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Borzalmas vasúti katasztrófa: 
tizenkét halott és ötven sebesülti
Köln mellett kisiklott a kilencuen kilométeres sebességgel robogó 
Páris-uarsói express uonat — Ilyolc méteres mélységbe zuhant és 
egymásba fúródott hét oagon — Hz utasok bennszorultak a felborult 

vagonokban és még késő éiszaha sem sikerült kimenteni őket
H mozdonyuezefő vigyázatlansága okozta a katasztrófát

Köln, augusztus 25.
Vasárnap reggel 8 óra 4 perckor a páris— 

varsói gyorsvonat, amely egy mozdonyból és 
hét kocsiból, közöttük három külföldiből 
állt,

a Düren melletti Buir állomás bejáratá
nál kisiklott.

A szerencsétlenül járt D 23 jelzésű gyors
vonat, amely Páris és Varsó között bonyo
lítja le a forgalmat, a menetrend szerinti 
időben indult el Pártsből Varsó felé. A vo
nat zsúfolásig megtelt, minden egyes helyet 
elfoglaltak az utasok, akik

csaknem teljes számban külföldiek, fő
ként franciák és lengyelek.

Nemcsak az ülőhelyeket, de az összes 
hálófülkéket is lefoglalták. A kritikus helyet 
megelőző állomástól kezdve síncsere-mun
kálatok folynak és a forgalmat mellékvágá
nyon bonyolítják le. Az utolsó állomáson, 
Dürenben, a forgalmi tisztviselő Írásbeli 
utasítást adott át a D 23 jelzésű gyorsvonat 
mozdonyvezetőjének, amelyben figyelmeztet
ték őt a vonalon folyó síncsere-munkála
tokra és utasította, hogy mivel olyan mel
lékvágányon kell haladnia, ahol rendes kö
rülmények között csak személy- és teher
vonatok szoktak közlekedni,

■ minimálisra csökkentse a gyorsvonat 
menetsebességét.

A vezető átvette az Írásbeli utasítást és 
mint megállapították, ennek értelmében 
megfelelő mértékben csökkentett gyorsa
sággal indult el az állomásról. Alig ért ki 
azonban a nyílt pályára, a szemtanuk vallo
mása szerint

az utasítás ellenére fokozta a sebességet 
és kilencven kilométeres gyorsasággal 
vezette a gyorsvonatot, holott legfeljebb 
negyven kilométeres sebességgel halad

hatott volna.
A szemtanuk vallomásából tehát kiderül, 

hogy minden valószínűség szerint az okozta 
a szerencsétlenséget, hojpr a lokomotív ve
zetője megszegte az utasítást. Buir állomás 
bejáratától mintegy ötszáz méternyire kö
vetkezett be a szerencsétlenség. A közelben 
szolgálatot teljesítő vasutasok csak annyit 
láttak, hogy mikor a gyorsvonat az állomási 
bejáró kanyarulatához érkezett,

a teljes sebességgel robogó vonat moz
donyáról egy kormos, fekete alak ug
róit le és széles lendülettel a töltés szé

lére vetette magát.
Ez az ember, mint utólag kiderült, a moz
dony fűtője volt, aki ugylátszik a kanya
rulatnál

észrevette, hogy szerencsétlenség van ké
szülőben, leugrott és csodálatos módon 

csak könnyebben sebesült meg.
A következő pillanatban azután bekövetke
zett a katasztrófa. A kilencven kilométeres 
sebességgel robogó gyorsvonat kiugrott a 
sínből és magával rántotta a hét személy
vágón!, valamint a hozzájuk kapcsolt cso
magkocsit, postakocsit és hálókocsit.

A pusztulás borzalmas volt.
A postakocsi és a csomagkocsi lezuhan

lak a nyolcméter magas töltésről, egymásra 
zuhanlak és a két kocsi a szó szoros értel
mében egymásba fúródott. A mozdony 

megrongálódott, a mögéje kapcsolt második 
osztályú vágón pedig teljesen összezúzódott. 
A következő vagónok szintén megrongálód
tak, a hálókocsi pedig keresztben állott a sí
neken.

Borzalmas jajveszékelés és segélykiálto
zás verte fel a környéket.

Buir állomásról, Dürenből, Aachenből és 
Kölnből percek alatt segélyvonalok érkeztek 
és az aacheni és kölni mentők teljes készült
séggel autókon robogtak a szerencsétlenség 
helyére. Hatvan vasúti tisztviselő, egész sereg 
vasutas és pályamunkás ,száz mentő, vala
mint a környék lakossága gyűlt össze a ka
tasztrófa helyén, amely a szörnyű pusztulás 
és megfoghatatlan zűrzavar képét mutatja.

A gyorsvonat kocsijainak ajtói csukva 
voltak és az utasok hennszorultak a fel

borult vagonok belsejében.
Azok, akik épségben maradtak, bezúzták a 
vagonok ablakait és az üvegcserepektől

Schober, bécsi rendőrfőnök kijelentette, 
hogy a kormány megakadályoz minden 

puccskísérletet
nyugodt vasárnapja uolt Ausztriának - Dr. Steidle cátoloiia a.,kardcsőrlető“nyilatkozatot

Bécs, augusztus 25.
Az egyik ismert Heimwehr-vezérnek a la

pokban megjelent innsbrucki nyilatkozatá
val kapcsolatban a Reichspost megjegyzi, 
hogy

az intervju nem dr. Steidletől származik 

és hogy ez csak egy innsbrucki lapból érte
sült a nyilatkozatról.

, Graz, augusztus 25.
A tartományi kormány közli: A Graz mel

letti Gratkorn község szociáldemokrata he
lyi szervezete ma emlékünnepet tartott 
zászlóavatással, amelyet tegnap este fáklyás
menet előzött meg. Az emlékünnepen a szo
ciáldemokrata pártnak számos szónoka be
szélt. Délután több sportünnepély és népün
nepély volt Gratkornban, s ezekkel eredeti
leg egybe kellett volna esnie a helybeli 
Heimatschutz tervezett nagygyűlésének.

Ezt a gyűlést azonban a Heimatschutz a 
tartományi főnök kezdeményezésére elha
lasztotta. A szociáldemokrata ünnepély

a legnagyobb nyugalomban folyt le 

és a készenlétben álló csendőrségnek nem 
volt oka közbelépni.

Leobenben az ottani fémmunkásszövetség 
ma népünnepélyt rendezett s ezzel kapcso
latban az* a híresztelés terjedt el, hogy az 
ünnepélyre a Heimatschutz is elküldi tag
jait. A hatóságok azonban itt is érintkezésbe 
léptek a Ileimatschulz-cal és megkapták a 
vezetőség Ígéretét, hogv a tagok nem látogat
nak el a népünnepélyre. Az ünnepély itt is 
zavartalan volt és a biztonsági intézkedések 

égrehajtására nem került , sor, 

összevagdalva, másztak ki a kocsik belsejé
ből. A mozdony mögé kapcsolt II. osztályú 
vagon azonban olyan helyzetben fekszik, 
hogy az utasok nem tudnak kimászni belőle. 
Hasonló a helyzet a hálókocsinál és még né
hány vagonnál is. A segitővonatok legény
sége természetesen elsősorban azon igyeke
zet, hogy a kocsikba szorult utasokat kisza
badítsa szorongatott helyzetükből. Egymás
után emelték ki az utasokat, sokat azonban 
már csak holtán tudtak kiemelni a kocsik 
belsejéből.

Harminc sulyos és huszonöt könnyeb
ben sebesült utast részesítettek első se

gítségben a mentők.
A felborult és összezúzott kocsikból egymás
után kerültek elő a holttestek. Alig egy óra 
leforgása alatt.

tizenkét halottat számoltak össze.
A holttesteket sorba egymás mellé fektet
ték a töltésen és lepedőkkel takarták le

Fohnsdorfban a bajtársi szövetséghez tar
tozó egyesületek zászlószentelő ünnepélyt 
rendeztek, amelynek során az ottani baj
társi szövetség öreg‘tagjait kitüntették. Ezen 
az ünnepségen megjelent Rintelen tarto
mányi főnök is. Rendzavarás itt sem történt.

Bécs, augusztus 25.
Dr. Schobcr rendőrfőnök, volt szövet

ségi kancellár, az ausztriai puccsveszedc- 
lemre vonatkozó híresztelésekkel kapcso
latban a holnapi Sonn- und Montagzeitung-

Két halottja és több sulyos 
sebesültje van a vasárnapi 
jeruzsálemi zavargásnak

London, augusztus 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának távirata.) 

A Jeruzsálemből érkező jelentések szerint a 
helyzet ott mindinkább clmérgesedett. A za
vargások arabok és zsidók között toéább- 
folynak és

vasárnap reggel újabb véres kirobbaná
sokra vezettek.

Az arabok megtámadlak egy zsidó külvárost 
és ennek sorún utcai harc keletkezett. Az 
utcai harcol csak az angol rendőrök tudták 
megszüntetni. akik

hat gépfegyverrel vonultak a veszélyez
tetett városrészbe. A mai utcai harrnnk 
két balolt és hét súlyos sebesült áldo- 

őket. A halottak végleges számát azonban 
még a késő esti órákig sem sikerüli ponto
san megállapítani, mert

nem lehet tudni, hogy mennyi halott 
és sebesült fekszik még a felborult, le

zárt vagonokban.
Kölnből és Aachenből heggesztő készüléke
ket hoztak, amelyeket üzembe állítottak és 
ezekkel a készülékekkel olvasztják az aj
tók vasalkatrészeit, hogy kiszabadítsák a 
bonrekedt utasokat. Azoknál a kocsiknál, 
amelyeknél nem tudnak hozzáférni az 
ajtóhoz,

felszakitják a vagonok tetejét és ig.v 
emelik ki a halottakat és sebesülteket.

A francia utasok között voltak egy párizsi 
uszóegyesület tagjai is, akik berlini és 
varsói versenyekre utaztak. Az egyik úszó
bajnoknak összezuzódott a lába, a többi
nek azonban az ijedtségen kívül egyéb baja 
nem történt.

ban a következő nyilatkozatot teszi közzé:
— Nem ismerem félre a helyzet komolysá

gát, de elhibázott dolognak tartom, ha valaki 
a sankt-lorenzeni eseményekből polgárhábo
rúra következtet. Sankt-Lorenzenben a ható
ságok előrelátása hiányzott, máskülönben 
sohasem kerülhetett volna sor ilyen sajná- 
latraméltó eseményekre.

A kormány elég erős, hogy n rettegett 
eseményeket gyökerestől megakadá

lyozza.

zata van.
Az angol kormányzóság intézkedésére, ma 
reggel Ja ff a kikötőjébe két angol csatahajó 
érkezett, azonkívül a város fölött állandóan 
angol bombavelő repülőgépek keringenek. 
Mac Donald miniszterelnök visszaérkezés© 
után azonnal sürgős megbeszélésre ül össze 
az admirálitát első lordjával és a külügy
miniszterrel az elmérgesedett jeruzsáleumi 
helyzet békés megoldására vonatkozóan. A 
jeruzsáleumi jelentések szerint

az eddigi harcok során a zsidók száz 
halottat,

az arabok pedig még ezt a számot is jóval 
meghaladó mennyiségű áldozatot veszítettek*
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Zita királyné Ha vadászat ttözüeniEgy kisfiú elgázolásánál tévedésből inzul
falták az orvost, aki első segélyt nyújtott

Bilbao, augusztus 23 
délután Félix királyi herceg, Zita királyné negyedik fia vadászat közbenTegnap < . . ... _____ _______ ______ ___  __ ____ ____

súlyosan megacbcsltette Aréna <lc Lorgewsle grófot. A sebesültet, akinek állapota 
aulyoa, a Mn-sehaatianl klinikám szállították.

Bethlen miniszter elnök 
az elmúlt héten külföldön fárt

A miniszterelnök — hir szerint — csak október 
elején tér vissza Budapestre

Megrendítő szerencsétlenség történt vasár
nap délután a Váci-uton. A Váci-ut 45. sz. 
ház előtt nagy sebességgel haladt el a Bp. 
81—533. számú motorkerékpár és ugyan
akkor egy kisfiú akart áthaladni az úttesten. 
.1 vezető nem tudta kikerülni az úttesten át
haladó kisfiút.

A szerencsétlen gyermek a kocsi ke
rekei alá került és véresen, eszméletle

nül terült el a földön.
Az elgázolás színhelyén percek alatt óriási 
tömeg verődött össze. A tömegben akadt egy 
orvos: dr. Gcbhardt József, aki addig is, 
amig a mentők megérkeztek, első segítség
ben részesilctte a kisfiút. Közben megjöttek 
a mentők, a gyermeket a Fehér Kereszt-

kórházba szállitották.
Mialatt a mentők az ötesztendős kisfiút; 

Hu pián Bélát a szerenc^t lenség színhelyén 
bekötözték,

egyik járókelő nekitáinadt Gebhardt 
doktornak és többször inzul tál la az or
vost, mert azt hitte, ö gázolta el a kis

fiút.
Az inzultusba a járókelők is beavatkoz

tak, az őrszemes rendőr csak nagynehezen 
tudott rendet teremteni és szétoszlatni a tö
meget.

Az elgázolás ügyében a rendőrség erélyes 
vizsgálatot indított, hogy megállapítsa meny
nyiben terheli felelősség a motorkerékpár 
vezetőjét, Sebestyén László 27 éves magán

Bethlen István gróf miniszterelnök inkei 
magányából kevés hir érkezik Budapestre. 
Julius elején, amikor a miniszterelnök inkc- 
pusztai gazdaságára utazott, ugy tervezte, 
hogv időnként [ellátogat Budapestre és sze
mélyesen érdeklődik az aktuális kormányzati 
ügyek iránt. Azóla nyolc bél lelt el, de

a miniszterelnök egyetlen egyszer sem 
volt n fővárosban.

Először most hallatott magáról, mikor szom
baton megnyitotta a kaposvári mezőgazda 
sági kiállítást és ebből nz alkalomból na
gyobb beszédet mondott A Hétfői Napló 
munkatársa most teljesen beavatott kor
mánypárti körökből ugy értesült, hogy

Bethlen István gróf miniszterelnök nyári

vakációját egy Ízben több napra megsza
kította, amennyiben az elmúlt héten kül

földön járt.
beavatottak messzebbmenő következtése-

Gyilkol, Dusztit az „egyse" Zalában
A
kel fűzlek a miniszterelnök külföldi útjához, 
amelyről azonban kiderül, hogy csak egy
szerű kirándulás' volt, — Velencébe.

A miniszterelnök hazaérkezéséről egyéb 
ként még semmi hir. A miniszterelnökségi 
palotában sem tudják, hogy a miniszterelnök 
mikor tér vissza inkei magányából. Nem le
hetetlen, hogy csak október közepe táján 
érkezik haza — közvetlenül a képviselőház 
őszi ülésezésének megnyitása előtt, hogy a 
Ház elnökével megállapítsa az első ülések 
napirendjét.

megdűhbento adatok a zaiamegyei Szopatnak községről, ahol a 
fiatal anyán a halaiba menekülnek a gyerek elöl

Csak ott vagyunk szívesen látott 
vendégek, ahol áldozni kell 

— panaszolta Baltazár püspök
Mlskolc, augusztus 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának jelentése.) 
'A református presbiterek országos értekezle
téi vasárnap tartották Diósgyőrben. A Tiszán 
inneni egyházkerület nevében Janka Károly 
volt országgyűlési képviselő mondott beszé
det elsőnek a diósgyőri munkáskuszinó 
nagytermében, ahol az értekezletet megtar
tották. Janka hangoztatta, hogy a színtiszta 
magyar egyházközségek találkozása ez azi 
értekezlet. Több felszólalás lilán Gyarmati/ 
Béla, a helyi egyház presbitere a református 
munkásról emlékezett meg. fialt hazár Dezső 
következett ezután, aki többek közöli a kö
vetkezőket mondotta:

— Elég nzomorii, hogy a magyar haza 
előnyeinek tárháza előttünk nincs két

szárnyára nyitva. Olt szívesen látott ven
dégek vagyunk, ahol áldozni kell, de 
ahol az elismerés anyagi és erkölcsi ki
mérésére kerül a sor, ott másokat szólí

tanak az első sorokba.

A püspök ezután arról beszélt, hogy senki 
sem róhatná fel bűnül, ha legalább a szel
lemi foglalkozások ágazatában,

a kinevezéseknél a kálvinista egyház 
megnyerné számarányát.

Szerénytelenek nem akarunk lenni — mon
dotta ezután a püspök — de nem leszünk ál
szeméremből az ügyefogyottság szemérmesei 
sem.

Számos felszólalás után a református pres
biteri értekezlet véget ért.

A földéhség, a magyar falunak ez a rettenetes 
betegsége, amely a Tisza-háton annyi áldozatot 
szedett, más formában és más körülmények kö
zött Zalamegyébcn is veszedelmesen pusztít. Za- 
lamcgyc egyik nagyközségében, Szepetneken 
nem a „fölösleges" öregeket teszik el láb alól, 
hanem itt az egyke után az egyse jött divatba 
és ez a divat einberáldozatokat követel.

Néhány nappal ezelőtt Kolonics György szé
péinek! jómódú gazda tizenkilenc éves felesége 
hirtelen meghalt. A fiatalasszony halála gyanús 
volt, mire a csendőrésg megindította a nyomo
zást. A vizsgálat során az a’ gyanú merült fel, 
hogy

tiltott műtétet hajtottak végre rajta.
Kiderült, hogy a halált megelőző napokban No
vák Lászlóné szülésznő járt Kolonics György la
kásán. Vállalóra fogták a szülésznőt, aki azután 
meglepő vallomást tett. Elmondotta, hogy' mikor 
Kolonicsné magához hivatta és egyedül maradt 
vele a betegszobában, elmondotta, hogy

tiltott műtétet hajtott végre önmagán.
A szülésznő megvizsgálta és megdöbbenve látta, 
hogy teljesen primitív módon végezte a műtétet, 
amelynek vér mérge zés lesz a következménye.
Nem tudóit segíteni rajta, ahhoz már nem volt’elöl.

idő, hogy orvosi hívjanak és a fiatalasszony né
hány óra múlva kiszenvedett.

A Hétfői Napló tudósítója beszélt
Hosszú László szepetnekl Jegyzővel, 

aki a következő megdöbbentő információt adta:
— Szepetneken és ugy tudom, más környező 

községekben is, egyáltalán nem ritka az olyan 
haláleset, mint a Kolonics Györgvné halála.

Évente két-három fiatal, nemritkán 17—18 
éves asszonyt kísérnek ki a temetőbe, 

akik valamennyien gyermekükkel együtt pusz
tulnak el. Legutóbb tavasszal fordult elő, hogy 
Vukics Ferenc jómódú földmives 18 éves fele
sége pár hónapi házasság után ugyanazzal a 
halállal halt meg, mint Kolonicsné. Egyes szc- 
pelneki fiatal anyák szinte

betegesen Irtóznak a gyermektől 
és a legvakmerőbb dolgoktól sem riadnak vissza, 
hogy a gyermekáldást elhárítsák maguktól.

A legtöbb esetben maguk a fiatalasszonyok 
okozzák végzetüket.

Az egyke elleni küzdelem idején ez a helyzet 
egy zalamegyei gazdag faluban, ahol a fiatal 
anyák a halálba menekülnek a gyermekáldás

Lényegesen egyszerűsítették a határon át 
való személyforgalmat

A magyar útleveleket nem bélyegzik le többé és a külföldiekét 
is csak a belépésnél látják el bélyegzővel

Százhárom tagfu küldöttség' megy 
ma Vass miniszterhez, 

hogy lakást kérjen egy kilakoltatott több
gyermekes házaspár részére

Ma, hétfőn délben százháromlngu küldött
ség vonul Vass József népjóléti miniszter elé, 
akitől szükséglakás kiutalását kérik cgy kila
koltatott hattagú család számára.

A Bnjzo-utca 41). számú bérházban kél hét 
tel ezelőtt kilakoltatták n ház egy második 
emeleti lakásának lakóit, cgy napszámos háza' 
párt s azok gyermekeit. A családfő ugyanis 
kereset hiányában, hónapok óla nem India 
fizetni nz esedékes lakbérössz.cget s a háztu
lajdonos végül is hatósági beavatkozást vett 
igénybe és két héttel ezelőtt kilakoltatta a 
többgyermekes napszámos házaspárt. A kila
koltatott csnlád azóta n hatalmas Bajza-ulcai 
bérház második udvarának lépcsőházában la
kik.

A ház. lakói, többnyire szegényebb munkás
emberek, megszánták hajlék-

nélküli családot s megkísérelték, hogy lakás
hoz. juttassák őket.

Kísérletük nem vezetett eredményre Vasár
nap a kilakoltatott házaspár egyik kisgyer
meke súlyosan megbetegedett s ekkor a ház 
lakói értekezletre gyűltek egvbe s elhatározták, 
hogy

hétfőn délben küldöttség utján felkeresik 
Vass József népjóléti minisztert, akitől 
kérni fogják, hogy utaljon ki azükség- 
lakáM n kilakoltatott szerencsétlen, több

gyermekes házaspár számára.
húz valamennyi lakásának egy-cgy lakójá-

ból álló küldöttség — számszerűit százhármán
— ma, hétfőn délben vonulnak a népjóléti 

kérelem előterjesztése cél-

»1

A belügyminiszter érdekes rendeletét bo
csátott ki, amellyel ismét lényeges könnyí
tést tett a határokon át való személyforga
lomban. Ezzel az intézkedésével a belügy
miniszter az idegenforgalom fejlesztése te
kintetében is nagy előnyökhöz juttatja a kö
zönséget. A most életbelépett rendelet szerint

a határokon többé nem bélyegeik le a 
magyar útleveleket, a külföldiekét pedig 
csak a belépésnél, ugyhogy az útlevél
vizsgálat ideje ezzel lényegesen megrö
vidül és az utasok Is sok fölösleges zak

latástól lesznek megkímélve. 
A rendelet többek között a következőket 
mondja:

— A magyar útleveleket — a külföldön 
kiállított útlevelek, továbbá a kivándorlók 
é.s visszavándorlók útleveleinek kivételével 

sem a kilépés, sem a belépés alkalmával 
nem kell lebélyegezni. Nem kell lebélyegezni 
a diplomata útleveleket sem, akár belföldön, nyert külföldieket is.

akár külföldön áliitották is ki azokat. A 
külföldi állampolgárok útleveleit csak az or
szágba való belépés alkalmával kell lebélye
gezni, a kilépés alkalmával nem. Az ellenőrző 
közegek csupán a személyazonosságot és az 
útlevél érvényességét tartoznak megvizs
gálni.

— Ezzel egyidejűleg azonban felhívom a 
határállomásokat, hogy azokat a belépő kül
földieket, akikről feltételezhető, hogy érke
zésüket tartózkodási helyükön nem fogják 
bejelenteni,

kötelezze személyes jelentkezésre.
A határállomásokon csak azokról a külföl
diekről kell névjegyzéket készíteni, akik 
diplomáciai útlevéllel utaznak, valamely 
idegen hadsereg tagjai és akiket személyes 
jelentkezésre köteleztek. Az utóbbi csoportba 
kell sorolni a kétes állampolgárságú egyé
neket, a kiutasított és beutazási engedélyt

Vasárnap abbahagyta az éhségsztrájkot — Rövidesen felépül
A fővárosi társaságokat élénken foglalkoz

tatja Keppich Ödön öngyilkossági kísérlete. 
Senkisem tudja pontosan, mi késztette elhatáro
zására. Csak a legszűkebb környezete tud olyan 
dolgokról, amelyek némiképpen

megvilágítják a titokzatos Öngyilkosság hát
terét.

A dúsgazdag Kcppich-családban nem ez az első 
öngyilkossági csel, azonkívül más magyaráza
tot is lehet lalólnl az öngyikossági kísérletre. 
Munkatársunk vasárnap Keppich Ödönnek, a 
Piarista-utca 2. számú házban levő lakásán járt. 
Az antik bútorokkal berendezett előkelő lakás
ban egyedül van Keppich gazdaasszonya, aki 

I kétségbeesetten beszél a történtekről. Azt han
goztatja, hogy gazdáját ugyanaz a melankóllkus 

| természet kergette az öngyilkosságba, mint kél 
'vérét, akik fiatalon, legszebb férfikarukban 
obták el maguktól az életet. Keppich különben 
ár évek óta titokban szorgalmasan olvasgatott 

I van könyveket, amelyek a halál filozófiájával 
Jnlkoztak

I A halál gondolatával barátkozott,

•• könyveken oldaljegyzclekct készített, egyes
■ •dalokat vörös ceruzával aláhúzott. 

Munkatársunk kint járt a Zsidókórházban is.
■ i ni Keppich Ödönt ápolják. A sebészeti pavil-1 

I on egyik különtermében fekszik. Mint ismére-I 
les. az öngyilkossági kísérlet után a kórházban! 
éhségsztrájkot kezdett, semmiféle ételt nem fo-1 
gadott cl. Azóta azonban már meglátogatta né-'.

hány barátja, akiknek rábeszélésére lemondott 
a szándékáról és

vasárnap abbahagyta az éhségsztrájkot.
Elfogyasztotta reggelijét, megebédelt és meg
ígérte, hogy ezentúl is rendesen fog táplálkozni. 
Keppich Ödön, akinek mindkét karja vastag 
pólyába van bugyolálva, a vasárnapot már 
ágyon kiviil töltötte.

A kórház kertjében üldögélt ápolónője ki 
Béreiében és több látogatót fogadott.

Karján a vágástól eredő sebek szépen hcgge< 
nek, komplikációktól nem kell tartani és orvo
sai remélik, hogy négy-öl napon belül gyógyul
tan hagyhatja el a kórházat.

MaTit-körut 43. sz. házban 
november 1-re 

n Statisztikai kertre néző 
egy 3 szobás 

és a Körútra nyíló 
egy 4 szobás 

minden komforttal, e age-fütéssel ellá
tott lakás kiadó, Ugyanitt 1 szo
bás fürdőszobás lakás is kap
ható. — Bővebbet a helyszínen.
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Almásy László hazaérkezett 
Karlsbadból, ahol súlyos 

betegségen esett át
Szélütést kapott és érvágást hajtottak végre rajta.

Vasárnap délelőtti riasztó hírek terjedtek 
el Almásy Lászlónak, a Képviselőház elnö
kének súlyosabb természetű megbetegedésé
ről. Ez a hir eljutott Vöm József népjóléti 
miniszterhez is, aki vasárnap délelőtt sze
mélyesen érdeklődött Almásy László egész
ségi állapota iránt.

Almásy László három héttel ezelőtt hosz- 
szabb kúrára Karlsbadba utazott, ahol kéz 
(Jetben eléggé jól érezte magát. Körülbelül 
tiz nappal ezelőtt szélütés érte,

érvágást hajtottak végre rajta, mire 
magához tért és pár nap alatt lábra-

Ügyvédlelölt és betörők bűnszövetke
zete fosztogatta a fővárosi üzleteket
A rendőrség vasárnap letartóztatott két betörőt és orgaz

dájukat, Balogh Árpád jogszigorlót
Néhány héttel ezelőtt a detektívek elfog

lak Bencsik Sándor rovottmultu betörőt. 
Bencsik elfogatásakor a cellájába csempé
szett magával egy kést és felvágta az ereit. A 
rabkórházba vitték és miután felgyógyult, 
tegnap

visszahozták a főkapitányságra
és megkezdték kihallgatását. Kiderült, hogy 
Bencsik egy barátjával, Waldberg Mihály 
rovottmultu szerelővel együtt egész sereg be
törést követett el az elmúlt hónapokban. 
Ök fosztották ki az Andrássy-uti Reiter-féle 
ékszerüzletet, azonkívül több szabómühelyl 
és egy optikusüzletet. Beismerő vallomása 
után a detektívek nyomban

elfogták VVahlberg Mihályt is.
Most már az iránt kezdtek érdeklődni, mi

az isaszsgi csata KárosuiSjal 
uasárnag tüMattséHíM 
lartaK a Wkapttangnál

négyszáz szlnász. Sas és statiszta a rendőrség utján 
kaucseh járandóságát

A botrányba fulladt Isaszegi csata ügyében 
vasárnap ujabb események történlek. Mint is
meretes, a Kövesi-f'le eziislárugyár tulajdo
nosa feljelentést telt a történelmi játék rende
zője Hcitai J. Jenő színházigazgató ellen, aki 
fedezetlen csekkeket bővülőit ki. Az ezüstáru
gyáron kivül még járandóságukat követelték a 
színészek és statiszták, akiknek a gázsijukkal 
szintén adós maradt a rendezőség. A színészek, 
statiszták és a Sasok egyik csoportja, amely 
szintén résztvett az ünnepi játékokon, szomba
ton délelőtt

küldöttséget menesztettek a Városházára, 
hogy sérelmeik orvoslását kérjék. A küldöttség 
először Ripka Ferenc főpolgármestert, majd 
Sipőcz Jenő polgárin síért kereste fel, akik 
azonban másirányu elfoglaltságukra hivat
kozva

nem fogadták a küldöttséget.
A kisemmizett emberek szombaton este a Szi
nész Egyesület Baross-téri helyiségében

gyűlést tartottak,
ahol elhatározták, hogv egyrészt összeállítják 
a felléptidijukról szóló listát és a főpolgármes
ter elő terjesztik azza* a kéréssel, hogy a fő
város rendezze a követelésüket, másrészt pc -ig 
elhatározták, hogy egyöntetűen lépnek fel az 
ünnepi játék vállalkozóival szemben. A gyű
lés résztvevői azt a határozatot hozták, hogy

Boxpárbaj a Balaton partján 
orresonttöréssei, a székesfehérvári mentők 
asszisztenciájával, ügyészségi és csendőr

ségi vizsgálattal
Néhány nappal ezelőtt Siófokén olyan ve

rekedés zajlott le. amely miatt eljárás indult 
meg a veszprémi ügyészségen. A szokatlan 
verekedés szereplője az ismert fiatal hox- 
sampion és egy Csikágóból hazaérkezett ma
gyar R. V. nevű fiatalember.

A hoxmcslcr egv barátjával tcnniszezelt 
a siófoki sponllelepcn. Játék közben szidal
mazni kezdték a lahdaszcdő gyereket, mert 
a szerválásnál sohasem volt labda a kosár
ban. Amikor a boxbajnok erélyesen rákiál
tott egyik Inhdaszcdő fiúra a szomszédos 
pályáról e<«y hatalmas széles vállu férfi fi
gyelmeztette y»l. hogy ne csináljon lármát!

A bajnok kikérte magának a rendi rt;i*i- 
lásl. mire a szomszéd fiatalember a pályáról 
való távozása utánra testi fenyegetéssel fe
nyegette meg.

állott.
E súlyos betegség után Almásy László, aki 
váratlan megbetegedéséről családján kivül 
senkit sem értesített, — néhány nap alatt 
teljesen felgyógyult, úgyhogy hosszabb útra 
is vállalkozott. Csütörtökön reggel Almásy 
László házelnök Karlsbadban vonatra ült és 
hazajött Budapestre. Vass József népjóléti 
miniszter vasárnap délelőtt telefonon fel
hívta Almásy László lakását, ahol maga 
a Képviselőhöz elnöke sietett a telefonhoz 
és közölte, hogy túl van a betegségen és 
már egészen jói <jrzi magát.

történt a betörésekkel szerzett zsákmánnyal, 
hol értékesítették és ki az orgazda. Rövide
sen kiderült, hogy

a két betörő orgazdája egy budapesti 
ügyvédi iroda vezetője volt.

Waldberg elmondotta, hogy a szegedi Csil- 
lagbörtönben ült nemrégiben és olt megis
merkedett egy Balogh Árpád nevű állítóla
gos jogszigorlóval, aki valamilyen bűncse
lekmény miatt börtönbüntetését töltötte Sze
geden. Mikor Bencsiket elfogták, Waldberg 
is menekülni akart és Balogh próbált utle 
velet szerezni neki, az utlevélhivatal sze
mélyzetének éberségén azonban meghiúsult 
a kísérlet. A leleplezés után detektívek men
tek Balogh Árpád lakására, clőállitótták a 
főkapitányságra és letartóztatták.

egyenesen 
a főkapitánysághoz forduinuk 

és tőle kérnek sürgős intézkedést megkárosi- 
tóikkal szemben. Nyomban összeállítottak egy 
küldöttséget, amelyb-n helyet foglalt a színé
szek, a Sasok és a statiszták néhány meg 
bízottja. Ez a küldöttség vasárnap délelőtt 
megjelent a főkapitányságon, ahol

Andréka Károly főkapitányhelyettes fo
gadta őket.

A kiküldöttek részletesen elmesélték a történ
teket Andréka Károly főkapitányhelyettesnek, 
oki megértéssel hallgatta végig a panaszukat. A 
főkapitány helye tlesnél történt küldött ségj árás 
ulán a kiküldöttek megjelentek a főkapitány
ság bűnügyi osztályán és ott is előadták a pa
naszukat.

összesen négyszázra nig azoknak a száma, 
akik a rendőrség utján keresik a járandó

ságukat.
A bűnügyi osztályon jegyzőkönyvbe foglalták 
a panaszt és nyomban intézkedtek a vizsgálat 
megindításáról. Már a délelőtti órákban detek
tívek mentek ki a városba és

megkezdték a kihallgatásokat.
hogy tisztázzák, kit milyen mértékben terhel 
bűnvádi felelősség a botrányba fulladt Isaszegi 
csata körül történi események miatt.

A boxsampion nyomban abbahagyta a já
tékot, kisietelt a tenniszpályáról, ahol már 
várta a fiatalember, aki ledobta a kabátját, s

a következő pillanatban formális box
párbaj folyt már a két férfi közölt, 

amelv azzal végződött, hogv a boxbajnok 
ütése alatt a harcias ellenfél véresen, esz
méletlenül terült cl a földön. Azonnal orvost 
hívlak, aki megállapította, hogy

a fiatalember, R. V. 28 esztendős, cAlká- 
gói lakos, orrcsonftörést szenvedett. 

Értesítették a történtekről a székesfehérvári 
mentőket, akik kivonullak a boxpárbaj 
színhelyére és innen

a székesfehérvári kórházba szállították 
a súlyosan megsebesült ifjút.

A esendörség a verekedés után megindí
totta az eljárást. Elsőnek a bajnokot hallgat

ták ki, aki azt vallotta, hogy a verekedést 
nem ö kezdte,

ő csak önvédelemből mérte a súlyos 
ütést támadójára.

A tanuk is azt adták elő, hogy az amerikai 
fiatalember kötött őbelé és amikor kijött a

Izgalmas botrányt okozott 
az Erzsébet-köruton 

egy öregasszony
Összeveszett a közlekedési rendőrrel, dulakodni 
kezdett és csak három rendőr tudta megfékezni — 
Ok: a nagymama sietett, nem akarta lekésni a 

vonatot, mert várták az unokái Vácott
Vasárnap délután félnégy órakor egy 

idős asszony szállt le egy Rákóczl-uti villa
mosról az Emke sarkán és nem figyelve a 
villamosrendőr jelzésére, amely ebben az 
irányban lilost mutatott, nagy sietséggel 
igyekezett az úttesten keresztül a 6-os vil
lamoshoz.

A közlekedési rendőr utánusietett 
és igazolásra szólította fel az öregasszonyt, 
aki akkor már elérte a 6-os villamost és 
boldogan kezdett felkapaszkodni az éppen 
indulófélben levő kocsi lépcsőjére. Az öreg
asszony rettentő méltatlankodással fogadta 
a rendőr közbelépését és

hangosan kiáltozta, hogy hagyják őt 
felszállni a villamosra, mert unokái 
türelmetlenül várják Vácott és lekési a 

négyórai vonatot.
A rendőr azonban ragaszkodott az igazol

tatáshoz és leszállította a villamos lépcső
jéről. A 6-os kocsi elrobogott és ekkor az 
idős asszony valóságos

hisztériás rohamban tört ki, szinte ön
kívületi állapotban szidalmazta a rend
őrt, megtagadott mindenféle Igazoltatást. 

Ekkor már hatalmas embergyürü vette kö
rül a Nemzeti Színház épülete előtt a ma
gából kikelt idős asszonyt és az igen hig
gadtan, de következetes szigorúsággal eljáró 
rendőrt. Az asszony továbbra sem akarta 
magát igazolni,

két másik rendőr is odasietett 
az embergyürü közepébe. Közben egymás
után roboglak el a Nyugati pályaudvar felé 
a villamosok és az embergyürü közepén az. 
idős asszony egyre csak azt kiáltozta, hogy 

hagyják őt békén, mert az unokáihoz 
siet 

és lekési a négyórás váci vonatot.
A rendőri előírás szerint azonban az iga

zolás megtagadása miatt elő kellett állítani 
a Hársfa-utcai kapitányságra. Az egvik 
rendőr fel is szólította, hogy kövesse öt. 
Ekkor még éktelenebb botrányt tört ki, a 
fehérhaju matróna szembeszállt a rend
őrökkel, akik alig tudták öt megfékezni.

Négy óra már elmúlt, a váci vonat már 
régen kifutott a Nyugati pályaudvarról ami
kor a 4565-ös rendőrnek sikerült rábírni az 
öregasszonyt, hogy szálljon fel vele a 6-os 
villamosra. Az öregasszony abban a hiszem- 
ben, hogy most végre eljuthat a Nyugati 
pályaudvarra, sírva, magából kikelve, de 
mégis kissé megnyugodva felszállt a ko
csiba. A rendőr közben megnyugtató han-, 
gon beszélt vele, hogy nem lesz semmi baj, 
a törvénynek engedelmeskedni kell, de ami
kor a Wesselényi-utca sarkán megállt a vil
lamos és a rendőr felszólította, hogy most 
szálljon le vele, mert a Hársfa-utcai kapi
tányságra kell mennie, újra teljes erővel ki
tört a botrány.

Az unokáihoz igyekvő nagymama most 
már nem akart leszállói a villamosról, 

hiába szólitotta fel hússzor is a rendőr ba
rátságos hangon, majd erélyesebben. Végül 
is a rendőr -— mit tehetett mást — a hiába 
való felszólítások ulán kénytelen volt a gör
csösen védekező öregasszonyt megfogni, 
hogy kényszerítse a kocsiról való leszállásra.

Az öregasszony elszántan védekezett.
Megragadta a féket, belekapaszkodott a réz- 
rudnkba, miközben elszakadt kézitáskájá
nak a fogganlyuja és elszakadozott ruhája. 
A villamoskalauz segítségével azután a rend
őrnek mintegy tiz percnyi ujabb dulakodás 
után sikerült leemelni az öregasszonyt

Az öregasszony hangosan, kétségbeesetten 
kiáltozott, a türelmét mindvégig megőrző 
rendőrrel, aki nyugodt hangon igyekezett en
gedelmességre bírni az ellenkező öregasz- 
szonyl. Még nagyobb embertömeg verődött 
össze, mint a Nemzeti Színház előtt, egész 
sereg ember kiáltozott az öregasszonyra, 
hogy menjen csak a rendőrrel, nem lesz 
semmi baja ,dc ez csak nem fogadott szót.

A sarki áruház, oszlopába kapaszkodott, 
sírt, jajgatott és kiáltozott,

inig végül, amikor tudomására adták, hogy 
a négyórai váci vonal már régen elment, 
sírva és jajveszckclvc elindult a rendőrrel 
a Hársfa utcai kapitányság felé.

A kerületi kapitányságon megnyugtatták 
a teljesen magánkivül lévő öregasszonyt, 
aki elmondotta nagysokára, hogy özv. Nagy 
Sándornénak hívják, 55 éves háztartás
beli. Ma délután ki akart menni unokáihoz

tenniszpályáról, mindjárt inzultálta is őt A 
A csendőrscg az esetről

jelentést tett a veszprémi királyi ügyész
ségnek, 

amely az ügyben tovább folytatja a vizsgá
latot.

Vácra és minden áron el akarta érni a 
négyórai vonatot .mert hozzátartozói ezzel 
a vonattal várták öt. Hat, órára járt már az 
idő, amikor özv. Nagy Sándorné lehiggadva 
és a megváltozhatatlanba beletörődve,

elhagyta a Hársfa-utcai kapitányság 
épületét.

Többrendbeli kihágás miatt természetesen 
megindul az eljárás özv. Nagy Sándorné el
len, aki ilyen nagy botrányt okozott és 
bajba keveredett, mert nem akarta, hogy, 
az unokái sokáig várjanak rá Vácott.

A
Öc*IJIu‘T<rfT-Srml>eTg

^/.RJS^TTG,
továbbá a jövő szezonban 

megjelenő

UJ
BEMBERG SELYEM 

SZÖVETEINK
mintakollekciói elkészültek

A holgykozonséget in
formálni óhaj tjük a jövő évi divat 
vezető cikkeiről és ezért Buda
pest és később a vidék nagyobb 
városainak legfőbb útvonalain 
általunk rendezett kirakatokban 

be fogjuk mutatni a jövő szezon 
biztos sikerű újdonságait:

Goldberger-Bemberg 

bészitményeinhet.

Kérjük mindazokat a ke
reskedőket. akik erre a célra 
alkalmas kirakatot megfelelő 
megállapodás alapján rendelke
zésünkre hajlandók bocsátani, 
hogy ebbéli készségüket velünk 

közölni szíveskedjenek.

GOLDBERGER SÁM. F. 
ÉS FIAI RT
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HÍREK
Meg akarta fojtani a 

leányát, majd leugrott az 
emeletről egy tisztviselőnk

Vasárnap délután 4 óra tájban izgalmas 
'jelenetek játszódtak le nz Aréna-ut 29. sz. 
ház egyik lakásában, ahol Harmath Gyulá
nk született Nagy Piroska 28 éves posta- 
takarékpénztári tisztviselőnő lakott 5 éves 
kisleányával és édesanyjával.

Harmathné délután 4 óra tájban, amikor 
hazatért lakására, valósággal rálámadt az 
édesanyjára és rendkívül izgatottan azt kér
dezte tőle, ki pletykált ő róla. Harmathné 
anyja, aki semmiféle pletykálkodásról nem 
tudott, azt válaszolta, nem érti ezt a kér
dést. Erre az exaltált fiatal asszony kis
leányára rántott,

a leánykát fojtogatni kezdte s h leány 
nagyanyjának csak nehezen sikerült 
unokáját leánya kezéből kiszabadítani.

Harmathné, amikor gyermekét nagynehe
zen elvetlek tőle, kirohant a lakásból és a 
harmadik emeleti folyosó rácsán keresztül
vetve magát,

az udvarra ugrott.

Véresen, eszméletlenül terült el az udvar 
kövezetén, a mentők, akiket az öngyilkos
ságról értesítettek,

már csak Ilnrniuthné halálát állapít
hatták meg.

Holttestéi a törvényszéki orvostani inté
zetbe szállították.

— A Zeppelin útja. Fricdrichshafenböl 
Jelentik: A léghajótelepre érkezett legutóbbi 
Zeppelin-távirat szerint a léghajó éjszaka 
egy órakor az északi szélesség 46 foka 
.30 perce és a nyugati hosszúság 164 foka 
és .30 percén volt. Washingtoni jelentés sze
rint a léghajé) tegnap nyolc órán keresztül 
120 kilométeres óránkénti s lességgel ha
ladt. Késő éjszakai jelentések szerint hét
főn hajnali három órára várják a Zeppelin 
megérkezését San Francisko fölé.

— Tovább tart a meleg. A Meteorológiai 
Intézet vasárnap az időjárásról a következő 
prognózist adta ki: Meleg és részben felhős 
idő várható, legfeljebb délen kevés esővel.

— Magyar ünnep Kopcnliágúbnn. Kopenhá- 
gából Jelentik: Az itt egybegyült nemzetközi 
pedagógini kongresszuson részt vett huszonhat 
magyar pedagógus is, akiknek tiszteletére 
Fergo P. IL, a Gutenherg Könyvkiadóvállalat 
főnöke Szent István nnpjún magyar ünnepet 
rendezett. Fergo P. H. lelkes beszédben ünne
pelte az ezeréves Magyarországot, a köszöntők 
egész sora hangzott cl a dán-magyar barát- 
■ágra.

— Vágó Gyula mérnök autóbalesete a Bel
városban. A Bécsi-utón haladt gépkocsin id. 
Vágót Gyula 51 éves mérnök és Ha, ifj. Vágó 
Gyula 22 éves egyetemi hallgató. A fiatal
ember az autót nekivezette egy villanyoszlop
nak és az összeütközés következtében a 
védőüveg eltörött s a szilánkok mindkettőjük 
arcát megsebezték. A mentők a mérnököt és 
fiát a Jónos-szanatóriumba szállították.

— Egy debreceni gazda különös öngyil
kossága. Debrecenből jelentik: Hegedűs Pé
ter 28 éves gazda vasárnap délelőtt meglá
togatta Balmazújvároson lakó szüleit. Hege
dűs, miután elbúcsúzott szüleitől, kiment a 
ház udvarán állé) kúthoz, felüli a kút kává
jára, felvágta mind a kél kezén az ereket és 
vérét a kútba csorgatta. A nagy Vérveszteség 
következtében a fiatalember elvesztette esz
méletét, ájulton zuhant a kútba s a vízbe 
fulladt. Hegedűs Péter öngyilkosságát csak 
délután vették észre s csak akkor fogták ki 
íi kutból holttestét.

— Kifogták a Dunából a siófoki halálos 
MIorlásazeroncNÓtlciiség áldozatát. Jelentette 
n Hétfői Napló két héttel ezelőtt, hogy Sió
fok közelében halálos vitorlásszerencsétlen- 
ség áldozata lett Pauler Vilmos egyetemi 
hallgató. A szerencsétlenül járt fiatalember 
holttestét mindezideig nem sikerüli megta
lálni. mig végül kél hét után, vasárnap reg- 
gt I Ralatonszabadi község halárában partra 
vétellé a viz.

— Motorkerékpárszrrcncséllcnség két se
besülttel. Ijpcatcn a Jókai utcában Eri Fe
renc építészt és Vilié János festőművészt 
molorkerékpárszerencsétlcnség érte. Eri és 
Vilit n sst ggel haladtak a Jókai ul-
cában, amelyet előzőén locsoltak fel. A sí
kos úttesten a motorkerékpár megcsúszott 
és a következő pillanatban felborult. Eri 
Ferenc jobb térdén. Millc János pedig a kar
ján szem, deli sérüléseket. Az újpesti mentők 
a gróf Károlxi kórházba szállították Őket.

— Idegbajon földbirtokos öngyilkossága. 
Gvornáról jelentik: Vass Gábor gyomai föld
birtokos aki az utóbbi időben súlyos ideg
bajban szenvedett, ma bezárkózol szobájába 
és egv ruhflszárilókölélre felakasztotta ma
gát Mire rátalállak, halott volt. Az őngvil 
kosságol kétségkívül idegrohamában kö 
vette el

lan ember holttestét a csabai temető halót- 
lasházáha vitték.

Ab uj jrhálogtffrvény. A Msgiar Törvén vk<-»és uj 
szórna közli az ut jolzálzigjogi törvény telje* szövegét és 
nz annak életbeléptetése tárgyában kibocsátott összes 
rendclefckef. \ fólhnvonként megjelenő tőrvénvkrzési 
uiság szergesttóje dr. Pongrácz Jenő.

Szombaton nyílik a R()Y|L OIH EIJI
Szinrekerül REN ÍTI) FKRUCC1O felléptével

ARANYMADÁR
l szerepeké. Atszák: I gyerih Arthn. Niigrtr FlrtrL Hrnn’o Fertienlo. Urcktlvy I4)»xló, t»An- lÉCzsft, Rolko József, tfajfhny Margit.

Ragyogó uj kiállítás. — AsonkiViil nagy kísérő varieté mUtor
'•'gyek a megnyitó a többi alőadáaokra mér mától kezdve válthatók » Rovat Orfeum rénrtáráná. és

• váróét jegyirodáknál.

Budapesti Kirándulóit tuzkatasztro- 
fdla a gödi Dunaparton 9 sebesülttel
Felrobbant a spiritusziampa es a tűz pusztulással fenyegette a 

kirándulok eposz sátortáborát
Alsógöd határában ma délután sulyos 

szerencsétlenség történt egy tűzesettel kap
csolatban. A szerencsétlenségnek két súlyo
sabb és hét könnyebb sebesúltje van, akiket 
uz újpesti mentők részesítettek első segítség
ben.

Mint minden vasárnap, úgy tegnap is a 
pesti kirándulók tömegesen keresték fel az 
alsógrtdi Dunapartol. Már a kora délelőtti 
órákban százával verték fel pesti kirándulók 
sátraikat és legtöbben a sálrákban gyorsfor- 
ralón, vagy a sátrak előtt szabad tűzhelyen 
főztek ebédet. Az egyik sátorban Neu Elza 
varrónő, aki a Hegedűs Sándor-utca 9. szám 
alatt lakik, gyorforralón ebédet készített és 
amikor spirituszt akart tölteni a gyorsforraló 
alá, a spirituszos üveg felrobbant.

A robbanás pillanatok aiutt lángba borí
totta az egész sátrat.

A szomszéd sátrakból odarohantak a többi 
kirándulók, hogy eloltsák a tüzet. Kannák
kal, vödrökéi rohantak le a Dunára, de nem 
sikerült a tüzet eloltani.

Közben értesítették a dunakeszi tüzoltósá-

got, amely azonnal kivonult a tűzhöz, 

mire azonban a tűzoltók megérkeztek, a 
sátor már teljesen leégett

és a tűzoltók most már csak a további tüz- 
veszedelmet lokalizálhatták. Kihívták az új
pesti mentőket is, akiknek már több munká
juk akadt, mint a dunakeszi tűzoltóknak, 
mert

az oltási munkálatok közben többen 
megsebesültek.

A mentők elsősorban a legsúlyosabb sebesül
tet, Neu Elzát részesítették első segítségben. 
A szerencsétlenül járt nő a karján, a mellén, 
a lábán szenvedett sulyos sérüléseket. A má
sik sulyos sebesült Kicin György 27 éves bá
dogos, aki a karján, arcán és vállán szenve
dett több sulyos égési sebet. Rajtuk kivül 
még

hét könnyebb sebesültet vettek ápolás 
alá a mentők,

akik Ney Elzát és Kiéin Györgyöt sulyos sé
rülésekkel a Rókus-kórházba szállították.

Szegeden nagy ünnepséggel várták a nemzet
közi diákkongresszus tagjait, akik azonban 

nem érkeztek meg
A szegedi MEFHOSz vizsgálatot követel

Szeged, augusztus 25.
(A Hétfői Napiét tudósítójának telefonjelen

tése.) Furcsa és kínos intermezzója támadt a 
nemzetközi diákkongresszusnak Szegeden. A 
szegedi MEFHOSz. már napokkal ezelőtt érint
kezésbe lépett a szövetség budapesti központ
jával. A megbeszélések során megállapodtak, 
hogy

a nemzetközi dtákkongresszus tagjai vasár
nap ellátogatnak Szegedre, 

hétfőn pedig a mezőhegyes! állami birtokot 
látogatják meg. A szegedi MEFHOSz. nagysza
bású, impozáns ünnepséget készitelt elő a kül
földi diákok méltó fogadtatásúra. Mozgósította 
összes tagjait s nz ünnepségbe bekapcsolódott 
Szeged városa is, amely Alsótnnyán

nagy bankettet készített elő
a külföldi diákok számára.

A vasárnapi vonathoz, amelynek egy külön 
kocsijában kellett volna megérkeznie a kon-

— Klsmartony Henrik temetése. Vasárnap 
délután a részvét nagy megnyilatkozása mel
lett temették el a farkasréti róin. katholikus 
temetőben Kismartony Henriket, a Pesti Ma
gyar Kereskedelmi Bank elhunyt aligazgató
ját. A temetésen testületileg megjelent a Ke
reskedelmi Bank igazgatósága, tisztviselő
kara, a Pénzintézeti Tisztviselők Sportszö
vetségének tagjai, amely egyesületnek az el
hunyt elnöke volt, valamint az Unió Klub 
számos tagja. Az elhunytat a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank igazgatósága, tisztviselő
kara, tisztelői és barátai nevében dr. Jakobi 
Olivér ügyvezető igazgató búcsúztatta. Több 
beszéd a család kívánságára nem hangzott cl.

— Egy ftntnl leány tragikus öngyilkossága. 
Vasárnap délelőtt a Váci-utca 12. számú ház. 
III. emeleti folyosójáról levetette magát az ud
varra egy gyászruhás fiatal leány, aki halálra 
zúzódott az udvar kőkockáin. Rendőri bizott
ság szállt ki a helyszínre és megállapította, 
hogy az öngyilkos Dinnyés Julianna 23 éves 
háztartásileli leány, aki szüleinek Rákospalota, 
Határ-ut 5. szám alatti lakásán lakott. Kézi
táskájában búcsúlevelet talállak, amelyben azt 
írja, hogy „nem bírja tovább vonszolni kis 
életét", tudja, hogy bánatot okoz édesanyjának 
és testvéreinek, de ennek Igv kellett történnie. 
A rejtélyes okok minit öngyilkossá lelt fiatal 
leány holt te síét a törvényszéki orvostani inlé- 
zetbo vitték.

—- Két gyermek megsérült n felrobbant 
gyutacstól. Vasárnap délután Angyalföldön, 
a Komáromi ul közelében egv tnláít gyutacs
csal Játszadozott két tízéves gyermek, Kuka- 
lics Béla és Erei Albert. A gyutacs felrob
bant s mindketten fejükön és végtagjaikon 
megsérültek. A mentők súlyos állapotban n 
S/cnl István-kórházba •■záliitotlák őket. A 
helyszínre rendőri bizottság szállt ki, amely 
meginditotla a nyomozást annak megállapi- 
lására, hogy a szerencsétlenségért kit terhe) 
n felelősség.

gresszus tagjainak, kivonult a szegedi diákság 
egyik diszszázada. Amikor a vonat befutott, a 
zenekar is rázendített s a pályaudvar környé
két hatalmas tömeg lepte el.

A külön kocsi azonban nem érkezett meg, 
s a következő vonatta! Is hiába várták a 

nemzetközi dtákkongresszus tagjait.
A városban érthetően kínos feltűnést és meg
döbbenést keltett a fogadtatás kudarca. A vá
ros vezetősége, hogy kárba ne vesszen a nagy 
bankettre készített sok drága étel és ital, a 
Szegedi diákokat hivla meg Alsótanyára. A 
szegedi diákok jóétvággyal el is fogyasztották 
az ételeket és italokat, amelyek a kongresszus 
tagjaira vártak.

A szegedi MEFHOSz. vezetősége nyilatkoza
tot adott ki, melyben

erélyes vizsgálatot követel
annak megállapítására, hogy kit terhel a fele
lősség a történtekért.

— Varsóba érkezett a Sárga madár. Var
sóból jelentik: A Sárga madár francia re
pülőgép, amely 11 órakor indult el Prágá
ból, 1.3 órakor Varsóba érkezett és holnap 
repül tovább Rigába. A francia pilóták ma 
koszorút helyeztek el Idzikowski sírján.

— Jó termést Ígér a szegedi paprika. A 
tcrmésjelcntés szerint az idei termés Szeged 
vidékén közepes jó és semmivel sem marad 
az országos átlag alatt, bár az utolsó idők 
szárazsága sokat ártott az egész vonalon. A 
búzánál 6.7 mélermázsa az állag. A szeged
vidéki búzatermés jóminöségü 77-es. A szá
razság miatt sok szem beszorult és sok volt 
a „hijjas" kalász. A rozs átlag szintén 6.7 
métermázsát hozott holdanként. Az árpa vi
szonylag jó, holdanként 6 métermázsát ho
zott. Igen szépen indult a kukorica, amely
ből rekordtermést reméltek. A paprika köze
pes jó termést igér. A burgonyánál az őszi 
vetések állanak jól. A legelők kiszáradtak, 
lehet azonban, hogy a mostani kiadós esők 
javítani fognak a helyzeten.

— Elaludt a síneken — a vonat lefejezte. 
Békéscsabáról jelentik: Borzalmas szeren
csétlenség történt vasárnap reggel a Szentes 
és Orosháza közötti vasútvonalon. Egy is
meretlen, pásztorkülsejü ember érthetetlen 
okból a motoros vonat .sínjeire feküdt le 
aludni. A vonat vezetője csak akkor vette 
észre, mikor már néhány lépésnyire volt 
tőle. Az alvó ember a közeledő vonat zajára 
felébredt, felugrott és riadtan akart elsza
ladni. Addigra azonban már késő volt és a 
mozdony kerekei alá került, amelyek a szó 
szoros értelmében lefejezték és mindkét lá
bát levágták. A szerencsétlenül járt vigyázat

Torkonszurt egy gyereket* 
mert csúfolódott vele

Kaposvár, augusztus 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Izgatottan 

viselkedő, vézna, dadogó fiatalember állott 
szombaton vádlottként a kaposvári törvény* 
szék előtt. Gottivald József 28 éves cipész
segéd a vádlott, akit azzal vádol az ügyész
ség, hogy

az őt, beszédhibája miatt kicsufoló 
utcagyerekek közül egyet: Gádoros! Mi
hály, nyolcéves kisfiút elfogott és a nála 
levő éles kést előrántva, torkon szúrta.

A szúrás mély és nehezen gyógyuló sebet 
okozott, Gottwald véres tette után elmene
kült és csak napokkal később sikerült a 
csendőröknek elfogni. A mai tárgyaláson a 
vádlott olyan zavarosan viselkedett, hogy a 
törvényszék

elrendelte elmeállapotának megvizsgá
lását

-s e célból a tárgyalást elnapolta.

Fest-tisziit garancia
mellett MAthénő ruhafestő és vegyitsztitógyár
Thököly-ut 2 8. szám, (az udvarban)

— Felakasztotta magát, mert rossz volt a 
termés. Békéscsabáról jelentik: Papp László 
77 éves gyomai ácsmester vasárnap az udva
rán lévő kocsiszínben egy gerendára fel
akasztotta magát és mire észrevették meg- 
ful.adfl. Papp ötgyermekes családapa volt, 
iparából és pár holdnvi földjéből éldegélt 
Az idén azonban rossz volt a termés, a család 
szűkölködött és az aggastyán elkeseredésé
ben felakasztotta magát.

— Sztrájkra készülnek n kárpitosmunkások. 
A kúrpitosmunkások néhány nappal ezelőtt 
bérmozgalmat indítottak s azt követelték a 
munkaadóktól, hogy a most érvényben levő; 
órabéreket 12 fillérrel emeljék fel. A kárpitos- 
meslerek közölték a munkásság képviselőivel, 
hogy olyan sulyos helyzetben vannak, hogy egy 
fillérrel sem tudják felemelni az órabéreket. A 
munkásság tegnap elhatározta, hogy amennyi
ben a munkaadók nem hajlandók emelni a bé
reket, sztrájkba lépnek. A közvetítő tárgyalások' 
eddig nem vezettek eredményre, úgyhogy a 
kárpitosmunkások sztrájkja e pillanatban elke
rülhetetlennek látszik. Budapesten körülbelül 
félezer kárpitosmunkás készül sztrájkra.

— Orvosi hír. Dr. Neubauer A. kórházi fő
orvos, fül-, orr- és gégeorvos szabadságáról 
visszaérkezett és rendelését (VI., Andrássy-ut 
21.) ismét megkezdte. Telefon: Aut. 289—19.

— Sirkőavatás. Néhai Bekcfoiv Mátyás cir
kuszigazgató és neje szül. Kicin Valentina sir- 
köavatása f. hó 27-én, kedden délelőtt 11 óra
kor történik a kerepesi temetőben. Gyülekezés 
fél 11 órakor a haolttasház előtt.

— A Magyar Országos Központi Takarék
pénztár félévi mérlege az intézet kedvező fej
lődését mutatja, dacára rossz gazdasági viszo
nyainknak. Az összes üzletágak jelentékeny 
emelkedést mutatnak, amelyhez a márciusban 
keresztülvitt tőkeemelés révén befolyt uj tőke 
is jelentékenyen hozzájárult.

LÓSPORT
Budapesti lóversenyek

A vasárnapi versenyek közönsége ismét csaE 
a külső kereteket — a népes mezőnyöket és 
a nivós sportot — élvezhette, fogadásaiban 
azonban alaposan csalódott, mert a favoritok 
az egy Ne mulass-t kivéve, sorra vereséget 
szenvedtek. Ne mulass esélyének megfelelően 
könnyen nyerte a nap főszámát. A nap másik 
értékesebb versenyében, a Sashegyi díjban, a 
nagy favorit Discusnak semmi szerep nem ju
tott. Da capo csaknem huszonháromszoros 
osztalékával nagy meglepetést okozott, amire 
az utolsó futamban Severina duplázott rá tíz
szeres kvótával.

A részletes eredmény a következő:
I. FUTAM. 1. Nordwind (3) Esch Gy.

2. Gyöngyhalász (4) Schejbal. 3. Bandi II. 
Gutái. Futottak még: Discus, Ghiaur, Ideál, 
Sakkmester, Fasisla. 1% h, nyakh. Tot.S 
10:51, 16, 18, 15. — II. FUTAM. 1. Fahab* 
(3) Lynch. 2. Conchita (5) Gulyás és Csinos 
(3) Tuss holtversenyben. Futottak még: Sí. 
Heléna, Lalique, Dorcnavant, Orientál, Balázs^, 
Pillangó, Szigliget. Fejh., holtverseny. Tot.t 
10:56, ÍR. 27, 19. Hl. FUTAM. 1 Ne mulass 
ipari) Gulyás. 2. Parádi (6) Schejbal. 3. Ben- 
venulo (’/«) Gutái. Futottak még: Fabula. Rej
tély. 2>/t h„ nyakh. Tót.: 10:28. 14, 18. —
IV. FUTAM. 1. Da capo (8) Takács. 2. Nuni 
(2'/») Tuss. 3. Nur für mlch (1%) Schejbal. 
Futottak még: Cinkos, Taps, Lavarone, O. Mj 
Pihan, Mileva, Rázd le, Bokros, öreg Szignóra^ 
Fair Play. 1 h, 1'/, h. Tat.: 10:226, 40, 15, 18.
V. FUTAM. 1. Soha (2%) Lynch. 2. Rózsa
bimbó (2*/t) Balog. 3. Ákos (3) Gutái. Futot
tak még: San Marco, Szonda, Makacs, Olcsó 
Jancsi. Felhő Rózsi, Orlovic Pavle, Hasan 
Aginica, Pour riro. ötnegyed h., 3 h. Tót.: 
10:38, 14, 13. 20. — VI FUTAM- 1. Severina 
(8) Esch 2. Madár (4) Hözödi. 3. Partié (6) 
Hujher. Rutottak még: Rcndy, Porto, Ssu- 
'ignon. Rádió. Privntpass, öreg Akár. Misa 
Mary. Desde-.nona. '/< h., fejh Tol.: 10:92, 
35. 36. 107.

KÖLTÖZKÖDÉS
ml itt háló, ebédlő, stb. bútorok o'esón áruslttatoak. Ked

vező fizetési teltételek. Kertetz. utca 33, butorraktár.
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Hazaérkeztek 
a cserkészfiuk

Szeretetteljes fogadtatás a pálya
udvaron

Győr, augusztus 25.
(A Hétfői Napló kiküldött tudósítójától.) 

Reggel félkilenckor dübörögve berobogoll 
diadalmas angliai útja után a 850 árvalány- 
hajas, vidániképü magyar cserkészíiu vonata. 
A lokomotiv nemzetiszinii zászlókkal, virággal 
feldíszítve, a mozdony elején egy nagy színes 
tábla: „Hungária". A húsz kocsiból álló szerel
vény ablakaiból nevető és örömtől piros arcok 
tekintenek ki, majd mikor a vonat nagy szu- 
szogások között megáll, harsány csatakiáltás 
reszkedteti meg a levegőt: „Huj, huj, hajra", 
visszhangozták a pályaudvar falai.

Az érkező magyar cserkészek elé utazott 
Győrbe Witz Béla, a Magyar Cserkész Szövet
ség elnöke és Nagel Edgár dr., a szövetség 
külügyi titkára. Kijött az érkezéshez Szandt- 
ner Aladár, Győr város polgármestere, aki ma
gyaros szeretettel látta vendégül a hosszú út
tól elfáradt 850 cserkészílut. Farkasélvágy- 
gyal láttak az ebédhez: egy hópap óta nem 
láttak magyar kosztot. A fiuk a győri stran
don lemosták magukról az ut porát s félegy- 
kor már szaladt velük a fellobogozolt külön
vonat Budapest felé.

♦
A keleti pályaudvar érkezési oldalán már 

négy órakor talpalattnyi hely nem volt:
a szülők százai lepték el a pályaudvar 
fedett csarnokait és a pályaudvar előtti 

nagy terel.
A cserkészkordonon belül rendőrök és cserké
szek tartották fenn a rendet. Az izgalom mo
raja fut végig a tömegen, amikor a fordulónál 
feltűnik a magyar cserkészek vonala; a fiuk 
integetnek és harsány hangon hangzik a kiál
tás: „Huj, haj, nincs baj! Huj, haj, nincs baj!" 
Vezényszó hangzik és az árvalánvhajas cser
készfiuk már nagy négyszögbe fejlődnek. Elől 
a magyar tiszteletbeli főcserkész: gróf Teleki 
Pál, mellette sz angliai magyar tábor pa
rancsnokai: Temeti Győző dr., Papp Antal ál
lamtitkár és Fodor Ferenc egyetemi tanár. Mö
göttük a cserkészzenekar, zászlóerdő és a csa
patok. A fiuk mellén a magyar cserkészjelvény,

karjukon ott esillog a Rothermere lordtól 
ajándékba kapott ezüstóra,

■ szemükben büszke öröm. A kötelességtelje- 
tités büszke öröme.

Temesi Győző parancsnok érces hangon 
ijobbra nézz"-t vezényel, a zenekar a Him
nuszt játssza. A cserkészfiuk feszes vigyázz- 
bán tisztelegnek a cserkészvezetőknek. Itt van 
Schröder Ervin államtitkár, a kultuszminisz
ter, Hodászy Miklós és Vécsey Ede tanács
jegyző, a székesfőváros, Demény Károly ál
lamtitkár és Szukováthy Imre az Országos 
Testnevelési Tanács képviseletében, Waidinger 
Gyula kultuszminiszteri tanácsos, WWz Béla 
szentszéki tanácsos, a Magyar Cserkész Szövet- 
Bég elnöke és még sokan mások.

A magyar cserkészeket elsőnek Schröder Er
vin államtitkár üdvözölte, tolmácsolva Klebels
berg Kunó gróf jókivánatail. „A magyar cser
készek angliai sikere az utóbbi idők revíziós 
megmozdulásának egyik legnagyobb eredmé
nye, — mondotta a többi közt. A magyar fiuk 
igazolták Baden Poutellnek, a világ főcserké
szének megállapítását, aki azt mondta:

az angliai magyar táborban 850 cserkész
fiat látogattam meg és — 850 gentlemant 

találtam.
Annak a nemzetnek, amelynek ilyen fiai van
nak, jobb jövőt kell megérnie. Isten hozott 
benneteket, fiuk."

A harsány éljenzés után Demény Károly 
államtitkár az OTT nevében köszönte meg a 
magyar cserkészek derék teljesítményét, amire 
Teleki Pál gróf és Temesi Győző dr. felelt, 
Zsembcry Gyula a Szövetség nevében üdvözölte 
a fiukat. Majd a zenekar vidám indulóra gyúj
tott s a 850 cserkészíiu kemény, acélos lépések
ben elvonult a parancsnokok előtt. A Rákóczi- 
utón a Kossuth Lajos-utcán át vonult a csapat 
a járókelők lelkes óvációi közepette. A szülők 
és hozzátartozóik mindenütt a csapat nyomá
ban. Az Eskü-téren azután elhangzott a hiva
talos „oszolj" vezényszó s a papák, mamák 
kedvükre keblükre ölelhették világotjárt cser
készfiukat, aki dicsőséget hozott a cserkész
névnek és a magyar nemzetnek.

A külföldi magyarok meg
koszorúzták a Hősök 

emlékművét
A magyarok világkongresszusának résztvevői 

vasárnap impozáns ünnepség keretében koszo- 
ruzlák meg a Hősök emlékművét. Az ünnep
égen

lelles számmal jelentek meg a kongresszus 
résztvevői

és a vezetőség, elén Percnyi Zsigmond báróval, 
a kongresszus elnökével. Megjelent az ünnepé
gen Fedák Sári is.

A közel kétezer főnyi közönség énekelte el 
a Szózatot, majd az emlékműre helyezték a 
kongresszus koszorúját, amelyen ez a felírás 
áll;

••A magyarok első világkongresszusa a 
névtelen hősöknek."

Ezután Takaró Géza amerikai esperes állott 
az emlékmű elé és nagyhatású beszédet tartott 
A közönség a heszéd ultin a Himnuszt énekelte 
*1. majd Percnyi Zsigmond báró néhány szó
val az emlékműnél álló rokkant katonákat kö
szöntötte. Ezzel az ünnepség véget ért
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Leányka iskolaruhák 
és blúzok

Sötétkék matrózruha,
kitűnő tiszta gyapjú seviotkelméből, 
dúsan berakott szoknyával, bélelt blúz-1 7 _____ 
zal, dupla gallérral, 6 évesnek __ __• •
Nagyságonként P 1.50 emelkedés.

Csíkos vászonruha,
jól mosható cérnavászonból, dupla gal-1 Q _____ 
lérral, elsőrendű kivitelben, 6 évesnek • G. 
Nagyságonként P 1.50 emelkedés.

Intézeti mosóruha,
jól mosható csikós vagy pettyes mosó- 
delénből, hosszú ujjakkal, fehér vászon- 1 Qíl 
gallérral, 6 évesnek _______________ ‘t.UU
Nagyságonként P —.50 emelkedés.

Fehér vászonruha,
berakott aljjal, matrózbluzzal, dupla
gallérral, kitűnő ruha vászonból, 6| O EA
évesnek.......... ............................  • fc.UU
Nagyságonként P 1.50 emelkedés-

Fehér vászon matrózbluz,
dupla gallér és kézelővel (egy fehér OKA 
és 1 sötétkék garnitúra), 6 évesnek.- O.UU 
Nagyságonként P —.75 emelkedés.

Csíkos vászon matrózbluz, 
zsinórdíszítéssel, elsőrendű, jól mos
ható osikos vászonból, 6 évesnek _ 
Nagyságonként P —.75 emelkedés.

7.50
Piros kazánbluz,

saját gallérral, előírás szerint, fekete j I 
zsinórdisszel, 6 évesnek ..._____ ... > I •'
Nagyságonként P —.75 emelkedés.

Leányka télikabátok, 
különböző színes köpenykelmékből, 
dúsan szönnézve, vatolinozva, mii OQ 
selyem béléssel, 6 évesnek — ... 
Nagyságonként P 2.— emelkedés.

Sötétkék bakfiskabátok 
nagy választékban!

Fiú iskolaruhák
Sötétkék matrózöltöny,

bélelt nadrággal, dupla gallér és kéz- I Q 
elével, 6 évesnek _ ___—______ ... IO'1
Nagyságonként P 2.— emelkedés.

Iskolai sportöltöny,
angol mintás férflszövetekból, bélelt I O 
nadrággal, 6 évesnek —..............- — '
Nagyságonként P 1.50 em elkedés.

Tirol! nadrág,
kitűnő ördögbőrből, vodászgombokkal, A EH 
4 évesnek „ ... ._ ._ ... ...
Nagyságonként P —.30 emelkedés.

Iskolanndrágok,
különböző színes férflszövetekból, végig A , 
bélelve, drbként ‘m-iöi

Postán 
utánvéttel 
bérmentve 
szállítunk!

Gyermek matróz
felöltők és télika

bátok
ii\ermek matrózfelöltő 

fiuk ée leányok részére, kittlnó 
sötétkék kelmékből, végig bé
lelve, sötétkék vászongallérral p A t 
5 évesnek ________ _ ___
Nagyságonként P 1.50 emelk.

Gyermek télikabátok, 
sötétkék angol bolykelméből, 
vattolínnal végig bélelve, bár
sonygallérral, 10 cm. fölhajtás-OQ t 
sál, 4 évesnek________ ______
Nagyságonként P 3.— emelk.

Iskolakötények
Iskola clotkötény

empir fazonban, Ízléses kivitelben 
Számonként 40 fillér emelkedés.

Különálló matrózgarnitura,
mely áll 1 gallérból és 2 manzeettából

Cloth ruhakötények,
príma clothból, hosszú ujjakkal, hátul
gombolt fazonokban, dúsan berakva, 
6 évesnek___  — — — —-------
Számonként 60 fillér emelkedés.

Intézeti sötétkék és fekete lüszter-
kötény,
empir fazonban, príma anyagból — 
Számonként 70 fillér emelkedés.

Agynemüek
Kis párna,

42/58 erős, tartós sifonból------------
Nagy párna,

76/100 erős, tartós sifonból — — —

Alsólepedő,
150^200 nagyság, szegve-----------------

Paplan lepedő,
erős, tartós sifonból — —

Intézeti törülköző,
50/100, hófehér, szegett-----------------

Damast szalvéta
60/60------- --------- ------------------------

Damast abrosz________
Flanelltakaró
Paplan,

színéé lothból mindkét oldalon _.

-.90
3.80
3:50

20.80
Iskolakelmék

Sötétkék sevlot,
igen jó használati minőség, 100 cm 
széles.— — _  __ ________ ______ —

3.75
3.80

5.40

6.—

1.50
2.90
5.80
7.20
1.15

4.80
6.80130 cm.--------------------------------

Sötétkék kamgarn seviot, 7 on
130 cm széles, elsőrendű minőségek 8.90 * •£.\J

Gyapj likasán,
piros és bordó színben _ — __

Ruhakelmék,
tiszta gyapjuminőségek, kockás 
csíkos kimintázásban_ ... — _.

Mintázott mosókelmék..
Fehér ruliavásznak___
Csikós ruliavásznak___

_ 5.50

- 4.50 
—.95

1.60 
_ 3.30

M'ntákat készséggel 
küidil’-''.

Leányka- 
fehérnemüek

Leányka ing,
elsőrangú sifonból, himzott mintával,
50 om nagyság_____________________
Számonként 25 fillér emelkedés.

Leányka ing,
válón gombos, elsőrangú sifonból _
Számonként 35 fillér emelkedés.

Leányka hálóing, 
elsőrangú sifonból, hímzett mintával, 
55 cm nagyság________ _________ ...
Számonként 35 fillér emelkedés.

Leányka hálóing, 
hosszú ujjal, elsőrangú sifonból, ajouros 
és hímzett mintával, 60 cm nagyság 
Számonként 50 fillér emelkedés.

Leányka nadrág,
elsőrangú sifonból, hímzett mintával, 
35 cm nagyság___________ _________
Számonként 25 fillér emelkedés.

Leányka nadrágkombiné, 
elsőrangú sifonból, himzott ajourmin- 
tával, 50 cm nagyság______________
Számonként 25 fillér emelkedés.

Leányka szoknyakombiné, 
elsőrangú sifonból, hímzett mintával, 
50 cm nagyság... _ _______________
Számonként 40 fillér emelkedés.

Leányka nadrágkombiné,
színes nansoukból, hímzett mintával,
50 cm nagyság___________ _________
Számonként 30 fillér emelkedés.

Leányka hálóing,
színes nansoukból, szép hímzéssel, 50 
cm nagyság_ ______ ______ __ _ ___
Számonként 35 fillér emelkedés.

Svéd tornanadrág,
fekete, elsőrangú cloth anyagból, 40 
cm nagyság .. ______________ — _
Számonként 35 fillér emelkedés.

Torna bluz,
fehér rlpsz anyagból poulover kivá
gással I. nagyságban________ ______
Számonként 15 fillér emelkedés.

Fiú fehérnemiiek
Nappali ing,

elsőrangú sifonból, 28 cm. nyakbőség 
Számonként 25 fillér emelkedés.

Nappali ing,
színes zefir anyagból apacsfagon, 30 
cm nyakbőség___________ _________
Számonként 20 fillér emelkedés.

Alsónadrág,
elsőrangú sifonból, gombos fagon, 55 
cm derékbőség — ...---------- -----------
Számonként 20 fillér emelkedés-

1.60

2.30

3.15

5.—

2.40

3.10

2.40

2.50

2.50

4.40

2.60

3.25

4.40

2.30

Hálóing.
elsőrangú sifonból, színes díszítéssel, 
28 cm nynkbőség ______________ _
Számonként 25 fillér emelkedés

5 —

Harisnyák 
és kötöttáruk

Patentba risnya,
tartós, jó minőség, fekete, fehér, szürke, 
drapp és barna színben, 1—12. szám- E A 
ig — _ ______ 1. szám .UU
Számonként 5 fUlér emelkedés.

Patentharisnya,
kiváló minőségű flór, fekete, fehér, 
szűrko, drapp éa barna színben, 1—12 I pA 
számig— ... — — — — — 1. szám I >OU 
Számonként 20 fillér emelkedés.

Gyermek kesztyűk, 1 qe
cérna és svéd minőségben, 6—10 évesig • • vU

Gyermek karlsbadi kötött kabátok, poulloverek 
és mellények óriási választékban állandóan 

raktáron.

Gyermekkalapok 
és sapkák

Fiú „Bocskay** sapka_____
Iskola diáksapka________
Seviot matrózsapka,

Mariner föl Írással — __

Bolysapka,
Mariner föllrással — __ - —

Fiuk és leánykák
részére színes fllzkalapok, tűzött széllel

Iskolacipők 
nagy választékban

2.—
2.90
3.75

3.8—*
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Összekaptak a hangverseny
rendezők, veszélyben a nemzet
közi hangversenykongresszus
Hiúsági kérdésen akadt meg a nagyszabásúnak Ígérkező 

októberi kongresszus keresztülvitele
ügylátszik, hogy nemcsak a színigazgatók 

veszekednek, de meglehetős ellentét dúl a Imiig 
versenyrendezők közölt is, akik pétiig szép 
számmal képviselik Budapest zenei életét. Bu
dapesten tucatnyi neves hangversenyvállalkozó 
működik, akik valóban nagyszabású programmal 
lendilik fel a főváros zenei életét. A budapesti 
hangversenyrendezők egyik agilis tagja július
ban a budapesti hangversenyrendezők megbízó- 
•óból, de saját költségén részivel! a Párizsban 
megtartott hangversenyrendezők kongresszusán 
A kongresszus befejeződött, ennek eredménye
képpen a világ összes hangversenyrendezői el
határozták, hogy

októberben Budapesten újabb nagyszabású 
kongresszusra gyűlnek össze.

A kiküldött magyar hangversenyrendező haza 
jött Párizsból, azonban nem tudni milyen okból, 
nem tartotta szükségesnek útja eredményéről 
hivatalosan is beszámolni Ellenben a hatóságok 
nál eljárt és bejelentette, hogy egy nagyszabású 
kongresszust sikerüli neki Budapestre hívnia és 
keresztülvitelére a hatóságok támogatását kérte 
Minden ment a maga rendjén és a hangverseny
rendező meg is kezdte legnagyobb „koncertjé 
nek", a hangversenyrendezők budapesti világ
kongresszusának rendezését

A többi hangversenyrendezö azonban rossz 
néven vette, hogy a kiküldöttjük saját számára 
inkasszálja be a meghívás sikerét és még job
ban indignálódtak azon, hogy az általuk kikul

dőlt rendező nem is tartotta fontosnak az elért 
eredményről hivatalosan beszámolni és őket 
testületileg a világkongresszus előkészületeinek 
munkáira /elkérni.

A hangversenyrendezők köréből most mozga
lom indult meg, hogy

a Budapesten tervezett nemzetközi hangver- 
senykongresszust meghiúsítsák vagy kom

promittálják.
Ha ez pedig nem sikerül, akkor a budapesti 
hangversenyrendezők cl vannnk arra szánva, 
hogy erről a nemzetközi kongresszusról éppen 
a budapestiek maradnak távol, ha ugvan addig 
el nem simul ez a hiúsági affér.

Vita a cscdagyermekek 
körül

Múlt héten beszámoltunk arról a belügymi
niszteri rendelet tervezetről, amely kalcgóriku- 
san megtiltani készül a gyermekek hivatás
szerű színpadi szereplését Ez a rendelet-ter
vezet azután oly mélyen felevő kérdési érin
teti, hogy az. érdekellek szükségesnek találták 
véleményükkel a nyilvánosság elé lépni. Eb
ben az ügyben a következő levelet kaptuk:

Mélyen tisztelt Szerkesztő úri
Budapest legapróbb és legédesebb közön

sége: a gyermekviág, olyan nagy mértékben

felkarolta gyermekelőadásaimat, hogy szép-1 
tembertől kezdve az Uj Szinház minden vasár
nap délelőttiét lefoglaltam erre a c.élra.

Érthető aggodalommal olvastam tehát b 
lapjának legutóbbi számában megjelent hír
adást, amely szerint „leparancsolják" a gyer
mekeket a színpadról.

Gyermekszereplőim az iskolában nem marad
tak vissza, sőt! Nézzük csak: Szécsy Hédi ösz
töndíjat kapott a gimnázium Il-ik, Szombat
helyi Blanka kitüntetéssel vizsgázott a gimná
zium első osztályából, Lévay Lívia a IV. 
elemi, az inasom pedig az első elemiből hoz- 
tak haza színtiszta kitűnő bizonyítványt, a kis 
Váradi Kató pedig — reméljük, ugyancsak 
egyeseket hoz haza — ha majd iskolába jár.

Tessék ellenőrizni a nappali előadáson 
szereplő gyermekeket, orvosi és Iskolai 

szempontból — de leparancsolni? I
S ha már gyermekeket akarnak megmen

teni, miért csak ezt a 10—20-at mentik meg, 
miért nem inkább azt a néhány tízezret, akiket 
a tüdővész parancsol le az élet színpadáról? t

Szerkesztő ur jóindulatába ajánlom magam 
és vagyok mély tisztelettel

Lakner Artúr 
a Lakner Bácsi ét Inasa gyermekszinház igaz
gatója.

Cikkünkben megemlítettük azt is, hogy a 
legünnepeltebb csodagyermek, N'ádossy Magda 
vojt és hogy ez a bűbájos apró gyermekprima
donna súlyosan megbetegedett a színpadon 
Erre vonatkozólag a kir csodagyermek bátyja, 
Nádossy László anmk megá'.lapitását kéri, 
hogv húga testi és szellemi visszamaradottsá
gáról mit sem tud Ezt annál is szívesebben 
clhisszük, mivel ezt cikkünkben nem is állí
tottuk.

SZÍNHÁZI napló
A/fép egy hét és végérvényesen kinyitnak

A a színházak, illetve ott kezdik, ahol 
múlt évben elhagyták. Ha végignézzük a 
színházak nyitó műsorát és már most 
közzétett programjait, bajosan lehet jó ho
roszkópot felállítani a meginduló színházi 
szezonról. Sztárok itt, sztárok ott, — hang
zik folyton a kommüniké-hirharang és ta
lán az egyik színigazgató el is dicsekszik 
azzal, hogy sikerült a tavalyi 250 pengős 
sztárgázsit az idén 350 pengőre felsrófolni. 
Arról azonban nem szól a krónika, hogy 
akadna szinház, amelyik a helyármérsék
léssel igyekezne közelebb jutni közönségé
hez és igy ott akarná megfogni a dolgok 
elejét, ahol kell, az olcsó és jó színházi 
helyáraknál. A világ összes innen távozó 
művészei megállapították, hogy sehol sincs 
jobb színházi publikum, mint Budapesten, 
sehol sem tapsolnak olyan szívesen s any
agit a színházban, mint nálunk és sehol- 
sem ül a színházban igényesebb, de egy
ben jóakaratubb publikum, mint itt. Miért 
nem akarják ezt észrevenni a pesti szín
igazgatók is és miért nem igyekeznek' fel
emelkedni ahhoz a közönséghez, amelyik 
szívesen megváltja még a drága jegyét is 
akkor, ha jót kap. A jót pedig ne tévesszék 
össze a sztárokkal, mert a közmondást tán 
igy lehetne átalakítani: „Nem mind arany, 
ami —• sztár.'*Adj jót és olcsón!

Ez a jelszava az idén a

Corvin .Kamara
mozinak

A helyárak: 60 fillérnél kezdődnek a Corvinban
80 fillérnél kezdődnek a Kamarában

A műsorok: az United Artist, a Phöbus, a 
Fox, az Iris, a First National 
stb. legjobb filmjei

A StOrOK* Dolores Dél Rio, Bánky Vilma, 
Lil Dagover, Billie Dove, Lina 
Basquette, Pola Negri, Norma 
Talmadge, Douglas Fairbanks, 
Rónáid Colman, Petrovich Szve- 
tiszláv, Buster Keaton, Victor 
Mc. Laglen, Rod la Rocque, Vár- 
konvi Mihály, Lukács Pál, Harry 
Liedtke stb. stb.

Szeo’emöer Édes Paprika - Mária nővér - 
nagy nimlei: Eső - Ramóna - Magyar fiú, 

lengyel leány - Ich küsse ihre 
Hand, Madame.

JUfintha a Nyári Operettszinház meg
* akarná hosszabbítani a nyarat! Leg

alább is erre vall a héten bemutatott nagy
szabású uj revüje, amely a 32-es bakák 
népszerűségét akarja túlszárnyalni a szín
padon. Egy sereg élénken és színesen össze
állított revükép a „32-es baka vagyok én" 
cimü beszélöfilm felvétel perszifiázs, ahol 
bő alkalom mutatkozik a színészeknek 
egyéni humoruk és egyéb kvalitásaik be
mutatására és nem kevésbé pedig a ren
dezői bravúr kiaknázására. Sok kedves és 
mulatságos helyzet, remekül táncoló görlök 
(Rótt Ferenc érdeme), jó zeneszámok, ez 
a darab. A szinház régi bevált gárdájához, 
a kitűnő Kaboshoz, a megifjodott Radóhoz, 
a mulatságos Vendreyhez. Déryhez, a ki
tűnő Sarkadi Aladárhoz, Rubinyi Tiborhoz 
egy sereg fiatal is beérkezett. így elsősor
ban Szilágyi Marcsát, a szinház uj szubréti
jét illeti az elismerés, meg kell szorítani a 
kezét egg tehetséges, szimpatikus fiatal
embernek is, Tarján Györgynek, akiből 
bonviván lesz, akárki meglátja. Szabolcs 
Ernő avatott rendezése egységes képet tu
dott adni a „32-es baka vagyok én" szét
ágazó jeleneteinek.

O zombat este a Városi Színház kezdte meg 
szezonját. Megnyitó darabul szokatlan 

nagy látogatás mellett az Ember tragédiáját ját- 
•lották. Éva szerepét művészi és finom átéléssel 
Molnár Aranka játszotta. Lucifer szerepében 
Sebestyén Géza, a szinház igazgatója, mint szí
nész Is művészi készségéről tett tanúságot, Adóm 
szerepét Kiss Ferenc alakította nagy sikerrel.
T óránt Vilmos rendezése mellett hetek óta 

folynak a próbák a Royal Orfeumban az 
„Aranymadár" operett reprlzére. Zerkovitz Béla 
nagymultu darabja, a Royal Orfeum igazgatója 
és szerzője iávollélében készült tehát.' Tegnap 
azután megérkezett Zerkovitz Hamburgból, ahol 
a Royal Orfeum októberi műsorára szerződte
tett artistákat. Első dolga természetesen a néző
térre vezetett. Abban a pillanaban, ahogy a 
nézőtérre belépett, Márkus Alfréd zenekara rá
zendített az Aranymadár hires nyitányára és a 
következő pillanatban pedig a sötét színpad 
függönye elé egy nagy transzparens ereszkedett 
le, amelyen 351-es szám állott. Ez a szám azt 
hirdeti, hogy az „Aranymadar"-at hányszor ad
ták elő Pesten. A színpadon ezután megkezdő
dött az Aranymadár előadása, amelyet a szerző 
— saját darabjának bedőlve, — egészen végig
nézett. Tette pedig ezt azért, mert a szereplők 
annyira újak és frissek, hogy Zerkovitz nem is
mert rá megifjodott darabjára. A gyerek-szí
nésznőből egyszerre primadonnává serdült Eg
yért Márta és az olasz-magyar honolván, Renato 
Ferlccio lesznek az Aranymadár vasárnapi be
mutatójának mindenesetre érdekes attrakciói.
4 r Országos Kamaraszínház, amely évek óta 
•*’ csendben, de tehetségesen és sok ered
ménnyel dolgozik a vidéken, nagyszerű tsf ve
zetőt talált. Alapy Nándor, a művészcélu társu
lat színigazgatója dramaturg-igazgatónak nyer
te meg Pünkösti Andort, a nagyképzettségii és 
kitűnő színházi kritikust. Pünkösti Andor « 
fővárosi színházaktól teljesen független pre- 
mter-szinházat csinál az Országos Kamara
színház staggionéból.
A Rudat Színkörben már teljes erővel 
' * folynak a próbák a szinház soronkivül 
következő újdonságából, az „Erdélyi 
diákok"-ból. Andal Ér nő, Innocent Ernő és 
Budriy Dénes daljdtéka három. Hollandiá
ba szakadt székely diák történetét meséli 
el, akik az utrechti egyetemen nemcsak 
diplomát, hanem menyecskét is szereznek 
Kiss Ferenc, Gózon Gyula és Kertész Kál
mán játsszák az erdélyi diákokat, a hol
landus lányokat pedig Vaály Ilona és Reg- 
levich Marietta.
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Kerékjártó Duci 
a világhírű magyar hegedűművész 

filmszínész lesz Hollywoodban
Horribilis gázsival akarják szerződtetni és lázasan versenyeznek 

érte a filmgyárak-
Most érkezett meg a hír egy Amerikába 

Szakadt kitűnő magyar művész karrierjének 
újabb, érdekes állomásáról. Kerékjártó 
Duci a nagytehetségü hegedűművész már 
régen külföldön tartózkodik és esztendők 
óta Amerikában él. A Budapestre érkezett 
hir szerint most igen érdekes esemény van 
készülőben az ünnepelt magyar művész 
személye körül.

Kerékjártó Duci két hét óta Ilolly- 
voüdban tartózkodik, az amerikai film

gyártás központjában.
Eleinte mindenki arra gondolt, hogy a 

hollyvoodi látogatás csak egyszerű kirán
dulás, de rövidesen kiderült, hogy milyen 
érdekes tervek állnak a látogatód hátteré
ben. Kerékjártó Duci megérkezése után ta
nulmányi látogatáson volt néhány nagy 
filmstúdióban, pár nap múlva pedig 

rádióelőadást tartott.

Tikkor pattant ki a'hir, hogy a rádió
előadás nemcsak a zenekedvelő publikum
nak volt szánva, hanem főként azért ren
dezték, hogy a filmgyárak vezetői meg
állapíthassák, vájjon

alkalmas-e Kerékjártó Duci hangja a 
beszélőfilmre.

A kiváló hegedűművész hollywoodi látoga
tása ugyanis felvetette azt a tervet, hogy 
fclléptessék egy nagy beszélőfilmben. Egy 
hegedűművész történetéről szólna a film, 
amelynek

főszerepére Kerékjártó Ducit szerződ
tetnék, akinek a hangos filmen termé

szetesen hegedülni Is kell majd.
A hir szerint a szakértők meg voltak elé

gedve a hangjával és a kulisszák mögött 
máris megindult a verseny a stúdiók között 
Kerékjártó Ducinak horribilis gázsival való 
szerződtetésére.

szohih az asszam - Buaarűi restre
Augusztus 31-én a VÁROSI SZIMlAz-ba 

HONTHY HANNA. ?ATK*’’>zieahy,deelyfelléptével.Jegyek már válthatók! -
(J orvin és a Kamara mozik az idén nem 

térnek át beszélőfilmre és csak néma 
filmeket mutatnak be. Ebből azonban a 
legnagyobbakat. Ha végignézünk a két 
mozi évi program-jelentésén, ott találjuk a 
legnagyobb világsztárokat és a legjobb 
műsor képeket. 4 Corvin és Kamara az idén 
merész, de üdvös lépéssel alaposan leszál
lította a hely árakat és igy valóban igaz a 
szinház mottója: Adj jót és olcsón/ 
JDelvárosi Szinház. amely valóban nagysza

bású és szép irodalmi programot adott ki, 
elhatározta, hogy vasárnap délelőtt sem hagyja 
parlagon a színházat. Szeptember végétől 
kezdve minden vasárnap délelőtt jó program
mal zenei matinékat rendeztet, amelyek során 
Bartók Béla, Basilides Mária és egy sereg hazat 
és külföldi zenei nagyság lép fel. A Mozart-cik- 
lust októberben rendezi meg a Belvárosi Szín-

Városi Színház karénekesci most moz
galmat indítottak arra vonatkozóan, 

hogy az igazgatóság „operai pótdijban" ré
szesítse őket. A Városi Szinház bő re
pertoárja ugyanis rengeteg munkát ad a 
karénekeseknek, akik úgyszólván minden
nap délelőttjén próbálnak és mindennap 
este játszanak.

A berlini Volksbühne, amelyet egy több mint 
háromszázezer tagot számláló nagy kultu

rális egyesület tart fenn, és csak ennek az egye
sületnek tagjai számára játszik, Karlheinz Mar
tint, a Budapesten is előnyösen ismert híres né- 
lvCt hívta meg művészeti igazgatónak.
Karlheinz Martin most jelentette meg a B. Z. am 
Mittagban ez évi programját, amelyben elsőhe
lyen ott találjuk Boross Elemér Vakablak cimü 
drámáját, amellyel ez a fiatal tehetséges iró 
Budapesten debütált. Boros Elemér drámája 
különben Amerikában is színre kerül.

A Köztisztviselőit
Fogyasztási szövetkezete
gyermekruha-Daiyázaianak eredménye1

Szövetkezetünk augusztus 15-én 
pályázatot hirdetett, melynek az volt 
a tárgya, hogy cl kellett találni a Gróf 
Tisza István-utca 18. szám alatti 
ruházati áruházunk kirakatában el
hegyezett gyermekruha árát. A pályá
zatra sokezer megfejtés érkezett be, 
amelynek legnagyobb része a gyer
mekruha árát a ténylegesnél sokkal 
magasabban állapította meg. A pá
lyázat tárgyát képező 6 éves gyer
meknek való gyermekruha helyes ára 
ugyanis: 22 pengő! Ruházati közpon
tunk a sokezer helyes megfejtő közül 
sorshúzás utján választotta ki a nyer
teseket, akik a következők:

I. dij: 1 rend flu- vagy leányka
ruha, 1 pár gyermekcipő és három 
pár gyermekharisnya, tetszésszerinti 
nagyságban és minőségben. Nyerte: 
Fekete Tivadar kereskedelmi iskolai 
tanár, Győr, Attila-utca 20.

II. díj: 1 rend fiú- vagy leányka-1 
ruha és három pár gyermekharisnya, 
telszésszerinti nagyságban. Nyerte: 
Herényi Gyula tanuló, Gyula, Zrínyi
utca 8.

III. díj: 1 rend fin- vagy leányka-1 
ruha, tetszésszerinti nagyságban. 
Nyerte Szatmáry István, Budapest, 
I., Teténvi-ut 114.

IV—VIII. dijak: 10—10 pengős 
utalvány, melyeket ez év folyamán 
bármelyik ruházati áruházunk a vá
sárolt összeg 10%-a erejéig készpénz 
gyanánt fogad el. Nyerték: Benkő

Gyula, Budapest, II., Csalogány-utca
37., Nagy Károly, Sátoraljaújhely, 
Halász Margit, Pesterzsébet’ Nyers 
István, Pécs, Lippa Cucika, Sátoralja
újhely.

IX—XXIII. dijak: 5—5 pengős 
utalvány, melyeket ez év folyamán 
bármelyik áruházunk a vásárolt ösz- 
szeg 10%-a erejéig készpénz gyanánt 
fogad el. Nyerték: Anger Ilonka, 
Budapest, Sápy Dezső, Kondó (Bor
sod megye), Zugor Ernő, Székesfehér
vár, Váradi Sándorné, Budapest, Vil
mos császár-ut 64., Gáspár István, 
Székesfehérvár, Hartmann Dánielné, 
Budapest, VII., Sip-utca K)., Orbán 
Jánosné, Pesterzsébet, Simon Péter, 
Szeged. Vevér Márta, Veszprém, Ju
hász Oszkár, Szeged, Zugor Klára, 
Székesfehérvár, Georgalf Dósze, Sze
ged, Papp Endre tanító, Gyula, Né
meth Ferenc, Budapest, Német-utca
22., vitéz Saly Gézáné, Budapest, VI., 
Rózsa-utca 87.

A nyertesek a pályadijaknt Gróf 
Tisza István-utca 18. szám alatti ru
házati áruházunkban vehetik ál. T. 
tagjainkat és vásárlóközönségünket 
pedig arra kérjük, hogv tartsák meg 
továbbra is jóindqjaíu érdeklődésü
ket szövetkezetünk közérdekű akciói 
iránt, amelyeknek legfőbb céljuk az. 
hogy mindennemű ruházati áru
ellátásukat — úgy ár. mint minőség 
és fizetési feltételek tekintetében — 
minél jobbá, előnyösebbé és verseny 
képesebbé tegye.

magyar Köztisztviselők Fogyasztási. Tarmalö- 
és Értékesítő Szövetkezete

ruházati áruházai
Budapest, v„ eret Tisza Kivan-utna is.. IX.. mester-utca ia.17.. i., Attila-utca te.

MEGJELENT a

„CSODA 4“
LEGMODERNEBB KAPCSOLÁ

SOK, ÁRNYÉKOLTRÁCSU ÉS 
VÁLTÓÁRAMÚ CSÖVEKKEL. 

NÉLKÜLÖZHETETLEN MINDEN 
RÁDIÓ-AMATŐR RÉSZÉRE.

TÖKÉLETES HANGTISZTASÁG, 
NAGY SZELEKTIVITÁS,MODERN 

KIVITEL. A PHILIPS LABORA
TÓRIUMBAN TERVEZVE

eredeti nagyságú
17 DARAB SZABÁSMINTA
KAPHATÓ MINDEN RÁDIÓÜZLETBEN ÉS KÖNYVKERESKEDÉSBEN

RÁ _»IÓ
A Rádió mai műsora:

BUDAPEST.
9.15: A m. kir. í. honvédgyalogezred zene

karának hangversenye. Vezényel: Fricsay Ri- 
chárd zeneügyi igazgató. 12.25: Hirek. 12.35: 
A hangverseny folytatása. 13: Pontos időjelzés, 
időjárás- és vízállásjelentés. 14.30: Hirek, élel- 
mizerárak. 15.45: Fullon-rendszerü képátvitel. 
16.20: Asszonyok tanácsadója (Arányi Mária 
előadása). 16.45: Pontos időjelzés, időjárás-, 
vízállásjelentés és hírek. 17.10: Ujházy György 
novellája: „Péter hazudott". Felolvassa a
szerző. 17.40: Szórakoztató zene (zenekari 
hangverseny). Vezényel: Berg Ottó karnngy.

19: Farkas Jenő és cigányzenekarának hangver- 
senye. 20.30: Hangverseny. Közreműködnek] 
Diósy Edit, a m. kir. Operaház művésznője, 
Thoinan István zongoraművész és Zsolt Nán
dor hegedűművész, a Zeneművészeti Főiskola 
tanára. Zongorán kisér: Polgár Tibor.

KÜLFÖLD.
Berlin. 20: Zenekari hangverseny. 
Breslau. 21: Zongorahangverseny.
Frankfurt am Muhi. 20: Kamarazene, két zon- 

gora. 20.45: Rádiókabaré.
I.eipzlg. 20: Kamarazene.
Milánó. 20.30: Egy operett közvetítése. 
München. 20: házizenekar hangversenye.
Napol!. 21.00: Usiglio „Le Educande Di Sor- 

rento" c. operájának közvetítése.
Wien. 17.45: Dalakadémia. 20.05: Szilágyi 

Imre, Eitncr Irén és Váradi Aladár hangverse
nye: Magyar népdalok a XVI—XX. századig.

A „Sárga Liliom" daliás főszereplője, uj szerepben : 

írd: CLIVE BROOK
Olvasd: KLEJV BRUK
Lásd: CSÜTÖRTÖKÖN

a Royal Apollo megnyitó műsorának főszerepében.

— öt évszázad magyar dalai a külföld műso
rán. A legnagyobb német leadóállomások ad
nak helyet ezen a héten a magyar zenének. 
amikor is műsorra tűzik dr. Szilágyi Imre, EH- 
ner Irén és Várady Aladár hangversenyéi öl év
század magyar dalai címmel. Ezt a műsort, 
amely a XVI. század szerelmi dalaitól kezdve a 
legmodernebb magyar dalokig a magyar zene 
legszebb termékeit mull ja be, legelőször Becs 
adja, — hétfőn este. Kedden München közve
títi a magyar hangversenyt, szerdán Stuttgart 
pénteken pedig Berlin.

lálmány: a hangosfilm s más technikai újdon
ságok. A város különböző pontjain megafonok 
szórakoztatják a közönséget. Egyidőben amatőr- 
kiállitást is tartanak. A vidéki közönség szá
mára a rendezőség számos kedvezményt biz
tosit.

ÓRÁS
KAdGAS
BOHÓZAT ESTÉK 
minden este a 

Terézköruti Színpadon.
Kezdete 9 árakor.

HUBAI SZITKOK
Augusztus 81-én és i» következő napokon minden este 

Vaály Hona, Kiss l'erenc és Gőzön Gyula 
felléptével

Erdélyi diákok
Dalosjáték 3 felvonásban.

Rákost Viktor regényéből sz'npadra Írták : Andal Ernő 
és Innoceul Ernő, Zenéjét szerzetté : Budai Dénes, 

legdrágább hely 5 pengő
Akiben maoyar szív dobog, ezt a dalosjá- 

tékoi még logju nézni l

= Geyer Stefi hegedühangversenye és Mo- 
csányl—Lakos rádiókabaréja. Érdekes ma
gyar számot ad a berni studió szerdán este, 
A svájci adó mikrofónja előtt Geyer Stefi 
rendez liegediihangverscnyt. Szombaton
ugyancsak érdekes magyar műsort közve
tít a külföld: Brcslauban Mocsányi és La
kos rendeznek rádiókabarét.

= Nagyszabású Rádióhét Győrött. A Nyugat
magyarországi Rádióegyesület szeptember 8-ig 
rendkívül nagyszabású rádióhclet rendez Győ
rött. A rádióhét kiemelkedő eseménye a Lloyd 
érméiben megtartandó országos jelentőségű 
rádiókiállilás lesz, amelyen a világhírű hazai 
és külföldi rádiógyárak minden eddigi kiállí
tást felülmuló szenzációs anyaggal vesznek 
részt. A rádióhét másik legfontosabb mozzanata 
a «veptember 8-án délelőtt megtartandó rádió
matiné lesz, amelyen a studió legkedvellebh 
művészei fognak szerepelni. Az egész műsort a 
studió is közvetíteni fogja, mivel azt o:szagos 
eseménnyé avatja. A kiállítás tartama alatt kü- 
önfélc szakelőadások lesznek, ezeknek kereté
ben vetített képekkel bemutatják a rádiólámpa 
gyárfásat is. Bemutatásra kerül a iegujabb la-

Fest-lisztit garancia
mellet". Máthéné ruhafentb én ▼ogyllRztitOgyAr
Thököly -ut 28. r : á m («: udvarban)

= Molnár Ferenc Stuttgart műsorán. Ez a 
hét frekventált magyar hétnek mutatkozik és 
ennek során a külföld nemcsak magyar zenét, 
hanem magyar prózát is ad. így hétfőn este 
8 óra 45 perces kezdettel Molnár Ferenc Mar
sall cimü cgyfelvonásos színmüvét mutatja bo 
a stuttgarti adó.

Színész eljegyzés Tegnap eljegyzést ültek' 
a Margitszigeten. A vacsorái Tarján Vilmos 
adta. Az. eljegyzés főszereplői Nagy Jenő, a 
legmegrögzötlebb színész agglegény és egy vi- 
déki mihölgy.

Oaái Beia Filmművészeti Iskoláin.
Gaai Basa Filmművészeti Iskolájában a beiratások megkezdődtek
Gaal Bála Filmniiivészeti Iskolá h két óvor tanfolyam.
Gaal ntia I iinimuvés/Hi lekolAIAbfln több ösztöndíjas hely
Gaai Ba/a l'ihiunüvfs/.eii Iskolájában együttes kiképsés néma <•. > . lo filmre-•

Jelentkezések minden nap A 4. II—l-lg és <1. n. 3—5-ig
ar Wtóla IrodAfAban V., Kossuth T.njoa-f*r 14. V. am. 7. Teiefno Aot- 128—77.
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HÉTFŐI SPORTNAPLÖ
A futball hadserege 

felkészülten várja 
a bajnoki startot

A professzionista fulbollaport bajnoki sze- 
zonkezdi'sétől már csak egy hét választ el ben- 
minket. Éppen err/ való l< kinletlel, nagy fon 
lossóggal bírlak a tegnapi Iréningnwccsek, 
hiszen a magyar cseh mérkőzés halárnapja is 
a nyakunkon van.

Vasárnap már csaknem összes csapataink 
talpon voltak, hogy felkészüljenek a nehéz, sze
zonra. Az eredményekről az alábbiakban szá
molunk be:

Budai Harminchárom Nemzeti 2:1 (2:0).
A budaiak Gallovlch Kalleneckcr II., Oláh 

— Cumpft, Kalleneckcr /., Kotiácsy — Schmidt, 
Slelner, Ember, l.yka, Sztancsik összeállításban, 
a Nemzeti pedig Gallina — Flóra, Szendrö — 
llossó, Volenlik, Marion Római III , Odry, 
Rimái II., Wébcr, Horváth formációban állt fel. 
A Hungária utón lejátszott barátságos mérkőzés 
lanyha szczonelcji meccs képét mulatta. He
lyenként fel-fel c sillant nz egyes játékosok 
klasszisa. Az első félidőben a Harminchármasok 
voltak a jobbak és Steiner (II. perc), majd 
l.yka (31. perc.) révén szerezlek meg góljaikat. 
Szünet után a Nemzetiek is frontba jöttek és 
egyetlen góljukat Római II. révén érlek el. 
Biró Mnrkstein volt.

Pécs-Baranya—-Somogy 1:0 (1:0).

Budapestre került 
a Paramount-aranyserleg

A Hungária ideiglenes birtokába vette az értékes 
vándordijat - A Boeskay nem boldogulhatott fel
forgatott csapatával — A bécsiek leegyszerűsített 
játéka imponált, a Hungária volt azonban a leg

jobb az inlernacionális négyes mezőnyben

„POLGÁRI O TTH0N-

(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjclen- 
lése.) A tavaszi húsvéti serlegmólkőzés során 
kéliz.ben találkozott c két város reprezentatív 
proficsapata. Az elsőt a Pécs-Baranya nyerte 
3:2 re. a másodikat viszont a Somogy 4:3-ra s 
így cgy harmadik, döntő mérkőzés váll esedé
kessé, amelyet ma játszott le c két csapat.

A Pécs-Baranya felhasználta ez alkalmat né

A bécsi Pnrnniount-íilnigyár által alapított 
gyönyörű aranyserleg küzdelmeinek szín
helye ezidén Budapest volt. A rendező Hun
gária a bécsi WAC-ot és a WSC-t, valamint 
a debreceni Boeskay t szólította küzdelemre. 
Szombaton a WAC 4:3 (2:2) arányú győ
zelmet ért cl a Bocskayval szemben, mig a 
Hungária a WSC-t 2:0 (2:0) arányban
győzte le A vasárnapi meccsek még kelle
metlenebb eredményekkel végződtek reánk 
nézve.

A WSC 9:1 (2:1) arányn katasztrófáit* 
vereséget mért a magyar bajnokság ne
gyedik helyezettjére, a Bocskayra, mig

a favoritnak indult Huugária megelége
dett a 2 :2-ös döntetlen eredménnyel a 

WAC-al szemben.
.4 Paramount-serleget ezidén tehát a Hun
gária csapata nyerte meg, de csak jobb gól
arányával a WAC előtt. A kélnapi serleg
küzdelmek végeredménye a következő:

1. Hungária
2. WAC
3. WSC
4. Boeskay

3 pont (4 : 2)
3 „ (6 : 5)
2 „ (9 : 3)
0 „ (4 : 13)

A vasárnapi két mérkőzésről tudósítóink 
a következőkben számolnak be-

hány játékos pihentetésére s igy a következő 
csapattal vette fel a küzdelmet:

Szülik — Krehs, loáncsies — Palkó, Polt, 
Teszler — Kovács, Szabó (Slngcr), Kautzky. 
Zchusster. Köves.

Felázott talajon kezdték el a csapalak a 
Játékot s hullámzó játék után a 27. percben 
esett a meccs egyetlen gólja: Köves a félpályá
ról lefut, beadását Kautzky kapja s védhetcl- 
lenül belövi (1:0). Ezután a Pccs-Bnranva nagy 
fölénybe kerül, de nem sikerül eredményt el
érnie.

Szünet után ismét a Pécs-Baranya n támadó, 
három gólhelyzete is a lódik. de a lövések fölé 
vagy mellé mennek. A játék második része 
úgyszólván teljesen a Somogy kapuja előtt ját
szódik le, szórványos Somogy támadással tar
kítva. de hiába buzdítja a közönség lelkesen a 
csapatát, az. eredmény nem változik.

Hungária b)—Zala-Kanlzsa 2:1 (2:1)
(A Hétfői Napló ludósilójának telefonjclen- 

tése.) A nagy érdeklődéssel várt mérkőzésre. 
—- amely a Hungária b) váratlanul szép játé
kát hozta, de alkalmat adott a Zala-Kanizsá- 
nak is képességeinek a bemutatására — a 
kővetkezőképpen álltak fel a csapatok;

Hungária b): Ujvórv, Senkey I.. Király, 
Hajdú, Rebró, Grünfeld, Haar. Nchadona, 
Haucr, Kenyeres, Ormos.

Zala-Kanizsa: Megyeri. Rcdcr, Fekete, Ta
más, Babos, Horváth, Kicin II., Farkas, Vida. 
Bakonyi, Csász.

Hullámzó játék után a 8. percben éri el a 
Hungária nz első gólt: llaar lefut, beadását 
Haucr csípi el a kanizsai védők elől s védhe- 
tetlen gólt lő (1:0). Továbbra is a Hungária 
támad, de a nagyszerűen dolgozó bekkek min
dent mentenek. Á Ifi. percben Csősz a halszé
len egészen n kornervonalig lefut s onnan cen
terei. A labdát Vida kapja s tüneményes fe
jessel kiegyenlít. Az eredmény feltüzeli a 
hazai közönséget, amely lelkesen biztatja csa
patát u további eredmény elérésére, de for
dítsa történik a dolog, mert Haar beadásából 
Kenyeres bombája Megyeri hálójába jut.

A II. félidőben ismét a Hungária a támadó 
fél. de eredménytelen támadásai lassanként 
rlcrőtlencdnck s a Zala-Kanizsa felnyomni. 
Gólok helyed azonban öt knpufál lő s hiába 
azegzi kapujához ellenfelét, az eredményen 
nem tud változtatni.

A győztes csapatból Ujvárv, Rebró, Haucr, 
Ormos és Kenyeres vált ki. A kanizsaiaknál 
különösen a védelem cxcellált, mig a csatár
sor kapu előtti határozatlanságával tűnt ki.

Kispest Bástya 4:2 (3:1).
Szeged, augusztus 25.

(A Hétfői Napló ludósilójának telefon jelen
tése.) Saját otthonában kereste fel a kispesti 
csapat a Bástyát, hogy a szezon előtti utolsó 
vasárnapon barátságos mérkőzés keretéhen 
megütközzön vele. A Bástya lélek nőik üli. unal
mas játékot mutatott, mig a Kispest jó játé
kával megérdemelte a győzelmet.

Az első félidőben már 3 : 0 ra vezetett a Kis
pest Magynr, Szabó és IMrusa 1. góljaival, 
amikor a Bástya Possák fejeséből elérte első 
gólját.

Szünet után a Kispest még nagyobb fölénybe 
került s Magyar révén 4 . I re javította az 
eredményt, nmeivel Slcmler a játék végén lőtt 
góljával tudott szépíteni.

Nagy mérkőzésnek indul, a végén azonban 
unalomba fül

a Hungária—WAC-mérkőzés, amely 2:2 arányban döntetlenül 
végződik

Hungária: Németh — Nagy, Kocsis — Rem
mer, Kompóthy, Nádler — Jecki, Barálky, 
Kalmár Hirzer. Titkos.

W.4C; Hyden — Beeher, Schesta — Groh- 
mann, Bilek, Janny — Weiss, Braun, Hill.1, 
Müller. Huber.

Mintegy hatezer főnyi közönség előtt jót-, 
szólták le a scrlcgmérkőzést. Az első huszj 
percben a kék-fehérek nagyon szépen és okos 
taktikával játszottak, később azonban mind
inkább kiütköztek a csapat sebezhető pontjai, 
ugy, hogy a bécscik ügyes védekezési sziszté
mával döntetlenné tudták tenni a mérkőzést. 
A második félidő teljesen unalmas játékot mu
latott, ugy hogy a közönség ásítás közepette 
szállingózott el a páh '.ról

Formás Hungária akciókkal kezdődik a 
meccs. A második per ben Jecki Kalmárnak 
ad jó labdái. Beeher parírozni akar, de luftoí 
és igy Kompólhyhoz kerül a labda, aki mint
egy huszonöt méterről lő, a labda Beeher ke
zére pattan, a közönség tizenegyest reklamál, 
azonban a biró nem adja meg. A bécsi véde
lem zavartan megáll.

Kalmár kapja a Inbdnt. aki egy-két drib 
llt csinál és a vezető gól máris benn ül a 

bécsiek hálójában. (1:0).
A Hungária oly nagyszerűen mozog, hogy 
mindenki nagy győzelmét jósolja. Titkos kitü
nően megérteti magút Híressel és a veszélye
sebbnél veszélyesebb akciók egész sorát zúdít
ják ar osztrák kapura. Ismét Titkos pompás 
iveit beadása repül a kapu felé, melyet Ba
rálky Híreshez, fejel, aki kapásból akarja lőni 
a labdát, azonban elnyomják. Igen nagy az 
iram és ar akciói: tetszetősök. A Hungária 
halfsora túlságosa,, előre merészkedik. Ennek 
hamarosan meg is van a következménye, 
amennyiben Huber szabadon futhat le a kor- 
nervonnlig, Müllernek áttólja a labdát, akit 
Remmer már nem tud utólérni es igv

Müller közelről éles magas góllal kiegyen
lít a 10. percben. (1:1).

A váratlan bécsi siker ismét offenzivára sar- 
kaljn a Hungáriát és Barátkv szép két lövéséi 
tapsolja meg a közönség. A tizenkettedik perc
ben a WAC kornert ér cl. Majd három perc 
múlva a Hungária szabadrúgást irányit Jecki 
révén. Az ívelő labdára Kaimé** ugrik, hogy 
kapura fejeljen, azonban Bee?. . tizenhatoson

belül clkaszálja, amiért a biró tizenegyest Ítél.
A büntetőt Híres óriási erővel lövi a sa

rokba. (2:1)
Az osztrák kapus nagyszerűen vetette magát, 
de a labdát, elérni nem tudta. Védés közben a 
fejét a kapu lécbe ütötte, de tovább védett. Ez
után Halász biró kél téves Ítélkezését kiséri a 
közönség elégedetlen tiltakozása. Majd a tizen
kilencedik percben a Hungária védelem el- 
könnvelmüsködik egy könnyű labdát és Braun 
felső kapulécre lő. Közvetlen utána

Nádler nagy hibájából Braun közelről ki
egyenlít. (2:2).

A biró újabb tévedései ismét a Hungáriát sújt
ják. A halfsor helyen igen nagy hézag tátong. 
Kompóthy miatt csaknem uj gólt érnek el a 
bécsiek. Némi Hungária fölény következik. A 
28. percben Titkos kapu mellé lö, a 32-ikben 
Barátkv fölé. Majd a Hungária ellen szabad
rúgás. A 37. percben Hires jó helyzetben kapu 
mellé lő. Az utolsó öt percben a bécsiek fel
nyomulnak a Hungária ellen és kornert erő
szakolnak ki. A 41. percben a Hungária is 
komorral felel, de veszélyes akció nincs.

Szünet után percről percre rendszertelenebb, 
unoltabb és álmosabb a mérkőzés képe. Az 
első tiz perc Hungária fölényt mulat, két ered
ményleien komorral. A 13. percben a biró az, 
összeszólalkozó Nádiért és Hiltlt kiállítja. A 
következő negyedóra a bécsiek, de ők is csak 
cgv kornert érnek el A 28. percben Kalmár 
szép fejesét a bécsi kapus nehezen fogja. Majd 
Titkos lefutása eredményez kornert. A továb
biakban mind alacsonyabb nívóra süllyed a 
mérkőzés, csak a szélső csatárok lefutásai 
nyújtanak némi változatosságot, a többiek kap
kodó teljesítménye közepette. Mindkét csapat 
belenyugszik a döntetlenbe és az eredmény 
nem is változik.

A Hungáriában Kalmár játéka vált ki, de 
meg ő sem a régi. Titkos igen veszélyes volt, 
bár nem foglalkoztatták annyira, mint meg
érdemelte volna.

A Hungária halfsorának köszönheti a ve
reségnek Is beillő döntetlent.

A védelem több-kevesebb hibával megállta a 
helyét.

Az osztrák csapatban Bitek volt a legjobb, 
mellette Sesta é*s Huber volt jó.

LARBEREHDEZESI 
ES HÁZTARTÁSI 
|| uásfiRH

Vörostiuet Iparcsarnok
Augusztus 31.—szeptember 15.

nyitva egész nap
Vidékieknek fél áru vasúti kedvezmény

Belépődíj 50 fillér

cze a jobbhalf posztján próbálkozik. A bécsiek 
látva a Boeskay fejetlen kapkodását és a tiz 
emberre redukált együttes helytelen taktikáját, 
a 23. percben Hanoi révén könnyen érik el újabb 
góljukat. (3:1). Alig ocsúdik fel a Boeskay, 
Pomolny és Hrabac összjátéka után utóbbi kö
zelről ujahb gólt szerez. (4:1). A Bocskav in- 
dolens játéka a bécsieket állandó támadásra 
serkenti. Hanoi két cles lövését fogja Farkas, 
de a 30. percben ugyancsak Hanoi lövését csak 
érinteni tudja, azonban a góltól megmenteni 
nem képes. (5:1). A közönség pfujjolására a 
Bocskav is végre támad és Villányi kapufája, 
majd Teleki közeli lövése biztat eredmény
nyel. A 34. percben mégis a bécsiek érnek cl 
újabb gólt Pillmcin révén. (6:1), melyet Far
kas meg sem kísérelt védeni. A bécsiek állandó 
ostrom alatt tartják a játék végéig a debre
ceniek kapuját. A 39. percben Hanel egyedül 
száguld le, Scmmler csak kisérni tudja, de meg
akadályozni nem az újabb góllövésben. (7:1). 
A 44. percben Hanel (8:1) a 45-ben pedig Po
molny még a kapust is kidriblizve lövi a bécsiek 
újabb gólját. (9:1).

A győztes csapatban Hanel és Pillwein nyúj
tott klasszis játékot, de a többiek is becsületes 
profimunkát végeztek.

A Boeskay nagy csalódást keltett és a ma
gyar sportközvélemény elvárja tőle, hogy rö
videsen rehabilitálja magát egy szép nemzet
közi sikerrel.

Kedden: 
szövetségi tréning

Földessy János dr. országos szövetségi ka
pitány kedden délután egybehívta a váloga
tott keretet és ezzel a küszöbön álló prágai 
magyar—cseh -mérkőzésre vonatkozóan meg 
történtek az első komoly lépések. Sajnos, a 
Ferencváros játékosaira már aligha számíthat 
a kapitány és igv a keretet a többi egyesüle
tek játékosaiból kellett összeállítania.

A szövetségi tréning színhelye a BSzKRT 
füves pályája. A tréningpartnerek pedig a 

BEAC és a BSzKRT csapatai.
A szövetségi tréningre a következő játéko

sok kaptak meghívást:
Kapusok: Németh (Hungária), Aeht (Újpest).
Hátvédek: Kővágó, Fogl III. (Újpest), Mandl 

(Hungária). Dudás (Kispest).
Fedezetek; Borsányí, Köves (Újpest), Kom

póthy, Kalmár (Hungária), Kovácsi (Budai 
33), Korányi (Bástya).

Csatárok: Markos, Teleki (Bocskav), Török, 
Avar, Veder (Újpest), Hires, Titkos (Hungária).

A szövetségi tréning délután fél 5 órakor 
kezdődik.

A debreceniek?... Mintha amatőrök volnának.
WSC Boeskay 9:1 (2:1)1

H’.SC. Zwojskv — Jelinek. WoiglhoíTer — 
Schrciber, Kellingcr, Machal — Hanoi, Po- 
wolny, Schilling I., Hrabnc, Pilisvein.

Rocskay: Farkas — Fejér, Molnár — Villá
nyi. Móré. Reviczky — Markos, Vincze, Teleki, 
Semmlcr, Mcrtin.

A mérkőzés szobbnél-szebh Bocskav táma
dásokkal indult. Markos kél-hórom lefutása. 
Semmlcr és Teleki veszélyes lövései láttán sen- 
kisem gondolta, hogy a Bocskav oly sulyos ve
reséget fog szenvedni. A bajnokság negvedik 
helyezettjének katnszlrófális s erőségénél nem 
lehet mentségül felhozni, azt sem, hogv a csa
pat Budai é.s Sághy nélkül volt kénytelen ki
állni A súlyos vereséget legfeljebb csak eny
híti az a körülmény, hogv

2:1 állásnál Molnár megsérüli és Végig fiz 
emberrel játszott n debreceni együttes.

I kkor a Rocskay elkövette azt a sulyos taktikai 
hibát, hogy

teljesen felforgatta a csapatát és tulajdon
képpen rí a súlyos vereségnek nz elő

idézője.
Negvedorjs Rnc.kav fölény után a tizenötödik

percben a WSC jut szóhoz. A balszélső beadását 
Villányi könnyelműen oxfordozni akarja, azon
ban a labda Schillinghez perdül, aki habozás 
nélkül megszerzi csapata részére a vezető gólt. 
(1:0). A Boeskay Teleki és Markos pompás 
akcióival felnyomul, melynek az eredménye 
két perc múlva Semmlcr góljával jut érvényre 
(1:1). Váltakozó támadások után a 27. percben 
a kifutó Farkas felelt Pilláiéin újra megszerzi 
csapatának a vezetési. (2:1). A bécsiek nagv 
kedvvel támadnak, a Bocskav lélek nélkül, 
unottan játszik. De így is a debreceniek a töb
bel lámndók. ám a lövések túl messziről men
nek. A félidő végéig nincs is feljegyezni való 
akció.

Szünet után Móré és Reviczky helyet cserél
nek. A Bocskav Teleki és Markos erőtlen akciói 
revén fölényben van. A WSC azonban okos tak
tikát követ. Powolny negyedik fedezetet ját
szik. A 22 percben Pillweint kétszer is szaba
don engedik A második nlkalommal Molnár 
összeütközik vele, megsérül és kiáll. Ekkor 
történik a Boeskay végzetes csapalfelforgntása. 
Semmlcr há'ra megy hekkelni. Villányi jobb 
szélsőt játszik. Ma, kos jobbősszekölő lesz. Vin

Szőnyeg, pokróc, függöny, ágy- es aste 
talterltők minden kivitelben kaphatók 
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Kupa-komédiát!
mert a csehek és osztrákok összepaktálnak ellenünk

A Rapidot játszották ki győztesnek Újpesttel szemben

léshez is juttatta csapatát.
Szünet után ismét a csabaiak szerezték meg 

az első gólt Szabó révén, pár perc múlva azon
ban ismét a bolgárok vezetnek 3 :2-re. Ezután 
meg fellángol a csabai csapat lelkesedése s 
Engelhard még megszerzi a kiegyenlítést, de 
egy vitatható 1 l-csből elért bolgár gól lehan
golja a csapatot s az utolsó percekben a bol
gároknak sikerül még egy gólt rugniok.

Váltóhitelt
tolvfisitunk kereskedőknek elö- 
nwosen árufedezet ellenében.

^JMagestl Hitel És Jel7áloqhant, I. liaJÉmla-iL 1Á

Bécs, augusztus 25.
(A Hétfői Napló tudósítójától.) Amikor a 

wulthcti Újpest—Rapid meccs előtt hire jött, 
hogy Carraro olasz biró nem érkezett meg s 
helyette Majorszky magyar biró vezeti le a mér
kőzést, rossz sejtelem fogta el mindazokat, akik 
arra gondollak, hogy a Középeurópai Kupa kon
ferenciája elé kerül a meccs sorsa. Újpest s a 
Rapid egyaránt megóvta a mérkőzést, még an
nak kezdete előtt. Mit lehet tudni?! Az Újpest 
győzött 2:1 arányban. A Rapid a'meccs után 
visszavonta az óvást, Újpest fentarlolta. A bé
csieket ugyanis kielégítette a minimális vereség, 
mert biztosan számítottak arra, hogy a hírhedt 
hülteldoríl pályán 3—1 góllal verik a lila-fehé
reket. Az Újpest vezetősége viszont azt remélte, 
hogy a pesti mérkőzést barátságossá degradál
ják s igy a reváns mégis csak Újpesten kerül 
színre.

Az újpesti taktikázás azonban roszul sült el.
Langfelder tudhatta volna, hogyha az ügy 

tényleg a konferencia elé kerül, úgy az ránk 
magyarokra csak hátrányos határozattal vég
ződhet, mivel

a csehek és az osztrákok összepaktálnak

Újpest kiesett a Középeurópai Kupa küzdelmeiből
Rapid—Uipest 3:2 (2:0)

A hülteldorfl pályán lejátszott második Kö
zépeurópai Kupamérkőzést huszonkétezer főnyi 
közönség nézte meg. A Rapid győzött minimá
lis gólaránnyal, de győzelme korántsem volt 
olyan impozáns, mint ezt várni lehetett volna 
a félelmetes sok vihart látott Hiitleldorfban. A 
saját pálya és a hazai publikum előnye csak 
egygólots győzelmet jelentett a Rapid számára 
s ha a középeurópai kupakonferencia délelőtti 
igazságtalan határozata meg nem született 
volna, úgy most egy harmadik mérkőzés dön
tené el, hogy melyik kvalifikálta magát a dön
tőre. így azonban a Rapid jutott a döntő küz
delem erkölcsi és anyagi előnyeihez. A mérkő
zés rendkívül heves volt és

a Rapid szerezte meg a vezetést Weselik 
révén már az első percben, amit a 27. 

percben Klrbes második gólja követett.
Újpest csapata csak lassan tért magához s a 
mind hevesebb ellentámadások a félidő végéig 
nem hoztak eredményt. Szünet után a 3. 
percben

Auer szabadrúgása szép gólt eredményez 
(2:1).

De röviddel ezután komért ér el a bécsi csa
pat, melyből

Horváth a Rapid részére njabb gólt sze
rez (3:1).

ellenünk.
Ezért jobb lelt volna visszavonni neki is az 
óvást s akkor tényleg egy harmadik mérkő
zésre került volna sor! Emlékezetes, hogy két 
év elölt a Hungáriát mily ravasz driblivel sem- 
mizték ki a Konrád-iiyy miatt. Most az Újpest
tel szemben még arcátlanabb határozatot mer
tek hozni. A csehek jöttek azzal a bizarr ötlet
tel, hogv 0:0 arányban igazolják a pesti 2:l-es 
Újpest győzelmet.

Senki sem hitte volna, hogy ez a javaslat 
keresztül menjen. De a csehek és osztrákok 
ezúttal is egy húron pendülve leszavazták az 
olaszok hiányában magukra maradi magyar 
delegátusokat s tényleg

határozattá emelték n csehek Igazságtalan, 
sportszerűtlen s ezúttal Is a magyar futball- 
sport ellen irányuló komolytalan tippjét.

De most már legyen elég a komédiából! A 
magyar futball presztízse követeli, hogy ves
sünk véget ennek a cirkusznak. Erre nincs 
szükségünk. Ez lehet egyeseknek a jól jöve
delmező kedvtelése, de nem a magyar sport 
érdekel Tessék visszalépni, — de azonnal!

Rendkívül erős újpesti támadások után a 16. 
percben Vogl III. szabadrúgása sikerhez jut
tatja a lila-fehéreket, de a kiegyenlítés már 
nem sikerült. Stepanouszky cseh birő néhány 
kisebb hibától eltekintve elég jól vezette a 
mérkőzést.

A bolgár válogatottak 
győztek Csabán 

Bulgária—Bohn-gyári LE 
5:3 (2:1)

Békéscsaba, augusztus 25.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen

tése.) A Bohn-gyári csapul, amely a közel
múltban elsőoszlályu futballcsapataink méltó 
ellenfeleinek bizonyult, vasárnap a bolgár vá
logatottal vette fel a harcot. A mérkőzés vé
gig heves iramú volt s a Bohn-gvár a bolgár 
válogatott egyenrangú ellenfelének bizonyult.

Mintegy 1500 főnyi közönség jelenlétében 
kezdődött a játék s a lelkesen rohamozó 
csabai csapat megszerezte a vezetést Balogh 
révén. Nem sokáig tartott ionban az öröm, 
mert a fürge bolgár jobbszei>ő nemcsak a ki
egyenlítést szerezte meg hamarosan, de veze-

Vitéz Halassy Olivér uj 500-as uszórekordja,
Isírvrán csaPafának a MAC fölött aratott győzelme és az 

MTK—III kerület bajnoki derbimeccs izgalmas döntetlenje
A vizipóló világeseményein túl, jól kalku

láltak a III. kerületiek, amikor közvetlenül a 
nagy események után rendezték meg uszóver- 
senyükel, figyelmen kivül hagyva a már meg
indult nagy futballszezon és az atlétikai-kam
pány nagy konkurenciáját. Már maga a vizi
póló bajnokság finise egymaga elegendő ese
ményt szolgáltatott a tegnapi uszóversenyen.

A III. kerületiek versenyének meglepetése, 
hogy

Bárány István dr. csapata, az egri Move 
Sport Egylet legénysége maga alá gyűrte 

a griffniadaras csapatot.
Ezután élénk várakozással tekintett a közön

ség a derby-jellegü MTK—III. kerület mérkő
zés elé, amely azonban nem hozott döntést.

A két csapat kénytelen volt a bajnoki pon
tokon megosztozni.

Utoljára említjük, pedig talán ezzel kellett 
volna kezdenünk:

vitéz Halassy Olivér 500 méteren uj ma
gyar rekordot úszott ki.

Még pedig anélkül, hogy valaki megszorította 
volna. |

Mindenképpen esemény teljes volt tehát az 
óbudai egyesület uszóversenye, amelynek ered
ményeiről az alábbiakban számolunk be:

Főversenyek:
200 méteres gyorsuszás. 1. Bárány Isván dr. 

(MESE) 2 p 22.8 mp. 2. Bozsi Mihály (UTE) 
2 p 38.4 mp. Az öl benevezett közül mindössze 
kelten indultak el, Bárány dr. az egriek baj
noki meccse miatt kényelmesen úszta végig a 
távot.

500 méteres gyorsuszás. 1. vitéz Halassy Oli
vér (UTE) 6 p 54.6 mp. Országos rekord. 2. 
Bozsi Mihály (UTE) 7 p 23.6 mp. 3. Geöcze 
János (MAC) 7 p 37 mp.

Egyéb versenyek:
100 méteres harmadosztályú gyorsuszás. Két 

időfutam után: 1. Kékessy Ervin (III. kér.) 1 p 
09.4 mp. 2. Búzás (UTE) 1 p 12.8 mp. 3. Jakab 
(UTE) t p 13.8 mp.

200 méteres harmadosztályú mellúszás. Két 
időfutam után: 1. Kusinszky György (UTE) 3 p 
14.3 mp. 2. Mezey László (FTC) 3 p 19.6 mp. 
3. Schwarcz László , (FTC) 3 p 21 mp.

Négyszer 50 méteres másodosztályú gyors- 
uszóstaféta. 1. az UTE csapata (Maliié, Németh, 

Ullnch, Szabados) 1 p 58.8 mp; 2. az MTK; 
3. a BBTE. A másodiknak beúszott 111. kerü
letet előbbindulás miatt diszkvalifikálták.

2000 méteres ifjúsági gyorsuszás. 1. Nagy 
Lajos (FTC) 2 p 39.4 mp. 2. Pauer (MAC) 
2 p 41.2 mp.

100 méteres harmadoszályu hölgy hátú szás. 1. 
Kovácsi Bözsi (MUE) 1 p 42 mp. 2. Komáromy 
Bözsi (UTE) 1 p 48.4 mp. 3. Komáromy Mártha 
(NSC) 1 p 49 mp.

Négyszer 50 méteres harmadosztályú gyors- 
uszóstaféta. 1. az. UTE csapata (Szomkó, Kor- 
muth, Búzás,Steiner) 2 p 05 mp; 2 a III. kerület 
csapata 2 p 05.2 mp; 3 a BBTE csapata 2 n 
07.4 mp.

MESE—MAC 2:1 (1:1).
MESE: Mártonffy—Boly ki /., Mátrai—Harray 

—Taródy, Bárány dr. Boly ki 11.
MAC: Budai—Histek, Csorba—Ivádi—Zboray^ 

Turnovszky, Halász //,
Az a körülmény, hogy Ivádi megszokott he

lyéről távozva, fedezetet játszott, már előre bal
sejtelmeket ébresztett a griíTmadaras csapat 
híveinek táborában. Az ijedelem percröl-percro 
növekedett, mert rögtön nyilvánvalóvá vált, 
hogy a MAC ezen a mérkőzésen nem játszhatja 
ki megszokott formáját. Nem láttuk ezúttal a 
csapatban a már megszokott tervszerűséget, 
úgy, hogy az egri csapat egészen pri^tiv esz
közökkel is sakkban tudta tartani hatalmas el
lenfelét. Az első gól az első perc 36-ik másod
percében esett, és pedig a MAC részéről. Tur
novszky úgyszólván feltartózhalallanul leúszott 
és a kapu elölt már nem talált ellenállásra. A 
góllt az egri kapus nem védhette. Ar. egriek 
ezután látták, hogy itt taktikára van szükség 
és ebben az cselben már kilátás is nyílhat az 
esetleges győzelemre, öt perc 2 mp: Taródy 
éles lövést kiiid a kapura, amelyet Ivádi akar 
parírozni. A védőakció nem sikerül s a labda 
Ivádi kezét érintve a gólba pattan. A második 
félidőben a kék-sárga csapat elkövette azt a 
nagy hibát, hogy Taródyt fedezetlenül hagyta, 
ennek következménye volt azután, hogy az egri 
csapatnak Taródy révén rengeteg támadást 
sikerült előkészítenie. A 3-ik perc 13 mp.-ben 
Bolyky I. labdája utat is talál a pesti csapat 
hálójába és ezzel eldől a mérkőzés sorsa. A 
hátralévő percekben a griíTmadaras csapat el
keseredett erőfesziléssel kísérletezik a kiegyen
lítéssel, de. minden akcióját a balszerencse ki- 

A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 
országos gyermek iskolaruha- és cipőakciója

augusztus 25-től
Mielőtt ruhát, vagy cipőt vesz gyermekének, saját érdekében 

tekintse meg bármelyik budapesti, vagy vidék) ruházati áruházunk 
és füszerárudánkban e cikkek eredeti mintagyüjteményét. Saját maga 
győződjék meg írről, hogy minden egyes darab áru válogatott, la 
minőségű anyagokból, Ízléses gondos kivitelben készült és szenzációs 
olcsó áron kerül torgalomba. Minden egyes darabért teljes anyagi 
garanciát vállalunk. Megrendelését feladhatja bármelyik budapesti 
vagy vidéki ruházati áruházunknak, vagy vidéki füszérárudánknak. 
Kedvező fizetési feltételek! Készpénzfizetés vagy utánvéttel való 
szállítás esetén az itt közölt árakból 5® engedményt nyújtunk

Fíukosztüm
garantáltan la minőségű, jórészben angol gyapjú divatszövetekből, 
la hozzávalókkal, fehér legombolható gallérral Ízléses és gondos 
kivitelben, külön szegélyezett batisztsiffon diszzsebkendővel, 
3_14.es nagyságokban, 3-as nagyságban (három évesnek felel 
meg) P 17.50 számonként P 1.50 emelkedés.

Fíusportkosztüm 
garantáltan la minőségű, jórészben angol gyapjú divatszövetekből, 
la hozzávalókkal, öves sportfazonban, sportnadrággal, külön sze
gélyezett batisztsiffon diszzsebkendővel 6=14-es nagyságokban, 
6-OS nagyságban (6 évesnek felel meg) P 23.—, számonként 
P 1.50 emelkedés.

Sötétkék fíukosztüm
la minőségű tiszta gyapjúszövetből, la hozzávalókkal a legizléscsebb 
fazonban, külön diszzsebkendővel, 3—14-es nagyságokban, 3-BS 
nagyság P 10.50. számonként P 1.50 emelkedés.

Fluöltöny 
férfitazonban. la minőségű, sötétkék vagy divatszövetekböl, angol 
serge- vagy lüszterbéléssel, finom hozzávalókkal, hosszú nadrággal, 
vagy divatszövetekböl, sportnadrággal elegáns kivitel és fazon: 
42-os ás 43-as nagyságokban P 64.-

Sportsapka
angolos fazónokban, la minőségű, 53-áS fOlbttSOglg P 2.20, 54-OS 
tolböságtöl P 2.60.

Sötétkék matróz szövet-leánykaruha 
nagyrészben eredeti angol la minőségű tiszta gyapjúszövetből, kék 
damnsztgallérral és kézelővel, feketeselyem szalaggal vagy nyak
kendővel, berakott aljjal, előírásos fazonokban, 60 cm.-töl 105 cm

szeptember 30-ig.
I hosszúságban. 60 cm. hosszúságú P 27.—, az ár 5 cm.-ként 

P 2-uel omelkodik.
Fehér, kék, keskenycsikos, vagy fehér satinból készült matróz 

lOánykablUZ sötétkék damasztgallérral és kézelővel, feketese
lyemszalaggal vagy nyakkendővel, gyöngyházgombdiszitéssel, la 
minőség és kivitel, 60—105-ös nagyságban, 60-aS nagyság P 10.60. 
az ár 5 cm.-ként P —.80-al emelkedik.

Gyermek patent ílórharisnya
fekete, szürke, drapp és barna színekben, garantáltán la minőség,
komplett hosszúság és nagyság

Nagyság: 1 2 3 4 5 6
Ar: P 1.20 1.30 1.45 1.60 1.70 és 1.85
Nagyság: 7 8 9 10 11 12
Ar: P 2.— 2.10 2.20 2.35 2.50 és 2.60

Intézeti nöl liertiarlsnua kiváló minőségben, fekete, szürke
és drap színben P 2.90.

FIÚ nappali ing rávarrott dupla kézelővel, két külön gallér
ral, Ízléses angol fazonban, mell, kézelővel és gallér fehér rayé, la 
minőségű fehér siffonunyagból 31 cm.-töl, 35 centiméter nyakbősé- 
glg, 31 Cm.-aS P 6. 35. számonként P —.15 emelkedés.

Fiuhálóíng
sálgalléros, Ízléses fazonban, szegélyes mellel, átbujós kézelővel, 
keskeny színes pánttal díszítve, kiváló fehér siffonanyagból, kom
plett hosszúságokban, teljes garancia mellett:
32-es nyakböségben P 5.40 34-es nyakböségben 5.70 3S-os nyakböségben P 6.—

Fiú rövid alsónadrág
szabályozható gombos övvel. la rayé köpper anyagból:
60 cm-es övbőségben P2.7O 65cm-es övböségben P 3.— 70cni-es övböségben P3.3O

Kipróbált jómínőségü 
kézzel varrott fekete gyermek iskolacipő 

la croupontaippai. szolid kivitelben minden egyes párán 
garanciát uaiiaiunk. Minden egyes pár cipőhöz ingyen adunk 

1 doboz „Hedda 65“ cipőkrémet.
Ha lontos Önnek cipője tartóssága ás fánye. úgy mindig 

ezt hasznába.
26-30 számig 31— 35-lg 36-40-ig

! P 12.- ' 14.50 18.90

A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezete
ruházati áruházai t Budapest, V., gróf Tisza fatván-u. 18., IX., Mcster-u. 1517., I.. Aítlln-u. 14., Debrecen, 
Győr, Miskolc, Pécs, 8zeged, Székesfehérvár, Kaposvár, Nyíregyháza és a vidéki tUszerflókárudák.

3_14.es
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aérl, és ijry végeredményben a MAC verve 
marad.

Biró; vitéz JAntit litván.
III. kér. TVK-MTK 2:2 (0:0,

MTK: Rorl—Rőth, Boros - Szabó Homonnay, 
Schlenker, Keserű I.

III. kér. TVE: Bródy Sárkány, Kékessy- 
Szusztovich- -Cele, Hóhért, Dezső.

Kissé lulhnngos vizirsalát vívott n kél bajnok 
aspiráns. Speisegger Ernő biró azonban kemé
nyen tartotta kezében n csapatokat, s igy en
nék köszönhető, hogy a nagy küzdelem nem 
vezetett kirobbanásra. Mindenki azt várta, hogy 
az MTK okulva a múltak tapasztalatain, tnk- 
fikni hozásokkal fog operálni és ezzel sikerül 
majd lehengerelni az óbudai csapatot. Am nem 
igy történt. Az élénkebb játékot a III kerüle
tiek produkálták és ha kis szerencséjük van 
meg is nyerhették volna n meccset. Magáról 
a játékról nincs sok mondanivalónk. Mind a 
kél legénység elég kíméletlenül gyúrta egymást 
és igy elég gvnkrnn volt szükség bírói beavat
kozásra. Az első félidő gól nélkül végződött. 
Szünet után Róth szerzi meg nz MTK vezető 
gólját (1 p 47 mpl. Cele rövidesen kiegyenlít 
(2 p 10 mp). sőt Róbert góljával már a győ
zelemhez is közel állanak a Vívók, amikor 
Keserű I gólja döntetlenné teszi a mérkőzést 
(4 p 12 mp).

A Ferencváros vízipolócsapata 
kikapott Szegeden

Szegedi Úszó Egyesület FTC 2:0 (1:0)
Szeged, augusztus 25.

(A Hétfői Napló tudósítójának tele fon jelen 
léte.) Az FTC vízipolócsapata ma Játszotta le 
bajnoki mérkőzését a Szegedi Úszó Egyesület 
csapatával. A mérkőzési az otthonosan, de amel
lett jobban is játszó szegedi csapat nyerte meg. 
Mind a két gólt Wanie II. dobta.

Az egriek vezetnek a bajnoki 
listán

íme a tegnapi bajnoki nap meglepetése. Az 
egriek a MAC fölött aratott győzelmükkel 

megelőzték az UTE-t és ezzel megszerezték 
a vezető pozíciót.

A MAC-ot az MTK előzi meg. A kék-sárga 
csapatot tegnapi veresége a negyedik helyre ve
tette vissza.

A bajnoki tabella állása:
1. MESE 11 pont
2. UTE 10 „
3. MTK 0 „
4 MAC 8 „
5. III. kér. TVE 6 „
ö. Szegedi UE 6 „
7. BSzKRT 2 „
B. FTC 2 „
9. NSC 0 „

A Wörthí-tóban aratta első nemzetközi diadalát 
a magyar ifjúsági uszógárda

A magyar válogatott sprintstaiéta megverte az osztrákokat és a 
vizipolócsapat is győzött — Ünnepi bankett keretében nyújtották 

át a győztes magyar csapatnak a Bánó Jenő-serleget
Pörlschach, augusztus 25.

(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 
tése.) A részünkről diadalmasan befejeződött 
szombati versenynap után már nyilvánvaló 
volt, hogy az első magyar-osztrák ifjúsági vá
logatott uszómérkőzést ifjúink megnyerik. így 
is történt.

A magyar Ifjúsági uszócxpedicló diadallal 
távozik a Wörthersee mellől,

mint ez az nlábbi tudósításunkból kiderül.
100 m.-es hátuszás: 1. Scbeüer (magyar) 

1:18.6, kitűnő idő. 2. Scitz (osztrák) 1:20.8 p. 
3. Mészöly (magyar) 1:23.6 p. — 200 ni mell
úszás: 1. Stcin (osztrák) 2:56.4 p., kitűnő idő.
2. Slrokssti (osztrák) 3:09.8 p. 3. Mclchner (ma
gyar) 3:20.2 p — Műugrás: 1. Richter (osztrák) 
1Ó0.64 pont. 2. Weiscnbech (magyar) 99.94 
pont. 3. Beck (osztrák) 97 01 pont. A dereka

Marvalits Kálmán 4632 cm es diszkoszdobása 
az FTC Springer-dijas versenyének kiemelkedő eredménye 
Késmárki 190-et ugrott magasba; Szepes 6161 cm-t dobott 
gerellyel, a többi eredmény gyenge — A Springer-dijat 38 

ponttal a MAC nyerte az MTK 24 pontjával szemben
Az idei Springer dijas emlékverseny valahogy 

nem volt méltó az előbbi évekhez. Mar csak a 
hagyomány is úgy kívánta volna, hogy azon a 
versenyen, amely a múltban Muskáf 110-cs gat
futó és Papp 5000-cs rekordját, továbbá Szepes 
és Chmelik pompás küzdelmét, valamint a 
francia atléták részvételével elért nagyszerű 
versenyeket adta, czidén is küzdelmekkel tar
kított szép versenyek legyenek a magyar atlé
ták tömeges részvételével.

Ehelyett azonban azt láttuk, hogy 
nemesnk n közönség (öntette ki teljes rés*- 
vétlenségével a versenyt, de ar atléták nagy 

résre Is távolmaradt.
Egy-két jó eredményt azonban igy is ért cl 

néhány jó form.tbnn lévő atlétánk.
így mindenekelőtt
Marvalits 4632 cm-es dlszkoszdobáüát kell 
kiemelnünk, mint amely c gsrngc eredmé
nyeket hozó verseny legkiemelkedőbb ered

ménye.
Ezzel ismét egy lépéssel közelebb jutott Mar

calit* • rekordhoz s bizonyságot tett arról, hogy 
a francia Noel és a non>\' Stenerud mellett 
Európa első di'zkcszvelöi közé tartozik.

Szép győzehn I aratott a HE AC. nagvlcbetségii 
futója. Farkas Károly. 0 talán majd uj szint 
visz egyhangú 400 a s vm nyeinkbe. Mcgem-

NYOMATOTT A SLOUGS NYOMDAI MÜ1NTÉZET B.T. KOMOKGOOLI’EIN. BUDAI-EST, Vl, ARADI UCCA S. — NYOMDAIGAZGATÓ; HAVAS M.

A kassai aszók domináltak 
a debreceni uszóversenyen

Múlt vasárnapra hirdette a BEAC nemzet
közi uszóversenyét, de a csehek a Szent István- 
nap miatt nem engedték út a kassai úszókat 
a határon s igy a verseny ma lett megtartva. 
A kassaiaknak a debreceni úszók nem voltak 
egyenrangú ellenfelei, a DEAC-nak a KAC-tól 
elszenvedett 9:2 arányú veresége azonban a 
nagy magyar vizipólődiadalok után kissé fur
csán hat. Eredmények:

100 méteres gyorsuszás: 1. Földi (KAC) 1 p 
09 mp. — 100 méteres hátuszás: 1. Messinger 
(KAC) 1 p 22 mp. — Í00 méteres mellúszás:
1. Szentkirályi (DEAC) 1 p 26 mp. 2 Jnsskó 
(KAC) I p 29 mp. — 400 méteres gyorsuszás:
I. Földi (KAC) 6 p 11.2 mp. 2. Orosz (DEAC) 
6 p 53.8 mp. -- Műugrás. 1. Farkas (DEAC) 
146 pont 2. Szabó (KAC.) 135 pont. — 3X50 
méteres staféta: 1. KAC 1 p 45.1 mp. — Vízi
póló: KAC- DEAC 9:2 (3:0).

Jó eredmények a M0VE atlétikai 
bajnokságok második napján
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen- 

tésc.) A MOVE atlétikai bajnokságainak máso
dig napja néhány jó eredményt hozott. Első
sorban Kiss (MBSE) 1334 cm-es sulydobása 
emelkedik ki az eredményekből, de jó az ifju
sági Patai (Cegléd) 49 méteren felüli gerely
vetése is. Részletes eredmények:

Ifjúsági számok:
200 m. síkfutás: 1. Nagy (Törökszentmiklós) 

..'4 mp. 800 m. síkfutás: 1 Mayer (Csepel) 
2 p. 12.8 mp. — 3000 m. síkfutás: 1. Mayer 
(Csepel) 10 p. 34.2 mp — 200 m gát: 1. Terdy 
(Veszprém) 28.4 mp — Hármasugrás: 1. Nagy 
(Törökszentmiklósi ‘1238 cm. Rúdugrás: 1. 
Kernek (Nagykőrös) 280 cm. — Sulydobás: 1 
Horváth (Zalaegerszeg) 1191 cm. — Diszkosz
vetés: 1. Horváth (Zalaegerszeg) 3615 cm. — 
Gerelyvetés: 1. Patai (Cegléd) 4907 cm. 
4X700 m.: 1. Zalaegerszeg 48.4 mp.

Szenior számok:
100 m. síkfutás: 1. Pruzsinszky (Eger) 116 

mp. — 400 ai.: 1. Tóth (MOTE) 53.8 mp. •— 
1500 m.: 1. Virágh (Ccglé-d) 4 p. 22.8 mp. — 
Magasugrás: 1. Vidóc-y (Zalaegerszeg) 165 cm
— Hármasugrás: 1. Göndör (MOTE) 1268 cm
— Sulydobás: 1. Kiss (MBSE) 1334 cm. — 
Gerelyvetés: 1. Kiss (MBSE) 4850 cm. — 
4X/00 m.: 1. MOTE 46.9 inp. — 4X400 m.: 1. 
MOTE 3 p. 42.4 mp.

Pontversenyben:
1. MOTE 64 pont, 2. Zalaegerszeg 44 pont. 

3. Cegléd 33 pont.
A legjobb szenior atléta Kiss (MBSE) 15 

ponttal, a legjobb ifjusági atléta Nagy (Török- 
szentmiklós) 16 ponttal.

san küzdő magyar versenyző majdnem meg
verte osztrák ellenfelét, aki pedig a szenior 
bajnokság második helyezettje volt. — 4X100 
méteres gyorsuszó staféta: 1. Magyarország 
(Kánásy, Baranyai, Scheller, Mészöly) 4:31 p.
2. Ausztria 4:39.6 p.

A magyar-osztrák vizipoló mérkőzést a ma
gyar csapat nyerte 3:2 (1 :2) arányban. A 
mérkőzés erős iramú és helyenként durva volt, 
mert a biró sokat elnézett az osztrákok részé
ről. A mezőny legjobbja az osztrák Kornmehl 
kapus volt, a magyar csapatból Wagner és 
Baranyai játszott jól.

A Bánó Jenő vándordijat Magyarország nyerte 
és a serleg átnyujtása banketten nagy ünnep
lés közepette történt.

A győztes magyar ifjusági uszógárda hétfőn 
este 21.50 órakor érkezik a déli vasút pálya
udvarára.

Hihetjük még Donogán és John eredményéi: 
teljesen lesujtólag hatollak viszont az 1500- 
nsok.

100 m. síkfutás: 1 Raggambi István (BBTE) 
112 mp. 2. Moharos (ESC) 11.3 mp. 3. Szabó 
(MFK) 11.5 mp. — Gyenge verseny. 60-ig Mo
haros vezetett, onnan Raggambi előretört és 
egy méterrel győzött.

400 m. síkfutás: 1 Farkas Károly (BEAC) 
51.2 mp. 2. Szalay (BBTE) 51.8 mp. 3. Szent- 
györgvi (MAFC) 52.1 mp. \ célegyenesbe 
még Szalay fordult be elsőnek egy méterrel, 
de az utolsó százon visszaesett s n tehetséges 
Farkas a finisben biztosan győzött

1500 m. síkfutás: 1 Szabó Miklós (MAC) 4 
p. 22 mp. 2. Ferihegyi (MTK) t p 23.8 mp. 8. 
László dr (BEAC) 4 p. 25.6 mp — Inkább 
egy kiadós tréning, mint verseny benyomását 
keltette a verseny 1000-ig Ferihegyi vezette a 
három főből álló mezőnyt, olt Szabó állt az 
élre és künn ven gvözöft igen gyenge idő alatt

5000 m. síkfutás: 1 Szerb Elek (MAC) 16 p 
12.6 mp. 2 Piros (KEAC) 16 p. 14 mp. 3. Gé
gén? ESC) 16 p. 19 8 mp. — Szerb ta Piro? 
végig együtt ment * Szerb csak a finis!'' 
evő zötl

110 in gátfutás: t. Jfthn István iMTKl 16 
mf 2 Dénes M XFO 17 mp K« t i j.luló I

Hét gátig együtt mentek, ott a 200-as gátfutó 
bajnok elhúzott és biztosan győzött.

Magasugrás: 1. Késmárki (BBTE) 190 cin. 2. 
Szigetvári (BBTE) 175 cm. 3. Udvardy (BBTE) 
175 mi. — Késmárki a 170 cm-t kivéve min
den magasságot elsőre ugrott de a 195-ös re
kordmagasságra tett lécet háromszor ütötte.

Távolugrás: 1 Farkas Mátyás (MAC) 692 <m.
2. Goda (MAC) 670 cm. 3 Rácz (FTC) 637 
cm. _ Farkas első ugrásra érte el legjnbl 
eredményét. A t"b’ i mind 680 körül volt.

Diszkoszvetés: 1. Marvalits Kálmán (BTC)
4632 cm. 2. Donogán (BTC) 440! cm. 3 Regős 
(MAFC) 4211 cm. — Marvalits szenzációs for
mában van. Dobásai: 4461, 4543, 4596, 4632, 
4522. 4498. Donogánnak negyedik dobása volt 
a legnagyobb, Regösnek szintén.

Gerelyvetés: 1. Szepes Béla (MAC) 6191 cm. 
2. Budavári (BBTE) 5895 cm. 3. Szekrényessy 
(MTK) 5733 cm. — Az egész verseny egyetlen 
örvendetes meglepetését hozta a gezelyvelés 
Budavári és Szekrényessy hatalmas feljavulása 
révén. Szepes nagyon gyengén, egv 5276-os 
dobással kezdett s a 60 métert csak ötödik, 
győztes eredményét jelentő dobásával sikerült 
túlszárnyalnia.

Olimpiai staféta: 1. MTK a) (Marlonfalvi. 
Szabó, Sugár, Ferihegyi) 3 p. 46.8 inp. 2. 
MTK b) (Antal. Jahn, Polgárdy, Farkas) 3 p 
48 mp. 3. BBTE (Dárdai, Korongi. Raggambi. 
Villányi) 3 p. 48.2 mp. — A tartalékos BBTE 
kettős veresége meglepetés.

A Sprlnger-vándordljas pontversenyben:
1. MAC 38 pont 2. MTK 24 pont. 3. BBTE 

21.5 pont

Külföldi futballeredményeh
Berlin, augusztus 25.

Az. itt megtartott nemzetközi futballmérkő
zések az alábbi eredményekkel végződlek: 
Ilcrtha BSC-DFC (Prága) 3:2 (1:1). —
Admira—Viktória 2:0 (1:0). — Boldklubbcn
(Kopenhága)—Spcndauer S. V. 4:2 (0:1).

GeLsenklrchcn. augusztus 25.
Kairói válogatott—Schalke 3:3. Az ered

mény hü képe a játéknak
Bécs, augusztus 25.

Az Újpest—Rapid középeurópai kupamérkő
zés mellett csak néhány jelentéktelenebb mér
kőzés volt az alábbi eredményekkel: Viktória 
—Frimm 2:2; Simmering—Gerslhof 3:1; Liber
tás—Weiseelf 3:2.

Újra Spíelmann került az élre 
a karlsbadí sakkversenyen

Ma lesz az utolsó forduló
Vasárnap — a nemzetközi sakkmérkőzésen a 

függőben maradt játszmákat intézték el. 
Ilyen elintézetlen játszma a tizennyolcadik for
dulóból Gilg és Mallhison indiai védelme és 
Spíelmann—Treybal spanyoljátéka, továbbá a 
huszadik fordulóból Colle és Grünfeld vezér- 
gyalogjátéka.

Gilg vezérvégjátékban két szorongatott gya
logosát kimentette sulyos helyzetükből és 78 lé
pés után megnyerte a játszmát.

Treybal több gyalogos feláldozása után sem 
tudott Spíelmann tisztjeinek ellentállni és mi
után szorongatott helyzetbe jutott, a 65. lépés 
után feladta.
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A TTC 
ügetöpálya-versenye
Nagy érdeklődés előzte meg a TTC mai motoros 

ügetőpályabajnokságát. A közönség nagy érdek
lődése mellett lefolyt versenyen a teljes magyar 
versenyzőgárda elindult s a jó eredmények iga
zolták a tréninghireket.

Részletes eredmények:
Kezdők versenye: 5 kör 250 köbcentiméterig, 

5000 méter. 1. Schvvarczkopf Sándor e. k. O. K. 
(250); 2. Pártos Károly KMAC Radco (250); 3. 
Schusler Vilmos TTC Bauer-Villers (175). — 
Kezdők versenye 500 köbcentiméterig, 5 kör, 
5000 m. :1. Brand János TTC Rudgc (500); 2. 
Hirschmann Pál e. k A. .1. S. (350)); 3. Szől- 
lösv Miklós TTC B S. A. (500). — Szólóbajnok
ság, 30 kör, 30.000 in.: 1. Ifj Hóra Nándor BSE 
Rudgc (50) 1 körrel; 2. Sábrnák Oszkár BSE 
Velocclle (350); 3. Meggycssy Zoltán BSE BMW 
(750). — Oldalkocsis bajnokság, 25 kör, 25.000 
m.: 1. Czulvba Mihálv TTC BMV (750); 2. Dauer 
József MTK Ariéi (5Ö0). — Főverseny 170 köb
centiméter, 10 kör, 10.000 in.: 1. Masa Gyula 
KSC KKW; 2. Balogh Miklós e. k. A. K. O.; 3. 
Wmkler Ferenc MaC Méray. — 250 köbein.-ig: 
1. Deli Lajos BSE Ridco; 2. Masa Gyula KSC 
Molo-Guzzi; 3. Schwarczkopf L. c. k. O. K. — 
350 köbein.-ig: l. Zamecsnik Tivadar TTC 
Motosacoche; 2. Sabrnák Oszkár BSE Vclocette;
3. Kovács Béla TTC Jap. — 500 köbcm.-ig: 1. 
Zamecsnik Tivadar TTC. Motosacoche (350,; 2. 
Kovács Béla TTC Jap (350).

)( A KMAC. Balaton—Mátra turautjárn szep
tember 2-lg lehet benevezni. A Királyi Magyar 
Automobil Club szeptember hő 7-én és 8-án 
megrendezendő Balaton Mátra túra ver senyének 
nevezései néhány nap óta rendkívül örvende
tes tempóban indulnak meg Az idei turaverseny 
szabálvzalánnk nz a célja, hogv n normális

szakorvos 
mBMMRVUa*A3HNMBUaEHntl rendel 10-4 és 7-8-Iq 
Vili. Jö/s<-l-kiJru« 2. •«. térti é« női bo<eseku<>

Ma este: Thomson—Huhtanen 
küzdelem lesz

Ma este szenzációs mérkőzések lesznek | 
Sportarénában: Thomson néger világbajnok és 
Huhtanen finn világbajnok között kihivásos 
szabadstilusu Calch as Calch can mérkőzés 
lesz ez, amelynek során minden fogás meg van 
engedve.

Thomson néger világbajnok a zsűrinél 300 
pengőt deponált arra az esetre ha ő a harma
dik menetben le nem győzné Hulitanent.

A mérkőzés iránt óriási érdeklődés nyilvá
nult meg és az elővételi pénztárnál már sokan 
megváltották a mai mérkőzésekre a jegyeiket.

Az est folyamán még 2 nagy döntő mérkő
zés fog lezajlani Benőid osztrák és Hans 
Sclnvarz világbajnok, úgyszintén Wolke német 
és Prohászka cseh közölt. A tegnap este le
folyt mérkőzések eredményei a következők: H. 
Sclnvarz—Wolke döntetlen, Huhtanen—Bcnoldl 
győz Huhtanen 55 perc alatt. A néger világ
bajnok Thomson é» a magyar Holubán között 
lefolyt mérkőzés döntetlen maradt.

A mérkőzések kezdete este 9 órakor a Sport
arénában, HermLna-ul 65., az Angol Park ki
járata mellett.

Vasárnapi sporthírek
X Svédország—Norvégia 117:87. Nagy ér

deklődés előzte meg c két ország atlétáinak 
mérkőzését. Norvégia váratlanul kemény ellen
fele volt Svédországnak s csak a második na
pon engedte át a győzelmet a svédeknek.

X Külföldi kerékpáros versenyek. A vasár
napi külföldi kerékpáros versenyek közül ki
emelkedik a párizsi verseny, hol Paillard, az 
újdonsült világbajnok állt starthoz egy 100 
km-es versenyben. Startja nem járt sikerrel, 
mert 82 km-nél feladta a küzdelmet s igy e 
versenyt a belga Benőit nyerte 1 óra 26 p 
25.8 mp-es idővel.

Hannoverben 180 km-es országúti verseny 
volt, s győzött Ilodey (Essen) 5:50.27 mp-es 
idő alatt.

X Salamander—Kováid 4:1. Fölényes játéka 
fölényes győzelem. — Ugyancsak vasárnap ját
szott a Salamander női csapata is és ö:l-M 
győzte le ellenfelét.

Colle 65 lépés után megnyerte játszmáját 
.Grünfelddel szemben.

' Délután uzsonna volt, amelyen Karlsbad vá- 
Iros képviselője a város nevében elbúcsúzott a 
mesterektől, akiknek nevében Drinkmann vi*- 
laszolt.

A verseny állása az utolsó forduló előtt a ki
vetkező: Niemzovits, Spíelmann 14, CapablancG 
13*/s, Rubinstein 13, Boboljubov, Eurne, Widmat, 
11«/,. Becker 11, Grünfeld 10‘A, Maróczy, MatthD 
són, Tartakoiver 10, Canal, Colle, Treybal 9*/t4 
Johner, Samisch 9, Marschall, Yates 8*/», Gily 
7’/i, Thomas 5%, Menschik 3.

Holnap lesz az utolsó forduló.

széria-kocsikon túrázó automobilistákat, aM 
úgynevezett úrvezetőket hozza össze. A verseny- 
intézőség nagy körültekintéssel gondoskodott 
arról, hogy a legkitűnőbb rendezői gárda által 
a verseny sima lebonyolitáisa biztosittassé.k- 
Errc annál nagyobb szükség van, mert mint is
meretes, a turaverseny keretében kerül lebonyo
lításra a parádi szerpentinen az 1929. évi auto
mobil- és motorkerékpár-bajnokság egyik for
dulója is. A versenyintézőség a zegész útvonal
ról eredeti filmfelvételt készíttet. A turaverseny 
nevezési zárlata szeptember 2-án lesz. A klub 
Apponyi-tér 1. sz. alatti titkársága a verseny ter
minusáig permanens szolgálatot tart és felvilá- 
gosilásokkal szolgál az érdeklődőknek.

Szombat délben a 69-es villamoson 
elueszett egy piros gyermek- 

liaüat arany gomnokkal.
Megtaláló vagy nyomravezető jutalmat kap 

.József 394 62.
)( A gépkocsi helyes vezetéséről minden év

ben ügyes oktató kézikönyvet ad ki a Vacuum 
Oil Company. Ebben az ügyes szakkönyvecske- 
ben a legmodernebb szerkezeti újításokat is 
közük. A legújabban megjelent kézikönyvben 
nagyon tömören és ügyesen ismertetik meg az 
automobil kezelésénél sz«m előtt tartandó el
veket. Ez a kézikönyv minden autótulajdonos 
számára hasznos olvasmány. Érdekes fejezete 
a könyvnek az „Üzemzavarok és azok kikü
szöbölése*' cimü fejezet, amelyet ábrák bővíte
nék. A szép kiállítású könyvet a Vacuum Oil 
Company vevőinek díjtalanul bocsátja rendel
kezésére.
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