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mentőautó halálos karambollá vasárnap 
az Erzsébet körút és Király ucca sarkán 

-----  ii MRRMMMMaNNHGaMNMMMWWM" '
n mentőautó halálra gázolt agg uiggázatian em
bert ós belerohant hót teherautóba - Hót mentü- 

oruos, a softor ós az ápoló megsebesült
Vasárnap délelőtt tiz óra tájban a város 

egyik legforgalmasabb pontján, az Erzsé- 
bet-körut és a Király-utca kereszteződésé
nél, rendkívül sulyos kimenetelű autóka - 
rambói történt, aminek egy halálos áldo
zata és négy többé-kevésbé sulyos sebe- 
/sültje van.

A budapesti mentők Bp. 39—235-ös rend
számú JJenaoZf-gyártmáuyu autója a kora 
délelőtti időben teljes sebességgel igyekezett 
az Erzsébet-köruton az Andrássy-ut felé. A 
inentő-autó volantjánál Kelemen Ferenc 
gép kocsi vezető ült, akinek kjirtjelzésére a 
Király-utca és a körút kereszteződésénél 
szolgálatot teljesítő közlekedési rendőr 
„szabad” jelzést mutatott, mire a mentő
autó a szakffos sebességgel igyekezett ke
resztül hald ni az útkereszteződésen. Alig né
hány lépésnyire volt a mentőautó az úttes
tet keresztező villamos vágányoktól, ami
kor \ .

váratlanul egy fiatalember futott a 
mentőautó elé.

A fiatalember a Király-utcából a Lövölde
tér irányából jött ká a körútra és át akart 
szaladni az úttesten. Amikor meglátta a 
'feléje tülkölne közeledő mentőautót, egg 
pillanatra tétován megállt s előbb hátra, 
majd előre ugrott és igy igyekezett elmene
külni a szerencsétlenség elől.

Kelemen Ferenc mentősofőr

látva a megrémült ember fejvesztett 
ugrálását, a gépkocsit teljes erejével le

fékezte.
A Renault-kocsi ezúttal is pompásan ki

állotta a fékpróbát: a kerekek megmere
vedtek. a kocsit azonban mégsem sikerült 
teljesen megállilani, mert a síkos, felöntö
zött úttesten

a nehéz autó megcsúszott 

és a Kelemen Ferenc által félre fordított 
kormánykerékkel

neklvágódott az Erzsébet-körut szélén 
várakozó két autónak.

A sulyos szerencsétlenséget fokozta az a 
körülmény, hogy az ismeretlen fiatal
ember, — aki tulajdonképpen okozója volt 
a később bekövetkezett eseményeknek, — 
amikor a mentőautó közvetlen melléje ért,

Ijedtében egy merész lendülettel az 
autó hűtőjére ugrott és mindaddig ott 
csüngött, míg a kocsi neki nem vágó
dott a járda mellett álló Bp. 38—312. 
és a Bp. 27—817. rendszámú tcher- 

automobiloknak.
Az összeütközés után a szerencsétlen 

fiatalember hangos sikollyal bukott

a mentőautó kerekei alá.
A öszzeütközés fülsiketítő csutlanására né
hány perc alatt több száz főnyi tömeg vette 
körül a szerencsétlenség színhelyét, úgy 
hogy a Tcréz-köruton és az Erzsébet-kör
uton

teljesen megakadt a forgalom.
X mentőautó és a két teherkocsi összeütkö
zése oly elementáris erővel történt, hogy a 
'piroszászlós

mentőkocsi eleje teljesen pozdorjává 
zúzódott, hűtője levált, kormányszer
kezete elgörbült, mellső kerekei össze
törtek s a kocsi ajtajának é i ablakai
nak üvegszilánkjai m.sszc hullottak 
szét. A mentő autóban Major Géza dr. 

mentőorvos az összeütközés következ
tében eszméletlenül bukott a kocsi pa
dozatára, s ugyancsak a kocsiban he
lyet foglaló Szalay László orvostanhall
gató és Simon Lajos ápoló a szerte
hulló üvegszilánkoktól megsebesülve, 
véresen buktak ki az ajtón. Kelemen 
József mentősoffőr pedig az összeütkö
zés következtében agyrázkódást szen

vedett.
Mind a két teherautó egészen jelentékte

len sérüléssel szabadult meg az összeütkö
zésből. A két soffőr pedig sértetlen maradt. 
Az összeütközésnél a mentőautó súrolta és 
erősen megrongálta egy arrahaladó 6-os 
jelzésű villamoskocsi oldalát.
Néhány perc múlva másik két piroszászlós 
mentőautó érkezett a véres szerencsétlenség 
színhelyére, ahová ekkorára már egy sza
kasz rendőr is sietve kivonult a VII. kerü- 
léti rendőrkapitányságról és nyomban hoz 
záfogott a percről-percre növekvő tömeg 
visszaszorításához és a körút forgalmának 
helyreállításához. Mielőtt a mentők hozzá
kezdtek volna a sebesültek ápolásához, Ma
jor Géza dr. a szerencsétlenül járt mentő
orvos magához tért és elsőnek igyekezett 
segélyt nyújtani az összetört tagokkal az 
autó alatt heverő ismeretlen fiatalembernek. 
Major Géza dr. Önfeláldozó munkája után 
néhány perc múlva

ismét összeesett
és mentő orvostársai már eszméletlen álla
potban helyezték el egy másik kocsiban. 
Ugyancsak nyomban a helyszínen első se
gélyben részesítették Szalay László orvos 
tanhallgatót és Simon Lajos ápolót is, aki
ket a mentők a Markő-utcai székházukba 
száUitották. A másik autón az összeütközés 
következtében a két autó közé szorult fia
talembert száUitották a Rókus-kórházba, 
ahol nyomban műtőasztalra helyezték. Se
gíteni azonban már nem tudtak rajta, mert 

néhány percnyi szenvedés után meghalt.
Az orvosok megállapították, hogy amikor 
felkapaszkodott a mentőautó hűtőjére,

a megcsúszott kocsi az egyik teherautó 
oldalához nyomta, minek következtében 
agyrázkódást, koponyaalapi törést, su- 
lyos belső vérzést szenvedett, azonkívül 

a karja és a lába is eltörött
A rendőri bizottság a helyszínen megin

dította a vizsgálatot, melynek során meg
állapították, hogy

a szerencsétlenséget az Időközben el
hunyt ismeretlen fiatalember okozta, 

ki a járdáról sebes léptekkel igyekezett át
haladni az úttesten s a messziről tülkölő 
mentőautótól annyira megijedt, hogy el
vesztette önuralmát, az utolsó pillanatban 
pedig felugrott a kocsi hütőházára. A rend
őrség megállapította azt is, hogy Kelemen 
Ferenc mentősoffőr már megfelelő távolság
ról teljesen lefékezte a Renault-kocsit, a fé
kek megfelelően működtek is, de az autó 
megcsúszott s a járda szélén várakozó két 
teherautóhoz vágódott. A helyszínen kihall
gatták a két teherautó soíTőrjét, Takács 
Kálmán és Kulik János gépkocsivezetőket, 
akik elmondották, hogy

a mentőautó a mentőknek biztosított
35—40 kilométeres tempóban közeledett 
a Rákóczl-ut felől a Király-utca irányá

ban,
mikor a sefförnek hirtelen fékezni kellett 
és bár a kerekek nem foroglak többé, még 
anm-'t láttak, hogy a mentősoffőr előbb

jobbra, majd balra fordította a kormány- 
kereket, de az előtte táncoló fiatalember to
vábbra is a kocsi előtt maradt s végűi a 
mentőautó a domború és síkos úttesten 
megcsúszva a kocsijukhoz csapódott. A hely
színi kihallgatások után a rendőri bizott
ság a szörnyű eset összes szemtanúit be
idézte a VII. kerületi kapitányságra, ahol 
tovább folytatták a kihallgatásokat. Mialatt 
a rendőrkapitányságon jegyzőkönyvbe fog
lalták az eset részleteit, azalatt a rendőri 
bizottság a Rókus-kórházba sietett ki, hogy 
az időközben elhunyt fiatalember személy
azonosságát agnoszkálják. Átkutatták ruhá
jának összes zsebeit, ahol nem találtak 
semmiféle okiratot, csupán egy darabka pa
pirt sikerüjt felfeder/y, amelyen M kÖYf*-

Bethlen miniszterelnök 
holnap Budapestre érkezik
A miniszterelnök csütörtökön résztvesz a kormány
párt értekezletén és pénteken visszautazik Inkére

Egyetlen „liberális" sem követi Kállay Tibort
A politikai élet Kállay Tibor kilépésének 

hatása alatt áll. Kezdetben általános volt az a 
vélemény, hogy az egységes párt belső válsága 
Kállay Tibor kilépése következtében kiszélese
dik és egymást fogják követni, főként az úgy
nevezett „liberálisok" részéről — a kilépő le
velek. Az egységes párt válságának kiszélese
dését illetően egyelőre újabb momentum nem 
merült fel, de viszont nem is történt még 
egyetlen lépés sem a még mindig akut pártvál
ság megoldása felé. A helyzet tisztázásának 
módja Bethlen István gróf miniszterelnök el
határozásától függ. Bethlen István gróf mi
niszterelnök még mindig inkei gazdaságában 
tartózkodik s bár állandó összeköttetést tart 
fenn telefonon az öt helyettesitő Vass József 
dr. népjóléti miniszterrel, a párt vezetőségével 
még egyáltalán érintkezést sem keresett.

Az egységes párt vezetősége körében is nagy 
érdeklődéssel várják a helyzet alakulását. A 
bonyodalmak tisztázására a kormánypárt 
pártértekezlete hivatott, amely

csütörtökön este Dl össze az Eszterháry- 
ntcal klubhelyiségben, hogy az aktuális 

kérdéseket megtárgyalja.
A kormánypárt vezető tagjai és pedig úgy az 
elégedetlenkedők, mint a „tántorlthatatlanul 
Bcthlcn-pártiak" — egyaránt izgatott várako
zással tekintenek Bethlen István gróf minisz
terelnök megérkezése elé és máris azon tű
nődnek, hogy

a miniszterelnök megtiszteli-e pártját 
csütörtökön látogatásával, vagy pedig 
túlzott biztonság érzetében ezúttal is távol 

marad.
A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 

délelőtt alkalma volt Bethlen István gróf mi
niszterelnök környezőiének egyik igen előkelő 
tagjával beszélgetést folytatni a minjsztcrel- 
nök terveiről.

Teljesen beovalolt informátorunk,

aki a legutóbbi napokban is telefonon hosszas 
lárgyalásl folytatott Bethlen István gróf mi
niszterelnökkel -w a következő kijelentéseket 
lelte a Hétfői Napló munkatársa elüti:

— Az a hir, mini hogyha Bethlen István 
gróf miniszterelnök pénteken Budapesten 
tartózkodott volna, teljesen alaptalan. A 
miniszterelnök Jjnkepusztán tartózkodik, de 

kező név volt felírva: Cs. Nagy József. X' 
rendőrség feltételezi, hogy az elhalt Cs. 
Nagy József, ruhái és keze után ítélve gyári 
munkás volt. Egyébként személyazonossá
gának pontos megállapítása végett a nyo
mozást tovább folytatják.

A főkapitányság sérülési osztályán Gyár
fal Aladár dr. rendőrtanácsos a kora dél
utáni órákban kapta meg a szerencsétlen
ségről szóló aktákat és nyomban intézke
dett, hogy a két teherautó soffőrjét és * 
hármas autókaramból összes szemtanait a 
főkapitányságon újból és részletesen kihall
gassák. Úgyszintén kihallgatás végett be
idézték Kelemen Ferenc mcntösoffőrt is 8 
ezeknek a kihallgatásától teszi a repdör- 

lüggővé » további eljárás irányát.

már értesítette a miniszterelnökséget, hogy 

e héten feltétlenül feljön Budapestre.
A miniszterelnök értesítése alapján bárezi- 
házi Bárczy István miniszterelnökségi ál
lamtitkár megsürgette a miniszter el nők hi
vatali- és dolgozószobájában éppen folya
maiban lévő építkezési munkálatokat. K 
miniszterelnökségi palotában ugyanis egész 
nyáron át nagyarányú átalakítások folytak, 
A miniszterelnök lakosztályát is átalakítot
ták, de a miniszterelnökség egyes ügyosztá
lyainak a helyiségeiben is nagyszabású épít
kezések folytak, úgyhogy több osztályt át 
kellett helyezni, másokat összevontak, 
vagy más épületrészben helyeztek el. 
Bethlen Margit grófnő, a miniszterelnök 
neje, a héten megszakította inkei nyaralását 
és tiznapi tartózkodásra Budapestre érke
zett. A grófnő — mint környezetének kije
lentette — megvárja, amig Bethlen István 
gróf miniszterelnök is Budapestre érkezik 
és két napi itt-tartózkodás után együtt tér*  
nek vissza Inkére. Értesülésem szerint

Bethlen István gróf miniszterelnök ked
den este, vagy szerdán reggel érkezik 

meg Budapestre.

.4 miniszterelnök az eddigi tervek szerint 
két napig tartózkodik Budapesten, résztvesz 
az egységes párt csütörtöki értekezletén, 
majd pénteken visszatér inkei gazdaságába, 
ahol még három hetet szándékozik tölteni. 
Ezek szerint

Bethlen István gróf miniszterelnök 
csak közvetlenül a képviselőház megnyi
tása előtt tér vissza végleg vidéki tar

tózkodásából,

hogy átvegye hivatala vezetését.
Az egységes párt belső válságával kapcso

latosan a közvélemény a legnagyobb érdek' 
lődéssel azoknak a képviselőknek nz elha
tározása felé tekintett, akik Budapesten 
szabadelvű- és liberális program alapján 
kértek és kaptak mandátumot. Általános 
volt ugyanis az a vélemény, hogy
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Déri Gésa, Gömbös Gyula belépése után 
nem marad meg az egységes pártban,

de számítollak arra is, hogy Ugrón Gábor 
is levonja a fajvédők kormánypárti térhódí
tásának konzekvenciáit. Ugyanilyen érte
lemben aposztrofálták politikai körökben 
l'setty Béla és Fejér Ottó kormánypárti 
képviselőket is, akik szintén a Kállay-cso- 
port tagjaiként, mint a kormánypárt libe
rális fővárosi különítménye, jutottak bp a 
képviselőházba. A Hétfői Napló munka
társa beszélt mind a négy „liberális**  kor
mánypárti képviselővel.

Egyik sem lép ki az egységes pártból,

— vagy legalább is egyelőre ilyen szándé
kaikról nem óhajtanak határozott nyilatko
zatot tenni. Usettu Béla a leghatározottab
ban kijelentette a Hétfői Napló munkatársa 
előtt, hogy

eszük ágában sínes a kormánypártból 
kilépni.

Lseiig Béla külön megkérte a Hétfői Napló 
munkatársát, hogy igazítsa helyre egyes la
poknak azt a téves beállítását, mint hogyha 
ő Kállai/ Tibor lemondása folytán jutott 
volna Budapest déli kerületében mandá
tumhoz. Ebben a választókerületben a 
kormánypárt lajstromán két képviselő ka
pott mandátumot: Kállay Tibor és Usetty 
Béla. Kállay Tibor a nagy kanizsai mandá
tumot tartotta meg, az ö lemondása foly
tán tehát Fejér Ottó került be a Házba. De 
nem lépnek ki a ,.szabolcsi" képviselők sem, 
akik Kállay Tibor legszűkebb környezeté
hez tartoznak. Bessenyey Zénó már < mar
gitszigeti vacsorán kijelentette, hogy to
vábbra is oszlopos tagja marad az egységes 
pártnak. Erdőhegyi Lajos, Görgey István, 
Nánássy .Andor ugyancsak további hűségűk
ről biztosítják az egységes párt vezetőségét.

Bethlen nem vállalja a jelölt
séget Kállay Tiborral szemben

Külön problémája az egységes pártnak: ál-

Vasárnap fienfben elhatározták a tárgyalá
sok megkezdését a Rajnavidék kiürítéséről
Szoros kapcsolat a kiürítés és a kártérítés megállapítása között

Genf, szeptember 16.
A rajnai megszállás kérdésében érdekelt 

hatalmak konferenciája, amelyen Japán 
képviselője is résztvett, röviddel délután 2 
óra előtt ért véget. A konferencia három 
óra hosszat tartott. Briand az őt körülvevő 
újságírók kérdéseire mosolyogva válaszolta:

— Csupán azt állapíthatom meg, hogy 
még valamennyien életben vagyunk.

Á megbeszélésekről a következő nyilat
kozatot tette közzé:

— Megegyezés a következő pontokban 
jött léire:

1. Hivatalos tárgyalásokat kezdenek meg 
a német birodalmi kancellár azon követe
lése tárgyában, hogy a Rajnavidéket idő 
előtt ürítsék U.

2. Szükségesnek mutatkozik a jóvátétel 
kérdését tejlesen és véglegesen rendezni és 
ezen célból a hat kormány pénzügyi szak
embereiből bizottságot alakítani.

3. Megállapították azon alapelveket .ame
lyek mellett megalakítják a kártéritcsmeg- 
állapitó és egyeztető bizottságot

Ebből kitűnik, hogy ezeken az előzetes 
tárgyalásokon

megnyitották a tulajdonképeni diplo
máciai tárgyalások útját, 

amelyekbe technikai tanácsadókat is be
vonnak s hogy ezek a tárgyalások egyrészt 
a Rajnavidék kiürítésének és a jóvátétel 
kérdésének egész komplexumát felölelik, 
másrészt, hogy ezen két fontos kérdés kö
zött kapcsolat áll fenn.

Két napig uuhSngOtt a tájfun 
Sanghai kornyékén

Sokan az áradásban leltük halálukat
Sanghai, szeptember 16.

A Sanghai környékén elterülő partvidékén 
óriási károkat okozott egy két napig dü
höngő tájfun. A kinai lakosok közül 

sokan az áradásban lelték halálukat.
A közlekedési eszközök teljesen felmondták 
a szolgálatot A tájfunnal felhőszakadás
szerű eső járt együtt

oly nagy áradást okozva,
amilyen 1905 óta nem fordult elő. A fran
cia engedményes zóna és az amerikai ten
gerészcsapatok táborhelye víz alatt áll. A 
villamosforgalom szünetel. A csapadék 
egyedül az utolsó huszonnégy órában 24 
centiméter volt.

szept. 25-től 
október 
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lgazo lyányok:

Tanzer Miksa, Akácfa-utca 50.
Telefon: 406—31.

lltson-e reprezentatív jelöltet Kállay Tiborra! 
szembeni Kt egységes párt tekintélyesebb ré
sre azt a felfogást váll ja, hogy Kállay Tiborral 
etemben az egységes pártnak nem szabad, 
vagy legalább is nem illik jelöltet állítani. Hi
vatalos körökben még Kállay Tibor lemondása 
napján fölvetették Wekerlc Sándor, az uj 
pénzügyminiszter jelöl te lésének tervét. We- 
kerle Sándor azonban nem mutat hajlandósá
got rgv ilyen kétes értékű jelöltség vállalására. 
Most azután az a terv merült fel, hogy magát 
Bethlen István gróf miniszterelnököt kell fel
léptetni Kállay Tibor ellen. Vasárnap délelőtt 
a miniszterelnökségen kijelentették a Hétföl 
Napló munkatársa előtt, hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök előre
láthatóan nem vállalja Kállay Tiborral 

szemben a jelöltséget

Eridéig tehát Kállay Tibornak komoly ellen
jelöltje nincs. A választás egyébként még nincs 
kitűzi*,  annyi azonban bizonyos, hogy Nagy
kanizsa városa még r képviselőház összeűlése 
előtt dönteni fog, vájjon az 1926-ban egyhan
gúan megválasztott Kállay Tibornak adja-e is
mét a mandátumot.

Károlyi József gróf vasárnap Eger 
ben kijelentette, hogy a történelem
könyveket a katholikusok sérel

mére meghamisították
Klebelsberg kultuszminiszter elrendelte a történelemkönyvek és a 

történelmi oktatás revizióját

A visszatérő 
egészség 

gondos ápolást igényel a test 
súlyos leromlása után. A szer
vezet sokat kibír s az életerő 
hatalmas, de a teljes gyógyulási 
siettetni lehet célszerű gondos
kodással. A valódi

Diana súsborszesz 
edző, erősítő, szinte felvilla
nyozó hatása már közmondá
sossá vált. A tagok gyömöszkö- 
lése (masszírozása) Diana sós- 
borszesszel valóságos újjászüle
tés érrését kelti a petyhüdt, be- 
tőségtől elgyötört izmokban.

Testes egyéneknél gyakran 
íoványltő szempontból is jól bő
vülik az Ilyen gyűrő módszer.

~ger, szeptember 16.
Vasárnap katbolikus napot rendezett 

Egerben a katholikus népszövetség, amelyre 
igen nagyszámú és előkelő közönség gyűlt 
össze. Putnoktól Kiskunhalasig az egri fő
egyházmegyéhez tartozó Községek mind 
képviselve voltak, úgyhogy harmincezer 
főre becsülték azt a tömeget, amely erre a 
napra Egerbe érkezett.

Az ünnepség misével kezdődött, amit a 
székesegyházban Szmrecsányi Lajos egri 
érsek pontifikáit. Tiz órakor a főtéren a 
községháza előtt nagygyűlés volt, amelyen 
elsőnek Okolicsányi Imre alispán üdvözölte 
Heves vármegye nevében az egri érseket, 
aki ezután ünnepélyes szavakkal megnyi
totta a gyűlést és a katholikusokat ért tá
madással szemben egyetértésre, nyuga
lomra, összetartásra hívta fel az egybegyűl
teket Ezután Hedry Lőrinc, Heves vár
megye főispánja mondott üdvözlő beszédet, 
majd Ernszt Sándor pápai prelátus, or
szággyűlési képviselő válaszolt a katholiku
sokat ért támadásokra. Krlston Endre egri 
püspök után Trak Géza, egri polgármester

beszélt, aki a város nevében üdvözölte a 
vendégeket.

Haller István Eger város képviselője be
szédében a protenstánsok hódmezővásár
helyi gyűlésén elhangzott támadásokkal 
foglalkozott.

Károlyi József gróf 
mondott ezután feltűnést keltő beszédet.

A magyar történelmet — mondotta — 
eddig a katholikusok sérelmére meghamisí
tották. Úgy tudom, hogy

a kultuszminiszter elrendelte a törté- 
Belemköny íreknek és az iskolai törté

nelem oktatásnak a revízióját 
és ezzel a munkával Hornon Bálintot és 
Szekfü Gyulát bízta meg, akik már hozzá is 
kezdtek a munkához. Tudom, hogy ezért 
keletről, ahonnan a katholicizmust tá
madni szokták, újabb támadások érkeznek 
majd, de mi ezzel nem törődünk.

Czettler Jenő, a képviselöház alelnöke 
mondott ezután beszédet és végül Goszto- 
nyi Andor reményének adott kifejezést, 
hogy mielőbb Ottó fejére kerül Szent István 
koronája.

Vasárnap — 
főkapitányságra vasárnap négy titok
eltűnésről érkezett bejelentés. Hahn 

dr. kalocsai ügyvéd bejelentette, hogy
italos
Béla 
fia,

Hahn György, a közgazdasági egyetem 
hallgatója

eltűnt Budapestről, a Német-utcában levő 
lakásáról. Ugyancsak eltűnt

Kcmenes Endre joghallgató, 
szüleinek az Üllői-ut 53. számú házban

négy eltűnés
levő lakásáról.

Laufer Béla
pedig néhány nappal
Rombach-utca lakásáról 
életjelt magáról.

Hölrleger György dr. ____________
a Baross-utca 111. számú házban levő la 
kasáról, ahol már régebben lakott, eltávo
zott és azóta nem tért vissza. A rendőrség 
nagy apparátussal keresi az eltűnteket

fiatalember elmondotta, hogy Bertalan Edé
nek hívják, B-listás hivatalnok és azt erő- 
sitgetle, hogy

nem öngyilkossági szándékból vetette 
magát a villamos alá,

hanem át akart futni az úttesten és a sinc. 
ken hirtelen megcsúszott és elvágódott.

Bertalan ezután gyorsan elsietett a hely
színről. Délután egyik barátjával Vilcsek. 
István tisztviselővel annak háromüléses csó
nakján kirándult a Dunán. A két férfi fel
evezett a monostori szigethez, ahol kikötöt
tek. Bertalan — aki a délelőtti jelenetről 
természetesen említést sem tett barátjának 
— megkérte Vilcseket, engedje őt egyedül 
átevezni a másik oldalra. Vilcsek, aki tudta, 
Bertalanról, hogy nem tud úszni, csak hozz- 
szas unszolás után egyezett ebbe bele. Ber
talan beszállt a csónakba és mikor a Duna 
közepére ért, parton álló barátja legna
gyobb rémületére

felállt a csónakban s a következő pilla
natban nagy lendülettel a habokba ve

tette magát

Vilcsek, aki kitűnő úszó, tétovázás nélkül 
utána úszott Bertalannak s sikerűit is a ful
dokló férfit izgalmas és. nehéz küzdelem 
után partravonszolni.

Az izgalmas életmentésre nagy tömeg 
csődült össze. Eszméletre térítették Berta
lant, aki ekkor őszintén bevallotta, hogy

már délelőtt !s öngyilkosságot, köve
tett el

és azért vetette , magát ̂ .a vülantos alá, mi
kor azonban terve nem sikerült,  ̂előre el
határozta, hogy délután a Dunába öli ma
gát. Bertalan elmondotta azt is, hogy elvált 
felesége és gyermekének 200 pengő tartás
dijat ítélt meg a bíróság, az asszony foly
ton unszolja ezért a pénzért, amit most 
egyáltalán nem képes fizetni, mert hosszabb 
ideje állás nélkül van. Ez keserítette el 
annyira, hogy öngyilkosságra gondolt.

A Magyar-Olaaa Bank igazgatósága mély meg. 
iDetödéssel tadatja, hogy nagynevű tagja 

verseghi

dr. nagy Ferenc 
valóságos belső titkai tanácsai, nyngalnuaU 
kereskedelmi miniszteri államtitkár, egyetemi 

tanár, a fehöház tagja, »tb.
ez év szeptember hó 8-áo elhunyt.

A megboldogult mély jogi tudásával, széles
körű közgazdasági ismereteivel működésűnknek 
intézetünk alapítása óta, megbecsül hetetlen ér
tékű támasza volt, szeretetreméltó egyéniségé
nek varázsa és jóságos lelkűidének melegsége 
pedig mindannyiunk ószintén tisztelt ét szere
tett barátjává tette.

Nagyértékű közreműködését intézetünk veze
tésében fájdalommal fogjuk nélkülözni, nagy 
egyéniségének emlékét pedig soha nem móló 
kegyelettel őrizzük meg..

mérnök 
ezelőtt 

és azóta
eltávozott 

nem adott

százados felesége

Ugyanazon a napon kétszer 
kísérelt meg öngyilkosságot 

egy B-lístás hivatalnok

Alapít tat* tt IM4
USOJODB
DAD LK00LC8ÓB2

PAPlm

A kílsé«be«elf halílrasjánlsSgnak p4- 
ratlanul álló példáját mutatta vasárnap egy 
öngyilkoajelölt. aki ugyanazon a napon két 
ízben kísérelt meg öngyilkosságot és végze
tes szándékának végrehajtásában csak nagy 
nehezen lehetett őt mindkét alkalommal

megakadályozni.
Vasárnap délelőtt a Zugligeti ulon nap

izgalmat keltett, amikor

egy férfi éppen akkor, mikor robogva 
közeledett egy 83-as jelzésű villamos, 

a sínekre vetette magát.
Szerencsére a kocsivezetőnek sikerült a 
gyorsan haladó villamost az utolsó pilla
natban lefékeznie s igy a szeroncsétTeri férfi 
életét megmenteni. Az öngyilkosságra szánt

Kárpltosáru. vas- 
és rőzbutorgyára 

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- és asz 
talterltők minden kivitelben kaphatók 

GiCHNER JA'MOÓ 
■Mim!, ürziMM-MHVt 20.

KM? katalógust 40 üli. ellenében postán bönnegtve MJdfll
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Kállay Tibor vasárnap - 
Nagykanizsán éles tárna 
dást intézett Gömbös ellen

Nagykanizsa, szeptember 16.
Kállay Tibor, volt pénzügyminiszter, a nagy

kanizsai választókerület pártonkivült ellenzéki 
'jelöltje vasárnap délelőtt látogatásokat tett a 
különböző egyesületekben. Először a nagy- 
kanizsai ipartestiilctet kereste fel. Kíséretében 
voltak Oroszíj Géza kormányfőtanácsos, Ko- 
}>ács Gyula táblabiró, nyugalmazott járásbiró- 
•ági elnök és dr. Krátky István polgármester- 
helyettes-főjegyző, aki Kállay Tibornak egyik 
legbizalmasabb embere.

Az Ipartcstületbcn
Kállay Tibort megjelenésekor percekig tartó 
lelkes óvációval fogadták. Bazsó József, a 
nagykanizsai ipartársulat és a zalavármegyei 
ipartestületek szövetségének elnöke, a zalai 
iparosság nevében üdvözölte Kállay Tibort, aki 
kijelentette, hogy nem beszámolót akar tar
tani, hanem csak rövid megbeszélést a zöld 
asztalnál, ahol tájékoztatni óhajtja polgár
társait a politikai helyzetről és azokról az 
eseményekről, amelyek kilépése körül csopor
tosulnak. Kijelentette, hogy programbcszédct 
szeptember 30-án fog mondani.

a választás előreláthatóan október 0-én, 
vagy 10-én lesz.

hangsúlyozta, hogy az államháztartás egyen
súlyát biztosítani kell, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy feleslegek halmozására kell töre
kedni akkor, amidőn a kisegzisztcnciák össze- 
rothadnak a terhek alatt. Megsürgette a kis
emberek tehermentesitcséf, majd kifogásolta, 
hogy túl vagyunk adminisztrálva. Azzal a kor
teskedő kijelentéssel szemben, hogy ő Nagy
kanizsának nem szerzett semmit, utal azokra 
a tárgyalásokra, amelyek a nagykanizsai gáz
gyár létesítése érdekében az ő közbenjárásával 
indultak meg. Beszélt a muraközi kérdésről is, 
majd hangoztatta, hogy törhetetlen híve a tit
kos választói jognak.

Kállay Tibor kijelentéseit nagy megértéssel 
fogadták, mire Bazsó József elnök az iparos
ságot egyöntetű állásfoglalásra hívta fel.

Kállay Tibor innen átment a Badacsonyba, 
a' szervezett munkásság otthonába.

JU Berke György szociáldemokrata párttitkár 
üdvözölte. Kállay Tibor kijelentette, hogy az 
egységes pártból történt kilépésével bele akarta 
kiáltani a közvéleménybe azt a felfogását, 
amely szerint a helyzetet tovább tűrni nem 
tehet. Kijelentette továbbá, hogy a szabadság
jogok tekintetében a békebeli helyzet vissza
állítását követeli.

A déllvasutt mozdonyvezetők otthonában 
Kovács István üdvözölte Kállay Tibort. Itt

Két elegánsan öltözött fiatal nő 
fyi* fa.iagos módon betört aSzent- 
királyi-utcai diáknő-otlhonba
Többezer pengő értékű értéktárgyat s ékszert raboltak el

A tisztviselőnő. aki a jő fellépésű drapp-Vakmerő és furfangos módon végrehaj
tott betörés történt vasárnap délben a Szent
királyi-Utca 22. szám alatt lévő Tisztviselő
nők és Diáknők Otthonában. A betörést

elegánsan öltözött tolvajnők
Követték el, akik a női penzió egyik lakó
jának

többezer pengő értékű ékszerét, érték
tárgyait s néhány száz pengő készpénzét

zaboltak el.
Déli egy órakor, amikor a tisztviselői és 

diáknői otthon lakói már a közös ebédlőben 
gyülekeztek, két elegánsan öltözött — egy 
drappkabátos s egy feketeruhás fiatal nö 
csöngetett be az Otthon egyik első emeleti 
lakásának előszobaajtaján, amely az ebédlő- 
tferemtöl távol, a folyosó túlsó oldalán van. 
A csengetésre egy éppen az ebédhez készülő 
tisztviselőnő nyitott ajtót. Az ajtónyitást 
a piroskalapos, csinosarcu, drappkabátos nő 
előkelő fejbiccentéssel megköszönve, ott
honos, határozott lépésekkel a közős elő
szobán áthaladva, a hármas számú lakó
szobába lépett be, míg a társaságában lévő, 
másik, feketeruhás hölgy a folyosón maradt 
azzal, hogy a barátnőjére ott várakozik. 

ÉTTERMÜNKET
szeptember 18-lkán (kedden)
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feltűnt, hogy nz altisztek és a munkások nagy
számban jelentek meg, de a vasúti tiszti sze
mélyzet teljes számban távoltarlotta marját.

A Kaszinó
meglátogatása következett. .4 kereskedők cs 
pénzemberek hatalmas tömege várta ilt Kál
lay Tibort, akit szűnni nem akaró ovációban 
részesítettek. Kállay Tibor a Kaszinóban hosz- 
szabb beszédet mondott, amelyben mindenek
előtt kijelentette, hogy ma is a régi program 
alapján áll, de most azt nj utakon akarja 
megvalósítani. Bejelentette, hogy a kormány 
gazdasági politikája és a legutóbbi kormány
rekonstrukció voltak azok az okok, amelyek 
őt a kormánypártból való kilépésre kényszeri- 
tették. Ezután

Kállay Tibor éles támadást intézett Göm
bös Gyula elien államtitkárrá történt ki
nevezése alkalmából. Utalt Erzberger gyil
kosainak magyarországi tartózkodására és 
azokra a nehézségekre, amelyek emiatt a 
kormány elé tornyosultak. Szóvátctte art 
a külföldi támadást Is, amely ebben az 
ügyben a magyar kormányt az tnterpnrla- 
meutárls unió egyik konferenciáján érte.

Kállay Tibort beszéde végén rendkivül mele
gen ünnepelték.

A klskanUsai polgári olvasókör
volt a legközelebbi állomás. Anck György kis
gazda és Pulvermann Zénó üdvözlésére Kállay 
kijelentette, hogy

mindaddig nem adja fel a harcot, amig 
nem biztosítják az országnak ar alkotmá

nyos élet lehetőségét.
Majd visszatértek ismét Nagykanizsára, ahol 
a Polgári Egyletben vacsorát rendeztek tisz
teletére. .... T

Kállay Tibor vasárnapi körútja Nagykani
zsán valóságos diadalmenet volt.

Au egységes párt nagykanizsai szervezete 
izgalmas tárgyalásokat kezdett Kállay Tibor 
kibuktatására. A párt helyi szervezetének ve
zetősége minden irányban jelöltek után kutat, 
de mindezideig

senki sem akadt, aki a jelöltséget vállalni 
merné.

Bazsó József, az iparosok elnöke visszautasí
totta a felkínált jelöltséget. ugyanezt tette. 
Krátky István polgármeslerhelyettes-föjegyzo 
is. A pártvezetőség végül elhatározta, hogy 
küldöttséget meneszt Budapestre és az egysé
ges párt központi vezetőségétől kér jelöltet.

kabátos hölgyei,
abban a hiszemben bocsátotta be, hogy 
az előtte ismeretlen, jólöltözött nő a 

hármas számú szoba uj lakója, 
nyugodtan a folyosó túlsó oldalán lévő 
ebédlőbe tartott.

Ebédközben társnőinek elbeszélte, hogy 
a penzióba uj lakó érkezett, aki ugylátszik 
a hármas számú szobában lakik. A hármas 
szoba lakói — négyen laknak a penziónak 
ebben a nagy szobájában, — erre megje
gyezték, hogy a hármas szobának uj la
kója nincsen. Első pillanatra semmi gya
núsra nem gondoltak s nyugodtan tovább
étkezve, találgatni kezdték, ki lehet az is
meretlen látogató. Depncr Olga huszonkét 
éves tisztviselőnő, a hármas számú szoba 
egyik lakója, az étkezés befejezése után, 
rosszat sejtve, szobájába sietett, ahonnan 
két elegánsan öltözött ismeretlen nö idő
közben eltávozott. Legnagyobb megdöbbe
nésére azonban szekrényajtaját tárva találta 
s néhány pillanat múlva rémülten állapí
totta meg, hogy

betörők jártak a szobában, akik összes 
értéktárgyait, s 320 pengő készpénzét 

a szekrényből elrabolták.

1DANRC7ADDAti(ARU3ZAlTA
Íi/Zki a fehérneműjét igazán szereti, nem kísérletezik min
denféle csodaszerekkel, amelyek a fehérneműt legtöbbnyire 
tönkreteszik, hanem az évszázadok óta kitünően bevált és 
MÁIG IS FELÜLMÚLHATATLAN szappant használja. 

„ HA RANGSZAPPAN 
a legtökéletesebb és legfinomabb mosószappan, amelyet a 
tudomány mai állásánál előállítani lehet.

kg.-os darabokban minden üzletben kapható 

Mmdaa_darab>üsztas^áért^o;ooo£CTgö>garanciát^ánal_az 

Próbálja ki még ma! szappangya r.

Depncr Olga a megdöbbent felfedezést 
nyomban közölte Tarba Paulával, a tiszt
viselőnő-otthon igazgatónőjével, akivel 
együtt a fokajntánvságon a4 „ravasz _ trükk 
utján végrehajtott betörés tetteseit fel je
lentették.

A főkapitányság megindította a nyomozást

Egy tizenhateues fiú szereiemfóttfis 
női meggytiKoita retíigtarsát

Szeged, szeptember 16.
Borzalmas gyilkossági merénylet történt 

vasárnap este a feketeszéli országúton. Va
sárnap délután a feketeszéli iskolában le
ventegyakorlatok voltak, amelyek után 
Márki Lajos 16 éves gazdafiu hazafelé in
dult. Alig ért a gyerek a sötét országúira, 
amikor a bozótból valaki clőugrotl, ráve
tette magát és

mellbcszurta.
Márki megtántorodott, mire támadója reá
rontott, földre tepertő cs még néhányszor

hasbas zárta.
A szúrások oly mély sebet ejtettek a fiún, 
hogy

a belei kifordultak.

Autójával együtt eltűnt Popr
Árpád olajkereskedő, 

akinek fivérét, Popr Emil 
aranysarkantyús vitézt nemrég halálos 

autókatasztrófa érte
A Blumenthal Testvérek Olajkeres

kedelmi Vállalat, amelynek a Váci-ut 26. 
szám alatt van a telepe, bejelentette a föka- 
tányságon, hogy Popr Árpád olajkereskedő, 
a cég alkalmazottja titokzatos módon el
tűnt. Popr Árpád

testvéröccse a világháború egyik leg
szebben dekorált tisztjének, Popr Emil 

aranysarkantyús vitéznek.
aki nemrég halálos szerencsétlenség áldo
zata lett. Popr Emil szintén a Blumenthal 
cég képviselője volt. A vállalat autóján járt 
üzleti ügyben vidéken, mikor Csanádapóca 
mellett felborult az autó és Popr Emil ha
lálát lelte, öccse, Popr Árpád ug ancsak 
vidéken járt a cég megbízásából.

A Blumenthal Testvérek hatvan lóerős 
sötétkék Chevrolet gépkocsiján átázott, 

mindenfelé az országban. A gépkocsit maga 
vezette. Popr Árpád — aki egyébként szü

5 a rendőrségnek az a véleménye, hogy a 
betörést a helyzettel ismerős tolvajnők kö
vették el, akik az elmúlt hónapok folya
mán más penziókban is ugyancsak furfan
gos módon hasonló betöréseket követtek el. 
A rendőrségi nyomozás a vasárnap esti 
órákig eredményre még nem v¥¥étett.

A támadó ezután az est homályában elme*  
nekült.

Néhány perccel a merénylet után a járó
kelők akadtak rá az ut porában a véresen 
fekvő fiúra. Azonnal beszállították a sze
gedi kórházba, ahol sikerült néhány percre 
eszméletre téríteni. A szerencsétlen fiú el
mondotta, hogy a támadója egy 16 éves 
társa volt, akivel

egy lány miatt korábban összeveszett 

és valószínűen vetél y társa bosszúból akarta 
eltenni láb alól. A ílu azután ismét elvesz
tette eszméletét. Az orvosok véleménye sze
rint állapota rendkívül sulyos és kevés re
mény van a felépüléséhez.

A gyilkosság ügyében a rendőrség nagy, 
apparátussal folytatja a nyomozást.

leinél, a mosonmtgyci Lébénd községben 
lakott, de Budapesten is tarlóit lakást -— 
legutóbb kté béllel czclőllindull el üzleti 
lurára Budapestről.

Ettől kezdve azulán többé nem jelent 
kezett

sem Budapesten, sem Lébénden. A Bla- 
menthal Testvérek most bejelentették az el
tűnést a rendőrségen. A cég ügyvédje kö
zölte a rendőrséggel az eltűnésre vonat
kozó adatokat.

Ezek az adatok Igen titokzatossá te
szik az eltűnést.

Egyes információk szerint legutóbb Nyír
egyházán és Békéscsabán járt Popr Árpád. 
A főkapitányság

táviratokat küldött több vidéki városba 
és kérte az ottani halóságokat, hogy kutas
sanak az eltűnt Popr Álpé ’ után.
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— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va

sárnap az időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Változóan felhős, nyugtalan és 
éjjel hűvös idő várható, főleg a déli részeken 
eső ts lehetséges.

— Egy nrlasswiny kinlnmérgczése. Va
sárnap délután a Verpcléti-ut 14. számú 
házba hívták a mentőket, ahol eszméletlen 
állapotban találták a lakásán Becskay La
jos részvénytársasági igazgató fiatal felesé
gét. A mentők megállapították, hogy kinin 
mérgezése van. Hozzátartozói szerint kinin 
szedett betegsége miatt és véletlenül többet 
vett be az előirt adagnál. A mentők a Payor- 
szanatóriumha szállították, ahol ápolás alá 
vették.

— Sándor János állapota javult. Nagy 
feltűnést keltett, hogy Sándor I’ál ország
gyűlési képviselő 25 éves János nevű fia 
szombaton a Báthory-utca 4. számu ház 
folyosóján mellbelőtte magát. Sándor Jánosi 
aki szerelmi bánatában követte el az ön
gyilkossági kísérletet, tüdőlövésscl súlyos 
állapotban. eszméletlenül szállították a 
Siesla-szanatóriumba. Vasárnap visszanyer
te eszméletét, magához tért és állapotában 
örvendetes javulás következett be. Sándor 
János túl van az életveszélyen és remélik, 
hogy rövidesen felépül.

— Az ügyvédek I/tfentartáal Pártja népes 
nagygyűlést tartott Gleichmann Lajos dr. ügy
vezető elnöklete alatt, aki elsősorban megálla
pította, hogy a mull héten megtartott rendki. 
vflll ügyvédi kamarai közgyűlésen a párt ösz- 
•ces kiegészítő és önálló közérdekű indítvá
nyait a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, ami 
a „kéksznlagos" ügyvédek Létfenntartási, párt 
nagyarányú megerősödését illusztrálja. Elhatá
rozták, hogy a cc 1700 nyugdíj és tagdíjhátra
lékos ügyvédek érdekében újabb rendkívüli 
közgyűlést készítenek elő, amelyen az uj nyug
díjtörvény első úgynevezett kizárási szakaszá
nak revízióját fogják követelni.

— A pesterzsébeti zenészek osztozkodás köz
ben véres verekedést rendeztek. Pesterzsébeten 
a Pázmán-utea 25. számu házban levő Roncsig 
Károly-féle vendéglő zenekarának egyik tagja, 
Tóth István hentessegéd záróra ulán a zene
díjon való osztozkodás közben összeszólalko
zott sógorával, Violand Gevaval, aki szintén a 
banda Ingja. Verekedés közben Tóth István 
sógora előrerántotta zsebkését és azzal több- 
izben a hentessegéd felé szírt, akit a mentók 
su-lgos sérülésekkel a Rókusba szállítottak. A 
kórházban megállapították, hogy Tóth István 
István súlyos hasszurást szenvedett. A rendőr
ség ez ügyben megindította az eljárást.

—. Többmillió font kárt okozott a tör
teddé. Newyorkból jelentik: A karabini ten
geren dühöngő orkán ma reggel elérte a 
Bahama szigetcsoportot. Több gŐzösYöl, 
melyek az az Antillák között bonyolítják 
Je a forgalmat, hiányzik minden hir. Az 
anyagi kárt több millió font sterlingre be
csülik. Magában Bockfordban egymillió 
Iont sterling a valószínű kár.

— Elgázolta a kocsi. Miskolcról jelentik: 
Súlyos baleset áldozata lett Polacsek Imre 
edelényi tisztviselő. A fiatalember Edelcny- 
ben vasárnap a község főutcáján áldogált 
és nem vette észre, hogy egy vágtató kocsi 
közeledik feléje. Polacsek Imre nem tudott 
kitérni és a szekér elgázolta. A szerencsétlen 
fiatlembcrt súlyos állapotban a miskolci 
kórházba szállították.

— Végrendeletet irt .azután agyonlőtte ma
gát egy nyugalmazott hnszárszázados. Vasárnap 
délután nz Ermclléki-ut 9. számu házban levő 
lakásán Mannllcher fegyverrel agyonlőne ma
gát Niedermann Zsigmond nyugalmazott hu- 
azárazázados. A házfelügyelő vette észre, az 
öngyilkosságot, akinél albérletben lakott. Azon
nal a mentőkot hivta, segíteni azonban nem 
lehetett. Niedermann Zsigmond már halott 
volt. Levelet hagyott háAra, amelyet egy evan- 
laikus lelkész barátjának címzett. Ebben 
megírta n végrendeletét Végrendeletében meg
hagyta a lelkésznek, hogy minden Ingóságát 
tegye pénzzé és n tárcájában levő ötszáz pen
gővel együtt, nz összeget tetszése szerint ado
mányozza jótékony célra. Megállapították, 
hogy teltét idcge.végc miatt követte cl. Holt
testét a törvényszéki orvostani intézetbe szál
lított ák,

— Nagy tüx Szegeden. Veszedelmes tűz 
pusztított n szegedi Alsóvárosi szérüskert- 
ben, ahol óriási mennyiségben volt felhal
mozva a betakarított uj termés. Tegnap este 
9 órakor vették észre a tüzet. A tűzoltók
nak fáradságos munkával sikerült lokali
zálni n lángok tovaterjedését, de_ a kár igv 
is meghaladja a nyolcezer pengőt. A tüzet 
r vizsgálat szerint vagy gyújtogatás, vagy 
egy eldobott cigaretta okozta.

— Hajrtjáralok beszüntetése. Az Első Duna- 
pőzhajózási Társaság közli, hogv a Passau— 
Linz—Wien közötti személyhnjójáratokat n 

folyó évben a következőképpen szünteti be: 
Személyhajó Passau—hint között: utolsó me
net mindkét irányban foly hó 10-án. Gyors
hajó Wien Linz között: utolsó menet Wicnböl 
folyó hó 15-én, utolsó menet Linzből folyó hó 
10-án. Személyhajá Wien—Linz között: utolsó 
menet W lenből folyó hó 20-tin, utolsó menet 
Linzből folyó hó 23-án Helyihajó Melk— 
'Krems között: utolsó menet mindkét irányban 
folyó hó 23-án. A Linz— Engrilmrtsrell közötti 
azemélyhajójáratok Engelhartszcllből folyó hó 
19-től és Linzből folyó hő 19-től további intéz
kedésig mindkét irányban az őszi menetrend 
szerint hetenként három járatban közlekednek. 
A iWen alatti személvha|ójárnlokn| és pedig 
• Wien - Bratislnvn- Budapest-Beograd—Lom

Rusze—Giurgiv közötti exprcsszhajőforgalom, 
a Budapest—Wien közötti postaim jóforgalom 
éa a Budapest—Mohács közötti helyi hajófor
galom az eddigi menetrend szerint'továbbra is 
fentartatik

A Filtex-ügyben az ügyészség 
elrendelte Weiszberger Ferenc 
vezérigazgató és Flesch Nándor 
nagykereskedő letartóztatását

Vasárnap újabb feltűnést keltő intézkedés 
történt a Filtcx ügyében. A textilgyár veze
tősége, mint ismeretes, feljelentést tett Mül
ler Ferenc munkafelügyelő ellen, majd a 
nyomozás során súlyos gyanuokok alapján 
fel jelentette Weiszberger Ferenc vezérigaz
gatói, ennek öccsét, Weiszberger Zsigmond 
igazgatót és sógoruké Flesch Nándor nagy
kereskedőt. Weiszberger Zsiginondra vonat
kozólag már befejezték a nyomozást és az 
ügyészség három nappal ezelőtt utasította a 
rendőrséget, hogy tartóztassa le. Most az
után

a királyi ügyészség elrendelte Weisz- 
berger Ferenc vezérigazgató és Flesch 

Nándor letartóztatását Is.

Weiszberger és sógora környezetük infor
málása szerint Ausztriában tartózkodnak. A 
vezérigazgatón ugyanis kiújult régi gyomor
vérzése, Flesch pedig szivgyöngeségben 
szenved.

Mindketten szanatóriumban vannak.
Az ügyészség utasítása alapján a rendőrség 

keresi őket.

A hamisítványok elleni védekezésről 
tárgyal a ma kezdődő nemzetközi 

múzeumi kongresszus
Vasárnap folyamán Európa majd minden 

államából Budapestre érkeztek a legkivá
lóbb tudósok és a múzeumok igazgatói, 
hogy résztvegyenek a Nemzetközi Szövet
ség kongresszusán. A megérkezett vendégek 
között van Max Sauerland egyetemi tanár, 
a hamburgi muzeum igazgatója is.

A kongresszus alkalmából az Iparművé
szeti Muzeum

kiállítást rendezett,
amely a magánosok birtokában levő mű
tárgyakat foglalja magába. A külföldi ven 
dégek vasárnap délelőtt megtekintették a 
kiállítást és elragadtatással szemlélték a

többszáz éves mesés kincseket: bársonyo
kat, képeket, ékszereket, porcelánokat.

A Múzeumi Szövetség tanácskozásai ma 
délelőtt kezdődnek. A tárgysorozat rend
kívül érdekes, mert az utóbbi időben gyak
rabban felbukkanó ügyes

hamisítványok elleni védekezés módját 

beszélik meg.

A kongresszus ülésed zártak,

határozatai pedig titkosak
azért, nehogy a hamisítványnak deklarált 
műtárgyak tulajdonosai kártérítési pert in
díthassanak.

és
A tolvaj meglopta a betörőket
a letartóztatott betörők feljelentették a tolvaj, mert 

megtalálta és ellopta az elásott zsákmányt
Nem mindennapi eset foglalkoztatja né

hány nap óta a rendőrséget. A IV. kerületi 
kapitányság detektivjei tegnapelőtt a Nagy
csarnok előtt .ellenőrző kőrútjukon flgyel- 
’mesek lettek két fiatalemberre, akik nagy 
csomag férfi- és női szoettert kínáltak el
adásra. Herceg és Isoó detektívek igazo
lásra szólították a szvetterárusokat és mivel 
nem tudták kellően igazolni magukat, elő
állították őket a kapitányságra. Rövidesen 
kiderült, hogy

a detektívek jó fogást csináltak.
A két fiatalember, — akik közül az egyik 
szerb katonaszökevény, a másik pedig ro- 
vottmultu betörő — beismerte, hogy pár 
nappal ezelőtt betörtek a Horthy Mrklós-ut 
65. szám alatti szövőgyárba, ahonnan 300 
darab sz voltért hoztak el. Elmondották, 
hogy az árut négy csomagba rakták.

Három csomagot elástak a Fadrusz-

utcában egy üres telken, 

a negyedik csomagban levő árut pedig 
Nagycsarnok, előtt akarták; eladni. A<. 
a tervük, hogy később a, többi árui í» el
adják. A detcklivek kivitte^ őket a Fadrusz- 
utcai telekre és hozzáfogtak az ásáshoz, 
azonban

csak két csomagot találtak elásva.
Valaki megleste a betörőket, mikor zsák
mányukat elrejtették és kiásta az egyik cső 
magol. A „felháborodott" betörök kijelen
tették, hogy feljelentést tesznek a tolvaj el
len. Ha a betörésből származó holmi mind 
megkerült volna, az enyhítő körülmény 
lenne— mondották —. A tolvaj tehát őket 
is megkárosította, mikor a nagy csomag 
árut ellopta. A betörö feljelentését termé
szetesen nem vették komolyan, a tolvajt 
azonban keresi a rendőrség.

.? a
____  ___  .. ..... Az volt

hogy később á többi árut is el-

Általános elégedetlenség fogadta 
az autótaxi-rendeletet

Több hónapos huza-vona után szombaton 
megérkezett a városházára a kereskedelmi 
miniszter leirata az autótaxi-kerdésben. A mi
miniszteri Intézkedés azonban mélyen lelohasz- 
tóttá a feszült várakozást és általános elége
detlenséget és elkeseredést keltett. Mlnt isme
retes, a kereskedelmi miniszter a közgyűlés 
határozatával szemben 505 helyett csak 280 uj 
autótaxi rendszám szétosztásához járult ' 
és ezt is különféle kikötésekhez fűzte.

A legnagyobb elkeseredés 
a bérautófuvarozók körében 

tapasztalható, mert a miniszter ezt az iparágat 
teljesen kikapcsolta az uj rendszámosztogatás- 
bót s ezek a régi autófuvarozó iparosok ismét 
nem juthatunk ki az utcára. Hasohlóképcn pa
naszkodnak és sérelmezik a rendeletét a bér
kocsisok. Jelenleg még 238 cgyfogatu bérkocsi 
van üzemben, de ezek közül csak a fele, 
tehát 119 térhet át az autóüzemre, mig a má
sik 119 bérkocsis 3000 pengővel a zsebében 
kereshet magának más boldogulást, ha ugyan

hozzá

— Dr. Neubauer Adolf kórházi főorvos, fül-, 
orr- és gégeorvos szabadságáról visszaérkezett 
és rendelését újból megkezdte VI., Andrássy-ut 
21. Telefon: Aut 289—19.

— A prágai vásár szeptember 25-től október 
2-áig tartalik meg. A fontosabb kedvezmények 
szeptember 15-től október 12 ig érvényesek és 
ezek a következők: vízummentes utazás Cseh
szlovákiába és lényeges vasúti kedvezmények 
nz összes vasutakon A vásár megnyitásával 
egyidejűleg lesi az állandó vásárpalota meg
nyitóm, u nemzetközi ipar és kereskedelem 
részvételével.

rendotfl vér-tsnemibete' 
gek rémére. EZltst M>*  
MTMn-MtáS. Rendelés efttn nsn. MMorl-lf 
1, tffl.1. Mókussal szetnb-

a mai viszonyok mellett ezzel a kis tőkével 
hozzáfoghat valamihez. Arra alig kerülhet sor, 
hogy kelten társuljanak egy autótaxihoz, mert 
két család egy autó keresetéből nem tud meg
élni. A bérkocsisok azt követelik,, hogy egy ló- 
fogatú rendszám ellenében adjanak nekik egy 
autótaxi-engedélyt « ezzel segítsék elő uj eg
zisztenciájuk megalapítását. Az ipartársulat 
elnöksége kijelentette, hogy

már 150 bérkocsis vásárolt autót
abban a reményben, hogy konflis-engedélyért 
kapnak autótaxi rendszámot. Ezek az emberek 
most kétségbe vannak esve s nem tudják, mi
hez kezdjenek. Sokan nem is akarnak tár
sulni s mert bíznak abban, hogy a rendelke
zést megváltoztatják, nem is adják el rend
számukat. így a bérkocsisok a legjobb akarat 
mcllctl sem tudnak áttérni az autóüzemre, 
mert hiszen

nem tudják megszerezni a szükséges má
sodik lófogatu rendszámot.

— Újra megválasztották az eddigi bécsi 
szociálisa vezetőséget. Bécsböl jelentik A! 
szociáldemokrata pártgyülés mai ülésén az 
eddigi párlvezetősóget újból megválasztották*

— Meghosszabbították a Kézművesipari Ki
állítást. Az Országos Iparegyesület által a vá
rosligeti Iparcsarnokban rendezett Kézműves
ipari Kiállítás iránt az utóbbi napokban mind 
nagyobb érdeklődés nyilvánult meg. A fővárosi 
és vidéki közönség nagy tömegekben látogatta 
meg a rendkívül sikerült kiállítást, amelyen 
több mint ezer hazai kézműves iparos állította; 
ki legkiválóbb terbékeit. A kiállítás rendező
sége a közönség nagy érdeklődésére való tekin
tettel elhatározta, hogy a Kézművesipari Ki
állítást az Iparcsamokban szeptember 24-én 
'stlg meghosszabbítja. így a közönségnek 8 

nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy megismerje 
a hazai kézmiivesiparosság koszorús mesterei
nek és legkiválóbbjainak termékeit és hogy a 
legkedvezőbb körülmények közölt gondoskod- 
hassék őszi szükségleteinek beszerzéséről .

Zöldhelyi Anna a SybUlben. Vasárnap 
a Budai Színkörben vendégprimadonnával 
játszották a Sybill-t. A címszerepet a kolozs
váriak dédelgetett primadonnája, Zöldhelyi 
Anna játszotta. A gyönyörűen éneklő, dekora
tív primadonna a budapesti közönség előtt m 
nagy sikert aratott. u

HA KEVÉS PÉNZÉRT 
eee»Ansan akar

RVHÁZKODXI
keresse fel László Sándor férfi szabómester: 
kitűnő hírnevű férfiszabó üzletét (Rákóczi- 
ut 50.), ahol saját műhelyében rendelés*  
szerűen, mérték után többszöri próbával*  
legjobb kivitelben elegáns őszi férfiöltönyö
ket, felöltőket, vagy télikabátokat legdiva
tosabb hazai és külföldi szövetekből 70—100 
pengőig készít. Minden darab a cégfőnök: 
irányítása és ellenőrzése mellett a legtökéle
tesebb kiállításban és legdivatosabb szabás
sal készül.

A magyar szabóipar legszebb példája 
ez az olcsó és legjobb munka, ami a 
cégfőnök szakértelmét és hozzáértését 
bizonyltja. Nem üres dicséret ez, mert 
e megállapítást aláírja bárki, aki a 
fenti cégnél rendelni fog, mert a cég 
nem a haszon elérésére törekszik, ha- 

nem célja a jó hírnév kiépítése. 1 
Szövetmintákat, divatlapot és mértékvéteí*  
hez utasítást vidékre bérmentve küld. Fel
hívjuk L olvasóink figyelmét ezen harmintí 
év óta fennálló közismert és megbízható 
cégre, ahonnan a szabómüvészet remekei 

kerülnek ki.

— Menetközben ugrott fc! a villamosra. 
Vasárnap délelőtt a Marcifrakpart 55. számú 
ház .elől induló JIJSV—MÁV mozgásban levő 
egyik zpcsljárá akart felszállni Vécséy Lmréné, 
Az asszony azonban megbotlott s oly szeren
csétlenül esett vissza, hogy lógva maradt a 
villamoson és a.mozgó kocsi néhány méter tá
volságban magával húzta. Közben 
lést szenvedett. Vécsey Imrénét a 
Csáky-utca 6. szám alatti lakására

— Halálozás. Dr. Kisfalvi Albert 
városi ügyvéd vasárnap reggel 73 
bán hirtelen elhunyt. Az elhunyt régi érdemes 
tagja volt a budapesti ügyvédségnek, aki főleg 
a bűnügyi védelem terén egyike volt a leg
keresettebb ügyvédeknek. Dr. Kisfalvi József 
ügyvéd a „Zsidó Szemle“ szerkesztője apósát 
gyászolja benne.

— Lugkőoldattal megmérgezle magút. Né
meth Györgyné negyvenegy éves háztartásbeli 
asszony Jász-utca 63. szám alatti lakásán nagy 
mennyiségű lugkőoldattal megmérgezle magát, 
Némcthnét a Rókusbán ápolják.

<— Esti kereskedelmi szaktanfolyam a Buda- 
i pesti Kereskedelmi Akadémián. A Budapesti 

Kereskedelmi Akadémia október 1-én ismét 
megnyitja esti tanfolyamát alkalmazottak ré
szére, amelyen előadásra kerülnek a kereske*  
delmi gyakorlati tantárgyak (könyvvitel, levele- 

I zés, számtan, gyorsírás, gépírás stb.) Az elő
adók az intézel tanárai. A tanórákat este %7—» 

j 9-ig tartják. A tanfolyam 5 hónapos, amelynek 
. végeztével a hallgatók vizsgát tesznek és bizo- 
’ nyitványt nyernek. A tandij havi 20 pengő (a 
' rendes tantárgyakért), a beirási dij 6 pengő. A 
’ beiratások most folynak az igazgatóságnál V^ 
J Alkotmány-utca 11. szám. Telefon: Aut. 205—i 
1 47. Tájékoztató.

— Három francia révkalaux halálos sze- 
rcncsétlcnséege. Parisból táviratozzék: Béllé 
Isié révállomáson három révkalauzzal fel
borult egy csónak, midőn egy gőzöst akar
tak megközelíteni. A három révkalauz a 
hullámokban lelte halálát.

— Szürkéiéi a Gizella-uton két sebesülttel
cimü multheti tudósításunkkal kapcsolatban 
Nyegróy János pőstásaltiszt annak megállapí
tását kéri, hogy ő akkor sebesült meg, amikor 
a szorongatott helyzetben lévő Kelemen János 
rendőrőrmcstc.r segítségére sietett. *

Záloocédulákat,
Slnsar 11. E*i2íE “r

több sérfl- 
mentők a 
szállították.

Rezső fő*  
éves korá-

Magyar Légiforgalmi RT.
Igazgatóság és légiutazási Iroda: 1V„ Vád-n. 1.

Légiforgalom
Budapest—Wien, Budapast-Qraz 

őszi menetrendi
(0.20 14.00 9 Ind. BUDAPEST érk. i 10.H 17.10
$.05 15.45 7 érk. WIEN Ind. 5 U.CO 15.25

—- Vasárnap is közlekedik
**7.&J *8.20  I ind. BUDAPEST érk. Á **18.10  1845

10.00 10.45 Y érk. GRAZ ind. | 15.45 10.80*

A ‘-Bal felölt flépek hélfdo. szerdán, pénteken, a 
jelölt gépek kedden, csütörtökön szombaton 

közlekednek
As satobnai 60 perccel ■ repülőgép Indulása előtt 

indul a VadáMkürt-szálló'.ől.
Menetéit; Bpest—Wien (vasy Wien—Bpest) P Se,.— 

Bpest—Graz (vagy Graz— Bpest > P 60.—
Közvetlen csatlakozások Európa minden jelentéke

nyebb városa felé
Jegyváltás és cson.ngfeladás a LégiutEzási irodában. 
ÍV" Váci-utca 1 (Tel.: Aut 808-88. 8'0-89)

(Tel.: Aut. 808 -80.)

ring I—7. (Hotel Bristol.)
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Tovább tart 
a drágaság 
a piacokon

'A drágatág frontján a hűvös ét esős idő- 
járás ellenére is változatlanul súlyos a helyset. 
Az árusok eddig azt mondották, hogyha meg
változik a meleg idő, enged a szárazság, akkor 
olcsóbbodás következik be. Most aztán itt van 
az országos cső, de az árak semmit tem változ
tak, sőt

egyesek Inkább még emelkedtek te.
A vasárnapi piac is a drágaság jegyében 

zajlott le. Áru bőségesen sok volt, a forgalom 
azonban igen lanyha maradt, amihez az iz
raelita ünnep is hozzájárult. így aztán igen 
tok áru visszamaradt,

de a kofák mégsem mentek lejebb az 
árakkal.

A legfeltűnőbb drágulási folyamat a paradi
csomnál tapasztalható, amelynek már 36 fillé
rig emelkedett az ára a csarnokban, holott né
hány nappal ezelőtt még 18—20 fillérért árusí
tották. Drágulás tapasztalható a burgonyánál 
is, amelynek 18—20 fillér között mozgott az 
ára. Ezt a drágulást azzal próbáják magyarázni, 
hogy a termelők felemelték a burgonya árát 
Rendkívül szilárd a csöves tengerinek az ára. 
Egy-cgy szebb csőért 14—18 fillért kérnek, az
zal az indokolással, hogy rendkívül kedvezőtlen 
termés volt.

A gyümölcspiacon sem tapasztalható olcsób
bodás. így a görögdinnye ára a rossz időjárás 
ellenére is tartotta legmagasabb színvonalát és 
kilója most is 20—26 fillérbe kerül. A cukor
dinnyének pedig 40—50 fillérig emelkedik az 
ára. Drága a szőlő is s olcsóbbodás csupán az 
apróbb szemű őszibaracknál tapasztalható, 
amelyért 50—60 fillért kérnek.

A mészárosok és hentesek ma zárva tartot
tak, úgy hogy az árak nem alakulhattak ki.
UBl ——i

Letartóztattak egy 
besurranó artistanőt
Á Szent István-tér 3. számú ház felügyelője 

délután a ház kapuja előtt állt, mikor látta, 
hogy egy elegánsan öltözött fiatal nő siet be a 
házba. A házfelügyelő néhány perc múlva be 
akart menni a lakásába és az ajtót, amit távo- 
zás előtt bezárt, nyitva találta. A lakásban állt a 
fiatal leány, aki az előbb jött be a kapun. A 
leány zavarosan viselkedett és egy olyan lakó 
iránt érdeklődött, aki nem lakik a házban. A 
házfelügyelő, aki nyomban észrevette, hogy a 
leány

álkulccsal hatolt be a lakásba.
el akarta fogni. A leány kérésre fegta a dolgot 
éa tiz pengőt ígért a házmesternek, ha bántat- 
lanul elengedi. A házfelügyelő azonban rendőrt 
hivott, aki a fiatal leányt előállította a főkapi
tányságra. Itt kiderült, hogy

Cslblk Katalin ■ neve, buszonőtéves artista
nő.

Kihallgatása során tagadta, hogy lopni akart 
volna a házmestertől. A lakásban azonban dl- 
kalcsot találtak, amit biztosan Cslbik Katalin 
dobott el. Megállapították azt is, hogy hasonló 
bűncselekmények miatt már háromszor troli el
ítélve. Az artistanőt letartóztatták.

Elfogatóparancs 
Hátai Imre sziies ellen
Nagyértékű prémeket vásárolt 
bizományba, az árut eladta és 

eltűnt Budapestről
Á főkapitányságra több feljelentés érkezett 

Kátai Imre szűcs ellen, akinek a Teréz-körut 
17. számú házban van műhelye. Kátai nagyobb 
bevásárlásokat eszközölt néhány budapesti 
prémkereskcdőnél, akik bizományba adták a*  
árut. A bizományi határidő lejárt, Kátai azon
ban nem egyenlítette ki a számláját. A hitelezők 
követelni kezdték a bizományi áruért járó ösz- 
szeget, de nem tudtak hozzájutni a pénzükhöz. 
Végül Is bűnvádi feljelentést tettek a szűcs el
len. Ekkor derült ki, hogy

Kátai a prémeket eladta és eltűnt Buda- 
pestről.

Á főkapitányságról ma rendőri bizottság szánt 
ki a Teréz-körut 17. számú házba és

bűnügyi zárlat alá vette
a műhelyben talált árukat. A lefoglalt holmik
kal azonban a kárnak csak egészen csekély 
része térül meg, mert közel

húszezer pengő értékű ára hiányzik.
Kátai ellen eddig hat feljelentést adtak be. A 
rendőrség, mivel alapos a gyanú, hogy Kátai 
megszökött Budapestről,

elfogató parancsot bocsájtott ki ellene
& most keresik a detektívek.

<— Elhájasodásnál. kösrvénynél és énkor*  
betegségnél a természetes „Ferenc József*  
keserűviz javítja a gyomor és a belek műkö
dését és előmozdítja az emésztést. Az anyag- 
cserebántalmak gyógyító eljárásainak több 
kutatója megállapította, hogy a Ferenc Jó- 
xsef viz-kura nagyon szép eredményhez ve
iét Kapható gyógyszertárakljan, drogériák
ban és íüszerűzletekbcDi *
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Rátkay Márton különös afférja 

a Magyar Színházzal
Kiderült, hogy mindenben a kolozsvári színház a hibás
Rátkay Márton, a Király Színház volt táncos 

kémikusa, amint köztudomású, végró elérte 
élete ábrándjait és prózai színész lett. A Ki
rály Színházból átszerződött a Mngyar Szín
házba és ezzel színészi pályafutásának uj kor
szaka kezdődött. Nagyon csodálkoztak tehát a 
Magyar Színházban nzon, hogy

Rátkay Márton nem jelent meg a Danton 
halálának keddi próbáján, 

holott Büchncr tragédiájában vállalt szerepe 
az első, amelyben mint drámai színész a pesti 
közönségnek majd bemutatkozik. Ugyancsak 
furcsának találta Rátkay távolmaradását Kari- 
helnz Mariin európai hirii kitiinő rendező is, 
aki Németországból repülőgépen utazott Pest
re, hogy a „Danton halála” elinti darab pró
báit idejében vezethesse.

Rálkay távolmaradásának oka az volt, hogy 
« Magyar Szinház engedélyt adott a művész
nek arra, hogy szabad idejében Kolozsvárott 
vendégszerepelhessen. Janóidét direktor szer
ződtette néhány esti fellépésre Rálkayt, akit 
Kolozsvár közönsége tüntető meleg szeretettel 
fogadott. A Magyar Szinház azonban idejében 

táviratozott Rátkayért,
hogy szakítsa félbe vendégszereplését, de erre 
a táviratra, som egy későbbi másik táviratra 
semmiféle válasz nem érkezett. A Magyar Szin- 
háx nem tudta mire vélni a dolgot, ezért Janó- 
öles igazgatónak is sürgönyt küldött. Janovics 
a táviratra nyomban válaszolt a Mngyar Szin-! 
háznak és Rálkay sikerére való tekintettel a 
vendégszereplés engedélyének meghosszabbító
iét kérte. A Mngyar Szinház ekkor a követ

Kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap

AZ ÉGŐ SZOKNYA
EGYED ZOLTÁN uj színmüve

Hétfő, csütörtök

HOTEL 1HPERIAL
bíró lajos viisghiro ízinmüve Magyar Szinház

a Vígszínházban

SZÍNHÁZI napló
A francin operett-műfaj egyik kedves é« 

finom termékét mutatta be „I.ulu” címen a 
Fővárosi Operettszinház. A kissé hosszadalmas 
operettet javitópróbán megrövidítették, úgy 
hogy a szombatesti megváltozott formáját a 
közönség meleg tapssal fogadta. Az operett 
egyik vezető szerepében
Medgyasszay Vilma utólérhetetlen művészetéről 
lőtt ujnbb tanubizonyságot, de Neményl Lili a 
színház fiatal primadonnája is sok kvalitást 
árult cl. Jó rendező kesében egész bizonyo
san szépen kifejlődhetik. Fejes Teri, Kabos 
Gyula, Dénes György minden elismerést meg
érdemelnek. cllaihen szenzációsan hatott Szo
kolay Olly és Radó Sándor belépő duettje. Itt 
bizonyosodott be, hogy Szokolay Olly úgyszól
ván az egyetlen pesti revüszlár, akinek csak n 
szerepe lttónyzik.

Karlheínlz Martinnak ez volt az első 
szava, mikor Berlinből megérkezett és belé
pett a Magyar Szinház igazgatód irodájába.

— Direktor ur azonnal kösse le a „The 
beggars opera^-X Három hónapig fog önnél 
menni.

kező táviratot küldte Janovicsnak:
„Ilátkaynak már kedden próbálni kellett 
volna, további vendégszereplés ellen leg

határozottabban tiltakozunk!**
Erre a táviratra válaszként vasárnap reggel 

jelentkezett a színháznál Rátkay, akit itt Pes
ten természetesen a szemrehányások özöne 
fogadott. Rátkay itthon tudta meg, hogy a 
Magyar Szinház már huszonnyolcadikán akar
ja bemutatni a Danton halálát, tehát alig áll 
rendelkezésére tiz nap, hogy a nehéz és jelen- 
tőséges szerepét megtanulja. Rátkay is szemre
hányást tett az igazgatóságnak, amiért őt 
idejében nem értesítették erről, hiszen neki 
életbevágóan fontos, hogy a „Danton halálá
ban hibátlanul elsőrangú legyen. A szinház 
ekkor megmagyarázta, hogy már a múlt va
sárnap küldött táolratot, amit ugylátszik

Rátkay nem kapott kézhez.
Az afférre vonatkozóan megkérdeztük dr 

I'aludy Jenőt, a Magyar Szinház igazgatóját, 
aki a következőket jelentette ki:

— Minden gyanúsítást megelőzve, a leghatá
rozottabban ki kell jelentenem, hogy egy pilla
natig sem gondolunk arra, hogy az általunk 
nagyon tisztelt Janovics igazgató a hibás 
ebben az ügyben. A távirat megsemmisítését 
bizonyára egy

Illetéktelen túlbuzgó egyén
követhette el a színháznál. Részünkről az ügyet 
befejeztük és Rátkay már hétfőtől kezdve pró
bái a Magyar Színháznál.

Faludy Jenő ekkor elővette fiókjából német 
ügynökséggel kötött szerződését és megmu
tatta, hogy Bért Brecht és Kurt Weill opera
paródiája már a birtokában van. A „The 
beggars opera" az úgynevezett koldusopera, 
amely prózai színészek számára íródott. 
Magyar címe ez lesz:

„Két krajcárért muzsika-.
Ez az opera tulajdonképpen opera paródia, 
amelynek hőse, egy úri bandita. Nálunk a 
Magyar Színházban Rátkay Márton, Hege
dűs Gyula, Kiss Ferenc és Tőkés, vagy Tit
kos fogják játszana.

E héten mutatta be uj műsorát a Terózkör- 
úti Színpad.

A változatos kabaréműsorból 
természetesen Nagy Endre konferanszi. Sala 
mon Béla pompás alakításai, Rajna Aliz nagy 
komikai készséggel megformált figurái tűnnek 
ki elsősorban. Sajnáljuk, hogy Gárdonyi Lajos 
nem Jutott nagyobb szerephez az uj műsorban 
Kcglevics Marietta és Talotag Erzsi finom san
zonokat adtak elő. A flérflgárdi közül különö
sen Komlós ViJmoai ■ sokat foglalkoztatott 
Berki József és Sárossl Andor, Heltai tűntek

ki. A szinház uj énekes tagja Elek Ica nem a 
legszerencsésebben mutatkozott be. A műsor 
írói közül különösen Nóti Károlyt, Nagy End
rét, Vadnay Lászlót és Lányi Viktort kell meg
említenünk.

Érdekes szerződés történt tegnap este. 
PrSger Miksa német színigazgató szerződtette 

Lészaí Katót
a Városi Szinház ismert fiatal művésznőjét, 
aki szerződését tegnap este már alá is irta. 
Lészaí Kató, aki szerződése szerint a drez- 
daiCenfrrí/ Theater tagja, már megkapta 
első szerepét is. Első fellépte Drezdában a 
„Theresina" bemutatója alkalmával lesz és 
Fritzi Massary mellett a subrett szerepét 
fogja játszani. Második szerepe a Cárevics 
lesz, amikor Kosáry Emin ível együtt lép fel. 
Lészaí Kató, aki nagy reményű fiatal tagja 
volt a magyar színpadnak, már kedden 
este vonatra ül és a német társulattal együtt 
Drezdába utazik.

A Royal Orfeumban estén kint Grockot is meg
szégyenítő légtomósz-bohóc lép fel, Charlie Ri- 
vels. Az Andren-Rivels csoportnak ez a tagja 
könnyekig kacagtatja esténként a publikumot, 
amely ámultán, lenyűgözve bámulja változa- 
tosabbnál-változatosabb produkcióit. Felkeres
tük öltözőjében Rivelset s megkérdeztük tőle, 
hogy kicsoda, honnan jött íme a válasz:

— llarmincegyéves vagyok és öt testvérem
mel együtt a spanyol Barcelonában születtem. 
Az dettörténetem az artisták szokásos törté 
nete és változatos életemnek legszebb emléke 
mégis Budapestről származik. Éleintén pedig 
nem szerettem ezt a várost, mert habár bejár
tam Délafrikát ás Délamerikát is, olyan rette
netes hőség még sehol nem akadályozott mun
kámban, mint itt Pesten. Megszoktam minde
nütt a világon, hogy zsúfolt ház tapsoljon és 
itt is a zsúfolt házak azt bizonyítják, hogy a 
Royal Orfeum igazgatósága nem fizeti hiába, 
valóban nagy gázsinkat Bdklámautón — foly
tatja — Cnaplin-maszkombam fel szoktam ke
resni a kültelkeket és a kocsiról a kezemben 
levő 5tanicliből

kukorica helyett egypengősőket szórok 
az engem bámuló szegény gyerekek közé. Ezt 
csak azért mondom, hogy megértsék azt, ami 
Ut következik. A napokban az öltözőmben be
állított egy nyolcéves gyerek, aki egy Gyep
utcai házmesternek a kisfia. Sírva adta elő, 
hogy velem szeretne jönni, mert ö is kapott 
azokból az egy pengősökből, amiket széjjel 
szórtam. Én, aki két kis gyermek apja va
gyok, akiket a műsorban foglalkoztatok is, 
egyszeriben átéreztem a kis budapesti házmes- 
temő szívfájdalmát, amit gyermeke távolléte 
miatt érezne. Autóba ültem ás a siró-rivó kis
fiút hazavittem a szüleihez. Életemben most 
először késtem el az előadásról.

Az Omnia mozgószínházban naponta egy 
verset szaval el Fehér Arthur a népszerű 
szavalóművész. A vers címe „Jisgadal" és 
Szabolcsi Lajos irta. Ez a vers, illetőleg en
nek előadása túlnő azokon a kereteken, 
amelyet rendszerint a vers kötött formája 
önmagának állít fel. Minden nap

tomboló siker köszönti a művészt 
aki valláskűlőnbség nélkül, könnyekig hatja 
meg a zsidók gyászőmájával a közönséget. 
Érdekesnek találjuk megjegyezni, hogy Fe
hér Artúr, aki az egyik legsúlyosabb 
szín ész egyéniség — mégse tagja egyik szín
házunknak sem.

Charlie Cirkusza
A világ moziközönségének kacaja, tapsn és 

könnye ajánlásával ért hozzánk Charlie Chapt 
lin legújabb és talán legnagyobb filmje a 
„Cirkusz**.  Az egész világ már megilletődött, már 
kacagott azon a tragikomikus figurán, amelyet 
ebben a filmben Charlie Chaplin a film utól
érhetetlen költője varázsol elénk.

A Royal Apolló szombaton délelőtt a buda
pesti filmkritikusoknak mutatta be a Cirkuszt. 
A zártkörű bemutatón zene és minden külső 
ornamentikáiig kiséret nélkül láttam Charlie 
remekművét, amely némán peregve az amerikai 
importláda csomagolásának még látható már
kájával is, bevallom, könnyeket csalt a sze
memből. Nem tudom ugyan és sokat kell gon
dolkozni azon, hogy Charlie filmje a kacagás^ 
avagy a megilletődés könnyeit varázsolja elő, 
de biológiai tény az, hogy kissé összeszorul az 
ember szive akkor, amikor ennek a íélszeg fic
kónak kacag, aki hét felvonáson keresztül 
illusztrálja, a zsenialitás ügyefogyottságát, u 
megérthetctlenség tragikumát.

«
Charlie Chaplin véletlenül egy cirkuszba ke

rül. A becsületes fickót két rendőr üldözi be a 
cirkusz porondjára, Chaplin, ak iaz amerikai 
burleszkszabályok szerint nem bűnös, de mégis 
rossz viszonyban van a rendőrökkel, óriási si-> 
kert arat akaratlan fellépésével. A többi bohó
cokat, kik bukfencet hánylak, már csak ^sit<5' 
reflexiót Jcaptak a közönségtől, amely Charlis 
porondralépése alkalmával harsogó derültségre 
fakadt. A direktor azonnal szerződteti Chaplint, 
aki a zsenialitás ügyefogyottságában nem tudja 
értékelni ezt a kivételes helyzetet, amelyet ö 
itt véletlenül elfoglalt. Ebben a kis cirkuszban 
a délelőtti próbákon az sül ki, hogy a direktor 
és a cirkuszi bohócok is, nagyképü szakértel
műkkel tehetségtelennek és hasznavehetetlen
nek jelentik ki az intuitív művészt, aki nem 
tanult csak tud Charlie, a jószivű elown bele
szeret a cirkusz egy kis lovarnőjébe. De meny, 
nyíre meg tudja érteni ez a Charlie art az igaz
ságot, hogy a szerelemben elsőbbrangu kérdés 
egy csinos profil, egy jól vasalt frakk, mint a 
nemesen dobogó szívj

•
Talán csak ennyi a Cirkusz meséje. De nem 

lehet elmondani azokat a trükköket, azokat az 
ötleteket, azokat a fintorokat, azokat a helyze
teket, amelyet az eddigi idők legnagyobb bur- 
leszkkómikusa. Charlie Chaplin tár fel az általa 
rendezett, Írott éa játszott filmen. Szándékosan 
irom, bogy Charle burieszkkómikus, mert a 
felületes szemlélőnek leginkább a film bnrieszk- 
szerü elemei ragadják meg a figyelmét, azok az 
önkénytelen bukfencek, ugrándozások és rúg- 
dalódzások, amelyekben a filmnek eme nagy 
csámpása, egyben a legnagyobb mestere is. 
Mig az „Aranyláz1* leplezetlenebbül hozta felszín
re a kómikus fintor alól a költészetet, az élet mél 
érteimét, addig a Cirkusz már inkább igyek
szik a burleszkszerü motívumok mögé takarni 
ezeket a költői elemeket. A félreértések elkerü
lése végett itt kell leszögeznünk, bogy ez a 
burleszkszerü csomagolás, teljesen egyenértékű 
a tartalommal, a költészettel.

•
cNm akarom Chaplint bemutatni. Ki ne is

merné ezt a borongóskedvü művészt, aki egyet
lenegy fintorával általános emberi érzésekeit, 
bánatot, örömet, csalódást és szenvedést, jósá
got és reményt képes érzékeltetni Ki ne ismer
né Chaplint, akinek, ha alakja feltűnik a mozi
vászon keretében, jóleső mosolyra torzul az 
arc és őszinte mulatság, a maradéktalan jó
kedv reménye kel életre bennünk. Akik Charlie 
Cirkuszát megnézik — bizonyára nagyon sokan 
fogják megnézni a Rogal Apollóban — azok azt 
találják benne, amit akarnak. Ha akarnak sír
nak, ha akarnak nevetnek. Ez Charles Chaplin 
cirkusza. (a. z.)

Neawelt Klára eongoramövésznö és okleve
les tanárnő hosszabb külföldi tartózkodásáról 
hazajött és ismét megkezdi a tanítást Jelent
kezni délután 2 és 4 óra között lehet Aréna-ut 
6% IL emelet 2. szám a»att T.: J. 342—20.

NEBEDŰTt
valamint as összes hangszerek legolcsóbban yla 

REHIENVI miHALY 
a zeneművészeti tőiskola hAxl hangszerésze szAllit
Budapest, wi/u Kiraiy-utca S7, szám

Árjegyzék díjmentesen küldetik.

ÓRIÁSI SIKER |

EG1 AZ ISTEAÜAH
Fehér Artúr |

'HSGADAL
AZ OMMIÁBA1Y I

Hontlrn Hanna mag nagyszer 
lép fel

A régi nyár
ragyogó szerepében kedd, csUtUrtUlc, szombat, vusAruap

VÁROSI SZIARÁZ
Legdrágább hely a penztfl

Minden este 

szenzációs új műsor a

Kezdete

1O
órakor

Vili., RáKÖCZÍ Űt 63
Telefont J. 321-16

Egész Budapest

M-IMS
és

ragyogó sikeréről beszél.
Minden este a

ROYAL 
ORIEIH 

nagy révül ében.

Vasárnap délután a teljes esti csa
ládi műsor. Olcsó helyárak!
Esti előadás kezdete: 8 órakor. 
Délutáni előadás kezdete: fél 4 órakor. 

Telefont J. 421—68.



Bodapeat, 1028 szeptember 11. HÉTFŐI NAPLÓ 1
Erdős Reneé Báró Herzfeld 
Clarisz-ja Harsányt Zsolt át 
dolgozásában kerülhet szinre 

a Vígszínházban
A színház ajánlotta Erdős Reneének Harsányit társszerzőül

A héten uj színpadi szerzőt avatott a Bu
dai Színkör. Itt kell megjegyeznünk, hogy 
a szerzőavatás majdnem titokban történt, 
mert Erdős Reneének, a kiváló Írónőnek 
első színdarabjára, a „Kettőnk asszonyaira 
nem voltak oly mértékben kiváncsiak a 
pestiek, mint azt e kétségtelenül népszerű 
írónő elvárhatta volna. Erdős Reneé regé
nyei ugyanis felülmúlják azt a szokványos 
példányszámot, amelyet még a sikeres ma
gyar regényírók is cl tudtak érni, igy lég 
utóbbi regénye, a „Báró Herzfeld Clarisz" 
osztatlan sajtósiker 
mint huszonhatezer 
forgalomba.

minden könyvolvasó és színházba járó 
másképen képzelte el, mint ahogy most 
színpadon láthatta, mi kevesen, akik a 

róttuk 
mester

mi kevesen, 
nézőtéren voltunk, már azt is bűnéül 
fel Erdős Reneének, hogy 
figuráját 
mert

Erdős

színpadra hozta.
a nagy 

Először

másrészt

Reneé ugylátszik nem látta 
Bródy Sándort

azért, mert ahhoz, hogy

után nem kevesebb, 
példányszámban került

II.
közül is nagyon keve- 

estén a 
a „Kettőnk asszo-

Még a kritikusok 
sen fáradtak el a csütörtöki őszi 
Budai Színkörbe, ahol 
nga“ került szinre. A nézőtéren negyven
ötven ember üldögélt, nagyobbára azok, 
akik a nagy írónővel személyes összekötte
tésben állanak. így ott láttuk egyik páholy
ban könyvkiadóját, másikban szerkesztő
ségi kollégáinak csekély töredékét. Pedig a 
„Kettőnk asszonya", amely azonfelül, hogy 
egy elismert népszerű Írónő első színpadi 
alkotása, magában rejlő értékeinél fogva is, 
több érdeklődésre számíthatott volna. Akik 
pedig szeretik az irodalmi pikantériát, 
azoknak valóságos csemegeszámba mehetett 
volna ez az előadás, mert a színpadon 
egyik-másik alakban könnyen ismerhettek 
volna rá olyan személyekre, akik nem is 
olyan régen nagy szerepet játszottak a ma
gyar közéletben és a magyar irodalom pa
lotájában.

Bródy 
Sándor alakja a színpad éles fényében a 
rivalda tükrözésében el ne torzuljon, ahhoz 
Erdős Reneének sokkal nagyobb szinpadi 
rutinnal kellett volna rendelkeznie. Erdős 
Reneé kétségtelen jószándékát azpnban ez 
az egyetlen körülmény menti, hogy egye
lőre még nem tud bánni u maxiikkal, a ha- 
tásvilágitással és a kulisszákkal.

V.
Erdős Reneé darabját a Budai 

ben összesen háromszor adták elő. 
kezdődött, e héten fejeződött be 
tása. Mindenesetre a kiváló írónő nagy ön
uralmára vall az, hogy a második előadá
son „a rosszban is részt kell venni, nem
csak a jóban" felkiáltással beült a színház 
egyik páholyába és néhányadmagával vé
gignézte a „Kettőnk asszonya**  előadását. 
Ugyanekkor azonban már

a Vígszínháznál feküdt legújabb da
rabja, amelyet rendkívül sikerült és 
népszerű regényéből, a Báró Herzfeld 

Clarlszból irt
Vígszínház igazgatósága a nagy írónőt

in.
Furcsa, de igy van, hogy azok a kevesek, 

akik ott voltak és az a szűk kör, amely fi
gyelemmel kisérte a nagy írónő eddigi éle
tét, meglepetéssel konstatálta »hogy az ér
dekes darab egyik főszereplőjének, az agg 
szobrásznak mondanivalója, mintha

Bródy Sándor szájából hangzott volna 
et

'A nézők, akik természetes érdeklődéssel 
fordultak a darab születésének okai és 
műhelytitkai felé, szinte percről-percre nö 
vekvő meglepetéssel figyelték a darabbeli 
agg szobrász szerepét a szobrásznő körül 
Addig azonban már nem jutottak, hogy az 
a szobrásznő, aki az Írónővel hasonlóan 
rendkívül bátran és rendkívül őszintén 
mondja el gondolatait, milyen örökséget 
kap a Bródy Sándor gondolataival beszélő 
színpadi figurától.

IV.

Nem akarunk véleményt mondaná arról, 
hogy az egyik legnagyobb magyar Írónak 
színpadi szerepeltetése még egy komoly da
rab keretében is, mennyire kínos. Bródy 
Sándornak járó és mindenkitől járó nagy 
tisztelet megköti ilyenkor a szavakat, külö
nösen annak a szavait, aki csodálkozva né
zett a színpad felé, amikor szinte profán 
közelségből láthatta minden tollforgató 
ember mesterének testi figuráját. Elte
kintve attól, hogy néhai Bródy Sándort

A 
megillető tisztelettel vette a kezébe a dara
bot és rendkívül örült annak, hogy Erdős 
Reneével esetleg uj névvel gazdagodhatik 
Íróinak és szerzőinek bő repertoárja. Mi
kor azonban a Vígszínház dramaturgja el
olvasta a darabot, hosszú fontolgatás után 
megkérték Erdős Reneét, hogy az igazgató
sági irodába felfáradjon. Itt kínos magya
rázkodás után a Vígszínház igazgatója jó
nak látta Erdős Reneével közölni, hogy da
rabja bármennyire irodalmi érték,

mégsem alkalmas ebben a formájában 
a Vígszínház színpadára,

4 Vígszínház egyik igazgatója azt a taná
csot adta Erdős Reneének, hogy fogadja 
darabhoz

társszerzőnek Harsányt Zsoltot, 
akinek iról készsége és nagy színpadi ru
tinja, minden bizonnyal olyan dramatur
giai változtatásokat végezne a „Báró Herz
feld Clarisz" színpadi változatán, hogy ez 
teljes mértékben megállná a helyét a Víg
színház nagyigényü színpadán.

Erdős Reneé nem kis megdöbbenéssel fo
gadta a Vígszínház ajánlatát, amely szerint 
darabja csak alkalmas színpadi író közre
működésével kerülhet szinre. Az írónő 
azonban végül is belátta, a Vígszínház ér
veinek helyességét és gondolkodási időt 
kért arravonatkozólag, hogy ilyen körül
mények között vállalkozhat-e szinpadi mü
vének elöadatására.

Cohn és Kelly
jólsmerősei már a pesti közönségnek. A kő- 

vérkés jószívű amerikai zsidót formáló utól- 
érhetetlen Georges Sidneg és az ösztövér skót 
katholikust ábrázoló Farrel Mac Donald mdr 
sokszor megkacagtatták az egész világ mozi
közönségét. Cohn és Kelly tipikusan amerikai 
figurák. Az amerikai humor ömlik el rajtuk, de 
ezt a humort élvezni már sok remek filmjük 
megtanította a pesti közönséget és az a kér cl- 
vódó, de műidig megbékülő ellenlábas, akiknek 
világnézeti .különbségük nem szomorúságot 
okoz, hanem kacajt fakaszt, Uj filmjükben

„Cohn és Kelly Páriában**  
c világ fővárosát keresik fel és rendkívül sok 
humoros kalandon át ismerik meg Páris éjsza
kai életét.

besugárzón teliéi

Ultratej

Szinkör- 
E héten 
pályafu-

meoelőzése és nyóoyllása

Stób Zoltán.

A mulatságos nagy amerikai vigjáték-attrak
ciót a Fórum és a Palace filmszínházakban 
slágermüsorrá egészíti ki egy francia társa
dalmi kép;

„A serdülő lányok* 1
elme ennek a nagyszabású Gaumont-attrakcló- 
nak, amely a mai modern i'íinynevelés és 
leányélet sokat vitatott problémáját veszi tár
gyul. A lenyűgözően mozgalmas «» érdekes 
cselekményen át egy modern leány sokrétű 
élete bontakozik ki. ,4 serdülő lángok" film 
főszerepét a modern lányok prototípusa a gyö
nyörű Grete Moscheim játssza. Mindkét film
színház úgy a Fórum, mint a Palace csütörtök
ről tűzi műsorára ezt a két filmremeket, ame
lyet természetesen még Híradók vezetnek be.

LEGJOBB mulatság, muzsika, tánc

Fővárosi Operettszínház

NI ég 2 napig
Z O L A „THERESE BAQUIN 

„VIGYÁZAT NÁSZUTASOK46
Amerika nagy 7 folvonásos burloszk attrakciója

A BÉCSI MOZIBAN

A fejlődő gyermeki szervezet lagnagyobb ellen
ségeinek egyikét, az angolKúrt az orvosi tudomány 
legújabb kutatásai szerint ultraviolett sugarakkal 
telitett tejjel lehet megelőzni, illetve gyógyítani. Dyen 
tejet o hú Középétől kezdve

elnevezéssel fogunk forgalomba hozni.

UltrateiGnket a világhírű

bananl Kuarclámpagyár 
kvarclámpáival,

szakértők által sokszorosan megvizsgált, bevált mód
szer szerint készítjük. Gyógyító hatását hírneves orvos
tanárok állapították meg.

Az Ultratej kitűnő minőségű, kíméletesen pasz
tőrözött, természetes vitamindus tej, amely különleges 
Mk palackokban, mindenkinek hozzáférhető olcsó ár
ban, valamennyi fióküzletünkben, ivócsarnokainkban 
és egyéb elárusítóhelyeinken lesz naponta kapható. 
Megrendeléseket ugyanott és központi telepünkön már 
most elfogadunk.

Budapesti Központi 
Általános Tejcsarnok
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H ÉT Föl SPORTNAPLÓ
A Ferencváros 

bejutott a Középeurópai 
Kupa döntőjébe

Ferencváros—Admira 1:0 (1:0). Biró: Barlassina 
(Velence)

bejutott a Középeurópai dek Vozi és Jandi szintén 
Minimális gólaránnyal ugyan,

A Ferencváros 
Kupa döntőjébe, 
de

abszolút biztos 
.íz osztrák bajnok

második győzelmet aratott 
*i Admira legénysége 

fűlött
s ez a győzelem jelentős sikere a magjai fut- 
ballsportnak.

A ferencvárosi pálya tribünjein elhelyezke
dett sűrű embertöracg izgatott, várakozással 
fonta körül a játékteret s aggódó szempárok 
tűztek le a magyar tizenegyre. Magyar győze
lemért izgultak, hogy kidrukkolják kedvenc 
csapatuknak azt a sikert, amely eddig nem 
jutott osztályrészül magyar csapatnak, döntőbe 
kerülni a Középeurópai Kupa trófeájáért. 
Ütemes taps, „tempó Fradi" kiáltások buzdít
ják már jóelőre a győzelem felé a kezdésre 
felálló zöld-fehér csíkos dresszü tizenegy fiút, 
jeléül annak, hogy ma a közönség fogja har
colni csatáját, a magyar futball egyeteme, az 
ősi osztrák ellenfél ellen. Amint a Ferencváros 
megindította első támadását az osztrák kapu 
éllen, utána a másodikat és 15 percen keresz
tül egyre újabbakat, a közönség izgalma le
vezetődön. A tömeg idegzete megpihent s 
wzontul irgalom nélkül, nyugodtan adta át 
magát a játék szemléletének, konstatálva, 
hogy a Ferencváros egyedül is erős lesz a 
győzelem kivívásához. A mérkőzés-látogatás 
így tegnap csendes műélvezetté vált és ez a. 
körülmény bizonyítja a Ferencváros győzelmé
nek megérdemelt realitását.

Az Admira tegnapi jólékán keresztül, érdé- 
les képet mulat az osztrák futball. A felületes 
szemlélő nem veszi komolyan és nem látja, 
veszélyesnek. A stílus, amit játszanak, végte
lenül egyszerű. Különösen a csatársoré. Nélkü
lözi a kombinativ játék kaleidoszkopszerüen 
nyert szépségeit. A center mintha csak úgy 
találomra vágná a labdát. A mellső csatárok 
közötti összjátéknak nyoma is alig mutatható 
Jíi. A szélső úgy tűnik fel, mintha csak cam
mogna a labdával. Leviszi ugyan a konjey- 
vnnalig a labdát, de olt, mintha végleg el- 
nSgyná ereje, éppeh csak összekötőjéig guritju
el a labdát. ívelt hosszú centereiéinek 
semmi nyoma. Az összekötő nem driblizik, 
mindig lő. A lövés nem süvít bombnmódra, 
gyenge. Gyenge, de irányított. Az osztrák 
csatársor szemre nem játszik lendületes, szép 
futballt. Ha a csatárok játéka nem feltűnő, 
annál kevésbé az a védelme. A halfsor egyál
talában nem támadó szellemű. Egészen szürke 
munkát produkálnak. Nem trükkösnek, nem 
passzolgatnak egymás között. Egészen észre
vehetetlenül dobják frontba a csatársort. 
Mint a csatársoré, úgy nz 6 mozgásuk is lassú
nak látszik. A hátvédek sem vehemens járá
snak. Nem cxccllálnak hatalmas felszabadító 
rúgásnak Igaz, annál gyorsabb és boszorkány
ügyességű u kapus, nki a legnagyobb feladato
kat is hihetetlenül könnyed stílusban oldotta

Körülbelül ez lehetett az a benyomás, amit 
az Adinira tegnapi játéka keltett a nézősereg
ben. Bosszankodott magában, milyen peches 
ma a Rolnit, milyen ügyefogyottan kerül min
dig ellenfél lábára Turay átadása. Szedlacsek 
rúgása és mennyire nincs szerencséje Takács
nak lövéseivel.

Mennyivel szebb volt a Ferencváros játéka!
Gyors lefutások, sűrűn fűszerezett lövésekkel. 
(Ha nem fölé vagy mellé, akkor játékosba. 
Vagy Franzlnak. Eredmény 1:01) Micsoda össz- 
játék és cicázás a halfok között. (Közben az 
ellenfél nagyszerűen 
lendületi (Gyenge 
utána).

helyezkedett!) Micsoda 
periódusok következnek

Hungária-uti pálya
VM/Lmnrt szeptember 23 An délután V, 3 órakor

Budapest—Berlin
városok közötti mérkőzés

1 órakor

Olaszország—Magyarország
vasutas válogatottjainak mérkózéM

F. felületes benyomások ellenére meg kell 
állapítanunk, hogv

az Admira mindvégig méltó ellenfele volt 
a magyar bajnokcsapatnak.

Hegé rdcmejte az egygátas vereséget, de többet 
nem Kvalitásai elsőrangúnk, stílusa is az és 
nagyon veszélyes ellenfél. Vereségének egyetlen 
oka bcldcgzctt stílusa, amely a védelemre lévén 
felkészülve, kellett, hogy végül is elbukjék az
zal a játék nagy részét 'kibírt lendülettel szem- 
bf.nn, amit a Ferencváros játéka képűitek Az 
Admira pompásan mulatja be nagy erejét a 
védekezésben, d- ez nem minden A támadás
ion '.öhb kombináció. nr ellenfelet ámiló hu 
nsok keletiek volna és nagyobb lendület. A 
Stílus sokszor meg is bosszulja magát.

Az Admira főerrje a védekezés,
F. téren legkimagaslóbb formai árult el kapo- 
auk, Franzl. Rengeteg munkája volt, amit min 
dig elsőrangúan, hibátlanul oldott meg A gól- 
ról nem tehet. Gyors, rugalmas, biztos és nyu- 
jodt. Helyezkedés! érzéke, elsőrangú. A hátvé

hatalmas munkát 
W-geztek Nagyszerűen helyezkednek és szere
pelnek. Rúgásaik nem tulerösek — Vozié na- 
gyobb — de tisztázzák a helyzetet. A halfsor 
tnunkája egészen szürke, Mindig hátulmarad- 
nak, de minden esetben rávetik magukat az 
ellenfélre s lógnak rajt, mig nem szerelik. Kli- 
ivítsrh nagyszerűen fogta a halszárnyat, Koch 
amellett, hogy nagyon vigyázott Tunayra, min
dig tudott gondolni csatársorára is. Schott is 
nagy munkát végzet, de nem mindig tudott 
megbirkózni Takáccsal és Kosztárai. A csatár
sor egyszerű lefutásokkal vitte le a labdát, de 
annál veszélyesebb helyzeteket teremtett. Egyé
nileg Klímát kell kiemelnünk, aki kitöréseivel 
meleg perceket okozott Ferencváros védelmé
nek és megértőén küldte előre hosszú labdái
val Sicgl-t. Stoiben centerben hosszú szökteté- 
sckkel operált, de a lövésben is kimutatta tu
dását. A csapat leggyengébb része volt a Runge 
—Schall balszárny. Igaz, hogy kevés 1 abdát 
kaptak. Takács nagyon vigyázott rájuk, Runge 
amellet ideges is volt és több jó helyzetet el
hibázott.

A Ferencváros csapatában kimagasló játékot 
végzett Takács l. Mindig helyén volt a szive, 
gyakran és sikerrel lépett közbe, igazi oszlopa 
volt a védelemnek. Társa Hungler sokat elka
landozott és igy az ö térfelén támadtak a me
leg helyzetek. Amsellnek kevés volt a dolga, 
támogata a szerencse is. Nyugodttabbnak kel
lene lennie. A halfsor nagy munkát végzett. So- 
kát kivették részüket a támadásból és az ő 
érdemük, hogy a mérkőzés túlnyomó részében 
a támadó szerepét vitte a Ferencváros. Leg
többet cBrkessy nyújtott. Bukovi rendes klasz- 
szisformát futott ki, mig Lyka többször ki
hagyott, ami Hungler előtt nem vezetett jóra. 
A csalánsor igazi lendületes Franzsladt stílus
ban támadott. Kevés eredménnyel, de nagyon 
kemény védelemmel szemben. Kimagasló nagy 
formát árult el a kigyómozgásu és nagyon agilis 
Takács II. Nagyon vigyáztak rá és igy lövései
vel . nem volt sikere. Legnagyobb dicsérete, 
hpgy-a. center . feladatát is Leijei i tét te. Nagyon 
szépen, - megértőén mozgott mellette Koszta. A 
balszárny elmaradt teljesítményük mellett. Ko- 
hutnak nem jöttek jól lábra a lövések, melyek 
igy rendre roszul végződtek. Centerei tulhátra 
kerültek. Szedlacsek mérsékelt formában ját
szott, átadásai nélkülözték a kellő pontossá
got. A csatársor leggyengébb tagja. Turay 
volt, akinek vehemenciája nem érvényesülhet
vén, egyénileg nem boldogult, passzai pedig 
pontatlanok, az ellenfél zsákmányai lettek.

A Ferencváros támadással indul meg a 
mérkőzés.

Látszik, hogy a megnyeri első mérkőzés elő
nyével indult a küzdelembe. Már ar első perc
ben veszélyeztett Rázsó lefutása, akinek át
adását azonban Takács II. magasan fölé vágja. 
A halfok tömik labdával a csatársort s akcióik 
anyomán felzug a tömeg tapsa. Atapsból kijut 
Vozi hatalma*  felszabadító rúgásainak is. Am 
a Ferencvárosi támadások mind közelebb jut
nak a kapuhoz.

Rázsó kornerét Kohut mellé fejeli. A 10. 
percben Kohut rúg kornert, ami Franzl zsák
mánya. Rövidesen rá Bcrkessy, Szedlacsek, 
Kohut akcióból Kohut jobblábas lövése ma
gasan a kapu fölé száll. A csatársor azonban 
túlságosan kombinál a kapu előtt, úgy hogy 
Bcrkessy megunva 25 méterről ereszt lövést 
— a kapu mellé. Eddig dominál Ferencváros, 
de most már szóhoz jut Adniira is. Rungc fut 
1c, de éles lövését Amsellnek sikerül kiütnie. 
A labda Kiimához kerül, aki szerencsére 
mellé. 1Ő. A visszaesés periódusából Takács II. 
igyekszik kihúzni csapatát s nagy elánnal veti 
magát a küzdelembe, különösen RAzsóval. 
Akcióikat nem kiséri szerencse, Takács Franzl 
kezébe ló.

A Ferencváros ezután két kornerrel és Ko
hut bombával veszélyeztet — sikertelenül. A 
27. percben dől cl a mérkőzés sorsa:

Bukovi labdájával Koszta szerencsésen ki
kerüli Zandáf. Franzl elébe fut, de fedet
lenül hagyja kapuja jobb sarkát s ezt a 
körülményt kihasználva Koszta 10 méter
ről lapos lövéssel sarokba küldi a labdát.

n győzelemért, 
fogja. Ezután 
Ferencváros fö

Az Admira erősen küzd 
Siegl szabadrúgását Amsell 
Takács II. lő. de Franzl véd. 
lénye a félidő végéig fart.

A II. félidőben 
kiegyensúlyozottabb a helyzet. .. 
fölénye kétségtelen, de ar Admira 
Igen veszélyes helyzetet teremt. 
Amsei] is több Ízben szerencsével

Az iram igen erős. Most már az egész a 
Ferencváros csatársor felváltva részt vesz 
benne, ám Adinira győzi az iramot. Sőt tá
mad is. Bőven kijut a kornerekbé., amikből 
Ferencváros hét, az Admira hat esetben te
remt meleg helyzetet. Eredmény nem adódik 
s a Ferencváros támadással és győzelemmel 
végződik nz olasz Barlassina által kitünően 
vezetett, abszolút fair, magas nívójú nemzet
közi mérkőzés

A Ferencváros 
is többször 
Franzl is, 

ment.
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A Rapid és a Viktória Ziskov 
harmadik mérkőzéséből kerül ki 

a Ferencváros ellenfele 
Kőzépeurópai Kupa döntőjében

Rapid—"Viktória Ziskov 3:2 (2:0)
Bécs. szeptember 16.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjclen- 
tése.) A Hőbe Warte-pályán játszotta le vasár
nap délután a bécsi és a prágai csapat máso
dik Mitrocup-mérkŐzését. Bár a Rapid mind
két félidőben fölényben volt,

a mérkőzést csak 3:2 arányú győzelemmel 
•tudta magának eldönteni.

Miután a két mérkőzés gólaránya 6:6, a játé-

kot semleges pályán meg keli ismételni.
A megismételt mérkőzés győztese lesz ■ 
Ferencváros ellenfele a Mltrocup döntő

jében.
A Rapidnak a vándordíj két fordulójában 

tollút hat mérkőzést kell játszani. Hármat már 
lejátszott a Hungária ellen, kettőt a Viktóriát 
Ziskov ellen és a megismétlendő mérkőzés lesi 
a hatodik

Amatőr válogatott csapatunk újabb 
vereséget szenvedett Pozsonyban 

Pozsony—Budapest 4:1 (1:1)
Pozsony, szept. 16.

Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen-
Vasárnap játszották le Pozsonyban bete- 

városközi mérkőzésüket Budapest é« Po-
fé*e.)
dik ------------- ---------------------- -
zsony amatör futballsportjának reprezentán
sai. A magyar amalőrfulballsport visszaesésére 
enged következtetni az a körülmény, bogy a 
múlt évi gyönge teljesítmény után

Budapest csapata 4:1 arányú vereséget

sacnvedett Pozsony csapatétól.

Az első félidő egyenlő erejű ellentetek 
delmét mutatta. A vezetést a pozsonyiak 
el a Mayer 11. által lőtt tizenegyesből. De________ . w bon- 
tctőrugásból egyenlített ki Budapest is Sopo- 
nyal révén. Szünet után azután Pozsony döntő 
fölénybe kerül és Molnár, Mayer 11. és Uher 
góljaival a maga javára dönti cl a mérkőzést.

Kispest vezet!
A Somogy és Vasas elveszítette veretlenségét — A Nemzeti a 
...................... ‘ ' nehezen boldogult Debrecennel 

ben fenyegető veszedelmet az idén ki akarja! 
kerülni.

E forduló eseményeihez tartozik ...

a Hungária szombati (4:0) gólárányu 
győzelme a Vivők felett,

amellyel a Hungária jelentősen javított k 
helyzetén. A csapat lelkes, önfeláldozó já
téka remélni engedi, hogy végre megtalálta! 
önmagát cs azt az összeállítást, amely hiva
tott arra, hogy felvegye a versenyt a baj
nokságért a kétszeres bajnok Ferencvá-*  
rossal.

A szombat-vasárnapi forduló 
nokság állása a következő:

Sabariát is legyőzte — Uipest
Szombaton még vigasztalan volt az idő, 

a háromnapos eső sártengerre változtatta 
a pályákat, a futballrajongók elkeseredet
ten szemlélték az: ólomszinü felhőket és a 
kávéházakban töprengtek, hogy kimenje
nek-e a vasárnapi mérkőzésekre. Vasárnap 
reggel azonban meleg napsütésre ébredt 
Budapest, a város sportközönsége valóság
gal újraéledt és tömött sorokban vonult ki 
a pályákra. Hasonló volt a helyzet vidéken 
is és a bajnokság harmadik fordulója ér
deklődés tekintetében messze felülmúlta az 
előzőket, de egyben meglepetésekben sem 
maradt az eddigiek alatt.

A meglepetések meglepetését a Nemzeti 
szolgáltatta.

A Nemzeti saját otthonában kereste fel 
a Sabariát és Újpest után azt ts meg- 

sujtotta.

tabella második

déméit vereséggel

A Nemzeti győzelmével a 
belyéTe ugrott fel, mag

a Sabaria pontok nélkül 
lyct foglalja el.

A Sabaria csapatában komoly kondíció-ba 
jók lehetnek, de a trénerváltozás is hozzá
járulhat ahhoz, hogy elöbb-utóbb ez be fog 
következni, de félő, hogy addigra a csapat 
nem igen fog komoly szerepet játszhatni a 
vezető helyek egyikén.

Kispest sikeresen küzdött meg a So
mogy csapatával,

bár a mérkőzés egyenlő erejű ellenfelek 
küzdelmet mutatta, egy váratlan gól Kis
pestet a bajnokság élére juttatta. Ezzel So 
mogy elvesztette veretlenségét, de veresé
gén nincs mit szégyenkeznie, mert győzelme 
sem lett volna meglepetés, de a túlfűtött 
hangulat és izgalom Kispestet juttatta a két 
ponthoz.

Elvesztette veretlenségét a 
pata Is,

amely ezáltal a bajnokság 
Ivére esett vissza. A Bástya 
bán váratlanul olyan formára futott 
amely indokolttá tette a Vasas csapat 
Ivos és megérdemelt vereségét.

Újpest Is megszerezte első győzelmét 
Bocsknyval szemben,

de ez a győzelme csak igen elkeseredett küz
delemben h legminimálisabb gólarányban 
jutott kifejezésre. A csatársor gólképtelen
ségben szenved még mindig, de a Bocskay- 
nak is sokat kell javulnia, ha a múlt év

az utolsó be-

Vasasok csa-

harmadik he 
saját otthoná- 

formára fel, 
.mi-
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IjO VA S-FÉDE
államilag cng. m. ZENEISKOLA

Budapest, Nagytnező-atca 8. BrfratAs dél
előtt 11-1-Jg és 8- 0-lg. Eri tandíj 180 140 

1180 P. Szegénysorai) tenelaécos növendékeknek <
tél éa egéa*  taadljmeatenég. — Tel. 206-01. |

ulán a baj-
I

l. Kispest 5 p. (5—2)
2. Nemzeti 5 p. (6—4)
3. Vasas 4 p. (6—7)
4. Hungária 3 p. (5-1)
5. Bástya 3p. (8—3)

8—7. Somogy 3 p. (4—4)
6—7. Újpest 3 p. (2—2)

8. in. ker. FC 2 p. (i—5>:
9. Ferencváros 1 p. (2-2)

10. Bocskay 1 p. (1-4)
11—12. Sabaria (2-4)
11—12. Budai 33 — (2—4)

Nemzeti—Sabaria 2:1 (1:1)
Szombathely, szeptember 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelenj 
tése) A Szombathelyen lejátszódott mérkőzés 
azoknak adott igazat, akik a szenzációsan 
startolt Nemzetiek győzelmére esküdtek. A 
fekete-fehér csapat, amely az Újpest ellen ara
tott győzelmével juttatta felszínre a benne 
rejlő értékeket.

Szombathelyen, Idegen környezetben Is 
méltóan állotta meg helyét.

A mérkőzés első félideje a Nemzeti fölényé-*  
nek jegyében folyt le. Meglepetést keltett a Sa
baria bizonytalan játéka és az a körülmény*  
hogy az otthon játszó és a megszokott milllő- 
ben dolgozó csapat óriási kondicióhátránybom 
volt a Nemzetiekkel szemben.

Már az első félidőben kiderült, bogy a Saba
ria nem birja a tempót. Az első gól a 21 -ik 
percben esik. Hossó éles saroklövését Wein
hardt beengedi. A Sabaria tiz perc múlva 
11-eshez jut, amelyet puresch góllá értékesít.

Szünet után a tempó fokozódik és a tizen
egyedik percben Odry beállítja a végered
ményt. Bár Stofián ezután helyet cserél Holz- 
bauerrel, az eredmény nem változik és a Sa
baria vert hadként vonul el a nályáról.

Felhívás!
Igen tisztelt vevőimnek és a férfi

divat iránt érdeklődő úri közönségnek 
tudomására hozom, hogy valódi angol 
őszi- és- téli gyapjúszövet-különlegessé
geim és divatlapjaim beérkeztek.

Kérem mielőbbi szives látogatásukat

Komlósy Kristóf
modern urtaaabósága
Vili., Dohány-*'tea  SS. sxam (üzlet) 
.Nemzeti Síin biz közelében)
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Sikerült a reváns Bolognáért
Egri 47*37  m-el szenzációs diszkoszdobó rekordot állított 
fel. — Gerő és Raggambi 10*7  mp-el holtversenyt futottak. — 
Tommasi 7*25  cm-es olasz rekorddal iölényesen verte távol- 
ngróinkat. — Szerb pompás idővel legyőzte Davolít. — A 
rekordstaf éták küzdelméből Olaszország került ki győztesen

FÁJ A TORKA?
Nem fájna, ha száját és 
torkáfí>a I a rx -oldattal öblö

gette volnál
Magyarország 55:47 pontarányban legyőzte 

Olaszországot
Mintha az égiek is tudtak volna, hogy ün

nepre készül a magyar atlétika, vasárnap 
végre felszakadtak az ég felhőkárpitjai és 
olyan verőfényes nap köszöntötte az atlé
tika híveit, amely már magában hordta a 
magyar—olasz atlétikai viadal sikerét.

Magyar győzelmektől volt hangos vasár
nap délután a Hungária-uli pálya, ahol

közel 6000 főnyi lelkes közönség druk
kolt és izgult a magyar színekért.

'Az atléták hálásak voltak ennek a lelkes 
közönségnek,

mert a magyar atléták olyan küzdel
meket vívtak és olyan eredményeket 
értek el*  amelyek a magyar atlétika 
történetének aranylapjaira kívánkoz

nak.
És itt meg kell hajtani az elismerés zászla
ját az olasz nemzet reprezentánsai előtt, 
akik nemcsak hogy méltó ellenfeleknek bi
zonyultak, de végtelenül szimpatikus fel
lépésükkel és versenyzésükkel csak még 
szorosabbra kovácsolták a kapcsokat, ame
lyek eddig is összefűzték a két nemzetet.

A hangulatot már a felvonulás tomboló 
lelkesedéssé fokozta, amikor a rendőrzenc- 
kar indulójára az MTK klubházából zászlók 
alatt felvonultak az atléták a pályára, ahol 
sorba felállottak. Molnár Dezső altábor- 
nagynak, a MASz társelnökének üdvözlő 
szavai után Szepes és Davoli, a két csapat 
kapitánya virágcsokrot cserélt, majd há
romszoros haj, huj, hajrá! és eia, eia, alala 
kiáltások után a zenekar eljátszotta a Gio- 
vinezza-t és a Himnusz-l, amely után

a ktaönség percekig tapsolt és tüntetett 
az olaszok mellett.

Á verseny egyike volt a legszebbek 
nek, amelyet magyar földön rendeztek 

és parancsolólag megmutatta az utat, ame
lyen a jövőben haladni kell, ha lépést 
akarunk tartani a nagy atlétanemzetekkel.

Az. ehő„„ számtól ^,..0 800 m. töl — elte- 
Mnfve

a magyar csapat végig vezetett
Ib Mr több számban értek kisebb csalódá
sok, de váratlan győzelmekben is volt ré- 
aaünk és igy ezek kiegyenlítették egymást.

A verseny abszolút legjobb ered
ménye diszkossdobó rekorderünknek, 

Egri Kálmánnak nevéhez fűződik, 
aki pompás formában 47.37 m.-el olyan re
kordot állított fel, amely az egész világon 
'feltűnést fog kelteni. Elsőrangú eredményt 
értek d Gerő Ferenc és Raggambi István is, 
10.7 mp.-es idejükkel holtversenyt futottak 
és ezzel igazolták a róluk elterjedt kitűnő 
híreket Barsi 400 m-en fölényesen győ
zött, de hiába tartogatta erejét a stafétára, 
att olgan hátránnyal indították, hogy 1 p.

A leggazdagabb ember 
sem dobja ki a pénzét! 

A 120 lapos Senator papír 
a leggazdaságosabb!

Ára 14 fillér!

53 mp. körüli ideje sem volt elegendő a győ
zelemre. Késmárki váratlanul feljavult és 
néha olyan könnyen ugrott, hogy 190 cm.-es 
magasság átugrása sem lett volna tőle meg
lepetés.

A verseny hőse azonban Szerb Elek 
volt,

aki minden tippelést felborítva, 5000 m-en 
csodálatos küzdelem után versenyző kar
rierjének legszebb győzelmét aratta.

Kitettek magukért Orbán és Szepes is, bár 
utóbbinál első pompás dobása után min
denki valami nagyon nagyot várt tőle, és 
ezért győzelme, amely pillanatig sem volt 
kétes, — nem hatott úgy, mint például 
Szerbé. Csalódást keltett ellenben Marton, 
aki azonban mentségére szúrást kapott, for
mán kívül szerepeltek Szabó és T. Szabó. 
Marvalits kidobta, Püspöki és Farkas ki
ugrottak formájukat, bár
a közönség nagyon reklamálta Baloghot, 

a MAFC felfüggesztett bajnokatlétáját.
Az olaszok közül szenzációsan szerepelt 

Tommasi, aki nagyszerű rekordot állított 
fel a lávolugrásban és igazolta képességeit

Tavcrnari, aki 800 m-en kétizben fu
tott 1 p. 55 mp.-es elsőrangú időt.

Palmieri úgy gerelydobásban, mint magas- 
ugrásban igen megbízható formát árult el, 
de nagy javuláson mentek keresztül a 
sprinterek is, akik közül

a 17 éves Toetti beállította az olasz re
kordot.

Beccali különálló klasszis, aki abszolút fö
lényesen könnyen, pompás stílusban ellen
fél nélkül érte el kitűnő idejét.

Végeredményben a 10 számból a magya
rok megnyertek 6-ot az olaszok 4 győzelmé
vel szemben és

a pontverseny 55:47 Magyarország ja
vára.

800 m. síkfutás.
Magyar rekord: 1 p. 54 4 mp. Barsi László 

(BBTE).-
Olasz rekord: 1 p. 528 mp. Lunghi.
1. Tavernari 1 p. 55.6 mp.
2. Bclloni 1 p. 58.6 mp.
3. Tugnoli 1 p. 59.2 mp. 4. Szabó 2 p. 016 

mp.
Start után a két olasz áll élre Tavernari ve

zetésével, de 400 méternél — 56 mp. — Szabó 
felzárkózik. Tavcrnari és Tugnoli erősítenek, 
600 m-nél Tavernari 6 m-el vezet Tugnoli előtt, 
Szabó 4 m-cl harmadik. Tavernari megnyitja a 
finist, Bclloni most Tugnoli üldözésére’ indul 
és fej-fej melletti izgalmas küzdelem után le
győzi az erejével elkészült olaszt.

Magyarország 4 pont. Olaszország 6 pont. 
Magasugrás.

Magyar rekord: 193 cm. Gáspár Jenő (MAC). 
Olasz rekord: 185 cm. Giuseppe Palmieri.
1. Késmárki Kornél 185 cm.
2. Orbán Ferenc 182 cm.

Torokfájás megelőzé
sére ajánlatos reggel és 
este állandóan >ala ix 
oldattal gargalizálni.

A zalaiéi, fortótlonltó háziaxer mindenütt kapható. Ara 1P 20 fiU. 6. 2 P 40 t III.

3. Palmieri 182 cm. 4. Cicconi 172 cm.
Késmárki igen jó kondícióban ugrott és első 

ugrásai után lehetett, hogy győzelme egy pil
lanatig sem kétes. Győztes ugrásáig minden 
magasságot biztosan ugrott, csupán a 185 em
uéi kellett kétszer javítania. Orbán a holtver
seny eldöntésénél szintén 185 cm-t ugrott és 
ezzel megszerezte a második helyet.

Magyarország 11 p. Olaszország 9 p.
400 m. síkfutás.

Magyar rekord: 48.8 mp. Barsi László 
(BBTE).

Olasz rekord: 49.1 mp Gargiullo.
1. Barsi László 49.2 mp.
3. Carlini 50.2 rop. 4. Gerő II. Mór 50-4 mp.
A futók Barsi, Carlini, Gerő, Facdli sor

rendben indulnak. Bár Barsi a stafétára való 
tekintettel nem akarja kifutni magát, Carlini 
irgalmatlan tempóját kénytelen átvenni. 300 
m-nél behozza a pályaelőnyöket, a célegyenes
ben feltartva fut, mögötte már kialakult a sor
rend, mert Gerö II. már 200 m-nél utolsó volt. 
5 m-el nyerve, 2 m-el harmadik.

Magyarország 16 p. Olaszország 14 p. 
Diszkoszvetés.

Magyar rekord: 46.80 m. Egri Kálmán (MAC).
Olasz rekord: 44.40 m. Albínó Pighi.
1. Egri Kálmán 47.37 m. Országos rekord!
2. Marvalits 43.78 m.
3. Pighi 42 17 m. 4. Zcmi 41.76 m.
A magyarok külön versenyt dobnak. Külö

nösen Egri, aki két 46 méteren felüli dobás 
után utolsó dobásával állítja fel szenzációs re
kordját. Marvalits sehogysem találta el dobá
sai ivét, ő is utolsó dobásával érte el eredmé
nyét. Egri dobásai: 43.40, 44.95, 46.72, "'17,
ki. 47.33. Acélszalaggal 47.37 m.t

Magyarország 23 p. Olaszország 17 p.
1500 m. síkfutás.

Magyar rekord: 4 p. 03-2 mp. Marton Jó
zsef (MTK).

Olasz rekord: 3 p. 59 A mp. Luigi Beecah.
1. Beccali 4 p. 01 mp.
2. Gyulai 4 p. 06.6 mp.
3. Marton 4 p. 09.8 mp. 4. Garaventa 4 p. 

10.2 mp.
Start után Beccali áll az élre és két méter 

előnnyel 1000 m-ig vezet Marton dőlt, akit 8 
méterrel Gyulai, további 10 méterrel Garaventa 
követ. 1200 m-né! Beccali e’őnyét 10 m-re nö
veli, Innen kezdve Marton leszakad. Gyulai 
erre erősít és 100 m-el a cél előtt elhúz mel
lette, de Beccalit nem veszélyeztetheti, mert 
feltartva győz 15 m-rel. Marton teljesen elké
szült erejével is csaknem Garaventa is meg
előzte.

Magyarország 28 p. Olaszország 22 p.
100 m. síkfutás.

Magyar rekord: 106 mp Raggambi István 
(BBTE) és Gerő Ferenc (KAOE).

Olasz rekord: 10.8 mp. Giongo.
1—2. Raggambi István és Gerő Ferenc holt

versenyben 10.7 mp.
3. Toetti 10.8 mp. 4. Castelli 11 mp-
A starttól Gerö kerül el legjobban, 60 m-nél 

csaknem 1 m-rel vezet, de ekkor Raggambi 
pompás finissel felnyomul és a célbírók sze
rint együtt szakítják át a eélszafegot. Szenzá
ciósan futott a fiatal Toetti, de idejét elmér
ték, mert közel 3-rcl volt harmadik.

Magyarország 35 p. Olaszország 25 p.
Távolugrás.

Magyar rekord: 721 cm. Püspöki Tibor (MAC) 
Olasz rekord: 717 cm. Tommasi
1. Tommasi 725 em. Olasz rekord!
2 Püspöki 696 cm
3. Farkas 605 cm. 4. Baracchi 665 em.
Tommasi elejétől végig vezetve biztosan 

tartja kezében a versenyt. Stílusos, ruganyos 
ugró, aki pompás formában mozgott. Püspöki
nek még mindig rossz a rohama, csupán két 
érvényes ugrása volt, pedig többizben ugrott 
7 méteren felül. Farkas tulóvatosan ugrott. 
Tommasi ugrásai: 673, 679, 709, 725 cm.

Magyarország 40 p. Olaszország 30 p.
Gerelyvetés.

Magyar rekord: 65.26 m. Szepes Béla (MAC) 
Olasz rekord: 58.08 m. Dominutti.
1. Szepes Béla 62.07 m.
2. Palmieri 55.13 m.
3. T. Szabó 54 98 m. 4. Baracchi 52.72 m.
Szepes különálló klasszisával fölényesen 

uralja a mezőnyt. Győzelmét első dobásával 
érte el, ezen kívül még harmadik dobása volt 
60 m.-cn felül. Palmieri kidobta formáját, an
nál kevésbé T. Szabó, aki eddigi eredményei
vel szemben csalódást keltett annyira, hogy 
csaknem utolsó helyre szorult,

Magyarország 46 p. Olaszország 34 p
BOOO m. elkfotái.

Magyar rekord: 15 p. 17 mp. Papp György 
(FTC)

Olasz rekord: ló p. 18.8 Amborisl.
1. Szerb Elek 15 p. 45-2 su>.
2. Davoli it» p. 51.4 mp.
3. Boero 16 p. 96.4 mp. 4. Beüoni.
Start wian Davoli áll az ölre és Boero, Szerb' 

sorrendben agyút mennek 3200 m.-ig. Itt Boero 
leszakad és ettől kezdve Davoli és Szerb külön 
versenyt futnak. Davoli vezet. Szerb szőre*an  
a nyomában, de csengetéskor Szerb előre 
ugrik és 400 rn.-ec finist diktál. Ebben Ballont 
is segítségére van, aki körhitrányával bevárja 
őt, majd egyedül tör előre 300 ni.-el í cél 
előtt szinte elfut Davolitól, aki csak az utolzó 
métereken tud javítani helyzetén. 15 m.-el 
nyerve, 200 m.-el harmadik. 450 m.-el itegyedik.

Magyarország 51 p. Olaszország 39 p.
Olimpiai staféta.

Magyar rekord: 3 p. 33.8 mp. Magyar válo
gatott (Raggambi. Hajdú, Knmuczy, Barsi)

Olasz rekord nincs.
1. Olaszország (Toetti. GaslcDi, Pacefli, Ta- 

vernari) 3 p. 27.2 mp. Olasz rekord:
2. Magyarország (Gerő I. Raggambi, Odrt 

Barsi) 3 p. 29 mp. Országos rekord’
óriási izgalom között állnak fel c stsüéták. 

A pontversenyt ugyan már nerc veszthettük eh 
de a stafétagyőzelem « mindig :?bh*-z»»röa  ér
tékkel bír.

Az olaszok kérésére a ^printerek' kezdenek’. 
Lövés után egy olasz bekiabál valamit, mire 
Gerö azon hiszemben. hogy visszahívják, las
sít, visszanéz, miközben métereket veszít. Pom
pás futásával azonban sikerül valamit ledol
goznia:, úgy hogy Raggambi ús CaMelli egy
szerre váltanak. Raggambi hoz 1 m.4, de 
Odri rosszul vált és FacellivaJ egyszerre indái
nak. Odri 300 m.-ig jól lartfíe magát, ettől 
kezdve fokozatosan visszaesik és teljesav el
készül erejével, úgy, hogy 8 m. hátránnyal £»- 
ditja a Borsit. Az utolsó méterek alatt Ts ver
nari megfut és közel 20 n>. a« előnye, amikor 
Barsi üldözőbe veszi. Tevernori irgalmatlan 
tempót diktál. 400 m.-e 526 mp., de Borai 
sem hagyja magát, utána ered, 600 m.-nél alig 
fi m.-el van Taverneri mögött, aki kétségbe
esett küzdelem árán ezt az előnyét végig meg. 
tartja, de befutása után összeesik. Barsi m— 
zációsan küzdött, de óriási hátrányét wm 
hozhatta be. Elért idejével — 1 p. 53 —M 4 
mp. — azonban Ízelítőt adott Igazi tudósOM!.
Patkány-, égé rí rtó 
„RATINOL". Biztos hatóan 
Irtószer gyökeresen irt. Más Állat
ra, emberre Ártalmatlan. — Napi

árban utánvéttel szállnia 
RATINOL LABORATÓRIUM

BodapestVII., Murányi-utca 36/b

Bástya— Vasas 4:0 (1:0)
Szeged, szept. 16.

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
tése.) Rendkívül szép küzdelemben szenvedte 
el a Vasas az őszi szezőnban első vereségét. A 
mérkőzés a Bástya állandó fölényét mutatta, 
amely a gólarányban is erősen kifejezésre ju
tott. Az első félidő szemel gyönyörködtetö tá
madásai és stílusos akcióinak a 15-ik percben 
meg is lett az eredménye. Solty szöktetésével 
Schwarc kiugrott és Szülik feje felett a hálóba 
emelte a labdát. A következő percekben a Bás- 
lya megszerezhette volna a második gólt is. 
Varga kornerét Horváth bombafejcssel küldi 
kapulécre. A félidő utolsó periódusában a Va
sas nagy hévvel támad, a szegediek most véde
kezésre kényszerülnek, azonban a biztosan álló 
hátvédek és az ismét kitűnő Baumgartner meg
akadályozzák a heves támadásokat. A második 
félidő 30-ik másodpercében már eredmény 
mutatk zik. Frőhlich a kezdés után azonnal 
leszalad, kicselezi a védelmet és közvetlen kö
zelről a sarokba lő (2:0). A Bástya győzelme 
most már elvitathatatlan. Gyönyörű támadáa 
után Olvcdi ér el gólt, azonban a biró offszájd 
címén nem Ítéli meg. A harmadik gólt mégis 
ölvedi rúgja, a 20-ik percben, amikor Fröh- 
lich Solti akciójából nehéz szögből a vetődő 
Ulics kezei mellett a sarokba ejti a labdát A 
negyedik gólra sem kell sokáig várni. Most • 
Bástya jobbszárny veszélyes imád ásót
Schwarc értékesíti góllá (4:0). A Bástya to
vábbra is frontban marad, a csatárok azonban 
most már nem erőlködnek. Az utolsó percben 
a Vasas heves rohamot intéz a Bástya kapu 
ellen, Himmer lövése azonban mái- a mérkőző*  
végét jelentő sípjel után, a leállt védelem mel
lett esik a kapuba, úgyhogy a végeredmény 
4:0 marad.

A szegedi csapatból kivált a két szélsőhálf, 
Tóth és Kronenberger. A védelem biztosan tar
totta a Vasas támadásokat. A csatársorban 
Varga, Solti és ölved ivoltak jók. A Vasasból 
hiányzott a megszokott Vasas-stílus s a lendü
letes támadások. Kitűnő munkát végzett Ki
rály és r csatársorból Jelűnek A*.  Himmer.
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Kispest— Somogy 1:0 (0:0)
A két. csaknem egyenlő erejű csapul kiír- 

dőlnie példátlan izgalmak közölt folyt le Az a 
körülmény, hogy a mérkőzés előtt a tribünön 
mintegy száz .főnyi kaposvári közönség he
lyezkedett cl, már elörevclcttc a botrány ár
nyékai.

A mérkőzés a második félidő vége felé még' 
Ö.-O-ra állt, amikor

megtörtént n tribünön a döntő ütközet a 
a kél város fuíballközönségc között.

A játéktéren csendes mezőnyjáték folyt, 
amikor a tribünön egy csattanás toll hallható

a kővetkező pillanatban botok, ernyők, 
emelkedtek a levegőbe, pofonok csattan

tak, öklök sújtottak le.
A rendőrök futólépésben verődlek össze és 

pillanatok alatt sikerült is rendet teremteniük.
A sporlbeli részt illetően meg kell állapíta

nunk, hogy Somogy csapatát érdemtelenül 
érte a vereség, amely húrom perccel a befeje
zés elölt következeit be. A két csapát körül
belül egyenlő arányban vette ki részét a táma
dásokból, amelyek közül Kispestéi voltak a 
veszélyesebbek. A győztes csapatból Scnkey, 
Deák, Dán és Presovszky játéka emelkedett 
ki. Somogy együttesének legjobb tagja Erdős 
kapus volt. Kívüle Kvasz, Gacsár és Csida ér
demelnek dicséretet. ,

A mérkőzés egyetlen, egyben győztes gólja 
egyébként a befejezés előtt 3 perccel esett 
Purczcld 25 méteres váratlan lövésétől.

Újpest—Bocskay 1:0 (0:0)
A mérkőzés, bár nem mögött teljesen szín

vonalon alul, nem sok élvezetet nyújtott.
Az első félidőben — általános meglepe
tésre — a Bocskay döntő fölényben volt, 

támadó akciók azonban a kapu előtt meg
feneklettek. Rengeteg gólhelyzete volt a deb
receni csapatnak, ezeket azonban sehogysem 
sikerült kiaknáznia. Újpest legénysége ezzel 
szemben kétségbcejlöcn gyönge játékot produ
kált ebben a félidőben. Szünet után azután 
már rá sem lehetett ismerni az első félidőbe!i 
Újpestre, amely nagy elánnal dobta magát a 
küzdelembe és a debreceni csapatnak még 
időt sem adott arra, hogy magához térjen. 
Újpest ezután x>úr nnnyira magára talált, 
bogy ki sem engedte kezéből az irányítást.

A győztes rsapatban Acht pompás játékot 
produkált. Főképpen neki köszönheti, csapata 
azt, hogy a Bocskay nem fordult 1—2 gól- 
előnnyel a 11. félidőbe.' A Fogl-gát is fölénye- 
v>n (lólgozoll, a fedezetsor csak a második 
félidőben fungált jól, mig a csatársor széteső 
játékot folytatott.

A debreceni csapatban Iliibner bámulatos 
hidegvérre) verlc vissza az ellenfél támadásait 
és szinté lehetetlennek látszó helyzetekben is 
feltalálta magát. Kifogástalanul látták cl fela
datukat a hátvédek. A fedezotsorból Sághy 
magadott ki, mig társai szürke, de hasznos já
tékot produkáltak. Gyönge volt ellenben a 
clatáésor. Teleki önző játékával fojtotta cl a 
támadások erejét. A legeredményesebb csatár 
Vincze volt

Az újpesti csapatnak a mérkőzés sorsát el
döntő gólja a II. félidő 17. percében esett 
Jukube közelről indított lövéséből.

Győzött a II. liga két délnyugat ■ 
rivális csapata

Pompás küzdelmet hozott a II. liga vasár
napi bajnoki fordulója, meglepetés azonban 
egy som akndt. Emlllésreméltó a két dél
nyugati rivális, a Pécs—Baranya és a Zala— 
Kanizsa biztos győzelme a Józsefváros, illetve 
a lliisosril: ellen. A reménvteljcs Józsefváros 
elszenvedte első vereségét. Erős küzdelem után 
maradt döntetlen a Turul—Rákospalota-mecca, 
amelyen mindkét csapat igen kedvező benyó-, 
kelteit. Soroksár lendületes kemény játék 
után verte a Terézvárost minimális gólkülönb
séggel. Az eredmények a következők:

Pécs Baranya—Józsefváros 3:2 (2:1). 
Zala Kanizsa—Húsos 4:1 (1:1).
Turul—Rákospalota 2:2 (0:0). 
Soroksár—Terézváros 3:2 (2:1).

X Magyarország 100 lun-es országúti kerék
párosbajnoksága a bécsi országúton több mint 
ÍOO versenyző részvételével folyt le. Bajnok: 
Szekeres Béla (Postás) 3 6. 29 p. 58 mp. 2. 
Istenes (UTE) 3:31:34 mp. 3. Ifj. Lovass (MTK) 
rajta. 4. Huszka (Vil. KK) rajta. 5. Vida (Tu
rul KK) rajta. Az UTE óvással élt, mert a 
győztes útközben kétszer is cserélt gépet — 
Szenior bajnok: Kozdony Gyula (UTE) 3:34:21 
mp. 2. Rupréchl (KAC) 3:43:16 mp. 3. Tóth 
(Edison KK) 3:44:54 mp. — 50 km-es verseny 
kezdők részére: 1. Petnovszky József (Vil. KK) 
1:38:48 mp. Síabó (Horgony) és Hangodi (Tu- 

| rul) előtt.

AUTONAPLÓ
Az első motorkerékpárverseny 

az Ügetőpályán
Bajnokság: (huszonöt kör, huszonötezer 

méter.) Győztes: Balázs László Sunbeam 
493 kcm.

Posztolányi István (BNW) 500 kcm., az 
oldalkocsis gépek győztese.

Balázs László (Sunbeam) 493 kcm., az 
500 kem-er, kategória győztese.

Medgyessy Zoltán (Velocette) 350 kcm., 
a 350 kem-es kategória győztese.

Erdélyi Ferenc (Méray) 250 kcm., a -50 
kcm-cs kategória győztese.

Kiss Béla (Jamcs) 175 kcm.. a 17o kem- 
es kategória győztese.

Vasárnap tartották meg az Ügető pályán a 
FTC vezetésével az első motorkerékpárversenyt, 
amely teljesen megfelelt úgy a jelenlévő nagy
számú közönség érdeklődésének, mint az előze
tes várakozásoknak. Annak ellenére, hogy a 
Nemzeti Sport hamis híradás következtében ar
ról számolt be, hogy a versenyt nem tudják 
megtartani, mivel a pálya nincs megfelelő álla
potban, mintegy nyolcezer néző jelent meg ma 
az Ügető pályán, akik itt szép sportot és igazan 
elsőrangú eredményeket láthattak .

Délután három órakor kezdődött az oldal
kocsis motorkerékpárok versenye Ezek 600 
kem-ig terjedő típusokban voltak képviselve. A 
kategória győztese Posztolányi István BNW 
típusú 500 kem-es motorkerékpárjával, aki a 
verseny során gyönyörű formát mutatott. Na
gyon szépen futottak még Petrakovlcs I. 500 
kem-es Moto-Guzzián, valamint Bauer József 
500 kem-es Arieljén.

A 600 kem-es oldalkocsis motorkerékpárver- 
seny végeredménye (öt kör):

1. Posztolányi István (BMN) 500 kcm. 4.11. 2. 
Pelrakovics I. (Moto-Guzzi) 500 kcm 4.51. 3. 
Bauer József (Ariéi) 500 kcm 4.53. 4. Rostás 
István (Douglas) 500 kcm. 4.55.

500 kem-es szóló motorkerékpárok versenye 
kör):(12

László

1 Balázs László (Sunbeam) 493 kcm. 9.18*
2. Weber Oszkár (Méray) 490 kcm 9 43. 3.
Auslander István (BMW) 500 kcm. 9.4®. Indul- 
lak még: Kuseff Miklós (Dormann MAG) 498 
kcm. cs Stiegler János (Rudge) 499 kcm.

A 350 kem-es kalcgórla két előfutam után 
körben a következő eredményeket mutatta:

1. Medgyessy Zoltán (Velocette) 350 kcm. 
8.12. 2. Sabrnak (Velocetle) 350 kcm. 8.35 3.
Kovács J. (Velocetle) 350 kcm. 8.51 Jnd“ltak 
még: Zamecsnik Gyula (Motosakoche) 348 kcm. 
Petrovics Géza (Dormann) 350 kcm.

500 kem-es motorkerékpárok versenye. (14 
kör, 12.000 m.) . „ „o ..

1 Auslander István (BMW) 500 kcm. 8Ö8. -. 
Zamecsnik Tivadar (Royal Enfield) 818. 3<
Stiegler János (Rudger) 499 kcm. 4. Rostás Ist
ván (Douglas). Indullak még: Szaprnak Oszkár 
(Velocetle) Tima Horváth) Supcr X.

175 kem-es kategória (10 kör).
1 Kiss Béla (James) 172 kcm. 9.04. 2. De y 

Lajos (Puch) 175 kcm. 9.14. 3 Kiss László 
(Puch) 175 kcm 9.17. 4. Zboray István (Puch); 
175 kcm. 9.39

Juniorverseny (5 kör 5000 méter).
1. Lűndenmayer Béla 4.15. 2. Bodzay László 

(Velocette) 348 kcm. 4.17. 3. Bosalla György 
(Motosaccochc) 350 kcm 4.19.

250 kmc cs motorkerékpárok versenye (10

1. Erdélyi Ferenc (Méray) 250 kcm. 8.21. 2. 
Pajor Imre (New-Imperial) 248 kcm. 8.93.

A bajnokság döntője:
Bajnok: Balázs László (Sunbeam) 493 kcm.

2. Auslander István (BMW 500 kcm. 3 Med
gyessy Zoltán (Velocette) 350 kcm.

A verseny rendezése, melyet a TTC. irányí
tott, mintaszerűen kifogástalan volt és előre
láthatólag a közeljövőben hasonló versenyek
kel fognak örömet szerezni a motorsport bará
tainak és lehetővé teszik a sportág nagyarányú 
kifejlődését.

Vasárnap Budapestre érkezett
Steppinger Károly aki világköriiti utján eddig 

harmincezer kilométert tett meg
Caracciola lett a Semmeríng 

verseny győztese
A nap második legjobb idejét Zichy Tivadar 

érte el Bugattí-kocsin
Az egész világsajtó figyelemmel kiséri Step- 

plnger Károlynak, a vakmerő finn újságírónak 
W kísérletét, aki tudvalevőleg négy évvel et- 
előtt indult útnak, hogy

gyalog bejárja a világot
és kulturális dokumentumokat gyűjtsön. Nc- 
hóny héttel ezelőtt jött róla utoljára hir, ami
kor Bécsbe érkezett és vasárnap hirtelen fel
bukkant Budapesten.

Izmos, kisportolt külsejű fiatalember Step- 
fdngcr Károly. Fürge mozdulatain meg sem 
álsznnak a négyéves ut fáradalmai. Felszere

lése sportöltőzctén kívül összehajtható gumi
csónakból, sátorból és kézi gyógyszertárból ál).

1924. junius 8-án indultam el világkörüli 
ólamra — mondja —- és azalatt az idő alatt 
közel |

harmincezer kilométer utat tettem meg. I
Hatalmas albumot vesz elő n hátizsákjából I 

Az album fedőlapjához mérőeszköz — pado

I ° s r ° 11 T
Budapesti versenyek

Alinari nyerte a Kettős Ivadékversenyt
A Kettős Ivadékverseny a törölt favorit Ali

nari könnyű győzelmével végződött. A lesvári 
ló háromszáz méter után az élre állt s játszva 
védte ki a Rabló támadását.

A nagy közönség előtt lefolyt versenynapon 
csupán Campana sikere volt meglepetés, a 
többi futam reális eredménnyel ségzödötl.

A részletes eredmény a következő:
I. futam. 1. Red Dragon (2) Gutái, 2. Szi

nusz (3) Péter, 3. Katáng (2) Balog. F. m. 
Passcrcau (2%) Csuta, Cinkos (6) Tuss, Ko
lozsvár (4) Szénié, Ealon Rock (12) Gulyás. 
Nyakhosszal nyerve, két és fél hosszal harma
dik. 10:38, 14. 15, 14. — II. futam. 1. Cortina
(2) Esch, 2. Kallislo (14) Szenté, 3. Madár (4) 
Gulyás. F. m. Solo (5) Esch 11 , Bambusz (3) 
Gutái. .Aranyvirág (10) Balog, Duhaj (20) 
Lynch, Ejnye (12) Józsa, Heves (20) Tuss, 
Öreg akác. (5) Péter, Arnolda (20) Csuta, Pap
rikás (4) Kaszián, Emmy (10) Hujher. öt
negyedhossza) nyerve, ötncgyedKosszal harma
dik. 10:44, 22, 78. 22. — III. futam. 1. AH mari 
(2 reá) Esch, 2. Rabló (2) Rnlog, 3. Rcnvcnuto
(3) Gutái. Másfélhosszal nyerve, nyolc hosszal 
harmadik. 10:13. — IV. futam. 1. Campana (6) 
Gutái, 2. Odahaza (16) Mihalovics, 3. Hrtgy 
volt (12) Balog. F. m. Cipou (8) Tuss. Katinka 
(6) Szenté, Pásztó (t’/a) Esch, Dchogyisncm
(4) Gulyás, §ofia (3) Szokolai, Tál rang (6) 
Szűcs, Da capo (6) Csuta. ötnegyedhossza) 
nyerve, két hosszal harmadik. 10:118, 39, 58, 
46. — V. futam. 1. Margaréta (3) Balog, 2. 
nPra hélium (6) Szekeres, 3. Büszke (2) Esch
II. F. m. Partié (10) Csuta, Zsarnok (*/i»)  Gu
tái, Rózsika it2) Tuss, Cila II. (33) Pintér, Szi
takötő (16) Péter, Rokros (10) Gulyás, Próféta 
(14) Morvát, Egy hosszal nyerve, félhosszal
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mé tér van erősítve, mely pontosan mutatja a 
Olqfffetl -kllaXMlcrek számál'."'"’‘''’*‘‘.'''

Az-*  album valóban az európai hírességek tár
háza. Békésen megférnek egymás mellett. 
Primo de Rlvera, Ebért, Mussolini Mistlngu- 
ette, Nurmi és még sok más nevezetesség alá
írása, néhány sor kíséretében. Az albumnak 
rendkívül nagy értéke van és már

horribilis összeget ajánlottak érte,
— Magyarországra különös örömmel jöttem 

— mondja Steppingcr Károly — mert tulaj
donképen

magyar származású vagyok.
Anyám ugyanis magyar leány volt. Még húsz 
országot kell bejárnom Innen a Balkánra me
gyek, majd Amerikába hajózom. Mindenünnen 
természetesen tudósításokat küldök lapoknak.

Még két évig kell gyalogolnia a vállalkozó 
szellemű finn újságírónak. Utjának sikeres be
fejezésekor ötszázezer frank jutalmat fog 
kapni

harmadik 10:47, 15, 28. 16. — VI. futam. 1. 
Pasita (l’/a) Tuss, 2. Szamos (12) Stenzl és 
Apőr (2'/t) Csuta. F. m. Emeletes tót (6) Bö
zödi, Salvia (12) Singer, Bona Dea (6) Fodor, 
Bobby G. (12) Podolják. Pcleas (2*/i)  Balog. 
Három hosszal nyerve, holtverseny. 10:29, 13, 
28, 13

Bécsi versenyek
A bécsi őszi mjting első napján futották a 

békeévek egyik legszebb versenyét, a Jubi
leumi dijat, amely vasárnap meccsé törpült 
Lavina és a szerény képességű Ezerév között. 
A meccs természetesen Lavina fölényes győzel
mével végződött. A részletes eredmény a kő.- 
vetkező:

I. 1. Perle (Vto) Cullen, 2. Discus (4) Szabó 
L. II., 3. Mia (8) Bnrtasek. F. m. 4 ló.

II. 1. Alhambra II. (2'/») Sokol, 2. Dominik 
(2S) Takács, 3. Chaplin (2) Szabó L. II. F. m. 
4 ló.

III. 1. Ant-heap (2%) Rojik, 2. Daca (4) Gu
lyás M., 3. Tia (8) Skórepa. F. m. 6 16.

IV. 1. Lavina (10 reá) Schejbál, 2. Ezerév 
(8) Wcckermann.

V. I. Janus (IJf) Tajcács J„ 2. Galamb (8) 
Német, 3. Arbogast (2%) Takács J. F. m. 6 ló.

VI. 1. Saint Viafre (2 reá) Eperjessy, 2. Wil- 
helmine (2%) Bansky. F. m. 2 ló.

VII. 1. Hop Tog (2K) Szabó L. II., 2. Wood- 
bum (1%) Szilágyi, 3. Damalis (3’í) Wecker- 
mann. F. m. 4 ló.

Ö£*NAJDACSY  siakorvos
VÜI, JóB»el-körut S. sx. férfiéi női betegein*

Semmering, szeptember 16.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 

Vasárnap délelőtt 11 órakor tartották meg az 
Osztrák Automobil Club rendezésében a 16-ik 
szem'merihgi versenyt motorkerékpárok, mel
lékkocsik és autók részére. A legjelentőség- 
teljesebb osztrák versenyen már évekkel ez
előtt is számos magyar versenyző vett részt, de 
talán még sohasem volt oly nagyszabású a 
magyarok felvonulása, mint most vasárnap.

A versenyen a következő magyarok startol
lak: Esterházy Antal herceg, Zichy Tivadar 
gróf, Vay László gróf, Heteés Sándor (Bugatti), 
Wolfner András báró, Wolfner László (Steyr), 
Fclcdy Pál dr. (Norlon), a nézők sorában ott 
volt Delmár Walter, aki Monzából érkezett a 
Scmmeringre, továbbá Kellner Alfréd igazgató, 
Dietl Hubert és még számos magyar sportem
ber. A verseny

magyar szempontból különösen fontos 
volt,

annál is inkább, mert a kiváló osztrák ver
senyzőkön kívül részt vett azon az európai 
hirüi német mestervezető, coracciola pompás 
Mercedes-Benz kocsijával és Stuck (Austro- 
Baimler). A márkák szempontjából tehát a 
verseny a Steyr, Bugatti, Austro-Daimler, Mer- 
cedes-Bcnz kocsik harca volt s végül is a né
met márka győzelmével végződött.

A magyar versenyzők a nagy külföldi kon
kurenciával szemben Igen jól megúllták 
helyüket, különösen Zichy Tivadar gróf, 
aki mindössze három másodperccel ma
radt le a világhírű német mestervezetö 

mögött.
Ez a teljesítménye a tiz kilométer hosszú út
vonalon, a legkiválóbb sportemberek vélemé
nye szerint is, felér a győzelemmel.

A verseny fontosabb eredményei a követke
zők:

Motorkerékpárok: A nap legjobb ideje: 
Schnceivciss (Ilarley-Davidsohn) 7 p 17.99 mp.
2. Wolfner László (Sunbeam) 7 p 34.37 mp.

Automobilok (verseny autók): A nap legjobb 
ideje: Caracciola (Merccdes-Benz) 6 p 40.29 
mp. Félmásodpercccl jobb a félév előtt felállí
tott útvonal rekordnál .

5 literes katcgórln: Wolfner András báró 
(Steyr) 7 p. 30.34 mp.

Hentzel vor: Mosau báró (Mercedes-Benz) 
7 p 09.60 mp a sportkocsik legjobb idejét fu
totta.

Túrakocsik: 1. Wolfner László (Steyr) 7 p 
34.20 mp.

A nap második legjobb ideje: Zichy Tivadar 

psr December 24-ig meghosszabbították tkq 
Ipari remekek kiállítása ar.

Országos KézmüvesipariTárlaton
a városligeti Iparcsarnokban. Nyitva egész nap.

gróf (Bugatti) 6 p 43.62 mp.
A nap harmadik legjobb ideje: Esterházy 

Antal herceg (Bugatti) 6 p 49.06 mp.
A három literes sportkocsi kategória győz

tese Heteés Sándor (Bugatti) 7 p 38.13 mp. 
01.84 mp.

)( Az Automobillslák Zsebkönyve Schreiber 
József szakiró szerkesztésében hetedizben most 
jelent meg A 100 oldalas gazdag zsebkönyv, 
mely Magyarország legújabb automobil túra
térképét, valamint az összes adórendeleteket 
közli, öl pengő.

moioHieiwarversenv 
az ügsmivan

Vasárnap, szeptember 16-án.
Posztolányi István az 500 kcm.-es ■a m flll ff n otorkerékpáron az■J njl |Aff oldalkocsiverseny 

UBvfl absolut győztese lett.

Auslander István az . 00 kcm.-es 
solo motorkerékpá

ron remek idő alatt má
sodik lett a 2 körös 
(25.000 méter 
kerékpár ba 
bán.

Ez újabb bizonyítéka 
úgy a solo-, mint az 
oldalkerképáros mtflllff motorok nagy teljest- BJRySIAff tőképességének.

Ímotor- 
nokság-

Vezérképviselet:

Magazíner és Strausz 
gépjármű keresked. társaság 

BUDAPEST,
V.,  Balaton-utca 10.

Telefon: Aut. 151—84.

A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
,JL Hétfői Lapok" UJságváüalat.


