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HÉTFŐI NAPLÓ

Títh István volt huszárszázados, 
az Országos Kaszinó bérlűge kártyás 
tízmilliárdot vesztett s eltűnt afűvárssb^
Első hírek szerint a feljelentések miatt agyonlőtte magát 
Az Országos Kaszinó kitűzte a gyászlobogót, kiderült azonban, hogy 

a pesti éjszaka „Tóth Istije'" él és vidéken buidosik
Saját tudósítónktól.

A kártyázó Budapestnek ismét 
szenzációja van. Eltűnt Budapest
ről a legnagyobb kártyás, a leg
érdekesebb hazárdjátékos, az Or
szágos Kaszinó dúsgazdag vendég
lőse — „Tóth Isti" — akinek neve 
hat év óta a legtöbbet emlegetett 
és legkörülrajongottabb volt a 
kártyaklubokban, mert ő volt a 
szerencsés játékos, aki milliárd okát 
nyert össze.

Aki milliárdokat nyer — az mil- 
liárdokat is veszíthet és „Tóth Isti" 
a dúsgazdag földbirtokos, huszár
kapitány addig nyerte a milliárdo
kat, amíg

két bűnvádi feljelentés érkezett 
ellene a rendőrségre —

és egy különös, színes karrier egy
szerre összeomlott.

Ki az a Tóth Isti*
A neve fogalom. A szerencséje 

tüneményes. A feltűnése Pesten — 
regény. Csupa érdekesség az egész 
ember. Szálas, vállas, nagyszerű 
ember. Huszárkapitányi unifor
misa az Országos Kaszinóban tűnik 
fél először 8—9 éve, amikor Kun- 
szentmiklósról érkezik, édesanyja 
birtokáról, ahol 8000 hold földjük 
van. Nagyon jómodorú, szeretetre
méltó ember, csak kicsiben kártyá
zik és kedvességével, sneidig szere- 
tetreméhóságával kedvence a 
pesti dzsentri társaságnak.

A Gellértben lakott és azokban 
a viharos időkben, amikor a 
Gallért középpontja a magyar 
politikának — Tóth István 
huszárszázados sok egyéni atro
citás, túlkapás és úgynevezett 
„szoros igazoltatás" megakadá- 

lyozója.
Egyszerűen csak Tóth Istinek 

nevezték a sneidig huszárszá
zadost, aki körülbelül négy évvel 
ezelőtt belekerült az elfajuló kár
tyaklubok éjszakai életébe és abból 
az emberből, aki azelőtt csak az 
Országos Kaszinóban játszott sze
repet és hires játékos lett a leghir- 
hedtebb kártyaklubokban is. ö 
volt a „szerencsés Tóth lsti,\ akitől 

valósággal rettegtek, mert a föld
birtokos hihetetlen összegeket nyert.

A „Tóth Isti" szerencselégendája 
egyszerre azonban csődöt mondott. 
És addig nyert milliárdokat, míg 
egy szép napon beállított az Orszá
gos Kaszinó igazgatójához és na
gyon letörve a következő meglepe
téssel állott elő:

— A birtokomra nagyobb köl
csönt vettem fel.

Rengeteget vesztek. Abba
hagyom a kártyát. Rendes pol
gári foglalkozást akarok — ad
játok bérbe nekem az Országos 
Kaszinó éttermét, hogy rendbe

hozhassam magam.
Faggatni kezdték és kiderült, 

hogy
legalább tíz milliárdot vesztett
— mialatt az a hír volt forga
lomban róla, hogy vagyonokat

nyer.

Baj volt a birtokkal is, de a 
sógora, Boronkai Jáncs földbirto
kos, akinek Kunszentmiklós hatá
rában 2800 hold földje van, adott 
800 millió koronát és ezzel a pénz
zel akar új életet és kártyamentes

A felesége gyönyörű fekete asz- 
nyugalmat keresni. Miután az Or
szágos Kaszinó kedves, dédelgetett 
és szeretett tagjáról volt szó,

két hét alatt megkapta az Or
szágos Kaszinó nagyszerűen jö
vedelmező éttermének bérletét 

a kaszinó tagja, Tóth Isti, 
csak éppen az a kikötés volt, hogy 
nem szabad tovább kártyáznia. 
Meg is fogadta ezt és csakhamar 
egy nagyszerű szakembeVrel, a Fő
városi Pavillon bérlőjével, Gráf 
Frigyessel .társult a kaszinó étter
meinek vezetésére. Gráf is körül
belül egy milliárd koronát vijtt be 
az üzletbe ós vállalta az adósságo
kat. Néhány hétig tartott csak a 
nyugodt együttműködés, mert 
Gráf kerülő úton rájött arra, hogy

Tóth Isti nem hagyta ábba a 
kártyát,

hol a Gresliain Clubban, hol a Ro
yalistáknál, vagy az Úri Clubban

tovább játszott és megtörtént, hogy 
az üzlet számára felvett összegeket 
nem fordította üzleti célokra, ha
nem elkártyázta és

800 millió korona olyan tarto
zása van, amelyet Tóth István 

nem jelentett be Gráfnak. Viharos 
és botrányos jelenetek zajlottak le 
a két bérlő között, de Tóth Isti az
zal vetett véget a zavarnak, hogy 
újra komoly Ígéretet tett, hogy 
nem fog tovább játszani, abba
hagyja komolyan a kártyázást és 
csak az üzletnek él. A Semmelweis 
uccai vagyont érő lakását is lekö
tötte biztosítéknak, csakhogy a 
botrány elejét vegye és néhány 
napig tényleg nyugodt és zavar
talan is volt az üzletmenet.

A kártyaszenvedélynek azonban 
nem tudott parancsolni újabb és 
újabb veszteségek valóságos vál
ságba sodorták cégtársát Gráf Fri
gyest, aki erre alaposan átvizsgál
tatta a könyveket az Országos Ka
szinóval való közös megállapodás 
alapján Stolmár bankigazgatóval, 
a MOKTÁR könyvszakértőjével és 
amikor rájött, hogy

rengeteg burkolt és el nem szá
molt adósság van — fizetésre 

szólította fel Tóth Istvánt.
A közös cégben augusztus köze

péig zajlott a mindennapi botrány, 
amikor gyorsan beszüntették az 
üzemet, visszaadták az Országos 
Kaszinó éttermeit a kaszinó igaz
gatóságának és Gráf

bűnvádi feljelentést tett Tóth 
István ellen 'hitelezési csalás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás 

miatt a rendőrségen.

Tóth István a feljelentés után 
feleségével együtt elutazott Buda
pestről és ekkor egész sereg újabb 
bűnvádi feljelentést tettek Tóth 
István ismerősei és hitelezői a dús
gazdag földbirtokosnak ismert hu
szárszázados ellen. Csak Gráf egy
maga

egy milliárd és kétszázmillió 
koronát követel Tóth Istvánon

— a többi hitelezők feljelentései is

legalább másik egymilliárdot köve
telnek.

Dr. <)hl Antal rendőrfogalmazó 
előtt fekszenek a feljelentések, aki 

' a Budapestről eltávozott Tó'th Ist- 
I van kihallgatására a kunszentmik- 
j lósi főszolgabírót kérte fel és ez a 
; kihallgatás meg is történt. Tóth 
István a szerencsétlen üzleti vállal
kozásokkal védekezett és azt állí- 

' tóttá, hogy pusztán csak a rossz 
konjunktúra vitte bele ezekbe a 
tartozásokba. Tiltakozott az ellen, 
hogy öt bünügyileg vonják felelős
ségre, amikor csak polgári per 
tárgya lehet az üzleti tartozásai
nak behajtása.

A feljelentők minden vagyonára 
zárlatot kértek és ekkor jutott a 
hír Pestre, hogy kunszentmiklósi 
birtokain

„Tóth Isti" agyonlőtte magát. 
Négy napig csak erről beszéltek a 
főváros összes éjszakai klubjaiban. 
Az Országos Kaszinó kittízet te a 
gyászlobogót és olyan részvét nyil
vánult meg a „letört" Tóth „Isti" 
tragédiája kapcsán, hogy élete fel
tűnése, kártyacsatái és letörése 
valóságos legendává bővültek is
merősei előadása alapján. Mindenki, 
tudott valami jót mondani Tóth 
Istvánról és öngyilkosságát úgy 
tárgyalták, hogy ez a katasztrófa 
Budapest züllött, kártyázó éjszakái
nak következménye. Voltak, akik 
részleteket is tudtak már öngyil
kosságáról, amikor a hír dr. Buday 
Gyula ügyvédnek Tóth István kép
viselőjének a fülébe jutott, aki 
azonnal leutazott Kunszentmik- 
lósra és

megállapította, hogy az elter
jedt öngyilkossági hírekből egy 
szó sem igaz. „Tóth Isti", akit 
már olyan szeretetteljesen el- 

pareutáltak — él
és csak elutazott, arra az időre, míg 
ügyei teljes tisztázást nyernek és 
a könyvszakértők meg tudják álla
pítani a nyomozással együtt, hogy 
a sok-sok eltűnt milliárdokból, 
„Tóth Isti" vagyonából mit nyelt 
el a kártya és mit vitt magával a 
„rosst gazdasági helyzet".

Sági Pál
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Rákosi Jenő díszes ünneplő 
közönség jelenlétében avatta 

jel a Blaha Lujza-emlék padot 
Balatont üreden

rA Hétfői Napló kiküldött tudósító

Hoffmann Dezső vasárnap délelőtt 
betért a szervitatéri templomba és leg
nagyobb meglepetésére

az egyik mellékoltárnál Imádkozva 
találta halottnak vélt fiát

A következő pillanatban a templom áj- 
tatos közönsége között feltűnést keltő 
jelenet játszódott le. Az elveszettnek 
hitt flu és az apa hangos kiáltással

egymás karjába borultak, 
majd sietve együtt távoztak a templom 
ból. A fiatalember dmoddta édesapjá
nak, hogy valóban öngyilkosságra ké
szült, halála előtt azonban

még egyszer Imádkozni akart
és ezért tért be a templomba. Hoffmann 
Dezső haza vitte a megkerült fiút, aki 
a viszxjntlátás örömében megígérte, 
hogy lemond öngyilkossági szándékáról.

jától.
Balatonfüred, szept. 12.

Díszes ünnepség keretében folyt 
le Balatoufureden a Blaha Lujza- 
padnuk, amelyen nyaranta balaton
füredi idézése alatt hosszasan el
üldögélt Blaha Lujza, emléktáblá
vá] való megjelölése. Az avatási 
ünnepségre a környékbeli fürdők
ből és Budapestről számosán utaz
tak ide. A fővárosból érkező külön
vonat több mint 1500 főnyi közön
séget hozott a díszes ünnepségre, 
amely délelőtt tizenegy órakor a 
Balaton partja mentén fekvő bala
tonfüredi gyógytéreu, verőfényes 
szép időben folyt le. A gondosan 
ápolt nagyszerű színpompában tün
döklő pad körül az ünnepségre ér
kezett előkelőségek sorában ott lát
tuk a vallás- és közoktatásügyi mi
nisztérium képviselőjét, Kupcsay 
Fejlőién dr. miniszteri tanácsost, a 
budapesti Színészszövetség és a fő
városi irodalmi és sajtó testületek 
megbízottaiI, Lutter Ferenc pápai 
kanonok, balatonfüredi plébánost, 
azonkívül valamennyi felekezet egy- 
egy papját, a balatonfüredi gyógy
fürdő vezetőit, Smitt Ferenc egye
temi magántanár igazgató-főorvost 
dr. Demetert György főszolgabírót, 
'Bánó Dezső vezérigazgatót, Brinxay

Aurél, Urhegyi Jenő és Koszto
lányi Imre igazgatókat.

Az emlékpad-avató ünnei.töég első 
szónoka Malati nszky Ferenc, a Ba
latoni Szövetség elnöke üdvözölte 
az egybegyült előkelő közönséget, 
majd a kultuszminisztérium képvi
seletében Kupcsay Felicián ilr. mi
niszteri tanácsos mondott ékosszavú 
beszédet Blaha Lujza felejthetetlen 
művészetéről. Ezután Rákosi Jenő 
emelkedett szólásra, aki Blaha Luj
záról, mint a legszebben kacagó 
örök asszonyról és örök színjísznő- 
ről emlékezett meg. Rákosi Jenő 
emlékbeszédét zúgó éljenstésMil és 
tapssal fogadta azr ünneplő laözön- 
ség, amelyhez most Porzsolt Kál
mán, a Népszínház egykori igaz
gatója, majd pedig Beöthy László 
intézett beszédet. Ezután leleplezték 
az emléktáblát, amely egy egyszerű 
pád támlájába illesztve azt hirdeti, 
hogy Blaha Lujza Magyarország 
felejthetetlen nagyasszonya, a ma
gyar színjátszás büszkesége, azon, a 
pádon töltötte balatonfüredi idő zé
sének idején legkedvesebb óráit.

A Blaha Lujza emlék pad leleple
zése után a meghívott ünneplő kö
zönség a füredi gyógyépület he
lyiségében bankettre gyűlt egybe, 
amely után különvouat szállította 
visspa Budapestre az pdajita^ott

Kerékpáros rendőrök Izgalmas 
hajsza után elfogták Csicseri 
Orosz György ezredes betörölt 

A betörök szőnyegbe csomagolva vitték el 
a lopott értékeket

előkelőségeket.

Veszedelmes leánykeres
kedőket keres a rendőrség 

A letartóztatott Friedrich Erzsébet több egyént 
nevezett meg tettestársakként

Vasárnap a késő esti órákban három 
kerékpáros rendőr a Légszesa uceában 
haladva észrevette, hogy két férfi, halad 
elöltük, akik hatalmas összegöngyölt 
szőnyeget cipelnek.

A rendőröknek gyanús volt a dolog, 
miért is igazolásra szólították fel a 
fiatalembereket é3 kérdezték, mi van a 
szőnyegben! A két férfi ijedten letette 
a szőnyeget a kövezetre, majd

egy óvatlan pillanatban futásnak 
eredlek.

A, rendőrök azonban utánuk eredtek 
és izgalmas hajsza után sikerült a fia
talembereket elfogniok. Ekkor kibontot
ták a szőnyeget és a rendörök csodál
kozva látták, hogy abba

ezüstnemíí, készpénz, képek és egyéb 
apróbb értéktárgyak voltak becso

magolva.
A rendőrök most már látták, hogy jó 
fogást csináltak, mert betörőket fogtak 
el, akiket elő is állítottak a főkapi
tányságra.

A főkapitányságon kiderült-, hogy az 
elfogott fiatalemberek: Szönyi Lajos és 
Víg Béla rovottmultú betörőkkel azo-

nosak. Szönyi elmondotta, hogy Csicseri 
Orosz György huszárezred ősnek a Ba
ross ucca 45. számú ház harmadik eme
letén levő lakásába törtek be. Már na
pok óta figyelték a lakást és azt ta
pasztalták, hogy az ezredes esténként 
nem tartózkodik otthon. A betörők a 
vasárnap estét szemelték ki a betörés 
elkövetésére.

Feltűnés nélkül behatoltak a lakásba, 
ahol felfeszitet^k a szekrényeket, amit 
találtak összeszedtek, egy nagy szmir- 
naszönyegbe becsomagolták és aztán el
illanlak.

Érdekes, hogy Csioserl Orosz ezredes 
lakását előszeretettel keresik fel a be 
törők, mert néhány nappal ezelőtt egy 
jól öltözött nő, míg a szobalány beje
lentette, az előszobából emelt el egy érj 
tékes bundát. A tolvajt mindmáig nem 
sikerült elfogni.

elrabolt tárgyakut a betörőknél, 
hiánytalanul megtalálták és visszavit
ték az ezredes lakására, aki azonban 
még nem tért vissza és így nem is 
tudja, milyen nagy károsodástól men- 
tetto meg a rendőrség ébersége.

Szönyit és Yiget a rendőrség letart 
tóztatla.

Kormánypárti akció indult meg 
az ipari kartellek ellen

A főkapitányságon Vogl József 
rendőrkapitány szombaton letar
tóztatta Friedrich Erzsébet dohány- 
ügyuöknőt. aki leány kereskedő 
üzelmeket folytatott. A letartózta
tásnak érdekes előzményei van
nak, azonkívül ezzel kapcsolatban 
uj irányba terelődött a nyomozás, 
melynek szálai egy valószínűen 

messzeágazó leány kereskedőtár- 
sasiig felé irányulnak.

Vogl József kapitány elé kerüli 
néhány nappal ezelőtt (libula Jó
zsef kalapossegéd, akit azzul vádol
tak. hogy fiatal gyerekJeányokat 
megróni. Cibula beismerte, hogy 
Friedrich Erzsébettel áll összeköt
tetésben és ez a lélekknfár hozta 
össze őt a kiszemelt fiatal leányok
kal. Így jutott el a. nyomozás 
Friedrich Erzsébethez, akit ezután 
letartóztatlak. Khallgatása során a 
leánykereskedő öt esetet beismert, 
azonkívül vallomásában egész sereg 
névről tett említési, úgyhogy a 
rendőrség most tisztázni akarja a

vallomásban említett személyek 
szerepét is. Az eddigi jelekből arra 
következtetnek,hogy Friedrich Er
zsébetnek még több társa is .van és

ügynöke egy messzeágazó
leánykereskedő társaságnak,
amely Budapesten is igyekszik 

áldozatokat felhajtani, 
högy azután a Balkánra juttassa1 a 
szerencsétlen leányojkat.

A rendőrség megfigyelés alá vette 
kedéseket foganatosítottak a nyő- 
mpzás érdekében, mert arra számi
iának. hogy

ennek a leánykereskedő társa
ságnak a működése összefüg
gésben van a fiatal leányoknak 
az utóbbi időben olyan sűrűn 

előforduló eltűnésével.
A rendőrség figyelés alá vette 

mindazokat az embereket, akiknek 
neve Friedrich Erzsébet ügyével 
kapcsolatban szóbakerült és való
színű, hogy a nyomozás rövidesen 
nagyon érdekes adatokat produkál.

Bethlen mlnisxterelnök felszólította Pesthy Pál igazságügy
minisztert a kartelltörvény azonnali elkészítésére

A Szerviták templomában az oltár elölt 
imádkozva megtalálta haiálraszánt életunt 

fiát egy aggódó apa
A főkapitányság éltünési osztályán 

kél nappal ezelőtt bejelentette Hoff- 
mann Dezső fővárosi tisztviselő, hogy 
Albin nevű Ha eltűnt az Erdélyi uoca 
19. számú házban levő lakásáról. Hisz- 
fics Lázár tanácson az eltűnési osztály 
vezetője széleskörű vizsgálatot indított 
a Hoffmann Albin fölkutatására. A fiú 
eltűnése előtt többször említette, hogy 
öngyilkos lesz, mert

szerelmes egy leányba.
aki nem akarja meghallgatni. Másnap

BAMÁJbBEHMAm

nzután levél is érkezett, amelyben be
jelentette, hogy a budai-hegyekbon

főbelövi magát.
A kétségbeesett apa két nap ót a járta a 
várost ég bckóborolta a budai hegyeket, 
hogy ha lehet megakadályozza az ön
gyilkosságban fiát, vagy legalább holt
testét megtalálja. Az eltűnési osztály 
detektív jel lg elkövettek minden lehetőt 
de sehol som találták az eltűnt fiatal
embert, okit azonban ma a véletlen 
visszajuttatott szüleihez.

Politikai ég közgazdasági körökben 
egyaránt sokat beszélnek az utóbbi idő
ben egy kormány akcióról, amely előre
láthatóan nagyobb izgalmakat fog kel
teni mindenfelé, úgyhogy ezzel a kér
déssel a parlament is kénytelen lesz fog
lalkozni. Arról van szó ugyanis, hogy 

a kormánypárti agráriusok, és 
pedig úgy a kisgazdák, mint a 
nagybirtokosok, a legerélyesebh 
harc megindítását határozták el az 

ipari kartelek ellen.
Az ipari kartelek ellen indított kor- 
máttyakciót az érdekeltek azzal magya
rázzák, hogy az utóbbi időben egyre 
több kartel alakul, amelyek veszélyez
tetik a mezőgazdasági tömények meg
fejelő áron való értékesítését, főként az 
export szempontjából. Az akció kezde
ményezői és ébrontartói azt hangoztat
ják, hogy az ipari kartellek nemcsak a 
fogyasztók százezreinek megélhetését 
teszik nehézzé, hanem megdrágítják 
magát a mezőgazdasági termelést is és 
ezzel elenyésznek azoknak a gazdasági 
szerződéseknek az előnyei, amelyeket a 
szomszéd államokkal kötöttünk. Ennek

az ipari kartelek ellen megindított 
akciónak az élén Marschall Ferenc, 
kormánypárti képviselő, a mezőgazda

sági kamara Igazgatója áll.
Ez a kérdés még aa ősz folyamán a 

parlament elé kerül, amennyiben Pesthy 
Pál igazságügy miniszter éppen kor
mánypárti képviselők sürgetésére még 
a nyári szünet előtt elhatározta, hogy 

elkészíti a kartcl-törvényt.
Az agrár képviselők most legutóbb ér
deklődtek is az igazságiigyminiszté- 
riumban az iránt, készül-e a kartoltör- 
vény tervezete, minthogy pedig azt a 
választ kapták, hogy a törvényelőkészl- 
tés kezdetleges stádiumban van.

Marséból Ferenc magához Bethlen 
István gróf miniszterelnökhöz for
dult, akt levelet intézett Pesthy Pál 
igazságügyminiszterhez és felszólí
totta, hogy készítse el a kartel-

| törvény tervezetét és az erre vo-
I natkozó javaslatot mlngyárt a 

nemzetgyűlés összeülése után, ter
jessze a parlament elé.

Pesthy Pál igazságügyniiniszter a levél 
vétele után azonnal átírt Walko Lajos 
kereskedelmi miniszterhez, akinek szak
véleményét kérte ki a megalkotandó 
karteltörvényről. Az ügy tehát jelenleg 
ll'alko Lajos kereskedelmi miniszter 
előtt fékezi , aki Genfböl való haza
érkezése után azonnal elkészítteti j&n- 
tését Pesthy Pál számára, hogy a kar- 
teltörvény még október első felében 
megszövegezhető legyen.

A kartelek működését az ország ke
reskedői is aggodalommal figyelik. A 
kartelek káros működésére a napokban 
világított rá az a szokatlan eset, ami
kor a posztógyárak kertelje egységes 
ajánlatot adott be a fővároshoz. Hu- 
csánszky főjegyző javaslatára a tanács 
elvi álláspontra helyezkedett, vissza
utasította a kartel ajánlatát és az egyeg 
gyárakat külön ajánlat, tételre szólí
totta fel. A főváros döntése általános 
megnyugvást keltett a főváros kereske
dői körében, akik a maguk részéről is

mind erélyesebben követelik a sza
badkereskedelem kifejlődését gáíló 

kartclek mielőbbi megrendszabályozá- 
sát.

ÉRETT NVHGAT4NDIAI BANÁN 
A LEGJORR TÁPLÁLÉK BP. TELEFON: 882-85
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A rendőrség leleplezte, 
hogy a Wolfner bőrgyár 
gyártási titkait ellopatta 

a konkurens cég
A házkutatás során a Vigodny-gyárban megtalálták 

az ellopott recepteket
'Az újpesti Wolfner Gyula 'és Tsa 

iőr-, gépszíj- és hadfelszerelési vál
lalat ügyésze, Fazekas Oszkár dr. 
űéhány nappal ezelőtt megjelent a 
főkapitányságon és egy rendkívül 
bizalmas természetű ügyben tett 
feljelentést. Előadta, hogy a Wolf
ner gyár vezetősége az utóbbi idő
ben arra ' a tapasztalatra jutott, 
aogy a gyár egyes speciális készít
ménye, amelyeknek titka eddig egye
lni a vállalat gyártási, birtokában 
volt, most idegen kézből kerülnek for
galomba. Mivel ezeknek a cikkek
nek az elkészítési módja évtizedek 
óta a gyár kiváltsága volt, bizo
nyosnak látszott, hogy

ismeretlen tettesek eltulajdoní
tották a Wolfner-gyár féltve 
őrzött, évtizedes gyártási titkait 
és valamelyik konkurens válla

latnál értékesítettek.
A bizalmas bejelentés alapján a 

hatalmas Wolfner gyár létérdekébe 
vágó ügybeú a legnagyobb diszkré
cióval indították meg a nyomozást, 
amely csakhamar, meglepő ered
ményt produkált. A főkapitány
ságról detektíveket küldöttek ki 
Újpestre, akik megfigyelés alá vet
ték a Wolfner gyárat és még né
hány szakmabeli vállalatot. Köz
ben a gyár vezetősége házi vizsgá
latot tartott, amely azonban ered
mény nélkül végződött. A detek
tívek munkája azonban már köze
lebb vitte a rejtélyt a megoldás
hoz; Megfigyelés alá vették a Wolf
ner gyár alkalmazottijait és fel
tűnt nekik, hogy Sviderszky Mi
hály elömunkds néhány társával 
együtt kilépett a munkából és az 
újpesti Vigodny, táosek Áron Adolf 
bőrgyárban vállalt állást, ahol va- 
lamenyien jobb pozícióba kerültek. 
Alinál feltűnőbb volt a munkások 
más helyre való szegődése, mert

Sviderszky pontosan ismerte az 
úgynevezett bőrmeszezési és 
telpbőrnehezitési eljárást, amely 
legfontosabb specialitása volt a 

Wolfner-gy árnak
és a jelek szerint éppen ennek az 
eljárásnak ismerete került idegen 
kézre. A detektívek most már a 
Vigodny gyárat kezdték figyelni és 
csakhamar kiderült, hogy

a Vigadny-gyár nagymennyi
ségű olyan árut hozott forga
lomba, amely a Wolfner-gyár 

cserzési és feldolgozási recept
jei szerint készült.

A felfedezésről jelentést tettek a 
főkapitányságon, mire Köves dr. 
vizsgálóbíró elrendelte a házkuta
tást. Tegnap délután rendőri bi
zottság jelent meg a Vigodny gyár 
aranyuccal telepén és ott házkuta
tást tartott. A rendőri bizottság 
átkutatta az íróasztalokat, ahon
nan több recept került elő.

Fazekas Oszkár dr. ezekben fel
ismerte. azokat az ellopott re
cepteket és preparátumokat, 
amelyek a Wolfner-gyár gyár-

Ladik Gusztáv belügyi államtit" 
bár helyettesíti Ripkát a kijelölő 

választmány elnökségében
A fővárosi tiszt újítássad kapcso

latban az elmúlt napokban állan
dóan a kijelölő-választmány
elnöki állásának kérdése ál
lott előtérben. Különböző kombiná
ciók kerültek forgalomba arra vo- 
natkbzólag, hogy Rt fika Ferenc he
lyett, minthogy ő maga is pályázik 
a polgármesteri állásra, ki fogja a 
választás szempontjából igen fon
tos szervnek elnöki tisztét betöl
teni.

A Hétfői Napló munkatársának 
vasár na p délelőtt ebben a kérdés
ben alkalma volt

a bel ügy kormányzat egyik leg- 
illctékesebb tényezőjével

beszélgetést folytatni. Autentikus

„Urak! Tessék kitenni 
a sikkasztott pénzt"
Véres botrány a Kispolgárok klubjában

Vasárnap éjszaka parázs bot
rány játszódott le a Mérleg ucca 2. 
számú házban levő Kispolgárok 
Országos Pártjának kártyaklubjá
ban.

A kái'tyaszobában egész sereg 
vendég ülte körül az'asztalt, mikor 
beállított Virág László hirdetési 
ügynök, aki szemmelláthatóan il-

tási titkai voltak
és amelyek segítségével állítötta 
elő a Vigodny gyár Wolfnerék spe
ciális készítményeit. Átvizsgálták a 
könyveket és megállapították, hogy 
ezek a készítmények azóta kerül
tek forgalomba, mióta Sviderszky 
és társai a gyárba kerültek. Most 
már.

Vigodny is beismerte, hogy
1 Sviderszky az ő felhajtására 
szerezte meg a gyártási recep

teket.
A nagy feltűnést keltő leleplezés 

Jitán
a rendőrség üzemi titok meg
sértése és üzleti vesztegetés 
miatt eljáiást indított Vigodny 
és a három hűtlen munkás 

ellen.
A Wolfner gyár pedig a büntető el 
járástól függetlenül, többmillió ko
ronás kártérítési pert indít a Vi
godny Mosok Áron Adolf bőrgyár 

helyről a következő információt 
kaptuk:

— Formai döntés még nem tör
tént a kijelölő választmány elnöké
nek személyét- illetően. Ebben a 
kérdésben Bethlen István gróf mi
niszterelnök azon a napon fog dön
teni, amelyen Budapesten tartóz
kodása alatt Ripka Ferenc főpol
gármesterrel fog taniácskoeini. Ér
demben azonban máris el intézett
nek tekinthető a kérdés, amennyi
ben

a kijelölő választmány elnöke, 
Ladik Gusztáv államtitkár, a 
belügyminisztérium városi ügy

osztályának vezetője lesz.
A 'döntést szeptember 22-én fogják 
publikálni a hivatalos lapban.

luminált állapotban volt. Virág be
lépése pillanatában hangosan oda
kiáltott az asztalnál ülő játékosok
nak:

— Urak! Tessék kitenni a sik
kasztott pénzt!

A játékosok felhábo fallak a kelle- 
W étien gondolátokat okozó meg
jegyzésre. mire Virág zsidózni kez
dett, majd belekötött az egyik játé- 
kósba, Schöffer Endre kereskedőbe, 
§.ki a játékasztal mellett állt. 
Schöffer tiltakozott az inzultus el
len, mire Virág melléje lépett és

hatalmas ökölcsapást mért az 
orrára.

Az ütés oly erős volt, hogy a gya
nútlan Schtffif.r elszédült és betört 
orral, vérző arccal zuhant egy ka
resszékbe. A. következő pillanatban 
óriási tumultus támadt a. kártya
szobában. A lármára rendőri is ér
kezett, akj Virágot elő akarta állí
tani a főkapitányság szomszédos 
épületébe. Virág egy ideig ellenke
zett, később azonban mégis csal; át
ment a rendőrrel a főkapitány
ságra. A központi ügyeletén kihall
gatás közben Virág László han
gosan

méltatlankodott, hogy a rend
őrségre viszik, holott r.esimi 
egyebet nem csinált csak fel

pofozott egy zsidót.

időközben átjött a főkapitányságra 
Schöffer Endre is és látleletet véte

tett fel a reD’dőrörvossal sérülésé
ről, A főkapitányságon kihallgat* 
fák a klub vezetőségi tagjait is, az
után a tréfás és harcias hirdetési 
ügynököt elbocsájtották, azonban 
testi sértés és botrányokozás miatt 
eljárást indítottak ellene. Schöffer 
Endrét

a kedélyes kártyaparti sérültjét 
a Pajor szanatóriumban vették 

ápolás alá

és megállapították, hogy az ütés 
következtében arccsontja eltört és 
nyolc napon túl gyógyuló sérülő/, 
szenvedett.

xaaatu

Súlyos szratsffitó! 

o margitszigeti 

sportpályán 

Tréning közben diszkosszal 
felkeverték a bírót

Vasárnap délután a margitszigeti 
MAC sportpályán súlyos szeren
csétlenség történt. Egri diszkosz
dobóbajnok trenírozott a pályán s 
a közelében állt Fixl László 28 éves 
magántisztviselő, aki a sporttele
pen a bíró tisztét töltötte be. Egri 
több diszkoszt dobott el, de az 
egyik idő előtt véletlenül kicsú
szott kezéből és

a súlyos vasdarab a közelben 
álló Fixl fejére zuhant.

A szerencsétlen embert elöntötte a 
vér s azonnal összeesett. Gyorsan 
örvöst kerítettek elő, aki sebét ki
mosta s az eszméletlen állapotban 
levő bírót beszállította a Rókus 
kórházba. A szerencsétlenség ügyé
ben kihalgatták a szemtanukat, 
akik egyöntetűen azt vallották, 
a szerencsétlenségért csak Fixlt ter
heli a felelősség, mert nagyon kö
zel tartózkodott a trenírozó disz
koszbajnokhoz.

Én csak a

kávébehozatala

Postacsomagot 5kg*tólkezdue frizs 
és cukor kivételével) vidékre bér* 

mentve szállítunk. Kérjen 
árjegyzéketl

Budapest, IX. Kerület, Dandár ucca 15.

GOODRICH PNEU 
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A főváros tanácsa titokban magánvállalatok 
kezére játszotta a budapesti autóbusz

közlekedést
Eddig öt magánvállalkozó kapott engedélyt a főváros területén 

autobusz-járatok létesítésére

A napokban nagy feltűnést és meg
lepetést keltett a városházán az a hír, 
hogy a kereskedelmi miniszter a fő
város tanácsának megkérdezése nélkül, 
engedélyt adott egy vállalkozónak 
Kőbánya, tehát a főváros területén, 
autóbusz járatok létesítésére, 
házán a miniszter eljárását

A várotj-
M ___ -___ ...... az auto

nómia férőimének bélyegezték, unnál is 
inkább, mert, mint köztudomású, az 
autobuszközlekedés a főváros kizáró
lagos monopóliuma s közgyűlési határo
zat értelmében autóbusz-járatokat csak 
a főváros házi kezelése tarthat fenn.

A városházán nagy kavarodást keltett 
a kőbányai magánautóbusz-júratok mi
niszteri engedélyezése. E kavarodás köz
ben azután szenzációk adatok kerültek 
napvilágra, s

kiderült, hogy az utóbbi hetekben 
egész sereg magánvállalkozás ka
pott engedélyt autobusz-járatok lé

tesítésére.
Ezeket az engedélyeket nem a kereske
delmi miniszter, hanem a legnagyobb 
titokban

a főváros tanácsa adta ki
s még az autóbuszüzem felügyelő
bizottságának és a közlekedési bizott
ságnak véleményét sem kérte ki a 
magánautóbusz-járatok engedélyezése 
előtt.

Az első engedélyt
a Gellért-fürdő igazgatósága kapta, 

amely 2 kisebb autóbuszt helyezett 
forgalomba

az Apponyi tér és a Gellérl-szálló 
közötti

útvonal forgalmának lebonyolítására. Az 
engedély ugyan kimondja, hogy az 
autóbusz csak a szálló és a fürdő ven
dégeit szállíthatja, de az autóbusz 
utasaitól senki sem kérdi meg, hogy ki 
hova megy, s látogatója-e. a (Jeliért - 
fürdőnek vagy a szállónak.

J csillaghegyi strandfürdő igazgató
sága is rendelkezett annyi űzloti ér
zékkel, hogy észrevette, milyen nagy 
kereseti lehetőség kínálkozik, ha a 
Csillaghegy környékét autóbuszforga
lommal összekapcsolja a fővárosául. En
gedélyt is kért és kapott, hogy

a strandfürdő vendégeit saját ke
zelésében közlekedő autóbusz-jára

tokkal a Csillaghegyre szállítsa.
’A hatalmas vörös autóbusz máris köz
lekedik s még az 
szállítja Budára 
ilyenkor bizonyára nem 
tlöbc igyekeznek. Ez 
járut a Berlint térről indul ki és a 
Lajos uccán út közlekedik a Csillag
hegyig.

A múlt héten állították forgalomba 
a negyedik magánkezeléBben közlekedő 
autóbusz-járatot

a Llpót körút és a Margitsziget 
között.

Két hatalmas, szürke autóbusz szál
lítja nz utasokat a Lipót kőrútról a 
Margitszigetre és vissza. Ezekre a já
ratokra

a Margitszigetet bérlő társaság ka
pott engedélyt.

Most szombaton indult meg a leir- 
njabb magánautóbusz-járat a budai ol
dalon. Tanácsi engedély alapján a

éjféli órákban is 
a közönséget, akik 

a strandfür- 
az autóbusz-

SZEPLÖK ELLEN
további mAlfoltok, pBrsenósck ellen

fieoé Montréuílj
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Magpromfeifőraktár: TÖRÖK PATIKA, 
Budapest, VI., Király ucca 12. síim

Postás Betegbiztosító és Segélyező 
Egyesület

indította meg járatait
a Krisztina tértől a Vöröskereszt 

kórházig,
azon az útvonalon, ahol eddig az omni
buszok közlekedtek. Egyelőre két 
autóbusz fogja lebonyolítani a forgal
mat, do 2—3 hét múlva újabb két ko
csit helyeznek üzembe.

Látva, hogy a tanács az autóbusz

Szerdán rendkívüli 
minisztertanács lesz 

Bethlen elnöklésével
A minisztereinek egy-két napig a fővárosban marad, 
hogy a sürgős ügyeket letárgyalja minisztertársaival
Bethlen István gróf miniszter

elnök ezen a héten befejezi nyári 
vakációját és előreláthatóan szer
dán érkezik vissza a fővárosba. Il
letékes helyen, ahova vasárnap 
délelőtt a miniszterelnök hazaérke
zése időpontjáról kérdést intéztünk, 
kijelentették a Hétfői Napló mun
katársának, hogy

In kéről értesítés még nem érke
zett, annyi azonban bizonyos, 
hogy Bethlen István gróf mi
niszterelnök ezen a héten visz- 

szaérkezik Budapestre.
A miniszterelnök környezetében 
úgy informálták a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy a miniszterelnök 
egy-két napig a fővárosban marad, 
hogy az aktuális és sürgős kor
mányzati kérdéseket a reszortmi
niszterekkel letárgyalja. Éppen 
ezért a miniszterelnökség máris kö
zölte a kormány Budapesten tar
tózkodó tagjaival, hogy a héten, 
minden valószínűség szerint

szerdán, a miniszterelnökségi 
palotában Bethlen István gróf 
miniszterelnöknél miniszterközi 

tanácskozás lesz.
A kormány tagjai .Ugyanis az el
múlt héten nem tartottak minisz-

Hűtlenség miatt letartóztatták a kincstári 
autófelepen rekviráló románok vezetőjét 

Azzal védekezik, hogy félrevezette a románokat
Feltűnően érdekes ügy kerül a 

napokban az ügyészség elé. A Bu
dapestet megszálló román csapatok 
kivonulása .után feljelentés érkezett 
a rendőrségre Vislovits István pos
taalkalmazott ellen, aki a kincstári 
autótelepen teljesített szolgálatot. 
A feljelentés szerint Vislovits

elárulta, hogy hová rejtették el 
a postaautókat a rekviráló ro

mánok elől.
.Vislovits román járőrt is vezetett 
az autók állítólagos rejtekhelyére, 
az árulásról azonban tudomást 
szerzett a posta vezetőség ős idejé
ben megfelelő helyre szállították a 
gépkocsikat, úgyhogy a román Őr
járat csak néhány rossz gépalkat
részt talált. A románok kivonulása 
idején Vislovits Lajos is velük 

Pehely paplan Sándor fi. Ferenc 
valódi „Slderdaunen** töltéssel

közlekedés terén feladta a községi keze
lés elvét, a vállalkozók egész tömege 
bitéz rohamot a közlekedési ügyosztály 
ellen, autóbusz-járatok engedélyezéséért. 
A gyártelepek környékéi, az Aréna 
útra, a GyömrŐi útra, a Lóversenytérre 
és még sok más ^útvonalra kérik az 
autóbusz-járatok engedélyezését.

A tanács úgy látszik, érzi, hogy nagy 
hibák és bűnök terhelik az autóbusz
közlekedés fejlesztésének meghiúsulása 
miatt 8 a közönség zúgolódását úgy kí
vánja lecsillapítani, hogy magánválla
latok utján próbál gondoskodni a köz
úti közlekedés kiterjesztéséről. A fő
város érdeke azonban azt követeli, hogy 
minden kczlokedési eszköz községi ke
zelésben működjék. A tanácsnak nem 
állott jogában

az autonómia beleegyezése nélkül, 
titokban,

suba alatt magánvállalkozás kezére ját
szani a budapesti autóbuszközlekedést.

tertanácsot, szükségessé vált te
hát, hogy a folyó ügyeket a minisz
terek együttesen letárgyalják. Mint
hogy pedig Bethlen István gróf mi
niszterelnök ezen a héten a fővá
rosban fog tartózkodni, ezúttal sze
mélyesen fog elnökölni a minisz
tertanácson.

A szerdai rendkívüli miniszter
tanácsot megelőzően Bethlen 
István gróf miniszterelnök 
Ripka Ferenc főpolgármesterrel 
fog tárgyalni a polgármester

választás ügyében.

Teljesen beavatott helyről szer
zett értesülésünk szerint a szerdai 
rendkívüli minisztertanács napi
rendjén a többi között a következő 
folyó ügyek fognak szerepelni: a 
polgármesterválasztás, a városok 
második kölcsöne, a karteltörvény, 
a felsőházi javaslat, a vidéki lakás
forgalom felszabadításának hatá
lyon kívül helyezése stb. •

A miniszterelnök a rendkívüli 
minisztertanács után újra elutazik 
a fővárosból, ahova szeptember 
utolsó napjaiban érkezik ismét 
vissza. Addig a miniszterelnök 
Radváuyon fog vadászni, ahol Ká
rolyi László gróf vendége lesz.

ment és hosszú időn át Erdélyben 
tartózkodott. A feljelentés alapján 
hűtlenség miatt eljárást indítottak 
Vislovits ellen és elrendelték a kö
rözését. Vislovits nemrégiben visz- 
szajött Budapestre, itt felismerték, 
elfogták és beszállították az ügyész
ség fogházába. Most azután védője 
Morjay Sándor dr. jogakadémiai 
tanár beadványban kérte Vislovits 
szabadlábrahelyezését. Altorjáy dr. 
a beadványban kérelme indokolá
sául igen érdekes argumentumokat 
hoz fel. Hivatkozik arra, hogy Vis
lovits nem hűtlenségből vezette a 
románokat, hanem szándékosan 
rossz információkat adott nekik, 
hogy tévútra vezesse őket és ezért, 
mikor a keresett helyén nem talál
ták meg az autókat,

IV., Kammermayer Károly uoca I 
(Központi Városháza épüld) 

a román katonák puskatussal 
véresre verték.

A védő óvadékként tizenöt millió 
koronát és három hold földet ajánl 
fel és azonkívül még egy szokatla
nul érdekes biztosítékot ad. A sza- 
badlábrahelyezést kérő beadvány-! 
hoz csatolta .Vislovits szülőfaluja,

Somogy ród község elöljárósá
gának községi bizonyítványát

arról, hogy Vislovits megbízható 
ember és szabudlábrahelyezése ese
tén a községi takarékpénztár által 
létesítendő autóbuszjárathoz soffői;- 
nek alkalmazzák.

A beadvány most került a vád
tanács elé, amely néhány nap múlva 
dönt majd a hűtlenséggel vádolt 
postaalkalmazott ügyében.

nála

központi ügyeletére 
két fáradt., poros, 
turistaruhás fiatal-

János 
elha-

indulnak.
ozArtvolt és 

készítettek ma
darabon- 

ezer- 
sziikség- 

vándor

A főkapitányság 
ma este beállított 
megviselt külsejű, ~ ____
ember, akik szokatlanul érdekes ügy
ben tettek feljelentést.

A fiatalemberek egyike, Krausz Jenő 
asztalos, a másik Ahrens Alfréd matróz 
volt, mindketten osztrák állampolgá
rok. Ahrens elmondotta, hogy az, alsó
ausztriai lbs, bei Donauban dolgoztak, 
ahol megismerkedtek egy Payták 
nevű repülőgépmechanikussal és 
távozták, hogy hárman

világkörüli útra
Pénzük azonban nem 
levelezőlap-fényképeket 
gukról és ezeket árusították 
ként ötezer koronáért és az így 
zett pénzből fedezték úti 
léteikét. A három világkörüli ......... 
Ausztriából Jugoszlávián keresztül Sze
geden át érkezett Magyarországra. Teg
nap délelőtt Tápióság határában elhú
zódó országúton haludtak, mikor Payták 
János, aki — mivel öt nyelvet beszél — 
vezetője volt a társaságnak, utasította 
két buraiját, hogy menjenek be a fa
luba levelező-lapokat árulni, ő pedig 
megvárja őket a vasútállomáson. Ahrens 
és Krausz be is mentek a faluba, 
Payták pedig, akinél a levotezőlap- 
árusitásból összegyűlt

néhány millió korona volt,
az élelmiszeres csomaggal a pályaudva
ron maradt. A két világkörüli vándor 
elvégezte dolgát a faluban, azután 
visszament a pályaudvarra, azonban 
legnagyobb meglepetésükre,

Paytákot sehol sem találták.
Ahreng és Krausz órákon át keresték 

eltűnt társukat, de nem akadtak reá. A 
két vándor végül is Payták nélkül 
folytatta útját és Budapestre érkezve, 
bejolentottók a titokzatos eltűnést a 
főkapitányságon. A rendőrség) a bejelen
tés alapján megindította a nyomozást 
az eltűnt vllágvándor felkutatására. 
Valószínűnek látszik, hogy az eltűnés 
háttere az, hogy Payták egyszerűen 
megunta a vándorlást, a megőrzés cél
jából rábízott összeggel megugrott és 
visszament Ausztriába-, vagy pedig 
egyedül folytatja tovább útját

LegolcsóbbLegszebb Legjobb

PgP, . » PflP. AS PAP,..
Kárpitosára, vas*, 
ás rázbutorgyára

SaBnyeg, pokróc, Oggőny, Agy- és 
aettsltéritök, gyermekkocsik, nyagszékek, 
leányszoba-, előszoba- és kertibutötök, ernyők 
és sátrak minden kivitelben kaph-tók 
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verekedések nélkül 
rendzavarásról

-— Egész Olaszország Mussolinit 
ünnepli. Á Mussolini ellen elköve
tett sikertelen merénylet újabb jó 
alkalmat ad az olasz fascistáknak 
arra, hogy a Duce mellett demon
strálhassanak. A miniszterelnök 
szerencsés megmenekülése alkalmá
val nemcsak Olaszországban, de a 
gyarmatokon is mindenütt gyűlé
seket, felvonulásokat rendeznek, 
melyeken a Dúcét ünnepük. A tün
tetések úgy látszik ez alkalommal 
kivételesen 
folynak le, mert 
mindeddig nem érkezett hir.

— Rassay Károly hazaérkezett 
külföldi útjáról. Rassay Károly 
négyhetes külföldi útjáról vasár
nap reggel visszaérkezett Buda
pestre. Az Egyesült tíalpárt vezé
rének hazaérkezésével az ellenzék 
erőteljes főváíosi és vidéki agitá- 
ciót indít meg.

— Walko pénteken érkezik haza 
Géniből. Walko Lajos kereske
delmi miniszter, aki, mint ideigle
nes külügyminiszter, a Népszövet
ség ezidei ülésezésén a kormányt 
képviseli, pénteken érkezik vissza 
Budapestre. A külügyminiszter ha
zaérkezése után minisztertanácson 
fog referálni Genfben folytatott 
tárgyalásainak anyagáról és ered
ményéről.

— Miskolcon megkezdődnek a köz- 
épitkezések. A pénzügyminisztérium teg
napi értekezletén, a többi városokéhoz 
hasonló'an, Miskolc város második kül
földi kölcsönösszegét is csökkentette és 
azt dr. Hoboday Sándor kérelmére, 
1,717.000 aranykoronában állapította 
meg. Ez összegből a város megépíti a 
köztemetőt, rendezi a vízszolgáltatást, 
továbbá két iskolát és több kislakást 
építtet. Ezenkívül a még első kölcsön
ből fenmaradt összegből zálogházat ál
lítanak fel.

- Az ellenzék nem állít jelöltet 
Tolnán? A Renczes János kis
gazdaképviselő halálával megüre
sedett tolnai kerületben előrelátha
tóan egyhangú lesz a választás. Az 
ellenzék ugyanis, minthogy a kép
viselők legnagyobb része vidéken 
tartózkodik, mindezideig nem tu
dott megállapodni az ellenzéki je
lölt személyében. Ilyen körülmé
nyek között Kiéin Antal volt kis
gazdapárti főispán lesz a tolnai ke
rület új képviselője.

— A magyar fasiszták. A Szittyák 
Tábora vezetőségének felkérésére kö
zöljük, hogy a Hétfői Naplóban róluk 
irt cikk azon kitételét, hogy a tagok 
nyíltan beszélnek a Tábor titkos poli
tikai munkájúról, olyan egyének infor
mációja alapján irtuk, 
a Tábornak. A cikk, 
mozgalmat Ismertette, 
volt sértő szándékú.

— Fürdés közben _ 
ladt. Vasárnap délelőtt Kiéin Mi
hály és Fürdük Ferenc kárpitos se
gédek a Monostor sziget mellett a 
Dunába fiirödtek. Kiéin körülbelül 
harminc méter távolságba úszott 
be a vízbe, amikor hirtelen segít
ségért kezdett kiabálni és mielőtt 
társa odaúszhatott volna, néhány 
percnyi vergődés Után elmerült. 
Holttestét még nem sikerült ki
fogni.

— Az őszi kutyaklállitást a Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesülete szeptember 
hó 19-én vasárnap fogja megtartani a Tat- 
tersall fedett csarnokában. A kiállítás ke
letében kerül eldöntésre az ..19-6. évi 
Derby**. A kiállítassál kapcsolatban műkó- 
torékverseny rendőrkutyabemutato is

akik nem tagjai 
amely a fasiszta 
egyébként sem

a Dunába fül-

Sikertelen működés után sür
gősen megszüntették az iskola
orvos! intézményt, amelyre a fő
város kilenc milliárdot költött el

A főváros polgármesterének váratlan 
intézkedésével az 
megszüntették az 
ményt, amely

rövid fennállása 
jába került

elmúlt hét. végén 
iskolaorvosi intéz-

alatt 9 milliárd- 
a fővárosnak.

Pontosan egy évvel ezelőtt Végh Já
nos dr. a főváros jelenlegi tiszti főor
vosa nagyhangú nyilatkozatokban be
jelentette, hogy hosszas készülődés után 
megalakította az iskolaorvosi intéz
ményt, ainely a múlt tanév elején meg 
is kezdte

A tiszti
működését.
főorvos 9 milliárd korona 
költséget vett fel 
pénztáránál. Annak nagyré-a főváros .

szét különféld iskolai rendelő intézetek 
berendezésére költötte. 47 iskolaorvost, 
9 szakorvost és 47 iskolanővért szerződ
tetett, akiknek fejenkint liavi 3 millió 
fixflzotést adott. Kikötötte azonban, 
hogy a szerződésük csak egy évre szól.

Az iskolaorvosi intézmény egész év
ben nem produkált semmit, mert

minden szervezés, körültekintés 
nélkül alapították meg 

s a kinevezett iskolaorvosok azt sem 
tudták, hogy mit kell tulajdonképpen 
tenniük. Ép így az iskolanővérek sem.

Közben az orvosok körében város
szerte elterjedt a híre az iskolaorvosi 
intézménynek, ahol minden munka nél
kül havi 3 millió biztos kercsetro lehet 
szert tenni s megindult az orvosok had
járata Végh tisztifőorvoshoz, hogy 
alkalmazza Őket is az intézménynél. A 
főorvosi hivatalban azután egy könyvet 
nyitottak meg, amelybe

beírták a jelentkezők nevelt s pon
tosan odaírták, hogy kit ki pro 

tezsál.
Augusztus 31-én lejárt az eddigi is- . 

kolaorvosok és nővérek egyéves alkui- | az intézményt.

— Továbbra is száraz, meleg idő. 
A Meteorológiai Intézet vasárnapi 
jelentése szerint egyelőre száraz, 
melég idő várható, később zivata
ros időjárás valószínű.

— Tömeges rosszullét Haypál Benő 
lelkészt beiktatásán. Vasárnap délelőtt 
iktatták be üúnepélyes mise keretében 
Haypál Bénő református lelkészt a bu
dai református templomban. Az ünnepi 
alkalommal a hívek szorongásig meg
töltötték a templomot, annyira, hogy 
a nagy melegben és zsúfoltságban tizen
heten rosszul!ettek s összeestek. A ki
vonult mentők részesítették valamcny- 
nyiöket első segélyben.

— Engedély nélkül akartak gyűlésein! • 
az épltömunkások. Az Épltömunkások 
Szakszervezete vasárnap délutánra a 
Szentlélek tét 4. sz. alatti Népház helyi
ségében gyűlést hirdetett A kitűzött 
időben többszáz főnyi munkás jelent 
meg a Népházban, de mire a gyűlést 
meg akarták nyitni, rendőrök léptek be 
a torembö s a kiküldött rendőrtiszt kö
zölte a gyűlés elnökével, hogy a gyű
lést nem engedi megtartani, mert arra 
nincs engédély. A munkások a felszólí
tás nyomán rendben eltávoztak.

— öslzcMtok. Miiller Jakabnó 49 éves ház
tartásbeli ftssíony n Gyümről ut 128, — Illés 
Jolán 27 éves háztartásbeli alkalmazott a 
Vny Adrim ucca 4. — Kovács Gyulán® a 
Margit llldou, — Herschaft Irigyesnó az 
Üllői út 53, — Nagy Jánosnó a punaparti 
piacon, — Kuli János 22 éves kovácssegéd 
llernád Uöca 19, - Lipics Zoltánná színész
nő BóRsa ueea 4» stóinu ház előtt, — Butta 
Károly 56 éves I magántisztviselő a sorok
sári villamos végállomásánál hirtelen rosz- 
szullett és összeesett. A mentők valameny- 
nyliíket a Rókus kórházba szállították.

maztatúsi ideje s miután előzőleg senki 
sem szólt hekik arról, hogy nem hosz- 
szabbítják meg szerződésüket nyugodtan 
várták szeptember elsején a fizetésüket. 
A fizetésük kiutalása helyett azonban 
legnagyobb meglepetésükre a tisztifő- 
orvos kijelentette előttük, hogy szep
tember elsejével bizonytalan időre meg
szűnik az iskolaorvosi intézmény műkö
dése s miután a jelenlegi alkalmazottak 
szerződtetése amúgy is lejárt szeptem
berre már nem utal ki a főváros fize
tést.

Ennek az érdekes és váratlan fordu
latnak előzménye a- következő:

Végh János tisztifőorvos megjelent a 
polgármestor előtt s bejelentette, hogy 
augusztus 31-én az eddig működött is
kolaorvosok és iskolanővérek szerződése 
lejár s miután nagyon sok az újabb 
pályázó, akiket különféle befolyásos 
Személyiségek protezsáluak, ki akarja 
cserélni az eddig működött orvosokat 
és nővéreket s helyükbe a protekcióso
kat kívánja alkalmazni. Bejelentette 
egyúttal azt is, hogy tekintve a pályá
zók rendkívül nagy számát nemcsak 
iskola, hanem ovodaorvosokat és nővé
reket is akar szerződtetni.

A polgármester végighallgatta a 
tiszti főorvos előterjesztését, majd kije
lentette, hogy azt 
ellenben

az Iskolaorvost 
sét szeptember

és az alkalmazottak szeptemberi esedé
kes fizetését már ki sem utaltatja.

Illetékes helyen úgy informálták tu
dósítónkat, hogy a tanács az iskola
orvosi intézmény csődjét látva elhatá
rozta, hogy a cél nélkül minden szerve
zés hiányában működő intézményre nem 
hajlandó ez évben újabb 9 milliárdot 
áldozni, hanem megvárja a tisztújítás 
lefolytatását s az új tiszti főorvos elő
terjesztése alapján szervezi meg újból 

nem veszi tudomásul

intézmény miiködé-
1-étől felfüggeszti

— Szerencsétlenül járt futbal
lista. Vedres Ferenc 24 éves épí
tésvezető, a 33 FC sportklub tagja, 
vasárnap a BEAC-pályán játszott 
csapatával. Játék közben elesett 
s bal kulcsesontját eltörte. A men
tők a Rókusba szállították.

— Békéscsabán leleplezték nagyatádi 
Szabó István arcképét. Vasárnap dél
előtt leplezték lo Békéscsabán a kis
gazdaegylet dísztermében nagyatádi 
Szabó István arcképét. Az üunepségen 
részt vettek többek között Mayer János 
földnűvelésügyi miniszter, továbbá 
Neubauer Ferenc államtitkár, Lukács 
György Csontos Imre, Bogulya Pál, 
Zeöke Autal és HegyeSsy Károly nem
zetgyűlési képviselők is. Dlcmporsky 
Károly elnöki megnyitója után Mayer 
János földmivelésügyi miniszter tar- 

‘ tott emlékbeszédet nagyatádi Szabó Ist
vánról és hangsúlyozta, hogy az ő 

' példáját kell követnünk, az ő szellemé
ben kell eljárnunk. Ezután a dlszgyiilés 
táviratilag üdvözölte Bethlen István 
gróf miniszterelnököt.

Baleset niunkaközben. Krausz Rezső 27 
éves szerelő a Vilma királynő út 10. számú ■ 
házban kazánszerelés! munka közben hét 
méter magasságból leesett és súlyos seriilé- : 
sokét szenvedett. A szerencsétlen embert a 
mentők a Rókus kórházba szállították.

•— Egy hároméves kislányt elgázolt 
egy kocsi. A Drasche-félo téglagyár
ban az udvaron játszadozó Fischer 
Anna 3 éves kislányt elgázolt egy tég
lával megrakott teherkocsi. A kislányt 
a mentők a Rókus-kórházba szállították.

— Hajójárat beszüntetés. Az Első Duna- 
gőzhajózási Társaság a Passau-Linz-Wien 
Közötti Hzemélyhajójárntokat a folyó évben 
a következőképpen szünteti bo: Személy 
hajó Passau—Linz között: utolsó menet 
mindkét irányban f. hó 12-én. Gyorshajo 
Wien—-Linz között: utolsó monet Wienbul 
f. hó 13-áu, Linzből f. hó 14-on. Személy
haló Wien—Linz között: utolsó menet Wien- 
bői f. hó 24-ón, Linzből f. hó 26-án. Hélyi- 
hnjó Melk- -Krems között: utolsó menet 
mindkét irányban f. hó 26-án. A Linz—En- 
gelhartszell között: szcinélyhajójóratok En- 
golhartszellből f. hó 21-től és Linzből f. ho 
22-től további Intézkedésig mindkét irány
ban. az őszi menetrend szerint hetenként 
három járatban közlekednek. A Wien alatti 
szomólynajójúratok és pedig a Wien-—Bra- 
tislaya - Budapest Beograd — Lom— 
Rtifese-Giurgíu közötti expresszhajófurga- 
lom a a Budapest—Wien közötti postaim io- 
forgalom, a Budapest- Mohács és a Buda
pest —Dünaföldvár közötti helyihajótorga- 
loin az eddigi menetrend szerint továbbra 
is feutrirtntik.

— A salgótarjáni bányászok vas 
sárnap kimondották, hogy gazda
ságilag különválnak a központtól, 
de szociáldemokraták maradnak. 
A salgótarjáni bányamunkások 
már hónapok óta foglalkoznak az
zal a gondolattal, hogy tekintettel 
azokra a súlyos nehézségekre, ame
lyekkel a megélhetésért vívott küz
delemben meg kell birkózniok, — 
önálló gazdasági szervezetbe tömör 
rülnek. Ez a terv most megválói 
sült, amennyiben tegnap elvben ki
mondották, hogy elvben megalakít
ják a salgótarjáni bányamunkások 
gazdasági egyesületét. A formai 
megalakulás vasárnap délután zaj
lott le Salgótarjánban. Az új ala
kulás előkészületeit jobboldali kö
rökben úgy magyarázták, hogy a 
salgótarjáni bányamunkások az ön
álló egyesület megalakítása követ
keztében kilépnek a szociáldemo
kratapártból. Ilyen irányban jól 

I ismert helyről megkísérelték a ve
zetőkre hatékony befolyást gyako
rolni, de eredmény nélkül. A salgó
tarjániak vezetősége vasárnap, a 
formai megalakulás során szüksé
gesnek tartotta a leghatározottab
ban leszögezni, hogy az egyesület 
gazdasági ügyeit önállóan és a 
központtól függetlenül intézi ugyan. 
de a bányamunkások kivétel nélkül 
tagjai maradnak a szociáldcmokra- 
tapártnak.

I — Leugrott a harmadik emeletről 
egy szívbajos urllány. Vasárnap dél
előtt a Baross ucca 129. számú ház har
madik emeletéről levetette magát Swn 
Katalin 25 éves uriláhy s összeroncsolt 
tagokkal terült el a kövezeten. Sun 
Kataliu dúsgazdag paksi földbirtokos 

■ szülők gyermeke. Szülei a kommiin 
, alatt elvesztették minden vagyonukat 
• Szamuclly Tibor mindenüket elrekvi- 

rálta. Amikor a terrorfiúk az emlékeze
tes akasztásokat végrehajtották, a fia
tal leány szívbajt kapott s állapota 
mindinkább rosszabbodott. Nemrégen a 
család felköltözött Budapestre, itt a 
leány bátyja a Barossuccai házban fü- 
szertizletet nyitott s abból tengetto éle
tét az egész csa’ád. Sun Katalin vasár
nap délelőtt eltávozott földszinti laká
sukból azzal, hogy miugyárt visszajön. 
Felment a III. emeletre a onnan leve
tette magát az udvarra. Családja szerint 
valószínűleg szívbaj rohamában követ
hette el végzetes tettét. A mentők be
szállították a Rókus kórházba, ahol 
megállapították, hogy koponya- ég ge
rinctörést és súlyos belső sérüléseket 
szenvedett. Felépüléséhez niucg remény.

Magyar Légiforgalmi 
Részráyiársaság

Budapest VII. Erzsébet körút 9 
(Hew-York palota)

TELEFÓN: JÓZSEF 83-37 SZÁM

Szeptember hó 1-től

ŐSZI MENETREND:
ind. 7.00 I4.001 Budapest f ind. I0.4516.45 
érk. 8.45I5.45r Wien | érk. 9.0015.00
Az autó a New-York palotától 6.20 és

13.20 órakor indul
Jegyváltás, felvilágosítás az igazga
tóságnál Ó3 az összes menetjegy

irodákban

Budapest, V., Vilmos császár út 45. sz.

Alapítva: 1906. évben.

Készpénzét Kihelyezzük 
első helyi jelzálogbiztositek mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyanezeken 
kockázatmentesen s legjöved Imezöbben gvu- 

möicsőztetiük. Törlesztései és kamatozó 
jelzálogkölcsönöket folyósítunk me

zőgazdasági fődbirlokokra, bér
ig családi hazakra.

Pénztári órák: 9-től 5-lg
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A prerik roman
tikus hősének, 

Tóm Mixnek leg
újabb kalandja 

a Cowboy rendőr 
Két Fox szuperfilm 

az Ufa új műsorában 
Csütörtökig a nagysikerű Pária 
éjjel* ‘ és ax „Orgyilkos*1 - Haimay 

Tibor és Kegievlch Marietta 
minden műsorban táncol

Tóm Mix texasi prearik legendás hőse 
uralja e héten az UFA Filmszínház 
vásznát. A legújabb Tóm Mii- kaland 
címe:

MOZI
Bestiális gyermekgyilkosságok 
sorozata tartotta izgalomban 

Kanadát

• A berlini Phöbus szerződtette 
Gaál Franciska alteregóját. Eggyel 
megszaporodott a külföldi magyar 
filmstarok száma, mert a berlini 
Phöbus film két filmfőszerepére le
szerződtette Kerékgyártó Olgát, a 
Royal Orfeum tagját. A fiatal mű
vésznő. aki tavaly a Reuaissance 
Színház tagja volt, feltűnően ha
sonlít Gaál Franciskára.

Nagymező uccp
22-24

A rejtélyt egy farkaskutya oldotta meg
Az utóbbi időkben É^zak-Kanadát 

rettenetes bűntény tartotta izgalomban. 
A farmokról úgyszólván naponta tűn
tek el nyomtalanul gyermekek. A lég 
szorgosabb kutatás és nyomozás sem 
vezetett semmi eredményre. A bűn
tények megmagyarázhatatlanul ismét
lődtek, és néhány hét elteltével úgy
szólván minden család siratta egy-egy 
gyermeket. A titokzatosság és a ho 
mály. ami ezeket a bestiális bünténye-

Cowboy-rendör,
amely . változatos idegfeszitö 
nye ellenére is egy szerelem 
nyolódik. Tóni Mix. a texasi - ...___ _
szerelmet Eleanorba, aki azonban meg- bet fedte, már néhány farmert arra 
feledkezve első szerelméről Tómról egy bírt, hogy otthagyja nehéz munkán 
.illan nevű úrnak ígéri kezét. Tóm, aki szerzett birtokát és' kivándoroljon Ka- 
eddig vem merte bevallani a szerelmet, j nadúbúl. Now-Yorkból a leghíresebb

1 ’• detegtivek és titkosrendőrök utaztak el
Kanadába, de eredménytelen volt min
den igyekezetük.

cselekmé- 
körül bo- 

Don Juan

most kiüríti a szívéi Eleanor előtt, aki 
rájön arra, hogy mindig Tomol szerelte 
A vőlegény észre veszi Eleanor szerel
mének pálfordítlását minden erejével 
igyekszik távoltartani Tornát Eleanor- 
tól. Itt kezdődik a kalandok, műlovag
lások és artista mutatványoknak hosz- 
f,zú sora, amely meglepő változatossá
gaival is lebilincseli a nézőt. Pompás 
tájak, remek távlatú mozgó fotográfiák 
elevenítik meg előttünk a prerik életét, 
amelynek ezt az epizódját hangulatos 
és megnyugtató befejezéssel: látták el a 
scenórium írói.

Az UFA e heti, nagy műsorának má
sik nagy attrakciója szintén Fox super- 
film,

„Hamlsgyöngy, igaz könny**
a címe. Komoly társadalmi problémái 
tárgyal.

A csütörtöki premierig nagy sikerű 
‘műsorát; Cecil B. de Millc világfilmjét 
a „Paris éjjel“-t és az „Orgyilkos,, cimii 
Jack Pickford képet játsza az UFA. 
Csütörtökig minden műsorban láncol 
Halmay Tibor és Kegievlch Marietta.

A gyermekek sorozatos eltűnése 
folytatódott és az eltűnt gyermekek 
holttestére sem tudtak ráakadni.

Ekkor az egyik titkosrendőrnek eszébe 
jutott, hogy a bűnügyi nyomozás 
szolgálatába kellene állítani Bin-Tiv- 
TÍmí, a hires filmszínész-farkaskutyát, 
aki talán nagyszerű szimatjával 
nyomra tudná vezetni a nyomozó ható- I

Ságokat.
A newyorki titkosrendőrség 

keresést intézett a Warner Bros 
gyárhoz, amelynek kötelékébo tartozik
Bin-Tin-Tin és « híres kutya kiadását 
kérte, a TVarner Bros-gyár csak

egymillió dollár biztosítás ellené, 
ben volt hajlandó kölcsönadni a 

farkaskutyát.
A kanadai farmerek toljesitették ezt a 
feltételt és megkötötték a hatalmas 
biztosítást. A farkaskutyát levitték a 
kanadai farmokra és egy Bartsch nevű 
nyomozó mellé adták. A kutya, mintha 
megértette volna, mi függ tőle, éjjel
nappal járta a mezőket. Harmadnapra 
megfogta és izgalmas küzködés után le
győzte a bestiáJis gonosztevőt. — egy 
saskeselyü képében. A kutyát természe
tesen diadalmenetben szállították vissza 
Hollyvoodba. 3

Ez a bűntény, amely egész Amerikát 
foglalkoztatta, adta meg az ötletet a 
Warner Bros-gyár legújabb filmjéhez, 

éjféli látogatóhoz, amelyet az 
Omnia és a Palócé mutatunk be ezen 
a héten.

miliK | 
szeptember

15“

Az erdészleány
a Corvin-Szlnház jövöhetl szenzációja

legjobb és legvidámabb szerepében

Rnyal í-
Bpollo |.

A KIS KADÉT
Regényes szerelmi komédia 8 felvonásban 

FS.terepiö: Ríitwn NovarrA

A rivalda ratabtli
Kép az amerikai színházi világ életéből 

ö felvonásban
Főszereplők- Saüy O'Nell, 

Constance BenneSS

OütarWKtai: S0

A világsikerű
Jarno-darab főszerepében

Harry Liedtke,
mint József császár

Harry Liedtke fenomenális új ala

kítása felülmúlja minden eddigi

filmszerepét. A cselekmény

Wien drága kedélyességét, a

Alt

Wie-

Ez a hatalmas

a teljes műsort

műsorban a mai

tott Buster és

attrakció csaknem

betölti. A kísérő

viharos sikert ara-

a csodakutya uj

Csütörtökig:

nerwald romantikáját hozza 

grandiózus feldolgozásban.

elénk slágerburleszkje és Sicc legújabb

kalandja.

Frau. Pick 
in Jludienz

FMOSÍ
OperettszlDházban
SCHILDKRAUT

A pompás Pola Negrl-filfe: 

A fekete markéza felvonás 
Hercegnő én bohóc 9 felvonóban

li::
::

* Vegyié meg A Hét jövő heti számát! 
Szerdán esto kétezer koronáért min- 
denüt kapható. Szenzációban érdekes 
képek, riportok, őszinte kritikák a hét 
színházi bemutatóiról. Várnai István 
hetilapja eseménye az újságírásnak.

||

Hirály Színház

ii
::
::
:: ::

!i
:: 
::
:: :: 
:: :: 
::
:: ::

••
ii

ahjhhh h maris
Háry Fhtlbln

csodálatos kettős 
alakítása a

CORVIN
„28“ fitt!)

(Művész-film)
A legbrílliánsabb 

bohózat
Georg Sidney

Amerika kómikus-
királyának fellépt.

címszerepében 
(Cosmos-lilm

PfllflCE

SÁPITÓL, KAMARA, 
OMHiA, TIVOLI

Fél 6, fél 8 ős fél 10 Fél 6, fél 8 és fél 10

Ezenkívül:

Forróvér 
(Gaumont-film) 

Egy színésznő és egv 
szer, ifjú regénye 71. 
Fütty Lyaés Angelo F. 

felléptével
Szeptember 24-én, pénteken, 7Vs órakor először

Kálmán Imre
világhírű operettje

D tirkuszherceanö
Az évad legnagyobb eseménye

Jegy) holnaptól kezdve váltható

ii
::
:: 
:: 
:: 
:: 
::

ELŐADÁSOK
a KAMARÁBAN fél 5, negyed 7, 8 és 10 érakor 
az (TMMÁBAN negyed 5, rt, háromnegyed 8, 

lél 10
a CAPJTOLBAN ö, 7, 0
a TIVOLIBAN fél 6, fél 8, fél 10
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TISZTÜJiTÁS VOLT A 
HÉTEN a Színészszövet
ségben. Megválasztották 
az új vezetőséget, amely 
valóban új. Érdekes, hogy

ö "közgyűlésen, de Utána sem hang
zott egy szó sem a régi vezetötagok 
jelölése mellett. Törzs Jenő, Kiss 
Ferenc, Sarkadi stb., akik a közel
múltban díszes oszlopai voltak a 
színészek társadalmának, most nem
hogy a jelölésig nem jutottak el, 
hanem egyetlen egy hangocska sem 
védte őket, mikor arról volt szó, 
ki dolgozott és ki nem?! Hát ez az! 
Nem elég tisztséget vállalni, a tiszt
ségnek meg is kell felelni, ha nem 
másképpen, de úgy, hogy illik meg
jelenni a fontos tárgyalásokon, A 
színészek egyetemes érdekei forog
nak kockán és ha. nem is harccal, 
de á becses megjelenéssel kell de
monstrálnia azt, hogy Kiss Ferenc 

is a színészekhez tartoznak.
Istenem, senki sem tudja, 

mit hoz a holnap!
AZ AKACFAVIRÁGNAK -a 
Városi Színház Mikszáth— 
Fráter darabjának bemutató 
előadása igazolta a fiatalokat, 
ód ázt a sokat hangoztatott 

igazságot, hogy egy darab sikeréhez 
nem feltétlenül neves fitár, hanem csak 
jó színész szükséges. A fiatal galéria 
élén Kőszeghy Teréz sokoldalú talen
tuma érvényesült a főszerepben. Igen 
tehetséges táncoskomikus, a tavaly ok 
nélkül elhanyagolt Érczkövy László, 
Varga Imre erős és érces tenorja szí
nészi képessége meglepetést keltett. 
Egészon új ezen a színpadon Lészay 
Kató, aki pompásun és tehetségesen 
illeszkedett a daljáték együttesébe. Ká
bák Győző remek figurát formált. — A 
Belvárosi Színház is új darabot 
a héten. Savoir vígjátékot, amit 
Jenő „Amit a rtő akar" címen 
zott át magyarra. Savoir és 
mellé szerzőknek sorakoznak 
Margit és Kertész Dezső, akik sok szí
nészi ötlettel gazdagították a szellemes 
vígjátékot. Turay Idát viszont kár volt 
az egyéniségével és szerepkörével hom
lokegyenest ellenkező figurába kényszo-

hozott 
Holtai 
dolgo- 
Heltai 
Makai

színház

Nem üzlet a Biller-konzorcnvm“
— mondta a Fővárosi Operett színház 

pesti helytartója
Intim részletek az Operettszínház bérleti tárgyalásaiból

'A Fővárosi Operettszínház kér
dése, amely erősen foglalkoztatja a 
közvéleményt és éppen ezért a fan- 
tasztikusnál-fautasztikusabb kom
binációkra ad alkalmat, még min
dig nem nyert megoldást. Békeffy 
Lászlónak e héten felmerült és 
másfélmilliárdos állami kölcsönnel 
megvalósítandó színházbérleti terve 
ellen máris megmozdultak a szín
igazgatók, akik azt hiszik, hogy

Béfieffyvel kurzusszinházat és 
államilag támogatott konkuren

ciát kapnának a nyakukba.
Lázár Ödön és Sebestyén Géza igaz
gatók, akiknek opciójuk van az 
Operettszínházra, máris tiltakozá
sukat fejezték ki az Operettszínház 
amerikai gazdájának pesti képvi
selője előtt. De ezeknél sokkal el
keseredettebben beszélnek az ope
rettszínházi dolgokról azok, akik 
már

minden anyagi és erkölcsi esz
közzel rendelkeztek ahhoz, hogy 
egy

mpndotta el a. tárgyalások meg
hiúsulásáról:

— Bús Fekete-Kulinyi darabjára 
a „Kiss és Klein“-re konzorcium 
alakult, amelyben Biller Irén, Rát- 
kay, Bús, Kulinyi és még egy-két 
színész veit részt. Ezek bérleti 
ajánlatot tettek az Operettszínház
nak. Megjegyzem, minden anyagi 
garancia megvolt arra, hogy a da
rabot biztosan és előrelátható si
kerrel előadhassunk, sőt Biller az 
egész évben még esedékes operett
színházi fizetését is lekötötte volna, 
mégis egyes urak machinációja 
folytán meghiúsult minden tár
gyalásunk. Nem voltunk szimpá- 
tikúsak egyeseknek, vagy pedig 
Fetijákék üzleti sanszait rontottuk 
volna le. Az Operettszínház pesti 
helytartója azzal utasított el ben
nünket legutoljára:

— Hagyjanak fel ezzel a tervvel, 
Nem akarom, hogy a pénzüket el
veszítsék. Nem üzlet a Biller kon
zorcium ...

időre bérbe vegyék az Ope
rettszínházat,

bérleti szerződést "csak azér.t 
sikerült elnyerniük, mert a

de a 
nem 
vállalkozók közül egyesek nem vol
tak elég szimpátikusak a bérbeadó 
előtt.

Informátorunk a következőket

úgylátszik, üzlet lehozni 
állásnélküli színészeit, 

nagy színészeknek tart- 
Pallenbefget,

Viszont, 
a külföld 
Mi .ugya.il 
juk Werbezir kéket,
Woissit, de nem olyan nagyoknak; 
hogy okvotetleniil csak ők .vihes
sék el a színházi kultúrára vágyó 
magyar közönség pénzét!

A CIRKUSZPRINCESSZIN 
már készen áll a Király Szín
házban. akár ma este is meg
tarthatnák a premiert. A be
mutató elhalasztásának egyet

len oka, hogy Kálmán Imre nem en
gedi a nyári melegben olőadatni ope
rettjét, amitől szezónslkert vár. — A 
Vígszínház még a Mikszáth-darab pre
mierje előtt áll, de már ezzel párhuza
mosan megkezdte az előkészületeket a 
következő újdonságai bemutatására. A 
„Noszti fiú esete" után francia vígjáték 
következik Gombaszögi Frldával a fő
szerepben azután jön otfak az idol 
Szenes dnrab, ami olyan esemény a 
színháznál, mint annak idején a Molnár 
Ferenc darabok voltak. Miilen idők, 
miilen időkl I!

A RÉGI APOLLÓ néhány 
tagja, Sólyom Janka, Ha
rasztiig Miéi, Posner Magda, 
akikhez Bérczy Géza és Ker- 
pely Jenő gordonkaművész

csatlakozik vidéki turnéra indulnak. A 
hét végén Szombathelyen majd Győrött 
kezdik meg vendégszereplésüket.

A VÁROSI SZÍNHÁZ 
Mikszáth darabjának fő
próbáján még egy valódi 
tehén is szerepet játszott. 
A színház igazgatóságán

tehenet illetlen viselkedése miatt 
kénytelen volt a többi előadásokról 
kizárni.

0

Tele van a város
az

akAsfavirAb 
ó rIA s 1 sikerével 

Hlkntth Mimin—Fráter börántl 
<t a I n s j A t é k a

<•><!>
Minden este a

Városi Színházban

Nagy premier 
a Vígszínházban

A Noszty fiú esete 
Tóth Marival

Á Noszti fiú esete Tóth Marival szom* 
háti bemutatóját mint a tízezón első 
nagy irodalmi és művészi eseményét 
várja az egész Budapest. Mikszáth— 
Har sunyi vígjáték nagyszerű szerepei 
csupa kitűnő alakításra nyújtanak mó
dot. A legkedveltebb és legkiválóbb mű
vészek és művésznők játsszák ezeket, a 
szerepeket. A bemutatótól kezdve az 
előadások már fél nyolc órakor kezdőd
nek.

SimonyiMária visszavonnia színpadtól
Nem szerződöm sehová, de talán egyes szerepeket váííaíok — 

mondja Simonyi Mária
Művész körökben mindinkább kolpor- 

tálják azt a hírt, hogy Simonyi Mária 
a Belvárosi Színház hősnője Móricz 
Zsigmond fiatal hitvese végleg vissza
vonul a színpadtól. Simonyi Mária ed
dig tényleg egy színházhoz sem szerző
dött lo és minden színigazgató szerző
dési ajánlatát mereven elutasította. 
Éppen ezért Bárdos Arthur a Belvárosi 
Színház igazgatója is Simonyi MáMa 
nélkül készítette el színházának műsor
tervezetét, sőt helyette Makai Margitot 
szerződtette le. Simonyi Mária távozása 
aki nobilis művészetével sokáig dísze 
volt a magyar színjátszásnak alig pó
tolható, nagy veszteséget jelent. Éppen

• Rózsahegyi Kálmán, a Nemzett 
Színház örökös tagja 15 év óta fennálló 
szinésziskohijában. megkezdődtek a be- 
yatások az előkészítő tanfolyamra, Dok
tor János az Országos Kamaraszínház 
v. főrendezőjének vezetésével. Az iskola 
tananyaga az idei tanévben az operett, 
ének és tánc tanítását is felöleli, Palo
tai Tibor a Magyar és A'ndráesyuti 
színházak kiváló táncrendezőjének köz
reműködésével. Beiratkozások naponta 
d. u. 3—6 óráig. Népszínház ucca 22. 
Telefón József 31—05.

• A Workbczirk-vepdégjáték nagy sikere.
A legnagyobb német kómlka a Fővárosi 
Operettszlnházban. .....................

Zsúfolt házak, zajos sikerek kísérik' Or
sója ’ 1 1 1 > -■—
lését.

lép fel .. .....
kómlka, akiről most már igazán meg lehet 
állapítani, hogy

Budapest kedvence.
A. nagysikerű vendégszereplés műsora a 

követ közéképpen alakul:
Hétfő, csütörtök, szombat és jövő va-. 

sál-nap:
Frau Plek In Audlenz.

Kedd és péntek:
Epstclns Wltwe.

Szerda és jövő vasárnap délután:
Hilda Pessl In Vénedig.

• Sikerműsor. A Vígszínház jövő heti mű
sora igy alakul:

Hétfő, szerda:
A szókimondó

Kedd, csütörtök: 
Az. alvó

Szombat és vasárnap -------
A Noszty fin esete Tóth Marival. 

Vasárnap délután a 
színre.
• A Belvárosi Színház heti. > 

Hétfő: Darásófészok. Kedd, szerda: 
nő akar. Csütörtök: Darázsfészek, 
szombat: Amit a nő akar. Kezdetük 
órakor. Vasárnap délután: 
tm órakor). Este: Amit a nő 
dele este 8 órakor.

Werbözirk budapesti vendégszerep-

Parádés szerepben 
minden este a legnagyobb német

.ssíony.áff.

férj.
este:„Seybold" kerül

.műsora: 
Amit a 
Péntek, 

...^...k osto 8 
Dn rá zsf őszek 
akar. Kez-

ezért felkerestük Simonyi Máriát, aki 
a következőkben felelt kérdésünkre:

— A hír igaz. Visszavonulok a szín
padtól. Hogy ez az elhatározás, csak ab
ból ered, hogy szeretnék végre boldog 
privát" asszony lenni, szeretnék nyu

godtan és boldogan élni férjem mellett 
— azt nem tudom. Tény az, hogy egye
lőre csak boldog akarok lenni és bol
dogságomat nem engedem színházi gon
dokkal zavarni. Lehet, hogy később 
egyes szerepre elmegyek újra színházat 
játszani. Lehet — teszi hozzá gondol
kozva — és azért mégis csak . . . szí
nésznő vagyok....

Jókedv, humor és derű jellemzi a

ROYAL ORFEUM
szeptemberi változatos és gördülékeny műsorát

Minden vasár- ós Ünnepnap két előadás, d. u. fél 4 és esti
8 órai kezdettel. —- A délutáni helyárak mérsékeltek

* Közlemény. Gróf Dogenfeld Imréné 
a következők kÖzlés'éro kért fel bennün
ket: Gróf Dégcnield Imréné nem volt 
táncosnő, hanem drámai színésznő és 
ogy budapesti orvos elvált foleségo ak
kor, mikor gróf Dégenfeld Imre nőül 
vette. A házasság, több mint 10 évvel a 
Fedák Sárival való összeköttetés meg
szakítása után jött létre, szó sem lehet 
tehát „dacból való nösülésről'. A gróf 
a házasságkötéskor már teljesen va
gyontalan volt, neje ellenben vagyon
nal rendelkezett, inely vagyon abban 
emésztődött fel, hogy a grófnő a csa
ládjától teljesen elhagyott grófot saját 
jából volt kénytolon eltartani. A gróf
né nem szökött meg férjétől. Ellenkező
leg a legnehezebb helyzetben is híven 
kitartott mellette és együtt éltek egé
szen 1924 május 10-ig mikor a grófot 
öccso — ncjo tudta és belegyezése nél
kül — elmegyógyintézetho vitette. A 
gróf egyáltalán nem roncs, szanató
riumi magányában most is a legjobb 
egészségnek örvend, s' nejével állandó 
barátságos érintkezést tart fenn.

Előadás alatt ismét lehet dohányozni I

BUBI
TITKOS ILONA

vígszínház
Szombaton, 192G szeptember 18-án

• I ő s s ö r

Tóth Marival
Vígjáték 4 felvonásban

Mikszáth Kálmán regénye után 
írta Harsánál Zsolt

ugya.il
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SPORT 
Nurml vasárnap Is 
kikapott Berlinben
Wíde győzte le két angol mérföldön

Berlinből kapott táviratunk vasárnap 
este Nurml újabb szenzációs vereségé* 
röl számol be. A világhírű finn csoda
futó két angol mérföldön (3218 méteren) 
állt starthoz. Ellenfele, a híres svéd 
futó, Vide volt, aki 9 perc 01.5 mp.-es 
uj világrekord alatt legyőzte az

H Hungária és a Ferencváros 
első profimeccse a kék-fehérek 

váratlan győzelmét hozta 
Hungária—Ferencváros 4:2 0:2) — Üllői-uti pálya — 

15.000 néző — Bíró Gerő Ferenc

Hungária: Kropacaek—Kővágó, Kocsis 
—■ Oberhofter (Rebró), Kiéber, Nádler — 
Pasztrovits, Kitti, Stofflán, Tritz, Opata.

Ferencváros: Huber — Takács, Hung- 
ler _ Müller dr., Bukovi, Obitz — Rá- 
■zsó, Stccovits, Sohlosser, Sándor, 
Grószmann 1.

Az elmaradt Beogradsky mérkőzés 
helyett játszott a két csapat egymással 
a Nemzeti Sport serlegéért. A meccsnek 
azonban nemcsak ez a körülmény adott 
különös jelentőséget, hanem főleg az, 
hogy ezúttal csapott össze először a két 
örökrivális — az FTC és az MTK —j 
jogutódja, a Ferencváros és a Hungária 
A két egylet első. proílküzdelme a Hun
gária győzelmével végződött. Megérde
melte! Mert jóllehet ugyan, hogy az 
első félidőben két gólt kapva vesztesnek 
látszott, szünet után nagy elánnal és 
szívvel feküdt a játékba, s rácáfolt 
azokra, akik azt hitték, hogy utóbbi 
formál alapján már nem a régi nagy 
ellenfél. Egyebekben

a játék nem mozgott magas nívón,

Sz amatönfutball elsB nemzetközi küzdelme magyar 
győzelemmel végződött 

UTE-tCrlcbettev SiO (OtO)
A magyar futballsport uj korszakának 

vasárnap volt az első nemzetközi amatőr- 
Rzárnypróbnlgntása. Az UTE amatőrjei ál
lottak szemben a bécsi amalőrbajnokcsnpat- 
tál: a Krickcttcrekkel. A közönség azonban 
nem méltányolta nz újpestiek áldozatkész
ségét és nlig háromszázfőnyi közönség vál
totta meg jegyét a Stadion nemzetközi ese
ményére.

A két csapat küzdelme csnk mérsékelt, 
sportteljesítményt nyújtott. A nemzetközi 
küzdelmet általánosságban nz UTE nagy 
fölénye jellemezte és n gól nélkül végződött 
első félidő teljesen eseménytelen volt.

A szituét Utáii mindkét részről bevált tar

Budapest két atlétikai csapat
bajnokságát a MMC nyerte 

Darányi sutyáobásban 14*05 emt-re Javította meg saját 
rekordját — Püspöky uf tdvotugrő-rekoráfa 791 cgt. — 

H KHOE 1 p» 59 mp,-re Javította a svéd staféta rekordját
A MAC vasárnap rendezte nagy

számú éa előkelő közönség jeleni étében 
hagyományos őszi vorsenyét. Az ese
ményekben gazdag mitingeu dőltefcj el 
Budapest távolugró- és diszkoszvető
csapatbajnokságai. Mindkét csapatbaj
nokság a MAC zsákmánya lett

A verseny nagy eseményei Danényl 
1465 cm-es új súlylökő-rekordja, Püs
pöki’ 721 crn-es rekord-távolugrása, va
lamint a KAOE s'védstafétájának új, 1 
p. 59 mp-es rokordja.

Részletes eredmény:
I. osztályú versenyek.

Dlszkosidobás, 5-ös csapatverseny. Buda
pest bajnoksága. Bajnok: a MAC csapat 
36,21 m átlag. 2. BBTE 34.03 m átlag. 3. 
MAFC 32.49 m átliMC

Távolugrás, 5-ör (csapatverseny, Budapest 
bajnoksága. Bajnok: a MAC 646 cm átlag. 2. 
MAFC 595 cm átlag.

2M m gátfutás. I. Dénes (MAFC) 27.4 mp. 
2. Bánk (MAC) 27.7 mp. 3. Várkonyi (BBTE) 
27.9 mp. Dénes végig vezetve 2 méterrel 
nyert. Somfai nem indult.

1W yardos síkfutás. 1. Fluck (BBTE) 10.1 
mp. 2. Rózsahegyi (MAC) 10;2 mp. 3. Steln 
motz (KAOE) 10.1 mp. Rózsahegyi kap leg 
Jobban lábra, s 50-ig vezet: ott Fluck be- 
•"úbi és küzdelem után hároinn*pved ma
terrel veri.

Sulydobás. 1 Darányi (MAC) 14.65 un. Or 
»zago» rekord! 2. Eordögh (BEAC) 13.55 m.

olimpiai bajnokot és világrekordért. 
Nurml Ideje 9 p. 0.5 mp. volt, tehát 
jobb az, eddigi világrekordnál, amelyet 
9 p. 09.6 inp-cel Shrlbb tartott. Har
madik a Berlinben élő és nemrég Bu
dapesten járt finn Katz volt, 9 p. 22.2 
mp.-es Idővel.

s végeredményben azt a benyomást kel
tette a két csapát, hogy az pro
fesszionista ligabajnokság legerélyesebb 
jelöltje Újpest csapata.

Kropacsek és Schlosser választ. A szeren
cse a Hungáriának kedvez. Nappal és szel
lői hátban játszik. Ferencváros támad. 
Grószmann felsőkopufa lövése után Schlos- 
ser fejesét Kropacsek fogja. A 13. percben 
Hchlosser Stecovitshoz passzol, aki szökteti 
Sándort és utóbbinak hat . méteres lövése 
Kropacsek kezéről a hálóba pattan. (0:1) 
Mezőnyjáték után a 22. pereljen Schlosser 
Stccsovitsot szökteti, akinek lapos lövése 
Kropacsek hasa alatt jut a gólba. (0:2). A 
Ferencváros két góllal vezet! Stecovitfiöt 
Kővágó felvágja, de a bíró ucm lát szán
dékosságot. A 38. petfben Hungler II. fe
leslegesen gáncsolja FasztrovitRot. A sza
badrúgást nz utóbbi rúgja és labdáját a lá
tásban akadályozott Huber kezéről a ka
puba vágódik. (1:2).

Szünet után a1 kék-fehéreknél Oberhoffer 
helyett Rebró játszik. Az álmos ferencvá
rosi csapattal szemben a Hungária lelkesen 
támad. 15. percben Stofflán kiszökik és ki
egyenlít, majd öt perc múlva Tritz lapos 
lövéssel a vezetést is megszerzi. A 28. perc
ben Stofflán remek lövése a Hungáriának 
bebiztosítja a győzelmet. (4:2). Az utolsó 
negyedórában a Ferencváros eredményte
lenül támad.

talékok lendületesekké, gyorsabbá teszik a 
játékot. A 16. percben Wilheim lefut, cen
terét Diiringer kézzel stoppolja- A megítélt 
tizenegyest Mersva az osztrák kapus feje 
fölött juttatja a hálóba. Majd a 30. perc
ben Demay lefutásából ugyancsak Wilheim 
szerzi meg n második gólt is. A bécsiek 
óriási erőfeszítéseket tesznek az eredmény 
szépítése érdekében, ez azonban nem si
kerül.

A két csapat játéka nem elégített ki. A 
lelkesedés nem hiányzott ugyan egyik csa
patból sem. de nem volt igazi nemzetközi 
küzdelem. Mindkét csapatból a védelem já
téka tetszett.

8. Tóth (MAFC) 12.18 in. Darányi állandóan 
14 méteren felül dobva ötödik dobásával 
érte el rekordot- jelentő dobását. Dobásai: 
14.30, 14.31, új. új, 14.65, 14.08.

M0 yardos síkfutás. 1. Fluck (BBTE) 22.8 
mp. 2. Pintér (MAC) 28.4 mp. 3. Kaldus 
(MAFC) 24 mp. Fluck végig vezetve 8 mé
terrel győzött.

Ili m gátfutás. 1. Püspöky (MAC) 16Í 
mp. 2. Dénes (MAFC) 16.8 mp. 8. Orbán 
(BzAK) 17.1 mp. l’iispöky biztosan nyert. 
Orbán végig a második helyen foküdt. de 
az utolsó gátban, megbotlott.

Rúdugrás. 1 .Karlovits (MAC) 860 cm. 2. 
Nagy (MAC) 345 <*m. 3. Andor (MAC) 345 
cm.

808 ni síkfutás. 1. Barsl (BBTE) 1 P 56.6 
mp. 2. Rózsa (MTE) 1 p 59.4 mp. 3. Szigeti 
(MAC) 1 p 59.8 íup. Hárman kútperceu be
lül! Ez sem igen szokott megtörténni ma
gyar versenyen! Barsi vezetésével indul u 
mezőny, de a 20O*nrtl Rózsa megy az élre. 
350-nél ismét Barsi vezet és 57 mp-es első 
kör után fokonként elhúz a mezőnytől, s 
.szenzációs llnla után 20 méterrel győz. Szi
geti 3 méterrel harmadik.

10.808 m síkfutás. 1. Király (ESC) 34 p 08.4 
mp. .2. Piros (Cegléd) 35 p 38 mp. 3. Kultsár 
(MAC) 35 p 41.6 mp. Király és Piros 12 kö- 
)■ W etíJtt mennek, mig Kultsár leszakadt. 
Itt Piros is leszakad s a 21-lk körben Khlt- 

<• befogju Pirost. Király fokozatostul 
növeli előnyét s a 23-ik körben Pirost cs 
Kultsárt is lekörözi. A következőben azután 
Piros ismét, elhúz Kultaártól. Király 430 mé
terrel győz. Piros 40 méterrel veri Kltsárt.

Hárninsugrás. 1. Magyar A. (KAOE) U 
iu. 2. Somfay (MACt 13.84 m. 3. Cséfay 

(MTE) 12.88 ui. Somfai veresége meglepetés 
legkedvezőbb számában.

Gerely vetés. 1. Szépéé (MAC) 59.28 m. 2. 
Szabó (MAC) 55.35 m. 3. Cfjéfay (MTE) 48 
m. Szpees dobásai 55.75, 55.12, új, 55.25, új, 
59.28 méter.

Svédstaféta. 1. KAOE (Stcinmetz, Gerő 
M., Balázs,- Vida) 1 p 59 mp. Országos re
kord! 2. MAC (Bánk, Károlyi, Pintér, Far
kas) z p 03.8 mp. 3. BBTE 2 p 04.2 inp. A 
KAOE égig vezetett. A BBTE BnrBi és 
Kovács nélkül futott.

Távolugrásban Püspöky második ugrása 
721 cnj. Országos rekordl

1500 m előny versenyben Bejczy (MAC) 
4 p 07 mp-el győzött versenyen kívül in
dulva.

Egyég számok:

406 iu hcp. 1. Feronczy (MAFC) e. n. 52.4 
mp. 2. Pallaghy (BBTE) e. p. 53 mp. -Ma
gasugrás hcp. 1. Kismárky (BBTE) 190 cm. 
e. n. 2. Andor (MAC) 190 cm. 20 cm e. 3. 
Udvardy (BBTE) 189 cm. 9 cm o. Orbán 180 
cm-ort. ugrott. — 1500 hcp- 1. Vitéz (MAC) 
4 p 10.4 mp. 50 m előny. 2. Belloni (MAC) 
4 p 12.6 mp. e. n.

Az MTK ifjúsági atlétikai versenye.
ötödik ifjúsági atlétikai versenyét ren

dezte e szezónban vasárnap az MTK és úgy,

Vereséggel tértek haza vidékről a fővárosi elsőosztályti 
proficsapatok

A múlt vasárnapi nagy meglepetések teg
nap hatványozott mértékben folytatódtak. 
Az elmúlt vasárnap nagy szenzációja, hogy

Szombathelyen Újpest csapata, Szegeden 
pedig a Nemzetlek szenvedtek vereséget.

A vidék két nagy prifi egy fittese ime a leg
nagyobb tűzpróbát is klállott/i.

J A Vasasoknak sikerült Kispestet, a Bu
dai Harminchármatoknak pedig a III. kér. 
TVAC csapatát ipnguk alá gyfirniök.

A Sabaria csapata minimális, 1:8 arány
nyal győzte le Újpestet.

A győzelmet jelentő gólt a szombathelyi 
profik már az első félidőben megszerezték. 
A másik nagy eseménye a vasárnapi profi
mérkőzéseknek, hogy

a szegedi Bástya 4:2 (1:2) arányban verte 
a Nemzetieket,

ellenére annak, hogy a Nemzetiek félidőben 
2:I-re vezettek. A győzelem elérében nem 
kis része van a lelkes szegedi közönségnek 
is. .Unalmas és nivótlan volt a Vasasok és 
a Kispest találkozója, amelyen

Vidékre került 
a Has Tovves-vándovdij

A Szent István-dljat az NSC, a 
Las Torres-memoriált a jászapáti-! 

Fehér II. István nyerte.

A MAC vasárnap rendezett nagysza
bású őszi úszóversenyén vettünk bú. 
(jgút -.a rekonstruált Császár-uszodától. 
A szezón hátralevő versenyei már a fe
dett Rudas-uszodában kerülnek majd 
eldöntésre.

A vasárnapi úszómiting keretében dől 
el két klasszikus vándordíjunk sorsa.

A Las Torres-memoriált vidéki 
úszó, Fehér II, István nyerte és 
Így az értékes trófea egy évre vi

dékre .Jászapátira került
A vándordíjra kiírt 400 méteres úszást 

Fehér II. István 5 p. 28 mp.-es idővel 
nyerte meg Páhok István (MTK) előtt, 
aki 5 p. 31.2 mp. alatt úézta meg a 
távot.

A Szent István-vándordljért kiirt 
10X50 méteres gyorsuszó-staféta 
győztese az NSC lett, 5 p. 08.8 mp. 

idővel, a SzUE csapata előtt

Ugyancsak az NSC zsákmánya lett a 
4-szor 50 méteres vegyesstaféta is, ame
lyet 2 p. 15 mp.-es idővel nyertek a 
Nomzetiek az MTK eiőtt.

A 100 méteres gyorsúszásban nem állt 
ki senki Bárány István ellen, aki így 
ellenfél nélkül úszta végig a távot.

X Fejérmegye és Székesfehérvár város 
tenntszbajnokságának küzdelmeit vasárnap 
felezték be. A verseny győztesei a követke
zők: , Női egyes: Durand Zsuzsika—gróf 
Széchenyi Irma 6:2, 6:2; női páros verseny: 
csalni Kógl Adói, csalai Kégl Marianne— 
ilr. Kovács Lnjosné, Duránci Zsuzsika 6:4, 
1:6, 6:3; férfi páros verseny: gróf Széchenyi 
Zsigmond, gróf Hunyady Ferenc—gróf 
Zichy Imre. Binder Béla 9:7, 6:3, 6:4; ve
gyes páros verseny: gróf lladi(í Margit, 
gróf Széchenyi Zsigmond—gróf Széchenyi 
Irma, gróf Zichy lnne 6;4, 6:3: férfi egyes 
verseny:- Binder Béla—gróf Zichy Imre 6:4, 
5:7. 8:6, 6:2.

X Vida László (BTC) nyerte Magyaror
szág 100 kilométeres országúti bajnokságát. 
A gödöllői országúton rendezett kerékpáros
bajnokság eredménye; 1. Vida László (BTC) 
3 óra 26 p 50 mp. 2. Zakariás (Turul).. 3. 
Huszka (VKK). 4. Istenes (VTE). 5. Bit- 
sovszky (MTK). Vida nagy szerencsével 
nyerte a bajnokságót, alnennyiben n más
fél km-el vezető ZOknriált. a cél előtt 4 ki
lométerrel gumidefektus érte. — 106 km-es. 
szenior bajnokság: 1. Kaupert (MTK). 2. id. 
Lovas (VKK). 3..Baráth (VKK). 4. Knob 
(KAC). - Kezdők és juniorok 50 km-cs vor- 
idővel tlirka“ (Post,Í!i uyorte 1 ó 39 perces 

mint előbbi versenyein, most is nagy töme
gek álltak, a starthoz. Közönség is bőveu 
akadt és igy az MTK atlétikai szakosztálya 
a legszebb sikerei közé könyvelheti el Idei 
szozónját az atlétanevelés szempontjából.

A meglepetés a 1<M) méteres síkfutásban 
történt, amelynek döntőfutamában a favo
rit Niedermann vereséget szenvedett a nem
rég feltűnt. Czo.r-tól (MTK), aki 11.2 mp 
alatt győzött. Nagy tömeg állt starthoz a 
300 méteres síkfutásban, |aliol hat előfuta
mot kellett lebonyolítani. A döntőfutamban 
Zsivora (FTC) 38.8 mp-es idővel győzött Su
gár (MTK) előtt. A sulylökés győztese Kiss 
(OTE) volt 1266 cm-rel, A vert mezőnyben 
voltak: Gulyás (FTC), Kovács és Paitz 
(BEAC). — 1500-oii a favorit Huszár 4:24.8 
mp alatt győzte le Mészárost (MAC) és .Ju
hászt (MTK). — A távolugrás hatalmas me
zőnyéből Turkovics (BBTE) 613 cm-es ug. 
rásával emelkedett ki. Polgárdy 5i8 a6 és 
Csik (BBTE) 587-es ugrásával szemben.
A 200 méteres gátfutást Bajor (MTK) 
nyerte Pfeiler (FTC) előtt 61.8 mp-es idő
vel. — A 17 éven aluliaknak 800 méteres 
versenye Szentmihályl (OTE) zsákmánya 
lett, aki 2 p 13.6 mp-es idővel győzte le 
Kiest (MTE) ós Koszorút (KAOE). — A 
diszkoszvetés Diular (MTK—KISOSz) győ- 
amimével végződött. Dobása 30.90 cm volt. 
Második Szekrényessy (MTK) 300 cm, har 
madik Gabina (BBTE) 2171 cm-rel.

a Vasasok 3:0 (2:0) arányban győztek.
A gólok közül Takács kettőt, Szentmik- 

lósy pedig egyet lőtt. Az utolsó gól a Du
dás hendsze miatt megítélt tizenegyesből 
esett.

A Budai Harmlnchármasok Is tudnak!

Budai Harmlnchármasok—III. kor. TVAC 
6:3 (5:1). Bíró: Égner.

Gyenge startja után a budai csapat rá
cáfolt azokra, akik már szinte élparentáltúk 
a csapatot. Kitűnő, gólkénes játékkal lep. 
ték meg a szépszámú publikumot, s megér
demelten győzték le a Bástyát verő óbudai 
riválist, a III. kér. TVAC-ot. A győztes 
csapat góljait Czumpft, Schmidt, Krámer, 
Eichbaum (11-es), Kaltenecker és Pápai 
rúgták, az ellenfélét Skvarek (2), egyikét 
11-esből és Horváth (szintén 11-esből).

A második profiligában
a Kossuth l:0-ra győzte le a Turult, a Bak 
FC 4:l-re Rákospalotát és az Ékszerészek 
*kre » Terézvárost, Pesterzsébet-Városi 
AL mérkőzés 1:1 arányú döntetlent hozott.

LÓSPORT
Guzman csak Esek 

mestert lovaglásával 
nyerte az Erzsébet 

királyné dijat
Uzsok második, Priel harmadik, az el
lovagolt és az egész utón bezárt Little 

Pét negyedik.
Az Erzsébet királyné dijat, a szeptemberi 

lovaregylcti - meeting főfutamát tegnap fu
tották az uj budapesti pályán. Nagy és 
előkelő közönség nézte végig az érdekes 
versenyeket. Az első és a második futamot 
nem nagy érdeklődés kísérte, mindenki az 
Erzsébet királyné dij indulóira volt kiván
csi. Kilenc lovat nyergeitek fel a nagy díj
ra, az indulók Uzsok (Gulyás), Montalto 
(Gutái), Priel (Hofbauer), Guzman (Esch), 
Little Pét (Szabó L.), Kényes (Sajdik). 
Xanthos (Schejbal), Sachertorte (Szokolai) 
és Suba (Csuta) voltak. A parádénál lcg- 
4óbban Little Pét, Priel és Kényes néztek 

i, mig Guzman, a nagy favorit, fáradt ló 
benyomását keltette. Az indítás nem a légi 
tobbau sikerült legalább nyolc hamis start- 

isérlct után megindult a futam és végül is 
Kényes 10 hosszat vesztett az indításnál. 
Xanthos vezetett nagyon gyors iramban 
Uzsok és Priel előtt, míg Guzmau és Little 
Pét az utolsók között voltak. A távoszlop
nál a vezető visszaesik, Uzsok kerül az 
élre és már biztos nyerőnek látszik, amikor 
a hátvédből Esch mesteri módon előredobja 
a már megvert nagy favorit Guzmant és 
küzdelem után fél- hosszal nyer Uzsok ellen. 
Priel 1% hosszal harmadik. Little Pét volt 
tulajdonképpen az erkölcsi nyerő, lovasa. 
Szabó L. az egész utón üssze-vissza lova
golta a kancát, végül teljesen bezáratta ma-, 
gát, csak amikór Suba visszaesett, akkor 
jöhetett lovával és igy is az egész mezőnyt 
megkerülve, negyedik lett. A versenyek 
részletes eredménye a következő:

I. futam: '1. Borgia (Esch 5). 2. Dava (Saji 
dik 5). 3. Revízió (Horváth 10). Fm: Utolsó, 
Siess, Patt, Marika Ií, Megmondtam, Szen
tes, P. Liese. Fejh., nyakh. 10:61, 22, 25, 55. 
— II. futam: 1. Naugthy Dalsy (Szabó 8/10 
reá). 2. Princess (Schejbal 10). 3. Babuska 
(Sajdik 10). Fm: Sz. Lőrincz. 3 h., % h. 
10:17- — III. futam: 1. Guzman (Esch pari). 
2. Uzsok (Gulyás 8). 8. Priel (Hofbaur 20). 
4. Little Pét (Szabó 2). Fm: Sachertorta, 
Suba, Kényes, Xanthos, Montalto. % h., 
Ui h. 10:19, 15, 27, 49. — IV. futam: 1. Pon- 
derevo (Gutái 6). 2. Anikó (Csuta 2%). 3. 
Sáfár (Snjdik 3). Fm: Pomponette, Alnisce, 
Kadarka, Nobody. % h., IVj h. 10:49, 20, 19, 
16- — V. futam; 1. Táncosnő (Szabó 8). 2. 
Midas (Blasek 6). 3. Saladon (Schejbal 3.) 
Fm: Talán, Margato, Repce, Siklós, Orient, 
Edus, Gyergyó, Szorgalmas. 2 h., I h. 10:41, 
18, 30, 18. — VI. futam: 1. Rosselino (Szabó 
l'v)« 2. Impossible (Gutái 3). 8. holtverseny
ben Blondelli (Mihalovics 5) és Nurml 
(Esch 6). Fm: Musetto, Plmoulouc.he, Ohó, 
Bimbula. l!ó h.. 3 h. 10:40, 14, 17, 14, 15.
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