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Elkeseredett, végsőkig menü küzdelem 
indult meg vasárnap Nagykanizsán 

Kállay Tibor elbuktatására

Peyer Károly felszántotta a munkásságot, hogy a Küzdelemben 
teljes erővel támogassa Kállay Tibort

(Á Hétfői Napló tudósítójának telefon- 
Jelentése.) A mai nap a nagykanizsai vá
lasztási küzdelemben nagy fordulatot ho
lott, Máig ugyanis erősen tartotta magát 
aZ a hir, hogy az egész választási harc 
enyhe lefolyású lesz, mert az egységespárt 
pem állít jelöltet. Tegnap a nagykanizsai 
egységespártiak küldöttségben keresték fel 
Zalaegrszegen Gyömörey György főispánt, 
lödtől jelöltet kértek. A küldő-'.-ég ered
ménytelenül érkezett haza. A főispán azt 
á tanácsot adta, hogy a nagykanizsai egy- 

párt maga állítson helyt jelöltet.

Kállay fogadtatása 
zuhogó esőben

f {Szombaton este 11 órakor futott be Nagy- 
kanizaára a budapesti gyorsvonat, amely- 
lyel megérkezett Kállay Tibor.

Az esti órákban hatalmas zivatar vo
nult át Nagykanizsán. Szakadt a zá
por, mégis többszáz főnyi tömeg várta 
nagy lelkesedéssel a pályaudvaron a 

volt pénzügyminisztert.
lifég a kanizsavidékl gazdák is bejöttek a 
zuhogó eső ellenére. Kiskanizsáról is szá
zával érkeztek nemzetiszinü lobogókkal. 
Nagy fogadtatás volt az állomáson mind
végig rendkívül lelkes hangulatban. Kállay 
Tibor az üdvözlő beszédekre kijelentette, 
hogy a küzdelmet a végsőkig folytatja, mert 
az a célja, hogy olyan politikát inaugurál- 
’jon, amely független existenciák teremté
sére alkalmas. Küzdelmének célja az is, 
hogy biztosítsa a parlamentáris kormány
zat lehetőségét, amelyben a képviselőnek is 
van függetlensége, és nem kényszerül a dik
tatúra parancsszavára hallgatni. A szakadó 
esőben bevonult a menet a Darvas-étte
rembe, ahol 300 terítékes bankett volt Dr. 
'Malek László kiskanizsai ügyvéd köszön
tötte fel elsőnek Kállay Tibort, majd Simon 
István kiskanizsai földmives és dr. Rot- 
schild Béla ügyvéd beszéltek. A nyugdija
tok táborának csatlakozását Kállovich 
Gyula jelentette be.

Mialatt a Darvas vendéglőben Kállay Ti
bort ünnepelték, a Korona-szállodában az 
cgységespárt vezetői folytattak tanácskozást 
a jelölésről.

A tárgyalások a hajnali órákig eltartot
tak, mert a helyi aspirációk, egyéni 
ambíciók és különböző nézeteltérések 

megnehezítették a határozathozatalt. 
rA késő éjszakai órákban valamennyi nagy
kanizsai nyomda dolgozott. Reggelre ugyan
is plakátokkal árasztották cl Nagykanizsa 
utcáit. A plakátokon az cgységespárt veze
tősége tudatja a közönséggel, hogy Kállay 
Tiborral szemben jelöltet állítanak. Ugyan
csak plakátokat ragasztatott ki vasárnap 
reggelre a Kállay-párt is.

Valóságos plakáterdő ma Nagykanizsa. 
Egymás hegyén-hátán a plakátok, amelyek 
a legkülönbözőbb színekben virítanak.

Az egysépespárt jelölő értekezletét dél
előtt 11 órakor tartotta meg. A gyűlést 
Hajdú Gyula ügyvéd nyitotta meg, aki be
jelentette, hogy minden körülmények között 
egységcspárti jelöltet óhajtanak állítani. 
Dobrovics Milán, volt országgyűlési képvi

selő felolvasta a határozati javaslatot, amely 
szerint

Nagykanizsa egységespárti programmal 
Bazsó József ipartestületi elnököt, a 
zalavármegyei ipar társul a tok elnökét

jelöli.

Deputációt küldtek ki érte az ipartestületbe, 
majd megérkezésekor nagy óvációval fo
gadták. Bazsó felugrott az asztalra és 
programmbeszédet mondott, amelyben utalt 
az iparosok nagy nyomorára, a kereskedők 
szorult helyzetére és arra a körülményre, 
hogy Nagykanizsa teljesen visszamaradt a 
fejlődésben. Ellenzéki beszéde végén ki
jelentette, hogy Bethlen István gróf minisz
terelnököt óhajtja támogatni, mert csak igy 
lehet szolgálni Nagykanizsa érdekeit.

Ezalatt Kállay Tibor meglátogatta az ösz- 
szes felekezetek nőegyesületeit, majd párt
irodájában fogadta híveit, akik nagy szám

Istentisztelet közben megőrült egy 
férfi a dohányutcai zsidótemplomban

III—

Az izgalomban percekre megakadt a prédikáció
Vasárnap este, a zsidó engesztelési-ünnep 

estéjén a hívők zsúfolásig megtöltötték a 
dohányutcai templomot. Ember-ember há
tán tolongott már a vasrácsos kapuk előtt, 
amelyeknél a templomszolgák és cserkész 
fiuk valóságos küzdelmet folytattak a be
özönlőkkel szemben. Fél hat órára hirdet
ték az istentisztelet megkezdését, de már 
jóval fél hat előtt alig lehetett helyet kapni 
a templomban és a későbben érkező hívők 
csak nagy nehézséggel jutottak el helyükre. 
Teljesen képtelenség volt az egyes padsorok 
között álló embertömegen keresztül hatolni.

A templom áhitatos hangulata közben 
Fischer Gyula főrabbi az oltár elé lépett és 
a békéről, az ünnepről, a szeretetröl és a 
megbocsátásról tarottt ünnepi beszédet. Egy 
ideig mélységes csend ölelte körül a fő
rabbi ájtatos imáját, amikor

a templom utolsó padsoraiban hirtelen 
erős suttogás, és nagy tumnltus kelet

kezett.

Az emberek nem figyeltek többé a főrabbi 
szavaira s a pillanatok első ideges félelme 
és hatása alatt mindnyájan a templomhajó 
kis szögletébe néztek, ahol eleinte csak 
annyit lehetett látni, hogy az emberek egy 
kis pont köré igyekeznek, és valakit meg 
akarnak fogni. Az imádkozást és ünnepi 
hangulatot pillanatok alatt felváltotta a tö
megfélelem. Az emberek, akik nem láthat
ták, hogy mi történik a kis szögletben, fel
ugráltak helyeikről és hangos kiabálásuk
kal még csak növelték a zavart. A karza
ton ülő asszonyoknak egy része látta, hogy 
alant mi megy végbe, de a többiek nem 
tudták mire vélni a férfiak hangos kiabálá

ban keresték fel. Délután a kaszinóba láto
gatott el, ahol rendkívül melegen ünnepel
ték. Délután fél négykor Kállay kiment 
Kiskanizsára, ahol megalakult a Kállay- 
párt. Kállay Tibor szerdáig Nagykanizsán 
marad, szombaton azonban ismét visszatér 
Budapestről Nagykanizsára, ahol vasárnap 
mond programmbeszédet. Ugyanekkor 
mond programmbeszédet Bazsó József egy
ségespárti jelölt is.

A szocialisták Kállayt 
támogatják

Vasárnap délelőtt féltiznegy Órakor 

nagygyűlést tartottak Nagykanizsán a 
szociáldemokraták.

A bejelentett szónokok közül csak Peyer 
Károly érkezett meg, aki Berke György 
párttitkár üdvözlő beszéde után kijelentette, 

sát és tolongását, csak annyit láttak, hogy 
valami baj lehet lent a templomhajóban és 
a félelemtől a kijáratok felé tódultak.

A főrabbi csak állt az oltár előtt, némán, 
mert képtelenség volt a tömeg hangját az 
ő halk imádságos szavaival tulharsogni. Az 
oltár körül ünnepi ruhában ülő főpapok és 
hitközségi funkcionáriusok megdöbbenve 
nézték a templomban uralkodó zavart. Az 
emberek mind tanácstalanul állottak, mert 
még mindig nem tudták, hogy mi történik, 
amikor

a hátulsó padokból hirtelen felugrott 
egy ember, felállt a padra, széttárta 
karjait és az oltár felé nézve hangosan 
szónokolni kezdett: „Emberek reáni 
hallgassatok, idefigyeljetek, én mon

dom meg nektek az Igazságot/4

Búd János Békéscsabán 
ismertette programját

„Legyen valaki, aki egységesen fogja össze a gazdasági kérdéseket"
Békéscsaba, szeptember 23.

Búd János közgazdasági miniszter a va
sárnapot kerületének székhelyén töltötte és 
több látogatást tett a városban. A kíséreté
ben levő Szabóky Alajos és Mayer Károly 
valamint az országgyűlési képviselőkkel 
felkereste a különböző gazdasági szerveze
teket és testületeket s mindenütt nagy, hall- 

hogy Kállay Tibor lépése a politikában szo
katlan. Erkölcsös és gerinces lépést tett 
Kállay Tibor, akit a szociáldemokrata párt 
támogatni fog, mert hive az általános tit
kos választójognak.

A azociáldemokrata-párt nem állít je
löltet, hanem felszólítja híveit, hogy tá

mogassák Kállay Tibort.

Ilyen körülmények között a választási 
küzdelem teljesen nyílt. Ha az egységes
párt nem állított volna jelöltet, Kállay Ti
bor minden erőlködés nélkül megszerez
hette volna újra Nagykanizsa mandátumát, 
igy azonban

bizonyosra vehető, hogy Nagykanizsán 
elkeseredett, végsőkig menő küzdelem 

lesz,
amelynek jelei máris mutatkoznak.

B. IL |

A körülötte levő emberek ekkor sietva 
leemelték a pádról az alkalmi szónokot, 
akin nyilvánvalóan hirtelen kitört a téboly, 
és a kit nagy dulakodás közben kivezettek 
a templomból.

A szerencsétlen ember még a templom 
udvarában is állandóan hangoztatta, hogy, 
meg kell öt hallgatni. Az elősiető rendőrök
nek csak nagy nehezen sikerült a még min
dig őrjöngő embert megfékezni. Azután be
szállították a főkapitányságra, ahol nyom
ban megvizsgálták és megállapították róla, 
hogy közveszélyes őrült. A hirtelen niegté- 
bolyait embert, akiről megállapították, 
hogy

Flcscbner Arnold

45 éves végrehajtó, beszállították az An
gyalföldre.

gatóság előtt részletesen foglalkozott az 11- 
lető társadalmi rétegeket érdeklő kérdé
sekkel.

Délután előbb a kisgazda-egyletben, majd 
az iparoscgyletben tett látogatást és mindkét 
helyen hosszabb beszédben foglalkozott gaz
dasági életünk reorganizálásának kérdésé
vel. Hangsúlyozta többek között, hogy
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•okán félreértik azt n uj ■zerepk&rt, 
•melyet vállalt.

Nem hatáskörök megszüntetéséről vagy el
vételéről van szó, hanem arról, hogy

legyen valaki, aki egységesen fogja teaze 
a gazdasági kérdéseket

a legközvetlenebb kapcsolatba jutva a gaz- 
dasági érdekeltségekkel, megállapítsa azt a: 
egységes tervet, amely gazdasági életünk ja
vulásához vezet. Programjának főirányelvét 
a termelésnek minden oldalon való fokozá
sában és az értékesítési lehetőségek, vala
mint a külföldi piacok biztosításában jelölte 
meg.

A minisztert mindenütt nagy lelkesedéssel 
fogadták választói s biztosították bizalmuk
ról és ragaszkodásukról. Búd miniszter az 
esti személyvonattal visszautazott a fővá
rosba.

Külföldi vendégek 
esztergomi kirándulása

A Hivatalos Nemzetközi Idegenforgalmi Szer 
Vezetek negyedik kongresszusának résztvevői 
vasárnap hajókirándulási rendeztek Eszter- 
gomba. A kongresszus résztvevőit Antony Béla 
dr.. esztergomi polgármester fogadta. A kül
földiek délelőtt megtekintették a primási palo 
tát és a Bazilikát. Ebédre a város vendégei vol
tak. Délután öt órakor a MFTiR egyik termes 
gőzösén térlek vissza a fővárosba. A hajón a 
nemzetközi hálókocsi-társaság vacsorát adott 
tiszteletükre.

Az Idegenforgalmi Szervezetek ma.
hétfőn délelőtt kezdik meg • tulajdonképcnl 

érdemleges tanácskozást.
Első ülésükön a külföldi utazások megkönnyi- 
tőjének, a vizűm eltörlésének és az idegenfor 
gaJmí propagandaanyag kicserélésének kérdésé
vel foglalkoznak. Hétfőn a Gellért-szálló és 
Gundel Károly diszcbédel adnak a vendégek 
tiszteletére. Este Glück Frigyes látja vendégül 
őket a Pannómia-ssálló éttermében.

A kongresszus tagjai máris 
elragadtatással beszélnek Budapestről 

és ígéretet tettek, hogy Magyarország érdekeit 
propagálni fogják. Zilahy Dezső, a Srékesfővá- 
rosi Idegenforgalmi Hivatal igazgatója a főváros 
nevében magyar Írók idegen nyelvre fordított 
műveit ős értékes diszalbumot nyújtott át a kül
földi vendégeknek.

A miskolci polgármester
kongresszus vasárnapja

Mlakolc, szept. 24.
Vasárnap délelőtt tiz órakor kezdődött a 

városháza nagy termében a magyar városok 
országos kongresszusa. Csonkamagyarország 
városaiból több mint százötven polgármester 
és főtisztviselő jött cl, hogy a legsürgősebb 
problémákat megtárgyalják.

Slpőcz Jenő dr., budapesti polgármester 
nyitotta meg a kongresszust,

majd Hodobay Sándor dr. miskolci polgár
mester Miskolc városa nevében üdvözölte a 
kongresszus tagjait. Beszédében rámutatott 
arra, hogy a városok fejlődése szempontjá
ból milyen nagy jelentősége van annak, ha 
a vidéki városok vezetői tanulmányútokat 
tehetnek és megismerkedhetnek egyes váró
tokkal. Ezután az előadások következtek, 
melyek között legfontosabb volt

az uj közigazgatási reform megvitatása.
Délben a város a kongresszus résztvevői 

tiszteletére bankettet adott, amelyen elsőnek 
ifj. Mikszáth Kálmán főispán mondott fel
köszöntőt.

A kongresszus tagjai hétfőn Miskolc kör
nyékét tekintik meg, délután pedig haza
utaznak.

▼enni vagy rendelni T
JVToví most még lehet számokat 
LVLtSI l választani; sőt több helyen 
lehet kiválasztott szerencseszámokat 
rendelni: most még */t  ós */?  sorsjegyek 
is vannak raktáron. A készlet azonban 
nanról-napra fogy, tehát sürgős a 
„kívánt*  választott sorsjegyek megren
delése. mert a húzás előtt már nagyon 
kicsiny a számváiaszték.

De legfontosabb ok az, hogy a 
sorsjogyoknek egy későbbi osztályhoz 
való vásárlásánál az előbbi lejátszott 
osztályok betétjeit is mog kell fizetni. 
Tehát nagyon tanácsos a sorsjegyokot 
már az első osztály húzása előtt 
megvenni, hogy a nyerési esélyeket 
teljes mértékben kihasználhassa és 
hogy egyetlenegy osztály nyeremé
nyeire való jogát se veszítse el I

brilliáns ékszereket 
bárkinól drágábban 

vesz
Egyetemi-tér

Bethlen István miniszterelnök csak október a kenyérmezői panama 
első hetében veszt át njra hivatala vezetését vádl<,"a,^“J* r''e,,y
A képviselőháznak még nincs őszt munkaprogramja — 

Csütörtökön már tárgyalják a házszabályreviziót
Bethlen István gróf miniszterelnök Rad- 

ványban vadászik, ahol Károlyi László 
gróf vendége. A miniszterelnök úgy ter
vezte, hogy egy-két napra feljön Buda
pestre a lázongó egységespárti kedélyek 
megnyugtatására, mivel azonban időköz
ben Álmássy László, az egységespúrt ügy
vezető elnöke megnyugtató jelentést kül
dött Inkére, Bethlen miniszterelnök elha
tározta, hogy most már a képviselőház 
megnyitásáig nem szakitja meg szabadsá
gát.

Bethlen István gróf miniszterelnök tehát 
továbbra is vidéken marad, annál is inkább, 
mert a vadászati azezón megkezdődött. A 
miniszterelnök távollétében politikai kö
rökben természetesen

teljes tájékozatlanság uralkodik a kép
viselőhöz őszi munkaprogramját il

letően.
A Hétfői Napló munkatársának vasárnap 
délelőtt alkalma volt az egységespárt egyik 
igen előkelő, vezetőtagjával beszélni, aki 
a kővetkezőket mondotta a politikai hely
zet alakulásáról:

— Tudomásom szerint
Bethlen miniszterelnök október első 
hetében tér végleg vissza Budapestre.

Ünnepélyesen felavatták Tisza
Kálmán berettyóújfalui szobrát

Scitovszky—Tisza Kálmán politikájáról
Berettyóújfalu, szeptember 23.

(A Hétfői aNpló tudósítójától.) Nagy ünnep
ség keretében leplezték le Berettyóújfalun csonka 
Bihar vármegye székhelyén Tisza Kálmán, 
Magyarország nagynevű volt miniszterelnö
kének, Bihar vármegye szülöttjének bronzszob
rát. A fzoboravató ünnepségre nagyszámú, elő
kelő, díszes közönség gyűlt egybe. A szobor 
mellett díszsátorban ott láttuk Scitovszky Béla 
belügyminisztert , gróf Tisza Lajost, a fiatal 
gróf Tisza Kálmánt, nagybányai vitéz Horthy 
István altábornagyot, báró? Vorg Lászlót s a 
felsőház és az országgyűlés több tagját. A deb
receni Tisza István tudományegyetem tanári 
kara Bartkó Béla dr. rektor vezetésével teljes 
létszámmal jelent meg az ünnepségen, amelyen 
résztvett a debreceni tiszántúli református egy
házkerületek küldöttsége Balthazár Dezső püs
pökkel az élés. Az ünnepségre érkező előkelő
ségeket a pályaudvaron Bihar vármegye fő
ispánja, báró Feilitzsch Berchtold fogadta.

A szobor leleplezése előtt Miskolczy László 
vármegyei főjegyző mondott beszédet, amely
ben Tisza Kálmán politikai szereplését vázolta. 
A szobor leleplezése után Scitovszky Béla bel
ügyminiszter

a kormány nevében helyeste el koszorúját 
az impozáns szobor érctalapzatán. Beöthy

Elfogatóparancs Kövesi-Steiner Pál a férfiszabók
réme

A főkapitányságra több feljelentés érkezett 
Kövesi-Steiner Pál 22 éves fiatalember ellen, 
aki több fővárosi férfiszabót és divatárukeres
kedőt megkárositott.

Az elmúlt hetekben a Weiner é: Grűnbaum 
cégnél megjelent egy elegánsan öltözött fiatal
ember, aki magánautón érkezett a ház elé. Kö
vesi-Steiner Pál néven mutatkozott be és arra 
hivatkozva, hogy

nagybátyja egy jónevtt bankár, 
szintén a cégnél dolgoztat, több öltönyt rendelt. 
Az illető bankárnak valóban korlátlan számlája 
van a cégnél éa a fiatalember minden akadály 
nélkül megkaphatta a kívánt ruhákat. Mikor 
már leszállították az öltönyöket és inkasszálni

Festőművész és ügyvéd 
rágalmazási pere a húsz- 

pengős rajz miatt
A budapesti bünletötörvényszék érdekes rá

galmazási pert tárgyal csütörtökön. Rafael 
Viktor festőművész a tavasszal megrendezte az 
Vj Művészek Egyesületének nagykőrösi kiállí
tását. Az egyik kiállított rajz megnyerte dr. 
varadg Mátyás Géza nagykörös! ügyvéd tet
szését. Ax ügyvéd a kiállítás rendezősége előtt

kijelentette, hogy a képet meg fogja vásá
rolni.

A kiállítás bezárása után Rafael Viktor ud
varias hangú levél kíséretében kiküldötte a szó
ban forgó képet az ügyvéd lakására. Mikor a 
küldönc ott járt, csak Várady dr. feleségét ta
lálta otthon.

Váradyné átvette ■ képet és a vételárát, 
husi pengőt kifizette.

A festőművész azután legnagyobb meglepeté
sére néhány hét múlva levelet kapott az ügy
védtől, amelyben Várady dr. axt irta, hogy fe
lesége ax 6 távoli ét ében

PiegWT'MWf felytáa ftntto ki « vételárat

Miután átvette hivatala vezetését, megkezdi 
a Ház őszi munkaprogramjának megálla
pítása céljából szükséges tárgyalásokat. 
Egyelőre csak annyi bizonyos, hogy a kép
viselőház őszi munkarendjén

az első jelentősebb tárgy a házszabály
revízió lesz,

amelynek tervezetét csütörtökön kezdi tár
gyalni a kormánypárt e célból kiküldött 
bizottsága. A Ház előtt fekszik már a 
belügyminiszter vármegyei javaslata, való
színű azonban, hogy Scitovszky belügy
miniszter

ezt a javaslatot módosítás céljából visz- 
szavonja.

így más javaslatokról kell gondoskodni. 
Előreláthatóan a kereskedelmi miniszter 
javaslatai fogják a Házat átmenetileg fog
lalkoztatni addig, amíg Scitovszky belügy
miniszter újra benyújthatja a vidéki tör
vényhatóságok reformjáról szóló törvény
javaslatát.

— Kállay Tibor kilépése ma már nem 
okoz gondot a kormánypárt vezetőségének. 
Miután a volt pénzügyminisztert még azok 
a „liberális**  képviselők sem követték, akik 
legszűkebb környezetéhez tartoztak, — a 
kiválási mozgalom befejezettnek tekinthető.

László a felsőház, Szász Károly a Magyar Tudo
mányos Akadémia, Balthazár Dezső püspök a 
református egyház, Szabó László református 
lelkész a geszti egyházközség és képviselőtestü
let, Balogh Elemér a Nemzeti Szövetség, dr. 
Bartkó Béla a debreceni tudományegyetem, 
Fritz László alispán Bihar vármegye közönsége, 
Hoványi Gé-a, Nagyvárad utolsó magyar kép
viselője pedig Tisza Kálmán fegyvertársai ne
vében tett koszorút a szobor talapzatára.

A szoboravató ünnepség után, amelyen a 
meg-megeredő és szakadó eső ellenére is több 
mint

hatezer ember vett részt
a megjelent előkelőségek a vármegyeházára vo
nultak, ahol a belügyminiszter fogadta a vár
megyei és a községi küldöttségeket és az üdvöz
letekre hosszabban válaszolt. Beszédében utalt 
arra, hogy
Magyarországnak azt a politikát kell kö

vetnie, amelyet Tina Kálmán akart meg
valósítani:

egyenlő jogokkal, felekezeti és polgári viszály- 
kodástól mentes, egyesült erővel, kell törekedni 
az ország talpraállitására.

A lélekemelőén szép ünnepséget a berettyó- 
ujfalusi leventeház tornacsarnokában négyszáz 
terítékes bankett fejezte be.

ellen
akartak, az illető bankár kijelentette, hogy uno
kaöccse az ő engedélye nélkül hivatkozott a 
nevére és

a pazarló fiatalember adósságait nem haj
landó vállalni.

A cég erre feljelentést tett ellene a rendőrsé
gen. Időközben

feljelentette a Mlsoga cég is,
ahol szintén ruhákat csalt ki. A detektívek ke
resték a jó megjelenésű fiatalembert, aki állan
dóan magánautón jár, azonban

sehol sem találták meg.
A rendőrség most elfogatóparancsot adott ki el
lene és mindenütt keresik.

és a húsz pengőt visszakövetelte. Rafael Viktor 
nem fizette vissza a pénzt, ellenben a levélben 
használt sértő kifejezések miatt rágalmazási 
pert indított Várady dr. ellen. Művészkörök
ben érdeklődéssel várják a rágalmazási per ki
menetelét.

Minden szobának legszebb dísze
a szép kézimunkával készített 

ra>tg»ny 
ízléssel berendezett lakásban 

nem hiányozhatnak a művésziesen tervezett 

ágy- és asztal
terítők

Mindezt legolcsóbban vásárolhatja a

Fonal- és Himzőlpar Rt.
ttaletőben, VII., Erzaőbet-ktfrut S4. asám.

A Hétfői Napló jelentette annakidején el& 
szőr, hogy a kenyérmezői katonai tábor épít
kezésével kapcsolatban a budapesti honvéd
ügyészség vizsgálatot indított több katonai sze
mély ellen, akiket hűtlen kezeléssel és egyéb 
bűncselekményekkel vádoltak meg. Az év elej<j 
óta folyt a vizsgálat, amelynek során 

beigazolódott, hogy az államkincstár ter
hére súlyos visszaélések történtek 

és a visszaélésekben polgári személyek is szere- 
pelnek. A honvédügyészség a vizsgálat befeje
zése után terjedelmes vádiratot adott ki a sze
replők ellen. A budapesti honvédtörvétnyszék 
már kitűzte a főtárgyalást a bűnügyben és a 
vádlottak, akik Bulissa Károly dr. és Műck 
Guidó dr. ügyvedeket kérték fel védelemre, 

szeptember huszonnyolcadikén 
kerülnek a bíróság elé.

— Szerdán avatják fel a pápai református 
püspöki palotát. Pápáról jelentik: Szerdán nagy, 
ünnepéllyel avatják fel a pápai dunántúli re
formátus püspöki palotát és ugyanekkor tartja 
meg dr. Antal Géza református püspök negy
venéves működési jubileumát. A dunántúli re
formátus egyházkerület őszi rendes közgyűlé
sének keretében rendezi a kettős ünnepségeit 
amely délelőtt kilenc órakor a kerületi közgyű
lés tanácskozásával kezdődik. A református 
templomban tartandó isten ti sztélét után avatják 
fel az uj püspöki székházat. Az avató ünnepsé
gen dr. Balthazár Dezső püspök, a református 
konvent elnöke mond imát. A diszebéd után a 
pápai volt diákok szövetségét alakítják meg< 
este pedig a református leányegyesület rendes 
estélyt. Az ünnepségre a fővárosból számos egy
házi és világi előkelőség érkezik ide.

Margit körút 43. számú bőrházban
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Pusztító felhőszakadás zudult 
vasárnap délután Egerre

Utcasorokat Ontott oi az áradat ás beszállította az úttestet
Eger, szept. 24 

Vasárnap délután három órakor valósá 
gos felhőszakadás zudult Egerre. Heves vil
lámlás és irtózatos menydörgés vezette be 
a vihart és az cső szinte nem is cseppekben, 
hanem valóságos vastag sugarakban hullott 
alá. A villám több helyen lecsapott, de sze
rencsére emberéletben kárt nem okozott. Az 
óriási felhőszakadás azonban a város egy 
részét elöntötte.

A rettenetes felhőszakadásnak főleg a 
mélyebb fekvésű utcák estek áldozatul.

Tizenöt utca teljesen viz alá került, 
úgy hogy hosszú ideig járhatatlan volt. Eze
ken az utcákon kívül a viz benyomult a vá
ros csaknem minden helyén a pincékbe, mű
helyekbe, raktárakba és rettenetes károkat 
okozott A nagy víztömeg csak nehezen ta
lált lefolyást.

Éppen most folynak a vízvezetéki és csa- 
lornajavitdst munkálatok. A munkánál ke
letkezett földhányást természetesen szántén 
elöntötte a viz és az igy keletkezett iszappal 
betömte a csatornák nyílását.

több utcában az úttest nagyobb terüle
ten beszakadt és tátongó mély gödrök 

veszélyeztetik a járókelők épségét.

A vihar elülte után teljes létszámban vo
nult ki a rendőrség és a tűzoltóság, hogy a 
veszélyeztetett területek lakóinak segítsé
gére legyen. Motor- és kézi fecskendőkkel 
igyekeznek kiszivattyúzni a viz alá került 
házakból és pincékből a vizet. A veszélyes 
útvonalakat a rendőrség a forgalom elöl el
zárta. Nagy riadalom volt a piac környé
kén, ahol

a pincékbe benyomuló víztömeg elől 
a patkányok százai menekültek az ut
cára és ijedt futkosásukkal fölemlítet

ték meg a járókelőket.

A vihar majdnem áldozatokat is követelt. 
Egy budapesti automobilt a Kápolna-utcá
ban ért a felhőszakadás. Az utasok és a 
soffőr tető alá menekültek, az autót pedig 
az utcán hagyták. Az esőzés megszűntével a 
budapesti kirándulók beültek az autóba, 
amely alatt az átázott föld süppedni kez
dett és

az autó utasaival együtt majdnem telje
sen a földbe sülyedL

Nagy rémület támadt, óriási tömeg gyűlt 
össze, mig végül az autót nagynehezen ki
emelték a besüppedt talajból.

A bírák a szentkorona nevé
ben akarják hozni ítéleteiket

hogy a Steiner-cégnek nem az ő hangos, bő
kezű vendége, hanem annak az anyja a fő
nöke •— egyik este azzal a határozott kéréssel 
fordult a helyiségben tartózkodó Steiner Gyu
lához, hogy most már egyenlítse ki a számlá
ját. Steiner arra hivatkozott, hogy ő a fizetést 
a kiállítás berekesztése utánra ígérte. Szó szót 
követett,

a kitűnő vendég közönsége*  zsarolónak ne
vezte a főpincért 

és még Ő hivatott rendőrt, akitől azt követelte, 
hogy a zsaroló föpinoért azonnal állítsa elő. A 
rendőr előtt azután közbelépett a helyiség üz
letvezetője, aki viszont az erőszakoskodó álpali 
előállítását kivánta. Végül az egész társaság el
vonult a főkapitányságra, ahol Erős főpincér 

hitelezési csalás elmén feljelentést tett a 
moórl gavallér ellen.

Steiner itt már szint vallott,
beismerte, hogy ő nem főnöke a borkeres

kedő cégnek,
de viszont kijelentette, hogy ő már huzamo
sabb időt töltött a lipótmezeí tébolydában, el
mebeteg és tetteiért nem felelős.

Azóta Steiner, a főpincér karának egyrészét 
borban kiegyenlítette. De még mindig fenn
maradt néhány millió koronás tartozás. És 
minthogy a deliktum különben is hivatalból ül
dözendő és a panaszt visszavonni nem lehetett, 
az ügy szombaton Csilléry járásbiró előtt tár
gyalásra került.

A tegnapi tárgyaláson Steiner Gyula, a vád
lott teljes beismerésben volt s immár az elme
betegség kifogásával sem élt.

— Egy pár jó estét akartam a falumbellek- 
nek szerezni, — védekezett nagybusan.

A tanuk .is terhelőén vallottak, mire a bíró
ság husz-husznapi fogházra átváltoztatható 200 
pengő fő- és 20 pengő mellékbüntetésre Ítélte 
a vádlottat.

— Ha mégegyszer hasonló ügyben Idekerül 
— mondta szigorúan a biró — nem fogja el
kerülni a börtönt. A legszigorúbban kell meg
torolni az ilyen visszaéléseket ha valaki csa
lárd módon, a főpincérek költségén akar mu
latni.

A „nagy pali" részletfizetési kedvezményt 
kért. Kt ítélet különben jogerős.

oíki a fehérneműjét igazán cereti, nem kí

sérletezik mindenféle csodaszerekkel, amelyek a 
fehérneműt legtöbbnyire tönkreteszik, hanem az 
évszázadok óta kitünően bevált cs MAlG IS 
FELÜLMÚLHATATLAN szappant használja. 

aHARANGSZAPPAN 
a legtökéletesebb és legfinomabb mosószappan, 
melyet a tudomány mai állásánál előállítani lehet

'/, kg.-os darabokban 
minden üzletben kapható

Minden darab tisztaságáért
garanciát vállal‘az

ALBUS SZAPPANGYAR.

PRÓBÁLJA KI MÉG MA!

A soproni országos bírói és ügyészi vándorgyűlés 
érdekes határozata

Sopron, szeptember 23.
(A Htlfói Napló tudósítójától.) Vasárnap 

délelőtt folyt le az országos bírói és ügyészi 
vándorgyűlés, amelyen azt az érdekes hatá
rozatot hozták, hogy előterjesztést tesznek 
arravonatkozóan, hogy

a bíróságok ítéleteiket a magyar szent 
korona nevében hozzák.

A gyűlésen több mint kétszáz biró és 
ügyész jelent meg, többek közt Juhász An
dor ,q Kúria elnöke is, a helyi notabilitá- 
sok közül pedig Gévay-Wolf Lajos alispán, 
Thurner Mihály polgármester, Hernig Zsig
mond dr., az ügyvédi kamara elnöke és Fe- 
rtnczy Tibor kerületi főkapitány.

Wolf Károly megnyitóbeszédében hang
súlyozta, hogyha az orzságot meg is csonkí
tották, erkölcsi értékeinket nem csonkítot
ták meg. Tiltakozott az ellen, mintha

a magyar bíróság osztálybiróság lenne.

A birói függetlenséget az összes erkölcsi és 
anyagi feltételekkel körül kell bástyázni

Ezután üdvözlő beszédek, majd előadá
sok következtek, végül a közgyűlés elfogadta 
a pécsi osztály indítványát, amely szerint te
gyenek előterjesztést arravonatkozóan, hogy 
a bíróságok ítéleteiket a magyar szent ko
rona nevében hozzák. Több kisebb ügy el
intézése után elhatározták, hogy a jövö évi 
közgyűlést Miskolcon tartják.

Földvásárló gazdák vádaskodása a szegedi 
helyettes polgármester ellen

Szeged, szeptember 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Érdekes 

beadvány érkezett dr. Somogyi Szilveszter, 
szegedi polgármesterhez. A beadványban öt 
csengedi gazda vádat emel dr. Fodor Jenő, 
Szeged polgármesterhelyettesc ellen, mert 
szerintük a helyettes polgármester

a földárverések alkalmával több gazdát 
rendőrökkel vezettetett el,

hogy megakadályozza őket abban, hogy vá
rosi földhöz jussanak.

A beadvány nagy feltűnést keltett a sze
gedi városházán, hol mindenki példás, kö
telességtudó tisztviselőnek ismeri dr. Fodor 
Jenőt. Somogyi Szilveszter polgármester 
előtt Fodor Jenő dr. előadta, hogy a föld
árverések alkalmával mindössze annyi tör
tént, hogy rendőrökkel nyugalomra intette 
azokat a gazdákat, akik az árverés alkal
mával hangos jeleneteket rendeztek.

Szegeden nagy érdeklődéssel várják a 
különös beadvány további fejleményeit

Birkozőbajnok és rendőrök 
véres közelharca

Négy uj állami bérház 
építését tervezik Budapesten

Vasárnap virradó hajnalban beiért a Kerc- 
pe«-ut 5. szám alatti vendéglőbe Müller Leö 
villanyszerelő, aki egyébként professzionista 
birkózóbajnok. Müller találkozott egy barátjá
val, Kiéin Dezső lókercskedővel. Az asztala 
mellé telepedett és a két barát nagyobb mennyi
ségű sört és pálinkát fogyasztott el. Később 
Barger Mór főpincér és a lókereskedő között 
nézeteltérés támadt, ebből szóváltás keletkezett, 
majd veszekedés, amelynek hevében

a főpincér sörösüveggel fejbevágta Kiéin 
Dezsőt.

Müller Leó Is beleavatkozott a verekedésbe és 
a főpincérre támadt. A vendéglő alkalmazottat 
viszont Burger segítségére sietlek és általános 
dulakodás és ökölharc keletkezett. Néhány perc 
múlva rendőrök érkeztek a vendéglőbe és ren
det akartak teremteni, öt rendőr volt már a 
helyiségben és nagynehezen szétválasztották a

dulakodókat és igazoltatni kezdték őket. Az 
igazoltatás során azonban

Müller Leó és barátja sörösüvegekkel tá
madtak a rendőrök-.*

akik végül is kénytelenek voltak kardot rán
tani és egyikük fegyvert használt Müller Leóval 
szemben. A professzionista birkózóbajnok ve 
rés fejjel bukott az asztal alá. Végre Kiéin 
Dezsőt is megfékezték. A rendőrök azután a 
mentőket hívták .akik a súlyosan sebesült Mül
ler Leót, aki egyébként már a pincérrel való 
dulakodás közben is több sérülést szenvedett, a 
Rókus-kórházba szállították. Kiéin Dezsőt a 
főkapitányságra kísérték és

őrizetbe vették.
A rendőrség vizsgálatot indított, bogy tisztázza 
a véres hajnali verekedés részleteit és megálla 
pitsa, hogy a rendőrök jogosan használták-e a 
kardjukat.

A „nagy pali" a járásbíróságon részlet
fizetési kedvezményt kért a főpincértől az 

elfogyasztott pezsgőkre

Politikai körökben, főként hivatalos helyeken 
sokat beszélnek mostanában a lakásforgalom 
felszabadításáról. Egymásután jelennek meg 
híradások arról, hogy a kormány a lakásfelsza 
hadiláb terminusának megállapításával foglal
kozik Vast József népjóléti miniszter ugyan 
jóindulattal kezeli ezt a kérdést és legutóbb is 
arra az álláspontra helyezkedett .hogy a legjobb 
esetben is csak 1930 májusára várható a laká
sok felszabadítása, mégis egyre erősbödik a fel
szabadítást célzó mozgalom. A lakók ezzel az 
akcióval szemben joggal hivatkoznak arra a 
tényre, hogy

Budapesten még mindig nagy a lakásínség.
A magánosok részéről lanyhulóban van az épít
kezési kedv, de különben is a magántőke által 
létesített bérházakban megfizethetetlenek a lak
bérek. Az állam viszont már megszüntette lakás
építkezési akcióját és végefelé jár a főváros kis 
lakásépítési akciója is. Amikor a Kinizsy-utcai 
állami ház építését megkezdték, a kormány ré
széről hivatalosan kijelentették, hogy ez az utolsó 
ház, amit az állam épít fel, mert a lakásépítés

nem állami feladat. Minthogy azonban a lakás
ínség nem enyhül, politikai körökben most arra 
az álláspontra helyezkednek, hogy az államnak 
folytatnia kell lakásépítési akcióját. Ez annál 
könnyebben megtörténhetik, mert

az államnak négy nagy telke van Buda
pesten, amelyek bérházépltésrc alkalma

sak.
Két telke van az államnak a Pannónia-utcában, 
egy-egy pedig a Korall-utcában es a Visegrádi
utcában.

A népjóléti minisztériumban meg Is van a 
hajlandóság a lakásépítkezés! akció folyta

tására, 
sőt az illetékes tényezők elvben már cl is hatá
rozták, hogy a négy telken négy uj állami bér
ház építését veszik tervbe.

A négy uj állami bérház tervének megvalósí
tása most attól függ, sikerül-e a jövő évi költ
ségvetésben annyi pénzt előteremteni, hogy 
legalább egy, esetleg két állami bérház építését 
lehessen a jövő esztendőben megkezdeni.

>SVENSKA<
A moóri gavallér a bíróság előtt

svéd fogyasztó habfürdőt használjon 
s egy széken elfér!

Érdekes tárgyalás volt tegnap a büntetőjárás- 
biróságon Csilléry biró elölt. Az ügy előzmé
nyei a kővetkezők:

Két évvel ezelőtt, 1926 nyarán a vendéglősök 
Magyar Szakács és Borászati kiállítást rendez
tek a fővárosban. A kiállításon felhalmozták 
mindazt, ami szem-szájnak ingere. A kiállítás
sal szemben egy vendéglőt rendeztek be, amely
nek bérletét Kiszelg József, az ismertnevíi ven
déglős kapta.

A vendéglő tűrhetően ment, ha nem is va
lami fényesen. Végre egy szép nyári estén be
toppant a helyiségbe a minden „tulajok", fő- 
pinoérek, pincérek álma a „nagy pali". Mokóny
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* Árjegyzék díjmentese® küldetik.

külsejű, Jóképű, szemmcllálhatólag vidéki 
zsidó dzsentri volt. Nem egyedül jött, hanem 
vagy négy-öt mngyarruhás paraszt társasá
gában.

— Steiner Gyula borkereskedő vagyok Moör- 
ról! — mutatkozott be hangos szóval.

Finom vacsorát rendelt magának és lármaá- 
gának, majd egymásután sorakoztatta fel a bu- 
iéliás borokat. Gazda, üzletvezető, pincérek ott 
görögtek-forogtak körülötte s a vacsorából 
nagyszabású pezsgös, cigányos dóridó lett. Mi 
kor azután fizetésre került a sor,

■ becézett „pali" kijelentette, hogy majd 
a kiállítás végén fizet

— Addig a barátaimat szolgálják ki az én 
költségemre. Mindent én fizetek, Steiner Gyula, 
a moórl özv. Steinerné borkcreskcdő-cég fő
nőké.

A személyzet, élén Erős István főpincérrel, 
illő reverendával vette tudomásul ezt a nagy
hangú kijelentést, annál is inkább, mert ismer
ték a régi jóhirnevű moóri borkereskedő céget.

Telt-mult az idő, a kiállítás a végefelé köze
ledett s • főpincér —? aki időközben megtudta.

Egy fürdő használata által kb. SOO gramm súly veszteség. 
Hetenként csak egyszer használandó. 

A vizsgált anyag egészségre ártalmatlannak minősítendő.
Nyilvános vegykísórleti állomás: Dr. Dubovitz Hugó kir. törvényszéki és rendőrségi vegyész.

Ara 3 pengő ac fillér
Minden gyógytárban, drogériában és illatszertárban kapható, ha vala« 

hol nem kapja, forduljon a magyarországi központhoz t 

mihGiv otíö
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HÍREK
Mi történik az Astoriában?

Ékszer helyett-lepecsételt széndarab

Hónapok óla sűrűn be van desxkárv*  a ne
mes tónusú Astőria-szálló étterme. Láztisn 
dolgosnak Budapest legújabb és külsőségeiben 
látványomig számba menő kávéházán —illető
leg eaférestnurantján — éttermein és sörözőjén.

Néhány nap múlva less ezeknek a megle
pően szép helyiségeknek — Forgó Gábor mű
építész alkotásénak — a megnyitása.

Az uj „Astorla-káviház" és n „Pince-étterem" 
as újdonság üdítő varázsával és közvetlenségé
vel fog hatni.

Az Astoria cafóreslaurantja Budapesten elő- 
szőr valósítja meg a „Tizenegyórar-t. Minden 
uriasszony. akinek a Belvárosban délelőtt 11 és 
1 óra körött dolga akad és áron urak, akik
nek néhány szabad percük van, egy kedves 
miliőben fogyaszthatják el aperitifjüket.

Az Astória raférestaurant, pinceétterem és sö
röző megnyitása tehát eseménye lesz a főváros 
életének, inért végre jól érezhetik magukat egy 
világvárosi helyiségekben azok is. akik eddig ke
vés pénzzel nem mertek elindulni egy kimon
dottan előkelő helyre.

— Időjárás. A Meteorológiai Intézet va
sárnap nz. időjárásról a következő prognó
zist adta ki: Vd/foréJrony, szeles, hűvös, 
esőt idő várható.

— Dréhr Imre szabadságon. Dréhr Imre 
népjóléti AHamttkár, aki hóront esztendőn 
át megszakítás nélkül teljesítette nehéz fel- 
adelút, megrongált egészségének helyreállí
tási céljából négyheti szabadságidőt vett 
igénybe. Dréhr Imre dr. szabadságidejét 
Karísbadban tölti, ahonnan október máso
dik hetében tér vissza Budapestre.

— A Műegyetem megnyitó közgyűlése. Va. 
sárnap délelőtt tartotta ünnepélyes keretek 
között a József-müegyetem tan vnyitó köz 
gyűlését. A megjelent notobilitások sorában 
ott volt Auguszta királyi hercegusszony, Kle- 
belsberq Kunó gróf kultuszminiszter, Herr
mann Miksa kereskedelmi miniszter. Vol- 
kenberg Alajos dr., tudományegyetemi rek
tor és még számos előkelőség. Síiig Kálmán 
dr. rektor megnyitó beszédében az egyetemi 
tanilás és tanulási szabadság kérdésével fog
lalkozott. Megemlékezett a kultuszminiszter 
nek arról a tervéről is, amely a Műegyetem 
épületétől ax összekötő vasúti hídig terjedő 
területen egyetemi várost akar létesíteni. 
Kifejtette a terv nagy jelentőségét és azt 
melegen üdvözölte. A rektor beszéde után 
az ünnepség a Himnusz eléneklésével ért 
'éget.

— Mussolini és VenlzeloM aláírták as 
olasz—görög szerződést. Rómából jelentik: 
Venizelosz görög miniszterelnök ma dél
előtt fél tizenegy órakor megjelent a Chigi*  
palotában, ahol Mussolinival körülbelül 
egy óra hosszat megbeszélést folytatott. Ez
után a két kormányfő aláírta a barátsági-, 
döntőbiráskodási- és egyeztető szerződést.

— Baltazár — ■ reformáció nemzeti ere
jéről. Berettyóújfaluról jelentik: ünnepélyes 
keretek közt avatták fel vasárnap az újon
nan emelt református központi elemi Isko
lát. Baltazár Dezső püspök avatóbeszédében, 
amelyet a templomban megtartott istentisz
telet után mondott, rámutatott arra, hogy 
Bercltyóujfalu egy napon emelt iskolát a 
református növendékeknek és állította fel n 
kálvinista egyház volt nagy erősségének, Ti
sza Kálmán grófnak szobrát. Beszédében 
utalt a reformációban rejlő hatalmas nem
zeti erőre. A püspök beszéde után a: egybe
gyűlt előkelő közönség megtekintette az ujo- 
nan emelt tizenhárom tantermes elemi isko- 
lát.

— Medgyaszay Vilma, Harsány! Zsolt és 
Vély Nagy Géza — ■ Lefontalne Társaság 
tagjai. Vasárnap tartotta évi közgyűlését a 
Tudományos Akadémia üléstermében a 
Lefontalne Társaság. A közgyűlés főtárgya 
« tagválasztás volt és ennek során Med- 
gyaszay Vilmát, Harsányt Zsoltot és Vály 
Nagy Gézát a társaság rendes tagjává vá
lasztották.

— özvegy Rács Albertné temetése. Vasárnap 
délelőtt temették cl általános részvét mellett 
özvegy Rácz Albertnál, Rácz Géza újságíró 
édesanyját. A gyászbeszédet Groszmann Zsig- 
mond főrabbi mondotta. Az énekkar, élén Ab- 
rahainsohn főkántorral, gyászdalokat adott elő.

— Száztagú küldöttség kéri a ke
reskedelemügyi minisztertől a halálsorompó 
eltávolítását. Ma. hétfőn délelőtt száztagú 
küldöttség tiszteleg Herrmann Miksa keres
kedelemügyi miniszternél, akitől az Erzsé
bet királyné-uti halálsorompú eltávolítását 
s a ceglédi vonalnak a körvasúiba való ki
helyezését kéri. A küldöttség, amelyben a 
főváros VI., VIL, és X. kerületének, vala
mint Rákospalota, Pestújhely, Rákosszent
mihály és Sashalom községok lakosai vesz
nek részt, memorandumot ad át a minisz
ternek, aki elölt a küldöttség vezetői kifej
tik, hogy többszázezer budapesti, illetőleg 
környékbeli polgár egzisztenciális érdeke 
kívánja a halálsorompó megszüntetését, 
ami nélkülözhetetlen kelléke annak, hogy 
a lakosság megfelelő jó és olcsó élelemhez 
jusson.

Fogócskát játszott az elfogatásira érkező detektivvel 
és megszökött egy furfangos csaló

Schár/er Mérné magánzónő tegnap este 
feljelentést tett a főkapitányságon Reichfeld 
Berchtold ügynök ellen, aki furfangos mó
don megkárosította őt. Schárferné néhány 
hónappal ezelőtt 600 pengőt adott kölcsön 
Reichfeld Berchtoldnak. A kölcsönügylet 
adásvételi szerződés formájában történt. 
Ügy állapodtak meg, hogy az Ügynök 

értékes ékszereket ad fedezetűi
és amennyiben a kitűzött terminusra néni 
fizet, az ékszerek Schárferné tulajdonába 
mennek átErrevonatkozóan adásvételi 
szerződést állítottak ki és Reichfeld előre 
aláirts a szerződést. Megmutatta Schilrfer 
nénak a fedezetre szánt ékszereket:

két brllllánsgyűrüt, két brüllánsmelltűt 
és *<y  aranyórát.

Közben, mig a szerződést aláírták, elővett 
egy papirosdobozt, becsomagolta papírba, 
lepecsételte és átadta Schárfernének, hogy 
ebben vannak az ékszerek.

Tegnap járt le a terminus és mivel Reich
feld nem jelentkezett, Schárferné felnyitotta 
a lepecsételt csomagot. Legnagyobb megdob-

benésére
az ékszerek helyett vattába enosnagoiva 

két darab saenet talált a csomagban.
Nyilvánvalónak látszott, hogy Reichfeld cso
magolás közben észrevétlen kicserélte az 
ékszereket és helyettük szenet helyezett el a 
dobozban. A póruljárt hitelező a rendőrségre 
sietett és feljelentést tett. Detektív ment 
Reichfelr Berchtoldnak a Práter-utea 5Ö/d. 
számú házban lévő lakására, hogy előál
lítsa. Otthon találta az ügynököt és felszó
lította, hogy kövesse. Reichfeld öltözni is 
kezdett, egyszerre azonban hirtelen ki akart 
szaladni a lakásból, a detektív útját állta, 
mire

köröskördl szaladgált a szobában 
és valóságos fogócskát játszott. Végül is si- 
került neki kiugraní az ajtón és a nagy bér
ház folyosóin át

kijutott a házból.
A detektív, aki nem ismerte a házat, már 
nem tudta utólérni és Reichfeld eltűnt a 
szeme elől. A rendőrség most az egész vá
rosban keresi.

— Harmincöt vidéki községben alakítottak 
egyesületet a szlovák menekültek. A nemrég 
megalakult Szlovák Menekülték Egyesületének 
igazgatósága vasárnap este a József-utca 61-ik 
számú házban gyűlést tartott. Rudnay Béla ny. 
főkapitány, elnök, továbbá Soltész Vilmos alel
nök ismertették az egyesület működésének ed
digi eredményeit. Bejelentették, hogy eddig 
harmincöt községben Indult meg a szervező 
munka a SzME megalakítása érdekében. Ameri
kából, Franciaországból, Lengyelországból, Né
metországból és Ausztriából is érkeztek jelenté
sek, melyek szerint a felvidékről elmenekült 
szlovákok csatlakoznak a mozgalomhoz. Az 
ülés végén Délek Antal társelnök a szlovenszkói 
viszonyokról tartott előadást.

— A pécsi egyetem évnyitó közgyűlése. Pécs
ről jelentik: A pécsi Erzsébet tudományegye
tem vasárnap tartotta évnyitó díszközgyűlését, 
amelyen a budapesti és a vidéki egyetemek, va
lamint a kultuszminiszter képviseltették magu
kat. Lovag dr. Vasváry Ferenc lelépő rektor 
nyitotta meg a diszgyülést, ezután beiktatták 
Imre József dr. uj rektort, Entz Béla dr. orvos
tani, Kiss Jenő evangélikus teológiai, Schauer 
Rafael jogkari és Birkát Géza dr. bölcsészkart 
dékánokat. A beiktatás után Imre József dr. 
mondott székfoglaló beszédet, amelybén a sze
mészet jelentőségét ismertette. Beszéde végén 
hangsúlyozta, hogy mindenkinek lehetnek po
litikai és vallási nézetei, de azokat nem kell a 
közélet terére kivinni. Ha sok ellentétes nézet 
összekerül, az ország látja kárát. Végül Ents 
Béla dr. dékán a miliő és az egyes ember kö
zötti kulturkapcsolalról tartott előadást.

AMI A FÉRFIAKAT 
LEGJOBBAN ÉRDEKEI

Ha kevés pénzért elegánsan akar ruház- 
kodni, kf.resse fel László Sándor férfiszabó 
mester kitűnő hírnevű férfiszabó üzletét 
(Rákóczi-ut 50), ahol saját műhelyében ren- 
delésszerüen, mérték után többszöri próbá
val legjobb kivitelben elegáns őszi férfiöltö
nyöket, felöltőket, vagy télikabátokat leg
divatosabb hazai és külföldi szövetekből 
70—100 pengőig készít. Minden darab a cég
főnök irányítása és ellenőrzése mellett a leg
tökéletesebb kiállításban és legdivatosabb 
szabással készül.

A magyar szabóipar legszebb példája ea 
az olcsó és legjobb munka, ami a cég
főnök szakértelmét és hozzáértését bizo
nyltja. Nem üres dicséret ez, mert e 
áiegállapitást aláírja bárki, aki a fenti 
cégnél rendelni fog, mert a cég nem a 
haszon elérésére törekszik, hanem célja 

a Jó hírnév kiépítése.
Szövetmintákat, divatlapot és mértékvétel

hez utasítást vidékre bérmentve küld. Fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét ezen harminc 
év óta fennálló közismert és meghízható 
cégre, ahonnan a szabóművészet remekei ke
rülnek ki.

— Megnyílt a Nemzeti Szalon őszi tárlata. A 
Nemzeti Szalon ősz’ tárlata vasárnap délelőtt 
nyílt meg nagy közönség jelenlétében. A tár
latot a főváros polgármesterének képviseleté
ben Liber Endre tanácsnok nyitotta meg, akit 
Déry Béla igazgató és Gellért Jenő alelnök fo- 
gndott és kalauzolt végig a tárlaton.

— A wSvenska" svéd fogyasztó habfürdő 
minden gyógyszertárban, drogériában és illat
szertárban kapható.

— Roncsig Károly pesterzsébeti vendéglős 
annak megállapítását kéri, hogy Tóth István 
hentest nem az ő vendéglőjében, hanem a 
Balaton-utca 5 .számú ház előtt szurkálták 
meg.

— ÉRtélt pinkabérlő. Szombaton vonta fele
lősségre dr. Messik István egyes biró Szirmai 
Oszkárt, a VII. kerületi egységespárt pinknbér- 
lőjél, akit Fulda Oszkár feljelentett, mert Szir
mai czerhatszáz pengő óvadékát elsikkasztotta. 
Dr. Radó Miksa, a főmagánvádló képviselőjé
nek vád bőszé de, és a megtartott tanokihallga 
tás után a biróság Szirmai Oszkárt óvadékslk- 
káSztás bűntettében bűnösnek mondotta ki és 
háromezer pengő pénzbüntetésre Ítélte.

— A prágai vásárra vízummentes utazás 
gyorsvonatokon okt. 2-lg 16 P. — Igazolványok 
Tanger Miksánál, VH^ Akácfa-utca 50. Telefon:

— Éjszakai fagy Franciaországban. Pá- 
rtsból jelentik: Franciaországban az elmúlt 
éjjel igen hűvösre fordult az időjárás. 
Egyes vidékekről, igy például Gharollea 
környékéről azt jelentik, hogy éjszaka fa
gyott.

— Egy magyar festőművész váratlan sze
rencséje. Váratlan szerencse ért egy fiatal 
magyar festümiivészt. Ristely Tibor festő
művészt ugyanis egy dúsgazdag amerikai 
műgyűjtő kereste fel a nápökbán és tizen
négyezer pengőért több képet vásárolt tőle 
Ristely Tibor szerencséjének érdekes előz
ményei vannak. Képzőművészeti körökben 
rendkívül tehetségesnek ismerték el Ristely 
Tibort, aki azonban sehogysem tudott boldo
gulni, mert müvei nem keltek el. A festő
művész egy ízben öngyilkossági kísérletet is 
elkövetett, a Dunába vetette magát. Szeren
csére kimentették. A mentési aktust a par
ton végignézte Charles Allner, egy dúsgaz
dag amerikai kereskedő. Az amerikai felke 
reste a megmentett festőművészt a lakásán, 
megtekintette vásznait. Hat képet válasz
tott ki, amelyekért azonnal lefizetett tizen
négyezer pengőt. Ristely Tibor, aki igy meg
érdemelt szerencséhez jutott, most hosszabb 
külföldi tanulmányútra indul.

— Szerelmi dráma Pápa mellett. pápa mel- 
letL Nagyterei községben Bodzái Gyula 20 éves 
földmjvcslegény jegyben járt egy Somogyi Liná 
nevű leánnyal. A lány szülei ellenezték a há
zasságot, mire a fiatalok elhatározták, hogy 
öngyilkosok lesznek. Megbeszélték, hogy Bodrai 
először agyonlövi a leányt, azután önmagát. A 
legény szombaton este beállított Somogyiékhoz 
és Frommer-piszlollyal a leányra lőtt. A golyó 
Somogyi Lina kezét fúrta át. Bodzái Gyulának 
a merénylet után nem volt annyi bátorsága, 
hogy önmagával végezzen, eldobta a fegyvert és 
kifutott a házból. A csendőrök as utcán elfog
ták és letartóztatták. Somogyi Linát az irgal- 
masok pápai kórházában vették ápolás alá.

— Díszelőadás a Beketow Cirkosában. F. 
hó 25-én, kedden este %8 órás kezdettel Anyós 
Laci, Kaffka Gyula, Sárossy Andor, Szentiványi 
halmán és mások lépnek fel a Magyarországi 
Artista Egyesület jótékonycélu díszelőadásán, a 
szenzációs szeptemberi műsor keretében. A cir
kusz kedvezményes jegyei érvényesek.

— A „Svenska” svéd fogyasztó habfürdő mai 
hirdetése olyan ötletes, hogy első pillanatra 
feltűnik a néző szeme előtt a kövér és a sovány 
emberek közötti különbség, amit oly gyakran 
színházban is az előttünk ülőkön láthatunk.

— Kifosztottak egy Károly-körati divatáru- 
kereskedőt. Szombatról vasárnapra virradó éj
szaka a Károly-körut 8. szám alatt levő Fried- 
mann Andor tcxtilkereskedéssnek ajtaját isme
retlen tettesek felfeszitették és negyvenöt pár 
selyemharisnyát elloptak. A rendőrség a betö
rés ügyében megindította a nyomozást.

Amint annak idején, ezelőtt mintegy 2500 év
vel Babylon utolsó királyának egy láthatatlan 
kéz figyelmeztetést irt a falra, áronképpen irta 
fel az égre városunk lakossága által már is
mert égi iró

— Saezelenaféitéaből lugkővel letattHtrá 
férfllsmerősét egy napszámoeleány. Vasár
nap a kora reggeli órákban az Erzsébet ki*  
rályná-ut 32. számú ház előtt súlyos kime
netelű szerelmi dráma játszódott le. Fehér. 
Anna 32 éves napszámosnő, a ház kapu
jában megleste Papp Ferenc huszonötévea 
kocsist, s amikor a fiatalember melléje lé
pett, Fehér Anna a kendője alatt rejtege
tett erős lugkőoldattal telt üveg tartalmát 
a fiatalember arcába Öntötte, akit a mentők 
sulyos és életveszélyes sérülésével a Rókus- 
kórházba szállítottak. A rendőrség FeMr 
Anna ellen meginditotta az eljárást.

— Szóváltás közben összeverte barátját. 
Leirtr János szabósegéd Pesterzsébeten vasár
napra virradó éjszaka összeszólalkozott barát- 
Íával, Szappanos Antallal- Szóváltás közben 
Szappanos botjával összeverte Letrert, akit a 

mentők a Szent István-kórházba szállítottak. 
Sérülése sulyos.

— Egy egri földmives szerencsétlensége. 
Egerből jelentik: Bajzán Péter hatvanhárom 
éves földmives vasárnap kocsiján Ver pe
téire készült. A város határában a lovak meg
bokrosodtak és egy árok felé ragadták a ko
csit. Bajzáth Péter ijedtében, kiugrott a ko
csiból, de egy villanyoszlopnak vágódott, 
úgy hogy sulyos koponyaalapi törést szen
vedett és néhány percnyi kínlódás után ki
szenvedett.

—» Leesett a motorkerékpárról s lábát törte. 
Primer Jenő 16 éves inotorszerelő vasárnap 
délután motorkerékpárjával, melynek fékje fel
mondta a szolgálatot, nokiszaladt a Nefélejts- 
utca 27-es számú ház falának. Primer a motor
kerékpárról lezuhant és jobb iábtörést szenve
dett. A kórházba száUitották

— Szóváltásból azurkálás. Szikra János 
szabósegéd, aki hetek óta a Család-utca 27, 

számú ház egyik lakásában lakik albérlet
ben, vasárnap reggel összeszólalkozott a la
kás főbérlőjével, Weilcr Imrével. Szóváltás 
közben Weiler veje rátámadt Szikrára s ké
sével összeszurkálta, úgy hogy a szabósegé
det a mentők szállították a Rókus-kórházba. 
4 rendőrség meginditotta az eljárást.

— Aa őrizetlenül hagyott gyermek lugkőolda- 
tót Ivott. Nagy István másfélesztendős gyer
meket szülei a Drégely-utca 12. szám alatti la
kásukon vasárnap délelőtt őrizcUenül hagyták. 
A gyermek játszadozás közben véletlenül lug- 
köoldatot ivott. A mentők sulyos állapotban a 
kórházba szállították.

— Gázolt aa autó és azután tovarobogott. 
Soroksáron a Grassalkovich-utcában UU- 
mann Éva 11 éves tanulóleányt egy automo
bil elgázolta. A gázolás után az autó, anél
kül, hogy a számát megállapíthatták volna, 
elszáguldott. A fiatal leányt, aki gázolás köz
ben a lábát törte, a mentők a Bőkus-kőr- 
házba szállították. .4 gázoló soffört nyomozza 
a rendőrség.

— Tisztviselők és kereskedősegédek Jog- 
viszonyai. A tisztviselők és kereskedősegédek 
jogviszonyaira vonatkozó jogszabályokról és sok! 
más érdekes aktuális kérdésről ír a dr. Pongrác 
Jenő szerkesztésében megjelenő Magyar Töt- 
vénykezés.

— Emberi csontokat és egy ép szarkofágot 
találtak a Remetehegyen. A remetehegyi kirán
dulók értesítették a rendőrséget, hogy a hegy 
egyik meredek lejtőjén fehér emberi csontokat 
és több koponyát talállak. A rendőrség — mint 
ilyenkor szokás — a Nemzeti Múzeummal kar
öltve szakszerű ásatást rendelt el, melynek so
rán alig néhány centiméter mélységben öt tel
jesen ép emberi csontvázra és egy ugyancsak ép 
szarkofágra találtak. A csontokat és a többi 
ásatási leieteket az antropológiai intézetbe 
száUitották.

— Betörtek a József-körutl Posch étterembe. 
Szombatról vasárnapra virradó éjszaka a József- 
körut 3. szám alatt levő Posch-étterem helysé
gébe, az étterem egyik fiatalkorú pincére beha
tolt és felnyitotta a lazárt pénzszekrényt, ahol 
azonban egy fillért sem talált. A betörést még 
idejekorán észrevették és a fiatalembert átadták 
a rendőrnek.

— Hajnali verekedés sut újpesti Árpád-utón. 
Balogh Tibor és Sterndk Lajos asztalossegédek 
vasárnap hajnalban Újpesten, az Arpád-ut éa 
Kemény Zsigmond-utca sarkán össneszólalkoz- 
lak. Az összeszólalásnak csakhamar verebedét 
lett a vége, amelynek során Sternák Lajos több
ször úgy fejbevágta Balogh Tibort, hogy a fiatal
ember eszméletlen esett össze. Az újpesti men
tők Baloghot a gróf Károlyi-kórházba szálli-' 
tották.

— Miért késnek a banktőkeemelések, az 
árdrágító fővárosi üzemek, Láb-kölcsönök 
és sok más aktuális gazdasági kérdések a 
Tőzsdei Kurír legújabb számában.

—- Sokan panaszkodtak az oszlálysorsjúték 
Kihúzásainak második hetében, hogy nem kap
tak pótsorsjegget, mert a főárusitók az összes 
sorsjegyeket eladták. Miután az uj sorsjátékra 
a kereslet még nagyobb, ajánlatos, hogy min
denki az első osztály húzása előtt vegye, vagy 
rendelje meg sorsjegyét, mert később előrelát
hatólag ismét nem lesz sorsjegy kapható.

— Guthy György szerkesztésében legközelebb' 
uj hetilap indul meg „Hirdetési Újság" címen, 
elmen.

— A ^Svenska" svéd fogyasztó habfürdő 
használata által kövér emberek könnyen el
nyerhetik karcsúságukat anélkül, hogy étrend
jükben akadályozva lennének, lévén a fogyás 
egy fizikai katalitikus hatás következménye.

szót, figyelmeztetésül és felhívásul ama házi
asszonyoknak, akik ezt az évtizedek óta be
vált önműködő mosószert még nem használják. 
Amint az általánosan tudott dolog, a Persil 
nemcsak a fehérnemű kényelmes és megóvó 
mosására szolgál, de jóságában minden gyapjú-, 
selyem- és tarka szövet tisztítására is utolérhe
tetlen. A Persil sokoldalú alkalmazási lehető
ségére vonatkozóan ingyen kapható felvflágö- 
nitáz Voilh Gottlieb budapesti Versit-gyárától, 
amaly a Persil repüléseket rendezte.

—A gyomorfájás, gyomornyomás, bél- 
tárpangaat nagyfokú erjedés, rossz emész
tés, fehér nyelx, kábultság, fülzugás, hal
vány arcazin. rossz kedv a természetei 
„Ferenc József**  késerüviz használata által 
elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb el
ismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc 
Jóaaef vizről, mert hatása megbízható és 
rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertáraké
ban, drogériákban és füszerüzlctekben.
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Rákosi Jenő
vasárnap este Olaszországba utazott, 
ahol lord Rothermere-rel találkozik, 

és hír szerint Mussolinivel is tárgyalni fog
Rákosi Jenő nyilatkozata a Héttői Naplónak

Rákosi Jen6, a magyar újságírás büszke
sége, aki csak nemrégiben érkezett haza 
hosszú és fárasztó londoni útjáról, ismét 
hosszú útra vállalkozott.

Vasárnap fél hét órakor a Déhvasut 
pályaudvaráról Rákosi Jenő Velencébe 

utazott.
Az őszhaju újság írót csak néhány rajongója 
kisérte ki a Délivasuti pályaudvarra az el
utazás alkalmából. Tekintettel azokra a hí
rekre, amelyek Rákosi Jenő elutazásával 
kapcsolatosan az olaszországi ut céljairól és 
várható eredményéről Budapesten elterjed 
tek, a Hétfői Napló munkatársa kérdést in
tézett Rákosi Jenőhöz, aki készséggel vála 
szolt érdeklődésünkre. Arra a kérdésre, 
amely olaszországi utjának céljára vonatko
zott, Rákosi Jenő a következőket mondotta 
a Hétfői Napló munkatársának:

— Olaszországi utamnak nincsen különö
sebb célja. Egyszerűen csak
f azért utazom Olaszországba, mert a na

pokban lord Rothermeretől azt az ér
tesítést kaptam, hogy szeretne velem 

Olaszországban találkozni.

Újságkiadó és egyetemi 
tanár párbaja

Amikor az orvos diszkrét rendelési helyét elárulja 
a bajbajutott páciens

Ismert, jótársaságbeli urak között kelet
kezet súlyos incidens fejeződött be most egy 
budapesti vívóteremben. Egy híres egyetemi 
tanár és egy ismertnevü újságkiadó között 
zajlott le az affér, amely harcképtelenségig 
▼ivott párbajjal fejeződött be és amelyet u 
véletlenek valóságos vigjátéka idézett elő.

Ni ismertnevü lapkiadó jóbarátságban 
állt az, egyetemi professzorral. Néhány, pap-, 
pal eznlőn betegnek érezte magát,.és. elha, 
tározta, hogy orvosi vizitre megy barátjá
hoz. Meg is jelent a lakásán, ahol azonban 
azt a felvilágosítást kapta, hogy a tanár, aki 
nős ember, külföldön üdül, felesége azon 
bán Budapesten tartózkodik. Az újságkiadó 
meghitt barátja volt a professzornak. Tu 
dott erről a személyzet is és igy megtudta, 
hogy a tanár csak hivatalosan van távol. 
Valójában azonban Budapesten tartózkodik 
és

egy szép asszony kedves budai nyaraló
idban piheni ki az esztendő fáradal

mait.
A két ur között fennálló barátság lehetőve 
tette .hogy az újságkiadó elmenjen a budai 
villába és itt vizsgálta meg a professzor. Az 
újságkiadó persze, megmondta a feleségé
nek, hogy a professzorral gyógykezelteti 
magát, azonban diszkrét ember volt és igy 
nem árulhatta el, hogy nem a lakásán, ha 
nem a budui Tuszkulánumba jár kezelésre. 
Ebből ia diszkrécióból keletkezett a vígjá
tékba illő bonyodalom. A kiadó s hivatalá
ban dolgozott egy napon és annyira rosszul 
érezte magát, hogy elhatározta, hogy néni 
megy haza, hanem egyenesen orvosi vizitn 
megy. Felhívta lelefónon a lakását és

értesítette a feleségét, hogy a professzor
hoz megy.

A felesége aggodalmaskodott, szeretett volna 
már közvetlenül hallani valamit a férje be

Jóbarátságban vagyunk a lorddal, terme 
szeles tehát, hogy Magyarország igaz barát
jának a kérését teljesítem. Egyelőre Velen
cébe utazom, ahol megvárom az újabb érte
sítést lord Rothcrmere-től a találkozás he
lyét illetően. Előreláthatóan valahol a Rivié
rán fogunk találkozni.

Arra a közbevetett kérdésre, hogy Olasz
országban nem fog-e Mussolinivel is talál
kozni, Rákosi Jenő ezeket válaszolta:

— Ezek fantasztikus híresztelések. Ahhoz, 
hogy én Mussolinivel találkozzam, egyre van 
szükség: Mussolini meghívására. Ismétlem,

nincs semmiféle konkrét kitűzött célom, 
baráti találkozásról van csak szó. Mos- 
solinivel csak akkor tárgyalnék, ha 
ilyen tárgyalásra engem Mussolini ma

gához kéretne.

Rákosi Jenő olaszországi utazásával kap
csolatosan elterjedt hírek szerint Mussolini 
módot fog keresni arra, hogy Rákosi Jenőt 
és lord Rothermere-t meghívja. Lord Ro- 
thermere legutóbb a Dail Maiiban igen ro
konszenvesen nyilatkozott a fasizmusról és 
annak vezéréről.

tegségéről és ezért elhatározta, hogy- elmegy 
a tanár lakására, hogy maga is ott legyen, 
mikor férjét megvizsgálja. Taxiba ült és né
hány perc alatt megérkezett. Becsöngetett és 
ekkor legnagyobb megdöbbenésére a ko
mornyik hideg előkelőséggel adta tudtára, 
hogy

a tanár ur nincs itthon,
m^r- hetek,, óta külföldön tartózkodik. Az 
uriasszony kábultan i támolygott ki a házból. 
Nyilvánvalónak tartotta, hogy a férje az or. 
vosi vizitek ürügye alatt tilosban jár.

Haza se ment, hanem egyenesen az édes 
anyjához sietett, sírva mondotta el, hogy mi 
történt és elhatározta, hogy nyomban

beadja a válókeresetet.
A kiadó este, amikor hazaérkezett, nem fa 
lálta otthon a. feleségét. Türelmetlenül várt 
egy ideig, majd nyugtalankodva, az anyósá
hoz ment, ahol meg is találta. Sirás és izgal
mas jelenetek következtek. Végül is a férj, 
hogy megszabaduljon a csávából, kénytelen 
kelletlen indiszkréciót követett el és

elárulta feleségének az orvosprofesszor 
féltveőrzött titkát

a budai villáról. Az asszony azonban most 
már ebben is kételkedett. A kiadó erre át 
rohant Budára, hogy igazolást hozzon. A ta
nár, mikor meghallotta, miről van szó, su 
lyos szemrehányásokkal illette a férjet, mert 
elárulta őt. Szóváltás keletkezett köztük, 
amelynek hevében

a professzor kiutasította lakásáról a ki
adót.

A férj természetesen nem vághatta zsebre a 
sértéseket és provokáltatta a tanárt.

A professzor segédei becsületbiróságot 
követeltek a férj ellen, aki becsületszava el
lenére elárulta, hogy barátja Budapesten tar
tózkodik. Az ellenfél segédei a kiadó kény
szerhelyzetére hivatkoztak, mire elmaradt a 
hecsületbiróság és a napokban megtörtént a 
párbaj egy közismert vívóteremben.

A professzor a könyökére kapott három 
centiméteres vágást

és az ő sebesülésével ért véget a párbaj. Az 
ügy ezzel a lovagiasság szabályai szerint be 
is fejeződött, de

változás állott be a válókeresetek szem
pontjából? <

az, újságkiadó felesége visszavonta a váló
keresetet és boldogan repült vissza férjéhez, 
ellenben a rossznyelvek besúgták a történte
ket a tanár ur feleségének és most a tanárnő 
adta be a válkeresetet „a külföldön tartóz 
íródó" tanár ellen.

Telefon: 
Aut.
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HA NEM VEHET LÉLEGZETET 
HlfZ A LEVEGŐ OXYGÉH-JE 
NÉLKÜL NINCS ÉLET A FÖLDÖN.
A hibásan kezelt fehérnemű is olyan, mintha megfulladt volna. — 
Idegenben mindannyian tapasztaltuk már azt a kellemetlen érzést, 
melyet a rosszulmosott, fülledtszagu ágynemű okozottadjunk OXYCÉNT
AFEHÉRHEMÍÍNSCMEK:

MO/f UK TATRA 
OXYCÉNEf MOSÓSZERREL 

melyben ez az áldásos elem, az oxygén, minden 
dörzsölés és kefélés nélkül, egymaga üdévé, hó
fehérré és frissé varázsolja a fehérneműt. A las
san felmelegitett Tátra-oldatban az oxygén mű
ködésbe jön és átjárja a ruha minden rostját, 
mint a lélekzetvétel. Ha mosás után tiszta vízzel 
jól kiöblítjük, látni fogjuk, hogy a ruha való
sággal újjászületett

Ezzel mos az aki kényes,. 
Mert a IÁIRA oxygénes.

FLORA-GYÁR

Pakots József szerdán
újra felkeresi a kultuszminisztert
Harminc fővel felemelték a szegedi egyetem hallgatóinak számát
A főváros közgyűlése szerdán elhatározta, 

hogy feliratot intéz a kultuszminiszterhez, 
amelyben kéri, hogy a budapesti egyetemekre 
minden budapesti szülő gyermekét v-cgyék fel. 
Ebben az ügyben a múlt hét végen Pakots Jó 
zsef országgyűlési képviselő felkereste Klebcls- 
berg Kunó gróf kultuszminisztert, akinél in
terveniált a visszautasított diákek ügyében.

Ebben az ügyben beszéltünk
Pakots József

országgyűlési képviselővel, aki a kővel közöket 
mondotta a Hétfői Naptó munkatársának:

— A kultuszminiszter ur legutóbbi tárgyalásai 
során felkért engem, hogy keressem fel öt e 
hét szerdáján és tárjam fel előtte mindazokat 
az adatokat, amelyek sulyos sérelmeket tartal
maznak. Én megígértem a kultuszminiszter ur
nák, hogy [elviszem neki mindazokat az ada
tokat, amelyeket a szülőktől kaptam. Ezek az 
adatok legnagyobbrészt olyan érettségizett 
fiatalemberekre vonatkoznak, akik tanulmányi 
versenyeket nyertek meg, vngy akik jeles érett- 
S‘‘gi bizonyitvánmyal rendelkeznek. Vannak 
olyan adataim is, amelyek szerint egyes egye
temek bukott diákokat is felvettek. Ezt úgy 
kell érteni, hogy a fiatalember — bár meg
bukott az érettségin, beadta felvéted iránti kér
vényét abba a reményben, hogy a javító érett
ségit szeptemberben sikerül letennie. Reményei
ben — a vizsgát illetően — csalódott, de, az 
egyetemre időközben felvették. A kultuszminisz
ter ur megígérte, hogy a sérelmeket orvosolni 
fogja. Azt is kijelentette előttem, hogy helyesli 
azt az elvet, amely szerint a budapesti egye 
lemre elsősorban budapesti szülők gyermekeit 
kell felvenni. Amióta a főváros közgyűlésén in
dítványomat ebben a tárgyban előterjesztettem,

százával kapom a budapesti szülőktől az 
adatokat, amelyek sulyos sérelmeket tar

talmaznak.
Mindezeket az adatokat felsorakoztatom szer
dán a kultuszminiszter ur előtt és remélem, 
hogy Klebelsberg Kunő gróf kultuszminiszter 
ígéretének eleget fog tenni.

A budapesti diákok érdekében indított akción 
kívül a vidéki egyetemek is újabb mozgalmat 
kezdeményeztek.

A késő esti órákban jelenti szegedi tudó
sítónk

Vasárnap este érkezett meg Szegedre a 
kultuszminiszter leirata, az egyetem második 

létszámemelési kérelmére. A kultuszminisz
ter válasza kedvező, amennyiben

harminc diák felvételéhez járult hozzá.

Eredetiben százhatvanban állapították meg 
a szegedi egyetem jogi fakultására felvehető 
hallgatók számát, de a tömeges jelentke? 
zésre való tekintettel a kultuszminiszter ezt 
a számot később kétszázra emelte fel. Arra 
a harminc helyre, amit most engedélyezett a 
a kultuszminiszter, hatvan jelentkező van 
és a hétfői napon ezek közül fogják kivá
lasztani azokat, akiket felvesznek. A két
szeri létszámemelésnek az lett a következ
ménye, hogy

az összes szegedieket felvették
és most azoknak a vidéki diákoknak nagy
része is bekerül az egyetemre, akiket a buw 
dapcsti egyetem jogi fakultása elutasított.

MINDNYÁJÁN «AK
KAKAS-PASZTÁT

HASZNÁLUNK
MERT KIPRÓBÁLTUK ÉS 
LEGJOBBNAK TALÁLTUK

GYÁRTJA
MAGYARORSZAG LEGRÉGIBB GYÁRA: 

BENE5 TESTVÉREK 
VEGYÉSZETI GYÁR RT. 

GYŐR BUDAPEST ia
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MOZI
Szinészvásár

avagy
a konjunktúra epidémiája

A színművészet világa nyugtalan. Folyton 
forrong, eseményeket, botrányokat termel 
ki magából. Veszekszik, pereskedik és csó- 
kolódzik színházi intimpisták mérhetetlen 
örömére. A közönség, akár az újság, akár 
szinház közönsége már megszokta, hogy 
kedvencének legtitkosabb főzelék-feltétes 
vacsorájától a hálószoba és gázsititkának 
minden aprólékét szervírozva kapja, hiszen 
maguk a színészek az elsők abban, hogy 
a jámbor intimpisták orrára kössék ügyes
bajos dolgaik rejtett vonatkozásait is.

Jól Szinész.kultusz van itt. Amelyik kö
zönség szereli a színészt — az rossz ember 
nem lehet. Az színházba is jár. Itt és ezen 
a ponton bukik cl a teória. Színházaink 
ezek ellenére sem mennek valami fényesen 
és kél-három színháztól eltekintve, félig 
üres nézőterek fogadják a rivalda előtt meg
jelent színészeket.

Igenis mondjuk ki nyíltan: a közönség 
unja már a dolgot.

•

Mert mit olvashatunk a héten, 
éves szerződése ellenére október 
hagyja az Andrássy-uti Színházat, 
havi RO millió gázsit kapott. Bécsben 
szemben 100 milliót kap. Vájjon ennek tetejébe 
még egy ölszobás ingycnlakást és fűtést, vil.á- 

tudom. Más. 
felbontotta 

amelyhez, 
volt hoz- 

a Fővárosi 
szerződött.

Rótt Sándor 
15-én otl- 
ahol pedig 

ezzel

gilást is kap-e, 
Gaál Franciska, 
a szerződéséi a 
úgy látszott, 
zánöve és nagyobb 
Operettszinház egy
— Kabos Gyula is nyugtalankodik, — 
art mondja, nem kap olyan szerepet, amely 
egyéniségének megfelelne. Mlnt újdonságot 
írom ide, Halmay Tibor, a szerződéstszegő Hal
may is hazakészül, hogy résztvehessen a Fővá
rost Operettszinház Harmath Imre—Abrahám 
Pál: ..Utolsó Verebély-leány'' cimü operettjének 
előkészületeiben.

Valóban ez sok egy hétre még az intim- 
pisfáknak is, akik pedig szeretik az ese
ményeket, a színészi inkorrektségeket abba 
a rózsaszínű ködfelhőbe burkolni, amiben 
pedig többé már sem a közönség, de ők 
maguk sem hisznek. Vegyük sorra a dol
gokat. Itt a Rott-eset.

Kíméletlen őszinteséggel kell elmonda*  
nőm, ba fáj is a dolog, hogy Rótt Sándor
— a komikus, negyvenévi nagyszerű múlt 
után itt, az Andrássy-uti Szinház előkelő 
miliőjében lett azzá, — ami. Ez a rövidke 
hónap, ez a szerencsésen megválogatott 
kis dráma, amiben esténkint fellép — vál
toztatta meg róla a nagyközönség és a sajtó 
véleményét. Itt lett az az univerzális mű
vész, — aminek most tisztelik, mert 
Andrássy-uti Színház jónevü igazgatói

mertek vele uj irányban kísérletezni.
Ez a kísérlet 
Andrássy-uti 
biztosította a 
hetését, arra 
nem válik be. 
közvélemény, 
ezzel n felszólítással lépett volna Rótt elé. 
\ — Mélyen tisztelt Művész ur! Nekem 
erre a komikus! szerepkörre havi negyven 
millióval olcsóbban ajánlkozik valaki. Én 
azt szerződtetem, fin pedig perelhet en
gem. Azt hiszem, hogy erkölcsi kövek re
pültek volna az Andrássy-uti Szinház felé. 
Pedig ugyanezt tette Rótt “............................
szerződését bármilyen 
egyéni okokból is, csak 
nézve vélte kötelezőnek.

azt nem
„barátságosan" 

Vígszínházzal, 
elválaszthatatlanul 

gázsival 
operettjére

is

ez

az

cl is bukhatott volna. Az 
Szinház 00 milliós gázaival 
nagy szinész pompás megél- 
az esetre is, ha kísérlete 

Mit szólt volna akkor a 
ha Wertheimer igazgató

Sándor is, aki a 
tiszteletreméltó 

nz igazgatójára

BELVÁROSI 
SZÍNHÁZ

Goál Franci dolga sokkal egyszerűbb. Ven
dégszereplési engedélyt kért a Vígszínháztól. 
Jób igazgntó ezt megtagadta. Erre a szerződése 
felbontását kérte azzal, hogy máshol jobb 
kondiriót kap. A Vígszínház, amelynek két-há- 
rom fiatal, tehetségesnek mondott naivája vár 
az érvényesülésre, ezt a kérést honorálta. Gaál 
Franciska most már a Fővárosi Opercttszin
házban próbál.

Halmag Tibor is, aki meglehetősen bot
rányos külsőségek között hagyta itt pesti 
szerződését és Berlinbe utazott Reinhardt 
nevétől kissé megszédülve — hazajön. Pe
dig úgy tudjuk, hogy ennek az uj pesti 
szerződésnek jelentős akadályai lesznek. 
Ezek nem mások, mint a pesti színigaz
gatók. Szerdán lesz ugyanis Halmay Tibor 
ügyében a választott bírósági tárgyalás, 
amelynek kétségen kívüli eredménye az 
lesz, hogy

a színigazgatók hosszabb időre fekete 
listára teszik Halmay Tibort.

Rott-ügyben, és a Halmay-ügyben azonban 
ia szia-

A I _ , ___________ ,
nemcsak maguk a színészek, hanem .. 
igazgatók a hibásak, ök csalják, ők édesgetik 
el egymás tagjait. Mivel egymáson ütik ezzel a 
port, nem is lesz nagy baj belőle, hiszen előbb- 
utóbb saját fegyverével sebesitik meg azt, aki 
sebezni akart. De

ez a szinészanarchla maguknak a srtné- 
szeknek árt a legjobban.

Senkisem hiszi, hogy ez a szinészuándorlás 
használt például Hegedűs Gyulának, aki har
mincéves múltját hagyta a Vígszínházban, vagy 
használ Gaál Francinak, akinek igazi talaja 
mégis csak a Vígszínház. Rótt se, Halmay se, 
Kiss Ferenc se, Tőkés Anna, de Csortos se iárt 
jobban, hogy elhagyta gyökerének tápláló 
földjét, mint ahogy ezt belátta Somogyi Erzsi 
és Kürty József, akik kis kalandozás után bol
dogan siettek vissza a Nemzeti Színházhoz.

SZÍNHÁZI napló
A Vígszínház színpada a közelgő Molnár- 

repriz előkészületeitől hangos. A „Farkas1' 
úgyszólván már készen áll, éppen ezért az 
irodában már arról is gondoskodtak, hogy a 
repriz után milyen darab következzen. Jób 
Dániel igazgató úgy tervezi, hogy a szinház 
soronkövetkező újdonsága is magyar darab 
lesz. Fodor László ugyanis

Bölcsődal
cimen irt a Vígszínháznak uj vígjátékot, 
amelynek szerepeit már ki is osztották. Fo
dor ma érkezett haza nyaralásából, Salz
burgból és vele egyetértöleg a szinház elha
tározta, hogy a naiva-szerepet, amely erede
tileg Gaál Franci számára íródott, a fiatal 
Zombori Mercedesre osztják.

A Király Szinház „Puszipajtása" nagyon sze
rencsés előadás keretében került színre. A kis
igényű revüopcrell ragyogó első felvonása után 
kissé terjengős második felvonás következik. Ezt 
azonban menti az a körülmény, hogy 
reg kitűnő alakításra, jó díszletre és 
san dolgozó görlők szereplésére nyílt 
kálóm.

BiUer Irén renaissaneeját éli
most a Király Színházban. Kedves, humoros és 
elragadó. A két tóncos szubrett, Orosz Vilma 
és Bársony Rózsi a fiatalság, a báj és a te
hetség a színpadon. Vaály Ilona játéka, Dénes 
Oszkár vaskos humora, Sziklay József bravúros 
teljesítménye, Feleki Kornél boszorkányos tán
cai, Pán József előkelő és dekoratív díszletei, 
Tihanyi biztoskezü és ötletes rendezése, — 
egytől-egyig erősségei a Puszipajtásna*,  amely
nek nagy sikere hosszú időre elvette műsor
gondját a Király Színháznak.

A Városi Színházban nagy munka folyik, 
hogy október első napjaira elkészüljön a 
szinház
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előadás-sorozat
Kedd, csütörtök, szombat, 
vasárnap délután és este.

Legdrágább hely 6 pengő.
egy se- 
pompá
it! al-

Meg kell kérdezni ebben az ügyben Ko
mor Gyula drt, a Színigazgatók Egyesületé
nek igazgatóját, aki univerzális színházi 
tudós és aki bölcs világnézetével úgy ma
gyarázna a szinészvását és színészi '.vándor
lás jelenségét:

— Ez az állapot még a hábóhi utáni kon
junktúra epidémiájának következménye. Ezek 
a bonyodalmak, összeveszések azóta divato
sak, amióta a színigazgatók megengedték, hogy 
egy szerződési időtartamon belül, többfelé is 
vállaljanak fellépést a színészek. Ez azelőtt 
elképzelhetetlen volt. Viszont nem volna méltó 
egy műdéin színházi emberhez ilymódon vissza
sírni a múltat. Valamilyen megoldást kellene 
találni, hogy a színészek és a színigazgatók 
megtalálják a számításukat emellett az uj mód
szer mellett is, mert sajnos, az ugynevesett le
győzött országokban, a rost*  gazdasági viszo
nyok mellett, láhrakapott — a pendllzés. Egé
szen bizonyos, hogy a jóravaló színész csak 
szükségből kénytelen vállalni a több angazs- 
mánt és ők várják a legjobban azokat a jobb 
időket, amikor pendllzés nélkül is megtarthat
ják azt az életstandardjukat, amelyet most 
csak a konjunkturális keresetükből tudnak ma
guknak teremteni.

•
Konjunkturális epidémiának szerte ■ világon 

már vége van. Keservesen kell dolgozni min
den fillérért, ügy látszik, egyes színészek ezt 
még nem tudják. Az angol „Legitimate", a szer
ződött színészek szövetsége nem ismer ebben 
tréfát. Ott egy pendliző színészt örökre kizár
nak a színészek köréből. Igaz, bogy ott más 
világ van. Miért nem igyekeznek a pesti szín
igazgatók és színészek ezt a tísztultabb világ
nézetet meghonosítani?

Stób Zoltán.

JOLLY JOKER

hatalmas méretű revüje
ahol eddig még nem látott pazarsággal és 
fénnyel vonlnak fel mindazok a nyugat
európai látványosságok, amelyek szerte a vi
lágon a revü jellegét megadják. „Lady X" 
lesz ennek az amerikai revünek a címe, 
amelyben azonban magyar betétek is lesz
nek. A tehetségesés fiatal muzsikus, Brod- 
szky Miklós négy ragyogó számot irt ebbe 
a revübe, amelyeket egy borjelenet kereté
ben Szepesi ad elő. A Városi Szinház egész 
gárdája készül a nagyszabású revüre,

Kellemes vagy kellemetlen kalandja volt a 
napokban Fejes Terinek, a „Lulu" kedves 
primadonnájának. Az előadás után, mikor 
az utcára lépett, egy ur lépett eléje és hir
telen

Fejes Terí fejéről lekapta piros gombos sapkáját 
Fejes a meglepetéstől egy szót sem tudott 
szólni, amikor az ismeretlen ur menekülése 
közben vissza kiáltott.

— Vgy-e nekem adja emlékűit Legalább 
ennyi emlékem legyen a művésznőtől/

Fejes, aki maga sem tudta, hogy nevessen 
ngy bosszánkodjon kalandján — vissza

ment az öltözőjébe másik kalapért. De erre 
már jól vigyázott, mikor újra az utcára lé
pett.

ffeuesi Sándor a Nemzeti Színház igazgatója, 
®k.in®“ ’’Xmor°n" című darabját a Magyar 
Szinház fogadta el előadásra,

\ revüt irt
A re’ü címe: „Faíu.í ki,lány Pesten". Ciueior 
Vériének ötlete adta meg az impulzust Hevesi
nek egy mulatságos, zenivel bőven spékell re- 
ellnek megíráséra. Ezt a revüt, amely Hevesi
nek Ilyen műfajban az első müve, — a Király 
Színház fogja előadni. 7

Békeffy László és Tamássy Pál uj operet
tet fejeztek be, amelyet már be is nyújtottak 
egyik színházunknak.
Címe

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 
szombat

VI

Azégűszoknya
Péntek, vasárnap

• flll

vasárnap délután

Hotel Imperial
Magyar Színház

Molnár Ferenc-cyklus a Vígszínházban

A FARKAS
Szombaton, szeptember 29-én először.

Rótt minden este felien
az Andrassv-uti színházban

“ " lOVCHUEY

Vampyrok
OMNIA n

JÖN.

Jobb mint otthon
Műfaja: burleszkoperett. Akik a darabot is
merik, elragadtatással beszélnek a rendkívül 
ötletes és nagyszerű librettóról és az újon
nan feltűnt Tamássy Pál zeneszerző muzsi
kájáról.

Az Uj Szinház október 5-én nyílik. Első da
rabja Faragó Sándor

„Bérkaszároya"
című drámája lesz. A mélyjáratu dráma, amely 
egy bérház három emeletén játszódik, megmu
tatva azt, hogy a házmesterleány hogy ke
rül fel a földalatti lakásból az emeletre, llosvay 
Rózsi, Simon Marosa, Dúló Elemér, Berky Géza, 
és az újonnan szerződött rendkívül tehetséges 
Justh Gyula Játssza.

— Erdős René és bíró Berezfeld Clarlss. A 
mull héten beszámoltunk arról, hogy Erdős 
René. a kiváló Írónő nagysikerű regényéből, a 
báró Hercxftld Clarissből színdarabot irt és azt 
a Vígszínháznak benyújtotta. Erdős René kéré
sére a legnagyobb készséggel állapítjuk meg, 
hogy a nagy regényirónő nem a báró Herei
jeid Clarissból készült drámáját nyújtotta be 
a Vigszinháznak, igy ehet a darabhoz társszer
zőnek nem ajánlotta a Vígszínház Harsányt 
Zsoltot. A kiváló Írónőnek más darabja volt a 
Vígszínháznál és csak sajnálatos névcsere foly
tán kertH a Mrd Htrexfe/d Clartss at erről 
írott cicibe.
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Vasárnap este meghalt 
Faragó Géza festőművész

A' magyar művészetnek gyásza van, 
Faragó Géza festőművész 51 éves korában 

meghalt.
A művész halálának hire vasárnap a késő esti 
órákban terjedt el a főváros művészköreiben, 
ahol mély megdöbbenést keltett.

Faragó Géza Budapesten született, a fővá
rosban végezte iskoláit s tanulmányainak foly
tatására Párisba utazott. A bires francia ipar
művésztanárnak, Moucha-nak volt a tanítványa. 
AMff egy esztendeig dolgozott a francia fővá
rosban, máris mint kiállító művész lépett a nyil
vánosság elé. A párisi szalónban „Najád" cimü 
képét állította ki s az akkor fiatal festőt a fran
cia kritika nagy elismeréssel köszöntötte, öt 
esztendeig dolgozott Párisban, ahol különösen 
illusztrációival és müvésri plakátjaival tűnt fel. 
Visszatérve Budapestre, mint arrivált művész 
szerepelt. Két évvel később

a tárlaton kiállított festményeivel állami 
aranyérmet nyert.

Annakidején Beöthy László figyelmes lett az uj 
formákat kereső művészre, a Király Színház
nál foglalkoztatta és számos nagy sikerű darab 
kiállításának a tervezésével bízta meg. Utóbb 
csaknem valamennyi budapesti színház vele 
terveztette a kosztümöket és díszleteket. Leg
utóbb az UFA-szinház a most készülő „Magyar 
rapszódia1* cimü film scenikai tervezésével és 
scenikai főfelügyeletével bizta meg. Faragó -z
Géza hosszabb ideig dolgozott Berlinben, ahol írói mindezideig még

az UFA igazgatósága nagy művészeti hatáskört 
biztosító állást kínált fel neki. A művész

három héttel ezelőtt lázas betegen jött 
haza Berlinből,

rövidesen ágynak dőlt és két heti szenvedés 
után szeptember 23-án, vasárnap este három
negyed nyolc órakor családjának jelenlétében 
csendesen kiszenvedett. Faragó Géza nemcsak 
festőművész, de iró és zeneszerző is volt. Két 
évvel ezelőtt játszották Londonban magyar re- 
vüjét, amelynek szövegét és zenéjét is ő irta és 
ő tervezte a revüben szükséges kosztümöket és 
díszleteket. A darabot az egyik newyorki szín
ház is megvásárolta s az idei évadban kezdi 
meg előadását.

Faragó Gézának csak barátai voltak, akik is
merték. szerették, mert jó ember volt, a leg- 
jobbszivü kolléga és barát.

Végtelenül szép családi életet élt 
feleségével, született Talabér Emmivcl és ÍWj 
nevű hároméves kisleányával. Halottas ágyá
nál, a Bálvány-utcai műteremben ott virrasztóit 
a családja és legjobb barátai. Képek, az 6 al
kotásai vették körűt, az állványon egy megkez
dett festmény .fejénél imádott gyermekének 
arcképe, szemközt vele elhunyt édesanyjának 
fotográfiája tekintettek rá. Az elhunyt művész
ben Faragó Jenő, a „8 Órai Újság" szerkesztője

Faragó | testvérét gyászolja. Á temetésről és idöpontjá- 
n, ahol írói mindezideig még nem intézkedtek.

Gondolt-e mír az
Őszi ruházkodásira?
Ferii átmeneti uister 

eredeti angol szövetek- n „
bői, igen jó kiállítással I l£iWa

Ferii kamgarn öltöny___

— tői 
feljebb

sötót színekben, kitűnő mi- _ tői
nőségben, kiválóan olcsón ■ !UUi feljebb
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rékkönyvből, 3800 korona névértékű hadi- főváros nem adja el a házat, hogy a pénzt 
kölcsönből és 1200 korona névértékű zálog- kosztoltassa, most néhány tisztviselőárva ró- 
levélből áll, a közalapítványi ügyigazgatóság szcsűlhetne megérdemelt anyagi támogatáa- 
rendelkezéoére bocsátja. Ha annakidején a bán.

Kujinli eh angol hislElgiin Egy vak ember összeszur
kálta a feleségét

A vámpirhit még a rádió és repülőgép kor
szakában is kísért. A wiltshirei angol grófság 
egyik városkájában, Trowbridgeben nemrég 
gyanús körülmények között elhalt egy oltani 
földbirtokos, James Ashley s néhány héttel a 
haláleset után a babonára hajló emberek ré
mülten suttogták, hogy vámpír kisért az 
Ashley-kastély környékén. Az izgalmat fokozta, 
hogy James Ashley koporsóját üresen találták 
a családi sírboltban. A holttest eltűnése a ha
tóságokat is megmozdította s a Londonból ki
küldött detektívek csakhamar leleplezték a

Várkonyi Mihály 
első nagyméretű filmje kerül csütörtökön be
mutatásra a „Palace filmszínházban'*.  A világ
karriert elért magyar filmstár Várkonyi Mihály 
Cecil B. de Miile remek alkotásiban a „Marok
kót kémnő“-ben kapott vezető szerepet, amely
ige)' azután nemcsak Európába, de Amerikában 
is a legnagyobbak közé küzdötte fel magát. Az 
érdekesen szép Jetta Gondolt Várkonyi part
nernőjét nem kell bemutatni. Exotikus szerepet 
játszik a „Marokkói kémnő“-ben, amely szerep

Teljesen elértéktelenedett egy nagy 
alapítvány, mert a főváros rosszul 

spekulált a hagyatékkal
A főváros vezetőségében — úgy látszik — 

nem tudnak pénzügyekkel spekulálni. Beiga
zolódott ez a konjunktúra alatti részvény
vásárlásoknál is, amikor a főváros vagyono
kat ölt ismeretlen papírokba s vagyonokat 
is veszített ezeken az ezótákon. Most is egy 
ilyen rosszul sikerült spekulációi kellett lik
vidálni.

A főváros 1920-ban, az akkori viszonyok 
ihoz képest

nagymértékű alapítványhoz jutott. 
Halász Mária, budapesti lakos végrendeleti
ig

a fővárosra hagyta egész vagyonát, 
amely egy Csömör községi házból és több 
értékpapírból állott. Annakidején a korona

ma, nettón este

nuflm a
Péle-Méle

l
Angol Jazzband

„vámpírt- Ashley unokaöccse személyében, aki 
bűnös özeiméinek leleplezésére támasztotta fel 
a régi középkori babonát. Trowbridge szenzá
ciója a szemfüles amerikai sajtó révén Holly
woodba is eljutott s a METRÓ filmet készített 
az érdekes esetről Lón Chaneff-vel, aki ebben 
a fantasztikus miliőben régi hires szerepét, az 
„Operaház fantomját" is felülmúlja. A „Vám- 
pírok“-at a RADIUS mutatja be csütörtöktől 
kezdve egy műsorban Petrovics Szvetiszláv uj 
filmjével, a Nőorvossal.

és Jetta Gondol
pontosan megfelel nyugtalan egyéniségének és 
idegenül szép extereurjének.

A Palace filmszínház nem elégszik meg egy 
slágerrel részvenni a filmszínházak versenyé
ben. A Várkonyi filmjével együtt még egy slá
gert matat be. Ez egg Mary Prevost vígjáték, 
amelynek cime „Szőke egy éjszakára**.  A két 
fllmremek, amely az amerikai filmtermés ja
vából került ki, csütörtökön a Palócéban lát
ható.

értéke emelkedett és a főváros úgy speku 
Iáit, hogy sokkal jobban jár, ha eladja a 
házat és a befolyó vételárat kezeli alapít
ványként. így is történt. A házat 1923-ban 
eladták 1,025.000 koronáért és a szerződést 
jóváhagyás végett felterjesztették a népjó
léti miniszterhez. A jóváhagyás elég sokáig 
húzódott s mire a főváros a ház vételárát 
megkapta,

a pénz már nem ért semmit sem.
Mégis kiadták az egyik banknak heti koszt
kamatra, de itt sem gyarapodott értékben, 
sőt állandóan csökkent a házért kapott pénz 
értéke.

A rosszul sikerült spekuláció következté
ben a tanács most elhatározta, hogy az egész 
hagyatékot, amely 131 pengő értékű taka.

A közönség 
és az egész sajté 

egyhangúan 
megállapította, hogy: a

a legnagyobb siker

Klráiv Színház

Duplát olcsóbban kap, fiz 
olcsó dohányt is élvezheti, 

ezért vegyen 120 lapos 
Senator papirt

120 lap ára 14 IlUér 60 lap Ara 8 fillér 100 darab hüvely Ara 30 fillér

Az asszonyt haldokolva vitték a kórházba
Vasárnap este véres családi dráma játszó

dott le Pesterzsébeten. Az Árpád-utca 34. 
számú házban lakik feleségével Szabó 
Gyula munkás, aki mindkét szemére vak. 
Szabó összeszólalkozott a feleségével, a per
patvarból verekedés támadt, amelynek hevé
ben a férfi rátámadt az asszonyra, meg 
akarta verni. Az asszony el akart szaladni 
előle, mire a vak ember felkapott egy keze 
ügyébe eső kést és a szobában körűlbotor- 
kálva üldözőbe vette az asszonyt.

A megrémült asszony vigyázatlanul 
közelébe engedte a vak embert, akinek

Rejtélyes haláleset Szegeden
Azzal gyanúsítanak egy gazdát, hogy agyonverte a feleségét

Szeged, szept. 23.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Gyanús 

körülmények között történt elhalálozás 
ügyében folytat vasárnap reggel óta nyomo
zást a szegedi rendőrkapitányság. A főkapi
tánysághoz érkezett jelentések szerint 
ugyanis Borbás Sándor gazdálkodó felesége 
vasárnap a kora reggeli órákban meghalt. 
Az a gyanú, hogy az asszonyt

férje éjszaka szóváltás után agyonverte.
A főkapitányság azonnal meginditotta a nyo
mozást. Elsősorban is kihallgatta Borbás 

sikerült elkapnia a ruháját éa a kővet
kező pillanatban a kést többszőr beie- 

döfte.

Az asszony vértől borítva eszméletlenül öat- 
szeesett.

A veszekedés zajára figyelmessé lett szom
szédok összecsődültek, betörték az ajtót és 
lefogták Szabó Gyulát, aki még mindig ha
donászott a késsel. Rendőr is érkezett, aki rt 
vak embert a kapitányságra kísérte.

az asszonyt, aki haldoklik.
a mentők a Szent István-kórházba szállítot
ták.

Sándort, aki tagadta azt, mintha feleségét 
az éjszaka bántalmazta volna. A rendőror
vosi vizsgálat külsériilési nyomokat nem 
talált, a szomszédok azonban terhelő vallo
mást teltek, amely szerint az esti órákban 
Borbásék lakásából hangos szóváltás hallat
szott ki, később pedig

asszony kiáltozásait hallották,

akit a férje vert. A szegedi főkapitányság to
vább folytatja a nyomozást és Borbás Sán
dort egyelőre őrizetbe vette.
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Gólzáporral győztünk 
Berlin ellen

A Ströck—Takács-szárny tüneményes játéka Takács hét góljában 
jutott kifejezésre — A németek jól játszottak, de nem boldogultak 
a fürge és nagyobb technikájú magyar csatársorral szemben

Budapest—Berlin 8:0 (6:0)
A magyar la Ma rugósport tegnap ismét 

három fronton vívta meg nagy csatáját. Fél- 
sikerrel ugyan, de ebben nem hibás, mert a 
csehek rákényszeritették arra, hogy velük 
csak félkézzel birkózzék meg. Mint ismere
tes, a Labdarugók Szövetsége a tegnapra 
fixirozott Berlin—Budapest válogatott mér
kőzés miatt a csehek elleni profi válogatott
mérkőzés elhalasztását kérte, de a csehek 
ebbe semmiképpen nem mentek bele. Nem 
maradt más hátra, mint a csehek tiltakozása 
ellenére is, második garnitúrát küldeni Prá
gába. A csehek sportszerűtlen eljárása

második garnitúránk súlyos, nem várt 
6:1 arányú vereségével járt,

a vis major azonban, mentesít bennünket a 
szégyenkezés alól, a csehek öröme pedig 
csak önáinitás.

Prágáért Berlin ellen vettünk revánsot, 
blyan nagyarányú vereséget mérve rá, 
amelyre az egész világ felfigyel. Prágának 
Sem maradunk adósok.

Szép sikerrel járt vasutas válogatottjaink 
játéka az olasz válogatott vasutas legénység
gel szemben. Lelkes játékuk kiegyenlítette 
a nemzeti válogatott játékosokkal tűzdelt 
olasz csapat nngyobb technikai tudását, s 
megérdemelt 2:2 arányú döntetlennel vonult 
le a pályáról.

Takács és Ströck volt a mérkő
zés két hőse

Bár a magyar csapd válogatott mérkőzése
ken szokatlanul nagyarányú győzelme az adott 
körülmények mellett teljesen megérdemelt 
volt, sőt a kedvező helyzetek megfelelő kihasz
nálása esetén még nagyobb arányú is leheteti 
vqlna, meg kell állapítanunk, hogy ez a mérkő
zés nem alkalmas az igazi erőviszonyok meg
állapítására.

Berlin csapatának játékerejét nem szabad 
teljes mértékben lebecsülnünk, viszont Bu
dapestét egyáltalában nem szabad túlérté

kelnünk.
Nagyon kérdéses, hogy száraz talajon is ez lett 
volna az eredmény, viszont egészen bizonyos, 
hogy a brilliáns formát kijátszó

Tokára nélkül scmmlcsctre sem győztünk 
volna Ily hihetetlenül nagy gólaránnyaL 

Mert nem a csatársor játszott tündöklő formá
ban, hanem elsősorban Takács, aki ma egyma
gában is képes eldönteni egy mérkőzés sorsát. 
Nem védelmünk volt átlörhetcllen, hanem 
Acht állott szíklaszilárdan a kapuban s a né
met támadások rajta a nekik egyáltalában 
nem konveniáló sáros talajon hiúsultak meg. 
Ha hűek akarunk lenni az igazsághoz, akkor 
azt kell mondanunk, hogy a német csatársor 
játszott észszerűbben, csakhogy nekik nem volt 
Takácsuk és Ströckjiik. Vereségük okát nem le
hel a védelem vagy a kapus gyenge játékában 
keresnünk, mert a kapus egészen elsőrendű 
játékos. Ha összehasonlítást leszünk az egyes 
csapalrészek között, a közvetlen védelmeket 
közel egyforma erejűnek kell becsülnünk, a 
hnlfsorok közötti mérlegelés Bukóul játékával 
némi pluszt jelent a magyarok javára, mig a 
csatársorban Takács a mélyszintre billenti a 
mérleget. Ha azonban az ő helyébe egy másik 
Kautzkyt vagy. Bihámit képzelnénk, súlyosan 
fclbccsülhctcllcnü) kevesebbet reprezentálna a 
'magyar csapat.

Hungftrla-utl pálya

Vasárnap dóin ín ^4 órakor

Ferencváros—Hungária
1. ont UgatnörkőzŐB.

Előtte <<j2 órakor

Cricketter (Bécs)-MTK
nemzetközi mórkőzéa.

Az irreális pólyán Berlin nem tudta igazi ké
pességeit kifejteni, de nem ezen bukott cl, 
mert a sár általában a magyaroknak sem kon- 
veniált. bánom azon, hogy egyetlen ember, a 
mostanában legkiválóbb magyar csatár képes
ségei hatványozott mértékben érvényesültek a 
csak neki konveniáló talajon. Egyedül az ő tü
neményes iátéka adhatja magyarázatát a szo
katlan eredménynek Csak az ő játékának kö
szönhető. hogy az cső nem mosta cl a váloga
tott játék jelleget s nem öltötte fel a vizipóló 
szakadó formáját. Mert egyébként sok hibát és 
gyengeséget fedezhetünk fel a magyar csapat 
játékban. A hátvédek inferiőris stílusban 
tisztázták n helyzeteket, a halisor szárnyai ki- 
kihugytnk és eltűntek n játékból. Kautzky ját
szott ugyan, csuk nem irányított. Bihámit aligha 
kívánja a szegény Kohut. aki aligha kí
vánja mégegyszer maga mellé összekötőnek. A 
támadások kilencven százalékát, különösen a 
második félidőben, a Takács—Ströck jobb
szárny vezette s Knulzkynnk nem csupán nzt 
kel) hibául felróni, hogy n sáros talajnak meg 
felelőleg nem- szélsőcsatár játékot kezdeménye 

zett, hanem főként azt, hogy sohasem gondolt 
Kohulra .aki Bihámin keresztül a legritkább 
esetben jutott labdához. A támadások akkortól 
lettek eredményesek, amikor Takács rájött 
arra, hogy a lapos, gyenge pauszok sorban 
megrekednek a sárban, tehát belső csatárjáték 
helyett kitörésekkel és főként Ströck sürii 
szökletésével kísérelt meg eredményt elérni. 
Sajnos, belső partnerei erre nem jöttek rá.

Egyénenként méltatva a magyar legénység 
teljesítményét, a legnagyobb elismeréssel kell 
megemlékezni Acht játékáról, aki imponáló stí
lusban, hibátlanul oldott meg minden ráhá
rult feladatot és jőegynéhány veszélyes helyze
tet tisztázott. A Mandi—Senkey hátvédpár 
gyenge teljesítményt nyújtott, igaz, hogy a csú
szós talajon fokozott felelősség hárult rájuk s 
talán ez az oka, hogy nagyon iparkodtak meg
szabadulni a labdától hazajátszás és tacsrugás 
formájában is. A halfsort állitotla legnagyobb 
feladat elvégzésére a sár s munkájuk, mint az 
eredmény mutatja, mindvégig sikeres volt. Mig 
a védekezésben jól megállották helyüket, nem 
lehet ugyanezt állítani támadómunkájukról. 
Bukovi ezúttal is kifogástalanul végezte poszt
jának nehéz munkáját, ö volt az egyetlen a 
lialfok közül, aki észszerűen, magas labdák
kal táplálta csatársorát. Szélső halfjait, IVe- 
bert és Schneidert, akik ki-kihagytak, gyakran 
részesítette segítségben. Weber tetszett jobban, 
aki jól fogta a berliniek balszárnyát, passzai 
azonban gyakran pontatlanok és rövidek vol
tak. Schnelder nagy hibája, hogy egészen meg
feledkezett Kohutról

A csatársorban Takács tüneményes játékát 
kell kiemelnünk. Kígyózó egyéni játékának, 
fürgeségének nagy segítségére volt a csúszós 
talaj, úgyhogy cselezései rendre sikerültek a 
nehéz, lomhább mozgású berlini védőjátékosok
kal szemben. Nagyszerűen megértette magát 
Ströckkel, akit valósággal tömött labdákkal.

Góljai remekbeszabott, védbetetlen gólok 
voltak.

Mellette legtöbbet és legtöbb sikerrel Ströck 
volt játékban. Nagy formában van, gyorsaságá
val mindig érvényesült s lefutásait kitűnő be
adásokkal fejezte be. A gólok előkészítésében 
nagy része van. Kautzky a nagy sárban nem tu
dott érvényesülni. Nem bizonyult jó taktikus
nak, mert folyton csak az apró passzokat for
szírozta s ami a legnagyobb hiba, Kohutról tel
jesen megfeledkezett. Ugyanez volt a hibája 
Biháminak is, aki szép gólján kívül, nagy 
igyekezete mellett is, alig mutatott valamit. Ko
hut a mérkőzés nagyrészében rezignállan álldo
gál!, hiába várva labdára, különösen a második 
félidőben. Nagy hiba ennyire elhanyagolni, 
mert néhány akciójából kitűnt, hogy nagy for
mája változatlan. Bombalövéseinek veszélyessé
gét nem volt alkalma bemutatni, csak beadásai
val adott izelitöt nagy tudásából.

Berlin csanata, szép Játéka és dicséretre- 
méltó küzdőképessége ellenére Is elvérzett 

■ sáros csatatéren.
Bámulatos kitartással törtek a célra mindvégig, 
ami nagy erény, mert más csapat rég összetört 
volna a gólzápor depressziv hatása alatt. Tud
nak játszani is, sőt, szép stílusban, intelligen
sen játszanak. Csatársoruk jó egynéhány ve
szélyes támadást vezetett, melyek befejezése
képpen lövéseikkel közbelépésre kényszerilel- 
lék Achtot, különösen amikor felhagyva lapos, 
rövid passzjálékukknl, a bosszú szöklctős já
tékra tértek ól. E taktikai belátásuknak sem 
termett azonban gyümölcse, főként azért, mert 
nehéz testsúlyukkal nem tudnak nagy gyor
saságot kifejteni, nehezebben ment nekik n 
forgolódás, mint a könnyű testű és igy fürgébb 
magyaroknak Technikai tudásban is mögöt
tünk állanak. Nagy dicséretükre szolgál, hogy 
testsúlyukat nem igyekeztek kihasználni s igy 
bizlositolták a mérkőzés fair jellegét.

Kapusuk Gehlhaar az első klasszisból való. 
A vereségről nem tehet. Robusztus testalkata 
nagy hátrányára volt a sárban, mégis fürgén, 
biztosan mozgott, minden lehető lövést kifo
gott. Igen nagy munkát végzett az állandó ma
gyar ostromban a Brunke—Emmerich bekkpór. 
Emmerich volt a jobb, akinek könnyebb is 
volt n dolga, mig Brunke ereje felőrlődött a 
Takács- Ströck jobbszárny elleni küzdelem
ben * fürgeségükkel nem tudott megbirkózni. 
A halfsor kitartó, rakkolós munkát végzett. 
Helyczkedési érzékük, különösen Gutsche-é erő
sen kifogásollreló. Schulz, n centerhalf, igazi 
oszlopa volt a védelemnek s kitűnő labdákkal 
dobta hosszan frontba csatársorát. Herms a 
védekezésben nyújtott többet. A csatársor cgy- 
ivósu játékosokból áll. Szépen kombinálnak, 
dr meglehetős lassúak. Egyformán vették ki 
részükéi n támadásból, jó) és veszélyesen lő
nek. pcchjükrc Acht kitünően védett. Taktikai 
értéküket dicséri, hogy hosszú labdákkal Igyc- 
keztek megközelíteni Acht kapuját, csak az 
akadályozta meg sikerükben, hogy lassúságuk 
miatt időt engedtek a magyar védelemnek a 
- ■■‘'belépésre.

A szokásos kölcsönös üdvözlések után 
Grandi*

a bécsi Rapid egykori kiváló játékosa, aki a 
biró lisztéi töltöilc be, középre inti a mérkőző 
csapatokat, amelyek a következőképpen álla
nak fel:

Budapest:
Acht (Újpest) — Mánál (Hungária), Dudát 

(Kispest) — Wéber (Hungária), Bukovi (Fe
rencváros), Schnelder Pepi (Hungária) — 
Ströck (Újpest), Takács (Ferencváros), Kautzky 
(Nemzeti), Bihámi (Nemzeti), Kohut (Ferenc
város).

Berlin:
Gelhaar (Hertha BSC) — Brunke (Tennis 

Borussia), Emmerich (Tennis Borussia) — 
Herms (Victoria), Schulz (Victoria), Gutsche 
(BSV „92") — Pahlke (IFC Neuköln), Sobeck 
(Hertha BSC), Herberger (Tennis Borussia), 
Lehmann (BSV„92“), Raue I. (Tennis Borussia).

Tüzes magyar támadások 
lángolnak fel a ragadós sárban

A mérkőzés magyar támadással indul. Kohut 
áttörj a védelmet, éles bombája alig kerüli el 
a kaput. A következő percben már Achtnak 
akad dolga Pahlke lövésével. Ströck két gyors 
lefutása hozza percekre izgalomba a nézőteret, 
de Ströck centerét a belsők elvétik.

Dudás a térdét fájlalva kiáll és helyét Sen- 
key foglalja el.

Takács kitör, de pontos passzát Bihámi elen
gedi. Kohut sarokrúgását Schulz mezőnybe fe
jeli. A 9 .percben Ströck villámgyorsan lefut, 
pontos beadását a német védelem komerre 
szereli. A 10. percben Gehlhaar csak merész 
rásütéssel tudja védeni Kautzky lövését. A 15. 
percben Takács lövését Gehlhaar bravúrral 
menti. A következő 5 perc Berliné. Senkey fel
szabadító rúgása a magyar csapatot hozza 
frontba. A 19. percben

Takács kicselezve a védelmet, lapos lövés
sel vezetéshez juttatja a magyar csapatot 
Kohut bombája hajszálnyira zug el a kapu 

fölött. Lehmann könnyű lövését Acht védi. 
Ströok kornere Gutsche lábáról pattan ki a me
zőnyből. A 25. percben Gehlhaar kiejti a labdát, 
de a villámgyorsan labdára startolt Takács a 
döntő pillanatban megbotlik. óriási helyzet 
volt! A magyarok fölénye nyomasztóvá válik.

Ströck saroklővésél a kapufa visszavágja a 
mezőnybe, a labdát Bihámi előbb fölemeli, 
majd a zavartan helyezkedő védelem mel

lett a kapuba fejelt
A magyar csapat fölénye már kirívóvá válik. 

A 37. percben
Kohut Schnelder labdáját sfdhetetlenül jut

tatja a bálóba.

Berlin hasztalan rohamoz, 
támadásai a sárban elfúlódnak 
és a magyar jobbszárny felőrli 

a berlini védelem ereiét
Erőteljes magyar támadásokkal kezdődik a 

második félidő is. Kautzky szédületes lövése 
izgalmas percet hoz. Pahlke éles lövése a kapu

Magyarod Szedánja Prágában
A tehetetlenül vergődő csatársor és a második félidőben össze- 
roppant védelem okozta a súlyos vereséget — A cseh közönség 

a második félidőben kigunyolta a magyar csapatot

Cseh protwálogatott-Magyar profiválogatott 
6:1 (2:1)

Súlyos és megérdemelt vereséget szenvedett 
a Prágába kiküldött profiválogatott csapatunk 
és ez a vereség igazat adott azoknak, akik 
előre féltették és óvták ettől a mérkőzéstől 
fiainkat. A csehek forszírozták ki ezt a mérkő
zést, de annak teljesítése pont szeptember 23-án 
tőlünk függötil

A csehek tehát .jól számítottak, sőt arra is 
volt gondjuk, hogy tiltakozzanak előre „gyenge" 
csapat küldése ellen és esetleg mint Magyar
ország fölött aratott győzelmei kürtölhessék 
világgá nagy diadalukat, Céljukat elérték és 
ennek a hat gólnak, ami vasárnap berepült a 
magyar csapat kapujába, még sokáig nyoma 
lesz és esetleg súlyos konzekvenciákat jelenthet 
labdanigósportunkbnn. Kigunyollák, kifütyül
ték játékosainkat és ezen keresztül a magyar 
labdarugősporlot és azért feleljenek azok, akik 
erre alkalmat adtak a cseh közönségnek.

A mérkőzésről a kővetkező tudósításunk szá
mol be:

Prága, szeptember 23.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 

tése). Szombat óta szakadatlanul hullott az eső 
Prága városára és szombaton az volt a helyzet, 
hogy a mérkőzést aligha fogják megtartani. 
Vasárnap délelőtt azonban elállt az eső és a 
szép, verőfényes időben mintegy 10.000 főnyi 
közönség zarándokolt ki a Sparta pályájára, 
hogy tanúja legyen a cseh futball diadalának.

A két csapat a következő összeállításban ál
lott fel:

Cseh profiválogatott: Planlcka—Hoyer, Perner 
—Vodicka, Kada, Cipera—Podrazll, Silny, 
Beibl, Puc, Kratochwill.

Magyar proflválogatott:: Újvári—Takács t., 
Hungler II.—Kiéber, Volentik, Berkessy—Senkey 
II., Odri, Kalmár, Szedlacsek, P .Szabó.

Kezdés után a magyar csapat azonnal táma
dásba megy és mintegy öt percen keresztül a 
kapuhoz szegzl n cseh csapatot, azonban a belső 
csatárok erélytelensége folytán az akciők a 
16-os vonalnál nleglörtek. A csehek csak a 7Z 
percben jutnak szóhoz, de Takács I. résen van 
és a kitörő Puc-ot az ötös vonalban n lövés pil
lanatában leszereli A csehek lassan felülkere
kednek. csatársoruk magára talál és sorozatos 
támadások után a 13. percben

Kratochwll lefut*  éles beadását rodrazll az 

mellett talál kiutat. Herms szabadrúgását Achl 
rávetéssel védi.

A berlini csapat fölénybe kerül
és Achtnak ismét alkalma adódik képességei
nek bemutatására. A IX percben Pahlke csa
vart lövését Acht kornerre menti. Takács éles 
lövését Gehlhaar kiüti. Ströck remek lövését 
Emmerich ügyesen parírozza, mig Takács lab
dáját Gehlhaar kiüti. A 17. percben Ströck és 
Takács lendületes támadása következtében ke
letkezett veszélyes helyzetet ismét Gehlhaar 
tisztázza. A 20. percben

Ströck lefut, pompás beadását Takács góllá 
értékesíti,

A közönség buzdításától a fellelkesült magyar 
csapat tovább rohamoz. Hiába dolgozik önfeb 
áldozóan a berlini védelem, a 22. percben

Takács fejese utat talál Gehlhaar kapujába.
Mezőnyjáték. Herms megsérül és kiviszik a 

pályáról. Helyét Janviers, a tartalékkapus fog
lalja el. Ströck nagyszerű beadása senkit sem 
talál a helyén. A 30. percben

Takács lövését Gehlhaar nem tudja védenL
Schneider hosszú labdáját Kautzky fogja, aki 

Kohutnak adja ki a labdát. Kohut centerét a 
belső csatárok elvétik.

Még öt perc hiányzik a befejezéshez, ami
kor a magyar jobbszárny támadása közben 
Bruncke bendset vét.

Tizenegyes! Tizenegyes!
— kiáltja, zúgja a tribün, de a biró nem veszi 
észre a szabálysértést. Csak a magyar csapat 
protestálása után lep a határbirójához, akinek 
igenlő válasza után büntetőrugást Ítél a buda
pesti csapat javára.

A tizenegyest Takács laposan küldi a 
hálóba.

A hátralévő néhány percet a magyar csapat 
igyekszik kiaknázni, —• és ugylátszik, — teljes 
sikerrel.

Takács fejese meghozza a magyar csapat 
nyolcadik gólját is.

Egetverő kiáltás zúgott fel a tribünön, majd 
egy hármas sipjelzés és a közönség boldogan 
megindul kifelé.
A Budapest—Berlin-mérkőzések 

mérlege javunkra billent
A vasárnapi győzelmes mérkőzéssel Buda

pest csapata javára billent a két város egész
séges rivalizálásának mérlege..A 8 mérkőzés 
statisztikája a következőképpen alakul:

Budapest 4 gv- 3 vereség, 1 döntetlen. 
24:13 gól.

Berlin 3 gv.. 4 vereség. 1 döntetlen. 13:24
____ ________________ _
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ötös vonalon elfogja éa védhetctlen magas 
lövéssel megszerzi a vezető gólt

A magyar csapat azonnal válaszol. Kalmár a 
balszárnyat küldi frontba, P. Szabó óriási r őssel 
lefut és hatalmas bombája Planickáról kornerra 
pattan. Ebből Perner felszabadít és a 16. perc
ben

a cseh belső csatársor átjálsza magát a 
magyar védelmen, Újvári kifut, de Belbl őt is 

kicselezi és a labdát a hálóba gurítja. (2:0).
A csehek nagy fölénybe kerülnek és a ma

gyar védelem csak emberfeletti munkával tudja 
őket eredmény elérésében megakadályozni. A 
24. percben óriási helyzet adódik a magyar 
kapu előtt és Beibll a lövés pillanatában Takács 
csak narfy önfeláldozással tudja szerelni. Köz
ben elesik, karjával a labdát érinti... ll-es(l) 
— reklamálja a tömeg, de a biró nem ítéli szán
dékosnak az esetet.

Pár perc múlva Takács ujahb összecsapás
ban ismét kézzel érinti a labdát, a közönség 
ismét 11-est követel, de a biró sípja ismét néma 
marad Talán csak azért, hogy a 27. percben 
egy igazón ártatlan hendszért Ítéljen tizen- 
t.gyer.t. A labdának Perner áll neki, de gyilkos
erejű lövése magasan a kapu fölött sünit el.

A magyar csapat mintegy lidércnyomás aló! 
felszabadulva most támadásba megy és két si
kertelen kísérlet után a 32. percben

Szedlacsek kiugratja Kalmárt, aki a 16-os 
vonalról védhetctlen magas lövéssel gólt 10. 

(2: <)-
A nagy Planicka csóválja a fejét, de a magya
rok sem gondolták ekkor, hogy ez lesz az egyet
len góljuk. A csehek most már hiába feküsznek 
bele a játékba, a magyar védelem szilárdan 
veri vissza a támadásokat.

Helycsere után
Kalmár középfedezetnek megy. Berkessy lesz a 
kőzépcsatár, mig helyét Valenlik foglalja el. 
A csere nein bizonyult előnyősnek, mert a 
magyar csapat teljesen összezavarodik és szinte 
megadással tűri a csehek ostromát. Az 5; 
percben

Kratochwill bendásől Takács I. a mezőnybe 
fejeli, de Kadn elfogja és 30 méterről le
adott hatalmas lövése a kapufát súrolva a 

magyar hálóba jut (3:1).
Ez a gól teljesen deprimálja a csapatot, amely 

percek alatt omlik össze és ugylátszik, hogy
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teljesen ki van szolgáltatva l cseh csatároknak. 
A 7. percben

Puc kereszlültör, Újvári Ismét kifut, de 
mint Beibl, ő Is cseles és labdája a hálóban 

01 (4:1).
'A magyar csapat ereje most fellobban P. Szabó 
támadásában, azonban négy méterről Planicka 
kapuja mellé küldi a labdát, óriási helyzet 
yoltl Annál szerencsésebbek a csehek és

a 11. percben Beibl szép lövése gólt ered
ményez. (5:1).

Ez a tiz perc ragyogó teljesítmény volt a cse
hek részéről. Az ötödik gól után azonban a 
magyarok mintha kissé magukhoz tértek volna, 
mert Senkey II. majd Szedlacsek révén formás 
támadásokat vezetnek, de a kapu közelében 
megszűnt minden tudományuk. Közben Perner 
durván lerúgja Berkessyt, majd pár perc múlva

őt a 16-os vonalon belül felvágják, de a biró 
nem ítél tizenegyest.

Ezzel a magyar csapat kiadja erejét és ami
kor a 24. percben

Beibl hosszan elfireküldött labdáját a be
futó KratochvIU kapásból a hálóba küld) 

(•» 1).
A magyar csapat teljesen összeroppan. Tehetet
lenül vergődik a csehek hálójában, akik való
ságos macska-egérharcot cs hol az olló?-t ját
szanak a magyarokkal. A közönség kigunyolja 
játékosainkat,

amint a csehek hátvédeikkel lövetnek Új
vári kapujára.

A 43. percben szakad egy pillanatra félbe a 
csehek nyomasztó fölénye. Senkey II. kornert 
ér el, de a cseh védelem biztosan szabadítja 
fel kapuját.

Az olasz vasutasok válogatottjait a balszereucse 
ütötte el a győzelemtől

Magyar Vasutasok - Olasz Vasutasok 2:2 (1:0)

COnTinEHTHL
SZÁLLODA
ÉTTERIBEIBEN

(Dohány-utca 42)

miHDENESTE ifj. RHCZ ELEK
TÁNCZENEKARA JÁTSZIK.

Szakadó esőben, bokáig érő sárban folyt le a 
magyar és olasz vasutasok válogatottjainak első 
tatólkoaása. A három „nagy" játékossal meg
erősített olasz válogatott vasutascsapat meg
lepően jó játékot produkált és ha a balszerencse 
nem szegődik melléje, úgy bizonyára győzelme 
sen vonul le a pályáról.

A két csapat a következő összeállításban vette 
fel a küzdelmei:

Magyarok: Zugéber—Friedrich, Kraisel—El- 
bogen, Régncr, Kann—Mihalovszky, Fogl 11., 
Keszter, Zsíros, Barát

Olaszok: Gianni (Bologna)—Manzeglio (Bo
logna), Canestri (Lazio)— Albertoni (Casale), 
Menoghetli (Novara), D’Aguino (Róma)—Mo- 
randi (Verona), üardíni (Modena), Degni (Ró
ma), Ferrari ((Alessandria), Cevenini V. (Lazio).

Az olasz csapatban különösen a fedezetsor 
aktivitása tűnt fel. A mérkőzés elején ugyszól- 
yán állandóan frontban tudta tartani csatár

Ismét a vidéki csapatok 
győztek a II. liga vasárnapi 

bajnoki mérkőzésein
A vidéki második iigabeli professzionista csa

patoknak — úgy látszik — sikerült két éven ke
resztül szilárdan tartott hegemóniájukat meg
őrizni. A vasárnap lejátszott mérkőzések ismét 
a vidéki csapatok győzelmét hozták, mint az 
alábbiakból kitűnik:

Újpest:
Józsefváros—Erzsébetváros 2:2. A második 

liga legfiatalabb csapatának, a Józsefvárosnak 
második mérkőzései sikerült első bajnoki pont
ját megszereznie. Ha azonban a futball szerencse 
csak egy kissé ás mellé szegődik, úgy a mérkő
zés .mindkét pontja a józaefvároai-legénység 
xsákínínya lett volna.

Miskolc:
Attila—Terézváros 4:0 (2:0). Kz Attila fölé

Tavernán legyőzte dr. Peltzert és Barsit
Raggambi rekordot javított 220 yardon — A felázott pálya ellenére 

kitűnő eredményeket hozott a MAC nemzetközi versenye
A szezón legsikerültebb versenyének ígér

kezett a MAC hagyományos őszi nemzet
közi atlétikai viadala, azonban a kétnapos 
eső nemcsak a pályát tette tönkre, hanem a 
közönséget is elrias’totta a verseny megte 
kiütésétől.

Ennek ellenére mintegy 1000 főnyi kö
zönség jelent meg a margitszigeti pályán, 
amelynek érdeklődését a legteljesebb mér
tékben lekötötték a szebbnél szebb verse
nyek és néhány számban a legelsőbbrendün 
eredmények.

Dr. Peltzer, Facelli, Tavernari, Beccali 
startja minden külső körülmény elle
nére már előre eldöntötte a verseny si

kerét.
'A külföldi vendégek valamennyien kitűnő 
eredményekkel nyerték versenyeiket és ha 

szülök iiGiiini: BE

sorát, amely azonban a magyar védelem biz
tonság folytán képtelen volt boldogulni. Külö
nösen Gianni kapus, továbbá Meneghetti cen 
terhalf és a Ferrari—Ceueníni-balszárny játéka 
produkált kitűnő játékot, mig a magyaroknál 
Elbogen, Régner, Mihalovszky, Fogl 11. és Barát 
játéka érdemed elismerést.

A vezető-gól a 43. percben egy kapuelőtti ka
varodásból esett Fog! II lövésiből. Az olaszok 
a félidő utolsó percében felelnének a kiegyen
lítő góllal, ám Boronkay biró ezt oETszájd cí
mén nem engedte meg. A második félidő 4. 
percében egy újabb olasz ofTszájd-gólt anulált 
a biró. A 18. percben Morandi lövését a ma 
gyár kapus elfogja, de a sáros talajon elcsúszva, 
a kapuba ejti a labdát. (1:1.) — A 20. percben 
a magyar csapat egy tizenhatméteres szabad
rúgáshoz jut és Elbogen lövése a bámuló olasz 
kapus mellett hálót ér. (2:1.) — A 36. percben 
Gardi.nl lövését Zugéber a saját kapujába 
boxolja. (2 :2.) 

nyes játék után, félidőnként 2—2 gólt rúgva, 
érte el győzelmét. A gólokat Maszlonka, Friesz, 
Király és Muhoray lőtték.

Nagykanizsa:
Zala—Kanizsa—Turul 1:0 (0:0). Elkesere 

dett, heves iramú mérkőzést vivőit a két 
egyenlő erejű csapat. Az első félidőben a Turul 
meg is szerezhette volna a győzelmet, amelyet 
azonban Farkas a vendéglátó csapat számára 
szerzett meg.

Soroksár:
Pécs-Baranya—Soroksár 4:2. A veretlen 

pécsi csapat megerőltető utazás után idegenül 
mozgott a klubfanatikusokkal körülzárt sorok
sári pályán. Győzelme éppen ezért értékesnek 
tekinthető.

Rákospalota:
Rákospalota—Bak FC 3:2. A halottaiból föl

támadt palotai csapat győzelme meglepetés. A 
még pont nélkül álló Bak FC együttese sürgős 
újjászervezésre szorul.

hozzávesszük a mi atlétáink pompás telje
sítményét, a MAC versenyét a legsikerültebb 
versenyek közé kell soroznunk.

A legnagyobb érdeklődés a 800 m-es 
síkfutás startját kisérte, 

amelyben Középeurópa legjobb középtáv 
futói: Tavernari—dr. Peltzer— Barsi álltak 
starthoz. A versenyből

az olasz Tavernari került ki győztesen, 
aki ügyesen taktikázva kihasználta a ked
vező pillanatot, amikor megnyitotta a finist 
és feltartva győzött.

Barsi eltaktlkázta ezt a versenyt Is 
és igy Peltzer fölötte aratott győzelmével re 
vánsot vett Barsin Amszterdamban elszen
vedett vereségéért.

Dr. Peltzer azonban hamar vigasztalódott,

amennyiben 1500 m-en legyőzte az olasz
magyar mérkőzésen szenzációsan szerepelt 
olasz Bcccalit. 800 m-el a lábában ez igen 
nagy teljesítmény volt Peltzertöl, mert Bee 
celi híres szívósságával és ez alkalommal is 
csak a célban tudta öl a nagy német futó 
megadásra késztetni.

A vendégek közül

szenzációsan szerepelt az olaszok világ
hírű gátfutója, Facelli, 

aki lő.6 mp-es 110 m-es gátfutásával meg 
mutatta, hogy rövid távon is respektabilis 
ellenfél. Fölényesen győzött, de legnagyobb 
meglepetést akkor keltette, amikor a hár 
masugrásban is elindult és második ugrásá
val valósággal kilépte a 13.67 m-t!

Kiemelkedő eseménye volt a verseny
nek a 220 yardos síkfutás, amelyben a 
szenzációs formában levő budai sprin- 
tér, Raggambi István 22.1 mp-el uj or
szágos rekordot állított fel, miközben 
22 mp-el beállította saját 200 m-es re

kordját.
A hűvös, sőt hideg időben, esőtől teljesen 
felázott salakon ez olyan teljesítmény, 
amely jó pályán kedvező körülmények kö
zött 21.6 mp-es eredményeknek felelne meg. 
Raggambi győzött a Király-díjban is, ahol 
10.1 mp-es idejével is csupán egytized mp 
rel maradt el rekordjától.

Az ugrók és dobók közül egyedül Darányi 
tudott az elemekkel megbirkózni, 14.56 mp- 
es dobás respektabilis teljesítmény. Szepes 
töl adott körülmények között nem lehetett 
többet várni, éppen úgy Egritől, akinek min
den figyelmét lekötötte az, hogy a korong 
ki ne csússzék kezéből.

A rúdugrást a pálya miatt — amikor 32 
ugrók 320 cm-nél tartottak — abbahagyták 
és jövő vasárnap fogják megtartani.

Részletes eredmények:
100 yardos síkfutás. (Klrály-dlj.)

1. Raggambi István (BBTE) 10.1 mp.
2. Solt (BSE) 10.3 mp.
3. Rózsahegyi (MAC) 10.4 mp.
Két előfutam után a döntőben. Raggambi 

azonnal élre áll és a laza pályán pompás idő 
alatt 3 m.-el győz. Balázs (KAOE) tisztán fél 
m.-el verte a finisben Rózsahegyit, de nagy 
meglepetésre a MAC futót hirdették ki helye
zettnek.

Távolugrás.
1. Püspöki Tibor (MAC) 668 cm.
2. Orbán (KEAC) 653 cm.
3. Tan (MAC) 640 cm.
A pálya alig volt használható állapotban, az 

ugrók csak három-négy ugrást tettek, azok kö
zül is kettő volt érvényes.

800 m. síkfutás. (Horvátovlch vándordíj).
1. Etfore Tavernari (Moderna) 1 p. 55.4 mp.
2. Dr Ottó F.-lízer 1 p. 55.8 mp.
3. Barsi (BBTE) 1 p. 550 mp.

| Start után Barsi áll az élre és igen gyenge 61 
I mp.-es idővel vezeti le az első kört. 500 m.-ig a 

helyzet nem változik, ekkor Tavernari meg- 
I nyitja a finist és csakhamar 6 m. előnyre tesz 
I szert. Barsi utána ered, az előnyből a célegye- 
| nesben 3 m.-t ledolgoz, de ekkor dr. Peltzer

hosszú kiadós lépésekkel Barsi mellé nyomul és 
a cél elölt két méterrel beéri és fél m.-el le
győzi. Tavernari 3 m.-el első!

Sulydobás. (Államdíj).
1. Darányi József (MAC) 14.56 m.
2. Bácsalmási (BEAC) 13.32 m. 

„JjJgriJMAC) 13.04 m.
A sáros dobókör és a hűvös idő kellemetlenül 

befolyásolta a versenyzőket, akik mélyen for
májuk alatt dobtak. Darányi és Egri utolsó do
básukkal érték el legjobb eredményüket. Da
rányi dobásai: 13.72, 14.41, 14.45, 14.56.

Hármasugrás.
1. Luigi Facelli (Moderna) 13.67 m.
2. Bottlik (BEAC) 13.18 m.
3. Jeney (LASE) 12.74 m.
A beugrott Facelli csak kettőt ugrott, de itt 

is Ízelítőt adott sokoldalúságából, eredményét 
meglepő könnyen érte el.

110 m. gátfutás. (Szokoly vándordíj).
1. Luigi Facelli (Moderna) 15.6 mp.

2. Boross (KEAC) 15.9 mp.
3. Kollmann (SzSE) 16.6 mp.
Két előfutam után lövésre Püspöki startol 

legjobban és az ötödik gátig vezet, de közben 
három gátat dönt és amikor innen Facelli el
húz — feladja a versenyt. Facelli az utolsó 
30 méteren szenzációsan ment és fölényesen 
győzött 3 méterrel a kitünően futó Boross előtt.
220 yardos siklatás (József kir. herceg dija)

/. Raggambi István (BBTE) 22.1 mp. Országot 
rekord!

2. Pajzs (BEAC) 22.8 mp.
3. Odri (BBTE) 23 mp.
Raggambi rekordra ment és ez fölényesen si

került is, bár 150 m.-nél volt egy pillanat, ami
kor visszaesett. Az itt szenvedett hátrányt azon
ban gyönyörű finisével teljesen behozta és 
ezzel dr. Szerelemhegyi Erwin 14 év óta állás
rekordját megjavította. Pajzs 5.-el második és 
ezért idejét nagyon elmérték, éppen úgy Odriét 
is. Sugár- a tetőben nem indult.

5000 m. síkfutás-
1. Szerb Elek (MAC) 16 p. 32 mp.
2. Piros (KEAC) 16 p. 32.2 mp.
3. Hevele (SAC) 16 p. 35.6 mp.
A felázott pályán és az ekkor hidegre for

dult idő miatt a futók nem tették meg magukat. 
Előbb Majorosi, majd Hevele. vezették a me
zőnyt, az utolsó körben ezek leszakadnak Piros 
Szerb mellé szegődik de hiába finisei a szegedi 
futó, Szerb biztosan veri vissza a támadását és 
1 m.-el győz.

DLszkosrvrtés.
t. Egri Kálmán (MAC) 40.65 m.
2. Darányi (MAC) 37.82 m.
8. Kaufmann ‘(MTK) 37.40.
Irreális verseny! A csúszós diszkosz nem na

gyon engedelmeskedik a dobóknak é» megtör
tént, hogy Hahn kiesett a döntőből. Egri utolsó 
előtti dobásával biztosítja be győzelmét.

Gerelyvetés.
1. Szepes Béla (MAC) 60.19 m.

2. T. Szabó (MAC) 57.80 m.
3. Gyurkó (FTC) 53.15 ni.
Hiába takarták le a dobóhelyet szőnyegekkel^ 

a versenyzők valósággal dagasztották a sarat. 
Szepes szőnyegről dobott és második dobásával 
érte el aránylag kitűnő eredményét. Meglepetést 
keltett T. Szabó jó szereplése is.

1500 m. síkfutás.
1. dr. Ottó Peltzer (SC Preussen) 4 p. 04-3

Értesítem régi kedves vevőimet, hogy az országszerte jó hírnévnek örvendő
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Tulipán Gyermek Otthon, Darvas 
név alatt ismert leány-, flu- és bakfisgyermekruha osztályomat 

uj szakma bevezetése miatt véglegesen feloszlatom
Az összes raktáron levő gyermekruházati cikkeket

MÍG A KÉSZLET TART
példátlanul olcsón árusítom el.

Tulipán Gyermek Otthon, oaruas
iu„ opponyi-tor a.

Gardi.nl
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A reggeli felkelés 
szabja meg nz ember egész napi 
munkájának az irányát. Aki jóked
vűen, frissen ébred és testének 
megadja a kellő cgészségápolásf, 
az jó munkát fog végezni. Egy fél 
pohár vizbe csepegtetett % ka
nálnyi valódi

Dianasúsborszesz 
reggelenként kitűnő üdítő és fer
tőtlenítő szájvizet ad. öblögesse ez
zel száját és torkát s akkor soha
sem lesz rossz szájize, vagy kelle
metlen szájszaga; megelőzi fogai
nak korai romlását és hatásosan 
védekezik a fertőző torokgyulladá
sok ellen. A fogak tisztítására ele
gendő, ha fogkeféjét sósborszeszes 
vizbe mártja és a fogait ezzel be
dörzsöli.

Petschauer-bankett 
a Hungária-szállóban

A Nemzeti Vívó Club tegnap este bankettet 
rendezett Petschauer Attila, az olimpiászon 
óriási sikerrel szerepelt kitűnő fiatal vivóbajnok 
tiszteletére

A banketten előkelő közönség jelent meg. A 
bankett elölt Kálmán Henrik, a NVC társelnöke, 
az Angol Magyar Bank vezérigazgatója átnyúj
totta Petschauernck egyéni ajándékát, egy re
mekbe készült gyűrűt, majd a klub hatalmas, 
aranyozott plakettjét adták át neki. A banket
ten Ugrón Gábor, a NVC elnöke üdvözölte elő
ször Petschauer Attilát, majd Kálmán Henrik 
mondott nagystílű beszédet. Kálmán Henrik 
izzó magyarságtól fűtött beszédében hangsú
lyozta, hogy a magyar jövő megteremtésére 
olyan karokra van szükség, mint Petschauer 
Attiláé. Tapasztalatai alapján beszélt arról, 
hogy

milyen nagy hatást keltett külföldön Pe
tschauer kitűnő szereplése.

Elmondotta, hogv legutóbb ecv hatvanesz
tendős öreg hollandi bankárral került össze, 
aki a legnagyobb elragadtatás hangján be
szélt Petschauer Attiláról, mint aki eevik 
legkitűnőbb szereplőié volt az olimpiádnak 
és akinek

nagv része van abban, hoffv a külföld 
figyelme Magyarország felé terelődik. 

Ezután Kovács Gvörgv dr.. maid a Labda
rugó Szövetség nevében Földessu János dr.. 
az öreg vívók nevében pedig Kánitz Géza 
üdvözölték Petschauert. aki meehatottan 
köszönte meg az ünneplést. Nagv derültsé
gét keltett, mikor Mészáros Ervin, az ohm- 
piászi vivócsapatunk kapitánya száz darab 
névieauet nvuitott át neki a következő fel
irattal:

Petschauer Attila vllágbainokhelvcttes. 
Budapest/*

Utána az est legkedvesebb és derűsebb ner
ced következtek: Santelli Italo. a kitűnő vi- 
vómester. a mesterek nevében köszöntötte 
ismert dialektusában Petschauert. aki a íe- 
lenlévők legnagyobb derültsége közepette 
ugyancsak Sonfe//i-dialektusban válaszolt a 
mesternek. , ,

Ezután még több felköszontö hangzott el. 
Utolsónak Petschauer Attila mondott beszé
det és és vitéz Terstuánszku Ödönre ürítette 
poharát. 

Capablanka vezet a Siesta 
szanatórium nemzetközi 

sakkversenyén
A svábhegyi Siesta szanatóriumban ren

dezett nemzetközi sakkverseny vasárnapi 
harmadik fordulója iránt rendkívül nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. Óriási tömeg 
gyűlt össze, hogy a kiváló mesterek játéká
ban gyönyörködjék. Természetesen a 
legnagyobb érdeklődés most ts a torna 
__ primadonnájának, Capablanca volt vi
lágbajnoknak partija iránt nyilvánult meg.

Capablanca ma Marshallal küzdött. A ki
váncsiak izgalmas meccsre számítottak és 
legtöbben Capablanca-gy őzeimet jósoltak, 
de várakozásaikban minden tekintetben 
csalódtak. A mérkőzés egyáltalán nem volt 
izgalmas, teoretikus, elnyújtott küzdelem 
volt, melyet 40 lépés után

remire adtak.
Capablancának láthatóan nem konveniál 
túlságosan a sok remiparti, de igy is bízik 
abban, hogy első lesz.

A legizgalmasabb partija a mai napnak 
a Havasy—Kmoch-parti volt. r~"'y "ZV 
egy fázisában rendkívül éles 
úgy. hogy hol Havasy, hol --

lényben. Késő eset ért véget az ádáz tusi 
és

ennek is remi lett a vége.
Kemény küzdelem volt a Bállá—Steiner 

parti is, amely ötven lépés után függőben 
maradt. Az állás olyan, hogy nehéz eldön
teni, ki nyeri meg a partit. Általában az 
a vélemény, hogy Steiner valamivel jobban 
áll.

A Stoner—Spielmann vezérgyalog meg- 
nyitásu parti is harminc lépés után remivel 
végződött. A Vajda—Merényi vezércsel- 
megnyitásu játszma függőben maradt. Vaj
dának némi előnye van és valószínű, hogy 
nyerni fog.

Ma tehát általában a remik napja volt, 
és győztesen egy játékos sem kelt fel a tábla 
mellől.

A mesterek állása a mai nap után a kö
vetkező: Capablanca 2, Balta l*/j  (1 függő), 
Marscháll 1%, Stoner 1 (1), Kmoch, Spiel
mann 1, dr. Vajda, Steiner Endre, HavasyZlUl UUJIUUn HIÚ,,,. A, —• • • --- , ---------- ------ ■ -- „

. amely egy- */«  (1). Merényi (3 függő parti).
éles irányt vett.i Hétfőn a függőben levő partikat bonyo- 

hol Kmoch volt fö-llitják le.

2. Luigi Becceli (Milano) 4 p. 04.8 mp.
3. Belloni (MAC) 4 p. 24.2 mp.
Becccli vezeti az első kört 62 mp-el Peltzer 

lelőtt, nyomában Gyulay. A helyzet 800-nál 
— 2 p. 07 mp.-sen változik, Gyulay a ver
senyt feladja. 1200 m-nél Becceli erősít és mint
egy 5 m. előnyre lesz szert, de ezt Peltzer a for
dulóban behozza. Az egyenesben a szívós kis 
olasz erősít és ugylátszik Peltzer nem képes át
venni az iramot, de 50 m.-el a cél előtt jól 
ismert tipikus hosszú lépésekkel befogja, majd 
lassan elhagyja a kétségbesetten erőlködő 
Becccli és másfél m-el győz. Becceli ideje sem- 
micsctre sem lehetett rosszabb 4 p. 04.5 mp.-nél.

200+400-1-8004-1500 m. staféta.
1. MAC (Pintér, Buday, Bejczy, Szerb) 8 p.

07.8 mp. . . i.:,.í ' - i.,.:
2. MTE 8 p. 24.2 mp.
Két csapat indult és s közönség jól mulatott 

a staféta első tagjain, akik bot nélkül startoltak 
és csak 150 m. lefutása után a közönség figyel
meztetésére vették ezt észre, amikor is újra 
startoltak. A MAC elejétől végig biztosan veze
tett és tetszés szerint 80 m.-el győzött.

Vasárnapi sporthírek
X A Bástya legyőzte a volt országos ama- 

tőrbajnokot. Szegedről jelentik: Kényelmes és 
unott játékban győzte le 4:2 (2:1) arányban a 
szegedi csapat a volt amatőrbajnokot, a BSE-t. 
'A Bástya lebecsülve ellenfelét nagy biztonság
gal kezdte a játékot, igen szép akciókkal köze
lítette meg a budapesti amntőrök kapuját, 
azonban a csatárok tartózkodtak a góllövéstől. 
A BSE a 15. pereljen vezetett először támadást. 
Miles jobbszélsö ofT-sidebő) megugrott és s&rkos 
góllal szerezte meg a budapesti amatőrök ve- 
zelőgólját. A 40. percben egyenlített csak a 
Bástya kényelmes játék után, amikor Schwarz 
védhetctlen gólt lőtt. Az utolsó percekben a 
Bástya vitás góllal a vezetést is megszerezte. A 
biró ugyanis egy kivédett labdáról azt hitte, 
hogy túljutott a gólvonalon. A második félidő 
első részében igen frissen és hevesen ostromol
tuk az amatőrök n Bástya kapuját, melynek 
eredményeképpen ki is egyenlítettek a 13. perc
ben. A Bástya tovább folytatta teljesen unott 
játékát és a 23. percben Fröhlich megszerezte a 
vezctőgóll. Ekkor szerencsétlen baleset történt, 
amennyiben az egyedül leszaladó Solti biztos 
gólhelyzetben volt, de a kirohanó budapesti ka
pus vakmerőén a lábára vetette magát, n labdái 
megszerezte, azonban vérző arccal terült el a 
■pályán, úgyhogy Baslyoránszkyt cl kellett szál
lítani a pályáról és vissza sem térhetett. A tiz 
emberrel játszó amatőrök lelkesen küzdöttek, a 
35. percben azonban Varga megszerezte a sze
gediek negyedik gólját.

X A Postások háziversenye. A Postás Sport 
Egylet rendezésében n Bérsi-uton lefolyt 100 
km-es országúti kerékpárversenyén 117 induló 
közül nagy küzdelem után Szekeres Béla (Pos
tás) futott be elsőnek a célba 3 ó. 31 p. 12 mp-es 
idővel 2. Wittner (KK) 3 ó. 32 p. 54 mp 3. 
Vida (Turul KK) 3 ó. 37 p. 02 mp. — Az 50 
km-es Kezdők versenye mezőnyében 86 ver- 
aenyző indult. 1. Stcingrubcr (MTK) 1 ó. 44 p. 
50 mp. 2. Kiss (Turul KK) 1 ó. 44 p. 54 m. 3. 
Garay (Postás) 1 6 .44 p. 55 mp. — A szeniorok 
100 km-es versenyében \. Papp (FTC) 4 ó. 09 
i> 46 mp. (cycllng owcr).

X Elmaradt a BSE vasárnapi kerékpáros és 
motorveravnje, mert a Millenáris-pálya a 
nagy esőzés folytán alkalmatlan volt a ver
seny lebonyolítására.

LÖSPORT
Budapesti versenyek

Jégvihar nyerte a Totalizatőr 
hendikepet

Szakadó esőben, kis közönség elölt folytak le 
a vasárnapi lovaregyleli versenyek. A nap fő
számát, A ToMizatőr hendikepet a startfavoril 
Jégvihar starttól a célig vezetve könnyen nyerte 
a célegyenesen végig ostorozott Blondella és 
Felperes előtt. A Köbángal-dij indítása a me
zőny nyugtalankodása miatt félóránál többet 
késett s végül is rosszul sikerült, különösen az 
esélyes Krinolin került el reménytelenül a gép 
alól. Poéta a mély talajon nem birl megszökni 
s hamarosan átadta a vezetést Miette nek, amely 
biztosan védte ki Campana és Ki tudja vehe
mens támadását. A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. futam: 1. Fogócska (pari) Balog. 2. Pajkos 
(2%) Péter, 3. Annabál (3) Csuta. F. tn.: Ho
zomány (33) Báli, Futár (6) Kaszián, Tini (5) 
Hujber, Duhaj (6) Lynch, Komintern (25) Ka
szián M. Fejhosszal nyerve, két és félhosszal 
harmadik. 10:21, 10, 11, 11. — II- futam: 1. 
Miette (4) Gulyás, 2. Campana (10) Blaskovics, 
3. Ki tudja (6) Csuta. F. m.: Poéta (2) Esch, 
Krinolin (2%) Szekeres, Gömör (6) Tuss, Cin- 
cominas (2%) Gutái, ölnegyedhosszal nyerve, 
fejhosszal harmadik. 10: 64, 23, 39, 39. — III. 
futam: 1. Jégvihar (1*/*)  Szente, 2. Blondella (3) 
Csuta, 3. Felperes (5) Gulyás. F. m.: Boriska 
(4) Szües, Infemo (3) Kaszián, Mimóza (2) Ba
log. ölnegyedhosszal nyerve, három hosszal 
harmadik. 10: 26, 17, 17. — IV. futam: l.öreg 
Toncsi (6) Csuta, 2. Szamovár (12) Szües, 3. 
Pilgrim King (6) Kaszián. F. m.: Sisakos (8) 
Blazsek, Hunnia (16) Stircula, Birdie (4) 'Gu
tái, Kallisto (3) Gulyás, Szegénylegény (3) Ba
log, Nuni (4) Tuss, Volumnia (16) Bözödi, Ej
nye (12) Józsa, Mirabelle (12) Szenté, Trikoloré 
(6) Péter. Fejhosszal nyerve, fejhosszal harma
dik. 10: 172, 52, 126, 38. — V. futam: 1. Sza
mos (l‘/t) Péter, 2. Midas (20) Tuss, 3. O. M. 
(l‘Á) Gutái F. m.: Mac Donald (10) Blazsek, 
Emeletes tői (10) Bözödi, Bona Bea (5) Fodor, 
Hurry Hope (6) Csuta. Koma (4) Balog. Fej
hosszal nyerve, négy hosszal harmadik. 10: 24, 
15, 37, 16. — VI. futam: 1. Kardos (3) Gutái, 2. 
Hogy volt (5) Balog, 3. Rádió (10) Kaszián M. 
F. m.: Tabuin (2%) Szente, Nesze (2) Blazsek, 
Cipou (10) Stenzl (5) Kaszián. Hat hosszal 
nyerve, fejhosszal harmadik. 10: 49, 19, 16, 42.

Bécsi versenyek
Az Eszterházy-emlékverseny a magyar színe

ket képviselő nagy favorit Alinari verségével 
végződött. Győzött Corvus, a Ro(«chí/d-istálló 
kitűnő kétévese. A részletes eredmény a kö
vetkező:

I. futam: 1. Sáfár (•/*>}  Szilágyi, 2. Nur für 
mich (pari) Schcjbál. — II. futom: 1. Histrio 
(*/w)  Szabó L. 11., 2. Kismet (16) Rojik, 3. Ári
áim (12) Stiglitz. F. m.: 3 ló. — III. futam: 1. 
Hop Toy (pari) Stiglitz, 2. Kinoprinz (2) Tóth. 
F. m.: 3 ló. — IV. futam 1. Corvus (2’/i) Szabó 
L. II., 2. Alinari (’/to) Schcjbál, 3. Auf zum 
Rundén (4) Eperjcssy. F. m.: Aranyvár, Har- 
monie. — V. futam: 1. Sirlus (1%) Reevs C., 
2 Fürié (5) Szabó L. II., 3. Naughty Girl (25) 
Sokol. F. m.: 8 ló. — VI. futam: 1. Wildgraf II. 
(l’/i) Wcisz. 2. Wilheltninc (3) BAnóltv. F. m.: 
2 ló. - VII. futam 1. Sidney (8) Rajesik, 2. 
Arnus (2*/t)  Schejbál. 3. Elisa (12) Wecker- 
mann F. m.: 6 ló.

Á kereskedelemügyi miniszternek az autó- 
laxi-kérdéssel kapcsolatban néhány nappal 
ezelőtt napvilágra került rendelkezése — 
mely szerint a kiosztásra kerülő rendszámok 
tulajdonosai kizárólag magyar kocsikat ve
hetnek igénybe — érthető megdöbbenést 
keltett a külföldi autómárkák budapesti ve- 
zérképvíselöi körében. A rendelet nyilvános- 
ságrajutása után az érdekelt felek termésre- 
tesen azonnal

érdekszövetségbe tömörülve 
megtették a szükséges lépéseket, hogy a ke
reskedelmi minisztert rábírják eredeti állás
pontjának megváltoztatására. Szerintük az 
országra nézve semmiesetre sem előnyös a 
rendelkezés jelenlegi formája.

Nem előnyös egyrészt azért, mert
a 280 autótaxi-rendsíám tulajdonba

ilyenformán csak hosszú idő múlva jut
hat hazai kocsihoz,

másrészt pedig a kincstár elesik a külföldről 
behozott kocsik után járó jelentős adótól.

Bár kétségtelen, hogy a magyar autóipar 
már ezideig is szép eredményt ért el, de a 
rendszámtulajdonosoknak kiadott az a ren
delkezés, mely szerint kizárólag hazai kocsi
kat állíthatnak bérautófuvarozásra, távolról 
sem áll egyenlő arányban azzal a veszteség
gel, ami a külkereskedelmünk mérlegében 
előáll. Értesülésünk szerint a tárgyalások 
olyan eredményekkel kecsegtetnek, ame
lyekkel a külföldi autómárkák képviselői Mi. 
megelégednek és sikerülni fog egy olyan 
aranyközéputat találni, amely lehetővé teszi, 
hogy a külföldi világhírű autómárkákat is á 
budapesti bérfuvarozás sorába állítsák.

IV., Kossuth Lajos-u. 6.

RENAULT 
5/10 és 10/15 tonnás 

vontató-traktorai 
páratlanul gazdaságos 
üzemmel nyújtják a 

teljesítőképesség 
maximumát 

Helman, Budapest, V., Vftrösma rty-tér 3

)( Kitünően Indult, sok bajjal fejeződött 
be nz osztrák autósok magyarországi látoga
tása. Az osztrák automobilisták szombaton 
délután közel száz autón és motoron érkez
tek Budapestre. Vasárnap reggel a millé- 
niumi einlékmütöltöl indultak el a székes
fehérvári országút felé, hogy Balatonfürcden 
át, Sopron érintésével térjenek vissza Bécsbe. 
Az útvonal — sajnos — a magyar útépítési 
viszonyokat annyira jellemző gyalázatos 
alapozású és mégrosszabb felületű utakon 
volt, amelyek az esőzés következtében telje
sen járhatatlanokká váltak. A Hétfői Napló 
munkatársa Budapestről elkísérte az osztrák 
vendégeket Balatonfüredig. Lesújtó látvány 
tárult elénk. Az osztrákok a legnagyobb 
megdöbbenéssel tapasztalták a magyar utak 
veget nem érő akadályait, bukkanóit, csú
szós és elképzelhetetlenül rossz állapotban 
lévő felületét. Számos bukás történt. Több 
autó az árokba fordult és szerencse, hogy az 
akcidensek súlyosabb következményekkel 
nem jártak. Ezen előzmények után Balaton 
füredié érkezve, az osztrák versenyzők to
vábbi kellemetlenségekre elkészülve gondol
nak a még hátralévő útra amelyet hétfőn 
szándékoznak absol válni

Szép őszi napokon a 
túrák legkellemesebbek

motorKerfiKparon

) ( A Hudson-gyár Hudson-Esscx és Super- 
Slx automobiljain oly széles pneumatik van 
alkalmazva, amely 2300 kg és még szélesebb 
típusok hordozására is alkalmas. Az Essex- 
Super-Six kocsik pneumatikjaikban 13.6 kg le
vegőt, o Hudson-Supcr-Six pneumatikjaikban 
pedig 17 kg levegőnyomást használnak. Kocsi-1 
vásárlásnál a pneumalikok kellő méretezése 
általában fontos kérdés, továbbá azt som sza- 
had szem elöl téveszteni, hogy a pneumatikok 
helyes nyomás alatt álljanak, mert a merész 
kanyarulatokat, hirtelen megállásokat, csuszád 
sokat csak igy lehet elkerülni és ezáltal a gm 
minál a maximális élcltartamot_elérnL_______

Egy Egyesült Államokbeli ember feltalálta a 

VAPOR 
benzinlDgyaszlás-iiieolskarilót

W. Critehlow, 1578 C-tilea Wheatonban. Illinois. 1

Az Egyesült Államokban szabadalmazta az uj benzin- 
megtakarító folyadékot. amely mindenféle autó és motor 
részére alkalmas és amely minden eddigi szert felnimül. 
Ford 75 mérföldet tett-meg egy galonnal. A Vapor min
den egyes alkalmazása csodálatos eredménnyel járt. 
Nagy mértékben megtakarítja a petróleumot (benzint) 
és automatikusan koromtalanitja a motort. Felajánlja 
a találmány bevezetését. Szüksége van továbbá Ogynö- 
kftkre és elárusítókra, kik 375 dollártól 1250 dollárig 
kereshetnek havonta. írjanak neki még ma. A levelek 
angolul Írandók. C.inic: ÁV. Critehlow 1578. C-utca, Illi
nois, EgyestUl Államok

h szerkesztésért és kiadósért (cici: 
Dr. ELEK HUGÓ.

Kiadja:
..A Hétfői Lapok" Vlságvállalaf.
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