ajtaja mellett elhelyezett gyüjtőládába 
dobni.

Egy borítékban, melyen
a „Villám-tippverseny" jelzést okvetlen 

kérjük feltüntetni
több szelvény is beküldhető és egy pályázó
tól többféle megoldást is elfogadunk. í)e ez 
utóbbi esetben minden tippet külön szel
vényre kell jegyezni.

Kellemes szórakozást és sok szerencsét 
kívánunk! Figyelmeztesse ismerőseit, bará
tait is a pompás és egyszerit pályázat lehe-

K.

Vizbef ulladt
a ligafutbalt

első vasárnapja

— Ne felejtsd el, Lója — oktatják a fUt- 
hallpápát —, dupla meccs van, ilyenkor nem 
gilt ez a szabály . . .

Letelik a tiz perc. Viczenik' máris jelenti:
— A meccset a pálya alkalmatlan volta miatt 

nem vezetem le!
— Játsszanak akkor barátságosat! — indít

ványozza valaki.
— Dehogy játszunk! — vágja rá nagy hir

telenséggel Herzog Edvin —, nem teszem 
tönkre a gyerekeket . . .

— Ugyvan — replikázik Faragó Lojzi — ha 
bajnokit nem játszhatunk, akkor barátságost 
sem tartunk . . .

— De a közönség?
— A közönségnek hirdessék ki. hogy a meg

váltott jegyek érvényesek a legközelebbi Bu
dai 11—Bocskay-mérközésre. A kapuknál úgyis 
flgyalmeztették mindenkit, hogy őrizze meg a 
jegyét . . .

— Kár a közönséget felhúzni! — mérgrske- 
dik Szende tata. — Ha Debrecenben lennénk, 
biztosan játszanunk kellene barátságosat.

— Dehogy játszanánk — toldja meg Fa
ragó —, igy jobb, ha nem játszunk. Mert a 
közönség nem kétszer harmincperces barátsá
gosra, hanem két elsőosztályu bajnokira vál
totta meg a jegyét ... S ha barátságosat, 
játszunk, akkor a közönség megrohanja a 
pénztárakat, visszaköveteli a pénzét . . .

— Tényleg, menyi a bevétel? — kérdezi egy 
debreceni.

— Háromezerötszáz pengő a bruttó. Maguk 
kapnak négyszáz pengőt á-contót s mlttTK■'tfTMT- 
hatnak haza.

Közlwn Szende bácsi és Faragó közt folyik 
a hangos vita. Szende Herzogot próbálja 
gyúrni, hogy játszanak barátságos mérkőzést.

— Ugyan kérem, Szende ur — mondja Her
zog dühösen —, csak nem képzeli hogy be va
gyunk trenírozva vtzipólóra is . . .

A folyósón didergő játékosok végül megkap
ják

— No, fiuk, öltözhetlekl . . .
S a bocskaisfák örömmel kapják magukra 

a jól vasalt kánikulai öltözékeket. A budaiak 
►sajnálják n meccs elmaradását.

— De elkaptuk volna most u Bocskait!,—• 
mondja buslakodvn Rökk.

Mózes Arthur is bosszankodik:
— Ha Gertit küldték volna ki erre a meccsre, 

már régen játszanánk . . .
Végül szócsöves rendezők járják körül a 

• s a közönség felé dadogva bömbölik:
___ _ _______ __________ A biró döntése folytán . . . elmarad a 

— Háromnegyed háromra van kitűzve a I mérkőzés. A Ferencváros—Phöbus-mcccs sorsa 
meccs . . . három óra öt percig várni kell... I a másik biró döntésétől függ . . .

A Budai 11-Bocskai- 
ínérkőzés előtt vigasztal
hatatlan a helyzet. Mint
ha hordókból öntenék, 
úgy csobog. A tribünö
kön lehet közel három
ezer néző. Mindenki orr
fintorítva mustrálja a 
gyászos ólomfeihőket. A 
pályán az FTC—WSC

amatőr bajnoki meccs utolsó perceit róilk 
Csak zuhog, zuhog... Közben megjelenik Vi
czenik Ede, rendesen, „forsriftosan", birói 
dresszben:

— Még nem tudom, kár lenne, ha...
Levonulnak az amatőrök. Gól nélkül „liszld" 

meg mindkettő. A pályának a Népliget felöli 
részén felszedik az egyik levezetőcsatorná vtó- 
dugóját. ömlik a felgyülemlett ságtenger. Mes
ter Gyuri bácsi esernyő alól vezényel a pálya
szolgáknak:

— Keressék meg a másikat is, negyedóra 
múlva nem lesz viz a pályán...

Gyuri bácsi optimizmusa fanyar mosolyt va
rázsolt a körülállók didergő ajkára. Gál bá
csi, a pályaszolga hiába keresi a másik vas
dugót, a viz annyira ellepte már a pályának 
ezt a részét, hogy hosszú vasrudakkal is hiába 
kutatják, keresik, csnk nem lelik meg.

— Ejnye, Gál — dohog a Gyuri bácsi 
hangja —, már húsz év óta hiába keresi, ami
kor esik az eső, sose találja meg.

— Az semmi, Gyuri bácsi — szól valaki — 
emlékszik? Annakidején a Stecovics évekig 
hiába kereste, a kaput, ezen a helyen mégsem 
találta. i

Az öltözőben mindkét csapat levetkőzve 
várja a végleges döntést. Kétségtelen, hogy 
egyik sem nagyon lelkesedik a játékért. Végre 
Gál bácsi a pályán megtalálja a levezetőciá- 
tornát s a kanális úgy issza a piszkos esővizét, 
mintha tokaji aszút nyelne valami bajnoki 
lakomán. Viczenik visszaérkezik terepszemlé
jéről a birói öltözőbe. Az érdekeltek komor te
kintettel lesik minden szavát.

— Ha tiz percen belül eláll az eső — mondja 
Viczenik —, akkor levezetem a meccset, mert 
a pálya „talaja1' nem rossz ...

Lehet,, hogy a jeles bíró ezt a talajt cukor
répa- vagy komlótermesztésre értette. Előke
rülnek a stopperórák, mindenki miéri Viczenik 
tiz percét. Az eső még inkább rázendít. Mintha 
csak a Rndeczky-mars üteméi csendülnének ki 
a tribün lejáratára kopogó esöcsöppek zuha-
tagúból. Faragó Lója ezúttal még ünnepélye- pályát 
sebbre nyúlt orral fontoskodik: I — .4

Ez a szezon is jól kezdődik! Vasárnap 
kellett volna az utolsó profibajnokság küz
delmeit elkezdeni, de közbejött a minden
ható „vis major14. A szóviccre hajlamos fut
balltársadalom már a kora délelőtti órákban 
megállapította, hogy ezúttal nem is vis 
major, hanem — isten bocsássa meg — viz

major. Mintha az egész nyári mulasztást 
pótolni akarták volna a sűrű fellegek, sza
kadatlanul öntötték a vizet a labdadöngésre 
éhes pályákra, az amúgy is rossz bőrben lévő 
tribünökre, s általában egész magyar
futballvasárnapra,

Ezer néző a derbin 
egyetlen futballista se
A sors különös szeszé-1 vízmentes csik húzódik cl a házak fala mén- 
e volt, hocv mindjárt tén s ezen a lúbnvomnyi keskeny ösvényen ki-

Szomorú kis derbi 
meg a csapatok, már

lye volt, hogy mindjárt 
a szezonnyitás első- nap
ján a legnagyobb cseme
gék egyikével: az Újpest 
■—Hungária mérkőzéssel 
kedveskedett a kiterjedt 
fulballdrukker társada
lomnak.

A derbi!
volt. Gól nélkül uszták 
csak azért is, mert labda-

Takarítani

rugósra ezúttal sor nem került. Újpesten, ahová 
a Hungáriát várta a lila-fehérek hatalmas gár
dája, még n légiül zott abb optimizmussal sem 
lehetett volna elkezdeni a mérkőzést. Tessék 
elképzelni egy derbit, amelyen 

mindössze ezér néző
' Influenzái es hasonló más kórokat megvető 
bátorsággal cuppogott ki ez az ezer ember Is az 
újpesti stadionhoz, hogy még véletlenül se mu
laszthassa el a bizarr futballcsemegét, ami

' ilyen sáros pályán a legképtckmebb helyzete
ket szokta feltálalni. A pálya főbejárata előtt, 
ameddig a' szem (Dúlhat.

háborgó víztükör hullámzik.
A vakmerő autósok n kecsi épségét kockáz
tatva, vágnak a hnllúmtcngrrnck s valóságos

motorcaónnk verseny
fejlödiik ki a térképeken bizonnyal nem sze- 
«plö újpesti tó tükrén, Négy-Őt. oentknétw*

tén s ezen a lábnyomnyi keskeny ösvényen kí
gyózik előre a futball mártírjainak és tegyük 
hozzá, szinte vallásosan fanatikus futballdruk- 
kereknek hosszú sora. Nem tudjuk, hogy mibe 
vágtak bele. Falhoz lapulva tipegnek lábujj
hegyen előre, a kíméletlenül előretörő autók 
azonban olyan hullámokat kavarnak, hogy azok 
szinte bömbölve csapódnak vissza a falakról. 
Persze közben

ldadóa lábfürdőt kap
nz egész társaság. Káromkodások zaja tölti 
meg a levegőt. Egy-egy csengő sikoly jelzi, 
hogy a kecses női lábakat sem kímélte az uj- 
Ö hullámverés. Közvetlenül a bejárat előtt 

mdóan emelkedik ki egy szárat sziget, 
ahol csoportokba verődve vakarja a fejét a 
jegyváltó közönség. Bemenjen e vagy nem, ez 
itt most a. nagy kérdés. De azért mindenki be
megy, ha már idáig hősiesen túrta a vizeket. 
Ezren vannak összesen s előttük vigasztalan 
képpel dagad a sártonger. A hatalmas pályán 
szilárdan áll a viz s belőle csak a kapufák 
merednek ki. Azonnal visszafordulhatna józan 
fejjel mindenki, Bellát c*.ódára várva mégis 
csnk topognak ázottan, vizesen, bizakodva. Az 
előjelek azonban nagyon roptak. A mérkőzés 
levezetésére kirendelt

Gprő bíró félötkor még dvllrahóban, 
esernyő alatt lépked a lerrastülések között. 
Langfelder alakja is feltűnik s hogy meggyőzze 
* ig„4rál, mtffifeMl 4

1 kg M.D.Cs. malátakávé 
>/, kg M.D.Cs. kakaó . . 
»/• kg BLD.Cs. csokoládépor . -.88
’/< kg dióbél ......................... -.68
’/< kg mogyoróbél  ...........-.63
'/« kg édes nemes paprika . -.88
1 kg méz b,c «n ..................-.88
»/a kg-os callforniai szardínia -.88 
'h kg am. mogyorós csokoládé -.78 
3 kg alma..................................-.44

1 drb parkeitkeíe..................... -.78
1 drb padlóviasz...................... -.14
1 líra í7/io liter) folyélccny fémtisrliió -.68

5 levél Vittória-sárga
5 drb 40 dg-os háziszappan
1 drb J/z kg-os terp. szappan -.48
1 kg M.D.t's. mosópor .
1 üveg 1S.D.CS. ül. kékitő
1 kg búzakeményitö ..
1 Óriási doboz M.D.Cs. cipőkrém -.78
10 drb ill. kézmosó szappan . -.88

110 drb teatojás ...
I ■/< kg teaval ,...________

Postán utánvéttel szállítunk a portóköltség és postadoboz felszámításával.

1 kg padlóbeeresztö .... -.68
1 dob. Satnrnus padlópiszta -.68

Rákóczi-út 72—74, szám,
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A futballbiró ingadozása 
botránnyal fenyeget

... hegy kedves elszólás kelteit suh suba 
derültséget az MLSz-bcii, amikor Usetiy elnök 
n fulballközgyüléscn Igy kezdte a beszédéi: 
Kedves Iparoslársnim ... I (Notu bene: Iguza 
is volt a proüfutball felé. Mert a profik — 
Iparosok.)

... hogy rövidesen uj bizottságot kell fel
állítani a ML'Sz-ban. A bizottság feladata lenn'1 
minek n nyilvántartása, hogy a válogatott 
vlzipólór.sap::! lúgjai közül ki kivel nincs beszélő 
vrztmvL'ai:. A .yllvániurtás elme Mllszcrlien 
c/. lehet: i ESZÉW-ISZONY. Ha sokéig Igy 
mar.ni ez ez éli p: t, benevezhet a MUSz u — 
alkctn.'ina c.i :pk szín.

... hogy !..l y Mm beszél Uomonnaival, 
Ih.ins ,y.ui é. Németh Jamcsszc:. Viszont a: 
egész * csapat han«júl veszti Homonnalvsl 
szemben.

... hogy P. Szabó i.ranygyürüt kapott tíz 
Újpesttől.'Mimiin 10 evea ICufchér sportembo" 
megkapj i ezt ti kedves ajándékot. I*. Szabó 
még r.'.‘i:i veit II.: éves.

... hegy n pirg-pengezók közöli Is nagy szó 
az állás.“n::-.’.l ÍJ. DSC-hűl az 1 TE-be lépett. 
Láng visscnl : MTK-ból a DSC-be Igaza.i át. 
Csökken n imnknnélküliség.

.,. hogy u nagy csapat proiifutballlstúi nem 
utálnak uz ullélúk, úszók és egyéb alantas 
sportolók közöli fürdeni. Sőt! Kiírták, hogy az 
elsőség a profiké. A meghívott MTK-sprlnter 
<• ,alódvit;-.n várakozott órák hosszat. ó ugyanis 
„e aprin’.er.

... h:>őy líoinjádl alatt sohasem vonultak le 
a uzipólóL-.:’/: meccs közben. Most ez Is meg- 
történt. (Ki? Nem bírták idegekkel. Holott... 
a hidegvíz tudvalévőén nagyszerű Idegeslllapltó. 
Viszont Ee’cznay, a vitéz kapitány, nem tar
tózkodott u vízben. így aztán érthető az angliai 
szereucaéiien szereplés.

... hogy Balogh Lteló dr., a MUSz ügy- 
vc.ct i-elnökc többek előtt lemondási terveit 
hangoztatta. Ugyanakkor sötét kép túrul a 
hallgaók elé, mert kiderült, hogy Balogh-gal 
együtt míg t> nagyágyú távozik. Szerencsére 
az uszósporthan nincs .szükség — ágyukra.

... hogy Szász Magda nem elég „szép** a 
R!l Sz-i:::k Hiúba nyert három próbaversenyt, 
ír.'gís Sz.’p Klárit vitték Angiiéba.

...hogy PÍU-Kiss súlyos fertőzést kapott a 
ke én a túrázó hátuszítól. Hónapokig munka
képtelen most.

... hegy Késnidrky és Minach Kozma Bandi 
motorkerékpárján kénytelen kizötyögnl Torl- 
nóhu. mert a MASz nem hajlandó az utazás 
küííségelt fedezni. Szalámit, kolbászt visznek 
magukkal, nehogy éhenhaljnnak versenyzés 
közben.

... hogy Elek Cslbl vívó európabajnoknő a 
legjobban kereső idegenvezető. Külön sláger 
ez a liiilíiiallckuck.

... hogy Kovács Kiéri, a sokszoros gátbaj- 
n< k. a saját bevallása szerint, most fogja meg
tanulni Torinóban a helyes gátfutást. Mi lesz 
azután?...

Korbács vagy percent
Országos derültség fogadta az országos ka

pitányválasztás mulatságos fordulatait. Negyuen- 
ezer titkon fut ball kapitány várta a jelölését, 
ehelyett féllucatra valót választott ki a bölcs 
fclfö.-ég, amely magas lovon ül ugyan, de lasz- 
szót nem hord. Márpedig e vadnyugati kötél
szerszám nélkül hat kapitányt fogni egyszerre 
■ - képtelenség. Még egyel is nehéz. Kijelölték 
tehát naiv reményekkel a kapitány-hadseregei, 
de pestiesen szólva, a derékhad ,,meglógott". 
Maradt itthon kettő-három ... a lobbi a Nép
szövetség őszt ülésszakára való hivatkozással 
halkan kirompolygolt a hátsói ajtókon. ök 
nu'.r imerik a dörgést. Megtanulták, hogy hat 
fejjel vem lehet egy lovon nyargalni, még ak
kor sem. ha a fejek történetesen nem is nagyok.

Mindig vallottak, hogy a futhallnak az atlé
tikához is köze van. Ez a kapitányi futóverseny 
minket igazolt. Pedig a „dobószámok" még csak 
ezután jönnek! Pontosan az osztrák-magyar 
ift'rkőzés után.

Senki se l-igyje. hogy hibáztatjuk a mene
külteket. Sőt! Okosan tették, hogy kivonták 
magukat a válogatóid! alól. Itt az ősz, rorszab- 
hadik az időjárás és a sok beszéd csak árt a 
hangszálaknak. Erre pedig szükség van. Külö
nösen Philuimak, aki rekedten aligha konfe
rálhatna a rádióban. Meg aztán elég egy pillan
tás a heti szakajtóba. hogy tisztában legyen 
mindenki a közel jövővel. Újra nekilendült a 
farizeusok tolla s illőit meg már arról cikkez
nek. hogy sajnos, milyen jó, helyes és egyedül 
üdvözítő dolog lenne, ha a válogatott csapat 
tagjai állandóan együtt dolgozhatnának. Mert 
-- aszongya csak igy, ilyen ősszeszoktató 
tréningre! dszerrcl lehetne valóban egységes 
csapatot dobni a harcba. Ezt az a szaksajtó 
kísérti. amely nem is olyan régen nyilvánosan 
megkövezte Máriásig és Földesig kapitányokat, 
amiért ugyanezt a: elvet hirdették. Ilyen 
„konzekvens" szakértelem és iráshüvészet lát
tán ugyan mit várhat a: emberi Inkább kockáz
tatják a nevetségességet, de furnak-faragnak- 
fűrészelnek. I.'art pour l'art mivelhogy ez már 
a vérűiben van.

Térrel; tudomásul venni, hogy nálunk a fut 
bidlktwitány nem azért van. hogy a válogatott
i.•apáttól  foglalkozzék. Nálunk a kapitány csu 
pén eikktémii. pontosabban: ember, aki a po
fonokét kapja

Ezért olyan mulatságos hód minden kapitány- 
vi'darztás a maya futóversenyeivel és egyéb cir
kuszi attrakcióival. Amig a profive térek rá nem 
jönnek arra, hogy a válogatott csapot szerep
lés-’ az ő szempontjukból Is milyen mérhetet
lenül jonloz. ómig cgyttlcn kemo'y ember ke
zébe le nem tes-ik >< I a; ilányrágol és végül, 
ón ig <1 nem l -ll- a; űl. a farizeusokat, addig 
e:: 't::'.vi rém lesz. I .-'r?'/ a farizeusok e'lcn 
n ár a bibliái an w'na van. Korbács. S ha ez 
sem elég, akkor jöhet a — percent. Mert a 
tok gagyogár hátterében alighanem «t a szom
júság lappang.

Lassan múlnak a per
cek s a negyedórák. A 
közönség szétszórtan el
foglalja a tribün védett 
részeit s újságolvasásba 
mered. Négy óra felé 
tényleg reményteljes a 
helyzet, mert már alig 
szemereg egy kis eső. 
Mindenki lázasan tekint-

get a kapuk felé s várja a Eerencváros— 
Pliöhus mérkőzés biráját: Gombost. A levezető- 

I kanálisok nagyszerű feladatot végeztek, telje
sen elvarázsolták a pólyáról a hatalmas viz- 

: tócsákat.
— Ilyen pályán miért ne lehelne játszani? 

— szólt Rosenberg Emil, az MI.Sz inspekciós 
ulelnöke. Tessék csak elképzelni, februárban 
mennyivel rosszabb pályán játszanak a csapa
tok .. Akkor nemcsak pocsolya van, hanem 
a sárlcnger alatt alatt csúszós jégréteg, ami 
valóban életveszélyes. Es mégis . . .

— Persze, igy van, — szól közbe egy másik 
korifeus — csak nagyképűsködés az egész...

— No de, kérem ... — vág közbe egy
meccsellenes — szegény játékosok agyon- 
slrapálják magukat...

—1 Hagyja el a játékosokat, — dühöng egy 
közhivatalnok — én naponta tiz órát dolgozom 
nehéz szellemi munkát s nem tudok csak száz
nyolcvan pengőt keresni havonta ... ök meg 
havonta négy meccset játszanak... ök meg 
pengőt keresnek a jói szabad levegőn ...

Végre megérkezik Gombos biró. Az eső tel
jesen elállt. A közönség nagy óvációval fogadja 
Gombost, aki a bírói öltözőben ledobja fel
öltőjét s elegáns sárga cipőjével futólépésben 
végigjárja a pályát. Amint a nagytribün előtti 
taccsvonalra ér, a közönség szűnni nem akaró 
tapssal és éljenzéssel igyekszik befolyásolni.

— Éljen a biró! Éljen!. . . Meccset kérünk! 
Es Gombos rövid néhány másodpercnyi gon

dolkodás után kijelenti:
— Semmi akadálya a mérkőzés megtar

tásának!
Fulballbiró még aligha kapott Magyarorszá

gon olyan vastapsot, mint ezúttal Gombos. 
Klement Sanyi kétségbeesve lótful. Barna Sán
dorral összesúgnak, majd Gombos után ira
modnak mindketten a bírói öltözőbe. Klement 
kezdi a szónoklatot.

— Kérem, biró ur, bár nem akarjuk befolyá
solni végleges döntésében, de mindketten kér
jük, hogy ne tartsuk meg a mérkőzést...

— Sportszempontból alárendeljük magunkat 
a biró ur döntésének, — folytatja Barna Sán
dor — de ki vagyunk téve annak, hogy a játé
kosok különböző sérüléseket és zuzódásokat 
kapnának... De különben Is ezúttal nagy 
anyagi veszteség is érné a Ferencvárost...

— Mór három óra előtt lezártuk a pénztára

16’1 arányu “agyar győzelem 
Kassán a vízipóló mérkőzésen

Kassa, szept. 2.
(A Hétfői Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
Nemzetközi úszó- és vizi- 
pólómérközést rendeztek 
vasárnap délelőtt a kas
sai katonai uszodában. 
Budapest vegyes vizipóló 
csapata játszott Szlo- 
venszkó kombinált csa
patával és azt 

10:1 (9:0) arányban győzte le.
A budapesti csapat Kutasi—Molnár, Szigeti— 
Kánási—Brandi, Kislégi, Vágó összcállitásban 
állandóan nagy fölényben volt a szlovenszkói 
csapat felelt. Az esőzés ellenére a nézőtéren 
megjelent 500 néző lelkesen ünnepelte a pesti

Somogyország örömére
Kaposváron maradt egy pont

SOMOGY—III. KERÜLET 2:2 (1:2)
Kaposvár, szept. 2.

(A Hétfői Napló tudó
sítójának telefonjelentése.) 
A vasárnapi nagy esőzés 
csak Budapest fulballjál 
áztatta el, mert vidéken 
a felázotl pályán is za
vartalanul dönthetett a 
labda. Kaposvárott

vegyes érzelmekkel
néztek nz erős óbudai legénységgel vívandó 
harc elé. Rosszul kezdődött n szezon a Somogy
nak, inért a Hungáriától elszenvedett 7:l-ves 
verbség — közhiedelem szerint — megingat
hatta a Dupóntul egyetlen proficsapatának lelki 
egyensúlyát. Nos hát, tévedlek a vészmadarak, 
mert

a Somogy cly lelkesen Játszott, hogy káp- 
rázott tőle a kaposvári közönség szeme.

Ismét szereidébe fogadta a lelkes sportváros 
a pompás lendülettel küzdő Somogvot s ezzel 
pontot tettek az első szerencsétlen budapesti 
szereplés után.

Az cső ugyan reggel óta zuhogott és alapo
san fcláztatta a pálya talajút, a mérkőzést 
azonban mégis megtarthatták. Az első percek
ben még nagy volt a közönség szorongása, de 
aztán, amikor Gacsór rohamával Kollár kapja 
a labdát, s az első lövés elcsattan a kapufán, 
feloldódik a félelem ■ most már teljes bizalom
mal kisérik a további akciókat. Sajnos, Gactár 
egy remefc helyuttt nem tudja kihasználni,

kat, — jelenti ki Wclsz István igazgató.
— A közönség fele elment, többezret meg be 

sem engedtünk, — mondja nagy meggyőződéssel 
Mester Gyuri bácsi.

Gombos, akitől a döntés függ, szoborrá me
redt arccal, mint Napóleon ütközet előtt, karba- 
tett kezekkel nézi a vitatkozókat.

— Állapodjanak meg az urak, — tanácsolja 
Ábray dr., a BT főtitkára.

— Azt nem lehet kérem, — magyarázza 
Barna Sándor, — az szabályellenes lenne, mert 
egyedül a biró szuverén joga, dönteni afelett, 
hogy n pálya alkalmas-c, vagy sem ...

Mindenki Gombost figyeli, aki látva a nagy 
ellenzést, néhány perc alatt hihetetlen meta
morfózison ment keresztül. Egyszer csak halá
los csendben, fátyolozott hangon megszólal:

— Hát uraim, elvágom a vita fonalát: a pálya 
alkalmatlan bajnoki mérkőzés lejátszására .... 
Félóra múlva teljesen hasznavehetetlen lenne, 
mert...

A további indokolást senki sem várja meg, a 
Ferencváros vezetői nagy örömmel veszik tudo
másul az ,.untauglich“ talajt. Mester Gyuri bácsi 
kiáll a nagytribün elé és szónokolni kezd:

— Nem garantálhatjuk a játékosok testi ép
ségét ...

Egy hang a tribünről dühösen válaszol:
— Es a közönségét? ...
Majd jönnek a többi hírnökök és hirdetik:
— A közönség tartsa meg a jegyét... szep

tember 30-án ugyanezzel a jeggyel megtekint
heti a Budai—Bocskai és a Ferencváros—Phö
bus kettős mérkőzéseket...

A publikum éktelen pfujozásba kezd.
— Hallatlan... öt perccel előbb még alkal

mas volt a pálya ... Megfőzték a birót.. . Pfuj! 
Pfúj I...

Rosenberg Emil végiglépkedi a pályát. Nagy 
tapsot kap. A közönség még mindig remél, 
hátha mégiscsak ...

— Száznyolc kiló vagyok, — jelenti ki Ro
senberg, — mégsem süppedek be, direkt kitűnő 
a pálya ...

Majd két üzletieskedö vitatkozni kezd:
— De miért nem biztosították ezt a két mécs

esét eső ellen?
— Ugyan kérem, a szövetségen kivül melyik 

egyesületnek vált be a biztosítás. Különben is 
ki gondolhat erre... még oda is kiadjunk né- 
hányszáz pengőt?

A közönség mérgelődve, szitkozódva, pfujolva 
özönlik a villamosok felé. Csak akkor enyhülnek 
meg a dübörgő kedélyek, amikor hírül megy, 
hogy az Újpest—Hungária és a többi budapesti 
meccs is erre a sorsra jutott. A villamosra futó 
Gyurkát megállítja valaki:

— Szép meccs volt... — szól viccelődve.
— Szép lett volna, — válaszol Gyurka, — s 

ugy érzem, hogy ma igen jól játszottam volna ..
Gyurkánál ez a szerénység biztosan három

négy gólt jelentett volna...

csapatot, helyenként szemkápráztatóén pontos 
labdaadogatásaiért és majdnem másfél tucat 
góljáért. A gólok közül Kánási 6-ot, Brandi 
5-öt, Kislégi és Vágó 2—2-t és Molnár 1-et do
bolt. A felvidékiek gólját Földi dobta.

A vizipóló-mérkőzés előtt uszószámok vol
tak, amelyek ereményei a következők: 100 m. 
gyorsuszásban: 1. Skorkán APK 1 p. 08.8 mp., 
2. Házi FTC I p. 11 mp. — 100 m. mellúszás:
1. Kutasi UTE 1 p. 28.2 mp., 2. Jaskó Kassai
AC 1 p. 28.8 mp. — 100 m. ifjúsági gyors
uszás: 1. Kislégi III. kér. TVE 1 p. 10.2 mp.,
2. Groas CSK 1 p. 16.2 mp.

7X33 m. gyorsuszóstaféta: l.Budapest csa
pata 2 p. 09.8 mp., 2. Szlovenszkő csapata 
2 p.10.2 mp. Igen szép versenyben erős küz
delem után győzött a budapesti csapat.

pedig négy lépésnyire áll a kaputól s a közelé
ben senki sincs. A kerületiek a sorozatos roha
mok alatt

meglepetten védekeznek.
de aztán lassan belejönnek ők is a játékba, 
amit most már nem zavar, hogy az esőtől 
szinte olajossá változott labda kiszámíthatat
lanul csuszkái a pálya síkos felszínén. Félóra 
múltán megtörik a peches széria.

Gaeaár jó labdájával Kutlkof ugrasztja 
rohamra. A helyzet menthetetlen, azaz 
hogy: csak egyetlen mentség van, Győri 
habozás nélkül él vele: gáncsol. Boronkay 
bíró tizenegyest Ítél, amit Berecz a sa

rokba vág. 1:0.
Nem sokáig örülhetnek a vezetésnek, mert 
percekkel később szabadrúgásból

Kármán helyezett fejese röppen a kapos
vári hálóba. 1:1.

Még ki sem hült a siker feletti őröm tüze, 
amikor újabb tizenegyes zavar az előzetes 
számításokba.

Most Fenyvesi kerül terítékre és Skvarek, 
- as egykor retegett óbudai csatár mutat

hatja be iövőmüvészetét. Nincs hiba benne. 
1:2.

Ezzel azután a III. kerület ugy véli, hogy be
fejezte napi penzumát. Ez persze a somogyia
kat levegőhöz juttatja és bőségesen élnek is 
vele. Folyvást a kaposváriak támadnak, még 
a második félidőben is. Félórás kemény gyú
rás után

Gaesár ét Réti ugy csap teste, hogy mind
kettő Mnte. Nem b játoahoteak tovább, 

A biró kiállította őket. Már-már óbudai győző* 
lemmel és újabb kaposvári csalódással zárul 
a mérkőzés, amikor lefújás előtt Borost kertU 
a gázoló óbudai tankok alá. Elseprik, de nem 
nagyon félnek a következményektől, mert a 
fault tizenhatosán klviil esett. Szép sorfalat 
állnak a lövés elé, de

Kutlk sokkal mérgesebb és határozottabb l 
ahhoz, semhogy ezt az eleven sövényt túl* i 
ságosan respektálná. Nekilendül a labdá- I 
nak és a labda védhetetlcnül vágódik a le- I 

jük felett a hálóba. 2:2.
Ha már mind a két pontot nem is sikerült ott* 
hontartani, legalább megmaradt a vesztett 
fejsze nyele: az egy pont. Ennek is nagyon 
örülnek Sonwgyországban.

Az irreális talaj miatt nehéz a kritikus sze
repe, hiszen inkább közelharcok és vóratlan 
csúszások párharca volt ez a mérkőzés. Az 
óbudaiak mégis feltűntek, de negatív értelem- 
ben, mert csak a kezdetleges hibáikon ámul- 
hatolt a közönség. A Somogy szívós és maga- 
bizó lendülete viszont újabb tápot ad a remé
nyeknek, amelyek nem szeretnék az utolsó 
profiévben a Somogyot a sereghajtók között 
látni.

Nagyszombat-utca: III. kér. FC—Újpest. 
Hungária-ut: Hungária—Soroksár. 
Kispest: Kispest—Szeged FC.
Berlini-utca: Phöbus—Budai 11. 
Miskolc: Attila—Ferencváros.
Krakó Bocskai—Cracovia. 
Trieszt: Somogy—US Triestina.

A Vivó-szabadegyetem 
életrehivásánalc remek 
ötlete merült tel

a Vívószövetségben, 
ahová visszatér a 
sportpolitikai béke

A varsói Európába)* 
nokságon várakozáson 
felül kivívott diadalok 
után nyári álmát aludta 
a vivósport s csak né
hány lelkes fiatal egye
temista hadakozott a 
fülledt augusztusi esték
ben a BEAC vivótermé* 
ben a vívás örökké ifjú1

Tóth Péterjével.
,A látszólagos csend és nyugalom mögötti 

azonban ugy a Szövetség, mint az Egyesületek 
vezetői komoly elgondolásokkal és a juniusí 
n»gy győzelmek kötelezettségeivel készülődnek 
az uj szezónra. Az elmúlt években különösen 
akkor jelentek meg híradások a vivósporttal 
kapcsolatban, amikor két szembenálló pár csa* 
tája dőlt el a közgyűlésen, ezek a villongások! 
kétségtelenül károsan befolyásolták , sportun* 
kát. Az uj tisztikar bizonyos technikai újításon 
kát hozott pl. a két tussdifferencia. Tervbevet* 
tek egyesületi eredménystatisztikát, vlvó-rangH 
listát stb. Krencsey Géza halála után a régf 
Szövetség munkatársai — akik közül sok a 
nagymultu és kiváló versenyző —, bizonyon 
tartózkodással viseltettek az uj vezetőség iránta 
Megállapítható azonban az, hogy az uj tiszti* 
kar már az Európabajnokság előtt, de azóta! 
is egyik legfontosabb feladatának tekintette a! 
szembenálló felek kibékitését. Értesülésünk 
szerint a Szövetség kora ősszel rendkívüli köz* 
gyűlést hiv egybe a részleges alapszabálymó* 
dositás tárgyában, már ekkor meg fog történni 
az erők egyesítése. A Krencsey-éra exponált
jait igyekeznek megnyerni s tekintettel arra, 
hogy ugy a volt, mint a jelenlegi vezetőség 
csaknem közös utón halad a magyar kard 
naggyátételén s csak a kivitelben és módoza* 
tokban vannak eltérések; megítélésünk sze* 
rint rövidesen megtörténik a megegyezés, sőt 

a régiek közül egyesek újra részt fog
nak venni a vezetés munkájúban.

De a sportpolitikától eltekintve — amely, 
éppen a vivósportbán bir talán a legnagyobb 
jelentőséggel —, már* készen áll a minden 
részletben kidolgozott tervezel az olimpiai tré
ningekre — hiszen már Berlin felé kell te* 
hintenünk —, úgyszintén megvan a középiskos 
lai vívás és a mesterképzés reformjára vonat* 
kozó részletes kidolgozás.

Érdekes kísérlet lesz a Hungária Vivóklübi 
rendezésében és a Szövetség teljes táraogatá* 
sóval e szezónban meginduló

„Vivő Szabadegyetem*'.
Kerekes Józsefnek, a Ilungáristák egyik agilis 
vezetőjének gondolata volt ez az elöadássoro* 
zat, amely máris élénk visszhangra talált. Aí 
előadások anyaga a vívás irodalmát, techniká* 
ját, taktikáját széles skálában vonultatná fel* 
Filoiát, Doros dr., Pillér, Garat, Kabos, Schré* 
dér dr. és Zöld dr. lennének az első előadók, 
de még sok más név is forog kombinációban 
és természetszerűen megszólaltatnák a kiváló 
mestereket is. Mindenesetre érdekes és figye-4 
lemrcméltó kísérlet, amely minden bizonnyal 
hozzá fog járulni sportunk népszerűsítéséhez.

A vivósport tegnapjának nagy harcosai most 
sem tétlenek. Pillér és Gombos dr. az érdekes 
terv keresztülvitelén fáradoznak. Talán ma 
még kissé korai lenne, sőt nem lenne ildomos 
eléjükvágni elgondolásaiknak, azonban bizo* 
nyos az, hogy tervük megvalósulása esetén a 
szezőn kiemelkedő nagy vivóattrakciója lenne 
ugy sportérték, mint publikumaikor szempont* 
jóból.

A vivótermekhc lassanként visszatér már 
az élet, kezdenek nemsokára csattogni a nyár! 
álmukból ébredező pengék és újra megindul
nak újabb harcok, újabb szenvedések és ujubhi 
diadalok felé.

ZöH P9HM
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Az újjászervezett Attila 
váratlan győzelmet 
harcolt ki Szegeden

ATTILA—SZEGED 2:1 (1:1) j
Szeged, szeptember 2.
(A Hétföl Napló tudó

sítójának telefonjelentése.) 
Meglepetést szerzett a re
organizált fiatal miskolci 
csapat, A mérkőzés első 
periódusában ugy nézett 
ki, hogy a szegediek 
könnyű győzelmet sze
reznek. Ekkor még

teljesen térfelére szorították az Attilát.
'A második félidőben egy véletlen gól döntötte 
el a meccs sorsát, amely parázs hangulatban és 
nem mindennapi

durva összeütközések 
között ért véget.

Rögtön a Szeged lépett fel támadólag s külö
nösen a Mester—Korányi jobbszárny vezetett 
sorozatos veszélyes akciókat. Somogyi jó szök
tető sével Korányt ügyesen futott le s clcs lövése 
n kapufáról pattant vissza, azonban

Mester ekkor valóban mesternek bizonyult. 
0:1.

A Szeged továbbra Is erőteljes ostrom alá fogta

Soroksár hü maradt első ligabeli
tradícióihoz: kikapott

KISPEST—SOROKSÁR 1:0 (0:0)
Az uj elsőligás Sorok

sár pechesen kezdte meg 
u/abb szereplését. Már- 
*uár hozzászoktunk soro
zatos vereségeihez s ugy 
látjuk, hogy a tradíció
nak hü megőrzője.

Egyebekben 500 néző 
gyűlt össze a soroksári 
pályára, hogy szemtanúja 
legyen a pestkörnyéki derbi idegfeszitö izgal
mainak. Mindkét csapatnak a védelme excél- 
lált, a csatársorok ellenben a Icgkezdetlegesebb 
játékkal bosszantották a közönséget. Valóban 
csodával határos, hogy Kispest ez az egyetlen 
gólocskút is össze tudta kaparni. A mérkőzés 
első részében a Soroksár, a másodikban a 
Kispest volt fölényben. Az első félidőben sza
kadatlanul zuhogott az eső, amely a pályát 
nagy részében pocsolyává varázsolta.
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Uszodaavató és nemzetközi csillagtura volt 
a szombathelyi ünnepi hét két sporteseménye

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A vidéki városok mozgalmas ünnepi ese
ményeiben mindenütt szerven kiegészítésként 
kapcsolódnak be a sportesemények is. A most 
megnyitott szombathelyi ünnepi hét két sport
eseménye pompásan sikerült uszodaavató ver
seny és nemzetközi Csillaglura volt.
MEGNYITJÁK A SZOMBATHELYI SPORT

USZODÁT
Vitéz Béldy Alajos, az Uszószövetség társel

nöke nyitotta meg a sportuszodát ünnepi beszéd 
kíséretében és emlékplakettcket nyújtott út mind
azoknak, akik Szombathely városának uj sport
létesítményének megalkotása során tevékeny
kedtek. Az uszodaavató ünnepélyt követő úszó- 
verseny eredményei a következők:

400 m-es gyorsuszás.- 1. Angyal Tatabánya 5 p 
29.4 mp, 2. Pataki FTC 6 p 36 mp, 3. Selten- 
heimer Bécs. 200 m-es mellűt zás; 1. Sólyom 
Tolnamcgycl SC 3 p 11 mp, 2. Gyulai MAC 
3 d 11.4 mp, 3. Mezei MESE. 100 m-cs hát úszás:
1. Nagy UTE 1 p 18.4 mp, 2. Szerdahelyi FTC

BOGNÁR GYŐZÖTT A BCDAPEST—GYŰR 
KERÉKPÁRVERSENYEN

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 
tése.) A yőrl II. kér. FC országúti kerékpár
versenyét nagy sikerrel tartotta meg. Budapest
ről félhét utón néhány perccel az Ürömi-úti 
csárdánál felállított starttól indultak a verseny
zők s féltizenegy tájban érkezett be a győztes 
a győri Kossuth Lajos-utcában felállított célba, 
ahol a nagy tömeg meleg tapssal fogudta. A 
126 kilométeres ut győztese Bognár János 
(UTE) lelt, aki 3 óra 40 p és 45 mp alatt ért 
célba Liszkai István (D. Magyarság) és Pelvási 
Ferenc (MTK) előtt.

A kaposvári Turul atlétikai versenyt tartott, 
•z eső miatt a magasugrás elmaradt. Az ered
mények: 100 m.: 1. Minai (BBTE) 10.8 mp,
2. Lengyel (PÁC) 11 mp, 3. Dr. Kovács (FTC) 
11.3 mp. 200 m.: 1. Minai (BBTE) 22.2 mp,
2. Vadas (ARAK) 23 mp, 3. Dr. Kovács (FTC). 
Sulydobás: 1. Ráczhegv (ARAK) 12 62 ni,
2. Késmárki (BBTE) 11.76 m. 1500 m.: 1. Csap
iár (PEAC) 4:16.8 p, 2. Verhőczi (BBTE) 
■4:19 p. Távolugrás: 1 .Megyeri (PEAC) 660 cm. 
Hármasugrás: 1. Dusnoki (MAC) 13.08 m, 2. So- 
tnogyí (FTC) 13 m. Diszkoszdobás: 1. Józsa 
(PEAC) 44.10 m, 2. Bertalan (BBTE) 39.32 ni.

A Szegedi Úszó Egyesület vasárnap usz.óvcr- 
•enyt rendezett, melynek eredményei a követ
kezők: 100 m. széníor pyorsuszós: 1. Körösi 
SZUE 1:02.8 p. 100 m. ifjúsági gyorsuszás: 1. 
Maróli SzUE 1:03.4 p. 1500 ni. szenior gyors
ítás: 1. Poplár SzUE 22:30.4 p. 200 m. sze
nior mellúszás: 1. Wlassics SzUE 3:11.2 p.

m. ifjúsági mellúszás; J. Vágó SzUE 341

Páriából jelentikt Vasárnap bonyolították le 
a Szajna folyamuszó bajnokságát nyolc kilo
méteres távon. A versenyt Tarls, a franciák vi
lághíres uszórekorderje nyerte meg 1 óra 50 p. 
és 47 mp. alatt. Több magyar versenyző te részt

í Soroksári támadásokkal indult a játék’. Az 
első húsz perc váltakozó támadások jegyében 
telt el, majd hirtelen Soroksár nyomasztó fö
lénybe került. A 43. percben nngy kavarodás 
volt a kispesti kapu előtt, Vági a labdát ki
ütötte s az offszájdon álló Kelemen a hálóba 
küldte. A biró természetesen anullálta a gólt.

Szünet után soroksári támadások sorozata 
zudult a kispesti kapura. Azonban a csatárok 
feltűnő gólképteleneknek bizonyultak. A 14. 
percben Szenes hátraadta a labdát Vadásznak, 
aki azt Pécséhez továbbította, viszont

Pécsi a labdát kiejtette s Így Nemes köz
vetlen közelről a bálóba gurította. 1:0.

A gól után mindkét csapat fokozta az iramot. 
Rövid idő múlva Nemes ujabb gólt szerzett, 
de a biró lesállás miatt azt sem Ítélte meg. Az 
utolsó percekben a soroksári csatárok kitűnő 
helyzetben voltak, azonban jobbnál jobb hely
zetekben hibáztak. Az utolsó percekben Kis
pest csaknem megszerezte a második gólt is 
a fáradt soroksáriak ellen.

1 p 19 mp, 3. Somogyi FTC. 100 m-es gyors
uszás: 1. Angyal Tatabánya 1 p 05.6 mp, 2. Zab
rák BEAC, 3. Lázár UTE. 3X50 m-es gyors- 
uszóstaféla: 1. UTE (Hild, Nagy K., Nagy L.). 
2. Budapest kombinált csapata (Sólyom, Szerda
helyi Zabrák). Győztes ideje 1 p 38.2 mp. Volt 
még két vlzipólómérkőzés is, amelyeknek során 
Budapest A)-csapata 3:1 (20) arányban győzött 
a B)-csapat ellen, mig a Szombathely—Kőszeg 
városközi mérkőzésen 3:2 (2:0) arányban Szom
bathely csapata győzött.
A Dunántúli Automobil és Motor klub nemzet* 

közi csillagturája
Vasárnap délelőtt 10 és 12 óra között érkez

tek meg Szombathelyre a dunántúli Automobil 
és Motor Club nemzetközi csillagturájának részt
vevői. A motorkerékpárok közül Binby László 
volt az abszolút győztes, aki 250 köbcentiméteres 
Puc'(-motorján Nyíregyházáról indult. Az auto
mobilisták közül Hollós Richárd volt az abszolút 
győztes, aki 100-as Stcyr-kocsiján Zürichből in
dult.

a miskolci kaput, Bognár 'fejese kapufáról ke
rült a mezőnybe. A 40. percben fordult meg a 
játék képe. A Szeged közvetlen védelme egy 
offszújdgyanns helyzetben teljesen leállt s

Csapó közvetlen közelről gólba fejelte a 
magasan iveit labdát. 1:1.

A Szeged támadásai továbbra is vehemensek, 
azonban ekkor már sejteni lehet a bekövetke
zendő meglepetést.

Szünet után az Attila azonnal átvette a tá
madó szerepét. A 10. percben ide-oda pattog a 
labda s

Molnárnak közelről sikerült megszerezni a 
győzelmet jelentő gólt. 2:1.

Heves támadások közben a 15. percben 
kipukkad a labda.

Percekig tart, amíg másikat szereznek. A két 
„pihenő11 csapat ezután vadul ront egymásra. 
Előbb Korányt, majd Havas sérül meg, a feltűnő 
durva összecsapások nyomán. De a túloldalon 
Somogyi sem szégyelli magát s egy erőteljes 
faultja következtében a bíró leküldi a pályáról. 
Ezután

a Szeged tíz emberrel küzd,
de egyenlítenie minden Igyekezete ellenére sem 
sikerül. Parázs hangulatban ér véget a mérkőzés.

—

p. 400 m. szenior gyorsuszás: 1. Bloch SzUE 
5:25.6 p. 400 m. ifjúsági gyorsuszás: 1. Marőti 
SzUE 5:25 p.

A Magyarország—Jugoalavla Davis Cup ten- 
nlszmérközés harmadik napi programja az eső 
miatt elmaradt s a befejező két egyes meccset 
hétfőn délután játsszák le a margitszigeti disz- 
pályán.

Motorversenyt rendez az FTC. Az FTC csü
törtöki ülésén megszavazta a motorszakosztály 
előterjesztésére a guggerhegyl verseny költsé
geit. A klub motoros szakosztálya a versenyt 
október közepén fogja megrendezni. A ver
senyre több külföldi versenyző nevezett be.

Csehszlovákia legyőzte Jugoszláviát. Prágá
ból jelentik: A csehszlovák—jugoszláv váloga
tott mérkőzést a csehszlovákok 3:1 arányban 
biztosan nyerték. A mérkőzést a magyar /van- 
csics Mihály kifogástalanul vezette.

Bécsi eredmények: VÁC—Wacker 2:2, Ad- 
mlra—Wien 4:0, HAKOAH—Florlsdorf 3:2, Ra
pid—Libertás 7:1. Valamennyi bajnoki volt.

Kikapott a Millenáris!
Budafok—Millenáris 5:2 (3:1). Óriási megle

petés a nngy nevekből álló Millenáris veresége. 
GóllövÖk: Mészáros (2), Szebehelyl, Iglódy 
(2). Hl. Kiss és Hajszán. A Budafok nem mu
tatott nagy formát.

Erzsébet—Nagytétény 2:0 (1:0). A sáros,
mély talajon irreális játék alakult ki. A gólo
kat Vastag és Bcrecz rugln. AZ Erzsébet most- 
szc van a tavalyi formájától.

A Szentlőrlnc—Budatétény meccset a rossz 
idő miall elhalasztották

Elmaradt a Vasas—Csepel, Váci Keménység 
—VÁC FC térközét,

Halassy második lett a Szajna-uszásöan

Az amatőrök minden lehetőséget 
kihasználtak, hogy játszhassanak

Az amatőrök szezonnyitóját nem tudta tel
jesen tönkretenni a felhőszakadás:

ahol a legkisebb lehetőség megvolt a já
tékhoz, azt a lelkes gárda maradéktala

nul kihasználta.
Máris van egy meglepetés: az FTC pontot 
adott le a WSC-nek.

I. osztály
Pártos-csoport

Nem lehetett megtartani 
Elektromos—BMTE (Budafok), 
JILÍVAG—Törekvés (Köbányai-ut), 
Köb. AC—CS. MOVE (Maglódi-ut),

FTC—WSC 0:0
A mérkőzést 37 perc késéssel kezdték meg. 

A lehetetlen talajon nem alakulhatott ki ko
moly játék. Az e.sö félidőben Rátkay hatal
mas helyzetet hagy ki. Szünet után a tiz em
berre olvadt WSC visszaesik, de az FTC-nak 
sárba fül a tudománya. A pálya talajára jel
lemző, hogy az utána következő profi mécs
eseket nem játszották le ...

EMTK—FVSK 0:1 (1:0)
Góllövők: Kemény (3), Uitz (2) és Fekete, 

illetve Füzesi. Az eső jót tett a pálya talajá
nak! Még sohasem volt ilyeu jó az erzsébeti 
pályái Élvezetes, nívós játék alakult ki. Az 
EMTK jónak igéritezik.

Bíró-csoport
Elmaradt a
BSE—BSzKRT (Millenáris),
Postás—TLK (Lóversenytér), 
HAC—URAK (öv-utca), 
Testvériség—Turul TE (Amcrikai-ut), 
UTE—ZSE (Megyeri-ul),
Pamut—III. kér. TVE (Horthy M>ut) mér

kőzés.
II. osztály

Kárpáti-csoport
Elmaradtak:
KFC—I. kér. SC (Kelenföld),
33 FC—SzAC (Keglevich-u.), 
CsTK—Hungária (Csepel), 
BTC—KSC (Kispest), 
Gráhlt—KTC (Kispest), 
Féltén—SzFC (Budafoki-ut).

* Stobbe-csoport
Nem játszhatták le:
PSC—UTSE (Pestújhely),
Föv. T. Kör—BVSC (Váci-ut), 
BLK—BRSC (Gyöngyösi-ut), 
Vasas—'B. Testvériség (Béke-u.), 
P. Törekvés—Pannónia (Berlini-u.), 
MFTR—RTK (Horthy M.-ut).
MÁV Előre—VI. kér. FC 5:0 (2:0). Góllö

vők: Árvái (2), Demecs (2) és Cziegler. A ta
vaszi szezonban nagyszerűen szerepelt vasutas
csapattal komolyan számolni kell: tartalékosán 
is lelépte volt elsöosztályu ellenfelét.

III. osztály
Oprée-csoport

Sárba fúltak:
Compactor—MFOE (Váci-ut), 
ZAC—UMTE (Amerikai-ut), 
Autótaxi—VI. kér. SC (Szőnyi-ut), 
PMTK—P. Remény (URAK-pólya), 
MSC—TSC (Szt. László-tér).
BTK—RAFC 3:0 f2r0). Góllövők: Jung (2) 

és Csagát. A BTK nagyon jó.
Malaky-csoport

Elmaradtak:
KEAC—Köb. FC (Maglódi-ut), 

SzRTC—KTK (Rendessy-telep), 
KAOE—KTK (GyömrŐi-ut), 
Húsos—FSE (Sroksárl-ut), 
SAC—Hálókocsi (Soroksár).

Springer-csoport
Sárba raagdtak:
KASC—LTE (Ciprus-u), 
Spárta—KAC (Pasaréti-ut), 
PTBSC—UFC (Pasaréti-ut), 
GSE—BBFC (Budafoki-ut).
A Vérhalom—BIK meccsre a BIK nem je

lent meg. A pálya természetesen itt is rossz 
volt.

IV. osztály 
Északi-csoport

A pálya alkalmatlan volt a B. Magyarság— 
ULK, UVASC—T. Előre meccsre.

Zsolnay—USC 3:0. A 20. percben félbesza
kadt. Góllövök: Hechtl (2) éa Harangozó.

URÁNIA—I.TK 3:2 (3:0). Göllövök: Kék (2), 
Kasza, ill. Vámos II. és Scfcsik (11-esből).

Jutagyár—RÁC 7:1 (8:1). Góllövök: Grambs 
(4), Pólyák (2), Greif (11-esből), ill. Ecker.

Keleti-csoport
Nem lehetett játszani: Az Est—Fér. Kaszinó, 

MKE—Drogulstök, IX. FC—X. FC, VII. Amn- 
tör—Valéria, X. Remény—MÉMOSZ.

A JIKSE—Siketek meccrc a siketek közül 
csak öt játékos jelent meg.

Béli-csoport
Elmosta at cső: DGSE—P. Juta, SzNSF.— 

K. Húsos, MPSE—K. Törekvés, Stondy— 
ETSC, P. Iparos—ETC.

Szemére—OSOS 12:0 (4:0). Góllövők: Agócs 
(4), Gál (4), Kassai (21, Ferenci! és Fröllch.

Nyugati-csoport
Sárba ragadlak: Juventus— BSC, OMSC— 

Kalapos.
A M. Textil—FIMOSz meccare az ÉMOSz-nak 

csak öl já'ékoiu jelent mag.

vett a Szajna-bajnokságban, akik közül vttéz 
Halasi Olivér szerepelt a legjobban ,miután aa 
olasz Costollval holtversenyben másodikban ért 
célba. Halasi ideje 1 óra 55 p. és 20 mp. volt, .

V. osztály
Testvériség—VI. kér. FC 4:1 (2:0). Góllő- 

vök: Fazekas (2), Párkánszky, Lelövi!*, ÜL. 
Fekete.

Elektromos—UTE 11:2 (5:1). Góllövök: Bog
dán (3), Deák (3), Joó (31, Csirke, Kocsis, ill. 
Ádám (11-esből) és Dieschl.

UTSE—Uránia 10:1. Félbeszakadt. Nem volt 
komoly küzdelem.

Pamutlpar—MFTR 3:2 (2:2). Az 55. percben 
félbeszakadt. Góllövök: Kristóf (2), Keller- 
mann, ill. Krasznni és Piavás.

Rp. Egyetértés—PMTK 2:1. Szünetben félbe* 
szakadt. Góllövők: Nacsi, Payer (öngól), ill. 
Haar III.

URAK—Jutagyár 6:1 (3:0). A meccs a 75. 
percben félbeszakadt

BVSC—Compactor 6:1 (2:0). Góllövők: Kán
tor (3), Nagy (2), Lőkös, ill. Székely.

Turul—BLK 5:0 (2:0). Góllövök: Kucsera L 
(2), Ertinger (2) és Jendricska.

RAFC—PSC 1:1. A meccs az eső miatt fél. 
beszakadt.

FTC—Fér. Kaszinó 5:0 (0:0). Góllövők: Bak! 
(2), Kővári, Huber és örsi.

NTC—Diadal 1:1. A meccs a 35. percben 
kétszeri szünetelés után félbeszakadt.

Valéria—IX. kér. SC 2:0 (1:0). Góllövőkt
Paudics (2). A 60. percben a játék félbesza
kadt.

KSC—MÉMOSz 0:0. A játék az 5. percben 
félbeszakadt.

Az SzTE—Hálókocsi meccsre utóbbi nem 
jelent meg.

MPSE—K. Törekvés mecsre a KTSE a sáros 
talajra való hivatkozással nem állt ki. A biró 
alkalmasnak találta a pályát.

P. Rákóczi—ETSC 1:0. GóUövő: Wéber.
Szünetben megszakadt a jóték.

ETC—P. Iparos 3:0 (2:0). Góllövők: Alt- 
mayer, Király és Szabó. A 70. percben a játék 
félbeszakadt.

Felien—III. kér. TVE 8:0 (5:0). Góllövők! 
Zahumenszky (4), Galambos I. (2) és Nagy 
Bálint (2).

A profijelölt győri ETO nagy győzelme a 
soproniak felett. Győrből jelentik: A győri 
ETO, amely mind komolyabban foglalkozik 
azza) a. gondolattal, hogy a jövőévi bájfiokíá- 
got már a II. osztályú profiligában játssza, 
meglepő jó játékkal 5:0, 2:0 arányban legyőzte 
régi riválisát, a Soproni FAC-ot, a nyugati ke
rület I. osztályú bajnoki küzdelmei során.

Thank you nyerte a Mező-dijat
A folyton zuhogó eső miatt csak a turf fa* 

natikusai merészkedtek ki a vasárnapi verse
nyekhez, de nekik sem hozott sok örömöt a 
nap, mert a favoritok sorra lemaradtak. A 
sportnak ugyan keveset ártott a rossz idő, 
mert minden futamban népes mezőny Indult, 
s bár a formák nem mindig fedték a papirt, 
az eredmények reálisak.

A program főszámát a nagy formában lévő 
Hitch mester gondozottja, Thank you nyerte 
meg s győzelmére a hatodik futamban Cara- 
callával duplázott ró. A program másik érté
kes versenyét Hitch Róbert nyerto Remek-kel. 
A hetedik futamban Nagyasszony győzött, de 
kiszorítás miatt diszkvalifikálták s Rubicon 
kapta a dijat. . Részletes eredmény a követ
kező:

I. FUTAM. 1. Kiskun (6) Klimscha. 2. Amu- 
let (2) Schejbál. 3. Hands down (l1/*) Kiselka. 
F. m.: Mamusz, Mumtus, Lángvirág, Brighton, 
Gombolyag, Surány, Pofás Antal. Tót.: 1097,
15. 11. 11. Befutó: 5:84.

II. FUTAM. 1. Parázna (4) Csapiár. 2. Arany- 
láz (4) Balog. 3. Dsingiz Klian (20) Welsz* 
bach. F. m.: Scntiment, Margit, Lamenlo, Csa
tárló, Rang, Cserkész. Tót.: 10:58, 18, 18, 41, 
Befutó: 5:68.

III. FUTAM. 1. Remek (l»/«) Csuta. 2. PA- 
buka (4) Gutái. F. m.: Llvorno, Kartárs, Réh. 
Tót.: 10:32, 17, 17, Befutó: 5:48,50.

IV. FUTAM. 1. Thank you (6) Balog. 2. Pil
lanat (pari) Schejbál. F. ni.: Kapitány, Szepes, 
Csacsogó. Tol.: 10:64, 25, 14. Befutó: 5:68.

V. FUTAM. 1. Poetica (10) Gosztonyi. 2. 
Pesti lány (4) Simics. 3. Szép angyal (2'á) 
Müller. F. m.: Bonyodalom, Búzavirág, Nagy
mester, Lcgyes, Peleador Poprádfelka. Tol.: 
10:100. 20. 15, 14. Befutó: 5:331.

VI. FUTAM. 1. Caracalla (4i Balog. 2. Sza
pora II. (4) Gosztonyi. 3. Cserebere (20) Szent* 
györgyi. F. m.: Mákvirágom, Na nu?, Amadeo, 
Bohó, Parázs, Doubtful, Kláris, Hóvirág, Virslii, 
Flegma. Tót.: 10:52. 21. 18, 47. Befutó: 5:120,

VII. FUTAM. 1. Rubicon (6) Simics. 2. Pás- 
cal (6) Ralog. 3. Hárem (5) Klimscha. F. m.t 
Nagyasszony, Puskapor. Allio, Dlvisor, Pipiske, 
Fityula. Tol.: 10:101, 22, 32, 19. Bef.: 5:293.

A M»ar Lovaméi
szeptember 8., 9.. 15., 16, 22., 23., 29. 

és 30-án versenyt tart. Versenyek kezdete dél
után 2 óra 30 perckor. Helyárak: I. hely, űri 
4 P, hölgy 3 P II In-lv 2 P. Ili helv 80‘fillér. 
Páholyülés 6 P. Ring 6 P. Közlekedés villamo
son: 24-cs, 29-es. 38 as kocsikkal ós .a IIÉV-en. 
Autóbusz Apponyi térről és Oktogon térről 
a versenyek kezdete előtt egy órával. Átszálló, 
jegy 60 fillór.
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Odcsv&sizeit Angliában
A Rapid nimbusza

Eltűnt a magyar futbalthegemónía
Friss vért a labdarugósportba

Csak tixezer nszöje volt Londonban — Francia- 
osstrűk-csehszlovdk-magvaramatSrtornaBécs- 
ben — 700.00-j- néxö a* első angol liga fordulón

vereségei szenvedlek,

A hülteldorfl zöld-fe
hér csapat legénysége 
már útban van hazaidé 
és a bécsi sportsajtó kis
sé keserű hangon állítja 
lel az angol túrája mér
legét, amely ezúttal tény
leg minden, csak nem 
kedvező. Ötször játszott 
a Ilapid Angliában, az öl 
mérkőzés közül két vere
séget szenvedeti és há
romszor győzőit. Az ob
jektív angol lapok meg- 

Hapitják, hogy a bécsi-
Edinburghan megérdemeli 

m< rt
klasszissal voltak gyengébbek ellenfeleiknél, 

akik aránylag könnyen végeztek az erélytelen 
bécsi Iskolát játszó osztrák csapattal. A győzel
mekről hallgatnak az angol lapok és ebben a 
hallgatásban van némi jóindulat ti udvariasság, 
hiszen a Rapid harmadrangú vidéki csapatokat 
vert meg. Egyetlen londoni ellenfelét, a liánná-’ 
dik liga tizenegyedik 'helyén álló Claptón 
Oticnt t csili nehezen fektette két vállra, mini- . 
inális gólkülönbséggel. A skóciai vereségek után 
Londonban már meglehetősen mérsékelt érdek
lődés fogadta a bécsieket és a Clapton elleni 
mérkőzésnek mindössze 10.000 főnyi közönsége 
volt, ami Angliában kétségtelen igen alacsony 
•zfttn. A bécsiek gyenge szereplése miatt való- 
srinüleg elmaradnak a Tottcnham Hotspur és az 
Arsenal ellen tervezett mérkőzések, mert a fenti 
két csapat menedzsere a látottak ulán csak ké
vé, hajlandóságot mulat a Rapid lekötésére,

Ha már Angliáról van szó, megemlítendő, hogy 
Albionban az elmúlt vasárnap kezdődött a sze
zón és pedig változatlan érdeklődés mellett. A

vasárnapi első bajnoki mérkőzéseket összesen 
700.000 főnyi fizető közönség nézte végig. Leg
több nézője az Aston Villa-Birmlngham mérkő
zésnek volt, amelyen 50.000 ember volt tanúja 
az Aston Villa váratlan vereségének. A jövő hé
ten megkezdődnek a küzdelmek az amatőr ku
páért is, amelyre nem kevesebb, mint 375 egye
sület, nevezett be.

*
Mint ismeretes, az osztrák amatőr válogatott 

a múlt évben játszott I'árlsban. A franciák az 
Idén Bécsben szerelnének revánsöl venni és át
iratban kérték az osztrák szövetséget, hogy a 
bécsi mérkőzéssel kapc.solalhan kösse le a ma
gyar és csehszlovák amatőr válogatottat Is, mert 
a párisink Budapesten és Prágában is szerelné
nek egy-egy mérkőzést játszani.

♦
Fantasztikus hirckct közölnek a svéd lapok 

Harald Andersohnról, a diszkoszvetés fiatal vi
lágrekordéréről, aki nemrég állította be 52.42 
méterrel uj rekordját. Andersohn a .tavaszi és 
nyári szezonban busz alkalommal állott start
hoz és busz versenyen mindössze kilenc alka
lommal dobott 41) méteren alul. Leggyengébb 
dobása 46.56 ni. volt, átlagteljesítménye a húsz 

versenyről 49.02 m.
♦

Newyorki lapok írják, hogy uj nehézsúlyú 
ökölvívó csillag tűnt fel. Torranceról van szó, a 
sulydobás vllágrekorderéről, aki 17.40 méterre 
állitván fel legújabb világrekordját, végleg bú
csút mond a salakpályának és beáll a ringbe. 
Torrance megkezdette boxtréningjéi és a jövő 
tavasszal már valószínűleg a ririgben lesz. A ki
tűnő atléta mindössze 20 esztendős, 1.85 méter 
magas és 130 kg. súlyú. A menedzserek rövid 
időn belül világbajnokságot várnak tőle.

Andor León

A HÉTFŐI NAPLÓ ffem@CÍpf

öregek, akik (ítéltétek, 
szonöt esztendő ... h'yy égés: 
emlékezés / ' ’ * '

fiatalok, akik hallottatok róla, 'álljunk meg egy pillanatra. Hu- 
....................................korszak, egy letűnt világ élele, melyről most fellebbentjük az 
fátyolul. Hosszú volt az ut, sokan kifáradtak közben és eltűntek mellőlünk.

4 káms betegségektől kínlódó béke utolsó esztendeiben született a Hétfői Napló. Hu
szonöt éve. Bcthmann Ilolliveg lelt az uj német kancellár, Brland a francia kormányelnök, 
a magyar meg nem alkuvás küzd az önálló bankéit. Egy letűnt világ, amikor az volt a 
legfontosabb végre megoldott probléma, hogy őfelsége, a „jövendő" magyar királynét, Ho- 
henberg Zsófiát fenséges címmel tüntette ki. Bizony, bizony. Régen volt. 1909-et írtak...

GÁL GYÖRGY
Első rejtvényünk: 1909.

12. Alnyujlds
13. Örül neki
14. Francia hetilap
15. Megsemmisít
17. Nulla és egy
ÍH. Limited rövidítése
20. Nem ezt
21. Kinai pénz 

Kecskeméti Sport 
Klub

24. Jellegzetes pesti 
kiszólás 
Félegyházi 
rugó Kiír

26. Szervetlen
telt test

26. Visszasír

.21

25.

TI D.MVALÓK:

29. Egyik helyről a 
másikra visz

30. Három római 
szám: 50, KM). 500

32. Vük teszi vllógla- 
lannul

33. Aradi Evezős Klub 
'35. IYrU KW.crsé,; a

régi aén:l n< pekuél 
30. Bibliai név
37. Tartani kell tőle
33. Folytonossági 

lilái
éi. Fém

csengenek
30. Erié — más sióval

10.

11.

2. Bankműveletet vé
gez

3. 1'ordltntt névelő
4. I’aulay kereszt

neve
5. Az ősrésl adomá

ban a hlHgy heve, 
ukl dicsekszik

0. Egymást követő 
betűk

10.

UK

Vége eleje és vége 
vége
Ezt csak ónnal le
het csinálni!
Húsz egész ötha
tod nap. Ha meg
van, lessék
utolsó betűre éke
zetet tenni

19. A tiz napból álló 
hetek neve a fran
cia forradalmi nap
tárban

20. A Clggőér másik 
neve

27. Ötlet — magán
hangzók nélkül

31. Óvadék idegen 
neve

34. Idejében odajutott 
31). Kisközség
40. Cigány az Illető
43. Gyógyítani kell
44. Anglia a „húzója"
45. Megy
46. Evőeszköz, az éke

zet hijján
49. Magyar Testgya- 

knrMk
51. Párt (i)

fellólelcJt ós ax 1000 nyeiomény legyzéke lapunk más helyén

Nagyon biztató tünet Kelemen Kornél-nak, ! 
az Országos Testnevelési Tanács elnökének 
látogatása Berlinben. Ez bizonyára a berlini 
olimpiai események előkészületeivel állt össze
függésben és nagyon dicsérendő, hogy a leg
felsőbb magyar sportfórum rátermett vezetője 
személyesen intézi ezt a nemzeti jelentőségű 
ügyet. Az olimpiával összefüggésben halLani 
arról is, hogy a kitűnő Mlsángyi tanár, csend
ben, de annál nagyobb hozzáértéssel és lelke
sedéssel, előkészít egy egész sereg atlétát a 
nagy küzdelmekre.

Nem hallani azonban semmit a Magyar 
Olimpiai Bizottság tevékenységéről, 

noha annak európai hírű társelnöke, a kitűnő 
Múzsa Gyula, kizárólag csak ennek az intéz
ménynek szentelte életét és a múltban mindig 
volt érdekes mondanivalója. Különösen az ér
dekli a közvéleményt, hogy

ezúttal a tömeges résztvételünk biztosit* 
ható-e és az anyagi előfeltételek megszer
zésére Idejekorán megtörténtek-e a kellő 

intézkedések?
Nem hallani aztán semmit sem a mindenki ál
tal nélkülözhetetlennek minősített Sportcsarnok 
létesítéséről. Ennek a municipális intézménynek 
szálai eddig a magyar testnevelési kultúra 
egyik legkiválóbb egyéniségének, Szendy Ká
roly székesfővárosi alpolgármesternek ke
zében futottak össze. Az ö nagyszerű elgondo
lásai azzal a reménnyel kecsegtették a sport
világot, hogy

a Nemzeti Sportcsarnok, az állam hathatós 
támogatása mellett, nemsokára felépül.

Amióta Szendy alpolgármester lett, ezeknek a 
kulturális jelentőségű ügyeknek hivatalos fel
ügyeleti és intézői jogkörét másra ruházták, 
legnagyobb hátrányára a Sportcsarnok mielőbbi 
létesítésének. Igazán szükséges volna, hogy 
minden városi testnevelési . úgy intézése újra 
Szendy Károly alpolgármesterre bizassék, mert 
ő nemcsak ért hozzá, hanem az egész közvé
leménynek és a szakköröknek bizalmát bírja. 
A Sportcsarnok létesítése nem kerülhet zá
tonyra hibáé adminisztratív intézkedések miatt. 
Mert a Sportcsarnok az életet szolgálja és nem 
alkalmas bürokratikus babérok szerzésére.

I A futballsport Immár vásári áru lett. A bei* 
földi mérkőzések még csak érdeklik valahogy 
a köftnséget. De külföldi szerepléseink állandó 
kétségei és kudarcai, teljesen izolálták a költ 
vélemény bizalmát a labdarugóétól. Ez a jelen* 
ség abból a rossz rendszerből és irányzatból 
ered, amelyben hoszu idő óta a futballsportot 
vezetik. A kontárszellem lejáratta a labdarúgás 
hegemóniáját és a bel- és külföldön egyaránt, 
több más sportágazalunk tett szert /okkal kü-* 
lönb jelenlőségre, mint a fuball. Bizos azon
ban, hogy a futballsportnak, ezt az elvesztett 
hegemóniát nagyon nehéz lesz visszaszerezni.

A külföldön ma már nem márka a magyar fut
ball. Nagyobb érdeklődés és izgalom előzi meg 
azokat a sporttusákat, amiket a magyar vívók, 
az úszók, — különösen a idzipő/ó-csapatok, —« 
aztán a céllövők, újabban a félelmetes ellenfe. 
lekké vált nagyszerű evezősök vívnak a világ 
legjobbjaival. Nagyszerű haladás észlelhető az 
egyre jobb teljesítményekkel dicsérhető atlétika 
terén, amelynek világhírű élharcosa Sztankovits 
Szilárd olyan sportszerű* rendezési technikára 
tanította és szoktatta a szakköröket, amely 
példaadó a vizeken innen és túl. A tornáról is 
bebizonyult már országunkban, hogy ez az 
egyedüli testnevelési ágazat, amely nagy törne-- 
gek hasznos foglalkoztatására, megmozditá- 
sára és fegyelmezésére alkalmas.

Mindezek és még más sportágazatok is, mint 
amilyenek a tenmsz, a téli sportok, — különösen 
a síelés, — rohamléptekkel előzik meg a fül- 
balljáték régi dicsőséges hegemóniáját. A ma
gyar labdarúgás jelenlegi helyzete pedig arra 
enged következtetni, hogy a futballsportot a 
mai rendszer még tovább nyüvi. Hacsak némi 
változás történne a futballsport vezetése terén, 
ha a vezetők csak kissé is felfrissítenék a 
sportjuk vérkeringését, ha a tervek, intézkedé
sek eszmegazdagabbak, tartalmuk és kivitelük 
a játéktérre kihatőbbak volnának: — akkor ha 
engedni is kellene valamit a hegemóniából, azt 
nem kockáznak el végkép, úgy mint most.

. .. Elmúlt hót az az idő, amikor minden ér* 
deklődés csak a futball felé ragyogott. Nincsen 
már egyedül futball-hegemónia és egyhamar: 
nem Is leszl

Malecki Román

Csúfosan megbukott az atléta
szövetség közönségszerző akciója 

Hogyan vizsgázott le a MASz ötvenes rendező
gárdája ? — A tízezres nézőseregből egyetlen 
barátot sem tudott szerezni az atlétika

A magyar-olasz atlétikai mérkőzés, amely a 
magyar színek győzelmével végződött, érdekes 
tanulságokkal járt. Beigazolta azt a tényt, hogy 
igenis van közönsége az atlétikának, csak nyúj
tani kell valamit. A versenyen látott remek 
küzdelmek , és a világviszonyatban elért ered
mények kítünö propagandalehetőségeket biz
tosítottak volna atlétikánknak, ha a versenyt 
kisérő körülmények nem törték volna de
rékba a reményeket.

Amikor a verseny előtt végigtekintettünk a 
hatalmas közönség táborán, abban a remény
ben ringattuk magunkat, hogy a várható sport
siker mellett közönségsiker — még hozzá ma
radandó közönségsiker — lesz. Mindezen elő
feltételekhez csatlakoztak az egyes versenye
ken látott nagyszerű eredmények.

Ennek ellenére a verseny befejezése után — 
az egynéhány fanatikus sportrajongótól elte
kintve — elszcmorodottan állapíthattuk meg, 
hogy

egyetlen uj barátot sem sikerült hódítani 
a magyar atlétikának.

Közel két évtizede annak, hogy részveszek 
a magyar atlétika életében, számtalanszor rámu
tattam a súlyos hibákra és most elkeseredet
ten szögezem le, hogy a MASz nemcsak hogy 
súlyos hibákat követett cl, de

önmagún keresztül kompromittálta az 
egyetemes magyar atlétikai sportot is.

Sietek azonban rámutatni azokra a szégyen
teljes botlásokra, amelyeket a MASz elnöksége 
állal kijelölt „rendezőség" követelt el a verse
nyen. Köztudomású tény, hogy egy ilyen ver
senynek a megrendezése a legkönnyebb, hi
szen az indulók számát és azok neveit már 
napokkal előbb tudják és nem 57-en, hanem 
csak négyen indulnak számonként, tehát nin
csenek elő- és középfutamok, a pályát jóelöre 
kifogástalanul beosztotta a pályavezetöség és 
az egész verseny lebonyolításához maximum 
nyolc rendező kell.

Miképpen volt mégis lehetséges, hogy 50 
rendező ily csúfosan elrontotta a remek 

versenyt?
Kezdetben vala a 4 órára kiirt, de fél 5 óra

kor elkezdett verseny — a rúdugrók mérce
felmérésével... Folytatódott a 110 méteres 
gátfutással. Itt két időmérő 14.4 mp-et mért, 
cgv pedig 14.5-öt. Sztankovics elnök erre 14.6 
mp-et hirdettetett ki, még pedig azzal az indo
kolással, hogy . mit fog szólni a közönség, ha 
ilyen jó időt hirdetnek majd kit"

Kérdések merülnek itt fel: vájjon mi jogon 
avatkozott be az elnök, aki nem volt időmérő, 
sem versenyhiró és ha már ez megtörtént, 
miért vette a „magas parancsot" tudomásul 
Szerelemhegyi dr.. a versenybíró? De hn már 
beavatkozott nz elnök ur, miért nem folyt he 
a 100-ns befutási sorrendjének megállapítá
sába? Mért Gyenes nem hnrmndik, hanem ne
gyedik volt. De tovább megyek: Zsil ff kának 
volt cgv kísérlete a 408 cm átugrására. Az 
• gisz közönség lélegzetvisszafojtva figyelte a 
rekordugrást, amikor „közbelépett" a rende

zőség és közvetlenül az ugrás előtt elindította 
a közönség zajos tiltakozásának ellenére az 
1500-as mezőnyt!

Szgény közönség: a rendezőség bizonyára 
arra gondolt, hogy egyik szemével a Szabó—i 
Becca/i-mérközést, a másik szemével pedig 
majd Zsuffkát figyeli. A távolugrásnál a ren* 
dezőség oly „nagyszerűen" helyezkedett el, 
hogy teljesen elföldte a kilátást a közönség, 
elől és csak annyit volt szives megengedni, 
hogy legalább a nekifutást lássa. Hát ez is va
lami. Igaz, hogy az ugrásokat viszont a rendes 
zőség látta.

A 400 méteres gátfutás direkt „froclira* 
ment. Ugyanis a Szabó—Becccr/í-inérkőzés méh 
lett a Facelli—Kovács verseny lett volna a má* 
sodik főattrakció, ami Kovács előzetes meghe* 
tegedése folytán nem volt biztos. De megszó-i 
lall az eredményhirdető és a közönség tóin* 
boló öröme közepette bemondotta: „indulnak 
Facelli, Kovács. Tehát Kovács egészséges! 
Közvetlenül a start előtt megszólalt azonban a 
megafon: „Kovács helyett Kertész indult" így 
akar a MASz 10.000 ember előtt propagandát 
csinálni nz atlétikának.

De nem folytatom a hibák részletes felsőm* 
lását. Még egyet azonban nem hallgathatok el. 
A pontverseny eredményének kihirdetése már 
nem is szégyenteljes volt, hanem felháborító,

A pontállás 14 kihirdetéséből 10 hibás 
volt!

Kihirdetik, hogy a pontarány 33:31, erre jön 
a távolugrás, amelyet 7:3-ra nyertünk. Az ered
ményhirdetés: a pontverseny állása 35:32. Te
hát a szerzett tiz pontból hetet elajándékozz 
tak.

Az egész botránysorozat magyarázata pedig 
az, hogy

a nyolc rendező helyett a pálya valósság
gal hemzsegett a rendezőgárda tagjaitól, 
A szövetség közönségszerző politikája csú

fosan megbukott.
Aki pedig arra kiváncsi, hogy mi fog történni, 
azoknak előre megjósolom: semmit Minden 
rendben volt, az egész támadás csupán a 
MASz-cllcnzék egyik tagjának támadása. A 
közönség gunykacaja? ... elismerő nevetés!

Mert az a fő, hogy „nyertünk"! — máé 
minthogy ők nyerlek... na és az atléták la..* 
Igen, igy fogják mondani: „nyertünk", mert 
ha fiaink győznek,' akkor nyertünk, ha veszí
tenek, „az atlétáink vereséget szenvedtek'*. 
Hogy atlétáink ugrottak, futottak és dobtak?... 
hat az is valami? Adminisztrálni, mutogatni 
magukat, szerepelni és reprezentálni — ez a 
fontos. A közönség fizessen és hallgasson. Ez
úttal azonban a közönség nevelelt és bosz- 
szankodolt — kinevette a szövetséget, a pénzét 
azonban nem fogja az atlétika oltárára ál
dozni.

László IjíJos, 
________ a KAOE ügyvezető-elnöke.

A szeikrsztésórl és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ

NYOMATOTT A G1.OBU1 NYOMDAI M01NTÉZET R. I. K0RFORC0GEPE1N. BUDAPEST, Vl» ARADIUTCA t. — NYOMDAIGAZGATÓ. HAVAS M,"


