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Ötmilliárdos csalás miatt 
vasárnap letartóztatták a Rafael fivéreket 

az ismeri vasnapykereskedfiket
Eltűnt a céá raktárából a hitelbe vásárolt áru — Az A. E. G. Unió, Általános Gázlzzó, 

Wolfram és Orion a károsultak listáján - Na$y Izgalom az Izzó kariéinál
(Saját tudósitónktól.)

Vasárnap délben két ismert és 
előkelő embert, egy nagyszabású 
üzlet két testvér tulajdonosát tar
tóztatta le a rendőrség. Rafael Osz
kár és Tivadar Vaskercskedelmi Rt. 
a főváros egyik legnagyobb vas
kereskedelmi üzletének tulajdono
sai kerültek a rendőrségre, mert el
lenük szombaton délután és este 
egész sereg bűnvádi feljelentés fu
tott be, amelyben azzal vádolják 
jnind a két ismert kereskedőt, hogy

hitelezési csalást követtek el és 
öt milliárd korona erejéig meg
károsították azokat a nagy cé
geket, amelyek árut bocsátottak 

rendelkezésükre.
A feljelentések adatai képet ad

nak Budapest mai kereskedelmi 
helyzetéről — a két feljelentett és 
letartóztatott kereskedő védekezése 
viszont azt a kötéltáncot mutatja 
be, amely minden kereskedő osz
tályrésze, ha egyszer a hitelezőivel 
szembekerül. Természetesen míg 
egyrészt úgy tüntetik fel az ügyet, 
mint, súlyos bűnügyet, amely rend
őri megtorlást kíván, a másik ol
dalról rosszul sikerült egyszerű ke
reskedelmi ügyletnek és elszámo
lási differenciának kívánják minő
síteni a bűnügyet, amely nem u 
rendőrség- de a polgári törvényszék 
elé tartozik. Lehet, hogy a feljelen
tések tömege miatt vagy a rendőri 
elővigyázat révén, de akár kereske
delmi, akár bűnügyi elbírálás alá 
tartozik a Rafael Oszkár és Tiva
dar ügye — egyelőre az a tény, 
hogy szombaton délután mindkettő
jüket előállították a főkapitány
ságra, ahol őrizetbe helyezték és 
vasárnap délben letartóztatták őket.

Munkatársunk az öt milliárdos hite
lezési csalás ügyéről a következő rész
leteket jelenti:

4 Berlini tór 4. szám alatt üt évvel 

ezelőtt hatalmas vaskercskedelmi üzletet 
nyitott Rafael Oszkár és Rafael Tivadar, 
akik már az első években közbecsülésben 
állottak a szakmájukban. A cég kitünően 
mont. az üzletkör egyro bővült és a vas
kereskedelmi cikkek mellett olyan árut 
is tartani kezdett a cég, amely nem a 
vaskereskedelmi szakmába tartozik. Így 
nemrég rádió képviselettel is foglalkoz. 
tak. Villany szerelési nagy raktárát ren
deztek be, és üzemük tekintélyesen kibő
vült. Nemrégiben még úgy ismerték a 
céget, mint amely ezen a piacon verse
nyen felül áll és nagy hiteleket nyugod
tan vehet igénybe, mert megbízható és 
kitűnő az üzletmenete.

Annál nagyobb meglepetés volt aztán 
mindenki számára, aki a vas szakmá
ban a viszonyokat ismeri, hogy a hitel
tudósító irodák a cégről egymásután 
adtak nyugtalanító információkat.

— Fizetési nehézségei vannak — szólt 
két hónappal ezelőtt az egyik Hitel tu
dósító* információja — a Magyar ü'ol- 
ram Arugyúr nem tudja megkapni a 
pénzét.

Ezeknek a híreknek az elhelyezése 
egyre lehetetlenebbé tette a cég szá
mára, hogy újabb árut és kölcsönt szo- 
rezen és egyszer hite' járt, hogy na
gyobb kölcsön megszerzése miatt

a Rafael cég jelentős árukészletet 
zálogosított el.

A hír lavinaszerűen terjedt, egyre 
több hitelező jelentkezett az árukészle
tek kiadását vagy az összegek azonnali 
kifizetését követelték, a súlyos gazdasági 
viszonyok valósággal megölték az üzlet
menetet, a kitűnőnek ismert cég beje- 
lentete fizetésképtelenségét és egyezke
dési tárgyalásokat kért hitelezőitől.

A hitelezők tisztában szerettek volna 
lenni a cég státusával és megállapítot
ták, hogy követelésükre az üzlet raktá
rában még a törvényes 40% fedezetet 
sem találják meg. Természetesen érdek
lődni kezdtek, hogy a nemrégiben vá
sárolt árumonyiségek hova tűntek el, 
mert ha pénz nincs is, legalább az áru
nak kellett volna a raktárban lennie. 
Azt a választ kapták, hogy a könyvek 
szerint kimutatható, milyen horibilis kö- 
vctcléeo van a Rafael Oszkár és Tivadar 

cégnek részint gazdaságoktól, részint 
gyártelepektől, üzemektől és kisiparosok
tól s a Rafael cég azt igyekezett bebi- 
zopnyítani, hogy raktárkészletei vásár
lóinál vannak kint, akik szintén nem 
tudnak fizetni és ez idézte elő a fizetési 
zavarokat.

Hajlandó volt a cég összes kintlevő
ségeit a hitelezőkre rátestálni, de a hite
lezők a kintlevőséget, mint aktívát, vagy 
mint aktivarószt nem akarták elfogadni. 
A tárgyalások szakadatlanul, éjjel-nap
pal tartottak és már némi megállapo
dást is sikerült volna létesíteni az ügy 
polgári elintézésére, amikor valahonnan 
megtudta

az A. E. G. Unió bécsi cég, amely a 
legnagyobb hitelezők között szerepelt, 
hogy áruját, amelyet nem régen bo
csátott hitelbe a Rafael cég rendel
kezésre, a nagy vasáru cég csaknem 

teljes egészében elzálogosította.
Tudomására jutott ez a többi hitele

zőknek is elsősorban szombaton délután
a Magyar Wolfraipárugyár Rt. 800 
millió koronás követelésének rende
zetlensége miatt hitelezési csalás cí
mén bűnvádi feljelentést tett Rafael 

Oszkár és Tivadar ellen.
Alig érkezett meg az első bűnvádi fel

jelentés, ezt követte az Indust ria Keres
kedelmi Rt. feljelentése és csakhamar 
hiro futott a városban, hogy két súlyos 
bűnvádi feljelentés fekszik szombat dél
után óta a rendőrségen dr. Bartha 
Gyula rendőrtanácsos, az intellektuális 
osztály helyettes vezetőjo előtt. Erre az 
történt, ami Budapesten már ilyenkor 
mindennapos, hogy a hitelezők egész tö
mege futott a rendőrségre és megtette 
Hitelezési csalás címén bűnvádi feljelen
téseit.

A első két feljelentőhöz csatlakozott 
az Általános Gázlzzó Rt., az Orion 
Villamossági Rt., a Süss! Radlo A.-G. 
a Gusztáv Géza és az Orbán Jakub 
cég, akik a Wolfram, az A. E. G. 
Unió és sz Industrla cégekkel együtt 
összesen 5 milliárd korona érték el- 
sikkasztásával és hitelezési csalás bűn
ügyével vádolják a két Rafaol test

vért.

Kérték azonnal az üzleti könyvek le
foglalását, amelyekből megállapítható vé- 
léményiink szerint a bűntett elkövetése, 
bejelentették azokat a cégeket, ahol az 
árut elzálogosították és feljelentéseik
ben azt kívánták, hogy mind a két cég
főnököt azonnal helyezze őrizetbe a rciie 
dőrség, mert szökésüktől tartani lehet.

Szombat délután fél négykor be
hívatták az intellektuális detektív- 
csoportokat, hogy azonnal kezdjék 
meg a nyomozást a nagyarányú 
bűnügyben. Délután négy órakor a 
Berlini tér 4. szám alatti üzlethely
ségben. továbbá Rafael Oszkár 
Ügynök ucca 26. és Rafael Tivadar 
Garam uccu 23. szám alatti lakásán 
megejtett nyomozás után a detek
tívek

a Rafael testvéreket előállítot
ták a főkapitányságra, ahol 
Bartlia Gyula rendőrtanácsos 
azonnal őrizetbe helyezte az 

üzlettársakat.

Kihallgatásuk az esti órákban meg
kezdődött és eltartott közel éjfélig, 
azután Szatmáry Róbert detektív- 
főfclügyelő szobájába helyezték el 
mind a két ismert kereskedőt és 
kihallgatásukat csak vasárnap dél
előtt folytatták.

Vasárnap délelőtt kihallgatásuk 
során Rafael. Oszkár és Tivadar uz- 
z.al védekeztek, hogy küunlevősé- 
geik teljes egészében fedezik a tar
tozásokat. Kihallgatásuk után 
Bartha Gyula rendőrtanácsos va
sárnap délben kihirdette a két Ru- 
fael-fivér előtt az előzetes letartóz
tatásról szóló végzést, azután át
kísértette őket a főkapitányság 
200 as számú cellájába.

Hétfőn tovább folytatja a rend
őrség a nyomozást a nagyarányú 
hitelezési csalás ügyében és ennek 
során át fogják vizsgálni az üzleti 
könyveket is.

Kolozs Jenő
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Ripka közölte páPtMvelvel, 
hogy visszalép a jelöltségtől 

Miért nem érkezett haza a miniszterelnök?
A városi politika vezetőinek mozgal

mas vasárnapjuk volt. Három nnp vú- 
Jnszlja el Budapest népét a polgáraics- 
l|.*rvúlasztó közgyűléstől, érthető tehát, 
hogy

az utolsó vasárnapon teljes erővel 
folyt a harc a kulisszák mögött.

Minthogy a vasárnap! utfp folyamán Is 
erősen tartották magukat azok a hírek, 
hogy vagy Ripka Ferenc, vagy Sipőez 
Jenő, de Bárczy ellenfeleinek egyike 
feltétlenül visszalép, szükségesnek tar
tottuk, hogy a pártok vezetőinél érdek
lődjünk a Legújabb helyzetről.

A kereszlénfrúrt felfogását
PETHOVACZ GYütA

a következőkben Ismertette a Hétfői 
Napló munkatársával;

— Én is hallottam — igen komoly 
forrásból — nrrŐl a hírről, hogy csak 
két, jolölt között fog szerdán eldőlni a 
küzdelem. Minthogy pedig

Sipőez Jenő senkinek a kedvéért és 
senkinek a nyomására sem fog vtsz- 
Kzalépul, Bárczy Istvánról pedig 
ugyancsak meg vagyok győződve, 
hogy nem tér ki a küzdelem elől:

n visszalépő csak Ripka Ferenc lehet. 
De éu Ripka visszalépését sem tudóul 
elhinni, inért nézetem szeriül

a 29-1 közgyűlésnek az a feladata, 
hogy megmutassa a formát, kinek 
von többsége Budapesten: a kérész* 
ténypártnak, a kormánynak, vagy a 

baloldalnak.
Ha a választás pneoe, taktikázás óa kor- 
niúnypresssió nélkül fog lefolyni, a vá
lasztás eredményét a jobb- és baloldal 
egyaránt respektálni fogja.

A választás eredménye Ripka Fe- 
rencre nagy rizikóval Jár.

Ha ugyanis kiderül, hogy a választók 
legfel jobb 20 százaléka, esetleg 10 szá
zaléka óhajtja őt Budapest polgármeste
rének,

a kormány kénytelen lesz levonni a 
konzekvenciákat azzal, hogy a fö- 
polgármesterségtől Ripka Ferencet 

fölmenti.
PAKOTS JÓZSEF

A demokratikus blokk felfogásáról 
ezeket mondotta:

— A demokratikus blokk tömör pha- 
lanxként fog szerdán felvonulni Bárczy 
István polgármestersége mellett. Min
ket. nem érdekel Sipőez lép-e vissza, 
vagy Ripka: llárczy Istvánnak győznie 
kell! Az tény, hogy

Ripka Ferencre a polgármesteri harc
ban való elbukás a föpolgármestcr- 
ség szempontjából következményekkel 

fog Járni.
Budapest fflpolgármestero nem lehet az, j 
aki u polgármesterválasztásban elbu-| 
kott...

Politikai körökben a polgármestorvá- 
lasztáesal kapcsolatban sok szó esett va-! 
aárnop orról a kérdésről is,

miért nem érkezett haza Bethlen í 
minlszterehitfk, holott hétfői tárgya
lásaitól várt Ripka Ferenc is döntést ; 
a maga számára a polgármestervA-
1 ászt dal harcban való részvételt 11« j 

letőcn. j
A keresztény községi pártnak egyik ve
zető tényezője, aki mint képviselő, a I 
kormányt támogató parlamenti pártnak 
is tagja, Bethlen hazaérkezésének elha
lasztásáról a következő érdekes informá
ciót adta:

— Bethlen egyszerűen azért nem jött 
még haza, mert nem ukar beavatkozni a 
polgármcstcrválasztásba. Azon a fo- j 
Myódbélatelepi tanácskozáson, amely 
úgy határozott, hogy Ripka Ferencnek j 
fal kell vennie a küzdelmet a polgár-, 
mesterségért, Bettiién, Vasa és Ripka 
vettek részt. Vass József volt az, aki 
Ripka polgármesterségének ötletét fel
vetette « aki vállal'.a, hogy pártjának 
tagjainál a kereszténypárti városatyák-‘

nál ezt n tervet Sipőez polgármestersé
gével szemben népszerűsíti.

Az ódium most Vasa Józsefre száll, 
mert Bethlennek az a véleménye, 
hogy Vass egye is meg, amit meg

főzött.
Ezért nem jött még haza Bethlen és 
szerdáig előreláthatóan nem is jön...

Búr Ripka Ferenc vasárnap reggel 
megjelout nyilatkozatában még azt 
hangsúlyozta, hogy részvosz a választási 
küzdelemben, egészen kétségtelen, hogy

legkésőbb kedden délig bejelenti visz- 
szalépését.

Ezt a megállapításunkat alátámasztja 
alábbi értesülésünk:

Szombaton délelőtt, az új városházán 
tartott púrtközi konferencia előtt Ripka 
Ferenc főpolgármester bizalmas megbe
szélést tartott párthívei vei s ez alkalom
mal

Kozma Jenő feltúrta előtte a kilátás
talan helyzetet s ismertette a főpol
gármesterrel az utolsó percekig foly
tatott kourpromlsszimos tárgyalások 

tfrcdménytélenségét.
Ennek hutása alatt a főpolgármester bi-

zalmasaival egyotértőlog arra az állás
pontra helyezkedett, hogy

tekintélyének és jelenlegi pozíciójá
nak megóvása érdekében az egyedüli 
helyes lépés az lesz, ha a végső pil
lanatban visszavonul a jelöltségtől 
és ezt az elhatározását hétfőn vagy 
kedden délben hivatalosan is beje

lenti.
A főpolgármester a pártközi konferen
cia megkezdése előtt magához kérette 
Folkusházy Lajos alpolgármestert, Wolff 
Károlyt és Csilléry Andrást és

bizalmasáén közölte velük Is elha
tározását,

de kikötöttte, hogy a lemondás hivatalos 
bejelentéséig erről senkinok nem szólnak. 
A konferencia végeztével azonban

Folkusházy, Csilléry és Lázár Ferenc 
örömtelt arccal siettek a városhá
zára s a nem remélt örvendetes vál
tozásról értesítették Sipőez Jenő pol
gármestert, akivel röviden mer is 
beszélték az előállott új helyzetet.

Ez a fordulat sem segít a kurzuson. A 
demokratikus blokk is szilárdan bízik 
Bárczy győzelmében.

ftfflwsflffltt o Dnlosszöuerség főpíiutilrosít, 
aki iteaélMisl vaíoltn Bnrűnszkv Gyula 

Mnyhatúsiisi blzottsűgi tagot, a szövetség 
volt elnökét

KlderUlt, hogy a főpénztáros szabálytalanságokat 
követeit el

Az Országos Magyar Dalosszö
vetségben tegnap oly botrány rob
bant ki, amelyik már egy eszten
deje húzódik és amelynek mosta
náig a részletei sem szivárogtak ki 
a nyilvánosságra.

A Dalosszövetségnek, amelyhez az 
ország 270 dalosegylete tartozik, 
összesen 30.000 taggal, Sipőez Jenő 
polgármester az elnöke. Egy esz
tendővel ezelőtt indult meg a bot
rány, amely majdnem szétbomlasz
totta a szövetséget. A Dalosszövet
ség 20 esztendőn át volt főpénztá
rosa Csehacsek Vilmos, a tavalyi 
soproni dalosverseny alkalmával 
összetűzött a szövetség vezetőivel 
és akciót indított az elnökség ellen. 
Az akkori vezetőségben Ripka Fe
renc főpolgármester, dr.Baránszky 
Gyula törvényhatósági bizottsági 
tag, Véssei Ede dr. tanácsi fő
jegyző, Vidor József, a kultuszmi
nisztériumba beosztott énekszak
felügyelő, több ismertnevű karnagy 
és a városházi életben szerepet 
játszó tág foglalt helyet, akik az 
ellenük indított akció miatt lemon-

dottak. Helyettük azután Sipőez 
polgármestert, Kozma Jenő tör
vényhatósági bizottsági tagot, 
Frühwirth Mátyás nemzetgyűlési 
képviselőt és Kern Aurélt, az Opera 
főzeneigazgatóját választották meg 
elnököknek. A szövetség tagjainak 
nagyrésze nem jó szemmel nézte 
Csehacsek akcióját, aki egyszerre 
csak azzal állt elő, hogy hajlandói 
leleplezni olyan dolgokat, amelyek 
a régi vezetőség egyes tagjainak 
szerepére különös fényt vetnek és 
ezt a hírt terjesztette, hogy

Barúnszky Gyula, a volt alelnök 
anyagi természetű ügyekben 

..em szabályszerűen járt eL

A szövetségben nagy megdöbbenést 
keltett kijelentései eljutottak az 
elnökséghez is és mivel mindenki 
meg volt győződve arról, hogy a 
hír nem egyéb rágalomnál, négy 
nappal ezelőtt felszólították Cseha
csek Lajost, hogy konkretizálja 
vádjait.

I Csehacsek erre írásban benyuj- 
I tóttá öt pontba foglalt vádjait,

Kertész Miksa Parfüméria és drogériakülönleges
ségek szaküzlete. Legolcsóbb be
vásárlási forrás VI, Teréz körút 3. 

Valódi anjoi szfivelbd 1 készítünk méret után

1,500.000.1,100.000..
sncco-öltönyt van átmeneti kabátot kedvezi részletfizetés mellett
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melyben felsorolta a Baráuszky 
által elkövetett állítólagos sza

bálytalanságokat.
A Dulosszövétség vezetősége erre 
azonnal zsűrit állított össze az öt 
pontba foglalt vádak kivizsgálá
sára. A zsűri Kozma Jenő fővárosi 
bizottsági tag elnöklete alatt nyom
ban megkezdte működését.

Közben azután különös fejle
ménye lett az ügynek. Hampcl Jó
zsef dr., a szövetség főtitkára több
ször bizalmas tárgyalást folytatott 
Kern Auréllal és közölte vele, hogy 
a tagok egy része szerint a vádakat 
hangoztató főpénztáros pénzkeze
lése körül szabálytalanságok merül
tek fel.

Hampel József dr. jelentése 
után a Dalosszövelséguek a 
Hazai Takarékpénztárnál lévő 
folyószámláját letiltották. Ma 
este pedig felfüggesztették állá

sútól Csehacseket
Szerdán tárgyalja a zsűri Da
rán szky ügyét, aki írásban terjesz
tette be válaszát és tiltakozik az 
alaptalan vádak ellen. Ugyanokkor 
döntenek a Csehacsek Lajossal kap
csolatos ügyről is és a zsűri tár
gyalása valószínűleg viharos botrá
nyokra ad alkalmat.

Sági Pál

kávébehozatala

Postacsomagot 5 kgdől kezdve ("rizs 
és cukor kivételével} vidékre bér* 

mentve szállítunk. Kérjen 
árjegyzéket /

Budapest, IX, Kerület, Dandár ucca 15.

Magyar bégiíorgalmi
Részvény társaság

Budapest VII, Erzsébet hörúl 9 
(Naw-York palota)
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Borzalmas orkán
Otambo dálbrazllial város teljesen elpusztíult —

200 ember meghalt
Párizs, szeptember 26.

(Wolff.) A Newyork Héráid jelentése szerint Sao Paolo délbraziliai 
tartományban orkán pusztított. Itambó város teljesen elpusztult. Ed
dig 200 halottat állapítottak meg.

Halálos szerencsétlenség, 
hét sebesülés, izgalmak 
és rendőri beavatkozás 

a tvábhegvi autóversenyen 
Kalmár Tihamér verseityauíójcibói kizuhant Vasad! Ottó, 

az Ismeri foterSporter és összezúzta a koponyáját
Vasárnap tartotta meg a Királyi Ma-, 

gyár Automobil Klub szokásos sváb
hegyi autóversenyét. A verseny, amely! 
jnenlreak az automobilsport híveinek, de 
a közönség széles rétegeinek kivúncsisá-' 
gat is felkeltette,

halálos szerencsétlenséggel végződött.
Az automobilversenyben, mint, utas 

résztvett egy túrakocsin Pasadi Ottó', a 
Pesti Hírlap fotóriportere, aki egy ver
senyző kocsiján akarta megtekinteni az 
utat, a óéiig. A versenygépon azonban* 
csak a svábhegyi útkaparó házánál, lévő 
kanyarodóig jutottak el. Ott a hirtelen , 
fordulónál kivdgódotf a kocsiból, széles ' 
ívben kirepült az úttestre, súlyós belső 
sérülést szenvedett és sérüléseibe bele
halt.

A .halálosvégű autóversenyt, mintegy 
nyolcvanezer fényi tömeg nézte végig 

a Svábhegy útvonalain. Már a kora 
reggeli órákban rendkívül forgalmas völt 
a Svábhegy környéke.

Feszült várakozás mellett kezdődött 
meg a verseny. Az ötkilométeres útvona
lon, amelyet végesvégig sodronykötéllel 
öveztek, a rendőrök és cserkészek százai 
tartották fenn a rendet, ami meglehető-. 
sen nehéz munkát adott, mert a közön- j 
ség egyrészo fegyelmezetlen volt, a há- 
tulállók, hogy jobban láthassanak, mind 
előbbre igyekeztek, úgyhogy

több ember a versenyidőben beszo
rult a versenyző kocsik útvonalára 
s attól lehetett^tartani, hogy komo
lyabb szerencsétlenség is lesz emiatt.
A célhoz közel, egy kanyarodénál, a 

nagy töpieg elöl kitérni akart égy autó, 
melyben Gergely László 23 éves sert^s- 
jiagyvágó és JHmpefes Anna 20 éves 
iparmüvésznő ültek.

Az autó felborult, mindketten kies
tek,

de oly szerencsével, hogy csak kisebb 
sérülést szenvedtek. A mentők részesí
tették őket első segélyben.

Ugyancsak a mentők nyújtottak első 
segélyt Tóth uí'rs,et napszámosnak, akit 
a közönség úgy olőrenyomott, hogy

az utolsó pillanatban hátrált az. út
testen ogy versenykocsi elöl

s a kifeszített kötéltől szenvedett sérü
léseket.

A motorkerékpár versenyzők közül 
mlngyárt az első indulók nyomán az in
dítás után az útvonal első részében az 
eles kanyarodóknál „kibuktak",

Lika, István
lebukott gépéről a kisebb zúzódáso- 

kát szenvedett.
örült iramban robogtak utána fülsike
títő zúgással a többi gépek. Látni lehe 
tett, hogy mindegyik versenyző a re
kord elnyerésre törekszik és saját élete 
kockáztatásával, gépéből a legnagyobb 
teljesítményt kihozva, igyekszik a cél 
felé, a svábhegyi útfcaparő melletti leg
nehezebb fordulónál Stenczcl. Gyula 22 
éves tisztviselő és testvére Sfenezel 
László 23 éves tisztviselő

motorkerékpárja felbcrnlt a kőt test
vér horzsolás! s zúzódási sérüléseket 

és lábflcamodást szenvedett.
A mentők kötözték be sebeiket. Az út
vonal különböző helyein felállított, har
minckét mentőorvosnak ugyancsak ügyel
nie kellett,mert ügy látszott, hogy a 
tréningnapok sérüléseit is felül fogja 
múlni a versenynap.
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Rendkívüli alkalom I
A meleg időjárásra és a tulzsofolt raktárunkra való tokintettel szőrmebun
dáink és köpenyeink árait mélyen leszállítottuk. A legújabbat, a legjobbat 

legolcsóbban csak

Molnár Gyula 
női (elöltő- és szőrmeáruházában. Budapest 
VII. kerület, Rákóczi út 22. alatt szerezheti be Győződjön mag
őszi o gól köpeny
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Perzsa bunda
000.000

A IZ-es számú furavenenygépen a halálba

0 

II 

I 
:: 
I 
::
I

ii 

:: ::

I

::

Tizenegy órakor, amidőn a nehéz' 
kategóriájú túraautók indultak el, 
feszült, volt a közönség várakozása. 
Tippelgettek, találgattak minden
felé: sokan Kalmár Tihamér re
kordert, több verseny győztesét, az 
ismert nevű, régi automobilistát s 
guggerhegyi verseny legjobb időt 
futó kocsivczetöjét tippelték rekor
dernek.

Kalmár Tihamér a tizenkettes 
számú túragépével egynegyedtizen • 
kettőkor startok. Minden szempár 
Kalmár gépét követte, aki olyan 
tempóval haladt, hogy bizonyosnak 
látszott, hogy a versenyen rekordot 
állít föl. Az útkaparó melletti for
dulónál Kalmár autója „kifarait", 
miként a többi versenykocsi is. A 
faralás abban áll. hogy negyvenöt 
fok alatt, hirtelen élesen irányt 
változtat a gép, amin* azt az úttest 
iránya követeli. Kalmár hirtelen 
lefékezte kocsiját s ugyanakkor 
fordított a kormánykerékeu, úgy
hogy

abban a pillanatban szinte rö
pülve fordult oldalvást gépe, a 

hatüléses Steyr-kocsi.
Ugyanekkor mindenfelől ijedt si
koltozások hallatszottak, s borzal
mas látvány tárult a közelben állók 
szemei elé.

A merész lendületű fordulásnál 
a Kalmár Tihamér versenyző 
mögött hátul ülő utas, Vasadi 
Ottó, a Pesti Hírlap fotóripor
tere — aki azért vett részt a 
versenyben, hogy arról lapjá
nak felvételeket készítsen - 
széles ívben kirepült a kocsiból 
az úttest jobboldalán. fejjel 

nckivágódoft egy fának.
Kalmár a versenyt nyomban fel
adta s ő, valamint a Vasadi mellett 
ülő másik utas a szerencsétlenül 
járt fotoriporter segítségére sietett. 
A poros úton n fa tövében,'fejjel le
felé, mozdulatlanul s eszméletlenül 
feküdt Vasadi. Ottó barnasziníl 
sportruhájában.

Száján, orrán ömlött a vér. 
Nyomban ott termett a mentőorvos, 
is, aki súlyos külső és belső sérülé
seket s koponyaalapi törést konsta
tált. úgyhogy a szerencsétlent 
mentőautón beszállították a közeli 
Uj Szent. János kórház sebészeti 
pavlllonjába.

Pillanatok alatt híre terjedt, a 
Szerencsétlenségnek, amely a közön
ségben a legkellemetlenebb érzése
ket váltotta ki. Rendőri és sport
biztosi intézkedésre

be is szüntették azonnal a ver
senyt s csak tizenöt perc múlva 

folytatták azt ismét.
A szerencsétlenség általános nyo
mott hangulatot idézett elő, számo

sán el is állottak a startnál az 
indulástól, többen igen helyesen, 
élesen

ki is fakadtak a túlhajtott spor
tolás miatt.

s a verseny egy óra körül véget is 
ért. A kormányzó fia. ifjú Horthy 
Miklós eredeti tervétól eltérően 
nem vett részt e versenyben.

A Királyi Magyar Automobil 
Klubban a délutáni órákban láza
san tárgyalták a nap esemepyeit, 
amikor az U.i Szent János kórház
ból szomorú hír érkezett:

Vasadi Ottó anélkül, hogy pil
lanatra eszméletre tért volna, 
délután három órakor a kórházi 

ágyon meghalt
Szelnár Aladár dr. a KMAC vé

réi titkára így nyilatkozott előttünk 
a. halálos végű verseny szerencsétlen
ségről :

— A mai nap minden tekintetben 
a rekordok napja volt. Sajnálatos* 
hogy megtörténhetett, ez a szeren
csétlenség, amely Vasadi Ottó halá
lával végződött. Én a verseny meg
kezdése előtt felajánlottam Vasadi- 
nak, hogy tegye meg az utat az én 
gépemen, de ő inkább Kalmár Ti
hamér versenykocsiját választotta. 
Vasadi nem gyakorlati automobi
lista, a sebes iramban haladó ver
senykocsiban a fordulónál a kri
tikus pillanatban bizonyára nem. 
fogódzott két kézzel — talán éppen 
fényképezőgépére ügyelt —- s így 
történhetett, hogy széles ívben ki
bukott a kocsiból s halálosan meg
sérült. Végérvényesen az ügyben 
különben a vizsgálat dönt.

Román Kálmán
*

A verseny győztesei a kővetkezők:
A versenyautók kategóriájában. Gróf 

Kinsky l’llrich (Steyer) 3 p 43 36 mp. Pálya 
rekord! — A sportautók kategóriájában. 
Gráf József (Gráf & Stift) 3 p 51 54 mp. — 
A túraautók kategóriájúban. Philipp Frei- 
herr von Berckheiin (Mercedes—Benz) 4 p 
22.24 mjí- - A Soló niotork',réknárok kbto- 
góriájaban. Wolfner László (Zeuith Jap) 4 p 
0.199 mp. - A mellékkocsis motorkerékpá
rok kategóriájában. Urbach László (Rrough 
Supcrior) 4 p 25-09 mp. Osztályrekord!

Vándordíjakat nyerték:
1. KMAC Svábhegyi nagy vándordíját 

nyerte gróf Kinsky Pirién Steyr-autón, 
mint aki a nap legjobb idejét, érte el. — 
2- A Dclmár Tivadar emlékóra alapított 
vándordíját nyerte Színiek Viktor a KMAC 
tagja Weiss Manfréd III. túraautón. Í96 
ponttal. — 3. A Honvéd Autócsapat Tiszti 
karának vándordíját nyerte Szegedi Lukáe* 
József Magomobil vezette Curt Friesé. a 
KMAC tagja. — 4. A Magyar Amerikai 
Petróleum Rt. vándordíját nyerte gróf 
gróf Kinsky l'lrich S'teyr-autóján. — 5. A 
Shell vándordíját nyerte Délmár Walternó 
StcjT-aufón. - fi. A KMAC motorkerékpár 
vándordíját nyerte Wolfner László. a 
KMAC tagja Zeuith motorkerékpáron, ideje 
I p 0J.!»í) mp. — 7. A: Magyar-Amcrika Pet
róleum Rt. motorkerekpárvándordiját ny-T 
to Wolfner László, a KMAC tagja Zenilh 
motorkerékpáron, idője. 4 p 01.99 mp. — s. 
A M. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter 
vándordíját nyerte Wolfner László, a KMAC 
tagja Biauchi túraautón, ideje fi p 59.58 inp.

9. Hartroan József vándordíját nyerte 
Delmár Waltcrné Stoyr sportautón.

év óta 
legjobban 
bevált a

Dr. Taub
gyermekkanAc* 

és hintőpor

T8ké1ote««»arfcl- 

pilis, bflr repedés 

vgr- *8 kUlBntélo 

kitiltok allén

FOGKRÉM
FOGPOR

Fehéríti és 
konzerválja 
a fogakat

Fertőtleníti

Cyatror&sés ellen 
és étkezés után

Napleégés és 
széikllüvás ellen

a száj üreget használ

Tölt»í Dr.'Budai Emil Rt. Budap
Kapható minden gyógyszertárban, drogériában és illatszertárban
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Utcai jelenei a 
családi boldogságból 
pofozkodással, bot-, esernyűpír- 

bajjal és Előállítással
Vasárnap délben non) mindennapi 

látvány bán volt része u Szondi uccuban 
sétáló közönségnek.

A Szondi uccában a Városliget felöl 
egy elegánsan öltözött férfi és nö haludt, 
okik

hangos civakodúsukkal magukra von
ták a járókelők ügyeimét.

’A pár vitája később erős kiabálássá 
fajult, nem kis örömébe az ucca közön
ségének, mely uagy gaudiuramal nézte 
a veszekedést.

A férfi és a nő így haladt végi® a 
Szondi uccán. Mikor a Bajnok uccu sar
kára értek, a nő hirtelen felemelte a 
jobbkarjdt ds

kétszer a férfi arcába sújtott.
’A férfi a váratlan támadástól megtúii- 
torodott, do csakhamar összeszedte ma
gát és ütlegelni kezdto a nőt, aki a ve
szekedés hevében esernyőjével támadt 
kísérőjére. A férfi az escruyőtámadúsHul 
szemben botjával védekezett, amiből 
valóságos

bot-esernyő párbaj fejlődött a har
coló felek között,

akik n dulakodás alatt hangos szitkokat 
szórtuk egymás fejére.

A különös párbaj percekig tartott. 
Már mindkettőn lihegtek az ütések kö
vetkeztében

több sebből véreztek, ruháik elsza
kadtak.

'Az ucca közönsége, amely nagy tömeg
ben vette körül a vcBZekodőkct, hangos 
kiáltozással biztatta őket a további küz
delemre.

Közben előkerült az. őrszemes rendőr 
'és véget vetett a harcnak. Ez azonban 
nem ment valami simán, mert az asz- 
szony durván rátdmadt a rendőrre is, 
aki a civakodó párt bekísérte a közeli 
őrszobára. Itt kiderült, hogy a verekedő 
pár Bodnár Gyula festő és felesége, 
akik családi pertpatvar miatt kaptuk 
hajba. Közcscnháborítás miatt megindult 
ellenük az eljárás.

Rakovszky belügyminiszter 
két hét múlva fölkelhet

„Négy héten belül már itthon lesz11 — mondja a titkára, 
Ruttkay Ödön, aki vasárnap érkezett haza Kolozsvárról
Rultltay Ödön miniszteri titkár 

az elmúlt héten Kolozsvárra uta
zott, hogy Rakovszky Iván belügy
minisztert meglátogassa és vele 
több hivatali és magánügyet intéz
zen el.

RUTTKAY ÖDÖN,
aki vasárnap érkezett vissza Buda
pestre, a belügyminiszter állapotá
ról ezeket mondotta a Hétfői Napló 
munkatársának:

— A belügyminiszter úr állapota 
állandóan és fokozatosan .javul. 
Minden politikai és társadalmi 
kérdés iránt élénken érdeklődik.

Napjait legnagyobbrészt olvasással 
tölti, láza nincs.

A jobb lába fel van támasztva 
és meg- van rögzítve.

— orvosai szerint, két hét múlva 
már felkelhet és

négy héten belül már utazhat ik 
Is haza Budapestre.

— A belügyminiszter mellett ál
landóan ott tartózkodik a felesége, 
aki fáradtságot nem ismerve 
ápolja. Annyi tény, hogy a minisz
ter túl van a veszélyen.

A főkapitányságon bementették, 
hogy józsefvárosi leánykereskedűk 
tanyájáo msggyH^oItsK egy szabót, 

akiről kiderült, hogjj tébolydában ápolják
Hányi. Győző királyi ügyész özvegyénél.

Szélhámosokat fogott el 
a rendőrség, akik festők 

képeire előlegeket 
vettek fel

A főkapitányság sérülési osztálya két 
napon át folytatott nyomozást egy bűn
ügyi regénybe illő bejelentés ügyében. 
Antonovícs Fábián érdi szabómester be
jelentette az. érdi csondőrörsön, hogy 
Sóvári János nevű 35 éves segédje titok
zatos módon eltűnt. Antonovícs előadta, 
hogy Sóvári válófélben van és Buda
pestre utazott, hogy itt lakó feleségét 
fölkeresse, távozása óta többé nem je
lentkezett. Elmondotta azt is. hogy Só
vári arról panaszkodott neki, hogy

azért akar válni, mert felesége 
tagja lett egy leánykereskedő 

társaságnak,
amely a Józsefváros egyik uccujában 
működik. A hallottak alapján Antono
vics arra következtetett, hogy

Sóvári bűntény áldozata lett.
A bejelentésről az érdi csendőrörs teg
nap telefonon értesítetto n főkapitány
ságot. ahol megindították a nyomozást. 
A detektívek először is hosszas utánjá
rással megállapították, hogy Sóváriuó a 
Mária ucca 2. számú házban lakik dr.

Azonnal detektívek siettek ki Hanyiné 
lakására és kihallgatták a lakókat. Az 
ügyész özvegye tiltakozott az ellen, hogy 
leánykoreskedés&cl foglalkozna és el
mondotta, hogy csak néhány albérlőt 
tart, Sóvárinénak pedig takarításért ad 
lakást. Kihallgatták Sóvárinét is, aki 
kijelentette, hogy férjét szeptember ele
jén látta utoljára.

A bonyolult rejélyt mégis megoldó
dott. Egy kórházi jelentés alapján kide
rült ugyanis, hogy az ügyész özvegye 
semmiféle kétes üzelmek kel nem foglal
kozott, Só vár Iné férjét sem telték el 
láb alól, hanem az amúgy is exaltált 
lelkű ember

megőrült és nyílt uecán dühön- 
géni kezdett,

úgyhogy a mentők a főkapitányságra, 
onnan pedig a rendőrorvos intézkedésére 
az angyalföldi tébolydába szállították. A 
nyomozás ezzel be is fejeződött és az 
Érdről érkezett bejelentést, amely annyi 
izgalmat okozott, félretették.

A festőKtől a Képek Kiadását Követelik 
a Károsultak

Vasárnap délelőtt u főkapitányság de- 
Icktívjomok sikerült két régen keresett 
szélhámost ártalmatlanná tenniük. A két 
hurokra került fiatalember hosszú idő 
ót i foglalkoztatta szélhámosságaival és 
furfangos csulásuivnl a rendőrség embe
reit. Most, hogy sikerült őket elfogni, a 
közelmúlt idők egész sereg felderítetlen 
szélhámosságaira derül fény.

Nem régen Jónás Ferenc, Dér! ucca 5. 
szám alatt laké) festőművész és több 
társa tett feljelentést, « rendőrségen h 
előadták, hogy egy idő ótu tömegesen 
hoznak leveleket ismeretlen emberektől 
s személyesen in sokan keresik lel őket 
s úgy a levélírók, mint a személyes lá
togatók i

n leclőlcgczett képek beszállítását 
sürgetik.

Eleinte csodálkozva fogadták a méltat- 
Jankodúsokul. do rövidesen rájöttek 
inra. hogy két. szélhámos llázról-házru 
járva kér megrendeléseket a nevükben s

a megrendelőktől előlegeket ts vet
tek fel.

Kávássy rektori biztos 
kihallgatásokat eszközöl az Egyetemi 
Kör ügyében, amelynek csak egyetlen 

tagja van
Az Egyetemi Kör nagy port felvert 

ügyéről# amelyet különféleképpen kom
mentáltak. a Hétfői Napló a legmegbíz
hatóbb helyről szerzett pontos értesülé
seket. Hogy pontosan megvilágíthassuk 
az. eseményeket és kellő beállításba he
lyezzük nz Egyetemi Kör szerepét, visz- 
kell térni a. diákszervezeteknek az 
Adám-iiggycl kapcsolatban tartott gyű
léséhez. E gyűlésen kimondták, hogy 
a diákság szolidárisnak tartja magát a 
tanári karnak Ádám Lajos kinevezésé
vel szemben elfoglalt álláspontjával. A 
diákszervezetnek ehez a határozatához 
hozzájárult az Egyetemi Kör is, amely

nek azóta lemondott elnöke, Ferenc* Gá- 
bór különben is tagja coll a MEFHOSz- 
nak. Ebből tehát megállapítható, hogy

az egyetemi világban zsldó-vellcltá- 
sunok hirdetett Egyetemi Kör tulaj
donképpen ugyanazt az álláspontot 
foglaltu el az Ádám ügyben, ame
lyet a más mentalitásúnak Ismert 

bajtársi egyesületek.
Az Egyetem Körnél beállt változásokkal 
kapcsolatban különféle hírek kerültek 
forgalomba, amelyek azonban ne.n vilá
gították meg pontosan a helyzetet.

„Ideál"
Pehely paplan

valódi „Bidardaunen11 töltésiéi

KniöniegessöííelcalcgRyKnyörűbb 
összeállításokban állandóan rak
táron

Sándor M. Ferenc
IV., Kammermayer Károly uooa 1 
(Központi Városháza épüld)

hanem a lemondott elnök helyébe kine
vezték Kávássy Béla miniszteri osztály
tanácsost. A kinevezésről szóló rektori 
leirat egyetlen szóval sem emlékezik meg 
politikai vonatkozásit dolgokról, hana 
arról, hogy

a Kör admlnisztráeiójúbau szabály
talanságokat tapasztaltak és ezért 
Kávássyt rektori biztossá nevezi ki 
és a szabálytalanságok kivizsgálására 

teljhatalommal ruházza fel.
Kávássy Béla kinevezését tudomásul 
vette és nyomban megezdte a működését.

A rektori biztos kinevezésénél derült 
ki azután, hogy

az Egyetemi Körnek tulajdonképpen 
egyetlen egy tagja sem volt Ferenc 

Gábor elnökön kívül.
Az egyetemi év elején ugyanis még een- 
kit sem vettek fel a tagok sorába és mi
kor a kör a tömörülésre hívó plakátokat 
kiadta, nemsokára bekövetkezett a vál
tozás.

így ezután már nem kerülhetett 
sor az Egyetemi Kör és a Bajtársi 
Szövetségek közötti népszerűségi- 

erőpróbára.
Kávássy rektori bizlos különben már 
vasárnap hozzáfogott a könyvek átvizs
gálásához. A vizsgálat során minden bi
zonnyal sor kerül arra is, hogy

a rektori biztos maga elé idéz egye
seket és a rektori meghatalmazás 

alapján kihallgatásokat eszközöl.
Munkatársunk kérdést intézett ez ügy
re vonatkozóan Kávássy Bélához, aki a 
következőket mondotta:

— A leghatározottabban kijelentem, 
hogy semmiféle politikai szempontok 
nem vezetnek a vizsgálatnál. Én a rek
tor úrtól adminisztratív ügyek vizsgálá- 
sára kaptam megbízást, amit lelkiisme
retesen cl is végzek és

ha olyasmit tapasztalok, ami a bün
tetőtörvénykönyvvel ellenkezik, ter
mészetesen arról is intézkedni fogok.

A rektori biztos vizsgálata hosszú időt 
vesz igénybe. A munka valószínűleg egy 
hónapnál is tovább tart és a rektor, il
letve az egyetemi tanács csak ekkor hoz 
végleges döntést az Egyetemi Kör ügyé
ben.

Wolff Károly a bírói 
kart ért támadásokról

Az Országos Bíró és Ügyészi Testület 
közgyűlése

Győr, szept. 26.
'Az Országos Bírói és Ügyészi Testület 

vasárnap délelőtt az itteni városháza 
közgyűlési termében tartotta évi ren
des közgyűlését Wolff Károly az udvar
nagyi bíróság elnökének vezetésével 
Wolff Károly beszédében hangoztatta, 
hogy mindenfelé szervezkednek csopor
tok s ezért a konzervatív crőknok is 
szervezkedniük kell, hogy meggátolják 
a rombolást, ezért van szükség a bírói 
és ügyészi kar tömörítésére.

— A parlamentben, ‘sujtóban és köz
gyűléseken -- mondotta Wolff Károly — 
a magyar bírák ellen gyakran intéz
tek támadásokat s

ezek a támadások kikezdték a ma
gyar bíró lelki nyugodtságát.

A londoni II. Internacionáléhoz intézett 
memorandumban 1s megvádolták a ma
gyar bíróságot. Innen kiáltom London 
felé; hogy

tiltakozunk az ellen, hogy a magyar 
bírói kart bárki, bárhol is meg

sérthesse.
Végül is azt hangoztatta Wolff, hogy 
törvényekre lesz szükség, mely megvédi 
a bírói kart a külső és belső ellousé-

Kérték feljelentésükben n 
hogy tdgyo ártalmatlanná

rendőrséget, 
a nevükben
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minden meghatalmazás nélkül garázdál
kodó szélhámosokat.

A főkupitánysúg a feljelentés nyomán 
széleskörű nyomozást indított meg, mely 
vasárnap eredménnyel járt. A detcklí- 
Vckóuk sikerült olfogniok a szélhámoso
kat rffiőrl Lajos és Szabó József több
szöriben büntetett csülök személyében. 
Több más szélhámosságot Is bevallottak, 
mire hdartoztuttak és a murkóuocui fog
házba szállították őket.
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HÍREK Kálmán László igazgató 
megszöktette a főkapitányság 

elől saját autóját
— Vass miniszter, Huszár és Liu- 

fcauer dunántúli körútja. Vass Jó- 
’zsef népjóléti miniszter, Huszár 
Károly, u Ház alcluöke és Llngauer 
Albin képviselők társaságában va
sárnap reggel- Szombathelyre érke
zett, hol meglátogatták Mikes Já
nos püspököt. A miniszter Szombat
helyen misét mondott, majd Mikes 
püspöknél tartott villásreggeli után 
résztvett Llngauer Albin beszámo
lóján Nagygencs községben, ame
lyen Apponyi Albert gróf is meg
jelent. Nagygencsről Kőszegre au
tóztak át, ahol Vass József népjóléti 
miniszter nagyobb politikai beszé
det mondott. Répcelakon Huszár 
Károly tartott beszámolót. Itt 
Vargha Gábor és Czcttler Jenő 
után ismét Vass József népjóléti 
miniszter tartott beszedet. A mi
niszter és kísérete vasárnap este 
10 órakor érkeztek haza Budapestre.

— A Petőfi Társaság felolvasó ülése. 
Vasárnap délelőtt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia nagytermében a Petőfi 
Társaság ülést tartott. Pékár Gyula 
elnöki megnyitója és Lumpért Géza je
lentés© után Kemény György a 25 óv 
előtt Amerikába szakadt magyar iró és 
költő tartotta meg székfoglalóját. Szék
foglaló előadást tartott Falu Tamás és 
Zádos Tamás is.

— Mayer János Kálkápolnán.’ 
Mayer János földmivelésügyi mi
niszter vasárnap délelőtt vette át 
Kál kápolna község díszpolgári , ok
levelét. A miniszter a díszpolgárrá 
avatás alkalmából politikai beszé
det mondott.

— Bécsi republikánusok és Lueger pár
tiak véres zavargása. Becsből jelentik, 
hogy vasárnap délelőtt Hernals külvá
rosban a republikánus védőszövetség és 
a hernalsi hatból ikus Lucgev-ifjusúgi 
szövetségek csoportja között összeütkö
zés támadt, melynek során többen meg
sebesültek. A védőszövetség egy tagját 
letartóztatták.

— Ébredők meg akarták zavarni a 
csepeliek nagygyűlését. A csepoli káro
sultak ügyében vasárnap nagygyűlést 
tartottak, amelyen több mint ezer em
ber vett részt és amelyen elhatározták, 
hogy a segély felemcléso és az adóbe
hajtások enylútéso ügyében a pénzügy
miniszterhez fordulnak. A nagygyűlést 
körülbelül 15-7-20 ébredő meg akarta 
zavarni, botrányt okoztak, amelynek 
azután a közbelépő rendőrség vetett 
végét.

— A megvadult lovak áldozata. A 
Margit körút 5. számú ház előtt Szajkó 
Lajos hentesmester lovai megbokrosod
tak és a kocsit elragadták. A kocsin ülő 
Aúth Antal 21 éves hentessegéd lesett 
és súlyos sérülésekét szenvedett. Aúthot 
az Uj Szent János-kórházban ápolják.

—. Orvosi hír. l)r. Tölgyesi Ferenc 
bél- idegorvos amerikai tanulmányútjá- 
ról megérkezve, hypnosis-therápiai ren
delését folytatja. V., Wekerl© Sándor 
ucca 19.

TelfoíyoszióK
flgyMe! -

Vállalatunk folyó hó lii-ikétől kezdve 
összes fióküzleteiben ós elárusító helyein 
változatlan álban kizárólag olyan l’«- 
lacktejet hoz forgalomba, melyet az 
úgynevezett

.Kíméletes pasztőrözés*
elve szeriül kozol. E pasztörözóauok a 
korábbi rendszerrel szemben két nagy 
előnye van: egyrészt u legnagyobb mér* 
tókbéu megkíméli a tej eredeti értékes 
tulajdonságait és összetételeit, — így 
vitamintartalmát Is — másrészt pedig 
teljes mrgblzhntiisáffgnl semmisíti meg a 
tejben esetleg előforduló káros (patho- 
gén) bakfériumokat, ,

Budapesti Közpanti Általános 
Tejosarnok Részvénytársaság

Lukács József Árpád autószerelő 
és javító, akinek a Tisza Kálmán 
tér 26. alatt vau a műhelye, hitele
zési csalás címén vasárnap feljelen
tést tett Kálmán László, gróf Ká
rolyi ucca 16. sz. alatt lakó igaz
gató ellen. A feljelentés előzménye 
a következő:

Kálmán László pár nappal ezelőtt 
telefonon felhívta Lukács József 
Árpád műhelyét és közölte, hogy

autója a Svábhegyen megron
gálódott

s sürgős javításra szorul. Lukács 
azonnal kiment a Svábhegyre, meg
tekintette a defektust szenvedettkor 
csit s kijelentette, hogy a javítás 
1,600.000 koronába kerül. Az igaz
gató beleegyezett az összegbe s erre 
az autót

elszállították a javítóműhelybe.
Szombaton a javítással elkészültek 
s Kálmán igazgató megjelent a mű
helyben, hogy az autót átvegye. 
Lukács át is adta a kocsit, de mire 
fizetésre került a sor, az igazgató 
kijelentette, hogy

jelenleg nincs pénze, 
az 1,600.000 koronát majd legköze
lebb kifizeti. Lukács erre megaka
dályozta az autó elvitelét s kijelen
tette, hogy csak akkor adja ki, ha

— Időjárás. A Meteorológiai In
tézet vasárnapi jelentése szerint az 
időjárásban egyelőre semmi lénye
ges változás nem várható.

— A száguldó autók gázolása. A Horthy 
Miklós úton egy ismeretlen autó elütötto 
Dömöky Erzsébet 30 éves varrónőt. — 
Az Alugútbau Schullor Béla 14 éves szo
bafestőinast egy arra haladó autó el
ütötte. Mindkettőjüket a mentők a Ró- 
kus-kórházba szállították. A nyomozást 
a rendőrség megindította.

— Magyar tenniszversenyzők 
győzelme Becsben. A magyar-osz
trák tennisziuérkőzést 6:3 arányban 
Magyarország nyerte meg.

— A Hadlkölcsöntulajdonosok Pártja 
Keszthelyen. Keszthelyről jelentik: A 
Hadikölesöutulajdonosok Országos Párt
ja vasárnap Keszthelyen tartott gyű
lést. A gyűlésen fícischl. Richárd cgy- 
ségospárti nemzetgyűlési képviselő 
mondott beszédet, amelyben kifejtette, 
hogy két százalékos aranykamatszolgál- 
tatást kivannak a hadikölesönkötvény- 
tulajdonosok.

—- Hölgyek, urak, mindenki a Hét 
csütörtökön megjelenő legújabb számá
ban találja a legérdekesebb képes ripor
tokat, pletykákat és hasznos olvasniva
lókat. Várnai István népszerű hetilapja 
a legolcsóbb képeslap. Kétezer koroná
ért mindenütt árulják.

— 35 bányamunkás halála. A Chi
cago Tribüné jelentése szerint ln- 
woodban (Michigau) 35 bányamun
kás egy szállítókosár kötelének el
szakadása következtében életét 
vesztette.

— Munkásotthon felavatás Óbudán. 
Vasárnap délelőtt lelkes ünnepség kere
tében avatták fel Óbudán, a Selmeci út 
14-16. szám alatt a szociáldemokrata 
munkásság Somogyi Bála Otthonát. A 
felavatáson az ünnepi beszédet Propper 
Sándor nemzetgyűlési képviselő mondot
ta, a szakmák nevében Jászai Samu kép
viselő, a községi fracló megbízásából 
Bánóczy László, u főváros nevében Hó
hér Endre tanácsnok beszéltek. Tuba 
Károly saját, Terseit szavalta.

— Osztály-sorsjegy tulajdonosok figyel
mébe. Ittner M. V. és Wldder Miklós 
urak, a Gacdlcke Bank Rt. igazgatói le
köszöntek. A Pénzintézeti Központ ne- 
vuzelt uraknak osztálysorsjáték főeláru
sítói megbízást engedélyezett, s több 
mint a felét azon aorsjegyekmeunyleég
nek, amely rzideig a Gnedicke Bank ál
tal került, oladásra, nekik juttatta, úgy
hogy ezek a sorsjegyek csakis kizárólag 
az Ittner és Társa főelárnMtóknál, Buda
pest, VI., Vilmos császár út 5. kapha
tóké 

a javítási költséget kiegyenlítik.
Kálmán László az autószerelő ki

jelentésén nagyon feldühödött el
rohant a főkapitányságra és fel
jelentést tett soffőrje, Pető József 
és az autószerelő ellen. A rendőr
ségen azt állította, hogy

soffőrje ellopta az autót azt el
rejtette Lukács műhelyében

s most ketten értékesíteni akarják 
a kocsit A főkapitányságon, hitelt 
adtak az igazgató szavainak s

Petőt és Lukácsot vasárnap elő
állították a rendőrségre,

ahová beszállították az állítólag el
lopott autót is. Mikor a k'ét ember 
előállítása piegtörtént, beidézték 
Kálmánt is a rendőrségre, aki a 
soffőr ellen tett feljelentést vissza
vonta. Ezzel el is távozott az épü
letből s

mikor lejpvet a kapu előtt ott 
látta az autóját, beült a kocsiba 

és elhajtott.

Rövidesen a kihallgatások során 
azután kiderült az egész turpisság, 
az előállított embereket elbocsátot
ták s most Kálmán László igazgató 
ellen indult meg hitelezési csatás 
címén az eljárás. Kálmánt hétfőn 
hallgatja ki ez ügyben a rendőrség.

— Kifosztottak egy várost. A 
China Press jelentése szerint Che- 
kicsen városát (Ilonán tartomány) 
rablók kifosztották és onnan több
száz embert elhurcoltak, közöttük 
két nőt a mlsszióállomásokról is. 
Az egyik misszióállomást a rablók 
teljesen földúlták.

— Éjszakai gyűlés a Gyöngyösi úton. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 
a Gyöngyösi úton szolgálatot tgjjegítő 
rendőrőrszem arra lett figyelmes, hogy 
egy aktatáskán férfi körülbelül 80—100 
főnyi tömeghez beszédet, intéz. Amikor 
közelébe ment a rendőr, hallotta, amint 
a férfi többízben éltette a Vági-pártot. 
Igazolásra szólította fel a beszélő férfit, 
majd előállította a főkapitányság köz
ponti ügycletérq, ahol megállapították, 
hogy Szentes József, az Építőmunkások 
Szakszervezetének titkára, aki már több
ízben szerepelt a rendőrség előtt, mert 
élénk működést fejt ki a Magyarországi 
Szocialista Munkáspárt Vági-félo frak
ciójában. Megállapították, hogy a tömeg
nek izgató hatású beszédet tartott és 
ezért izgatás miatt megindították ellene, 
az eljárást. Kihallgatása után a hajnali 
órákban elbocsátották a rendőrségről.

— A budai ingatlantulajdonosok Ó- 
buda fejlődéséért. Vasárnap délelőtt a 
Iludui Ingatlantulajdonosok Egyesülete 
népes értekezletet, tartott, melyen dr. 
Bárdos György ügyvezető alelnök vá
zolta a teendőket. Utána még számosán 
szólaltak fel, majd az elnök bejelentette, 
hogy az új polgármesterhez benyújtandó 
memorandumban kérik, hogy sürgősen 
rendezzék a budai ingatlantulajdonosok 
indokolt sérelmeit.

— Kibővítették az Izraelita Aggok Há
zát. A Pesti Izraelita tízcntegylet az 
általa fentartott Aggokházát restau vál
tatta és uj emelettel bővítette ki. Va
sárnap ünnepios keretek között avatták 
fel az uj épületet. Az avatáson Adlcr 
Gyula, Arányi Ignác, Kramer Miksa, 
Endrei Henrik dr., Lederer Sándor, va
lamint Hevesi Simon, főrabbi mondotak 
beszédet. Utáua megvendégelték az in
tézetben lakó aggokat.

— Dalosverseny a Vigadóban. A Ma
gyar Dalosszövetáég budapesti IV. cso
portja vasárnap délután nagyszabású 
versenyt rendezett a Vigadóban. A da- 
losvorsonyen résztvett az Újpesti Ipa
ros Ifjak Dalköre Csata János vezetésé
vel, a Budapest nyugati pályaudvari 
Uj Élőt Dalkör Vidor József vezetésé
vel, a Budafoki Dalárda Farkas Nándor 
vezetésével, a Csepeli XVeiss Manfréd- 
gyár Dalköre Ujj József vezetőével. A 
Budapesti Férfi Dalegylet Üoifich Ká
roly vezetésével és a BSzKR önképző
körének Dalkör© Farkas Nándor veze
tésével.

— Mesés értékű gyöngyöt és gye-* 
niúntot loptak egy londoni posta-* 
kocsiból. A Sunday Expressz érteni 
sülése szerint a londoni postahiva
tal egyik gépkocsijából egy szál-' 
lítmány gyémántot, gyöngyöt, pén-* 
zeslevelet és csekkeket, összesen 
80.000 font értékben elloptak. A ko
csivezető eltűnt. Sokszáz rendőr kcJ 
resi a tettest.

— A bécsi maratoni futás. A líeiy 
nalsi sporttér és Tullnerbach kö
zött ma folyt le 42 kilóméteres pá
lyán 37 résztvevővel a maratoni 
futás. Első lett Tuscher (WAC), má-* 
sodik Woisk (Graz), harmadik A7ű- 
bewich (Uhfahr).

— A Budapest—Wien-1 személyjáratok 
megszüntetése. A Magyar Királyi Fo
lyam- és Tengerhajózási Rt. igazgató
sága közhírré teszi, hogy a Budapest— 
wieni szomélyha jó járatokat az alacsony 
vízállásra és az előrehaladott évadra 
való tekintettel a folyó évben akként 
szünteti inog, hogy az utolsó menet Bu
dapestről Wionbo szeptember 27-én, 
Wienből Budapestro pedig szeptember 
30-án lesz. A Gönyü—Győr közötti csat
lakozó ha jó járatok szeptember 30 án 
sziutóu megszűnnek. A gyorsáru felvétel 
a budapcst—wicnl irányban szeptember 
27-én, a Wienből lefelé irányuló forga
lom szeptember 29-én megszűnik.

LÓSPORT
Kettős ivadé^vepseny

I. Bűvész* 2. Briitus, 3. Inséparablc.
T. futam. 1. Bandi 1T. (11/10) Szabó. °. Krl- 

nolin (6) Gulyás., 3. Szent Lőrinc Cl) Bla- 
zsek. ••,'í h., .1 h. Tol.: 10:15, 12. 16. 13. Fm: 
Sátán, Sólyom, Ne búsulj, Rázd le. Hoko- 
■l»ál. — II. futnia. 1 Milcva (3) CmiI.i. 2, 
Delilány (8). Szekeres. 3. Modor (6) Balog.

II. , ötnegyed 11. Tót.: 10:50, 16, 27. 23. Fin: 
Honfitárs. Csavargó, Vadító, Altér Drab- 
rcr. —- III. futam. 1. Bűvész (8 10) Ilofbaue .
2. Brutus (5) Gulyás. 3. 1 nsépiirable (l'j) 
Szabó. 1!S li., 1 h. .Tót.: 16:18, Fm: Alfa. ■ 
IV. fiitaiu. 1. Blondella (6) Szűcs. 2. Midas 
(10) Csata. 3. Beilc damc (4) Szabó, i'ojh., 
fejlt. Tol.: 10:88. 22, 24, 21. Fin: Csóré. Prói- 
cess, Adós, Várlak, O. M.. Baudavez.ér, Ma
ríné. — V. futam. 1. Ohó (4) Kasziáu. 2. 
•lulku (2) Singer. 3. Kontúr (ü) Szenté. Nyh. 
l',á li. Tót.: 10:44, 21, 20. Fm: Blondian, Mii- 
csaj. — VI. futam. 1. Inpalr (I) Blazsck. 
Dawa (3) Szekérén. 3. Derengő (5) Csata. 
Nyl)., fejli. Tót.: 10:62. 22. 21. 18. Fm: l<ii- 
kri I’asha, Ravigotc, Duruiue, Revízió.

— Az Esz.terházy-Meuiorialt vasárnap 
Becsben, Schönbrunn (Schejbál) igen 
könnyen, 3 lioszal nyert© Parola. (Esdi) 
és liedley (Gutái) ellen. Futottuk még, 
Porti© és Vysegrád. 2 h. 2'/» li. 10:17, 
13, 15.

Budapesti 
ugetöversenyek

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. G. Eildre bácsi (Gcndur is)',

3. Altco (Sütő 3). 3. ITrnuek (Maszár ut. Fin;
Margit, Dráma, Raluplan, Sári. 30:306, 26, 
13. 15. Olabz: 10:30. -- 11. futam. 1. Vidor 
(Wilsner vari). 2. Bohém (Mnrschall 25). 3. 
Atléta (Vorsty). Fin: Zita, Vila. Luviuia, 
rari.sieu Grill. 10:17, 12, 13, 15. Olasz 10:30. 
— 111. futam. 1. Avanti Jí. (Stő I1.. reá). 
Hullám (Maszái- .1. 3). 3. Isar (Maszár F. 
Fm: Eltolt, Vscfiil, Czimbora, Alom. 10:15, 
12, 14, 12. Olasz 10:33. — IV. futam. 1. l’en- 
ilcflei) (Kullinku 2). 2. l’eczkes (Cassolini 
l!i). 3. Vihar (Kovács). Fm: Lánezos, Ga
rami. 10:21, 15, 16. Olasz 10:33. - V. futam.
1. Izgató (Siró Gyötgy 3). 2. Patyolat
(Köszler v). 3. Mangtip (Vizmuthy 5). Fm: 
Lobogó. Shiinmy, .Zivatar, Thoinzoha. Án
gyé. 10:38. 12, 11. II. Olasz 10F.T4. - VI. fu
tam: 1. Guszti (llofímaii Uj). 2. Sokol (Dit- 
bovetez p). 3. Diák (Szilágj i 12). Fm: Trma, 
Werndorf. Miukn, Burz.su. 10:27, 17, 20, 17, 
Olasz 10:33.

Ihgjar királyi Oszíálysorsjáték
Minden második sorsjegy nyár

Legnagyobb nyoromény

Vásároljon sorajogyot mielőbb

a n. klr. Osztáljsorsjítsk föolárusitójáná1 
Budapest, 

VI., Vilmos császár ut 5.
Távirati dm: ITTNYER. Telefón:^7-43. 
Negyed aorsleny Hé! sorslcgv Kgész sorsjegy 

S3.S00 K 1S3.0U0 K 2SO.OOO K

Burz.su
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SZÍNHÁZ MOZI
TEGNAP NYITOTTA 

MEG KAPÓIT n Magyar 
Királyi Operaház, Erkel 
Ferenc Bánk-bánja val. A 
szezónnyitó előadás * néni 

volt rossz, de fájdalmas volt vissza
emlékezni aria az időre, amikor 
Kőszegi, Bianchy Bianka, Takács 
etb. nevét hirdették a megnyitó elő
adás plakátjai.

EGYBE-MÁSBA ÉRKEZNEK 
a hírek Rózsahegyi Kalmárt 
amerikai karrierjéről. Csupa 
aiker, virág, ováció a jelzői 
Kálmán bátyánk útjának. Az 

új világból ma terjedelmes levelet kap
tunk, amelynek legnagyobb része Ró
zsahegyi tüneményes és szinte váratlan 
Bikerévol foglalkozik. A napokban — 
mondja a lévé) — Zúkor Adolf, a ma
gyar származású amerikai fllmkirúly 
egy teljes óráig látta vendégül dolgozó
szobájában Rózsahegyit. Egy óra liosz- 
tant — ez az amerikai viszonyok isme
rői előtt hihetetlennek hangzik. És még
is megtCrtónt. Az előszobában bankárok, 
politikusok, filmstarok. grande-dámák 
türelmetlenkedtek, de Zukor Adolf szí
vélyes szóval tartotta Kálmán bátyán
kat'. Mikor kijött a dolgozószobából, 
niogrohanták a Zukor-tröszt riporter- 
jei, akik a kérdések özönével halmozták 
cl Kálmánbátyánkat. Ez 
szolt: Hát valami üzletet 
az amerikanusl

HOGY MI AZ ÜZLET,, 
űt is hitül rövidesen. Zti- 
kor Adolf egy filmscenáriu- 
mof adóit át Rózsahegyi
nek. azzal, hogy van benne 

rgy neki való szerep, amit Holly- 
voodban eljátszhat a Zukor-tröszt 
valamelyik filmgyárában, akkor, ha 
turnéját befejezte. Kálmán bátyánk 
rögtön felcsapott Zukornak cs azt 
mondta, hogy megpróbálja a. mohi
színészetet, de előbb az egyik, leg
nagyobb amerikai revüszínház ké
résének. kell megfelelnie. Ez a revű- 
Kzinkáz. amely tudomást szerzett, 
arról, hogy jó üzlet a Rózsahegyi- 
tizenkétlié.pes revüjeben egy magyar 
számot, akar illeszteni, amelynek 
főszerepét Rózsahegyi Kálmánnak 
kínálta föl. Ezekiitán könnyen le
hetséges, hogy Kálmán 
cgy-két évig Amerika 
lesz. •

röviden vóla- 
akar velem ez

évig Amerika

Elkészült a németek nagy 
nemzeti filmje, a 3íFAUSTíé 

Goethe Faustjának filmváltozata a filmművészet 
legnagyobb eseménye 

ez URÁNIA ünnepi hete
A film tökéletes drámai költemény, 

amely hibátlanul, megrázó drámai erő
vel adja vissza Faust doktor irodalom
történeti alakját.

A németek, nemzeti filmjüknek tekin
tik a Faust-fllmet, amelynek elkészülése 
a német, filmművészet legnagyobb ese
ménye. Szereplői egytöl-egyig reprezen
táns filmnagyságok, akik élén

Az UFA filmszínház és
Népies legenda, szájhagyomány és egy

ügyű mese volt Faust, legendája, amikor 
Goethe, művészetet inspirálta. Ekkor 
már dicsőségben, bánatban és örömök
ben gazdag élet volt. Goethe Farkas Já
nos mögött, de a „Faust'* drámai költe
mény megalkotása után emelkedett a 
világhír ormára.

Faust doktor figurája a nagy nemet 
költő kezének bűvös érintésétől lett á 
tragikus vívódás, örök kifürkészhetetlcn- 
ség, az isteni titok megoldhatatlanságá
nak szimbóluma. Az örök ifjúság démo- 
nikus és mégis tragikus hőse Goethe 
formába öntése után kapott polgárjogot, 
söl igen előkelő helyet a világ irodalom
ban. Éppen ezért, nem lehet, csodálni, 
hogy Faust, doktor különös alakja meg
hódította g költői és színpadi műfajok 
valamennyi komoly formáját, míg most 
karrierje végső állomásaként eljutott a 
népszerűsödés legszélső lehetőségéig — a 
filmig.

A berlini Ufa vállalta a lehetetlennek 
látszó, nagy feladatot, hogy a Faust- 
mondából, illetve Goethe Faustjából fil
met csinál. A film sok fejtörést okozott 
azoknak, akik a feladat, megoldására 
vállalkoztak, mert még a Hím fejlődő 
művészete sem rendelkezhetik azokkal az 
eszközökkel, amelyek, minden aláfestés 
és erőlködés nélkül képben megörökíte
nék. a lélek ilyen nagyszerű, isteni szín
játékát. Viszont meg kell állapítani, 
hogy a berlini Ufa rendezögárdríja, 
amely közé a legelőkelőbb német írók 
csoportosultak, nagyszerűen oldotta meg 
feladatát.

EMIL JANNINGS
Mephistőja halad. Faust alakjában agy 
briliáns svéd színészt, találunk. Ennek a 

a ne- 
"Faust 
fáradt

PÉCHY ERZSITŐL Lon
donból kaptunk levelező
lapot. Azt írja: Rémekül 
fogadtak, szerepemet meg
kaptam, de móst tudom

csak, Kögy milyen rosszul beszélek 
angolul. Éjjel-nappal tanulok.

ELHALASZTOTTÁK A 
ROYAL-ORFEUM új mű
sorának bemutatóját 'októ
ber ÍO-re, mert a szezon
nyitó műsornak olyan sike

re van, hogy könnyelműség lenne 
annak diadalmas útját félbeszakí
tani. A Royal-Qrfeum mégis kettő
zött erővel készül az új műsorra, 
amelyben Solti Herminen, Szoltól ay 
OJJyn, Dénescit, Köviárin, Mátrayn 
kívül Kabos Gyula s a Lengyel-há
zaspár is szerepet vállalt. Az artista- 
műsornak Sisters Stanley két bű
bájos angol táncosnő lesz a fényt 
pontja.

OKTÓBER ELSEJÉN nyí
lik meg a régi ApoLló-kabnró 
az Uhu-kabaré helyiségébe^. 
Az új kabaré egy sereg jó ne
vet mondhat macáénak. Igaz

gató-főrendező: Herczeg Jenő. Művészeti 
igazgató: Kővári Gyula. Zenei vezető: 
Komjáthy Károly. Gazdasági igazgató: 
Fekete József. Tagok: Sólyom Janka, 
Harasztiig Miéi. Kondor Ibolyka, Túrni 
Ida, Fidor Ferike, Posner Magda, Fa
ragó Sári, Pintér Rózsi, Nagy Lily, 
Déry Frici, Tóth Adél. Irányi Viki, Z. 
Molnár László. Újvári Lajos, ’ Gáléit á 
Ferenc, Kővári Gyula, 
Czobor Ernő, Martinék István. ___  ,
Károly, Tary Mihály, Vukovics Tibor és 
Ormos Béla.

fiatalembernek meg kell tanulni 
vét. Pompázóan szép, mint, ifjú 
és megrázó erejű, mint öreg, 
vándor. A tökéletes színész neve

GOSTA ECKMANN
Ugyanilyen szerencsésen választották 
meg Margit megszemélyesítőjét.

CAMILLE HOORN
maga a fiatalság. Fehér homlokáról gló- 
ridsan ömlik a leánysdg tiszta, bübája. 
Mártát a nagy francia sanzonette,

YVETTE GlILBERT
alakítja.

A nagy nőmet filmét, amely Pásztor 
Béla költői feliratainak fémjelzésével ér
kezett, bizonnyal több hetes tartózko
dásra hozzánk, minden kísérő műsor 
nélkül az

Ufa filmszínház és az Uránia
mutatja be a héten.

bátyánk 
vendége

Herczeg Jenő, 
Szántó

«a g legolcsóbban, óriási vA-BuforoR^Mewt—nwwrw (Bejátac Doh;tnyucca 13)

Sokan hangoztatják, 
hogy máris rájöttek 

ki az az élő fejedelmi sarj, aki a 

Rumi is Bagyherceg 
főszerepében inkognitóban rejtőzik.

A nagyherceg: Willy Frltsch. 
A táncosnő: Lucy Ooralne.

Kamara Orion

sláger-műsora
A montmartrel táncosnő Az cranyszívíi mostoha
Barborrnda Merr utolsó filmaf.trakciója szívbernarkolő történet 8 felvonásban

Partnere ; Lervis Stone Főszereplő a „Két csavargó“starj4: Claudlnett
Előadások kezdete 4, 6, 8. 10 órakor

A Kamarában ezenkívül 

A lonsislnnül csempészek 
A főszerepben : Rlchard Talmadge

Az Orlonban pedig

Az erdészleány 
Harry Hédikével ás Lla Mará

val a főszerepekben.
A Kamara előadásai ’/sö, í/<7, 8 és 

10 órakor, az Orion előadásai V46, 
V26 és t/slO órakor kezdődnek.

cgjf napNEM MUIAK EL 
sem, hogy Fráter Lóránt, az 
„Akácfavlrdy''' datköltöjc. ne' 
küldene egyik vagy másik sze
replőnek. cgy>egy köszönő leve

irt. A hálás szerző mindig talál egy-egy 
adomát, amivel fűszerezni tuda a levele
ket, amelyeket vagy derültség mellett 
olvasnak fel a címzettek a Városi Szín
ház öltözőiben. Ezeket, a leveleket most 
összegyűjti a Városi Színház és az 
Akácfavirág első jubileumén albumba 
fűzve fogja a közönség között szétosz-

A NOSZTY FIÚ ESETE TÓTH 
MARIVAL tagadhatatlanul a 
Vígszínház legnagyobb sikere, 
és hőre így van a dolog, ab
ban nem kis része van ’ Mály

Uerőnek. aki a tót Bubonyik figuráját 
alakítja pompásan. Ez a Mály Gerő, 
hogy figurája tökéletesebb legyen, nem 
riadt attól vissza, hogy fejét síntára bo
rotválja. A vígszínhúsi vezérek termé- 
bzctcsen nagy örömmel fogadták Mály 
Gcrő áldozatkészségét, amivel most egy 
héttel a promiér után nagy baj van. 
Mály Gcrő haja ugyanis rohamosnu nő, 
es mód már semmilyen hatalom nem 
ludjtt kényszeríteni őt arra, hogy haját 
ismét borot váltassa. Ha csak a direk
ció sürgősen ki nem talál valamilyen 
rsodakenőcsöt — és erre számit joggal 
Mály is —amely kedvező hatással vol
ta a rnövósz egyébként sűrű üstökének 
eltüntetésére.

R A 
O P 
V O 
A L~ 
L <

RADIUS FILMSZÍNHÁZ

Három arc kelet lelő
JET íA GOUOn

aielátt RBNAISSftNCE ............ ....
ROD LA ROQUB, a frakkos

Sólyomszem
Kizárólag a

CORVIN SZÍNHÁZ...

Cecil B. De Mille monstre-műsor viugnttrakció
Előadások hétköznapokon: negyed 6, negyed 8, fél 10. Vasárnap 4, 6, 8, 10 órakor 
Jegyelővétel délelőtt 11 órától fél 2-ig. VI., Nagymező uccu 22-24. szám

Csütörtöktől & Csütörtöktől

WILDE OSCAR, angolok irófeiedolméuek 
a londoni arisztokr&cia életéből merített nagy

hatású színműve:

Lady Winder- 
mere legyeznie 

a föszeropekbont Rónáid ' Co mán, Irono 
Rlch, Mny Mc Avoy. — Ezenkívül: 

Aoxib Villám bosszúja 
Husfer a nagypapánál 

burleszkattrakció 2 felvonásban
Előadások minden hétköznap: fél 6, fél 8. fél 10

ButorokS!^
Vidékre

Csütörtöktől

ííKsm Az örök vándor
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Nem prolongálják

a Capltoi filmpalota műsorát
A Capltoi e heti inonstre-műsora olyan 

nagy sikert aratott, hogy az igazgatóság 
elhatározta a műsor prolongálását. Ez 
azonban a lognagyobb fáradozás ellenére 
sem sikerült és ezért csak szerdáig lát
ható Lón Chaney és Norma Shearer 
remek alakítása, amelyet Lagerlöf Zelrna 
világhírű regényének film-változatában 
a „Hazugság váráéban produkálnak. A 
műsor másik nagy filmattrakciójában a 
„Szerelem bíborban.** című superfilmben, 
amelyet Elinor Glyn regényéből készí
tettek, Amerika két legnagyobb film- 
starja Játszik, Conrad Nagel és Eleanor 
Bordmann. Előadások 5, ’/«8 és ’/< 10 óra
kor kezdődnek.

Három érdekes délután
A Vigadó nagytermében hétfőn, 27-én, 

kedden, 28-án és szerdán, 29-én pontosan 
fél 5 órakor irodalmi felolvasások hang
verseny- és kabaréelőadások lesznek. Az 
irodalmi és művészi részben Holtai Jenő, 
Góth Sándor, Lukács Pál, Lánczy Margit 
szerepelnek. Ezután kabaré következik. 
A művészi rész keretében a Corvin-Arn- 
liáz nagyszabású divatrevüt rendez, me
lyen budapesti, párizsi, berlini és bécsi 
mannequinck mutatják be a szezőn leg
újabb kreációit, eredeti párizsi és buda
pesti ruha- és kalap-újdonságokat. Mind 
y, három délután jótékony célt szolgál.

• A „Jedermann** bemutatója a Fővárosi 
Onercttsztnházbnn. Budapest egyik legjl 
lusztrisabb színházában, a vidám zene, tipl 
és tánc csarnokában, a Fővárosi Opereti- 
szlnházban. pénteken este, a komoly méltó
ságteljes múzsa szólal meg. Ekkor kerül be
mutatóra Sebestyén Mihály társulatának 
előadásában Hugó von Hotmannsthal vi
lághírű költői szép misztériuma,, a „Jeder- 
xnann**. A fenséges inü bemutatójára, mely
nek főszerepeit Molnár Aranka és Gellert 
Lajos játsszák, lelkes Odaadással és meger 
tűssel készül az a társaság, mely ezzel az 
előadással meg fogja hódítani Budapestnek 
a művészi szép iránt rajongó közönségét, 
jegyek a Jedermann első .öt előadására mar 
előre válthatók a Fővárosi Operettszinliáz 
jegypénztáránál és az összes jegyirodákban.

• Délutáni eladások a Fővárosi Operett- 
Sz in házban. Szombaton. délután a Fővárosi 
Operettszinházban rendkívüli mérsékelt 
hclyárnkkal gyermekelőudásul a szép ze 
néjü Pintyőke operett kerül színre, a cím
szerepben a bájos kis Jatzkó diával. Va
sárnap délután pedig mérsékelt helyávak- 
kal a Hamburgi menyasszony adják.

• A Budai Színkör vendégjátéka a Fővá
rosi Opcrettsrinházbau. Csütörtökön: Fő
próba. (Jedermann.) Pénteken: Jedermann. 
(Először.) Szombaton délután: Pintyőke. 
(Gyormekelőndás.) Szombaton este: Jedw- 
munn. (Másodszor.) Vasárnap délután: A 
hamburgi menyasszony. Vasárnap este: Je- 
dermaun. (Harmadszor.)

Még 3 napig
a

Tráttuii Színpad
nagyszerű műsora.

Xexdete: '/s9. Telefónc 63-44.

Csütörtökön premier I
EEassassBi™6ffl®ira®anKS’®M«

Biííer Irén lesz a szegedi színigazgató
Faragó Ödönnel, a kassai színház főigazgatójával veszi át a szegedi színházat

A kényszeregyesség’, majd csőd
eljárás alatt levő szegedi színház 
ügye e héten jelentős fordulathoz 
érkezett, amely minden valószínű
ség szerint meghozza a szegedi szín
házi kérdés Végleges megoldásút.

A hét folyamán váratlanul Sze
gedre érkezett

Billler Irén, volt férjével fa
ragó Ödönnel, a kassai színház 

igazgatójával
és a polgármesternél érdeklődtek a 
szegedi színházbérlet módozatairól. 
A polgármester azonnal összehívta 
a színházügyi bizottságot, amely 
nagy örömmel járult hozzá., hogy 
Btller-Faragő konzorcium vegye át 
a szegedi színházt.

Andor Zsigmond
980 millió korona lelépést kért 
Sillertől, amelynek fejében 3 
éves szerződését és egész díszlet

Mindent ver
a Corvin Színház csütörtöki műsora

3
szeasáciős attrakciö!

1. DOBOTHY GISH ÉS Rí- 
CHARD BARTHALMESS a leg
nagyobb Griff ith-diniek brilliáns 
főszereplői a BÖRWNTÖL A BOL
DOGSÁGIG című nagyhatású ame
rikai drámában.

2. NANETTÉ MINDENRE KÉSZ. 
Az utolsó hónapok legmulatságo-

J fi í Öl Fi fi I
a nagy Schildkraut filmet

héSJ5tőí sxerdálg; szeptember 27-29>!g, ForSuna, Fészek, 
NépszSnháx, Wesselényi, Belvárosi, és UjlaBd moxgósxtafrásak 

Játszák.

A Hc:zt» fin esete 
Tőth Marival

< .vígszínházban

raktárát átengedi.
Siller, viszont csak 700 millió kord- 
rónát akart fizetni. A tárgyalások 
azonban a legjobb mederben foly
tak és elhatározták, hogy a differen
ciát megfelezik, rimakor közbelépett 
Bárót hy József, a színház eddigi 
főrendezője ós közbevető ajánlatot 
tett Andornak. Bittér ék ekkor el
utaztak Szegedről, de a városi ta
nács

ígéretet tett Sillernek és Fara
gónak, akik a legszimpátikusab- 
bak a szegedi közönség előtt, 
hogy opciót adnak nekik a szín

házi koncesszióra.
Siller ma reggel Biaritzba utazott 
pihenni, de Faragó Ödön Pesten to
vább folytatja Andor Zsigmonddal 
a tárgyalásokat, amelyeket Baró- 
thy keresztező ajánlata rövid időre 
megzavart.

sabb vígjátéka. Telve pikáns bo-| 
nyodalmakkal, kacagtató fordula- 
tokkkal. Főszerepekben a szépséges 
Vivian Gibson, Mady Cliristians és 
Friíz Spira.

3. KABOS GYULA FELLÉPTE 
„Jaj a szerelem** című filnitréfában 
és a színpadon.

A Városi Színház
siker-műsora

Ma hétfőn este
Szerdán szeptombor 29-én, Pénteken 
október 1-én, Szombaton októbor 2-ón, 

Vasárnap október 4-én

Akácfavirág
Mikszáth-Fráter diadalmas 

dalosjátéka
Kedden folyó hó 28-án

TEIKO KIWA 
ogyotlon népszerű estójo 

PILLANGÖKISASSZOliy 
Hetyárak 12-től 98 eser.g.

Csütörtökön folyó hó 30 án 
Welngartner Félix 

vezénylésével 
A 8 © A 

Hely&ral, 8-1 t 78 cserig.

Minden este
a szenzációs sffterO

IQáltnán operett,

A 
cirkusz
hercegnő

a legszebb darab, 
a legjobb előadás, 

a legfényesebb kiállítás!

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

Alapítva :190S. évben.

Készpénzét kihelyezzük 
első helyi jelzálogbiztosíték mellett 

fővárosi és környékbeli házakra, ugyanezeken 
kockázatmentesen s legiöved lmezőbben gyü

mölcsöztél jük. Törlesztéses és kamatozó 
jelzálogkölcsönöket folyósítunk me

zőgazdasági fö dbsrtokoKra, bér- 
és családi hazakra.

Pénztári órák: 9 tői 5-!g
— Egy utazás, amely mindig hasznot hoz, 

a frankfurti nemzetközi vásár meglátoga
tása, mely e hó 26—29. között lesz. Az uta
zásra ingyen vízumot és utazási kedvezmé
nyeket a tiszteletbeli megbízott, Aczél 
Gyula, Budapest, VII., Jlákóczl út 6?. Tel.: 
József 118—10, szerez, oki egyéb, minden a 
vásárra vonatkozó felvilágosítással is kész- 
sóggel szolgál az érdeklődőknek.

=£1 Megszűnik
Holttér Lajos nagyáruházának
j Gyermek-mellény. . . 58,000 K ] szövet-, selyem- és mosőcszláiva, Rákóczi út 18
Olcsó eladások' folytatása, amíg a készlet tant, reggel fél 8-tói este

niüselyem harisnya
(hibás) K 0,800

Mílsetyem zokni 
(hibás) K 14,500

| Gyapjúkabál..............116,000 K |

Mindén osztályon addig neki létezett alacsony árak I
Oyapjiikasán..................
Pepita szövet ..............
Kabdtvefour, 140 cin. 

széles *.......................
Csíkos velour, 130 cm. 

széles.......... ...............
Kék ruhaszövet, 130 cm. 

széles .........................

méter 43.580 K Tennis flanelt .............. méter 11.000 K Férfi ing, 2 gallér 
Férfi alsónadrág„ 16.800 K Zsinór barchend.......... 22.800 K

Kelengyeschlffcn...... . 0.800 K Férfi hálóing ...
. 12S.OOO K Lenlepedő 146 cm.........

Pamutlepédő, 146 cm. V 39.506 K Női ing.................
Női hálóing ......
Divat puhakalap 
Férfi zsebkendő

67.600 K szélet ......................... n 29.800 K
Kanavisz ..................... n 13.800 K

, 66.700 K Intett _____ ______ __ » 12.600 K Fiú ing................

drbja 45.500 K
18.600 K
48.900 K
17.800 K
39.800 K
73.500 K
2.800 K

44.500 K

Strappa-zokni .............. párja 5.500 K
Divatkockás zokni ....... , 9.500 K
Fétyolharisnja (cérna) „ 29.600 K
Mousselin-harienya ___ , 16.500 K
Őszi keztyíi, férfi és női . 17.800 K
Classé-keztyii.................. , 49.500 K

6-íq
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SPORT
Takácsot lábtörésseí 

szállították a zsidókópfiázba
Szeged és Szombathely proficsapatai még 

mindig veretlenek
A profi bajnokság vasárnapi mérkőzé- 

ael Ismét a két vidéki elsőosztályu ősa
pát nagy klasszisáról teltek tanubl- 
zony.-égot. A Sabaria együteso a Va
sasokkal, a szegedi Bástya pedig a Bu
dai Harmincliármasokknl került össze 
én a két fővárosi csapat ismét csak fél- 
alkerrel volt kénytelen beérni. A Vasas 
-SHÍ?úrla-mérkőzéíit egy súlyos baleset 
tette* emlékezetessé, amely n magyar 
futballt egyik kiválóságától fosztotta 
meg hosszabb időre.

A Hungária reális körülmények kö
zött győzto In a Nemzetieket, mig Új
petit csapata a kispestiek felett aratott 
győzelmével szerzett két pontot.

Takács szorencsétlcnsége letompílotta a 
Vasas és u Habarta támadásidnak erejét.
Viisas-Sabarla 0:0. A mérkőzés a Sabaria 

fölényének Jegyében indult. A szombathe
lyiek egyik tániadúsánúl Takács teljes 
rösh-cl futott a Sabaria kapuja felé. XV óin- 
liardt minden erejét összeszedve, rávetette 
magát n támadó Tukácarn. úgyhogy teste a 
kffcszrtott lábú csatárra esett. Takácsot 
eszméletlenül vitték ki a pályáról. A inn
eniik félidőben a Vasas-közönség füttyszó
val fogadta a pályára lépő szombathelyie
ket. miután a szünetben megtudta, hogy 
Takácsot a mentők elszállították. A baleset 
természetesen mindkét, csapatot deprimálta, 
úgyhogy a támudúsok erejüket vesztették.

SZÜNET

JJ.JSÁQÜZEM Rt Budapest, VIII., R»kk Szilárd som I. UxemTozető: Puskás IrÍv

Chansonok a Royal és Apolló kabaré műsorából

Humoros magánjolenet a Royal kabaré műsorából

Divatbemutató: „KIS'estélyl ruhák*'

Tréfák

...'Sarkadl Aladár
humoristi

Divatbemutató A délután"

Tánc-duett

15. Divatbemutató: „Nagy.estélyi ruhák

16. MTK—FTC, írta: Harmath Imre Békeffi Láss ó és Borosé Géza
Minden délután teljes műeor. A aongoránál: Komjáthy Elemér.
A dlvatrevd alatt Jasi-bend Játoalk. Belépőjegy (egy délután): BO.OOO kerona.

i fél B őrekor kezdődik.

Halmai Tibor éa 
Tubái Nusi

HÁROM DÉLUTÁN
Szaptambor hő 27-én Szeptember hő 88-án Szeptember hő 29-ón

JÓTÉKONYCÉLÚ ELŐADÁSOK A VIGADÓ NAGYTERMÉBEN
hangveroony, irodalmi fololvaoáaok, kabaré. Ennek keretében 

DIVATREVŰ
budapesti, páriáéi, berlini éa bécsi mannequlnek a legelső párlaal szelőnek ruha* éa kalapuldonségalt. valamint a Corvin Áruház kreációit mutatják be, mely utóbbi az egész dlvatrevüt rendezi. 1

MŰSOR
1. Konfsransz ......... ..... ................................

Felolvasta (Hatvány Lili ez alkalomra írt novellája) 

Monológ.

Kót dal .

Felolvasás

Divatbemutató: „A délelőtt" 

„Nőm ée a dlvatrevü", írta: Békeffi László 

Kupiék az Andrásav úti Színpad műsorából

Petnos Sándor ás Dános György
• Nemzeti Színház t. a Magyar Színház t.

Ruhatár és műsor díjtalan. Minden belépőjegyen égy szelvény van. Ez a szelvény 1 csésze tea, vagy kávé, vagy kakaó (aüteménnyel, vagy 
sondvlch-cset) elfogyaaztására jogosít, de nem a Vigadóban, hanem a Corvin Aruhíz éttermében, ez évi október hó végéig.

A teljes bevétel — egyedül a művészek honoráriumának levonásával — Jóickonycélra fordíliatik. Még pedig: 
ELSŐ DÉLUTÁN : O cs. és kir. Fensége Izabella főhercegnő protektorátusa alatt álló egyesületek, 
MÁSODIK DÉLUTÁN: Újságírók Kórház és Szanatórium Egyesülete, á 
HARMADIK DÉLUTÁN: Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete Javárt.

' A mérkőzés igy gólnélküli eldöntetlennel 
ért véget.

Birói Ítélet ütötte el 8 szegedi Bátyit 
győzelmétől.

Bástya—Budai Harminchárma sok 1:1 (hő), 
A Bástya mindkét félidőben fölényben volt 
és Buseh révén érte el gólját, amelyre a 
budai csapat részére Czumpft válaszolt. A 
szegedi pályáu bizonytalanul dolgozó fe
kete-fehérek csak egyéni lerohanpsokkal kí
sérleteztek. A második félidőben Solti lefut 
és lövése Zsák kapujában akad meg. A rep- 
rezontativ kapuvédő .azonban offsznjd címén 
reklamált és a bíró a határbiró megkérdő- 
zése után annullálta a gólt.

A Hungária félidőnként cgy-egy gólt 
rúgva, győzte le a Nemzetieket.

Hungária—Nemzeti 2:8 (1:0). A mérkőzést 
a kék-fehérek fölényesen nyerték meg. Az 
első félidőben a Nemzetiek több gólhelyzetet 
hagynak kihasználatlanul. A vezető gól 
Braun lövéséből esett, míg a második gólt 
Stoffiáu fcjelto a második félidőben.

Újpest csapata kemény ellenfélre talált 
Kispest együttesében.

Újpest—Kispest 2:0 (1:0). Újpest csapatá
nak fölényével kezdődött a mérkőzés. A kis
pestiek erős ellenállást fejtettek ki és a jó- 
Képességü kispesti halfsor sorozatos roham
ra küldi a túmadósort. Sikerült is a kispes
tieknek az újpesti hálóba juttatniok a lab
dát, a bíró azonban nem ítélte meg a gólt. 
Újpest mindkét gólját Jeszmás lőtte.

A másod|k ligában
Pesterzsébet megérdejnelten győzte le 4:? 
(1:1) arányban a Húsosok cannatát. A So
mogy—Turul, valamint a BAK ,FC—Sorok
sár kidőlni é 2:2 arányú döntetlent hozott. 

Meglepetések az amatőr elnőosztályhan.
Az amatőr clsőosztúly vasárnapi küzdel

meit néhány ineglepetótszerü eredmény 
tette érdekessé. A kiulakült NSC-csapat fia
tal játékosai l:0-ra győzte le az ,FTC-t. míg 
az' MTK 2:5 arányú vereséget szenvedett a

Somfai Elemér nyerte
Magyarország dettatlonbajnokságát 

n M^C gybzOtt Budapest székesfőváros súly 
dobó csapatbajnokságában

A BEAC—KAOE közösen rendezett 
atlétikai versenyének második napja 
pompás küzdelmek jegyében telt el. A 
verseny keretében dőlt el Magyaror- 
száffdekatlonbajnoksúga, ahioly a vára
kozásnak megfelelően Somfay Elemér 
fölényes győzelmével végződött. A MAC 
kiváló allronnd atlétája a második 
holyre uastitota a fiatal Halta Károlyt.

A súlydobó-csápatbajnokságot ugyan
csak a griffmadaras atléták hódították 
el, legyőzvén a BEAC-ot és a BBTE-1.

Részletes eredmény:
I. osztályú versenyek.

200. méteres síkfutás. 1. Stolnmetz (KAOE) 
23.2 inp. 2. Balázs (KAOE) 23.6 mp. 3. Pig- 
tér (MAC) 24 inp.

Budapest székesfőváros 1926. évi sulydobó 
csapatbajnoksága. Bajnok: MAC csapata 
12.17 m átlag. 2. BEAC csapata 11.70 in át
lag. 3. BBTE csapata 11.07 in átlag. Du- 
rúnyi 14.06-et dobott.

200 méteres gútfptús. 1. Magyar (KAOE) 
26.7 mp. 2. Dénes (MAFC) 27.2 mp. 2. Helfcr 
(KAOE) 28.7 jnp. Magyar végig vezetve 5 
méterrel nyert.

800 méteres síkfutás. 1. BarBi (BBTE) 2 p

Békeffi László 
az Andrássy úti Színház t. 
Lukács Pál 
a Vígszínház t.
Qóth Sándor
a Vígszínház t.
Lánczy Margit 
a Nemzeti Színházi.

.. Haltai Janó 
író

...... Békoffl-Jankovich

Borosa Géza

Kondor Ibolya
kabaréénekesnfl

BSE-től. Az UJJAK 4.Q arányú nagy gyö. 
zclnio is váratlan volt. Az amatőr olsőos:.- 
lúly derbymérkőzése a BEAC-UTE tulálko- 
zás volt, amely 2:2 arányú döntetlent )i<>. 
zott. A többi credinúiiyak n következők- 
ETSC--BRSU 1:1. MAC- l MTE 2:1. 33 T'< . 
Főv. TKör 3:1. Testvériség—BAK 2:1. pos
tás- MAFC 6:3. RÁC-Kelenföld 3:0. Vi-hk 
-rETC 4:2. MÁV l’TSfc 2:1. III. TVE-KAC 

,1:1. Zugló—KAOE 8:3. Törekvés—Eksztu 
rósz 0:0.

05.4 mp. 2. Tllogler (BTK) 2 p 7.6 mp. 3. Re- 
mOcz (BEAC) 2 p 8.2’ mp. Barsi rom érte el 
a védéshez kötelező standardot.

Diszkoszvetés. 1-Murvalits (BTC) 44.40 m.
2. Darányi (MAO) 40.58 m. 3. Regös 
(DÍJASÉ) 39.66 ni.

400 méteres síkfutás. 1. .Steinmetz (KAOE) 
50.4 mp. 2. Ferenczy (MAFC) 53.2 mp. 3. 
Kurunczy (MTK) 53.2 inp. Steinmetz az első 
200-on nagyon clfut, s Kurunczy be setn 
próbálja, fogni, sőt a célban, még Ferenczy 
Is megelőzi.

Távolugrás. J. Püspöky (MAC) 681 cm. 2. 
Vidóczy (MAC) 635 cin. 3. Takács (MBSE) 
627 cm.

4X100 méteres staféta futás. 1. KAOE a) 
44 mp. 2. KAOE b) 46.6 mp. 3. KAOE c). 
Csak, a KAOE húrom csapata indult.

Dekatlonbajnokság.
110 méteres gátfutás: Somfai 17.4 mp. 

Nagy E. 18.6 mp, Hahn 21.2 mp, Bácsalmási 
24 mp.

Diszkoszdobás: Somfai 38.01 m. Ilahn 
36.95 m, Bácsalmási 35.3.5 in, Nagy E. 29.70 m.

Hudugrús: Nagy E. 31(1 cm, Somfai 300 
em, Hahn 240 cm, Bácsalmási 220 cm.

Ocrleyvetés: Somfai 50.05 m, Hahn 39.80 
m, Bácsalmási 89.70 m. Nagy E. 31.40 iq.

1500 ra bikfutás: Nagy E. 4 p 41.8 mp, Som
fay 5 p 02.2 mp, Halui.

Bajuok: Somfay Elemér (MAC) 6845 pont.
2. Hahn Károly (MTK) 5735.16 pont. 3. Nagy 
E. (MAC) 5716.22 pont.

Egyéb versenyek.
1500 méteres II. o. síkfutás. 1. Ferihegyi 

(MTK) 4 p 31 mp. 2. Aczél (FTC) 4 u 21.4 
mp. Gerelyvetés előnyverseny. 1. Szepes 
(MAC) o. n. 59.20 ni. 2. Budaváry (BBTE) 
7 m o. 59.10 m. Svédstaféta II. o. 1. KAOE 
2 p 05.4 mp. 2. MAC 2 p 05.4 mp. 3. BBTE 
2 p 09 mp.

Az MTE ifjúsági versenye.
110 m-es gátfutás. 1. Lcchucr (MAC) 13.4 

mp. 2. Várnai (MTK) 2o.ö mp. — Súly do
bás. 1. Kiss (OTE) 11.97 m. 2. PfeifTer (FTC) 
10.81 m. 3. Goilhavits (FTC). — Távolugrás 
II. o. 1. Nledermanu (ESC) 600 cm. 2. Pfef- 
fer (FTC) 598 cm. — Magasugrás. 1. Schopp 
(Kertész u. fk.) 178 cin. Ifjúsági rekord be
állítva! 2. Vcuningcr (FTC) 173 cin. 3. Goll- 
“ovits (FTC) 173 cm. - 800 ni, 1. Auka 
(ITC) 2 p 11.8 mp. 2. Pfeiler (FTC) 2 p 12 
rop. — Diszkoszdobás. 1. Kiss (OTE) 83.95 
ro. 2. Balázs (Eötvös fr.) 83.86 ni. 3. PfeifTer 
JÍ.TS3. 38,,w 41,0 n,’,!S síkfutás. 1. Ozár
(MTK) .56 mp. 2. Móra (BBTE) 56.1 mp. — 
3(Kio m-es síkfutás clöuyverseny. 1. Sütő 
(MTE) 9 p 36.8 mp. 85 ni c. — 100 m-es sik" 
futás 17 éven aluli. 1. Havas (FTC) 12.5 mp. 
2- Kiss F. (MTK) 12.7 rop. — 4X200 m-es 
stafétafutás. 1. FTC (Magyar, Ungár, Pfeif- 
fer, Németh) 1 p 35 mp. Ifjúsági rekord! 2. 
MTK 1 p 35.6 mp. 3. BBTE 1 p 37 mp. - 
IJekordkisérletek 400 m-cs gátfutás. Bcukő 
(FTC) 61.8 rop. Bajos (MTK) 61.1 mp. (Re
kord) 61 mp. Dárda? (BBTE).

Az Államvasutak országos leventeversenye.
Az államvasutak igazgatósága vasárnap 

Budapestre rendelte az ország legnagyobb 
vasúti műhelyeinek leventciíjuságát, ame
lyek a két budapesti főműhely leven fősere
gével vívott küzdelemben döntötték el egy
más között az elsőséget.

A nagyszámban megjelent előkelő közön
ség előtt az állnmvasuti zenekar indulóinak 
hangjai mellett dlbzmenethen vonultak el a 
budapesti északi főműhely 1, istvántelki fő
műhelyi, miskolci, debreceni, szombathelyi 
cs szolnoki vasutas levonták. Tasuádi Szűcs 
András, nz államvasutak elnökhclyetteséuck 
üdvözlő szavai után ügyességi gyakorlato
kat mutattak bo a leventék, majd lebonyo
lították az atlétikai versenyszáinokat, me
lyek a tömegsportot voltuk hivatva szol
gálni. A verseny győztesei a következők 
voltak: Sulydobás: Északi főműhely 848 cm 
átlag. — Magasugrás: Debreceni Levente 
Egyesület 144.8 cm átlag. — Távol ugrás: 
Debreceni Levente Egyesület 519 cm ú(13g. 
— 4X400 méteres stnféta: Északi főműhely 
4 rí 03 mp. — 1500 méteres síkfutás: Mis 
kolci Levente Egyesület 44 pout. — 4X100 
méteres staféta: Istvántelki főműhely 49J 
másodperc.

A pontversenyt az Északi főműhely nyer
te 34 pouttal, az Istvántelki főműhely 24. 
Debrecen cs Miskolc 22. Szolnok 17 és Szom
bathely 16 pontja ellefl.
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