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Tizenhét uaiutás rab 
az ügyészségi fogházban 

óuadéK ellenében sem engedik ki a milliomos 
arnstein Sándort

Vasárnap a valuta
rendőrség lipótköruti 
helyiségében lázas mun
ka folyt. Arnstein Sán
dor székesfehérvári ál- 
latexportör milliós va- 
lutabiinügyében elhang- 
zott ‘

nem történt. Arnstein Sándort valutabe
szolgáltatás kötelezettségének elmulasztása 

miatt.
valutaeltitkolás elmén tartóztattam le.

Miután valutaügyekben a vizsgálóbíró 
funkciójának kikapcsolásával történik in- 
té»ke4és. így a szgbadlábrahelyezésről

jegyzőkönyvbe foglalták.
TAbbszáz oldalra rúgnak mór .az ed _ 

kihallgatások jegyzőkönyvéi, k 
amelyek pontos részletességgel mondják el, 
hogy Arnstein Sándor, a Dunántúl egyik 
legnagyobb állatexportőrje, két éven át ti
zenhatezer marhát exportált Olaszországba 
s az ebből befolyt közel hatmillió lírát nem 
szolgáltatta be a Nemzeti Bankba. A jegy
zőkönyvek lerögzítik Arnstein védekezését 
is1, aki azt hangoztatja, hogy a Neíuzeti 
Banknál a hatajmas összegű valutaelszámo- 
lások ügye már régebben elintézést nyert és 
igy valutavisszaélés nem történt.

A letartóztatott Arnstein Sándor a va
sárnapra virradó éjszakát már az 
Ügyészség Markó-utcai fogházában töl

tötte.
Egy másodemeleti kűlöncellában helyezték 
cl Arnsteint, aki nyugodtan, csendesen töl
tötte az éjszakát. Vasárnap délelőtt levezet
ték a fogház irodájába, ahol hozzátartozói 
és védői vártak reá.

Fogháztisztek jelenlétében beszélgetett 
Arnstein Sándor látogatóival,

akik azután rövid beszélgetés után búcsút 
vettek tőle és eltávoztak a fogházból.

A letartóztatott dúsgazdag állatexportőr 
védője vasárnap délelőtt soronkivüli sür
gős beadványt intézett a valutarendőrség 
vezetőjéhez, dr. Kocsis Miklós ügyészségi 
alelnöNbjjz, s ebben azt kérte, hogy

. véétazicét helyezzék szabadlábra.
Af’védő a szabadlábrahelyezés esetére kau
ciót is felajánlott. A* védelem sürgős bead
ványáról vasárnap délben már döntött Is az 
iigyósl:

elutasította a szabadlábra helyeiéat k«r« 
beadványt éa úgy rendelkezett, hogy

.......itjAvyvő. így u izgunuiuutuncrjtzi.nvi

W.^v4biiJíii»síiS»ásrdl * tfkbuj°»
' Z Ügyészség váSín^' úgy döntött, hogyára- légi 

ik már as eddigi

stein Sándor további letartóztatásban ma
rad.

— Arnstein letartóztatásával nem zprult 
lé a bünügy, hanem a hét folyamán ujgbb 
kihallgatások lesznek. Ezen a bűnügyön 
kívül a hét folyamán még nagyobb munka 
vár a valutarendörségre. Az elmúlt időben 
különböző valutabüncielekményck ómén 

újabb letartóztató*-történt.
legutóbbi időkig Összesen

gyanúsítottat tartóztattunk le.
E pillanatban tehát tizenhét valutabüncse- 
lekményekkel gyanúsított foglya van a 
fogháznak s ezeknek a foglyoknak az ügyé
ben is e hét folyamán folynak a kihallga
tások.

Ezeket mondotta a v . ndőrség ve
zetője Arnstein bűnügyére amelynek to
vábbi fordulatait mindenütt igen nagy ér
deklődéssel várják.

Mussolini Bécsbe megy
Velencébe 
vúrosbiL— 
latkodtta

Velencében jelentette be, hogy ellátogat az osztrák fő- 
—osztrúk külügyminiszter szenzációs nyi- 
________ az Anschlussról és a római egyezményről

A valuta rendőrségén vasárnap a késő 
délutáni órákban készültek el a jegyző
könyvekkel, ezután intézkedtek, a hatal
mas valutabünügy további kihallgatásairól, 
Mint értesülünk,

holnap, kedden folytatják a kihallga
tásokat s elsőnek Arnstein Miksát, a le
tartóztatott állatexportőr fivérét és cég
társát fogják részletein kihallgatni. 

Azután egész sereg dunántúli áltatexportőr 
kihallgatására kend sor. Információnk 
szerint, több

újabb meglepő előállítás, letartóztatás 
várható a milliós valutabünügyben. 

Vasárnap már hire terjedt, hogy négy is
mert marhaexportőrt le is tartóztattak. A 
Hétfői Napló munkatársa megkérdezte er
ről Kocsis Miklós ügyészségi aiclnököt, aki 
a következő

— Ujj*

Velence, szeptember 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefopjelen- 

tése.) A nemzetközi politika hosszú ideig tartó 
szenzációja leís az a jelentés, amelyet vasár
nap kapott Velencéből a Hétfői Napló. A ve- 
lened jelentés szerint

Mussolini olasz miniszterelnök elhatá
rozta, hogy ellátogat Bécscbc.

Ez lesz Mussolini dső külföldi útja kor- 
itiányralépése óta s ez lesz ac utóbbi Idők leg
nagyobb külpolitikai eseménye.

Mussolini szombaton este résztvett Velencé- 
ben azon a banketten, amelyen Steidl dr. fő
konzul a Velencében vendégszereplő bécsi ál
lami opera tagjainak tiszteletére rendezett.

A Wesl Operntiáz Olaszországban vendég
szereplő tagjainak velencei előadását Is 

végighallgatta Mussolini.
akinek kíséretében vplt Suvlch külügyi állam
titkár és számos más előkelőség. Az előadás 
után tartották meg a bankettét, amilyen Mus
solini is pohárköszöntőt mondott. Ebben a 
beszédében

kijelentette, hogy ^^legközf Irbb ellátogat

Az utazás időpontját azonban még nem hatá
rozta tpep.

Bécs. szeptember 16.
(A HétffH Napló tudósítójának telefonjelen- 

tése) Ar osztrák politikai életnek is megvan 
a vasárnapi szenzációja: Berger-Waldenegg 
osztrák.külügyminiszter a Neue Freie Presse 
genfi ' fttönfudósitója előtt rendkívül érdekes 
nyilatkozatot tett genfi tárgyalásairól és ennek 
során nyilatkozott

* - * ___ ■<___ d_«l —_ lnd.lr.i.r/1AUSZina lUgga?í|—ílSvgC. ÍH, g® AIIBCMIU58IV1 
s a római egyezményről.

— Ausztria függetlensége — mondotta 
miniszter •»- ma úgyszólván európai axióma.

Nincs messze as a nap, amikor Ausztria 
feltétlen Önállósága nem less többé vita 

tárgya.
A Népszövetség vezetökflrclnek véleménye 

szerint Ausztria politikai életképessége az eu
rópai békepolitika legfontosabb tényezője. 
Ausztriának mostantól kezdve

aktív részt kefi venni a nemzetköti poli
tikában.'

Kis állam lévén. Ausztria nem engedheti meg 
magának art a fényűzést, hogy a politikai el

a

zárkózásnak hódoljon. Az ország feladata, hogy 
minden irányban kinyújtsa tapogatózó csáp
jait és ilymódon biztosítsa politikájának élet
képességét.

Mindazokat a kombinációkat, amelyeket nz 
utóbbi időben Ausztria semlegesítéséről elter
jesztettek.

teljesen helyteleneknek mondotta ■ ml- 
nlsster,

annál inkább, mert Ausztria feltétlenül abban' 
a helyzetben van, hogy saját erejéből fentartsa 
az ország belső rendjét és az emberi lehető
ségek keretén belül

elhárítson minden kívülről jövő elenséges 
támadást.

A jövőben, — mondotta a miniszter, — 
szóba sem kerülhet a német birodalomhoz való 
csatlakozás kérdése, vagy más, hasonló prob
léma. \

A római szerződések kibővítéséről 
kozva kijelentette Berger-Waldeneoo 
hogv

Ausztria örömmel látná a római 
mények kibővítését.

cseh külügyminiszterrel és JcftiesBenes
szerb külügyminiszterrel folytatott megbeszélé
sei alapján megállapította BcrgerWaldenegg 
báró, hogy még koránt sincs kimerítve e két 
ország és Ausztria, valamint az tgész Duna- 
medcncc gazdasági kapcsolatainak lehetősége.

Vasárnap egyébként az a hír érkezett Géni
ből Bécsbe, hogy

Barthou francia külügyminiszter vasárnap 
délelőtt Genfben vlllásreggclln fogadta 
Schuschiilgg osztrák szövetségi kancellárt.
Barthou az osztrák kancellárral a közép

európai helyzetről folytatott eszmecserét.
Schusehntgg szövetségi kancellár Is nyilat

kozott Genfben.
A Reichspost külön! udósilój 

latkozátában az aktuális ga:< 
röl beszélt. Kifejtette, hogy

a lassú fejlődési folyamat f«lrekin?stete>- 
lenül megindult az európai áHamok gaz

dasági életében.
Ar. általános javulást csak a politikai bl- 

zonytalnnság és idegesség megszűnése hoz- 
hatja meg

óta alóli leli nyi- 
zdfiSdgi kérdések-

Megindult az orvosok rohama 
az OTBA-állásokért

Betegpénztárt kapnak a mezőgazdasági munkások is
Az OTBA ügye, amely ala>>osan felka

varta az orvostársadalom hangulatát,
vasárnapra* ngylátszlk, már a nyugvó

pont felé közeledett.
Az Orvosszövelség megtiltotta tagjainak, 

hogy állást vállaljanak az OrSÁ-nál, amely
nek a felálliláSbt nem tartották kívánatos
nak az orvostársadalom magánprakszisának 
szempontjából.

Erre azután kormányintézkedés követke
zett. atpclv

ráparancsolt az állami viszonylatban 
álló orvosokra, hogy lépjenek ki a 

Szövetségből, 
mert nem lehel összeegyeztetni, hogy tagjai

legyenek agy olyan Mövelságaafc, .mely 
szembefordul az állami Intézkedésekkel.

Ezt követően pedig Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter legfőbb felügyeleti 
jógiinál fogva megsemmisítette az Orvosszö
vetség Cooefe-halározalát. amely megtiltotta 
az orvosoknak, hogy állást vállaljanak ar. 
OTB.-f-nál. Ez a belügyminiszteri rendelke
zés art jelenti hogv

a tilalom érvénytelen* a szövetség tag
jai jelentkezhetnek az OTBÁ-nái ál

lásért.
Orvosi körödben meglehetősen vegyed 

érzelmekkel fogadták ezt a rendelkezésig
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A FERENCVÁROS A VASÁRNAPI 
.DERBI UTÁN A ... HELYET FOG

LALJA EL.

PAlyásó neve éa lakása:......

(Olvashatóan kitöltött szelvényt kérünk I)

Végeredményben azonban az a helyzet, 
hogv nz 07'-Állásokra

most már Igen nagyszámban Jelentkez
nek az orvostársadalom minden réte

géből.
Főként a fiatalabb orvosok jelentkeznek, 

túlnyomó számban és úgy hírlik, u jövő

A kormány rövidesen dönt
a választójogi reform részleteiről

Az év végén már a parlament elé kerti! az u| választójogi javaslat
’ A politikai élet homlokterében az uj vá
lasztójogi reform körül zajló események 
állnak és ezzel kapcsolatban vasárnapra 
újabb hirek kerültek forgalomba.

A kormány álláspontja a titkosság tekin
tetében teljesen tisztázódott. Bethlen István 
gróf legutóbbi nyilatkozatából megállapít
ható, hogy

teljes a harmónia közte és Gömbös 
Gyula miniszterelnök között abban a 
tekintetben, hogy mindketten a titkos
ság mellett, a haladó konzervatív elve

ket akarják megvalósítani.
Tisztázódott a kereszténypárt állásfoglalása 
is, amelynek vezérei: Ernszt Sándor és 
XVotff Károly meglátogatták a miniszterel
nököt. A politikai közvélemény most már 
a független kisgazdapárt „bizalmas elgon
dolásait” is ismeri.

A titkosság kérdése tehát tisztázódott, 
azonban

I hétre még nagyobbarányu jelentkezéseket 
várnak.

I Kormánykörökben a gondokkal küsz
ködő orvosok kifogásaival szemben azzal 
érvelnek, hogy az OTBA létesítésének naRY 
a szociális jelentősége, mert a magyar tár
sadalom egyik legértékesebb rétegének, a 
köztisztviselőknek betegápolását valósítja 
meg, átokét, akik eddig ezen a téren meg
lehetősen mostoha viszonyok között éllek.

Az illetékesek arra az álláspontra helyez
kednek, hogy a magánalkalmazottak és 
ipari munkások, a háztartási alkalmazot
tak, vasutasok és hajósok betegellátása után 
az OTBA működésével most már ellátáshoz 
jutnak a köztisztviselők is és igy

sor kerülhet a mezőgazdasági munká
sokról való gondoskodásra is.

A földmiveíésügyi minisztérium már ré
gen dolgozik ilyen terveken és most már 
rövidesen sor kerül a mezőgazdasági mun
kások bctegpé.iztárának megszervezésére is.

teljesen ismeretlen még a kormány ál
láspontja az uj választójog részleteire 

vonatkozóan.
Ezekről a részletekről a miniszterelnök 
eddig csak a belügyminiszterrel és Darányi 
Kálmán miniszterelnökségi államtitkárral 
folytatott megbeszéléseket. Értesülésünk 
szerint ezután most már

rövidesen kialakul a kormány végleges 
elhatározása a részletekre vonatkozóan 

Is.
Ha a kormány végleges elhatározásra 

jut, a belügyminisztérium kodifikációs osz
tályának már csak technikai munkája lesz. 
Ez aránylag rövid Időt vesz igénybe. Ami
kor ez elkészül munkájával, a javaslat 
megjárja a pártfórumokat, megtörténnek a 
politikai pártvezérekkel való megbeszélések 
és a nagyfontosságu javaslatot az év vége 
felé már a parlament elé viszik.

Ezer ajándék!
A harmadik rejtvény magfijtétt  ———  

itt
Ismét botrányt rendeztek

a nynaskercsztcsck, akik időközben visszaszi
várogtak a gyűlés helyére, a Vargha-kertbe és 
vad kiabálással igyekeztek a gyűlés folytatását 
megakadályozni.

Erre akcióba léptek a Debreceni Munkás
testedző Egyesület atlétái és a rendezőséggel 
karöltve kiszorították a térről a nyilaskeresz- 
les rohamosztag tagjait.

A rendőrség kordont vont a verekedők

Vasárnap a Tattérsallban veres 
botrányt rendeztek a kommunisták 

a szociáldemokraták gyűlésén
Peyer Károly felajánlotta a szocialisták választójogi 

szövetségét az ellenzéki pártoknak
Tumultuózus jelenetek, vad verekedés szín

helye volt vasárnap délután a Tattersall fedett 
lovardája. A szociáldemokrata párt tartotta itt 
nagygyűlését, amelyet a végén kommunista su- 
hancok botrányba fullasztották.

Farkas István nyitotta meg a gyűlést. A kor
mány külpolitikai vonalvezetését bírálta. Utána 
Peyer Károly beszélt, aki a Független Kisgazda 
Párt választójogi javaslatát kritizálta ég az ál
talános titkos választójog elérésére

a szociáldemokrata párt szövetségét aján
lotta fel minden ellenzéki párt számára.

Közben hangsúlyozta, hogy ebben az ügyben 
még nem tárgyaltak egy párttal sem.

Buchtnger Manó beszéde alatt azután már 
akcióba léptek a kommunisták.

Több zavargót nagy verekedés közben a ren
dezők emeltek ki a tömegből. Pajor Rudolf 
volt az utolsó felszólaló.

köró, nehogy általános utcai harcra ke
rüljön a sor (

és csak azután fogott hozzá a verekedők szék 
választásához, ami

egy órai kemény munka után sikerült 
csupán.

A gyűlés színhelyén rengeteg röpcédulát 
szedtek össze, amelyben a horogkeresztesek a 
zsidók ellen Izgattak.

Mikor a hallgatóság egy része már kinn volt 
az utcán, a lovardában

egy kisebb csoport az Internatlonálét 
kezdte énekelni.

A párt rendezőgárdája az éneklőket ki akazM 
szorítani az utcára, eközben

vad verekedés támadt.
hamarosan egész csapat szakadt ruháju,

▼érző embernek nyújtottak első segítséget
■ párt vöröskeresztes karszalagos mentői.

A verekedés már annyira elfajult, hogy a rend
őrség is beavatkozott. Két szakasz rendőrt ve
zényeltek be a Tattersallba, akik azután pilla
natok alatt megtisztították a terepet.

Dollár és tontra pengő ellenében vesz és elad, vala
mint ezekre kfllcpönt folyósít Barnabank, Budapest, V., 
Nádor-utca 2t>. Tőzsdével szemben. Telefon: 21-3-16, 10-4-67

Bombát tettek a bécsi 
villamossínekre

A szegedi iparosság vizsgálatot hér
az IOKSz ellen

Újabb horogkeresztes és kommunista 
mozgólödús Ausztriában

Bécs, szeptember 16. 
(A Hétfői Napló tu

dósítójának tetefonje- 
lentése.) Az elmúlt 24 
óra eseményei nrra mu
latnak, hogy a horog
keresztesek és a kom
munisták újabb akcióba 
kezdtek. A bécsi villa- 
nmsvasutak vonalán va

sárnapra virradó éjszaka
két bombát találtak a rendőrök.

Szerencsére a villamosközlekedés még nem 
indult meg és Igy nagyobb szerencsétlen
séget sikerült elhárítani.

Egy uszályhajón a rendőrség

nagymennyiségű kommunista röplratot 
és újságot foglalt le.

A mödlingi erdőben tegnap 
horogkeresztes fiatalemberek gyülé- 

seztek
és aztán a város felé vonultak. A rendőr
ség üldözőbe vette őket. Számos letartózta
tás történt

Vasárnap a wöllersdorfi internálótábor
ból

elbocsátották a februári szociáldemok
rata felkelés két ismert szereplőjét: 

Sclineller tábornokot, aki a szocialista vá
rosi véderő parancsnoka volt és Webet vá
rosi tanácsnokot.

Szeged, szeptember 16.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen- 

tésc.) Körmendy Mátyás országgyűlési kép
viselő vasárnap beszámolót tartott a szegedi 
Ipartestület tanácskozó termében. A beszámo
lón Szeged város iparosai nngy számban jelen
tek meg. Körmendy Mátyás beszámolt az ipa
rosság érdekében kifejtett működéséről, majd 
Ring Gyula, az IPOK alelnökénck beszéde után 
Füredy Lajos, az Asztalosmesterek Országos 
Szövetségének főtitkára ismertette az Iparosok 
Országos Központi Szövetkezetében történte
ket, a panaszokat, majd azt hargoztatta, hogy 
nz iparosság nem tűrheti, hogy a kézművesség

gel szemben jóakaratot tanúsító kereskedelmi 
miniszter intenciói ellenére

úgy vigyék az ügyeket, hogy mindent csak 
elsorvasztanak és leépítenek.

— Elvárja az iparosság, — mondotta, —* 
hogy a kereskedelmi miniszter megindítja a 
vizsgálatot. Ha az elhangzott panaszok beiga
zolódnak, Bznbnditsa meg az ország iparossá* 
gát ettől a tényezőtől,

Még több felszólalás hangzott el és vala
mennyi felszólaló arra kérte Körmendy Má
tyás képviselőt, hogy az IOKSZ igazgatóságá
ban foglaljanak állást a kormánybiztos intéz
kedéseivel szemben.

A barátnőnek fizetett tartásdij 
erkölcsökbe 
a Kuria

Egy óra hosszat tartó verekedést 
rendeztek a nyilaskeresztesek 

a szocialisták debreceni gyűlésén

A dolog perre kerül. A per során az Igazgató 
azzal érvelt, hogy

a pénz kifizetése a Jócrkölcaökbe ütközik.
A Kuria a napokban Ítéletet hirdetett, amely
ben

a tartásdij fizetésére kötelezte
az alperest.

kár ütvenflllércs napszámért botrányt 
csapni a ncgyvenczerholdns nyllaskercsz- 

tcs grófok érdekében.
Alig hangzottak el ezek a kijelentések,

Debrecen, szeptember 10. I 
(.4 Hétfői Napló fudó-| 

silójának telefonjelentése.) 
A szociáldemokrata párl 

vasárnap Debrecenben 
nagygyűlést tartott, ame
lyet a nyilaskcresztcs 
párt emberei

egy óra hosszat tarló 
verekedésbe fullasa- 

tottnk.
A gyűlés során Györki !mro országgyűlési 

képviselő mondott beszédet. Alig kezdte cl szó
noklatát, a hallgatóság soraiban elhelyoikedell 

n.vllaskercsziesek nngy lármái csaptak, úgy
hogy a gyűlést nrm leheléit folytatni.

A rendezőség végül is n rendőrség segítségével 
kiemelte n tömegből a zajongókal és csak ez
után sikerüli Györki Imrének beszédét foly
tatni. Elcsen támadta //cyyuieyí Kiss Pált, a 
kisgazdapárt választójogi tervezete miatt, majd 
többek közöli azt mondotta, hogy

ALPÁR GITTA
a világhírt! énekesnő ma énekli

60...0,

Ezüst evőeszközök.
tálcák, sclnvelzl karórák 
nagy raktára. Veszek zá
logjegyet, aranyai:

J Muioum körút 7t, 21

nem ütközik a jó 
— állapította meg

Érdekes nőtartási per
ben hozott ítéletet a Ku
ria. A per egy budapesti 
kereskodelmi vállalat igaz
gatója ós volt barátnője 
között folyt. Az exbarálnö 
hétezerkétszáz pengő tar
tását) megfizetéséért pe
relte at igazgatót, akivel 
nyolc évvel ezelőtt, mini

kezdő tisztviselőnő Ismerkedett meg.
Előadta, hogy nyolc év előtt a 

titkárnője volt az igazgatónak 
és közöttük rövid idő alatt, közeli barátság fej
lődött ki. A vállalatnál természetesen abba
hagyta a munkát, mert volt főnöke a Veres 
/Mfné-utcában elegáns garszonlakást rendezett 
be a számára.

Hét éven keresztül tartott közöttük a vi
szony. Az igazgató egyszer hirtelen elutazott ■ 
ekkor barátnője szállóra azt az üzenetet 
hagyta hátra, hogy feltétlenül keresse fel kö
zös közjegyző ismerősüket.

A közjegyző elmondotta neki, hogy 
barátja alakítani akar vele,

de gondoskodni kíván róla a jövőben Is. Kö
telezvényt nyújtott át a leánynak, amelyben az 
igazgató három éven keresztül

évi kétezernégyg-táz pengő tartásdíj fiaelí- 
sére kötelezte magát,

nrm az esetre, ha minden más igényéről le
mond.

A leány aki ismeretségük tartama alatt is 
ilyen összegű tartúsdijat kapott, elfogadta az 
ajánlatot, nz Igazgató azonban egyáltalán nem 
toll eleget vállalt kötelezettségének.

•legypönztárl telelőn; 29-3-36.
FsdOlam slremldkeK 

BOROS £8 ROHH

A Pesti Chevra Kadlsa elöl
járósága, választmánya és kép
viselőtestülete mély fájdalommal 
elönti, hogy

Jánosi ENGEL GYULA
m. kir. udv. tan. ur

a Pesti Chevra Kadlsa kiváló alel nőké 
«• a Felnőtt Vakok Otthóna elnöke

felekezete és a köz javának szentelt 
élete 78-lk évében rövid szenvedés 
után elhunyt

A megdiosőült férfiú — akit salát 
halottunknak tekintünk — több mint 
egy évtizeden keresztül önfeláldozó 
szeretettel, fáradhatatlan munkával és 
igaz odaadással szolgálta Chevra Kadl- 
sánkat és annak intézményeit Halála 

atatlan veszteséget jelent ember- 
étfiszent munkánkban.

Chevra Kadisánk és intézményei 
hálás kegyelettel fogják dicső emlékét 
megőrizni

A megboldogult férflu tetemei ma, 
szeptember 17-én. délután 3 órakor 
fognak a rákoskeresztúri lzr. temető
ben örök nyugalomra helyeztetni

Áldás és béke hamvaira!»
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Cigányzene mellen hűtlen
menyasszonya ablakánál tobeione

magát a kitagadott legény
> Miskolc, szept. 16.

(A Hétfői Napló tu
dósítójától.) Megren
dítő módon vetett véget 
életének a borsodme- 
gvei Mczőnyárád köz
ségben egy fiatal sze
relmes legény.

Boros Gyula, egy jó
módú gazda húszéves 
fia hosszabb időn ét udvarolt a falu leg
gazdagabb leányának, Bató Eszternek. A 
leány eleinte szívesen fogadta az udvarlást, 
később azonban

szakított a legénnyel
és nemrégiben egy másik fiatalembernek 
lett a menyasszonya.

Boros azóta vigasztalhatatlan volt. Éjsza

Szörnyű autőkatasztrőfa 
Miskolcon

Szakadékba zuhant hat utasával egy autó — A ve
zető az áldozatok vérző teste főlőtt agyon akarta 

lőni magát
‘ Miskolc, szeptember 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonje- 
lentése.) Schwarz Miklós miskolci autófu
varozó vasárnap reggel nagy túraautón a 
zsidótemetőhöz vitte családját. Heten ül
tek a kocsiban. Visszafelé elfelejtette ki
nyitni a volánt elzáró biztonsági lakatot. 
'A hatalmas túraautó

kormány nélkül robogott lefelé a lejtős 
utón és belezuhant egy hnszonötméte- 

res szakadékba.
rA miskolci mentők egymásután emelték ki 
a kocsi roncsai alól a vérző sebesülteket: 
Schwarz Ignác ékszerészt, Schwarz Miklós 
autófuvarozót, özvegy Schwarz Arnoldnét,

■ >■■■■—=

Amerikai párbajt vívott és vasárnap 
agyonlőtte magát Zselle János 

garázstulajdonos fia
A 19 éves diák halálának titka

Vasárnap reggel Sashalomra hívták 
kispesti mentőket: a Dittrich-utca

a 
... __ . 10. sz.
ház padlásán átlőtt fejjel feküdt egy fia
talember, segíteni nem lehetett rajta #és 
percek múlva elvérzett.

Zselle János budapesti autógarázstulaj- 
rdonos tizenkilencéves diákfla: Zselle Zsig
mond volt a sashalmi ház halottja. Zselle 
'Jánosnak Budapesten a Király-utca 11, sz. 
alatt van autógarázsa. Családjával együtt 
nemrég Sashalomra költözött, ahol négy
szobás családi házat vásárolt. A szüleivel 
együtt lakott itt Zselle Zsigmond is, aki

az. egyik budapesti gimnázium tanulója 
volt.

Vasárnap Zselle János a feleségével kora 
reggel a piacra ment, fiuk jókedvűen, de
rűsen búcsúzott el a szüleitől. Nem sokkal 
azután, hogy a szülők eltávoztak a házból, 
* padlásra sietett fel, ahol egy régóta rej
tegetett Flóbert-puskát vett elő,

a fejéhez illesztette a puska csövét 

Rec

Rív

káról éjszakára ivott és cimboráinak kije
lentette, hogy nem fogja túlélni hűtlen 
szerelmese esküvőjét.

Bató Eszter esküvője vasárnapra volt 
kitűzve. Boros szombat este nagy dáridót 
csapott az egyik kocsmában, majd

hajnalban, cigánybanda élén, elment 
szerelmese ablaka alá.

A „Csak egy kislány“-nyal kezdődött az 
éjjeli zene, majd ezután a Temetőben uj 
sirt lapátolnak kezdetű nótára zenditetlek 
rá a cigányok Boros parancsára. A legény 
sírva énekelte a szórnom hallgatót, majd 

hirtelen előrántotta revolverét
i és azzal a kiáltással-

— így hal meg, aki hűtlen leányt szeret, 
halántékon lőtte magát.

Nyomban meghalt.

az autó tulajdonosának édesanyját és test
vérét, Schwarz Sándor kereskedőt, nővérét 
özvegy Friedmann Józsefnét és unokaöcs- 
csét, Friedmann László villanyszerelőt, 

gerinctörést, koponyaalapi törést, agy
rázkódást, borda-, láb- és karcsont

törést szenvedtek.
Állapotuk az autót vezető Schwarz Mikló
sén kivül reménytelen.

Schwarz Miklóst sikerült eszméletre térí
teni és amikor megtudta, hogy mi történt, 
vérző kezével

revolvert rántott és főbe akarta magát 
lőni,

a mentők csavarták ki kezéből a revolvert.

és azután meghúzta a ravaszt.
A mitsem sejtő szülők néhány óra múlva 

visszatértek a piacról, mindenütt keresték 
a fiút és végül a padláson találtak rá. Az 
anyja, amikor meglátta fiát, eszméletlenül 
esett össze. A kispesti mentőknek, akik a 
fiún már nem segíthettek,

az anyát kellett első segítségben 
részesíteni.

A diákfiu öngyilkossága előtt egyelőre 
érthetetlenül állanak a szülök, a hozzá
tartozók. Senki sem tudta okát adni, miért 
határozta el magát a 19 éves Zselle Zsig
mond percek alatt az öngyilkosságra. Az 
eddigi feltevések szerint

rejtélyes amerikai párbaj áldozata lett, 
de a párbaj titkát magával vitte a ha

lálba.
A rendőrség most a feltevés alapján széles
körű nyomozást indított, hogy megálla
pítsa: valóban amerikai párbaj miatt ölte-e 
meg magát a 19 éves diák.

Csütörtökön, szeptember 20-án lesz a szezón 
első nagy társadalmi eseménye

Nagy gálaest
keretében nyílik meg az újjávarázsolt

■ arisien Grill
Páholyrendelés: 18-8-09
aasassaasss

Nádasdy Pál gróf 
esküvője 
egy táncosnővel

Érdekes házasságkö
tés történt tegnap Buda
pesten: Nádasdy Pál 
gróf feleségül vette Aug- 
ner Tana szép fiatal ar
tistanőt, aki régebben a 
Moulin Rouge szerződ
tek tagja volt.

Esküvő után baráti
körben

bankettet rendeztek a fiatal pár tisz
teletére

egy belvárosi étteremben.
A szimpatikus Nádasdy Pál gróf és az 

újdonsült grófné vasárnap nászutra indult.

Kisiklott egy gyorstehervonat 
a kelenföldi állomáson

A kelenföldi állomáson vasárnap reggel öt 
órakor helytelen váltóállítás következtében a' 
Budapest—Ferencvárosra indított 1057. számú 
gyorstehervonat a tolató tartalék-mozdony- 
nyal horzsolódott. Ennek következtében a tar
talékmozdonyon lévő kocsik közül

az utolsó kocsi kisiklott
s a budapesti déli pályaudvar felé a ki- és be
járást elzárta. Enibersérülés nem tőrént. A 
kisiklott kocsit hét órára felemelték. A kisiklás 
miatt a Budapest déli pályaudvarról 6 óra 10 

Egy cégvezető feleségének 
halálugrása a Kertész-utcában

Idegrohamában leugrott a negyedik emeletről és halálra zúzta magát
Vasárnap délután a 

Kertész-utca 39. számú 
ház lakóit kétségbeesett 
kiáltozás zaja verte fel. 
A házmester és a lakók 
az udvarra rohantak, 
ahol egy jól öltözött 
asszony feküdt vérző 
testtel: a ház egyik la
kója,

Frfinkel Ármin cégvezető 48 éves fele
sége a negyedik emeletről az udvarra 

vetette magát
és összerpnesolt testtel, súlyos sebektől bo
rítva terült el az udvar közepén.terült el az udvar közepén.

szerelmes rádíószerelő 
agyonlőtte De Sévin bárónőt 
a francia arisztokrácia egyik 
legelőkelőbb dámáját

Titokzatos éjszakai dráma a kastélyban

kosságot

Páris, szeptember 16.

A Saint-Cyr közelében 
fekvő Aynacban

egy villanyszerelő 
munkás revolver
rel agyonlőtte De 
Sévin bárónét, a 
kastély tulajdono
sát, majd öngyil- 

követett el.
A báróné ágyában feküdt és mellette aludt

A dohányzás nagyobb álvezet 
SEM A TOR CELOFILTER-rel, 
mart megnyugtat az az érzés, 
hogg az egészséget védd

ERRŐL MEGGYŐZŐDHET A 3+2 CSÖVES.
303-as ORION REFLEX-SUPER RÁDIÓNÁL

rádió
perckor Nagykanizsára induló 1212 számú rze- 
mélyvonat 59 perc, a hat órakor Mórra induló 

filléres gyorsvonat pedig 60 perc késéssel 
volt indítható.

A Nagykanizsáról érkező 1219. számú személy* 
vonat pedig Budapest—Kelenföld állomáson 
feloszlott s utasai villamossal mentek be a vá
rosba.

A mentők autója a Rókus-kórházba szá
guldott vele. Nyomban felvitték a műtő
terembe, de

az operációs asztalon kiszenvedett.
Frankéi Ármin, a Gassner Dávid-féle 

szőnyegnagykereskedés cégvezetője. Nem
rég

Frönkelnén idegbaj jelei mutatkoztak 
és szanatóriumba kellett szállítani. Mosta
nában került ki a szanatóriumból és már 
azt hitték a hozzátartozói, hogy az állapota 
jobbra fordult.

Vasárnap ugylátszik régi idegbaja ismét 
erőt vett rajta és idegrohamában levetette 
magát a negyedik emeletről.

négyéves kisleánya. A vizsgálat során meg
állapították, hogy a gyilkosságot elkövető 
Magna, 34 éves villanyszerelő aznap a 
rádiókészülékek kijavításával foglalkozott, 
majd pedig a bárónő lakosztálya közelében 
lévő szobában tért éjjeli nyugalomra.

Ugylátszik, hogy
az éjszaka folyamán behatolt a báróné 

szobájába.
A báróné minden valószínűség szerint ki
utasította, mire a villanyszerelő revolverrel 
agyonlőtte a bárónét, majd önmaga ellen 
fordítva, öngyilkosságot követett el.

A báróné, született Toulouse-Latrec gróf
nő, a francia főúri világ egyik legelőkelőbb 
és közkedvelt tagja volt.
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Egv asszony borzalmas 
tömeggyllkossága

L.Jiv»on rokonai margozio mag ■ nszteiotiixra aüon 
uondogsegon - Halon. sszrak a gyilkos asszony torié 
is mamink -Tizennégy rokonaiiapotaeietvaszoives

Újvidék, szept. 16.
(A Hétfői Napló tu

dósítójától.) Ar. elcsa
tolt jugoszláviai Póul- 
jana községben olyan 
bestiális tömeggyikos. 
ság történt, amely a 
nyomozást végző csend
őröket és ügyészeket 
is megdöbbentette. A

tömeggyilkosságot egy elvetemült asszony 
követte el, aki

araiak férje, de távolabbi rokonai 
vagyonát is meg akarta kaparintani.

Pávijana községben néhány héttel ezelőtt 
rejtélyes körülmények között megbetege
dett 40 ember. Vegyesen, asszonyok, gyer
mekek, férfiak. A negyven ember közül

heten meghaltak, köztük, mint később 
kiderült, a tömegyilkos férje is.

A tömeges megbetegedést husmérgezéssel 
magyarázta a felületes orvosi vizsgálat. 
Egyik községi orvos bejelentése alapján 
azonban, akinek gyanús volt a tömeges 
husmérgezés, az ügyészség elrendelte a 
nyomozást és ennek során

a hét eltemetett embert exhumálták.
A tetemek belső részeit kivették és a vegy
vizsgáló intézetbe küldték. |

Néhány nap alatt kész volt a vegyvizsgá- 
lati eredmény. Kiderült, hogy •

az áldozatokat arzénmérgezés ölte meg.
Megállapították, hogy a negyven ember, 

nki szinte egy napon betegedett meg,
résztvett a mérgezés előtt Pavlovies 
Milka odavaló gazdag asszony vendég

ségén,
amit annak örömére adott Pavlovicsné, 
hogy jó termést kapott birtokán.

A csendörök erre vallatóra fogták Pavlo- 
vlcsnét, aki azonban semmiről sem akart 
tudni. Mikor azonban azzal ijesztettek rá 
a babonás tormészetü asszonyra, hogy ki
viszik a temetőbe és megmutatják neki 
férje és anyósa holttestét, akiket több hét 
után exhumáltak, Pavlovicsné

megtört és megdöbbentő vallomást tett.
Elmondotta a bestiális asszony, hogy 

már évek óta készült a borzalmas tömeg
gyilkosságra. Nemcsak a férje és anyósa, 
de

egész rokonsága vagyonát meg akarta 
szerezni

és ezért határozta el, hogy férjét, anyósát 
és többi rokonait a vendégeskedés alatt ar
zénnal elpusztítja.

— Az ördög szállott meg, — vallotta, a 
borzalmas vallomás során Pavlovicsné •— 
nem tudtam, hogy mit teszek, A vagyont 
akartam megszerezni.

Pavlovicsnét a csendőrség borzalmas 
vallomása után letartóztatta.

meg és ezt az ipari tejet
■ szegény lakosság és az Ínségesek 

részére 
községi elöljáróságok utalványainak ellené
ben 18 filléres áron árusítsák.

Kívánják, hogy a tej kiegészítési dijakat 
tejrendészeti célokra használják fel. Mi
után itt havonta körülbelül ötezer pengős 
bevételről van szó,

a tejellenőrzésre állástalan okleveles 
gazdatiszteket alkalmazzanak

havi százpengős javadalmazással.
Követelik a Budapestre szállítható Ipoti 

tej értékesítésének egy vállalatnál való 
koncentrálását és a tejárak javítását a 
sajt- és vajtermelésen keresztül.

Kérik továbbá az árkiegészítő hátralé
kok törlését, mert a termelők nem 
kapták meg a 32 filléres árnak meg

felelő termelői árat.
Kérik az árterületek határain felállított 45 
tejárusltő bódé megszüntetését, mert ezek 
minden ellenőrzés nélkül csinálnak kon- 
kurrenciát a termelőknek. Végül kérik, 
hogy Budapest politikai határáig, tehát

Emkekávéház 
u|onnan átalakítva 

Esténként Rács Béla 
cigányzenekara muzsikál 

Karlsbadi vacsorák. Kitűnő konyha. 
Pengős vacsorák. Házi töltésű borok és 

olcsó falborok nagy választékban. 
Szolid polgári árak.

Nagytétényig, Római fürdőig és Albertfal
váig a HÉV-re a 24 filléres átszáliójegyek 
legyenek érvényesek, azontúl pedig

tizfilléres zónajegyeket adjanak ki.
A közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadta 

el ezeket a javaslatokat A határozatokat 
most már sürgősen eljuttatják az illetéke
sekhez és kérik azoknak mielőbbi teljesí
tését.

As IdOny nagy vlp *«<>»«- Ó C B Imüaora nagy •lk«rr»T a v

ELVESZEM A FELESÉGEM
■ moziban
Llzzy Holzachuh, Ralph Arthur 
RobertB, Adélé Sandrock éa Victor 
de Kowa pompás bohózata

AZ ÉGŐ NADRÁG Herezeg Jenő, Komlói Vilmos

OMNIA RNdbíöl kezdve CAPITOL

Mérték szerint dlvatszöveteink- 
böl fekete, sötétkék vagy bár
milyen színben kétszeri próbával

lörlioiionyi vagy leiiKabaioi
30 gangoeri KOsziiond

Általános, titkos
és egyenlő választójogot követelt 

Bajcsy‘Zsilinszky Endre 
a Nemzeti Radikális Párt

„Ver se ny szab óság", Rottenbiller ncca 4/a, I. em.

Telefonszélhámos vakmerő
vasárnapi nagygyűlésén

1500 fala tervszerű létesítését sürgette zászlóbontó beszédében

trükkje a Kúria palotájában
Horváth kúriai bíró nevében drága szőrme- 
két rendelt egy belvárosi szűcsnél, a folyosón 
átvette a küldönctől és megszökött vele

Tegnap délben megszólalt a telefon a 
belvárosi El kán-féle szücsüzletben:

— Halló! Itt dr. Horváth kúriai biró be
szél. Kaphatnék egy finom ezűstróka-boátf 
*— kérdezte egy férfihang.

Elkán János cégvezető udvariasan kö
szönt a „kúriai bírónak", aki azután az 
árakról érdeklődött. Mikor megtudta, hogy 
850 pengőért egy gyönyörű szép boát kap
hatna, ezt mondotta:

— Kérem, egy hölgyismerösöm számára 
szeretném megvásárolni a boát. Nyolcszáz 
pengőt fizetnék most, a hátralékos ötven 
pengőt pedig elsején. Önökre bizom a vá
lasztást,

tessék egy szép szőrmét, elegánsan be
csomagolva elküldeni hozzám,

a Kúria épületébe, a IV. számú tanács dol
gozószobájába. Várom a küldöncöt, majd 
átadom neki a pénzt.

Elkánék kiválasztottak egy szép róka
boát, elegánsan becsomagolták, megírták a 
számlát és IVézner Sándor kifutóval elkül- 
dőlték a megadott címre.

Wézner Sándort, amikor csomaggal a 
kezében belépett a Kúria épületébe, meg

szólította egy jólöltözött férfi:
— Maga az Elkán-cég küldöncei
— Igen.
— No, akkor jöjjön velem, 
majd megmutatjuk a boát annak a 

hölgynek, aki rendelte 
és ha megfelel, kifizetem.

A „kúriai biró" ezután átment a küldönc
cel a földmivelésügyi minisztérium épüle
tébe. A segédhivatal folyosóján leültette és 

átvette tőle a csomagot 
azzal, hogy bemegy egy szobába és meg
mutatja, majd rögtön kijön.

Wézner Sándor jódarabig várt, a jólöltö
zött ur azonban csak nem akart visszajönni. 
A kifutó végül türelmetlenül benyitott a 
segédhivatal helyiségébe, de ott semmiféle 
hölgyről nem tudtak, aki boát kapott volna:

az állítólagos kúriai biró szélhámos 
volt, kicsalta a drága boát és meg

szökött vele.
A kifutó ijedtében sietett vissza az üzlet

be, beszámolt a szélhámoskalandról és a 
cég azonnal feljelentést tett a főkapitány
ságon. A rendőrség most keresi a vakmerő 
telefonszélhámost.

Vasárnap délelőtt 10 
órakor, a budai Viga
dóban tartotta a Nem
zeti Radikális Párt első 
budapesti nagygyűlését. 
Rlbényi Kamtlló őr
nagy megnyitóbeszéde 
után Rékey Ödön mér
nök mondott beszédet.

Dr. Erőss János, a párt szabolcsvármegyei 
szervezetének vezetője szónoklatában kifej
tette, hogy olyan politikai megoldást kell 
találni, amely

A pestkörnyéki 
tejtermelők vasárnap 
olcsó tejet követeltek 
a szegények számára, 

maguknak pedig olcsó villamosjegyet 
ós a konkurrencia megssOntetósót

Vasárnap délben Sashalmon a Budapest- 
környéki Tejtermelők Szövetsége dr. Lu
kács György v. h. f. I. v. miniszter elnökié- 
sévcl rendkívüli közgyűlést tartett, amelyen 
a budapestkftrnyékl tejtermelő gazdák nagy 
számban jelentek meg.

A közgyűlésen a BESZKÁRT és a HÉV 
tariílapolitikájóvnl foglalkoztak, letárgyal
ták az időszerű mezőgazdasági kérdéseket, 
majd hosszabb tanácskozás és vita indult 
meg a tejkérdés rendezésére vonatkozólag.

Határozati javaslatokat fogadtak el, 
amelyekben egyhangúlag kérik, hogy is- 
merjék el egyénenkénti elbírálás alapján

őstermelőknek mindazokat a tejtermelőket, 
akiknek földjlik vagy bérletük van, 
továbbá a volt gazdatiszteket, vala
mint tönkrement birtokosokat és bér
lőket, akik kizárólag tejtermeléssel fog

lalkoznak.
Kérik továbbá, hogy a tejárkiegészilö alap
ra befizetendő dijakat 1.7 fillérben, 8 lite
res napi átlagnál havonként 4 pengőben 
állapítsák meg. amennyiben a 32 filléres 
tejár megmaradna. Ha ezt az árat mérsé
kelnék, akkor az illetéket Is szállítsák le.

Az ipari tejért 10 fillért álla pl t sn na k

Haskó mérnök ciánoz részletre

fajra és vallásra való tekintet nélkül, 
a munka jogán hozza össze a magyar 

tömegeket.
Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Pndre tartott ez

után beszédet.
<— Mi nem egy rétegre akarunk támasz

kodni, mert megbukik minden párt, amely 
nem az összes dolgozókon alapul.

Az osztályokat nem lehet elpusztítani, 
ezeknek magasabb egységekbe kell tö

mörülniük.
Á mai politika homlokterében a választó

jog kérdése áll. Mi nem alkuszunk, az 
általános, titkos és egyenlő 

választójogot követeljük. Gyalázatnak tar
tanám ma

százezreket és milliókat kijátszani az 
állampolgári jogokból,

mert a magyar nemzettel szemben nem le
het nemzetvédelmet csinálni.

Ezután a birtokreform kérdésére tért át.
Ezer, ezerötszáz falu tevszertt létesíté

sét követeli,
amely a magyar ipar hatalmas fellendülé
sét is eredményezné és a munkanélküliség 
gyökeres megoldását jelentené.

Nem 40
csak

10 fillér

szerdától
FALUS FERENC 

bátor riportlapja

Heti üisag

vábbi részében külpolitikai kérdésekkel 
foglalkozott.

Vitéz Bajcsy-Zsilinszky Endre után dr. 
Krivoss Árpád fővárosi bizottsági tag, Hor
váth Károly, Nagy Béla, Orbán Zsigmond 
és Kovács László tartottak beszédet.

Ditrichstein j
filléres nagytakarítása

meglepetés !

A BRIDGE
Egy könnyelmű (?) kontra.

P:K,D,2 
C: A,D, 10,8,4 
K:D,6,4 
7: a, 5
H ÉSZAKÉI

,g DÉL
P:B, 10,9,6,5,4,3 
C:6 
K:A,K,7 
T:D,B

Licit: D: 1 p. É: 3 c. D: 8 p. É: 6 p. K: Kontra.
Játék:

Ny É K D
1. KB K4 K5 KA
2. P8 PK Pa P3
3. K8 KD K2 K7
4. T2 PD P7 P4
B. K3 K6 C5 KK
6. T3 Tál 17 TD

(Beüt az ásszal. mert a kontrával a TK hely
zete elárult. Nem vitás a KK fekvése sem!)

7, K10 P2 T10 PB
8. T4 C4 T9 P10
9. T6 C8 C7 P0

10, T8 C10 C9 1*6
1L T5 ? P5

Kelet kényszerdobásban! Vagy az asztali 
2 kör, vagy a CA ós TB üt.

★

Kiinger Pál, a magyar bridgecsoport egyik 
legkiválóbb megteremtője, másirányu elfog
laltságára való hivatkozással lemondott a 
Szövetségben viselt választmányi tagságá
ról. A lemondást egyhangúlag nem vették 
tudomásul.

★

A Szövetség választmánya azt tanácsolta 
a Fészek-csapatnak, hogy mégis menjen el 
Szombathelyre mérkőzni az Országos baj
nokságért. A döntés már megtörtént, a dija
kat már kiosztották, de azért a Fészek men
jen cl. Brldgc8zövctségl bölcsesség 1034-ben.

♦
A Szövetség főtitkára ezúttal sem mon

dott le, holott az ő lemondását egyhangú 
lelkesedéssé1, vennék tudomásul
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1400 pengőt raboltak el az 
úttesten eszméletlenül fekvő 
uriasszonvtől, akit motor- 
kerékpérszerencsétlenség ért

A rendőrség erélyesen nyomoz a súlyos 
karambol és a vakmerő rablás ügyiben

Megdöbbentő ügy foglalkoztatja a főka
pitányság detektivjeit: tegnapelőtt este a 
Krisztina-körutan egy motorkerékpár össze
ütközött egy magánautóval és a motor ol- 
dalkocsijúnak súlyosan sérült utasától, 
iCsekő Béla nagyvállalkozó feleségétől, 
iámig eszméletlenül feküdt a földön

ismeretien tettes elrabolta rétik üljél, 
amelyben 1400 pengő készpénz volt.

' Csekő Béláné, aki 24 éves, feltűnően 
szép fiatal asszony, délután, férje kérésére, 
egv papirkereskedőtől inkasszált 1400 pen
gőt. Ezután egy budai vendéglőbe ment, 
ahol találkozott férjével és annak barátjá
val, Bátor Géza építési vállalkozóval. Este 
11 órakor a fiatalasszony haza akart már 
menni, de férje még várt valakit, akivel 
üzleti tárgyalásai voltak és ezért Bátor 
vállalkozott, hogy

^„NEMZETI MUNKA A MAGYAR FÖLDÖN,,
Országos őszi

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

Beléptidij 60 fillér
Féláru utazás az ország bármely részéből! Olcsó vizűm

Őt veszedelmes betörőt 
fogott vasárnap a rendőrség

A főkapitányság be
törési ügyekben nyo
mozó szakdetektivjei 
hetek óla talpon vol
tak, mert az utóbbi 
időben egész sereg na- 
gyobbszabásu betörés 
történt Budapesten. A 
betörök csak az úgyneve

zett „jobb házakat" látogatták. A többi kö
zött kifosztották vitéz Becske Kálmán mű
szaki tanácsos Ferenc-köruti lakását, ahon
nan vagyont érő ékszert vittek el, azonkí
vül Tolnay Elemér és Kornidesz Jenő mi
niszteri tanácsosok, Lónyay Ferenc borá
szati főfelügyelő és más nagyállásu embe
rek lakásaiba törtek be.

A szakértő detektívek megállapították, 
hogy

valamennyi betörés egyforma módszer
rel történt,

tehát egy társaság garázdálkodik. Néhány 
betörés helyén ujjlenyomatot is találtak.

Erhardt Nándorné bányabérlőnö 
rejtélyes mérgezési kalandja 
az Arany János-utcában

Öngyilkossági kísérlet vagy véletlen baleset?
Tegnap reggel az Arany Jrfnos-utca 7. számú 

ház első emeletének lakói figyelmesek lettek 
egy jólöltözött hölgyre, aki néhányszor végig
sétált az emeleti folyosón. Az első emeleten 
van a Vékénykárászi Köszénbánya Szövetkezet 
központi irodája. Innen a szénbánya irodájá
ból jött ki a hölgy. Egyszerre észrevették, 
hogy

a folyosó vaskorlátja felé támolyog és át 
akarja vetni magát a rácson.

A kelmefestő- 
vegytisztitftmunkások 
részleges sztrájkja 
kapcsán egyes lapok tendenciózus híreivel 
szemben az érdekelt gyárak és üzemek közlik, 
hogy a munka minden üzemben zavartalanul 
folyik és a megmunkálásra átadott ruháknak 
teljes szakszerűséggel és kifogástalan kivitel
ben való elkészítését az összes gyárak és üze- 
»>tk vállalják.

oldalkocsis luolorbicik Ilién hazaviszi 
Csökönét. ’

A motor a Kriszlina-köruton eddig még 
tisztázatlan körülmények között összeütkö
zött egy nagyvállalat személyautójával. 
Bátor és Csekőné

kizuhantak a motorból és mindketten 
eszméletlenül terüllek el az úttesten.

A mentők az l.'j Szent János-kórházba vit
ték őket, ahol az asszony, miután eszmé
letre térítették, rémülten látta, hogy

relikUlje. amiben a délután inkasszált 
1400 pengő volt, eltűnt.

Miután Bátor és Csekőné jobban lettek, 
lakásukra vitték őket, ahol jelenleg is ápo
lás alatt állnak. Csököné feljelentést tett a 
rendőrségen az ismeretlen tettes ellen, aki 
elrabolta retikiUjét. A detektívek erélyesen 
nyomoznak.

Ezen a nyomon elindulva, fíerz Jenő, Né
meth József és Wertheimer Samu ismert 
régi betörőket fogták gyanúba. Vasárnapra 
virradó éjszaka mind a hármat elfogták és 
előállították a főkapitányságra.

Eleinte tagadtak, de az ujjlenyomat 
leleplezte őket.

Elmesélték azt is, hogy nemrégiben be
törés miatt

a balassagyarmati fogházban ültek, ott 
szervezték meg a bandájukat 

és mikor kiszabadultak a fogházból, együtt 
„dolgoztak".

Ugyanakkor még két betörő került rend
őrkézre. Elfogták Béres György és Szűcs 
Lajos napszámosokat. Ezek is több betörést 
követtek el: ők fosztották ki Podjuk Lejok 
Ernő attasé labancutcai lakását és Szép- 
halmy Nándor tisztviselő zuhalagutcal la
kását. Közel húszezer pengőt szereztek a 
betörésekkel, de nem volt szerencséjük: a 
lóversenypályára mentek és a pénz az 
utolsó fillérig elúszott. 

mellékelten visszaküldjük hugunk ne
vében a Jegygyűrűt.'*

Tudomásunk szerint a menyasszony nem 
Néhányan odasietlek és elliuzlák a korláttól.' zzakitant az ügyvéddel, akii mfg min-
Mindenki orra gondolt, hogv öngyilkosságra rfíff Keret, de családja kengszcritelle az el- 
készült, le akart ugorni az emeletről, Jíülönö-1 jegyzés felbontására.

sen akkor, amikor látták, hogy az arca sápadt, 
alig áll a lábún, szédül, támolyog,

mérgezési tünetei mutatkoztak rajta.
A házmester azonnal a mentőkért telefonált. 

Pár perc múlva megérkeztek a mentők, meg
vizsgálták a hölgyet és filtntószermérgezést 
konstatáltak nála. F.lsö segítségben részesítet
ték és ekkor megállapították n kilétét is. A 
megmérgezett hölgy Erhardt Nándorné negy
venéves bányabérlő, a Pe/erdp-utca 34. számú 
házban lakik. A mentők a lakására vitték.

A közelben szolgálatot teljesítő rendőrőrszem 
is megjelent a házban és

jelentést tett az esetről a főkapitányságon. 
Miután öngyilkossági kísérlet látszatáról volt 
szó, az életvédelmi osztályon indult meg a 
nyomozás. Rendőrtlsztvlselöt küldtek Erhardt 
Nándorodhoz, hogy kikérdezze az öngyilkosság 
okáról Erhardtné azonban legnagyobb meg 
lepetésre

kijelentette, hogy szó sínes öngyilkosság
ról,

véletlen baleset történi:
— Már régebben álmatlanságban szenve

dek. altatószert szedek — mondotta. — (ízleli 
ügyben jártam a kőszénbánya szövetkezet 
irodájában. Már elÖzőetl altatószcrt vettem be. 
Ettől elkábultnm s mikor a folyosón végig 
mentem, clszédültem és nekiestem a rácsnak, 
de nem akartam leugrani.

A rendőrségen tudomásul vették Erhardt 
Nándorné vallomását és az életvédelmi osztály 
ezzel a maga részéröl befejezte az ügyet.

Erhardt Nándorné néhány hónappal ezelőtt 
jött Budapestre Pécsről. Már régebben bérli a

Reaidkivül súlyos SeJtételii 
kardpárbajt vív ma este 

dr. Káldi István ismert pesti 
ügyvéd volt menyasszonya 

két fivérével
A boldog jegyesség erőszakos felbontása — A ket
tős bárba j oka: az Ügy véd el hallgatott első felesége

Izgalmas esemény 
színhelye lesz ma este 
egy nagy fővárosi vívó
terem. Egy boldognak 
látszó jegyesség várat
lanul, látszólag nem 
nagy jelentőségű okok 
miatt, felborult és — 
bár információink sze

rint a vőlegény és menyasszony ma is sze
retik egymást — a vőlegény provokáltatta 
a leány két fivérét és ma, hétfőn este egyik 
nagy fővárosi vívóteremben

két olyan súlyos párbajt vívnak, ami
lyenre az utolsó években egyáltalában 

nem volt példa.
Az ügy előzményei a következők: hóna

pokkal ezelőtt dr. Káldi István ügyvéd egy 
társaságban megismerkedett egv nagy fővá
rosi szálloda tulajdonosának feltűnően szép 
leányával. A fiatalok megszerették egymást 
és

az ügyvéd megkérte a szülőktől a leány 
kezét.

A szállodatulajdonos és felesége igent mon
dottak és a boldog jegyesek elhatározták, 
hogy rövidesen megesküsznek. Dr. Káldi 
elvált ember, amit menyasszonyának cl is 
mondott,

a szülők és a leány két fivére előtt 
azonban elhallgatták

ezt a körülményt.
Néhány nappal ezelőtt az ügyvéd luká- 

sán megjelent a leány egyik fivére, akinek 
valamiképpen tudomására jutott, hogy dr. 
Káldi már egyszer nős ember volt. A fiatal
ember felelősségre vonta jövendőbeli sógo
rát azért, mert ezt elhallgatta előttük. A 
vita kiélesedett, a menyasszony fivére 
rendkivül ingerülten távozott.

Másnap a vőlegény a leány két bátyjától 
levelet kapott a következő szöveggel:

„Mivel első házasságod elhallgat ásóval
súlyosan félrevezetted a családot,

ASTORIA 
szállodában 

a margitszigeti

CSÁRDA
téli helyisége

MEGNYÍLT
Cigányzenei /

A felső teremben esténként

JAZZ-TÁNC
vékénykárászl kőszénbányát és

a bérleti Jogot mostanában átadta a mö- 
vetkezetnek,

amelynek Budapesten van aközponti irodája. 
A bérleti elszámolással kapcsolatban járt az 
Arany János-utcai irodában, amikor az eset 
történt.

Rövid idővel ezután dr. Káldi István 
ügyvédnek fülébe jutott, hogy volt meny
asszonyának édesanyja és két fivére igen 
súlyosan rágalmazó állításokat terjeszt róla- 
Az ügyvéd ekkor két jóbarátja utján pro- 
vokáltatta a szállodatulajdonos mindkét 
fiát, akik ugyancsak megnevezték segédei
ket. Mindkét fél megbízottai tárgyalásra 
ültek össze és

példátlanul súlyos kardpárbnjbao álla- 
podtak meg.

Ma, hétfőn este vívják meg mind a két 
párbajt az egyik legnagyobb budapesti 
vívóteremben. A feltételek:

nehéz lovassági kardok, csupán nyak
ig hónaljbandázs, végklmerülésig.

A két párbajt közvetlenül egymásután viv- 
ják meg.

—

Tovább tavi 
a szép idő

A Meteorológiai Intézet 
jelenti vasárnap:

Nyugat-Európában és a 
Földközi-tenger nagy ré
szén esős lett az időjá
rás. Közép - Európában 

viszont még változatlanul tart a csendes száraz 
idő.

Budapesten vasárnap délben n hőmérséklet 
22 fok Celsius, a teng *rszintrc átszámított 
légnyomás 767 milliméter, gyéren süllyedő 
irányzatú.

Várható időjárás a következő 24 órára: I 
Keleti légáramlás. Az ország keleti (elében I 
túlnyomóan dériül Idő. nyugaton (cihősli- 
dés lehetséges, egy két helyen esetleg zá
porcső. A hőmérséklet nem változik lénye

gesen.

Évadnyttás
a VigszinhAzhan
Szombaton, szeptember 22-én 

először

Sincmr lewis
világhírű Nobol-dijas müve:

mmui
Színmű 3 felvonásban

Fordította: Harsány; Zsolt

Makav üfiargit, Tökös Anna, 
Somlay Artúr, Ralijai. 
Jáuor, somtú. VAr es, 
máig, Makiarv, kovács

váltson bAriototj vigsztnMzlial
Kétféle bérlet. — Filléren áraid
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Felkoncolta apósát az ittas vő1
(A Hét jól Napló tu

dósítójától.) Kiskun- 
ntajsdn borzalmat vé
res családi dráma ját
szódott le Valkat Kál
mán 64 éves tekinté
lyes, jómódú majsni 
gazda házában.

Valkai Kálmán veje: 
gnzda állandónn brutá

lisan bánt feleségével.
l'töfte-vc.’te a fiutalasszonyt,

al.i töl hizbrn apja segítségét kérte garázda 
If ié ellen. Legutóbb már annyira tiirhe- 
bll.'ii tolt a felesége helyzete, hogy 

hazaköltözött apjához

és nem volt hajlandó tovább élni férjével. 
Valkai még ekkor is mindent elkövetett, 
hogy kibékítse a fiatalokat, de a fiatal férj 
az öreg garda kísérleteire durvasággal fe
lelt.

Tegnap hajnalban váratlanul ittas álla
potban megjelent Juhász Lajos apósa házá
ban és heves szóváltás után rátámadt apó
sára, majd amikor Valkai kiutasította a ga
rázda embert,

kést rántott és nekirontott apósának, 
akinek hasát valósággal felkoncolta,

Valkait a halasi kórházba szállították, 
ahol megállapították, hogy

állapota válságos.
Juhászt a csendőrség letartóztatta.

ügyes szélhámos járt az üzletben.
A főváros legkülönbözőbb helyein fordult meg 
a potyavendég és kutyája, aki ellen e följelen
tések száma az ötven felé közeledett.

A rendőrségen jól ismernek egy előkelő csa
ládból származó főrtflt, aki valamikor vidéki 
szolgabiró volt, d® később morfinlsta-alkoho- 
lista lett és teljesen elzüllött. Egyidöben ő is 
kutyája segítségével csapta be a vendéglősöket, 
ő került tehát először gyanúba, de csakhamar 
kiderült, hogy jóval túl van a negyvenen és kü
lönben is hosszabb Ideje Ideggyógyintézetben 
ápoltatja jómódú családja. Ilyen körülmények 
között nyilvánvalóvá vált, hogy a „bliccelő ku
tyás" szélhámosnak méltó utódja akadt.

Tegnap délután a Keleti pályaudvar közelé
ben egy városligeti vendéglős

felismerte ■ szélhámost éa rendőrnek adta i 
át.

A fiatalember erélyesen tiltakozott a gyanúsítás 
ellen, hűséges kutyája pedig

dühös magatartással rá akarta vetni magát 
a rendőrre.

° Fiiottses „ZEPHIR utínozhttjflan ° 

§ 10 !X !?i®244rt.«. o
o Arlapol küld H £ B E R kályhagyir O 
O Vilmos császár-ut 80. (Hajőa-u. sarok). O

A főkapitányságra állították elő, ahová több 
károsultat sürgősen beidéztek és szembesítettek 
az állhatatosan tagadó férfivel.

Valamennyien felismerték.
Amikor látta, hogy további tagadásának nlnca 

célja, beismerő vallomást tett. Hofíer Imrének 
hívják, 26 esztendős, volt banktisztviselő. Sik
kasztás miatt hatliónapt börtönre ítélték és pár 
hónapja szabadult a gyüjtőfoghúzból.

A szélhámos kutyájának, „Heroldnak is 
van „priusza". Régi gazdája egy betörő volt, 
akinek kirándulásainál az utcán

a kutya állt őrt.
Koffer Imrét csalás címén letartóztatták, négy
lábú cinkosát egy rendőr vette pártfogásba, akt 
rendőrkutyává képezteti ki.

Titokzatos módon eltűnt 
két angyalföldi gyerek

Rácz József cigány prímás 16 éves leánya is eltűnt
A főkapitányság életvédelmi osztályán 

vasárnap két angyalföldi gyerek titokzatos 
eltűnése ügyében indult nyomozás Dalbertó 
Lnjosné háztartásbeli nő bejelentése alap
ján.

Dalbertó Lajusné, aki a Tüzér-utcában 
lakik, megjelent a főkapitányságon és he- 
jelontette, hogy

Uaemhároméveo Anna nevö leánya el 
tűnt.

A kis Dalbertó Anna tegnap reggel elment 
hazulról és hiába várták vissza, többé nem 
jelentkezett, nem tudják, hová lett, mi tör
tént vele.

Dalbertó Lajosné elmondotta azt is, hogy 
tudomása szerint

ugyanakkor eltűnt a szomszédból Zörgő 
János tizenötéves fiú,

aki ismerte az ö leányát. Az a gyanúja, hogy 
a két eltűnés közölt valami összefüggés 
van.

A főkapitányságon azonnal megindult a 
nyomozás, a titokzatos kettős eltűnés ügyé
ben, de vasárnapig még nem tudták meg
állapítani, hová telt Dalbertó Anna és tény
leg vele együtt tűnt-e el a tizenötesztendős 
fiú. A rendőrség különben még 

vasárnap rádiókörözést bocsátott ki 
és a rádió segítségével is keresi az eltűnt

| angyalföldi gyerekeket.
Vasárnap óta egy másik

| érdekes, rejtélyes eltűnés ügyében 
nyomoz a rendőrség.

Egv pesti cigányprímás fiatal leányát ku
tatja.

Itácz József cigányprímás Jelent meg a 
főkapitányságon és közölte, hogy

10 éves Rózsi leánya pár nap előtt 
nyomtalanul eltűnt.

Jászberényi-nt 38. szám alatti lakásukról. 
A kétségbeesett apa elmondotta, hogy min
denütt kereste-kutatta már leányát, vidéki 
rokonoknál, ismerősöknél is érdeklődött, 
de nem talált rá sehol és ezért fordul most 
a rendőrséghez.

A főkapitányságon azonnal hozzákezdtek 
a nyomozáshoz. Marosig detektivfőfelügvelő 
csoportjának emberei

kutatják a városban az eltűnt leányt.
Eddig azonban még nem sikerült meg

állapítani, hogy a 16 éves szép leánynak 
mi oka lehetett az eltűnésre. Sem búcsú
levelet, sem olyan jeleket nem találtak, 
amelyekből az eltűnés hátterére következ
tetni lehetne.

A rejtélyes eltűnési ügyben folyik tovább 
a széleskörű nyomozás.

Dr. Székely Tibor volt városbiró 
százezer pengős sikkasztási bűn
ügyét ma tárgyalja a törvényszék

Érdekes bünügy tár
gyalását tűzte ki mára a 
büntetőtörvényszéken dr. 
Szabolcska Mihály tör
vényszéki biró.

Dr. Székely Tibor 
▼olt jászberényi vá- 
rosblró kerül a bí

róság elé.
Dr. Székely Tibor Ismert,

előkelő famíliából származik. Miután városbirói 
állása megszűnt, ügyvédi irodában dolgozott. 
Itt Ismerkedett meg egy gazdag vidéki famíliá
val, a Trompler-csal&á tagjaival. Dr. Székely 
Tibor

vállalkozott, hogy ■ család egyik örökségi 
ügyét lebonyolítja és egy blrtokeladási 

tranzakciót elintéz.
Ezzel az örökség! és birtokeladási üggyel kap
csolatban előbb 42.000 pengőt, majd ujabb 
20.000 pengőt vett fel Trompleréktől, később is- 
inát kisebb-nagyobb összegeket vett át, úgy

hogy végül is 
százezer pengő maradt dr. Székely Tibor 

kezén.
Ezekután a Trompler-család tagjai sikkasztás 
büntette címén följelentést tettek, dr. Székely, 
Tibor ügyvéd ellen, aki azzal védekezett, hogy 

vagyonjogi elszámolásról van Szó, de sik
kasztást nem követett el.

Az ügyészség részletes vizsgálatot folytatott 
le az ügyben, számos kihallgatást foganatost-* 
tőtt, s ezután

vádiratot adott ki
dr. Székely Tibor ellen, többrendbeli sikkasztás 
miatt.

így került az ügy a büntető törvényszék elé, 
ahol Szabolcska biró most kezdi tárgyalni a 
bünpert.

A főtárgyalói 
napokig fog tartani, 

tekintve, hogy rengeteg tanút kell kihallgatni 
és kötegszámra fekvő iratokat kell IsmertetnL

A fötárgyalás elől Párisba szökött
a népszigeti vikendházak betörője

Bűntársát másfélévi börtönre Ítélte a pestvidékl törvényszék
Elegánsan öltözött fiatalembert állított 

szombaton szuronyos fogházőr a pestvidéki 
törvényszék Bókn-tanácsa elé.

A nyáron titokzatos betörőbanda 
sorba fosztogatta az újpesti, népszigeti 

strand vlkendházail,
azután bemerészkedett Újpestre is, ahol egy
mást követtük a sorozatos betörések. Az új
pesti rendőrség csakhamar leleplezte n betörő
ket: Szternák Lajos clzillötl urillu, vidéki ina- 
gasállAsu bírósági tisztviselő fia, valamint Iiá- 
novszky Róbert, a Gnnz-gyúr elbocsátott sze
ndéje személyében. Mindkét betörőt letartóz
tatták. Szternákot később büntetlen előéletére 
való tekintettel

szabadlábra helyezték.
A két betörő nem is tagadta, hogy 
ők fosztották ki fényeg nappal a vlken-

dezők szeme láttára
az egyik budapesti napilap munkatársának 
vikendházát, Borgen Dávidné újpesti Erzsé- 
bct-utcai divatüzletét, valamint özv. Szelényi 
Gusztávnénak az újpesti Horthy Miklós-uton 
lévő trafikját.

A szombati főtárgyalásra idézést kapott 
Szternák is, maga helyett azonban egy leve
let küldött a törvényszéknek, amelyben beje
lenti, hogy már hónapok óta

Párisba költözött,
ahol uj tisztességes életet koidett.

A bíróság természetesen ezzel nem elégedett 
meg, Szternák ügyét különválasztotta, elren
delte ellene a körözőlcvél kibocsátását, Bá- 
novszkyt pedig jogerősen másfélévi börtön
büntetésre ítélte.

„Bliccelő** kutyájával 
őíven vendéglőst és kávést csapott 

be egy efóíillőtt banktisztviselő
A főkapitányságra az 

utóbbi időben tömeges 
följelentések érkeztek egy 
25—.10 évesnek látszó ele
gáns fiatalember ellen, 
aki a vendéglősöket és 
kávésokat károsította meg.

A károsultak följelen
tésükben előadták, hogy 
az Ismeretlen férfi egy

vizslák atyával lért be a helységbe, majd a

terrasszon foglalt helyét. A legdrágább ételeket, 
italokat fogyasztotta, nagy cechct csinált, azon
ban sehol sem fizetett. Fizetés előtt ügyes trük
kel távozott, amelynél kitünően idomított ku
tyája volt a bűntársa. A vizsla, amikor gazdája 
teljesen vóglgetfe gazdag menüjét,

kiszaladt az utcára és a fiatalember utána 
futott,

I nehogy az Állatnak valami haja történjék". 
Többé azután nem tért vissza ós csak kelőbb 

I jöttek rá, hogy

te éven fKSSSSi

telefoni 3M*.

RÁKÓCZI UT w- uj nsoaziN
szerkesztősége

Mily kicsivé törpül annál; a revolvernek a hangja, mellyel Calmettenak, a párisi Figaro 
főszerkesztőjének életét kioltották, Prtncip revolverének hangja mellett. Így kezdődött a nagy 
világégés, melynek számláját, mint Emil Ludvig a Tizennégy júliusa cimü könyvében írja, 
Európa népei tizenegymillió hullával fteették meg. Akkor Is ilyen gyönyörű napsütéses szep
tember volt, amikor a császár lelkesítő szaval végigszáguldottak a monarchián, reménnyel 
töltve el a hódoló alattvalók millióit. Hogy is mondta 11. Vilmost........Igen, de ént már a
rejtvény kockáiba Szíveskedjék beírni.

Harmadik rejtvényünk: 1914.
TUDNIVALÓK:

II. Vilmos szállóigé
vé vált szavai a nyilas 
sorokba nyertek elhe
lyezést. A függőleges 
sor a vízszintes foly
tatása. Vakbelük: Víz
szintes: A, K, L, E, A. 
Függőleges: N, E, Sz, 
A, G.

VÍZSZINTES:
11. A szerelem Istene
12. Citátum
13. Székelyek
14. Ilyen Kurír Is van
15. Felkiáltás
10. Szolga 
18. Levesfajta
20. Húshoz adják a 

vendéglőben
23. írónő álneve
24. Szikra mono

gramja
26. A Hétfői Napló mai 

számában is meg
található

27. Község Pest me
gyében

22. Kitágít
30. Költemény
31. Az emberi kor 

mérföldkövei
82. Forrnsztófém 
88. Kérdés 
84. Ilyen hot Ir van 

— de ez támadás
ra szolgál

84. Magyarul — állam 
88. taomag
40. Háziállat
41. Jaj de csúnya dol

got müvei (Társa
ságban nehogy el 
tessék mesélni, 
hogy én írtam)

44. Állatpreparátor 
eselekssl

45. Amolyan helyeslés 
féle

47. Merrefelé?

FÜGGŐLEGES:
2. Ceruza
3. Nagy zOreJ
4. Zuhanás
5. Római szám: 51
6. Férfinév
7. Húsz év óta jár

nak a fejünk fö
lött

8. Nem azt
9. Papírra vet

10. Lalin kötőszó

15. A kacér hölgy 
Ilyen

17. Csak a legmegátal- 
kodotlabb bűnö
zőkkel szemben al
kalmazzák

19. Ei s rag s magyar 
nyelvben nem 
használandó (?)

20. Ruhadarab
21. Féreg
22. Felvidéki dialek

tusa
25. A gránát hangja
28. Nlelsett kereszt

neve

35. Egyet, kettőt, hár
mat, négyet, ölöt, 
sőt...!

37. Régi római Mtözék
38. Tolla
39. Ezzé válni csak 

nagy meglepetés 
miatt lehet. Lég* 
alább is a példa
szó Igy mondja

42. Kerület rövidítése
43. Római szám: 504
45. Visszabi
40. Kötőszó «- a for

dítottja
GÁL GYÖRGY

A pályázati toltóialakat éa M TOOO nyraminy légy tikit utspiembár 3-án közöltük.
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I.
Be Viennc, Franciaország szimpatikus 

budapesti követe búcsúzik tőlünk. Nálunk 
kevesen tudtak róla, hogy nemcsak diplo
mata, de iró is. Edmond le Ratz az irói át- 
neve. A követségi körökben otthonos em
berek mesélik, hogy pár hónap múlva ma- 
gyartárggu regény jelenik meg a francia 
könyvpiacon, Szerzője Edmond le Ratz.

II.
Szeptember 29-én rendezik a Dunán a 

parlament mellett József Ferenc főherceg 
Kolumbus cimü drámájának szabadtéri elő
adását. A Dunán már épül Kolumbas híres 
hajójának, a Santa-Marlá-nak a mása. Öt
ezer néző számára építenek tribünt, a fő
szerepet Tártnj Ferenc játssza. At ország 
előkelő társaságának szlne-java jön el az 
előadásra és vidékről filléres vonatok 
zák a közönséget.

III.
Szendy alpolgármesternek küldjük 

az anzikszot. Olvassa el. Szívlelje* 

kén óraszámra ácsorognak a halottszállító 
szürke autók. Legutóbb az ütlől-uti szülé
szeti klinika előtt láttunk Vesztegelni egy
szerre két ilyen zordohan sötét és szomorú 
kocstt. Talán mégse ketlene ezt tűrni! 
Semmi síűkség arra, hogy ai ablakban. 
Őszi verőfényben reménykedve sütkérező 
betegek szemeptllantősa halottszállító 
autókba Ütközzék és a beteglátogató roko
nok számára se valami kellemes ómen ez. 
Az alpolgármester ur híres arról, hogy 
gyorsan intézkedik. Hát legyen szives, adja 
ki a parancsot, hogy a benztnbárkás Cha- 
tonok, ha dolguk van (mindnyájan halan
dók vagyunk), szállítsák el a halottat gyor
san és feltűnés nélkül, de ne témitgessék 
az embereket!

hoz-

ezt
M* ________ — -.......... meg.

Napirended van, hogy a klinikák környé-
. . •..... ... _......... zin.x

7V.
I Most tartotta alakuló ülését d magyar
osztrák alpesi szövetség. A két ország tu
ristáinak barátságos együttműködése a 
szövetség célja. Báró Hennet Lipót buda
pesti osstrák követ lett a szövetség disz- 
elnöke, elnöke pedig Fekete-Örs ny. kapi
tány, a budapesti osztrák utazási iroda ki
tűnő főnöke,

v.
'A Zalamegyei Újság tegnapi számában 

olvastuk ezt a remek kis hirt és szó szerint 
ideiktatjuk:

— Község, ahol az idén még egy gyer
mek sem született. Egyik somogymegyei 
lap írja, hogy Alsók községben az idén egy 
gyermek sem született. Ezt az erős egykét 
nem Indokolja a gazdasági helyset, mert 
Alsókon — fejlett állattenyésztése révén — 
csupa jómódú gazda lakik. Földbirtokuk 
is bőven van. Alsók községben «—« írja a 
lap — 300 asszony és 300 tehén van. Szü
letik évente 250—260 borjú, de gyermek 
nem születik egy sem.

VL
Páris ez, vagy Budapest? — kérdezte 

ámulva Mr. Pichon, a híres párisi varieté
igazgató, amikor tegnap este szívességből 
megmutatták neki, mint szakembernek, az 
újonnan átalakított Párisién Grillt, amely 
csütörtökön nyitja meg kapuját. A párisi 
ut — akt pedig életében látott már egy-két 
elegáns lokált — elképedve állt a tündén 
szépséggel berendezett helyiségben. Ami 
fényűző, ízlés és elegancia akadt, azt mind 
felhalmozták az uj Parislen Grillben. Amitó 
újdonságok: a zenekar előtt Budapesten 
eddig még nem látott vizfüggÖny, üveg mö
gött csobogó viz, valóságos Niagara, pazar 
márványviiágilás, fekete selymek és bárso
nyok óriási szines virágokkal. Így várja 
vendégelt a Grill a csütörtöki megnyitó 
gálaestre, amely társasági esemény is lesz: 
itt az alkalom arra, hogy a hölgyek bemu
tassák az őszi szezon aivatkreációtt.

Haldoklik Rockefeller, 
a 95 éves petróleumkirály 
Éjjel-nappal orvosok állnak ay ágya mellett

Newyork, szeptember 16.
Hétfői Napló tudósítójától.) A new-<A

yorki újságok az utóbbi napokban állan
dóan foglalkoznak John Rockefeller, az 
amerikai petróleumkirály egészségi állapo
tával.

A hírek szerint Rockefeller hosszabb idő 
óta betegeskedik, úgyhogy magas korára 
való tekintettel

a legrosszabbtól lehet tartani.
Vasárnapi jelentés szerint Rockefeller 
pota megint Súlyosbodott.

Rockefeller pár 
héttel ezelőtt lett 05 éves.

Most történt meg először, hogy a születés
napot a legteljesebb visszavonultságban 
töltötte el és még a szokásos templomba- 
menetel is elmaradt. Azóta nem hagyta el 
szobáját és Csak legszűkebb hozzátartozói 
látogathatták meg.

Orvosai éjjel-nappal ágya mellett van-

álla-

nak
és mindent elkövetnek, hogy az Öreg 
liárdost meggyógyíthassák.

Attól tartanák, hogy Rockefeller állapo
tában hirtelen rosszabbodás állhat elő, 
mert lehetséges, hogy a milliárdos tavalyi 
mellhártyagyulladása nem múlott él nyom
talanul.

Az értesülésekből, amelyek kifejezetten 
környezetének közléseire támaszkodnak, 
arra lehet következtetni, hogy

a milliárdoson aggkori végelgyengülés 
jelei mutatkoznak.

Érdekes, hogy Rockefeller orvosaival oly 
szerződést kötött, hogy

orvosi honoráriumuk minden évben 
fokozatosan emelkedik.

Érthető tehát, hogy az orvosok, akik' kü
lönben Amerika leghíresebb orvosprofesz- 
szorai közül valók, mindent elkövetnek 
Rockefeller életbcntartására.

mii-

Súlyos baleset a kávéház 
terraszán

Az emeleti erkély kődisze 
a vendég lejére zuhant

Különös és megdöbbentő szerencsétlenség tör
tént egy budai kávéház terraszán. A Keleti Ká- 
roly-utcal „Rözsadomb-kávéház" előtt ült ba
rátjával Aczél Jenő, a Kereskedemlt Bank volt 
főrevizora, jelenleg egy nagyvállalat Igazgatója. 
Egyszerre fülsiketítő robajjal

lezuhant a felettük lévő erkély kődtstlt- 
ménye

és Aczél igazgatót a fején olyan súlyosan meg
sebesítette, hogy véresen, eszméletlenül esett 
össze. Azonnal értesítették a mentőket, akik 
Aczélt az Uj Szent Jdnos-kórházba szállHottSk, 
ahol haladéktalanul igen komoly műtétet haj
tottak végre. Fejét ugy bezúzta a lehulló kő és 
kőtörmelék, hogy sebét tizenhét centiméter 
hosszúságban kellett összevarrni és az orvosok 
szerint

csak egy hajszál hiányzott ahhoz, hogy a 
kő agyvelejét Is szétroncsolja.

Aczél igazgató rengeteg vért is vesztett ét ma 
is szanatóriumi ápolás alatt áll.

A súlyos sebesülés lehetséges, hogy az igaz
gató

munkaképességét egész életére lényegesen 
csökkenteni fogja

és ezért tegnap ügyvédje utján pert indított 
a Keleti Károly-utca 9. számú ház tulajdonosa, 

gróf Majláth János ellen.
Aczél Jenő kártérítés, orvosi kezeltetés és el
maradt kereset megtérítése cimén 15.000 pen
gőt követel a gróftól, akinek házában a lezu
hant erkélyrész ilyen szörnyű balesetet okozott.

Férfiöltöny vagy telöltő 
mérték után 38 pengőért 

rendelhető remek szabással, 2 próbával, elegáns kivitel
ben. Becsületes kiszolgálás. Ruhakereskedelmi Vállalat,
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Vj színpadi írót avat az idei szezon: Ba

kos József, a Nemzeti Kaszinó sximpátikus 
titkára darabot irt. Ugy tudják, a Viffttm- 
hás mutatja be.

Vili.
Eddig az volt a „divat", hogy a vezér

igazgató feleségül vette a titkárnőjét. Az 
istnett honatya akt egyformán szerepet ját
szik a politikában és irodalomban és egy 
nagytekintélyű közgazdasági érdekképvise
let élén áll, szakított ezzel a tradícióval: a 
titkárnője leányát veszi feleségül. A Kis- 
ntípló is szakit tradíciójával, amikor név 
nélkül ir Ilyesmiről. Be minek néo’
Csak az nem (smeri a történet aki
nem akarja.

IX.
Halvány, elegáns pasztellszínek, modern 

de mégis otthonos vonalak kellemes levegő, 
pompás kiszolgálás, nagyszerű konyha: 
mindez jellemzi a Vigszlnház-kávéházat, 
amely Kozma Lajos művészeti átépítésében 
most nyílt meg.

— Hatvan svájci vendég érkezett vasárnap 
Budapestre. A keleti pályaudvarra vasárnap 
délután négy órakor a bécsi gyorsvonattal hat
van svájci vendég érkezett, akik az ottani ma
gyar egyesület propagandájára jöttek Magyar
országra. Dr. Szűcs Elek Bernben élő magyar 
újságíró vezette a svájciakat, akiknek nagy
része orvos, ügyvéd, tanár és más intellekluel. 
A pályaudvaron dr. Lukács György volt mi
niszter, v, b. t. t. mondott üdvözlő beszédet, 
rámutatva arra, hogy a két nép történetében 
van egy közös vonás: a küzdelem a szabad
ságért. A vendégek nevében dr. Bieber Othmar 
svájci tanár köszönte meg a meleg fogadtatást. 
A svájci demokráciát éltette a fogadtatásra ki
jött közönség, a svájciak pedig „Éljen Magyar- 
Országi1* kiáltással hagyták el a pályaudvart és 
mentek szállodájukba.

— Egy anya tragédiája. Szabadkáról je
lentik: Dr. Maiissza Géza volt szabadkai 
magyar törvényszéki biró, a bácskai ma
gyarság ismert, vezető tagja, családjával 
együtt rokoni látogatáson volt vidéken, ahol 
dr. Maiissza tífuszban megbetegedett. A be
tegséget elkapta egyik gyermekük is. Ma- 
lisBtáné önfeláldozóén ápolta férjét és 
gyermekét éa sikerült is a gondos ápolással 
megmenteni férjét és gyermekét. 0 azon
ban ugyancsak megkapta a tífuszt éB bele
pusztult

— Letartóztatták a volt japán közleke
désügyi minisztert. Tókióból jelentik: Mi- 
zuzt, volt japán közlekedésügyi minisztert 
letartóztatták. Ugyancsak letartóztatásban 
van a volt pénzügyminiszter és gazdasági 
miniszter. Mindhármukat vesztegetés miatt 
állítják bíróság elé.

— Súlyos autódgázolás Baja határában. Pén
teken reggel egy ismeretlen autó Baja halá
rában elgázolta Kiéin György bátmonostorl 
diákot, aki kerékpáron Igyekezett a bajai gim
náziumba. Kiéin Györgyöt eszméletlen állapot
ban, kononyatöréSsel szállították a bajai kór
házba. Állapota válságos. ..............

— A csendörség megakadályozta a pest- 
hidegkuti legitimista párthelyiség felava
tását. Vasárnap délre hirdette a Legitimista 
Néppárt a Remete-ut 19, szám alatti párt
helyiségének ünnepélyes felavatását, ame
lyen megjelentek herceg Odescalchiné, 
Andrássy Klára grófnő és gróf Apponyi 
György országgyűlési képviselők is. Rövid
del az egyházi szentelés előtt négy csendőr 
jelent meg az uj pártban, közölte Posch 
elnökkel, hogy engedély hiányában kény
telen megakadályozni az avatást és meg
tiltotta, hogy gróf Apponyi elmondhassa 
tervezett beszédét. Az egybegyült százfőnyi 
legitimista csoport ezután beszélgetve mél
tatta az építők érdemét, majd átvonult a 
Balázs-féle étterembe, ahol a félbenmaradt 
avatóünnepét bankett követte.

— Keresik a szőke hölgyet, a Hullám
fürdő tolvaját. Ingener János Fülöp am- 
slerdami kereskedő és családja Budapesten 
vendégeskedik. Néhány nappal ezelőtt a 
Hullámfürdőben jártak, ahol Ingenerné 
kézitáskáját valaki ellopta. Ezerkéts2áz 
pengő értékű ékszer volt a táskában. A 
hollandi kereskedő feljelentésére nyomozás 
indult. A detektívek vasárnapra megállapí
tották, hogy egy feltűnően elegáns, magas 
szőke nÖ ólálkodott Ingenerék közelében, 
valószínűen ö lopta el a kézitáskát. A rend
őrség most keresi az elegáns, szőke nőt.

— Klrálylátogntáaok Párisban. Párisból je
lentik: FlorescU, a romániai radikális de
mokrata párt vezére, az Intransigeantnak 
adott nyilatkozatában közölté, hogy Károly 
király november első napjaiban Párisba 
utazik. Sándor jugoszláv király október 
első hetében hivatalos látogatást tesz Pá
risban.

— Meghalt a szolnoki kárházban az öngyil
kos ceglédi bklorftáal titkár. Szolnokról je
lentik: A Hétfői Napló közölte, hogy Farkas 
Andor ceglédi biztosítási titkár augusztus 
24-én irodájában mellbelŐtte magát. Az öngyil
kos titkárt életveszélyes állapotban szállították 
he a szolnoki kórházba, ahol hetekig tartó sú
lyos betegség után szombaton éjjel meghalt.

— Harmincadikon leplezik le a szolnoki 
Verseghy-szobrot. Szolnok szobrot állít köl
tőszülöttének, a Pálos szerzetesből Mar- 
sellles fordítóvá, majd Martinovics össze
esküvővé léit nyelvújítójának, Verseghy, 
Ferencnek. A szobrot — amely Borbereki* 
Kovách Zoltán, a szolnoki Művészteiep 
lakójának kitűnő alkotása —* szeptember 
30-án leplezik le a tiszaparti dr. Tóth Ta
más-parkban. Az ünnepi beszédet Gsásrár 
Elemér egyetemi tanár, Verseghy életrajz
írója, mondja. A leleplezésen résztvesz a 
Tudományos Akadémián kivül a fővároz 
valamennyi irodalmi társasága és az ünne
pélyt közvetíteni fogja a rádió is.

— Kassznfurók garázdálkodtak az éjjel 
a gróf Zichy Jenő-utcában. Vasárnapra 
virradó éjszaka Somogyi Béla építési vállal
kozónak a gróf Zichy Jenö-utca 34. számú 
házban lévő irodahelyiségébe ismeretiért 
tettesek álkulccsal behatoltak, a páncél
szekrényt megfúrták éa az ott talált 150 P 
készpénzt elvitték. A rendőrség keresi a 
kassza fúrókat.

.. .....  A technika, hygiénla és illés töké
letességét, a magyar művészet és 
ipar diadalát hirdeti az újjáépített

Vigsziníiáz Kávéfiáx

éves gazdász Dobozi-utca 40. szám alatti 
lakásán mindkét karján fölvágta az ereket« 
Súlyos állapotban szállították a Rókus- 
kórházba. — Herschich József 37 éves gép
munkás a Korong-utca 29. szám alatti la
kásán fölakasztotta magát. Mire rátaláltak* 
halott volt. Holttestét a törvényszéki orvos
tani intézetbe szállitották. — Magdits Ven
del 61 esztendős kovácssegéd Pesterzsébe
ten, az Érzáébet-utca 100. szám alatt, bo
rotvával elvágta a nyakát. Életveszélyes 
állapotban szállították a Rókus-kórházba^

— Meggyilkollak és a Dunába dobtak 
egy gazdag földbirtokost. Egész Újvidéket 
nagy izgalomban tartja az a bestiális gyil
kosság, melynek Dréhr Ferenc dúsgazdag 
tlimai földbirtokos esett áldozatul. Dréhr 
ezelőtt öl nappal tűnt el s most a Duhából 
kifogták holtlestét. Megállapították, hogy 
Dréhrt meggyilkolták és 10.000 pengőjét 
elrabolták. A gyilkossággal egy cigányban
dát gyanúsítanak.

— Elfogták nz újpesti Imaház tolvajait. Új
pesten, n Rocskay-utoa 5. alatt lévő izr. hitköz
ség Imaházában az elmúlt napokban sorozatos 
lopások történtek. A rendőrség vasárnap el
fogta a tetteseket: Istella László kubikusmun
kást, Stihalda Imre szabősegédet és Tannes* 
mayer Rudolf napszámost. A lakásukon meg
találták az Imaházhól származó kegyszereket 
Letartóztatták őket.
- Megtaláltak a Vórosmajnr-utcal „1ÖVÖI- 

döző“ diákot. Kertész Miklós Igazgató VdrOS- 
mn/or-uten 28. számú házban lévő lakásának 
ablakán a Papokban kétszer egymásután belőtt 
ismeretlen tettéi őlompolyós légpuskával. Va
sárnapra leleplezték a lövöldözőt. Egv atom- 
szédhéll kisdiák légpuskával gyakorolta ma
gát a céllövészetben, ur ö eltévedt golyói ütöt
ték be Kertészék ablakait. A kisdiák megígérte, 
hogy lObhé ház közelében neht gyakorlatozik 
légpuskával. Nem is indult ellene eljárás. A 
betört ablak árát a diák édesapja megtéríti.
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Drótszörü sztárok 
a Nemzeti Lovardában 
152 résztvevője volt 
az őszi kutyakiállitásnak

lón szókelő

Vasárnap nagy őszi 
kutyaklúllitást rendezett 
a Nemzeti Lovardában a 
Magyar Ebtenyfizták Or
szágos Egyesülete.

A fellobogózott lovar
dái egész nap jókedvű 
kutyaugatás zaja töltötte 
be. különösen jókedviiek 
voltak a terem jobbolda-

drótszörü foxterrlerr.k, a kiállítás igazi 
hőset.

162 kutyát hoztak el tulajdonosaik vasárnapra 
a lovardába. Legnagyobb részük budapesti il
letőségű eb, de szép szómmal képviseltette 
magát flécs és Gráz ebtársadalma is. Nemcsak 
kvalitásban, hanem kvantitásban is a drót
szörü foxterrierek voltak túlsúlyban.

A legnagyolif) feltűnést keltű eb azonban 
mégsem közülük került ki.

A kiállítás Igazi királya: egy valóságos 
angol főúri kutya

■volt. Egy bécsi hölgy szerencséltette meg a 
kiállilúst ezzel a ritka példánnyal. Viharos 
sikert aratlak természetesen a

magyar pulik és komondorok
is.

Gcguss Dániel fökapitányhelyettes és llosvai 
Lajos Károly gazdasági főtanácsos dolgoztak 
legtöbbet a kiállítás sikere érdekében.

A legkiválóbb példányokat kiállítók neveit 
és a díjnyertesekéi fel se lehet sorolni, olyan 
sokan vannak, ezért csak néhányat említünk 
a legnagyobb sztárokat szállítók közül: báró 
Hcrczog András, Zwintz Viktor Hugó vezér
igazgató, gróf Széchenyi Károly és Márton, 
Czájlik László, dr. Tomory Dezső, Szilágyi 
Rózsi színésznő és László Dódi.

YesZl pórusokat k Porcellán 
nemtömiela txaiJPouder. az 
arcbőréllélegzik transpirál ésszépül.

— A Hétfői Napló rejtvényei a világ
lapokban. A Hétfői Napló rejtvényrovatai
nak sikere a világlapokban is visszhangra 
talált. A Daily Ilerald, a Daily Telegraph 
megvásárolta Gól Györgytől, a Hétfői Napló 
rejtvényrovatvezetőjétől a „Két szó titka" 
és a „Fogják meg! Fogják megl" cimü rejt
vénysorozataink copyright-jogát.

— Gyermeke született egy 11 éves leány
nak. Newyorkból jelentik: Tennessee ál
lamban Jefíerson City városban furcsa 
szülési eset történt. Egy tizenegyéves kis
leánynak kisfia született. Az újszülött gyer
mek súlya 7*/« font. Az apa egy tizennégy- 
éves fitt. Anya és gyermeke jól vannak.

— Bosszúból agyonverték a cigányok a 
kisblrót. Győrből jelentik: Ság sopronme- 
gyei község mellett cigánytelep terül el, 
amelynek lakói a falusi kúthoz járnak be 
x ízért. Vajda Jánosné, egy vályogvetőci
gány felesége a kisbiró kutjúról akart vizet 
l.ozni, mire Kis Géza kisbiró megverte az 
asszonyt. Az asszony férje és sógora bősz- 
sz.ulzól meglesték a kisbirót és a falu ha
tárában agyonütötték. A két cigányt letar
tóztatták.

— Országzászlót avattak fel Lillafüred mel
lett. Miskolcról jelentik: A lillafüredi Palota
szálló előtti völgyben lévő Hámor község va- 
s'rnap avatta fel a világháború hőseinek om
lókéra készített Országzászlaját. Vitéz Huszár 
Aladár volt főpolgármester mondott ünnepi 
beszédet.

— Bírák és ügyészek közgyűlése. Pécsről 
jelentik: Ar. Országos Bírói és Egyészi Egye
sület vasárnap délelőtt ünnepélyes külsőségek 
között tartotta meg ezévl rendes közgyűlését, 
amelyen a kormány képviseletében Tasnády 
Nagy András államtitkár jelent meg. Nngy ér
deklődést költött Ll eveiig Jones angol képvi
selő megjelenése. Wolff Károly, az Egyesület 
elnöke, nagyhatású beszédben fejtegette a bí
rók és ügyészek nemzeti hivnlósát. Majd me
leg szeretettel üdvözölte Llevelly angol alsó
házi képviselőt, aki néhány közvetlen szóval 
hangsúlyozta, hogy Magyarország barátai gya- 
rapodóbnn vannak. Ezután a különböző testü
letek üdvözölték a közgyűlést, majd Tasnády 
Nagy András felszólalása után Imreffy Imre, 
pécsi táblai tanácselnök tartotta meg előadá
sát. Borbély Miklós nyíregyházi ügyész hatá
rozati javaslatot nyújtott be a fiatal nemze
dék elhelyezkedéséről Dr. Kiss György vesz
prémi királyi ügyész pártoló felszólalása után 
Wolff Károly zárósznvaival befejeződött a 
közgyűlés.

— Angol képviselő Szegeden. Rhyr Davies 
magyarbarát angol képviselő vasárnap délelőtt 
a városháza közgyűlési termében előadást tar
tott. majd résztvett a tiszteletére rendezett disz- 
ebéden.

Farkas Géza professzor emetése. Vasár
nap délután temették cl a farkasréti temető
ben dr Farkas Géza egyetemi tanárt, a kiváló 
bilogust. Dr Baranyai Jusztin szentelte be a 
koporsót, dr Balogh Ernő dékán és mások 
mondtak gyászbeszédet.

— Szüreti ut ns Ismeretlenbe. Az újonnan 
bevezetett ezen utazások sorén a Vörösmarty- 
féri Autobus Tours szeptember 23-án, vasárnap 
élvozctes szüreti autocar-kirándulásl rendez. 
Részvételi dij 12 P. emellett 7.50 P ellenében 
külön kétórás lulvi kirándulás, bőséges ebéd, 
kitűnő uzsonna és a szüreti mulatságon min
den elfogyasztható szőlő, must és bor áll ren
dé’’ őzéire.

Férfiruha v. átmeneti kabát 40 P
készül mérték után divatos őszi szövetekből 
LÁSZLÓ urlszabósága, Erzsébet-körut 1, l.em.

— Kommunista Üzelmek után megszö
kött egy volt színész. Sátoraljaújhelyről je
lentik: Andreák! István volt színész kom
munista üzelmekkel gyanúsították. Sáros
pataki lakásán egy zsák bolsevista röpira- 
tot találtak, Andreáid azonban a hatóságok 
elöl külföldre szökött.

— Halálos szerencsétlenséget okozott az 
elromlott lift. A Verpeléti-ut 4—6. számú 
házban a liften az ötödik emeletről le akart 
jönni Boné Borbála 24 éves háztartási al
kalmazott. A lift a negyedik és ötödik eme
let között megakadt, Benő Borbála kiugrott 
a liftből, a liftkamrába zuhant s halálra 
zúzta magát. A vizsgálatot megindították, 
hogy kit terhel a felelősség.

— Az antiszemitizmus elleni ligák nem
zetközi kongresszusi tartanak. Párisból je
lentik; Az antiszemitizmus ellen az egész 
világon megalakult ligák elsőizben gyűlnek 
össze nemzetközi értekezletre Párisban ok
tóber 22-én és 23-án. Az értekezleten jelen
tékeny küldöttségek fogják képviselni ai 
amerikai, angol, cseh, svájci, egyiptomi, ör
mény és francia csoportokat.

— Elrendelték a gyilkos kereskedősegéd el 
incállapotának megvizsgálását. Nagykanizsáról 
jelentik: Roth Béla nagykanizsai kereskedőse
géd, aki baltával cgyonütött egy éjeli őrt, teg
nap állt n bíróság elé. A védő kérésére elren
delték elmeállapotának megvizsgálását.

— Kotbnfojtotta sajátmagát éa kisgyermekét 
egy asszony. Nagykanizsáról jelentik: A so- 
inogynicgyei Kálmáncsa községben Nagy Ká
rolyné, egy gazdálkodó huszonötéves felesége 
összeveszett családjával és elkeseredésében 
sajátmagát és hároméves János nevű fiacská
ját a kútba fojtotta.

— A református templom harangjai kong
tak egy zsidó temetésen. Nagykanizsáról je
lentik: Szilvásszentmárlon községben vasár
nap temették az izraelita temetőben Berger 
Gyula negyedikes gimnazistát. A felekezeti 
béke szimbólumaként a temetés alatt a refor
mátus templom harangjai kongtak.

— Befejeződött a pécsi plakátkiállitás. 
Pécsről jelentik: Vasárnap este végétért a 
Pécsi Kereskedők Egyesületének plakátkiálli- 
tása. A kiállításon igen nagy sikere volt a 
Hétfői Napló két ötletes plakátjának.

— A református egyház ünnepli a 80 
éa Benedek Sándort. Dombóvárról jelentik: 
A tolnai református egyházmegye gyüle
kezetei meleg megemlékezésben részesítet
ték Benedek Sándort, a közigazgatási bíró
ság másodelnökét, az egyházmegye gond
nokát, 80. születésnapja alkalmából.

— Felavatják az olasz hőst halottak győri 
temetőiét. Győrből jelentik: Vasárnap ünnepé
lyes külsőségek közölt avatták fel azt az uj 
díszes temetőt, amelyben a Győrött elhunyt 
hősi olasz halottak hamvait helyezték el. Az 
ünnepségen a budapesti olasz követség is kép
viseltette magát.

— lljabb lesújtó szakértői vélemény a Sta- 
vlsky-tigyben. Párisból jelentik: A Stavisky- 
ügyben kiküldött könyvszakértők legújabb je
lentésükben Pilis szenátorról lesújtó véleményt 
terjesztettek be. Eszerint a szenátor különböző 
kijárásokért Staviskytől nagyobb összegeket 
kapott.

— A Shell Kőolaj Rt. helyiségeit székhá
zába, V., József tér 5. sz. alá helyezte út. Te- 
lefón: 83-8-60.

— A TESz fölhívása ar. automobil hölgyve
zetőkhöz. A TESz a Nemzeti Munkahét kereté
ben hódoló autósfelvonulást rendez és kéri a 
hölgyvezetőket, hogy vegyenek azon részt.

— Vasárnap felavatták az agg mészárosok 
otthonát. Vasárnap délután ünnepélyes külső
ségek között avatták fel az agg mészárosok 
otthonát a Hűvösvölgyben. Kollár Gábor mé
száros ipartestületi elnök mondott ünnepi be
szédet a felavntón, amelyen a kereskedelmi 
miniszter is képviseltette magát.

— Gyászülés. A Pesti Chevra Kadisa eelöl- 
járósága néhai jánosi Engel Gyula udv. tan., 
a Chevra Kadisa alelnökének és a Felnőtt Va
kok Otthona elnökének elhalálozása alkalmá
ból folyó bő 16-án gyászülést tartott, amely volt 
alclnöke érdemeinek méltatásával és emlékének 
megörökítésével foglalkozott.

— M| fontos a rádiónál? Sokan vannak, aki
ket egyes használati cikkek beszerzésénél a 
külsőségek téves Irányba befolyásolnak. A 
rádiónál szolid, ízléses külső mellett súlyt 
kell helyezni a szerkezeti megbízhatóságra, 
mert végeredményben ettől függ úgy a telje
sítmény, mint a rendszeres zavartalan műkö
dés. A modern rádió kezelése le van egysze
rűsítve. ezzel szemben lényegesen komplikál
tabb lett a belső szerkezete, amelynek elkészí
tése igen gondos, precíz munkát igényel. 
Rádióvásárlásná’ nem tudjuk megállapítani a 
szerkezeti megbízhatóságot, ezért helyes, ha 
csakis ismert „márkás" rádiót vásárolunk, 
mert ezért a gyár teljes garanciát vállal. A 
3-|-2 csöves reflex kapcsolású 303-ns Orlon- 
rádió teljesítményéről és megbízhatóságáról 
hórkl meggyőződhet, mert minden Orion 
rádlőkcrcskedő készséggel bemutatja és szíve
sen szolgál szaktanáccsal és fclvilágosítássnl.

a Nyári kastély bezárt, a Téli Kastély
IV., Váci-utca—Duna-utca sarok

megnyílt bangver«eiiy’<Este ; Petrss Pali Ebédmenü 1.60

— A nagy sztrájk politikai hátteréről 
vitatkoznak Amerikában. Washingtonból 
jelentik: Izgalmas vitát provokált a köz
véleményben az a hir, hogy a nagy textil
sztrájknak politikai háttere van. Johnson 
tábornok nyíltan szemrehányást is tetr 
emiatt a sztrájkoló munkások vezéreinek. 
A sztrájk egyébként tovább tart. Békére 
még nincs kilátás.

— Kisiklott az ostende—amszterdami 
expressz, 16 sebesült. Brüszelből jelentik: 
Az ostende—amszterdami expresszvonat 

kisiklott, szerencsére azonban a vasúti 
balesetnek csak könnyebb sebesült áldo
zatai vannak. Termonde belga állomáson a 
mozdonyvezető tulgyorsan fékezett s en
nek következtében a gyorsvonat több ko
csija kiugrott a sínekből. Tizenhat utas 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

— A pilóta piknik tagjai Matyóföldön. 
Miskolcról jelentik: A repülő piknik taijai 
vasárnap délelőtt Mezőkövesdre repültek, 
ahol végignézték a matyók diszfelvonulását. 
Délután 3 óra után startoltak onnan és 
négy óra felé kezdtek megérkezni Mis
kolcra, ahol többezer főnyi közönség élén 
Borbély-Macky Emil főispán üdvözölte a 
pilótákat, akiknek nevében Mr. Crammon 
köszönte meg a szívélyes fogadtatást, ösz- 
szesen busz repülőgép érkezett Miskolcra. 
A város megtekintése után autón Lilla
füredre mentek, ahol ma este bál lesz a 
tiszteletükre. Hétfőn elindulnak a Horto- 
bágyra.

— Holttestet fogtak ki a Dunából. Tököl ha
tárában egy 30 év körüli ismeretlen nő holt
testét fogták ki a Dunából. A halott egy hete 
lehet a vízben. Világoskék ruha, sárga . cipő 
van rajta. A csendörség és a rendőrség igyek
szik megállapítani a kilétét.

— Borzalmas vasúti szerencsétlenség a 
Bácskában. Szeghegy és Bácsfeketehegy között 
a tehervonat mozdonya elkapta a sorompó
nélküli átjárónál Szakáll Lajos szeghegyi 
gazda kctlovas kocsiját és a gazdát a felismer- 
hetetlenségig összetépte. A gazda aludt a ba
kon s a lovak a síneken megijedtek a közeledő 
vonattól, melynek mozdonyvezetője csak az 
utolsó percben vette észre a síneken keresztül
haladó szekeret és igy nem tudta már elhárí
tani a szerencsétlenséget.

— Rozgonylnál 3 fénykép 8 P. Kálvln-tér 5.
— Az Elektromos Müvek felhívása a közön

séghez. Értesítjük a nagyérdemű közönséget, 
hogy a nyári szünet ulán V., Honvéd ucca 22. 
sz. alatti villamos gyakorló konyhánkat szep
tember 17-én, hétfőn ismét megnyitjuk. Díjta
lan főzési gyakorlatokat tartunk minden hét
főn, csütörtökön és pénteken délelőtt %10 
órai kezdettel. Program: hétfőn szárnyas
sütés, torta-készítés, csütörtökön nyúlgerinc, 
mágnás palacsinta készítés, pénteken hal, leve
les vajastészta és kuglófkészítés. Az ételek el
készítésén kívül bemutatjuk a villamos tűz
hely sokoldalú használhatóságát s kitűnő tu
lajdonságait. A résztvevők ugyanekkor meg
győződhetnek a villamos főzés olcsóságáról. 
Az összes készülékekre vonatkozóan kiállítási 
helyiségeinkben (V., Honvéd ucca 22. sz., tele
ién; 90-4-00) készséggel szolgálunk szak
tanáccsal.

— Súlyos villamosgázolás Bákospalotán. 
Vasárnap Rákospalotán egy villamos elütötte 
Dittje Ferenc 56 éves nyugalmazott rakiárno- 
kot, aki agyrázkódást, koponyatörést szenve
dett. A gróf Károlyi-kórházba vitték.

— Csalás miatt vád alá helyeztek tizenegy 
előkelő amerikai bankárt. Newyorkból jelen
tik: Az összeomlott „New Tithe and Mortage 
Companie" tizenegy igazgatója ellen csalás 
miatt vádat emeltek, mert a társaság bukása 
előtt kiadott prospektusaikban közölt hamis 
adataikkal megtévesztették a részvényvásárló 
közönséget. A vádlottak között van az Ismert 
Harrimann bankár fia is, aki szintén közismert 
bankember és befolyásos személyiség volt 
Amerikában.

— Ismét kigyulladt egy tengeri hajó. Pana
mából jelentik: „Brád bum" angol teherszállító
hajó a Panama csatornán való áthajózás köz
ben kigyulladt. A tűz annyira elhatalmasodott, 
hogy a hnjó megmentéséről szó sem lehet.

— Megölte • mustgáz. Szekszárdról jelentik: 
Nagy József naki szöllősgazda egy szerszámért 
lement a forrásban lévő múlttal telített pincé
jébe, ahol a kiömlő mustgáz megölte.

— Mérték szerint férfiöltönyt vagy télikabá
tot, szövettel együtt, csak 30 pengőért készít a 
Versenyszabóság, Roltcnbiller-utca 4/a. I. em.

— Már az Iparcsarnokban folynak ■ Mező
gazdasági Kiállítás előkészületet A szeptem
ber 29-én megnyíló őszi Mezőgazdasági Kiállí
tás rendezési munkálatai nz Iparcsarnokban 
már megkezdődtek A kiállítási Iroda, amely 
már napok óta működik, már elkészült az 
egyes kiállítási csoportok beosztásával, s most 
kezdődik meg a beérkezett hatalmas kiállítási 
anyag elosztása és művészi elrendezése.

— A nyári Kastély bezárt, a téli Kastély 
megnyílt. Figyelmessy József szakavatott veze
tése mellett u Váci és Duna ucca snrkán. Dél
után uzsonna-hangverseny, este Pcrtls Pali 
muzsikól. A modernül berendezett intim szó
rakozóhelyen nngyjzcrfl ebédmenü 1.50 pengő.

Premierbankett után rendőri 
Igazoltatás

Dayka Margit kalandja 
az Andrássy-uton

Szombat este, a Muzsikusok premierje 
után, Dayka Margit férjével, Kovács KA* 
rollyal és két hírlapíróval a Moulin Rouge* 
bán szórakozott.

Hajnaltájban hagyták el a mulató helyt* 
ségét és gyalog indultak el végig aí 
Andrássy-uton. Kovács Károly széles jó* 
kedvében a járda mellett álló szemetes* 
kocsit elkezdte tólni, majd fel Is borította.

Ezután tovább mentek és csak később 
lettek figyelmesek arra, hogy

egy rendőr taxin követi őket.
A rendőr ezután kiszállt a taxiból és iga* 
zolásra szólította fel a társaságot. Az iga* 
zoltatás után, mely az Andrássy-uton nagy 
feltűnést keltett, a jókedvű szinészlársaság 
hazament. Az eljárás megindult.

Fővárosi tonorő ©iffi^uiéKXsíggS 1 VVU1V01 IU11V1V hölgye-
két, polgári, kereskedelmi, középiskolai magAnvíza- gÁra, érettségire. Nyilvános tanulók correpetaias*. József ucca Huszonhat 1. S.

— Ellensége kisfiát agyonszurta egy 
gazda. Győrből jelentik: Kemenesmihályfa 
község határában legeltette apja teheneit 
ifjabb Maráti István tizenhároméves kisfiú, 
A tehenek belelegeltek Kocsis-Szabó János 
gazdának kocsijába. Kocsis, aki a kisfltX 
apjának régi ellensége, sarlót vágott a gyér* 
mekhez, akit a sarló keresztülszurt és meg
ölt. A gazdát letartóztatták.

— Meghosszabbították az olasz-német 
pénzügyi egyezményt Rómából jelentik : 

Az olasz-német pénzügyi egyezményt 193t 
október 17-én kötötték. Legutóbb tárgya-* 
lások indultak meg az egyezmény meg
hosszabbítása érdekében. Miután ezek még 
nem értek véget, úgy határoztak, hogy az 
egyezményt szeptember végéig meghoszab* 
bitják.

— öngyilkosságok. Vasárnap este a gellért
hegyi Szikla kápolnában Janik József 35 évet 
mészáros zsilettpengével felvágta hasát és ütő
ereit. Eszméletlenül szállították a Rókus-kór
házba. — özv. Szita Ferencné felirónö Péterfl 
Sándor-utca 41. számú lakásán veronállal meg
mérgezte magát. A Rókusba szállították. — Al 
hűvösvölgyi Csillagvölgyl-ut közelében fel
akasztva találták Isteníts Rudolf 24 éves gra
fikust. Egy héttel ezelőtt jelentették be eltűné
sét, azóta hiába keresték.

— Felhívjuk olvasóink figyelmét László Sán
dor 40 éves uriszabóságára, akit mindenki a 
legnagyobb bizalommal kereshet fel, mert 
szakképzett munkásokkal készít legdivatosabb 
őszi szövetekből mérték után, remek szabással 
40 pengőért férfiruhákat, átmeneti vagy téli
kabátokat. Erzsébet-körut 1. sz. I. em.

RfiDIÜS

1’’,Krv’N í* ,VTn József körút és Ollót ut
p‘rnkA Te í 38‘C’88^: Ml veled, emberke? Hgna 
EaJUada regénye. - Híradók. (Kezdete hétköznap: %5, 
a, ’ .ul°- •íf’lr ,és On'?i?na,P: *4. H6. Hí. U10. - Az első előadások rendkivflí mérsékelt helvárakkal.)

J711- ,Dohán? «>• és Nyár u. tarok Tel.: 
- s“*ón első magyar filmje: Ltja ákáe. (Szép 

“r,!,?,.pe!*énye- S'ékelv István rendezése Abrahám Pál 
“nejével. A főszerepekben: Agay Irén. Bittér Irén. 
. b-il ?aBy Gv6r«y>. - a színpadon a Békefy-TeW’kvertetl és Pősa Ella énekművésznő. (Előadások: 
*. 6. 8. 10. vasár- és ünnepnapon: 2. 4. 6. 8. 10 óra- 
kor. —• Az első előadások mindennap félhelvárakkal.) 

1 -------- FILMSZÍNHÁZ <VÍ.. Nagy,
mező ucca 32—94 Telelőn: 
22 0-98. 29-2-50): Magyar hír- 

, , . -------*40. — Paramaunt. — Ke-
rlngő szimfónia. — Mlky szerelmes. — ti zongorát Jazz- 
hnngverseny. — Lila ákáe. (Agai, Billen Kabos). (Elő
adások: 3, 5. M8 és %10 órakor. — Az első előadás 
mérsékelt helvárakkal.)

(VI.. Teréz körút 80. »rtm- 
Telelőn: 26-0-00): Tartan «• 

ÍTKáPlm mm* m Pofása. Főszereplő: Johnny
W&Jljniin.O fumpoian WeissmOller. - BoxbalMk a 

rsuro* m-o-oo mriiényzsebben. - Ét« lak- 
dák. - Híradók. (Előadások kezdete hétk.: H9.5, 
A48. H10 órakor, vasár, és Onn: 2. 4. 8, 8 10 óra
kor. — Az első előadás mérsékelt árakkal és két 
műsoron kívüli kis képpel.)

URÁNIA (Rákóczi üt 21. Tel.: 46-0-45): Az óriási sikerre 
való tekintettel 3. hétre prolong. A méltóságos asszony 
trafikja. - Híradók. - Kullürfilm. (Előadások kezd, 
hétk.: 5. %8, MilO, vasár- és Onn.: 4. 6. 8. 10. — Az 
első előadás félhelvárakkal )

ROYAL APOI.LO (Erzsébet körút 45. Tel.: 42-9-46 és 
11-0-02): Rohehlldok A kis bankháztól a világ
történelemig Fősz : George Arliss. Loretta Young 
Boris Karloff. - Miki a Trubodnr. Rajzos trükk- 
film. — Magyar és Főz vllághíradók. (Hétk.: 4. 6, 
8. 10. vas.: 2, 4. 6. 8. 10 órakor. — Az első elő
adáson mindennap félbelyárakf)

FÓRUM FILMSZÍNHÁZ (Kossuth Lajos ucca 18 Tel.: 
8Q-7- és 89-5-43): Bécsi bál. (Mascerade.) Rend.: 
Wlliy •*!. Fősz.: Paula Wessclv Olga Caehova. 
Adolph Wohlbrück, Cartiso. - Magyar és Fax 
vlláglradók. - (Hétk.: H4. %6 H8. %10 vas.: 
W2. H4. ’AB, %8. V610 órakor. - Az első előadá
son mindennap félhelvái akt)

DÉCSI FILMSZÍNHÁZ (Teréz körút 28 Tel: ^9 52 
ét 21-3-43): Elvessem a feleségem! Vidám történet 
egy házasság körül Rend.: Hans Zcrlelt. Zenéjét 
szerezte: Eduard Kunnecke. Fősz.: Lizzl Holzschuh, 
Ralph Arthur Roberls. Adélé Sandrock, Virtor de 
Kowa. — Hacsek és Sajó elsó hangos filmje; As 
é<6 nadrág. Játsszák: Hetczegh Jenő és Komlót 
Vilmos — Magyar éa Fox-htradók. (Ai előadások 
kezdete hétk • 4 6. 8 és 10 órakor, vasárnap: 2. 
4, ö. 8 és 10 őrekor, — Az elsó előadáson minden
nap félhel várak.)

PAPITÓL FIIMPAI ÓTA (Baross ’ét Itt Tel: 34 3 37): 
Feketeszárú ctemvnye. Ilunvadl Sándor világhírű 
színműve filmen Rendezte: B Bolcslavszky. Fósz.: 
Kav Francia Nils Aslher Walter Muston — Ml 
újság a nagyvilágban? — Fos hangét vllághiradó. 
(Hétk.: H4 V46. H8. H10. vas.: %2. H4. #6. U8, 
■^10 órakor, — As első előadáson mindennap féL 
hely ár aki)
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T;/ "ÉGY-TIZENÖT ÉVE
annak, hogy először láttam színpadon PA- 

\ ger Antalt, az újpesti színház akkori tán- 
‘ coskomlkusát, naturbuesát, aki íme, ennyi 
' idő után a pesti színpadok egyik sztárjává 

'' avanzsált. Most, amikor a Muzsikusok pre- 
A mlerje után megráztam a kezét és meg- 
.} mondtam, hogy mennyire magával ragadó 

az a Liliom-szerű figura, amelyet csak az 
J igazi színészek ösztönével érezhetett ugy 

meg és amely talán Csortos ftatnlabbkort 
szerepeinek joyos utódjává testi, Páger 
'Antal mosolyogva és boldogult nyalt zse
bébe, egy elsárgult, sokszor összehajtoga
tott, sokszor elolvasott ujságkivágást húzott 
tlő. Ax újpesti szinház egykori kedvelt 
„Tinilt"-röl szólt e cikk, amelyet talán ak- 

. kor írtam, amikor mindketten indultunk. 
/ . — Ez a talizmánom — mondotta — az

óta is mindig, amikor nagy harcba indulok. 
Ez volt az első meleg és komoly írás, 
amelyről ugy éreztem, hogy lát engem, ez 
az irás, amely észrevett, amely utnakindl- 

. tott és amely ut rovatával ellátott,..
És a Muzsikusok premierje után gyorsan 

elterjedt a hír: Páger Antal ismét kiugrott, 
újat, emlékezeteset produkált, olyant, 
amelyre később, talán tiz-tizenöt év múlva 
boldog büszkeséggel emlékszik majd vissza, 

Talán akkor is előveszi majd ezt a né 
hány sor írást, amely fakult sárga papiro
son Csortos Gyalu karrierjét ígéri neki...

Ny Ultitok
volt eddig is az a szerelem, amely a itala! 
bonvhánt a kitűnő és nugyszerü szubreti- 
he» kötötte még a házasság és a válóper 
után is. Ebben a pillanatban újra egymás 
nélkül lehet látni ezeket a kedves, vidám 
Szerelmeseket. Ez még nem volna meglepő, 
esak az, hogy a fiatal elvált férjnek uj 
menyasszonya van. A menyasszony szintén 
•zubrett, fiatal, ciános, alig múlt tizenhat
éves és nemsokára be fog mutatkozni egyik 
kis színpadunk operettjében, de — amint 
mondjak — nagy filmkarrier elölt is üli. 
Nyílt titok, hogy a dolgot Igen jól viseli a 
volt feleség Is, de azok, akik Ismerik a sze
replőket, isinél happy-endet jósolnak a 
Válóperes szereimespárnak.

A MUZSIKUSOK.
Hol a boldogság mos
tanában. barátságtalan 
külvárosi szobában. Há
rom muzsikus, félbe

maradt széplelkek, 
nagyra tűrő álmaikkal, 
vágyaikkal visszahalla
nak ide, a porba, vagy 

abba a murgeti szemétbe, amelyet a gazd- 
ásszony nélkül maradt pityókús agglegé
nyek főzés cimén varázsolnak a kis szoba- 
konyhús lakás padlójára. Paul Schurek, a 
tlnrab méltán népszerű és igen tehetséges 
írója nagyszerűen érzi, hogy ez a moderni
zált Bohémek, és a kissé kulturáltabb Li
liom-figura, amelyet Páger Antal alakit ra
gyogóan, az első pillanatban megfogják, 
lenyűgözik, lekötik, később megrikatják és 
megnöveltetik a nézőt. Gázon Gyula hnrmo- 
nikása, Hát kai Márton öreg filozófus he
gedűsé, Dajka Margit harsogóan fiatal el
ragadó szerelmes leányasszonya, Lengyel 
Gizi kissé túljátszott szomszédasszony 
vamp-je, Kupcczy-Bócz valóban temek, 
kissé Szvengáli-izü figurája, Barnay Pál, 
a vendégrendező keze alatt művészi együt
tessé vált, amely egész biztosan klmntsikdl- 
ja magának a feltétlen sikert.

OROSZLÁN. Ligeti Erzsébet ama első csaló
dása után, hogv nem látszhatta el darabja 
■női főszerepét, méltón lovagiasságot és kí
méletet érdemel. Nem azért, mert darabja 
legalább nem olyan jó, mint azok az átlag 
vígjátékok, amelyek színházainkban színre- 
kerülnek, hanem azért, mert tullgényes 
Várakozás előzte tnrg a fiatal írónő első 
Színpadi müvét. Csortos Gyula aa az orosz
lán a darabban, aki bizony nagy rutinnal 
•játszik azzal a kedves kis macskával, akit 
Turay Ida alakit és aki gyakrabban kar
mol, mint az oroszlán harap. Ligeti Erzsé
bet minden ellenkező bejelentés dacára, 
mosolygósán köszönte meg a néki méltán 
kijáró premirrtapsokat, amelyek a kelle
mesen eltöltött két és fél óra után hang
zottak el a zsúfolt nézőtéren. A darab ki
tűnő rendezője. Vajda Pál és három kitűnő 

‘figurája 2. Molnár, Zboruy és Sajó Lili.

Idegrohamot kapott, összeesett 
az utcán, ideggyógyintézetbe 
vittek egy fiatal színésznőt

A Lyon Lea női főszerepének második áldozata

slkerrcl a Timosa

Az elmúlt héten ép
pen vasárnap tragikus 
körülmények között 
moginérgczte magát és 
meghalt Koloss Margit, 
a Bethlen-téri Szinház 
volt fiatal művésznője, 
aki több, mint négy- 
százszor játszotta nagy 

főszerepét. A tragikus
öngyilkosság okát egy ideig nem tudták 
megfejteni s csak később, egy levélből de
rült ki, hogy Koloss Margit

haldiának közvetlen oka az, hogy nem 
kapta meg a színháztól a Lyon Lea 

női főszerepét.
A mellőzés miatt érzett fájdalmában me
nekült a halálba fiutal színésznő.

Ez a szerep ugylátszik egy másik szlnész- 
nőlragédiát is útnak indított. A Bethlen-téri 
Szinház Bródy Sándor Lyon Leójához nagy 
apparátussal készül. A férfifőszerepet CsOr-
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Magyar szinro alkalmazta Orbók Attila Rendező: Vajda László
•Főszereplők: Orsolya Erzsébet, Vágóné Margit, Szatmári Margit. 

Komlossy Ilona, Harsány! Rezső, Gárday Lajos, Toronyi 
Imre, Szakács Zoltán, Havas JózseE, Sala Domokos 
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Pénzügyi okok miatt elmaradnak 
a jubiláló Operaház örökös 
tagjelöltjeinek kinevezései

Kormányfötanácsosságok és örökös 
tagsági „címek" lesznek jelleg nélkül

A fennállásának ötvenedik jubileumát 
ünneplő Operaház került most a zeneked
velő közönség érdeklődésének homlokte
rébe. Óriási programot ígér az Operaház 
jubiláris évére és fő a fejük az adminisztra
tív vezetőknek, hogy a jubileumi év meg
nyílására jelentkezett 9600 jegyigénylőt 
hogyan helyezzék el az 1250 személyt be
fogadó nézőtérre. Erre a megnyitó előadásra 
ugyanis, amely theatre parée keretében fog 
lezajlani, olyan tömeg jelentkezett a tár
sadalmi és közéleti személyiségek köréből, 
amelyre nem számítottak. Az Operaházban 
most ismét nem a jelentkezés sorrendjén 
(amelyet utólag nem is tudnak megállapí
tani), hanem a rangsor felállításán dolgoz
nak, amely természetesen a

sértődések egész sorát fogja eredmé
nyezni.

Az Operaház érdemes, régi tagjai arról be
szélnek állandóan, hogy ki milyen kitünte
tést fog kapni. Majdnem befejezett tény
ként említik, hogv

kormányfőtanácsofil rangot kap
nz állami színházak gazdasági főnöke, Csá- 
volszky Vince, Márkus László főrendező, 
dr. Palló Imre, a népszerű baritonénekes 
és dr. Székelyhidy Ferenc.

Örüköstugságra több művészt terjesz
tettek fel,

igy Bitdariövics Máriát, Baslltdes Máriát, 
Kálmán Oszkárt, stb., bár nz Operahál ve
zetőségénél tudják, hogy hivatalos körök az 
nj örököstngok kinevezésétől

pénzügyi okok miatt húzódoznak.
Az örököstngok ugyanis nyugdíjazásuk után 
is teljes gázsijukat kapják, ezért a kultusz
minisztériumban arra gondolnak, hogy meg
változtatják az Opernház örököstagsági ki
nevezésének jellegét s ezentúl csak mint

flriasi maoienetáseK az flncmsu-uiiSzínházban i
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Csütörtökön először : BÉKEBELI BOLDOGSÁG 
Christiné, a világhírű zeneszerző ragyogó, zenés ko
médiája. Törzs Jenő, Gombaszögi Ella, Fejes Teri, 
Romár Juliska, Fodor Klári, Borosé, Ihász, Pethes, 
László, Billcsi. Csupa meglepetés: a cselekmény, a 
zene, a kiállítás, az oredeti párisi ruhák l Szünetben 

báritalok l UJ, olcsó helyárak l

fos Gyula vállalta, Gombaszögl egykori fő
szerepét pedig a pesti színházak úgyszól
ván valamennyi fiatal tagja ambiciónálja. 
A színháznak legalább harminc-negyven 
színésznő között kell választania, de termé
szetesen csuk egyre oszthatja ki a szerepet. 
Sokáig szó volt arról, hogy égy nagy ma
gánszínház igen tehetséges fiatal tagja, akit 
a múlt évben sokat foglalkoztattak, játssza 
ezt a nehéz, de díszes szerepet.

A választás azonban nem rá esett
és mikor ezt a színházból jövet az utcán 
meghallotta,

elájult, összeesett, majd idegrohamot 
kapott,

úgyhogy az egyik idegszanatóriumba kellett 
szállítani. A tragédia mély részvétet keltett 
művészkörökben, miután a színésznő apja 
felhívta telefonon a színházat és közölte a 
szinház igazgatójával a szomorú eseményt, 
amely ez utón csakhamar a müvészullág- 
ban is publikussá vált.

„díszt és kitüntetést" kapják ezt n művé
szek

anyagi előnyök nélkül.
Mert pénz változatlanul nincs az Operánál, 
ahol ma is csak búrom működő örökös tag 
van, szemben a Nemzeti Szinház tizenhét 
működő tagjával. Erre a legjobb bizonyí
ték, hogy Vidor Dezsőnek, a szinház egy
kori titkárának könj'vét, amely az opera 
Ötvenéves' történetét dolgozza fel, anyagi 
fedezet hiányában nem tudják kiadni még a 
jubileumi évre sem,

Kompóthy Gyula, a Király Színház ki
tűnő tagja, a szombati próbán rosszul lelt 
és Összeesett, kórházba vitték, ahol való- 
zinüleg vakbélmtítétet hajtanak végre 
rajta.

Olty Magda, a fővárosi szinészösttöndíj egyik 
nyertese, akiről az elmúlt héten az „Akiről be
szélnek'1 cimü rovatunkban megemlékeztünk, 
nagy sikerére való tekintettel Vojnovich igaz
gató engedélyével csütörtökig játszhat a Rudat 
Színkörben.

Orsolya Erzsébet, a sziné&ÖSZtÖndij első 
helyezettje, akit évek óta, mint uj Varsányi 
Irént emlegetnek, a Kamaraszínház Abbé 
cimü megnyitó darabjában játssza a vezető 
női főszerepet.

GustaV Fröhlich ismét Pesten van, ahova 
négyheti pihenőre érkezett.

Kosóry Emmv, a „Tied leszek** cimü 'operett
íren pétiteken játszik először a Bethlen-téri 
színházban, ahol n darab két német szerzője. 
Berlh Rcisfeld és Ro|f Mnrhot fogják kísérni 
két zongorán.

te&NAPlÓ
Színházak hétfői műsorai

NEMZETI SKINHÁZ, Bírik Un (V4»>.
MAUVAÜ SZÍNHÁZ, Muulku, <S>.
BELVÁROSI SZÍNHÁZ A. oro.zlln (!).
VÁROSI SZÍNHÁZ: Helyet az ifjiisá|nak (S). 
FŐVÁROSI OPBRCTrsZINHAZ: Dubarry (U9). 
BUDAI SZÍNKÖR: Dorozsmai azélmalom (8). 
BETHLENTÍRI SZÍNPAD- Anyánk (%•).

gaál Franciska: 
nem kap lakást m]4I házában, éppen hM 
lakásgondok gyötrik a niisziitjukról haza
tért Untai házaspárt. Gaál Franciska napok 
ötu Járja a Gcllórthegyet. ahol villát akar 
vásárolni. Két villa kilzUI választ s a na
pokban Franciska nemcsak ház, hanem 
vlllalttlajdonos Is lesz.

PAULA WESSELYT 
PESTRE VÁRTÁK

Bécs egyik legkedveltebb Színésznője azon
ban elfoglaltsága iniatl nem jöhetett Ma
gyarországra, ahol eltekintve altól, hogy a 
Bécsi bál cimü filmje megy óriási siker mel- 
lelt, filmeznie Is kellett volna. „Maria 
Lujza** elmen filmet forgatnak az osztrá
kok a Hortobágyon. Mór-mór ugy volt, 
hogy félbe kell szakítani a felvételeket, 
ami köt* Zsoldos, a film magyar produkció- 
vezetője kutatni kezdett a fiatal magyar 
színésznők között, hogy kivel helyettesít
hetnék be Wesselyt. Kutattak és talállak is 
dublőzt Donáth Ági, egy igen szép és tehet
séges fiatal színésznő személyében, akit ha 
nem is premierplanbán, de Paula Wessely 
helyett fotografáltnk a Hortobágyon igen 
sok jelenétben.

HÁROM DARABOT, 
vesznék a fővárosi színházak egyszerre Her- 
czeg Gézától, a Csodabdr kiváló szerzőjétől! 
aki vasárnap érkezett Budapestre. Az első da
rabját Lengyel Menyhért hozzájárulásával a 
„Táncosnő" cimü drámából irta, műfaja a leg
újabb dráma felé hajló operett, zeneszerzője 
Krausz Mihály. A női főszerepet Bécsben Leo- 
poldine Konstantin játszotta. Második darabja 
Katschcrrel együtt ké»zitelt revüoperett, amely
nek magyar átdolgozója Zúgón István, a har
madik pedig Móricz Zsigmond „ Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül" cimü színmüvéből készült 
daljáték.

ÖT ÉVIG VOLT 
ELTEMETVE

a Nemzeti Színházban Sebesei Ernő eperjesi 
iró „Haláltánc** cinül cl rámája. Annakidején 
Hevesi Sándor, Márkus László, majd legutóbb 
Vojnovich fogadta el előadásra és egyik igaz
gató Sem adta elő. Az iró mit. tehetett egyebet, 
felkínálta a darabot ugy Csortosnak, mint Be
reginek. Mit fesz a sors, a darabot most már 
mind a két művész el akarja játszani, de — 
két különböző színházban. Éz talán sok a jó
ból és miután mindkét nagyszerű művész ra
gaszkodik a kitűnő szerephez, valószínűleg vá- 
asztottblróaág dönt, hogv melyik színházban 
kerülhet szinre a Haláltánc.

EMMY BÚCSÚJA 
Az Émmy cimü legutóbbi magyar film felvéte
leinek befejezését követő estén Gál Ernő pro
ducer és Székely István rendező vezetésével 
felvonultak a szereplők az egyik budai vendég
lőhöz, ahol búcsúban keltet rendeztek a 
címszereplő Ágat Erzsi tiszteletére, aki férjé
vel másnap Londonba repült. Nagy feltűnést 
keltett a vendéglőben, hogy Ágai Irén huszár- 
tiszti uniformisban jelent meg az estélyen.

A LEGNÉPSZERŰBB 
OLASZ DALOKBÓL 

állította össze ma délutáni rádióműsorát Gre- 
gór Vilmos, az ismert hangversenyénekes, aki 
ezeknek a daloknak legkitűnőbb interpretálója 
hálunk. Ezen a hangversenyen kezdi meg 
egyébként újból Polgár Tibor közreműködését 
a rádióban, iniulán multheli operációját már 
teljesen kiheverte.

Az öt Rothschild fin legendás történetét vitte 
filmre az United Artist ragyogó pompával. A 
film inkább a szív filmje, mint a történelemé, 
mert nz Öt nagyratörő férfi, akik előtt az el- 
mull századok legnagyobb uralkodói és kato
nái hajtottak fejet, n béke erejével hódítják 
meg a világot. Gyönyörű és értékes ez a film, 
amelyet a Royal Apollo játszik.
Bécsi Bál

Ünnepe a mozitjúró közönségnek az ilyen 
produkció. Wllly Forst, akiért, mint fllmbon- 
vlvánért nem tulságosah lelkesedtünk mint 
rendező egyenrangú a legnagyobbakkal. A 
inegveszlegetŐen bájos és drámaian lüktető 
cselekményt művészi kézzel vezoti és talán az 
6 érdeme, hogy Paula Wessely, a német szín
padok eme tündöklő csillaga, édes és bájos 
egyéniségével nagy nyeresége lehetett a film-

A magyar sztárok filmje
Az amerikai filmeknél igen sokszor használ

ják azt a jelzőt, hogy a sztárok filmje. Most 
azonban a .magyar sztárok filmje kerül nem
sokára a közönség elé. Csathó Kálmán ,,Az uj 
rokon'* című tigjálékóból készült az uj ma
gyar film, amelyben a legkisebb szerepeket is 
h magyar színpad legnevezetesebb taglal ját
szók. A címszereplő Perczel Zita. akit n Nem
zeti Színházban a tavalyi szezon végén fedeztek 
fel, mint u legfiatalabb színésznői nemzedék 
legértékesebb tagját,
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Egy nem meggyőző 
győzelem izgalmával 
Indái a Ferencváros 
az Őrök derbi harcaiba

után esnek a kemény faultok. A nagy örömbe 
csak az hoz némi Ürömöt, hogy

Szűcs játéka feltűnően lanyha.
Ezért aztán könnyebben futnak a támadások 
Hóri kapuja felé, de az újpesti Dumavár nagy 
gyönyörűségére a kapus a helyén van. Keves
lik a gólokat, s ennek a hatására aztán Tamási

nekilendül, a fél pályáról fut egész a kapuig 
s bevágja a kilencediket. Hogy könnyebben le
hessen megjegyezni az eredményt, most han
gosan követelik a tizediket is, amelynek mes
tere Avar. 10:0 .Még a tizenegyedik is felkínál- 
kozik. de Déri elrontja. Egy szezónra szóló gólt 
sűrített az Újpest másfél éra alatt.

FERENCVÁROS—KISPEST 3:1 (2:0)
Közel 10 ezer főnyi kö

zönség csődült össze, 
hogy megfejtse a tegkoin 
plikúllnl'b rejtvényt: miért 
kapóit ki a Fradi Mis 
koicon? A rejlvényfej- 
lés első része még csak 
fokozta a homályt: nz 
Attila megsemmisítő ve
reséggel hagyta el a po

rondot. Mit tud tehát n Ferencváros? Ml vár a 
Kispestre? Nem csekély az izgalom. Hát még 
amikor a Kispest belcerősil. Szabó szabadrú
gása félelmetesen csattan a kapufán s ebből 
Polgár majdnem öngólt rúg.

— Mégis csak csatár ez a Polgár... — dör- 
mögik elkeseredetten a bekkel játszó Polgár 
felé

De nem sokáig kell várni az idegcsillapi- 
táiua. Mindössze egy negyedóráig. Aztán S'é- 
/.</;/ labdájával Sárosi fordul egyet és a sa
rokba suliun a gól. 1.0. Most Izgalmas jelene
tek következnek. Toldi fejesét látszólag a ka
puból halássza ki Vági. A tömeg pokoli hang
orkánnal követeli a gólt — hasztalan. Utána 
11-est lő hendsz miatt Sárosi: kivédi a kapus. 
Rögtön utána Toldi az üres kapuba sem tudja 
a labdát benyomni. Mi lesz itt?... Semmi baj. 
Kemény keresztlabdáját Székely simán fejeli a 
hálóim. 2:0. No, most már csak nem lesz meg
lepetés' ... Sok nem fenyeget, csupán Polgár 
váratlanul éles hazandásni rémitik Hádát. A 
közönséget viszont a tologatás keseríti cl. A 
félidő húralévö része meddő és erőtlen húzá
sokkal telik el. A pálya ugy porzik, mint a

Szahara, a meszelésnek alig van nyoma, nem 
csoda, ha a biró határozatlan a helyzetek meg
ítélésében. Lefújás előtt még egy kapufa és egy 
korner ijeszti a kispestieket, aztán mehetnek 
pihenni.

A negyedórás pihenő látszólag a kispestiek
nek tesz jót. Fürgén támadnak, még fürgébben 
szerelnek, ami mementán nem is nehéz dolog. 
Ami nehéz lenne, azt persze megoldatlanul 
hagyják. így például Toldi nagy gólját, amit 
5 lépésről vág diihödten a léc alá. 3.0. Megis
mételni nem tudja, pedig ugy tör előre, mint a 
Riviera-express, de az utolsó percben bukik. 
Ezt megtoldja Sárosi is, bár az ő helyzetét 
sokkal nehezebb volt elvétem'. Hát persze min
den nem sikerülhet, különben a Kispest gól
aránya az egész évre passzív lenne e mecen 
után. Táncos kabinet-alakítását óriási nevelés 
fogadja: csak művészettel lehet igy gólhelyze
tet elrontani. Ehhez a Klrpest is ért, szóval 
van elég ok a bosszankodásra. A Fradi védel
méről sem lehet megmintázni a megbízhatóság 
szobrát. Korányi addig sürög-forog, amig Új
vári formás gólt ragaszt az üres hólóba. 3:1. 
Nagyon nem tetszik ez a közönségnek, sőt vall
juk meg, a Fradi általában nem tetszik. Va- 
Inmi baj van a gépezetben, csak éppen nehéz 
a hiba forrósát megtalálni. A finisben kissé 
magukra találnak, de ez sem az igazi még. 
Nehéz a szezoneleji formával magyarázni ezt, 
hiszen egy hét múlva mór a derbi dönti el az 
őszi elsőség kérdését... Kétségtelen azonban 
az a tény, hogy a zöldfehér védelem még 
gyenge és a csatársor minden tagját könnyű 
szerelni. így volt ez legalábbis a Kispest-mér
kőzésen. Nem a legbiztatóbb előjelek ezek az 
örökderbi előestéjén ...

A VILLÁM-TIPPVERSENY 
szenzációs harmadik fardul&jas 

hányadik helyen lesz ~ 
a Ferencváros a derbi után ?

14 késxpénxdij - 1OO p@n<gő ogy allén kérdésért!
A jubiláló Hétfői Napló villám-tippversenye 

egyre nagyobb tömegekben mozgatja meg a 
sporttársadalmat. Ezrével érkeznek a pályáza
tok és a folyton fokozódó érdeklődés tanúsítja, 
hogy

a Hétfői Naplőnuk sikerült eltalálnia a 
közönség Ízlését.

. A jövőheti tippverseny is bőséges lehetőséget 
nyújt a hozzáértéssel párosult invenció kipró
bálására. Azt kérdezzük ezúttal, hogy

a vasárnapi Hungária—Ferencváros mérkő
zés után hányadik helyet foglalja majd el 

a Ferencváros a bajnoki táblázaton.

Ez nem pusztán a Ferencváros játékától, 
hanem a ligaforduló egyéb eredményeitől is 
függ.

A kérdés tehát valóban érdekes és sokrétű. 
Pályázataink feltételei nem változtak. Vágja ki 
a 2. oldalon található szelvényt, töltse ki ol
vashatóan és küldje be, esetleg hozza be szén 
mélycsen szerkesztőségünkbe legkésőbb csü* 
törtökig bezárólag.

Az eredményt néhány órával a meccsek len 
játszása után már olvashatja friss és tártál* 
más lapunkban.

Ismét száz pengőt 
kerestek tippelőink 

a vasárnap! fardulán

A ülte 11 megoldhaíaíiao rejtéllyé 
minősítette a Fradi

BUDAI 11—ATTILA 5:1 (3:0)
Ha nz egyesületek ve

zetőinek nagyrészéből ki 
is veszett a lovagiasság, 
hállslennek, a közön
ségből még nem egészen. 
Itt van mindjárt az ele
ven tanúság. A Ferenc
várost verő Atlila olyan 
VHstnpsot kap n Fradi 
közönségétől, hogy csak
ugy zeng az aréna. Igaz, hogy rögtön kezdés 
után a Budai 11 is megkapja ugyanezt, mert 
oly remek gólhelyzetet dolgoz ki. Aztán még 
<’«yct. Egyikből sem lesz gól. Jön a harmadik... 
ml ez itt? Iram a javából. Rögtön kiszámítják, 
hogy a Budai hat góllal jobb a Fradinál. 
Pláne mikor negyedóra multón addig pattog 
a labda nz Attila kapuja elölt, amig végül is 
Schusler 10 méterről bevágja. 1.O. Úgy ugrál 
Schusler az örömtől, mint egy gázzal töltött 
labda. A közönség hangulata megváltozott, 
most már állandó gunykacajlól kísérten játsz
hat nz Atlila. Pedig nem érdemli meg. De en
nek ellenére is bemegy n második gól. Pozsonyi 
szabadrúgását Barna kiejti és Rökk a labdát 
élesen a hálóba küldi. 2:0.

Csupa mámor lesz ezután a tribünök népe.

vereségét
Rökk támadást vezet, Barna a földre kerül és 
Héjasé á labda. Háromszor lövi kapura, mig 
végül is bombanagy lövéstől dagad a háló. 
3.-0. Bérbcli futballcsemcgo volt ez a gól. Ez
után már csak két kornerrel dacol az Attila 
és érthető kedvetlenséggel igyekszik a további 
gólok elé gátat építeni.

Szünet után pontosan ismétlődik az előző 
félidő nyitánya: két óriási gólhelyzete sikkad 
cl gyors egymásutánban a Budainak. Nem igy 
az Attiláé. Molnár dribiizget Szegő helyén, vé
gül bead és Egri mesteri fejese 10 méterről 
röppen a sarokba. 3:1. Most csodálatos Atllia- 
akció következik: Egri spiccelt labdáját Bu
dai csupán bravúrral tudja menteni. Csupa tűz 
lesz nz Attila. Hatalmas tapsok közben szo
rongatja a budaiakat s egy gólt megérdemelne 
ez a lelkes periódus. No, de aztán jön a hideg 
zuhany. Rökk és Pozsonyi összjáléka után 
Nádast elereszti Pozsonyit s a lövése holtbiz
tos. 4:1. Még egy perc sem telik el, Nádasi 
ismét hibáz és Pozsonyi újra a hálóba fúrja 
a labdát. 5:1. Egymásután még két gólhelyze
tet hagy ki a Budai... teheti, bér ha belőné, 
még rejtélyesebbé tenné a Fradi miskolci ve
reségét. S elvégre ma ez a legnagyobb pikan
téria. Egy tucat gól sem lett volna csoda. A 
csoda ezek utón csak az, hogy a papírforma 
szerint a Budai 8 góllal 1 ’ ’ ' ‘

Érdekes csaták alapján dőlt el a Hétfői 
Napló jubiláris Villám-Tippversenyének harma
dik fordulója. A feladott kérdésünk az volt, 
hogy a vasárnapi mérkőzéseken a fővárosi 
csapatok hány pontot fognak szerezni össze
sen. Amint a sportrovalunk színes tudósításai
ból is kiderül, két-két pontot szerzett a Ferenc
város, az Újpest, a Hungária és a Budai 11. 
összesen tehát az elmúlt fordulóban a fővárosi 
csapatok

8 pontot szereztek.
A pályázók közül tehát azok felé mosolyog a 
tizennégy készpénzdij, akik szelvényeiken ezt 
a számot tippelték meg.

Húsz pengőt nyert: Gergely Nándor, Visy 
Imre-u. 7.

Tíz-tiz pengőt nyertek: Bezovits Ferencné

VIII. , Magdolna-utca 20, Dénes Pál, VII, 
Aréna-ut 17, Kovács Gyula, Miskolc, Arany; 
János-utca 26.

öt-öt pengőt nyertek: Rozináim Viktor, Kis* 
pest, Szent István-körut 3, Farkas Miklós, Uj* 
pest, Tél-u. 44, Biró Zoltán, Kaposvár, Fő-u« 
8, Karlovits Ferenc, Vin., Tömö-u. 46, Laczkó, 
János, IX., Gróf Haller-u. 8—10, Nagy Béláné,
IX. , Ecsery-u. 4, Halmágyi István, Szolnok, 
Baross-u. 7, Márton Károly, Csepel, Erzsébet
in 109, Barczy György, Kállósemjén és Fabóli 
Gyula, Budapest, 72. postahivatal.

A nyertesek közül a fővárosiak, beleértve 
azokat is, akik Újpesten vagy Kispesten lak- 
nak, a nyereményeket pénteken délelőtt 9 és 
1 óra között vehetik át a szerkesztőségben, 
VII., Erzsébet-körut 4. szám alatt. A vidékiek* 
nek a nyereményeket postán küldjük el.

A BBTE-staféta jobb időt futott, 
mint a torinói magyar válogatott

Két rekord dőlt meg az MTK versenyén

jobb, mint a Fradi...

Tizgólos memento Újpesten
a Somogy nagy bánatára

ÚJPEST—SOMOGY lOsO (6:0)
A vasárnap legnagyobb 

meglepetése kétségtele
nül Újpesten szüléiéit 
meg, ahol hosszú időkre 
felállitottn a gólrckordol 
az elszántan jászó lila
fehér had. Hogy ebből 
uz elszántságból mennyi 
irhalő nz elmúlt hét pont
veszteségének számlájá

ra. nz ma már egyellcn vérbeli Ujpcst-druk- 
keri sem érdekel. Ellenben egyszeriben vissza
téri minden önbizalom s most már

nz újpesti henger valószínűleg végleg 
egyenesben van.

P dig nem is ügy kezdődőit a mérkőzés, mint
ha gólszürelre készülne a rsnpnt. Több mini 
negyedórán kérésziül cscllik-bollik az újpesti 
csatársor és rémületbe ejti az. edzett drukker
had d. Az újpesti hnlfsor hasztalan tömi lab
dával a csatársor!, • ott elakad minden lalxin. 
A somogyi fiuk jól helyezkednek és helyén 
van a védelem Is ugy. hogy csak nagynehezen 
tud utat törni Jávor, Kocsis és Avar akciója.

Végre is megszületik az első gól Avar lövése 
nyomán. 1:0. Ez valamivel élénkebbé teszi a 
játékot és öt perccel később Kocsis labdája 
tizenöt méterről fúródik a hálóba. 2:0. Ujahb 
perc múlik s Tamási labdája Avarhoz száll, 
ahonnan Déri elé kerül. A lövés holtbiztos. 
J.-ó. A Somogy még mindig nem törik meg az 
eredményes újpesti támadások súlya alatt, 
de nem Ilid rést találni a Sternberg—Futó 
bekkpáron. Később Tamási és Auar fitogtatja 
mesteri össz.játékát, amiből a szélső gólja da
gasztja a hálót. 4.-0. Futó másodszor kap ez
után össze Galambossal, de pechére, mert öl
ben viszik le a pályáról. Rövid szünet után 
bekötözve tér vissza. Az utolsó percekben tar
tanak, amikor előbb Tamási. utóbb Jávor 
használja ki még a rövid időt s ezzel féltucat
ra emeli a félidő gólarányát.

Szünet után Kocsit kerül a sérüllek listájára, 
de távoliéi ében is eredményes a nagyétvágyú 
lila-fehér csapat. Szálai gólja elégiti ki társai 
és n közönség góléhségét. 7.O. Kocsir sérülése 
fölpaprikázza a hangulatot, amiből szigorilott 
szahadriigás keletkezik. Ezt kilenc méterről 
lövik Jávorhoz, aki nem hibáz. 8.O. A Somogy 
játékosait • sok gól feldühiti s most egymás

Az MTK rendezésében 
folytak le vasárnap dél
után a szenior staféta
bajnokság küzdelmei, to
vábbá két vándordijas és 
több ifjúsági számból álló 
atlétikai viadalnak ver
senyszámai. A miiing 
meglepetést nem hozott, 
mert

a BBTE biztosan nyerte a 4X400 m-es 
stafétái,

a MAC nem várt fölényben a maga javára 
biztosította a 4X1500-as stafétái, mig az 
5000 m-es ötös csapatverseny bajnoka az 
MTK lett. A verseny részletei a következők: 

4X100 m-es stafétabajnok: BBTE 41.2 mp.
2. UTE 43.5 mp. 3. MTK 44 mp. Az előfuta
mok sorún a BBTE B-stafétája kiverte a 
MAC-ot a döntőből. A váltások kitünően sike
rültek s végül a Minach—Kovács—Pajzs—Sir 
összeállítású budai staféta húsz méterrel nyerte 
a versenyt s

kéttized másodperccel jobb Időt futott, 
mint a torinói Európabajnokságon a ma

gyar válogatott együttes!
4X1500 m os staféta bnjnoka: MAC 16 perc 

{/ mp. országos rekord! 2. UTE 16 p. 57.6 mp.
3. BBTE 17 p. A győztes MAC-csapatból Juhász 
4 p. 14 mp., Isteníts 4 p. 13 mp., Rát hőnyi 4 
p. 10.2 mp., Szabó Miklós 4 p. 02 inp. és Ignác 
(BBTE) 4 p. 03.2 mp-cct futott.

4X400 m-cs staféta bajnoka: BBTE (Szabó 
1.ászló, Margó, Kovács, Barsi) 3 p. 22.8 mp. 2. 
MAC 3 p. 24 mp. 3. UTE 3 p. 28.2 mp.

.'000 niTts ötös csapatverseny bajnoka: MTK 
35 pont. 2. UTE 37 pont. 3. Beszkárt 64 pont. 
Az MTK futói közül Szilágyi első, Fischer ötö
dik, Tarsoly nyolcadik, Hagymáéi tizedik és 
Kiss tizenegyedik lelt. Egyénileg első Szilágyi 
(MTK) 15 p. 41 mp. 2. Simon (Beszkárt) 15 p. 
51.4 mp. 3. Görög (UTE) 15 p. 53.6 mp.

800 m-cs síkfutás, Mlckler György emlék
verseny: 1. Albert (Törekvés) 2 p. 01 mp. 2. 
Prohászka (MTK) 2 p. 01.4 mp. 3. Szabados 
(PSC) 2 p. 01.8 mp.

100 m-es síkfutás, Rákos Jenő vándordíj:
1. Gyenes (MTK) 10.8 mp. 2. Dr. Héjjas (Bősz
kárt) 11.2 mp. 3. Jávor (Beszkárt) 11.2 mp. A 
BBT sprinterek nem indultak.

Magasugrás: 1. Kerkovics (BBTE) 184 cm.
2. Jász (BBTE) 180 cm. 3. Rovó (UTE) 180 
cm. 1000 m-es junior síkfutás:: 1. Kövér (MTK) 
2 p. 42 mp. 2. Kövecses (FTC) 2 p. 42.2 mp,
3. Hegedűs (EESC) 2 p. 42.4 mp. 400 m-cs if
júsági síkfutás: 1. Mayer (Postás) 56.1 mp. 2. 
Fálffy (MTK) 56.4 mp. 3. Zontbori (MTK) 5G.5 
mp. 100 m-es ifjúsági síkfutás: 1. Trócsányi 
(MAC) 11.3 mp. 2. Polgár (BBTE) 11.4 mp. 3. 
Dicncs (MTK) 11.4 mp. 4X100 m-es ifjúsági 
staféta: 1. MAC (Medvigy, Szabó, Várkonyl, 
Trócsányi) 44.6 mp.. országos ifjúsági rekord!
2. MTK 45 mp. 3. Törekvés 46.9 mp. Ifjúsági 
súly dobás: 1. Zavarkó (MTK) 1274 cm. 2. Csá
nyi (BEAC) 1146 cm. 3. Szabó (MACi 1134 
cm. Távolugrás, I. osztályú: 1. Somogyi (FTC) 
674 cm. 2. Somló (FTC) 670 cm. 3. Dusnokt 
(MAC) 657 cm.

220.000 LÍRA A TURINI EURÓPABAJNOKI 
VERSENY DEFICITJE

A turini bajnoki játékok anyagilag nem 
a legjobban sikerültek. Turin városa, amely, 
a rendezésben anyagi felelősséggel vett részt, 
mintegy 220.000 lírát fizet rá a vendég* 
látásra.

100.000 CSEHKORONÁT KÍNÁLTAK A 
SPANYOLOK KALOCSAYÉRT

Barcelonából jelentik: A Plalkó által tre
nírozott FC Barcelona 100.000 cschkorona 
lelépést kínált a Spárta kitűnő balszélsőjé
ért. A Sparta ebből 30.000 koronát akart 
adni Kalocsaynnk, a játékos azonban 
50.000-el kér és igy az üzlet egyelőre nem 
jött létre, ’•
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A pesti filléres gyors utasainak 
külön meccse a szegedi 
publikummal a tribünön

7 j HUNGÁRIA—SZEGED 2:0 (1:0)
'} Szeged, szeptember 16.

(A Hétfőt Napló tud. telefonjelcntése.) Izgal
mas. helyenként botrányokkal tarkított parázs- 
hangulatú mérkőzés zajlott le vasárnap Szege
den. A pályán kiegyensúlyozott volt a játék, 
közben azonban sokszor tumultuózus jelenetek 
játszódtak le.

Az első félidőben a két csapat túlságosan 
respektálta egymást. Először Szeged kapott 
lábra s egymásután vezette tetszetős támadá
sait. A 12. percben Szeged nagy helyzetet ha
gyott ki, de fölénye ezután is megmaradt. Rö
videsen

a filléres gyors 800 főnyi utasa a szegedi 
publikummal összeszólalkozott s a tribü- 

' nőkön Is javában csattogtak a pofonok s 
egyik tumultus a másikat követte.

JA 39. percben Sass jó helyzetben a kornervo- 
naÍról bead. Kavarodás támad a szegedi kapu 
előtt, Titkos lövése a kapufáról perdült vissza, 
Pálinkás kapus fekve elérte a labdát, azt ki 
akarta rúgni, amikor

megszólalt Gerő sípja és a biró gólt Ítélt.
Nagy botrány tört ki a tribünön és a pályán 
egyaránt, s percekig tartott amíg a rendőrség 
közbelépésére sikerült, ugy amennyire, a 
parázs hangulatot lokalizálni. A pályán a kö
zelharc és boxmeccs tovább folyt a játékosok 
közt: először Biró rontott neki Bartóknak, 
majd Mándi és Gerle csapott össze. GerÖ biró 
körül nagy gyűrű keletkezett a vitatkozók kő
zfll,

■■ II—C

Soroksár a kétpontosak 
táborába arrivált

J SOROKSÁR—III. KÉR. FC 3:1 (1:1)
Az óbudai csapat nem tudta megismételni az 

elmúlt heti bravúrt, amikor pontot rabolt az 
Újpesttől. Pedig bizalom kísértő Soroksárra. 
A játék első félidejében még ugyahogy mutat
kozott a fölénye, szünet után azonban össze- 
csuklott és

a lelkes soroksári gárda megérdemelten 
tartotta otthon mind a két pontot.

Már a. játék elején eredményes volt a sorok
sári csapat, mert Vig VI. ügyes szöktetését 
Kelemen a hatosról bombagóllá realizálta. 
1:0. Az ellentámadásokból részint Kármán, 
részint Fenyvesi lövése adott munkát Pécsi

Csák Ibolya az uj magasugrócsillag,
aki vasárnap délelőtt egymásután háromszor 
javította meg i

'A MASz vasárnap délelőtt a BBTE-pályán 
rendezte a budapesti kerület női atlétikai baj
nokságait.

A verseny utolsó számúban, a magasugrásban 
az alig egy éve versenyző Csák Ibolya, a Nem
zeti Torna Egylet tornásznője

hihetetlen könnyedséggel egymásután há
romszor javította meg a magyar rekordot.

A 149 cm-cs régi rekordot Vértessy Katalin 
tartotta.

Csák Ibolya eredményével először kerül 
magyar atléhtnő a világ legjobbjainak so

rába.
100 m-es síkfutás: Bajnok Deák Aranka 

(MTE) 13.7 mp. 2. Anday Nelly (BBTE) 13.7 
mp. 3. Dudás Mária (MTE) 13.9 mp. — 80 m-es 
gátfutás: Bajnok: Vértessy Katalin (BBTE) 13.6 
mp. 2. Lovász Anna (MTE) 15.2 mp. — 4X.100

A második fordulóban máris több helyen 
kirobbantak a szenvedélyek 

az amatőrfronton
A Törekvés, az Elektromos és a Postás keserves győzelmet ara
tott — Szépen mutatkozott be a MAFC — Rosszul indult a BEAC

A második forduló máris oly sok izgalmat 
hozott az amatőr bajnoki mérkőzések során, 
mintha a java finisben lennénk. Az erőviszo
nyok annyira kiegyenlítetlek, hogy alig lehet 
egy meccsen biztos győzelemre menni. Érde
kes, hogy a vezető csapatok sorra nehezen 
győztek.

I. OSZTÁLY
Pártos-cioport

Máris kialakult az élcsoport: Törekvés 6 
pont, MÁVAG 4 pont, EMTK. WSC 3—3 pont. 
As Elektromos és a MAFC első meccsét ját
szotta.

TÖREKVÉS—EMTK 2:1 (1:1)
Rendkívül erős iramú, helyenként durva és 

botrányos lefolyású mérkőzés. Hamburgert az 
EMTK-ból a bíró verekedés minit a játék ele
jén kiállította. Gólíövők: Nemes, Készéi II., 111. 
Mstiag.

ELEKTROMOS—KŐBÁNYAI AC 8:3 (2:2)
A bajnokcsapat csak Megfeszítő, gyilkos 

Iramú küzdelemben tudta maga alá gyűrni a 
lelkes kőbányai csapatot. Góllövök: Mlhallk. 
Buzáaay és Tritz, ill. Énoch (11 -csböl) és Preckl.

MÁVAG—MTK 4.1 (2:1)
A MÁVAG nngy fölényben femek játék után 

verte a kékfehér együttest. A gólokat Iváncsik 
13), Muszka és LudóvRs, ill. Lemcslk II. rúgta. 

ismét csattantak a pofonok, s a parázs, 
botrányos jelenetek percekig a harctér 

képét varázsolták az újszeged! pályára.
Hosszú percek múlva sikerült folytatni a já
tékot.

Félidőben a tribünön folytatódtak a hangos 
jelenetek, s szerencsére ebben a kaotikus at
moszférában érkezett a pályára Rhys Davis 
angol képviselő, aki jelenleg Szegeden tartóz 
kodik, s neki volt köszönhető, hogy az elfajult 
hangulat percek alatt lecsendcscdctt.

Szünet után már nyugodtál)!) légkörben ját
szottak a csapatok. A Hungária a 15. percben 
biztosította be győzelmét, amikor is Turay át
adásával

Cseh kiugrott, átdribllzte Pálinkás kapust 
is s a hálóba vezette a lábdát. 2:0.

A szegedi csapat ezután nagy fölénybe került 
és teljesen a térfelére szorítja a Hungáriát. 
Sajnos a botrányos jelenetek újra kirobban
tak a félidő közepén. Korányi 11. egyedül állt 
Újvárival szemben, amikor Biró nekirontott, 
leteritette. Korányi nagy bukfenc után talpra- 
ugrolt, nekiment Bírónak és

szabályos boxmeccsct vívott vele.
Gerő Korányit kiküldte a pályáról. A 39. perc
ben Biró ismét nagy gorombaságot követett el, 
amikor Gerő őt is leparancsolta a pályáról. 
Mindkét csapat tiz emberrel játszott a hátra
lévő percekben s az eredmény már nem válto
zott. Szegeden sokáig emlékezetes marad ez a 
botrányba fűlt, izgalommal, robajjal teli mér
kőzés.

nek. de a félidő derekán egy kiejtett labdával 
eldőlt a kigyenlités kérdése, mert a befutó 
Dinnyés pontosan szállította a labdát a háló 
mélyére. 1:1. Hullámzó játék folyt ezután, 
minden eredmény nélkül.

Szünet után a Soroksár lendülete szinte el
képeszti a sok vihart látott óbudai védelmet 
s a szédülést ügyesen használják ki az újonc 
elsőligások. Az elején még csak állják a sarat, 
de aztán Vig VI. gólja s nem sokkal később a 
Szenes szöktette Szeder pompás áttörése meg
oldhatatlan feladat elé állította Óbuda védel
mét. 3:1. A Soroksárból Vadász, Bihámy és 
Szeder, a III. kerületből pedig Angyal, Kár
mán és Dinnyés játéka váltott ki elismerést

a női magasugró - rekordot
m-es stafétafutás bajnoka az MTE a) csapata 
(Lovász, Dudás, Deák, Lampert) 56 mp. 2. MTE 
b) csapata 1 p. 01 mp. — Magasugrás: Bajnok: 
Csák Ibolya (NTE) 154 cm. Országos rekord. 
2. Vértessy Katalin (BBTE) 145 cm. 3. Anday 
Nelly (BBTE) 123 cm. — Távolugrás: Bajnok: 
Deák Aranka (MTE) 512 cm. 2. Kael Anna 
(TFSC) 508 cm. 3. Krónits Erzsébet (BEAC) 
483 cm. — Helyből távolugrás: Bajnok: Vér
tessy Katalin (BBTE) 257 cm. Országos rekord. 
2. Csák Ibolya (NTE) 253 cm. 3. Szabados 
Erzsi (PSC) 206 cm. — Gerelyvetés: Bajnok: 
Nadányi Ágnes (NTE) 31.99 m. 2. Krónits Er
zsébet (BEAC) 28.50 m. — Diszkoszvetés: Baj
nok Nadányi Ágnes (NTE) 35.60 m. 2. Szöllősi 
Ilona (TFSC) 34.28 m. 3. Soór Piroska (MTE) 
26.50 m. — Sulydobás: Bajnok: Szöllősi Ilona 
(TFSC) 10.85 m. 2. Kael Anna 10.28. 3. Nadányi 
Ágnes (NTE) 10 m.

MAFC—BMTE 1:0 (0:0)
Rendkívül erős iramú, élvezetes küzdelem, 

mely a budafoki csapat fölénye jegyében folyt 
le. Kitünően védekezett a műegyetemisták 
együttese. A győztes gólt Gervai rúgta.

Cs. MOVE—FTC 3:8 (2:1)
Az FTC technikai fölényét lelkesedéssel ellen

súlyozta a MOVE: hatvan percig sikerült a ve
zetést is biztosítania. A gólokon Kiss (2) és 
Jakab, ill. Tihanyi, Lutz és Horváth II. osztoz
tak.

FVSK-WSC 0:0
A vasutasok megérdemelték volna a győzel

met, csatársoruk azonban Igen gyengén ját
szott. A WSC gyenge napot fogott ki.

Biró csoport
Itt Is kialakult nz élsor: Vezet a Postás és a 

BSzKRT 4—4 ponttal. Már minden csapatnak 
van pontja.

POSTÁS—ZSE 3:2 (0:1)
A ZSE erélyes játékkal akarta megakadá

lyozni a Postás csatárok gin ig dós játékát. Ez 
lett a veszte, mert a győztes gól szab ad rugósból 
esett. Gólíövők; Gyurcslk, Kertész és Horgos, 
ill Fckecs ITT. és Schleffer.

BSxKRT—URAK 4:2 (1:1)
Az URAK gyors kezdése meglepi a BSzKRT-ot. 

Jenel labdáját Berecz egyenlíti. Szünet után a 
BSzKRT felülkerekedik és biztos győzelmet 
arat. A további gólokat Berecz, Bóder és Szál- 
ler, ill. Vida szerezte.

TESTVÉRISÉG—Ül. KÉR. TVE 8:2 (0:1)
Góllövők: Keresztes (2), Horváth (11-esből),

111. Boskovitz és Pribil. A Testvériség csak a 
II. félidőben tudta maga gyűrni a szívós kerü
letieket.

BSE—TLK OK)
A TLK lelkesedése túlszárnyalta a BSE tudá

sát. Kitünően játszott a TLK-védelem és a 
BSE-halfsor.

TURUL—HAC 1:0 (0:0)
A HAC csatársorának nem felelt meg a ta

laj. így is egyenrangú volt a két csapat. A 
HAC (Kovács) egy 11-est kihagyott. A győztes 
gólt Szécsényi rúgta.

PAMUTIPAR—UTE 3:0 (1:0)
A Pamutipar nagyszerű játékot mutatott s 

ezzel megérdemelt biztos győzelmet aratott a 
lilafehérek felett. Góllövök: Pajor (2) és Mersva. 
Pajor a mezőny legjobbja volt.

H. OSZTÁLY
Stobbe-csoport

MÁV Előre—BTSE 1:1 (1:0). Góllövők: Né
meth, ill. Weber.

Vasas—RTK 3:2 (1:2). Góllövök: Benda (2), 
Ádám (11-esből), ill. Reiszky (2).

BRSC—Főv. TKŐr 5:2 (8:2). Góllövők: Hoch- 
síéin (2, egyet 11-esből), Kontró, Borbás és 
Pemes (öngól), ill. Brezsányi és Juhász (11-es
ből).

Pannónia—BLK liO (1:0). Góllövő: Kiéin. Iz
galmas, nívós küzdelem.

PSC—VI. kér. FC 1:1 (0:0). Góllövők: Kohn, 
ill. Kiska.

BVSC—UTSE 1:1 (0:0). Góllövők: Kreutzcr, 
ill. Gercsényi II.

P. Törekvés—MFTR 1:0 (0:0). A győztes gólt 
Balogh rúgta. A győzelem Bartos kapus ér
deme.

Kárpáti-csoport
PTBSC—KSC 2:1 (1:0). Góllövök: Tápai és 

Ondrus, ill. Füredi.
Felien—BEAC 3:2 (1:2). Góllövők: Gudra, 

Nobilek és Papp, ill. Kertész és Németh. A 
győztes gól az utolsó percekben esett.

33 FC—I. kér. SC 3:1 (1:0). Góllövők: Jakab, 
Katona és Huszár, ill. v. Keresztes.

Kelenföld—Hungária SC 2:0 (2:0). Mindkét 
gólt Nagy rúgta.

CsTK—SzFC 1:0 (0:0). Góllövő: Major.
Egyenrangú ellenfelek külzdelme.

KTC—SzAC 4:1 (2:0). Gólíövők: Németh (2), 
Lovas, Deutsch, ill. Linczinger.

Gránit—KSSE 5:2 (2:0). Gólíövők: Nagy,
Hús (2), Kompls és Szuck, ill. Tomanck (2).

ni. OSZTÁLY
Oprée-csoport

MSC—P. Remény 5:3 (2:1). Góllövők: Hajnal 
(3), Polcsik (2), ill. Pecsenka, Kozma és Gre- 
gorits.

Antotaxl—PMTK 8:3 (8:1). Góllövők: Princ, 
Benkovics és Berger, ill. Polt (2), Staudinger.

ZAC—TSC 2:1 (2:1). Góllövők: Csere és Szi
lágyi, ill. Skalitzer.

BTK—MFOE 2:1 (1:1). Góllövök: Jung, Gál, 
ill. Racskó.

UMTE—RAFC 2:1 (2:1). Góllövők: Blum és 
Szilágyi, ill. Dobrovits.

[AMjéKKSÁd ÁLLÁSA

1. HUNGÁRIA 3 Játék 16:2 6 pont
2. ATTILA 3 w 6:7 4 *
3. ÚJPEST 2 11:1 8 *
4. KISPEST 3 n 4:5 3 »»
5. BOCSKAI 2 4:1 2
6. PHÖBUS 1 8:1 2 w
7. BUDAI *11“ 2 8:4 2
8. FERENCVÁROS 2 4:4 2 *
9. in. KÉR. FC 3 4:5 2 *

10. SOROKSÁR 3 4:9 2 ♦»
11. SZEGED 2 3:0 1 *
12. SOMOGY 4 V 4:23 1

Hungária-ut: Hungária—Ferencváros, Kis
pest—Budai 11.

Megyeri-uts Újpest—Bocskai. 
Nagyszombat-utca: III. kér. FC—Szeged. 
Kaposvár: Somogy—Soroksár.
Mlskole: Attila—Phöbus.

Jönnek az olasz atlétanők!
Az olasz atlétikai szövetség értesítette a Ma

gyar Atlétikai Szövetséget, hogy a lemondott 
olaszországi olasz-magyar női atlétikai mérkő
zés helyett, szeptember 26-ára szívesen küldi 
válogatott női atlétaesapalát Budapestre. A 
MASz a kedvező ajánlatot elfogadta és az 
olasz atlétanők szeptember 23-iki bécsi mérkő
zésük után jönnek Budapestre, hogy itt erejü
ket a legjobb magyar hölgyatlétákkal össze
mérjék.

Az országokközötti viadal számai a követke
zők: 60 m, 100 m, A'X.IOO m 80 m gát, magas
ugrás, távolugrás, súly-, diszkosz- és gerely
vetés. A pontverseny értékelése: 4—3—2—1. A 
mérkőzést előreláthatólag a MAC margitszigeti 
pályáján tartják.

Jó a Millenáris?
A II liga mérkőzései közül meglepetés a 

Millenáris nagy gólarányu győzelme.
NEMZETI—VÁCI REMÉNY 4:8 (3il).

A Nemzeti nehezen győzött Góllövőkt Bnlogh 
(2), László és Palúgyi, ill. Köbl IL, Láng és 
Urhán.

Millenáris— Rudntétény 11:0 (8:0). Góllövők: 
Farkas (I), Kozma (3', Magyart (2) és Kiss 
(2). Az eredményhez m m kell kommentár..

F.rzKrbel—Vasaa 4:2 (2:1). A határozol! ihb 
csatársoré Int a győzelem. Góllövök: Berecz 
(2) Létal, Kovács, ill. Molnár és Kovács.

VI. kér. SC—NTC 1:1 (1:0)1 Góllövök: Büky, 
ill. Kassa.

Malaky-csoport
Drasche—KEAC 1:0 (1:0). Az egyetlen gólt 

Sztopka rúgta.
SAC—FSE 0:1 (1:0). Gólíövők: Stumpf (3), 

Slrimác (3), ill. Kilián.
SzRTC—KTK 2:0 (1:0). Góllövők: Gruber és 

Rakottyai.
Hálókocsi—NJTC 3:1 (0:1). Góllövők: Groh- 

musz (11-esből), Kolontár és Linczinger, ilL 
Király.

KAOE—Húsos 2:2 (1:0). Góllövők: Molnár 
II., Stelczer, ill. Cseszkó és Delezsák.

Springer-csoport
UFC—OTE 2:2 (2:1). Góllövők: Soszták (2)'. 

ill. Illés és Kuszka.
BIK—LTE 1:1 (1:1). Góllövők: Tömör, ill. 

Kovács
KAC—KASC 2:1 (1:0). Góllövők: Friedvalszky 

(2), ill. Bartik.
GSE—Ganz 4:2 (4:1). Góllövők: Mészáros

(2) , Ritscheid és Láng, ill. Kaltenecker és 
Ambrus.

IV. OSZTÁLY
Északi-csoport

UVASC—RESC 3:2 (0:2). Góllövők: Gárdonyi
(3) , ill. Szöllősi (2).

RÁC—Uránia 7:0 (4:0). Góllövök: Mayer,
Joós (2—2), Tóth, Nardal és Buchsbaum. A 
biró három Uránia-játékost kiállított.

LTK—ULK 2:1 (1:0). Góllövők: Sefcsik (2), 
ill. Rockó.

Zsolnay—B. Magyarság 1:1 (0:0). Góllövők t 
Hidasi II., ill. Sztolarik.

RMTE—T. Előre 3:2 (0:0). Góilővök: Ud- 
vardy III., Sörös III. (2), ill. Miksa és Bokor.

Keleti-csoport
Menekültek—VÁC 1:1 (1:1). Góllövők: Lan

tos, ill. Scheinfeld.
X. kér. Remény—JIKSE 0:0. Nivótlan labda

gyilkolás.
Az Est—X. kér. FC 2:1 (2:1). Góllövök: Har- 

rer, Salamon, ill. Vörös. A meccs a 80. percben 
verekedés miatt félbeszakadt.

Valéria—IX. kér. FC 4:4 (2:1). Gólíövők:
Paucsó (2), Precekján és Engi, ill. Friedbauer 
(3) és Szollár III.

Fér. Kaszinó Drngulsták 8:1 (2:0). Góllövők: 
Eszter (3), Viszolajszky (2), Komáromy, Csesz
nek v és Mester, fii. Pataky.

Vn. kér. Amatőr—Siketek 2:1 (1:1). Gól
lövők: Papadics és Solingcn, ill. Riska.

Déli-csoport
Szondy—P. Iparos 5:0 (2:0). Góllövők: Tótlí 

(3), Grosz és flipper. A vesztes csapatból a 
bíró négy játékost kiállított.

MPSE—ETSC 3:2 (2:1). Góllövők: Pignitzky, 
Tamás II. és Horváth II., ill. Kiss és Tompa. 
Balogh, az ETSC játékosa lábát törte.

P. Jut agy úr—K. Húsos 4:0 (1:0). Gólíövők! 
Fegyvernek:, Gál, Periács és Pósa.

DGSE—K. Törekvés 2:1 (1:1). Góllövőkt
Kramarcsik és Simoncsik, ill. Ringwald.

SzNSE—OSOSO 8:0 (4:0). Góllövők: Szegedi 
(7) és Szilassy.

ETC—SzTE 4:2 (1:1). Géllövök: Kovács (3), 
Sidó, ill. Ágócz és Kassai.

Nyugati csoport
Kclenvölgy—M. Textil 2:0 (1:0)’. Gólíövők! 

Karikó II. és Günner.
Sz. Juventus—Kalapos 4:2 (2:0). Góllövők! 

Straub (2), Czobor és Jankovits, ill. Lux (2)«
NSC—ÉMOSz 1:0 (1:0). Góllövő: Wcinbcrgcr.

Budafok—Droguisták 8:1 (4:0). A budafoki 
csatársor nagyszerű futballt játszott. Góllövők: 
Iglódy (4), Hegyes (3) és Nick, ill. Kisudszky 
(11-esből).

Csepel—Szentlőrlne 2:0 (1:0). Góllövők: Som
lai és Szabó. A szentlőrlne*. együttes árnyéka 
sem önmagának ,igy gyenge nívójú meccs volt*

A Postás nyerte a 150 kilométeres járőrver- 
senyl. A Magyar Kerékpáros Szövetség vasár
nap a pécsi országúton rendezte meg a 150 
kilométeres hármas járőrversenyét, amelyen 
tiz csapat vett részt. A Postások csapata győ
zött 4 óra 14 p 46 mp-es idővel az UTE és a 
MOVE Szent István ellen. A Postás óraállaga 
35.280 kilométer volt.

Vasárnap válogattak a szabadstllusu Európa' 
bajnokságra. A Birkózó Szövetség vasárnap 
délután az október 5-iki szabadstllusu európa- 
bajnoki versenyre, melyet Stockholmban tar
tanak, válogató versenyt rendezett. A verseny 
után megtörtént a válogatás. A légsulyban 
Lőrinci és Arany, a könnyiisulyban Beke és 
Kálmán, a kisközépsulybna Finyák és Zombort 
Gyula, a nagyközépsulyban Rihecki és Marótt, 
a kisnehézsulyban Virág és Tarányi került bo 
a válogatott csapatba.

Dunántúl legyőzte Stájerhont. Székesfehér
várról jelentik: Vasárnap tartották meg a 
Dunántúl—Stájerbon atlétikai viadalt, amelyet 
Dunántúl 63:45 arányban nyert meg. Az érde
kes és nívós versenyen megjelent Hóman Bá
lint kultuszminiszter Felicides Román minisz
teri tanácsos kíséretében. A verseny kiemelke
dőbb eredményei: 400 méteres síkfutás; 1« 
Leitner (Stájer) 49.7 mp., Stájer rekord. 2, 
Vadas (Dunántúl) 50 mp., északnyugati re
kord. A magasugrást Bódosi nyerte 191 centi
méterrel, a diszkoszvclést Józsa 4544 centi
méterrel s a 800 méteres síkfutást Tölgyes 1 p. 
59.6 mp.-cel.

Székesfehérvár 100 km-es országúti kerék
párbajnokságát kiszkai (D. Magyarság) nyerte 
.‘I óra 05 p. 30 mp -es idővel, Adorján (SzTC) 
ós Lakatos (UTE) előtt. ,

A második bankközi evczősvcrsen.vt vasárnap 
bonyolították le a Margitsziget csúcsa és a 
Hitelbank csónnkházn között. A Scitovszkv- 

1 vándordíján szkiiTversenyt Szulner Béla (Hitel
bank), a kormányos négyevezős versenyt a Hi
telbank A-csapatn, a kettős párevezös versenyt 
a Pesti Hazai Tkpénztár csapata nyerte.

Az Elektromos Müvek TE kézilnbdncsapata 
0:5 15:0) arányú győzelmet aratott az UTE 
együttese lelett a Budapest serleg küzdelmei 
során További eredmények: MTK—S/TE 9:4 
(6:2). Elektromos II,—UTE II. 13:6 (9:4).
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Boxolásban is kitünően 
sikerült a Gerfiárd- 
emlétiverseny

Tragikus sorsú kitűnő 
inka társának kegyele-

úpolandó, vasurnap 
rendezte a 8 órai Újság 
szerkesztősége a második 
Gerhárd Lajos-emlékver- 
tényt, ezúttal a legjobb 
magyar ökölvívókat vo
nultatva fel a közönség 

nézőtere zsúfolásig meglelt 
amelynek soraiban ott láttuk 

vezérkarát,

állott feli: Kouáltsik—Gerő III.—Kovács—Szabó 
Miklósi Ilyen Ifjúsági staféta még nem volt, 
de azt hiszem nehezen lest újra együtt! Persze 
országos rekorddal győztek.

Kovács Jóska azután felváltva Indult magas
ugró és sprintversenyeken, de versenyeztetésé
vel nagyon óvntos voltam és csak keveset ver
senyzett. 1929-ben azután — ismétlem — a 
KAOE vezetésétől való visszavonulásom Idején 
Kovács Jóska Szabóval és Gerö Ill-nl egyetem
ben más egyesületbe lépett.

A két kiváló Európabajnok elvesztése felett 
mégsem érzek fájdalmat, mint a KAOE jelen
legi ügyvezető elnöke. Nem érzek azért, mert

a két bajnok ma is a KAOE és az én atlétám, 
amint az egyeteme* magyar sporttá egyaránt. 
Az a fontos, hogy „vannak", mindegy, hogy 
melyik egyesületben. De azért bevallom: Két 
Európabalnokunk remek győzelmének pillana
tában boldog voltam, hogy a világraszóló győ
zelmekhez legalább „ennyi1' -közöm volt. De 
még valami átfutott az agyamon: hol All ma 
a KAOE, ha Kovács, Szabó. Sugár, Gerö 
Gerö ll„ Gerö III., Magyar, Vida és Balázs nem 
válnak meg a KAOE-től? De azért nem szó- 
morkodom, a KAOE újra dolgozik és nevel.

László Lajos.

A Radlus-mozi 
sportközönséggel, . .....
ez ökölvivószövelség teljes vezérkarát, vitéz 
hyjándy Imre tábornok és Kankovszky Arlhur 
flgyvezctő-nlelnök vezetésével Megjeleni Tatics 
Péter dr. ítélőtáblái biró, nz első magyar ököl- 
vívó. Hajós Alfréd kormány-főtanácsos, az első 
magyar olimpiai uszóhajnok. a fed el túszod a 
alkotója, báró Wolfner András és még sokan a 
mögyar sportélet kitűnőségei közül. Nagy szám* 
bán vonult fel a Magyar Athlctikai Club veze
tőlége, amely felejthetetlen klubtársát veszí
tette cl n kitűnő sporlbiilnplróban, valamint a 
8 órai Újság szerkesztősége, amelynek tagjai a 
rendezés körül buzgólkodlak — mint az ered
mény mulatja — teljes sikerrel.

•Az egyetlen sajnálatos eseménye a ktiünőcn 
rendezett versenynek

Szigetinek, a jeles satnpionnuk súlyosabb 
természetit sérülése.

Az eredményeket itt adjuk:
Légsuly: Szántó (FTC)—Lovas (BTK) 

tétlen. — Itantamsuiy: Kubinyi (NSC) 
Zsűri (B. Vasutas) ellen — Pehelysúly: 
(BTK) győz Frigyes (B. Vasutas) ellen. — 
Könnyiisuly: Harangi (MÁV) győz Mándy 
(Dombóvár) ellen. Kiss (MAC) győz Ligeti 
(Lapterjesztők) ellen. VVeltcrsuly: Varga 
(HAC) nz első menetben kiütéssel győz Per- 
cici (MAC) ellen. Utasig (MAC)— Hidasig 
(HACi döntetlen. — Középsuly: Szigeti (FTC) 
győz Orsolyák (BTK) ellen. — Klsneliézsuly: 
I rhán (MAC) győz Sírná (NSC) ellen. — 
Nehézsúly: Szabó (Szeged) győz Nagy (B. Vas
utas) ellen.

dön- 
győz 

Szabó

A KAOE dresszétől
az európabajnoki babérig

Két Európnhnjnokunknnk Szabó Miklósnak 
és Kovács Józsefnek sportpályafutása — te
kintve nagyszerű eredményeiket — közérdek
lődésre tarthat számol, hiszen két olyan sport- 
kárriérröl van szó, amely egészen alacsonyan 
kezdődött és folyamatos előretörésüket és fej
lődésüket példának állíthatom oda a sportolni 
akaró ifjúság elé.

Szükséges tudni, — talán a véletlen érdekés 
játéka. — hogy mindkét Európnbajnokunk a 
KAOE neveltjei Mindketten olt léptek először 
a salakpályára. Nem akarom u két bajnok je
lenlegi klubjuknak és oktatóiknak munkássá
got lebecsülni, sőt n legnagyobb elismeréssel 
vagyok Pcricht Rezső és Bozsik István iránt, 
mégis az igazság és n lények kedvéért álla
pilom meg, hogy a két flu nemcsak, hogy a 
KAOE-bcn kezdett, de mindketten még a 
KAOE-bcn érlek el nagy eredményeket, külö
nösen Szabó Miklós, aki a klub színeiben nyert 
heg 12 bajnokságot és 10-szer javított orszá
gos rekordot, mig Kovács József tagja volt a 
rekorder ifjúsági stafétának!

De legyen szabad rátérnem a kezdetre. 1925 
októberében egy vézna 16 éves flu jelent meg 
a KAOE trénlugjén és a történelmi hűség ked
véért, szószerint — e szavakkal jelentkezett 
nálam: „Lsázló bácsi, futni szeretnék". Csak 
ennyit mondott. Rövidre fogtam én is az ügyet, 
illeszt adattam neki és egy 400-as próbát fut
tattam az ifjúval. A flu lefutotta n 400 mélgrl 
és n stopperem 57 mp-et mutatott.

Természetesen, nz igazolási blankettát Is alá
írattam nz ifjúval. A neve Szabó Miklós volt, 
.lói tudtam, hogy miért iratom oly sürgősen 
vele alá az Igazolást. A mellettem álló egyik 
vezetőnket n szüleihez küldöttem, mert érde
kellek a flu életkörülményei. Jött a téli torna, 
majd a mezei ciőtréning és itt meggyőződést 
szereztem arról, hogy egy csodálatos tehetség
gel állok szemben. Hogv mennyire biztos vol
tam megítélésemben, hivatkozom Kiss Gyulára 
és dr. Földesig Jánosra .akiknek egy beszél
getés kapCfán 1926 tavaszán előre megmondot
tam, hogy figyeljék meg az ezévi eredménye
ket. mert egy Szabó nevű eddig ismeretlen ifjú 
sorra fogja javítani a rekordokat és egv olyan 
atlétát adok át a magyar sportnak, amilyen 
eddig nem volt Magyarországon!

Mindkét ur tiil.’.ó optimizmusomnak tartotta 
kijelentésemet, de még 
len csodálattal adóztak 
bei.

Még 
3000

Markos a vállát törte a Bocskai 
katasztrofális rámái meccsén

LAZZIO—BOCSKAI 8:1
(A Hétfői Napló telefonjelcntése.) A Bocs

kai vasárnap délytán tízezer főnyi közönség 
előtt ütközött meg Róma bajnokcsapatával, a 
Lazzloval, amelytől 8:1 arányú rendkívül sú
lyos vereséget szenvedett. A félidő 4:1 volt. 
A debreceni együlte: szerencsétlen mérkőzést 
vívott és rendes körülmények között egy-két- 
gólos veresége lett volna reális. A Lazzlo, 
amely a múlt héten a bécsi WAC-ot 7:0-ra 
verte, hat uj délamerikai játékost szerződtetett, 
akik keményen, sőt durván játszottak. Az első 
félórában Igen változatos, magasnlvóju játék 
fejlődött ki s a közönség ünnepelte a Bocskai

csatársorának szép kombinációit. Később He
ves’, majd Markos megsérült, akik helyére tar
talékokat kellett beállítani. Ezzel vége volt a 
Bocskai szép játékának, csatársora csonkán 
nem működött, fedezetsora visszaesett, s köz
vetlen védelme szédületes elemi hibákkal ope
rált. Markosnak a vállprcce eltörött az első 
félidő közepén. Helyére Janzsó állott be. A ki
tűnő jobbszéiső törött váilperecét rögtön gipszbe 
tették, sérülése orvosi vélemény szerint 15 nn- 
pon belül gyógyul. A sérült Hevesi helyett Bi- 
hámy játszott - egy teljes félidőt. A Bocskai 
egyetlen gólját Návay szerezte. Ekkor még 
l:l-re állt a szerencsétlenül végződött mérkőzés.

ÉRDEKES EREDMÉNYEK
A FINN-NÉMET ATLÉTIKAI VERSENYEN.

Berlin, szeptember 16.
(A Hétfői Napló tudósitójánajc telefonjeleni 

lése.) Vasárnap befejezték a német—finn atlé
tikai versenyt. Végeredményben Németország 
győzött Finnország ellen 106J4á)6*/i arányban. 
Eredmények: 100 m síkfutás: 1. Glllmeister (N)' 
10.8 mp. 2. Berchnieicr (N) 10.9 mp. — 800 m 
síkfutás: 1. Desseckcl (N) 1 p 54.8 mp. 2. 
Larva (F) 1 p 55 mp. — 1500 m síkfutás: 1. 
L. Virtanen (F) 4 p 00.6 mp. 2. Martilainen (F) 
4 p 00.9 mp. — 10.000 m síkfutás: 1. Salmipen 
(F) 32 p 15.8 mp. 2. Askola (F) 32 p 16.2 mp. 
— 110 m gát: 1. Scheel (N) 54.8 mp. 2. Weg- 
ncr (N) 55.2 mp. — 4X400 m staféta: 1. Né
metország 3 p 19.5 mp. 2. Finnország. — 
Diszkoszvetés: 1. Sievcrt (N) 45.78 m. 2. Lep- 
pinen (F) 45.36 m. — Kalapácsvetés; 1. Pör
köld (F) 51.68 m. 2. Permi (F) 47.48 m. — 
Rúdugrás: 1. Wegner (F) 395 cm. 2. Müljer 
(N) 370 cm. — Hármasugrás; 1. Rajasarj .(F)' 
14.74 m. 2. Köyry (F) 14 16 in.

Emma Johanny Faber elmondja:

1920 nyarán mindket- 
jóslásom tcljescdésé-

megjavítja 500-tólez évben Szabó .
méterig az összes ifjúsági rekordokat 

és 4 bajnokságot nyer.
Már 1927 ben be akarják válogatni az olaszok 
elleni magyar válogatóit csapatba, do Misán- 
gyi Ollóval egyetértőié# nem engedem meg az 
ciős igénybevételt. 1929-ben azután, nmikor 
visszavonultam a KAOE vezetésétől, lépett ál a 
MAC-bn.

Másik Európnbajnokunk: Kovács József 1927 
tavaszán jelentkezett nálnm. hogv ugrani sze
retne. Két hét múlva engedtem először a mér
céhez s azonnal neveztettem nz MTK versenyén 
lebonyolításra kerülő junior magasugróver- 
tényre. Ugyanakkor ezen a versenyen rendezte 
mg n MASz a kerületi ifj mngntugró bajnok 
ságnt is. Ugyanazzal ii fáradsággal Irhát ne
vezhettem volna nz. ugv.-mnkkor lebonvn- 
filásra kerülő bajnoki versenyre Is. Es mi tör
tént? A bajnokságot 163-nl nyerték, míg Ko 
vács Jóska a junior versenyt 171 cm-rel. Tehát 
első startjával bajnokságot nyerhetett volna. 
Később a futásra Is dolgoztattam, nhol ugvan- 
csak hatóim-" l hetaénél Ultim, annyim, hngv 
bctrllcm n KAOE svédstafétájóba, nniely igy

hogyan úszta át 
a La Manche csatornát?

London, szeptember 16. I láthatáron a várva-várt angol part.
(A Hétfői Napló Ion- Most következett a vállalkozás legkellemctlc- 

donl tudósítójától.) Tarka nebb része. Köztudomású, hogy a part közelé- 
nemzetközi társaság van *•" -- —• - • • '................. «-
együtt a londoni Trafalgar 
quaren lévő kis penzió 
szalonjában, ahol Emmy 
Johanny Faberrel beszél
getek, a kitűnő osztrák 
hosszulávuszónÖvel, aki
nek, mint ismeretes, szá- 
kisérlet után, augusztus 
mégis sikerült átúszni a

mos eredménytelen 
tizenhetedikén végre 
La Manche csatornát. Az előkelő becsi társa
ságokban jólismert elegáns uriasszony, arány
lag jó idő, 15 óra 18 perc alatt tette meg az 
utat Calais és Dover között. Félrevonulunk 
egy csendes sarokba, a szobalány keserű an
gol teát szolgál fel és Faber Emma nevetve, 
jókedvűen meséli el szép teljesítményének tör
ténetét.

— El se hiszi, — kezdi, — milyen büszke 
vagyok, hogy végre mégis sikerült. Eredmény 
nélkül, szégyenszemre nem is mertem volna 
már hazatérni.

— Augusztus tizenhetedikén volt az emléke
zetes éjszaka, mikor startoltam. Nem voltam 
teljesen fitt kondícióban. A délutőn Calaisban 
csupa szaladgálással és különböző dolgok el
intézésével telt cl. Meg kellett rendelni a ha
lászbárkát, amelyik kivisz a start helyére, el
intézni a hivatalos kisérök ügyét stb. Este hat
kor könnyű .vacsorát ettem és utána lefeküd
tem:* pihenni' egy kicsit. Nemsokára keltettek... 
„Madame, kilenc óra..." A halászbárka ve
zetője volt. Szép holdvilágos nyári éjszaka in
dultunk a kis dióhéjban, amelyen rajtam ki
vül még négy francia matróz és a vezető volt. 
Az ellenőrző bizottság, egy francia tengerész
liszt vezetésével, motorcsónakon követett.

— Grisne? mellett megkezdődött a bezsirozás, 
ami a legkellemetlenebb dolgok egyike, de 
enélkül a csatornauszás természetesen cl sem 
képzelhető. Végre megtaláltuk a startra alkal
mas helyet. A motoros kivitt a partra és

ÍJH e«y óra 10 perckor, a francia tiszt 
„alléét, Madame" kommandójára meg

indultam.
— A szabályok szerint az első uszótempót csak 

akkor szabad venni, ha már nem érez földet 
n lábam és igy mintegy 150 métert lépésben 
lettem meg, amig végre úszni kezdhettem. Az 
első karcsú pásnál a kisérök egy világitó raké
tát eresztettek a levegőbe, ami részben tradí
ció, részben figyelmeztetés az időmérőknek.

— Az első órák szörnyű unnlomban és csiga- 
Insstisúggal tellek el. Hajnalig szabályos egy
forma tempókkal dolgoztam,

akkor hátra feküdtem és egy pohár forró 
kávét kaptam.

A francia tiszt mindeháron belém akart dik
tálni egy darabka csokoládés kétszersültcl is

at ajkam és a nyelvem azonban annyira 
megdugadtak a sós tengervíztől, hogy azt 

képtelen voltam lenyelni.
Beletörődtem a sorsomba, hogy Doverig már 
csak megélek valahogy feketekávén is. Annál 
jobban izük majd az ünnepi bankett... fel
téve, ha sikerül. Ezt persze csak most mon
dom. Nem tudom mindenki ugy volt-c, de 
én biíony nem Igen gondolkoztam a vízben. 
Mikor a kísérő csónakból reggeli nyolc órát 
jeleztek, kissé crősiteltcin a tempót, amit 
aránylag könnyen bírtam.

A délelőtt folyamán még kétszer ittam 
forró feketét.

Déli tizenkét órakor már csak egy gondola
tom vnll.f.. most már bizonyos, hogy célhoz 
érek A fülembe tömött viastk miatt természe
tesen nem hallottam semmit, de a kísérők in
tegetéséből kivettem, hogy er. igy is van. Ujahb 
párórás tempózás után a kísérők partot je
lezlek

és csakhamar tényleg fel Is bukkant n

bín tulerös az ellenáramlat és az úszónak 
minden erejét össze kell szednie, hogy az 
vissza ne sodorja. Kétségbeesve, utolsó ener
giahalmozással küzdöttem a hullámokkal eb
ben a 2—300 méteres finisben.

Az utolsó 50 méternél a francia tiszt fejest 
ugrott a motorcsónakból és úszva kísért a 

partra, 
ahol már egy kis csoport lelkes barát várt. 
Délután 4 óra 08 perckor léptem a doveri ki
kötő melletti Soutíi Firclandnúl angol földre, 

összesen 15. óra és 18 percig úsztam.
Nem világrekord, de nem is a legrosszabb a 
csatornauszok között és sok férfi kollégám 
volt, aki gyengébb időt ért el. Eltekintve at
tól, hogy végeredményben mégis én vagyok 
az első „Wienerin". aki átúszta a csatornát — 
fejezte be az intervjut Faber Emma, azután 
rágyújtott egy aranyvégü, vékony női cigaret-

(leander.)

hogy Hődy Tibort, az MTK vlzlpőlócsapatá- 
nak kitűnő játékosát súlyos szerencsétlenség 
érte a Dunán. Csónakázás közben szemhéjjá 
felszakadt és súlyos homloksebet is kapott.

...hogy a Jéghokklcsapat kiváló kapusa a 
második alapvizsgán sikertelenül szerepelt. 
Ennek folyományaként a már filmcsillaggá 
avanzsált .szépségkirálynő Is búcsút mondott 
hü lovagjának.

• • • bogy a filigrán és temperamentumos len- 
nlszcző-hölgy bosszankodva beszélte ismerő
seinek, hogy partnerei és partr.ernől nem kö
szöntik. Nyomban meg Is magyarázta, hogy a 
nyár folyamán már háromszor változtatta meg 
hajszínét és azért a partnerek nem ismerik 
föl a tegnap vöröshaju, de ma már platina
szőke partnernőt.

...hogy a csillaghegyi strandon élénk fel
tűnést kellett a nap-nap után megjelenő MAC- 
vivónő grófi lovagjával. Sparttársaságban ar
ról beszélnek, hogy n lovag kedvéért az ambi
ciózus vivónő hajlandó a korcsolyázásra Is 
áttérni, azonban a gróf sem Idegenkedik a 
vívás ügyes-bajos dolgainak áttanulmányozásá
tól.

...hogy dr. Furfangos Lajtt remek üzleté
ről sokat beszélnek professzionista fulballkö- 
rökhen. A rokonszenves futballvczér ugyanis 
eladta a franciáknak az Attila Szabó IV-ét 
hétezer pengőért és cserébe megkapta a fenti 
összegen kívül természetben Szabó Pált — In
gyen.

• • • hogy az objcktlven gondolkodó és a 
labdarugósporthoz kiválóan értő újpesti fut- 
ballvezért nem derítette fel a Ferencváros ka
tasztrófaszámba menő veresége. Ellenkezően, e 
vereségnek árnyoldalait hangoztatta a magyar 
futballsport szempontjából és gondolatmenetét 
eképpen fejezte be: „Legyen a Fradi jó, de 
ml legyünk még jobbak."

• • • hogy Pollatschek dr., a népszerű sport
orvos addig gyógyltgatla a futballistákat és az 
atlétákat, amig porclcvúlással a térdén, maga 
Is betegllslára került. A mindenkikre kedves 
doklorbácslnak a sportoló Ifjúság gyors gyó
gyulást kíván, annál Is Inkább, mért a megin
dult futballszczonban sürgős szükség lehet rá.

...hogy sportkörökben sokat beszélnek 
Szencsné Schwartz Magda abbeli kijelentéséről, 
hogy unja a vívást éa ezentúl lovagolni fog. 
A csizmát már be Is szerezte.

...higy uszókörökben a kiváló vlzlpóló 
hátvédnek barátság:, H saép, (tatai szőke 
svrlnlcrnö’.el a beszédtéma.

NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI HOINTÉZET R. X. K0BFORGÖGÉPÉ1N." bÓdaFEST. VL. ABADUUTCA K

Megalakult a Tekeszövetség délmagyarorszúgl 
fiókja. Vasárnap alakult meg a szegedi ipar
testületben a Magyar Tekéző Szövetség dél
magyarországi fiókja. A közgyűlésen nagy 
számban jelentek meg a kuglisport hívei, sokan 
jöttek Békéscsabáról, 
Hódmezővásárhelyről, Szentesről és Csongrádi
ról is. Pártiig Mihály ’ 
után Vécscy Béla dr. . ,
Ivókat, mely után a közgyűlés kimondotta meg
alakulását. A szövetséghez csatlakoztak az ösz- 
szes szegedi csoportok. Ezután elhatározták, 
hogy nagyszabású programot fognak előkészí
teni s megrendezik az alföldi versenyt is. A 
közgyűlést ebéd követte, mely után barátságos 
mérkőzés keretében ütköztek meg a legjobb 
délmagyarorszógi tekézök. A Magyar Tekéző 
Szövetség különben MATESz elmen megindí
totta nívós havi folyóiratát.

Makóról, Kecskemétről,

elnök megnyitó bőszedé 
ismertette az alapszabíi-

Budaposií Sóverseniyek
Zsolca nyerte 

a Gróf Károlyi Gyula 
emlékversenyt

e5ös F,endet vágott a vasárnapiversenyek mezőnyeiben s csak'a program "két 
utolsó sz;’"’71h“” ... " ’
nap nagyobbrészt a realitás” jegyében” folyt íe 
s a kétéves kancák legértékesebb várseovn

- s csuk a program k<t
lámában indult megfelelő mezőny. A 
•ohbrér.zt realitás jegyében folyt le

- « kétéves kancák legértékesebb versenye a 
gróf Károlyi Gyula emlékverseny is a várako- 
ZMUaak meRfelelően Zsolcza győzelmével vég
ződött. Zsolcza könnyen nyert Rhoda ellen, 
'.oupte erősen megkésett a startnál. A nap má- 
s:k értékes szamát a kis mezőny legnagyobb 
autszájdere Mulass nyerte meg s a nagy for
mában lévő Hitch istállónak Példás . között 
újabb sikert Sejbál és Klimscha között a sam- 
pionatusért folyó küzdelemben Sejbál került 
élre, aki ma két győzelmet aratott. Részletes 
eredmény a kővetkező:

I. FUTAM. 1. Pestilány (4) Gosztonyi .2. Bo
nyodalom (2) Szenlgyörgyi. F. m.: Suta, Salva- 
tor. Tót.: 10:58. Bef. 5:103.50. — II. FUTAM.
I. Padua (1%) Esch. 2. Széltoló (2) Balog. 
F. m.t Rozsdás. Pozör, Raisonneur. Tót.: 10:18, 
12. 16. Bef. 5:26.50. — III. FUTAM. 1. Mulass 
(4) Balog. 2. Tammuz (1%) Sajdik. F. m.: 
Sunshine, Divisor. Tol.: 10:64. Bef. 5:109. — 
IV. FUTAM. 1. Zsolcza (1>A) Sejbál, 2. RlmiJ« 
(t’A) Esch. F. m.: Amulet, Toupié, Nadouine. 
Tót.: 10:21, 12. 13. Bef. 5:21. — V. FUTAM. 1. 
Mesebeli (7:10) Gosztonyi. 2. Sira- (tVi) Míiltar. 
F. m.: Doubtful, Sherry. Tót.: 10:48. Bef. 5:13.
— VI. FUTAM. 1. Példás (%) Balog, 2. Pici 
(12) Csaplar. 3. Queenie (5) Esch. F. m.: Pas
cal, Fiamén, Garuda, Bellevue, Corvinus Há
rem. Tót.: 10:28, 18. 38. 20. Bef.: 5:160. — V1T. 
FUTAM. 1. Furcsa (2) Sejbál. 2. üstökös (l’/») 
Klimscha. 3. Napfelkelte (3) Gúlái. F. m.: Pát
ria. Szomjas. Dénes, Rcpris, Százszorszép. 
Tót.: 10:32. 13, 13, 15.

Bécsf lóversenyek
A vasárnapi bécsi versenyek részletes ered

ménye a következő:
1* Valentin, 2.Cheechade (4 Szabó L F. ni.: Kid. Penzacőlá, 

Adelheid. Tót.: 10:19, 11, 17. — II FUTAM 
Lh6C,TelkTCn (4’ Gulyf,S- 2- n,,mb« 12) 
Szabó L. 3. Bonaparte (2%) Valentin. F. m.: 
Rattrapc, Talisinan; Crickoter, Léda. Satvr 
nOt(2.n36T 141 FUTAM. L Pák
II. (2.4) Tuss. 2. Quintessenz (5) Gulyás. 3. 
HÍo7tna5Cpf4) 5ZÍ,ÓRV!- F- n, : Garas. Relno 
Heiodine, Frnu Souvenir. Virgs Regis, Zvlmur- 
bazi. Tót.: 10:31. 17, 27, 23. — IV FUTAM 1 NI«0lM (9:10) Szabó L. F n>.: Avialor, Sim^

~ V' FCTAM. 1. PumM|. 0r"íR slü" . 2vV"Ja í,0) Müle,r- 3- Lel''“'- 
Sn í8> • k m,.í Orl>l»Bton, Grey hop-, in „ ;»Bo«e’L„Ben,!al1’ Hell“nc- sM«r. Tol.: 

« w !-’■ ■ z60- ~ Vr fOTAM. 1. I.ovr.n.
(S.10) Krnusz é. Colon?) (3) y„,. Holtversenv- 
ben. J n>.: Bronveechlatl, Móonós, S. O S 

’í11 ,L Hc|yre <1. >2 — VII. FU
TAM. 1 Solambo (2) Mutter 1T. Szele, 1H (31 
dS.i't.T:; LlBht Frll,’w-

Két hétig nem lesznek versenyek. Az erő
ien fellepett köhögési járvány miatt a Magyar 
Lovaregylet és n Pestvidéki Versenyegylet a 
szeptember 30 lg kiirt versenyeit vlsswvontn. 
A legközelebbi gnloppversenynap szeplmbcr 
30-un lesz. Az elmaradt versenynapokat min- 
den bizonnyal pótolják. _ A „erdőn. kiirt 
bécsi versenyeket csütörtökön futják le.

A szerit Mztfsórl és kiadósért feled:
Dr. ELEK HUGÓ
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