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merénylet a Zeppelin ellen!
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nmtaii zeppelinre reueluerlSuPstadtak le,amelp átfúrta a iéghaid
MM hurkát - Izgalmas nainali ngamazás a iakehursti repflNMree

ffi merftovlet ts a kedvezőtlen Idő miatt csak
vasárnap ddlken indulhatott el a zeppelin Európába
Világköruti utjának diadalmas befejezése
után ma, vasárnap hajnalban kellett volna
startolnia a Gráf Zeppelinnek Lakehurstból
haza Friedrichshafcnbe. A léghajó utasai és
jnatrózai már el is helyezkedtek, de
az indulás mégis elmaradt.
Oka ennek egyrészt az, hogy hajnalban
Lakehurstban hirtelenül erős és merőleges
irányú szélvihar dühöngött, amely a startot
megakadályozta. Az indulás elhalasztásának
másik oka pedig az, hogy
a Zeppelin főmatróza a léghajó burkán
egy lyukat észlelt, amely a hozzáértők
megállapítása szerint revolvergolyőtól
származik.
'Árra semmi adat sincs, hogy hol történt a
Zeppelin ellen
ez a
revolvermerénylet,
amely egyébként csak a külső burkát sér
tette meg/a léghajónak.

Lakehurst, szeptember 1. aludni tértek. Elhatározták, hogy nem keltik fel
a Zeppelin külső burkán egy kis kerek
őket, mert reggel még lehetségesnek látszott,
lyukat fedezeti fel. Kroner szerint ez a
hogy al éghajó fölszállhasson. Lehmann kapi
lyuk fegyvergolyótól származik.
tány kijelentette, hogy a repülőtér legénységét
az idő megjavulása esetén ’/« órán belül újból A lövedék szerencsére a léghajónak csak a
össze lehet terelni. Általános az a benyomás, külső burkát fúrta át. Kroner azt hiszi, hogy,
hogy
a lövést, amely a sérülést okozta, Texas
a Gráf Zeppelin nem indul cl az esti órák
ban adták le a léghajóra,
előtt.
ezt a nézetét azonban nem indokolta meg.
New-York, szeptember 1.
Lakehurst, szeptember 1. ’
A Gráf Zeppelin indulását ma reggel közép
A „Gráf Zeppelin" ma délután 1 óra 18
európai idő szerint 7 óra 43 perckor egyelőre el
perckor
(középeurópai
idő szerint) elindult
halasztották, mert a szél a hangárra merőleges
irányban fújt. A léghajó indulására kirendelt Európába.
katonák, akik órák óta várakoztak a repülőté
Lakehurst, szeptember 1.
ren, újból szétoszlottak.
Amikor középeurópai idő szerint 7 óra 43
A Rádió Marino Station (Chatham, Masperckor reggel tudtul adták, hogy a merőleges
New-York, szeptember 1.
sachussets)
a
Zeppelin-léghajóval, ennek
irányú szelek miatt a Gráf Zeppelin indulását
Az Associated Press lakehürsti jelentése startja óta állandó, élénk szikratávirati őszelhalasztják, akkor már az utasok egy óra óta a
szeköttetésben áll.
fedélzeten voltak kabinjaikban. A legtöbben szerint Kroner, a Zeppelin fömatróza

A szél reggel 4 órakor középeurópai idő sze
rint erősödni kezdett és sebessége óránként 14
kilométerre fokozódott. Irány? a léghajó han
gárjára merőleges volt. A nézők tömegéből fel
szólítottak 200 önként jelentkezőt, legyenek se
gítségére a 450 főnyi tengerészkatonának és mat
róznak. Középeurópai idő szerint 4 óra 25 perc
kor megindították a Zeppelin motorjait. Közvet
len 5 óra előtt azonban, középeurópai idő szerint a szél erőssége óránkint csaknem 32 kilo
méternyire fokozódott, mire a motorokat újra
leállították.

Két borzalmas autószerencsétlenség
volt Budapesten 13 súlyos sebesülttel
A Szentendrei-uton felborult egy autó és hat utasát maga alá
temette ■— A Hermina-uton a járdára szaladt fel a kocsi és hét
embert elgázolt
’ Vasárnap délután Budapesten
csaknem
teljesen egyidőben két
rendkívül
súlyos
'kimenetelű autókatasztrófa történt. Délután
két óra volt, amikor megszólalt a
buda
pesti mentők telefonja. A szentendrei vám
közelében a posztoló rendőr elmondotta,
hogy egy automobil a Szentendrei-uton fel
borult hat utasával és
mind a hat utas véresen, eszméletlenül
fekszik az összeroncsolt gépkocsi alatt.
Alig hogy az ügyeletes
orvos
letelte
a
kagylói, máris ujabb szerencsétlenséget je
lentettek a mentőknek. A Hermina-uton, a
Bethesda-kórház elölt
egy autó fölszaladt a járdára, ahol hét
embert elgázolt,
szólott az ujabb jelentés.
A két autókatasztrófáról, alábbi tudósí
tásunk számol be részletesen:
Vasárnap délután két órakor a folyam
őrség cgyjk autóján haladt Szentendre felé
Bodó Lajos 43 éves folyamőrségi gépmüszaki főtiszt családjával. Az autót
Rein
hardt Rezső folyamőrség! fősoíTőr vezette.
Az eddigi megállapítások szerint útközben
az autó kormánykerék tartói
elszakadtak
s szemtanuk állítása szerint
a 65—70 kilométer sebességgel haladó
autó derékszögbe fordult és nyílegye
nesen neklroliant egy utszéll fának. A
kocsi felborult és a súlyos összeütkö
zés következtében pozdorjává tört,
olyannyira, hogy még az autó rendszáma
is darabokban hullott szét.
A szentendrei vámállomásnál szolgálatot
teljesítő rendörőrszem értesítésére a men
tők két autóval siettek a helyszínre, ahová
a főkapitányság egy szakasz rendőrt vezé
nyelt q rend fentartii: ára.
élv. autó roncsai alól egymásután húz
ták elő n vérbe borult,
eszméletlen,
súlyos sebekből vérző utasokat.
Elsősorban az eszméletlen Bodó Lajost húz-

az
iák ki az autó roncsai
alól, utána
ugyancsak eszméletlen állapotban lévő feleségét emelték ki az autóroncsok alól és
részesítették első segélyben. Bodó Lajosné
súlyos belső sérüléseket
szenvedett, úgy
hogy éleiben maradásához kevés a remény.
A mentöorvosok ezután a többi sebesül
teket részesitették első
segélyben.
Bodó
Lajos fia, a tizenhatéves Bodó Pál, arcán
és jobb lábán sérült meg súlyosan az autó
ablakainak üvegszilánkjaitól. A
tizenkétéves Bodó Miklós és a tizenkilenc eszten
dős Bodó Ágost gimnáziumi tanulók könynyebb sérüléseket szenvedtek. A gépkocsi
vezetője, Reinhardt Rezső,
a
katasztrófa
következtében
eltörte
mindkét térdkalácsát éa testén
több
helyütt zuzódást szenvedett.
Eszméletlen állapotban szállították öt is a
Bodó-család tagjaival együtt a 3-as számú
helyőrségi kórházba.
Á szerencsétlenség
helyszínére
rendőri
bizottság szállott ki, amely megállapította,
hogy a katasztrófát az elromlott kormány
kerék okozta.
*
A Hermina-uti Belhe-sda-kórház előtt vasár
nap délután két óra tájban ugyancsak súlyos
autóbaleset törlént. A Hermina-uton haladt a
Városliget Irányában a Rp. 24—705. számú
autó. Amikor a gépkocsi a kórház elé ért,
hirtelen fordulattal felrohant n járdára éa
a kórház falába Utődütt.
A következő pillanatban velőtrázó sikoltozás
hallatszott és az autó kerekei alatt véresen fe
küdt egy csomó ember
A zsúfolt Hermina-uton óriási riadalmat
keltett a különös autógázolás.
A járókelők éles kifakndással fordullak a sof
főr ellen, aki hnlottsápadtan állt az autó mel
lett és az első pillanatban azt sem tudta, mitévő
legyen. Közben rendőrért szaladtak, aki a men
tőkért telefonált. Miié a mentők megérkeztek,
maguk a járókelők hozzáláttak a szerencséiknül járt járókelők kimentéséhez. Egyik elgá

ugyancsak’ életveszélyesen megsebesült. Kovácsnak a ballába törött el és a fején szenve
dett súlyos sérüléseket. A mentők a két életve
szélyes sebesültet a Bcthcsda-kórházban akar
ták hagyni,
de kiderült, hogy a kórháznak egyetlen
üres ágya sincs, mire a sebesülteket a ■
Szent István-kórliázba vitték.
A hét elgázolt járókelő közül kettőt, akit
ugyancsak súlyos, de nem életveszélyes sérülé
seket szenvedtek, a lakásukra szállitották. így
IJreucr József tizenhat éves tanulót, Tascher
István harmincnyolc éves munkavezetőt vitték
a lakásukra a mentők. A négy súlyos sebesül
tön kivül még három járókelő könnyebben sé
rült meg. Ezeket a helyszínen hagyták, miután
bekötözték őket.
A szerencsétlenség
színhelyére
kiszállott
rendőri bizottság a sofTör és az utasok előadá
sából eddig azt állapította meg, hogy itt is,
amint a szentendrei szerencsétlenségnél, a kor
mánykerék hirtelen felmondta a szolgálatot. 4

zolt utast a másik után emelték ki a gépkocsi
alól és az időközben megérkezett mentőkkel
bevitték a Bcthcsda-kórházba. Csakhamar meg
állapították, hogy
összesen hét embert gázolt el az automobil.
A mentők elsősorban a legsúlyosabb sebesül
tet, Winkler Ferenc harminchárom éves keres
kedőt vették ápolás alá.
A rendőrség a gépkocsi soffőrjét, Kicin Je- 1
Winkler jobblábn eltörött és több súlyos
női őrizetbe vette
zúzód ást Is szenvedett.
s
a nyomozást tovább folytatja.
Kovács József huszonnyolc éves kovúcsmcsler

Tömeges éjszakai szurkálások
és verekedések a fővárosban
Harminc esetben vonultak ki a stioulők és rendőrök
A szombatról vasárnapra virradó éjszaka
a szurkálások és verekedések éjszakája volt.
Szinte tizpercenként hívták a pesti és kör
nyékbeli mentőket a súlyosabbnál súlyo
sabb kimenetelű szombat éjszakai verekedé
sekhez, melyeknek folyamán többen életve
szélyes, súlyos sérüléseket szenvedtek.
Éjjel 11 óra tájban az Aréna-ut és a Bemutca sarkán Németh György 37 éves munkás
mcllbeszurta Matzinger István 35 éves ház
mestert. Az összeszólalkozás egy nö miatt
történt, aki megszólította Németh Györgyöt
és az ebből keletkező szóváltásba beleavat
kozott a házmester két másik férfival együtt.
A vitából verekedés lelt, amelynek folya
mán Németh György előrántotta zsebkéséi

mcllbeszurta

a

házmestert,

akit életveszélyre sérülésével a Rókus-kór
házba szállítottak. Németh György, akit elő
állítottak a főkapitányságra, azzal védeke
zik, hogy a házmester belenyúlt a zsebébe,
ki akarta venni a tárcáját és ezért önvéde
lemből szúrta meg. Németh Gyöigyöt a rend-

őrség őrizetbe vette.
A Besscnyői-ut 39. szánni
házban lévő
vendéglőben Haj dók János, a vendéglő tu«
lajdonosa összeszólalkozott Leidl Péter ven
déglőssel. Verekedésre került a sor, melynek
folyamán Hajdok
vendéglős,
szakmabeli
vendégét egy
szódásüveggel úgy fejbevágta,
hogy a súlyosan sérült embert a mentőknek
kellelt n Rókus-kórházba vinni.
A körvasút közelében ismeretlen tettesek
megtámadták és súlyosan
összeszurkálták
Szonyogi János
2ü éves
asztalossegédet,
akit szintén kórházba szállítottak a mentők,
Pesterzsébeten a Klapka-léren egy
nagyobbszabásn verekedés folyamán
Váci József 29 éves cipészt és fivérét, Váci
Mátyás 34 éves autófényezőt súlyosan össze
verték- úgyhogy sérüléseiket a pesterzsébeti
mcntőkm k kellett b< kötözni.
Ugyancsak
Pesterzsébeten Tóth Balázs 30 éves napszá
most verekedés közben összeszurkálták.
Életveszélyesen összeszurkálták
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Revolveres betörőhajsza egy
dob-utcai ház pincéjében
A lezárt kapu előtt fogták el a vakmerő betörőt

TUNGSRAM
n pesterzsébeti Verbőci- és Zalán-utca sarkán
Wcinhardt István 23 éves kőművest, aki a
szúrt sebeken kiviil agyrázkódást és arccsonttörést is szenvedett.
A Hungária körút sarkún Hegedűs Flórián
25 éves kocsis összeverekedett Holla Ferenc
29 éves kocsissal. Hegedűst Holla
oldalbasnirla, míg őt Hegedűs az arcán
sebe.'dtelle meg.
A mentők mindkettőjüket az izgalmak kö
vetkeztében elájult Hegedüsnévcl együtt első
segítségben részesítették.
Ma éjfél után a Hidegkúti ut 2. szám alatt
lévő vendéglőben Kiss Gábor lakulosinester
verekedett össze Metzger József 32 éves béraulófuvarozóval. Mindketten megsebesültek.
A 'mentők a Rókus-kórházba vitték őket.
A Bosnyák utca 24. szám alatti vendéglő
ben három munkásember támadt egymás
nak s ugy összeverekedtek, hogy mindhár
mukat: Jancsó Andrást, Farkas Istvánt és
Pclsfíffy Jánost sulyos sebekkel borítva szál
litották kórházba.
E sulyos
kimenetelű szombat
éjszakai
verekedéseken és szurkálásokon kiviil

Szombaton a késő éjszakai órákban
a
Dob-utca 84. számú ház házmestere gya
nús zajra
lett
figyelmes.
Megállapította,
hogy a zaj a pincéből jön é.s tekintettel
arra, hogy a késő esti órákban a
lakók
közül a pincében senki sem tartózkodott,
a házmester rendőrért ment, akivel együtt
lement a pincébe. A gyanút növelte az a
körülmény, hogy a pince ajtaját túlfeszítve
találták. A rendőr feltartott revolverrel ha
ladt előre a pincében, amelyet
keresztölkasul kutattak, de sehol sem akadtak
aj
betörő nyomára. A házmesterné figyelmez
tetésére az
előhívott rendőr átkutatta
a
házbeli
kárpitos pinceraktárát,
amelynek
cgy elrejtett helyén sikerült a betörőre rá
találni.
A felhalmozott kárpiloskcllékek
között
rejtőzött el a betörő, egy tizennyolcévesnek
kinéző fiatal suhanc, aki

midőn a

rendőrt

megpillantotta,
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több revolver lövést adott le
a golyók azonban nem találtak.
nek sikerült a pincéből kijutnia
lépésekkel a kapu felé tartott.
végre

utána,
A betörő
s roham
A rendőr

a lezárt kapu
előtt a ház lakóinak
segítségével elfogta a betörőt,
akit a főkapitányságra kisértek be.
Megállapították, hogy a betörő Kovácsics
Mihály állásnélküli szabólegény, akit
két
vidéki város rendőrsége körözött betörések
miatt. A betörőt letartóztatták.

a néger asszonyok világszövetségének
elnöke

Bombarobbanás a német
birodalmi gyűlés épületében

Kilakoltatás miatt
az árverésen megvett
Beneschovszky-

vakmerő ugrással egy oldaikijárón át
a pincefolyosóra ugrott ki s futásnak
eredt.
A rendőr üldözőbe vette a betörőt,

Vasárnap délután Budapestre
érkezett Mrs. Hunion,

Vasárnap délután n bécsi gyorsból kiszálló
idusok közölt nagy feltűnést keltett kél szőrinckubálos, szincskalapos fekete hölgy, akiket
a Feministák Egyesületének küldöttsége foga
dott a pályaudvaron. A fekete hölgyek Filadelílából jöttek egyenesen Budapestre a Nők Nem
zetközi Békeligájának magyarországi kongreszszusára. Az idősebbik hölgy Mrs. Addy W.
Hunion,
brooklynl újságíró,
aki a világ összes néger asszonyai világszövet
ségének elnöke, mig a társaságában lévő hölgy
Mr». Dlckinson,
flladelflnl ügyvéd,
aki mint a néger asszonyok világszövetségének
alelnöke vesz részt és tart előadást a női kon
gresszuson.
még 21 esetben hívták ki
Inkább lesült, mint fekete bőre, európai ru
szombaton éjszaka a budapesti és környék
hája van Mrs. Hunionnak, aki kissé fáradt az
beli mentőket
utazástól é.s panaszkodik, hogy Prágából Bécs
.... V
■■ 1
u——
ni
be men<M, összes ékszereit és papírjait elvesz
tette. Az nutóban kis puderdobozt vesz ki relikiiljéböl és n puderozás gyakorlott mozdulata
közben érdeklődve nézegeti a várost. Csokolá
dé, fagylalt várja stílszerűen a társaságot a
Feministák Egyesületében és a két hölgy ér
Berlin, szept. 1.
deklődésünkre beszélni kezd a néger nőkről:
A birodalmi gyűlés épületének pincéjében
— Hetvenötezer néger nő — tagja van a mi
ma reggel 4 óra 23 perckor
világszövetségünknek, — mondja Mrs Hunion,
bonihnrobbanós történt.
A robbanás ax ablakokban lett csekély kárt. Tűz
nem támadt u robbanás nyomán. A robbanás
messzire volt hallható. Nyomban utána
■ rendőrség nzélea körben elsírta a biro
dalmi gyűlés épületét.
Weiss dr. rendőrfőnök a bünlctőrendőrség
embereivel nyomban megjelent a tényállás megállapítása végett. Megállnpilották, hogy a biro
dalmi gyűlés épületének északi oldalán rob
banóanyagot helyeztek el. A robbanás követ
keztében a földszint és nz első emelet ablakai
törtek össze. Az egyik ablakról n párkány is
leszakadt. A helyszínén megtalálták a robbanó
szerkezet maradványait, cgy ébresztőóra és cgy
zscbláinpaüveg részeit is. Egyes részeket az utca
másik oldalúig hajtott a robbanás. A robbanás
színhelyéhez közelálló körúti oszlopon ragasz
lőszerrel odnhelyezelt cédulát találtak, melyen
cgy horogkereszt alatt a kővetkező két szó
volt olvasható: Nagynémetország ébredjl

volvert rántott elő és ■ levegőbe lőtt
/I rendőr előrcszegzett
revolverrel
meg
adásra szólította fel a betörőt, aki azonban
ekkor

— és ez a női alakulás elsősorban abban kü
lönbözik a világ többi női szövetségeitől,
hogy nemcsak nőkért harcol, nemcsak a ne
mért, hanem a fajért is. Tagjaink között

fekete munkásasszonyoktól fekete egyetemi
tanárnőkig minden foglalkozás képviselve
van.
— A néger nő hivatalos helyzete az Egyesült
Államokban semmiben sem különbözik a fehér
nők helyzetétől, — folytatja, — iskolák, egye
temek nyitva vannak a nők előtt, csak az el
helyezkedés nehéz. Ha az Egyesült Államokban
cgy állásra ölven néger nő és akár csak egy
fehér görl jelentkezik,

biztos, hogy a fehér fogja
állást.

megkapni

Ma délután nyitották meg a Fővárosi Vigadó
kistermében a ti zennégynapos sakktornát, ame
lyen a világ leghíresebb versenyzői vesznek
részt. A megnyitás ünnepélyes külsőségek kö
zött történt. A főváros képviseletében Lobmayer Jenő tanácsnok jelent meg. Nagyszáma
közönség jplent meg a torna megnyitásán, iz
gatottan lesve a felvonult snkkhireségeket.
Egykedvűen sétált a tömeg között Capablanea,
az exvilágbajnok, a szemüveges Tartakomer
pedig a komoly, mindig elmélyedő Rubinsteint
fogta karon. A közönség körében főként az uj
sakkgencráció tagjai jelentek meg, diákoki
egyetemi hallgatók s más ifjú rajongók. Pont
ban három órakor Maróczg Géza verseny
vezető jelzésére megkezdődön a sakktorna.
A több órán folyó küzdelmek a kővetkező
eredményekkel végződlek: Havasi 22 lépésben
nyert Tkomat ellen, dr. Tártokomét 25 lépés
ben Morticelli ellen, Capablanea 34. lépésben
Van dér Bosch ellen, dr. Vajda 36 lépésben
Colle ellen, a Rubinstein— Przeptorka-játszma
33 lépés után remis leit, úgyszintén remis-vei
végződött a Steinen—Prokesch-jktszma is 44
lépés után. A Birkmann—Canal-párti esti ki
lenc órakor félbeszakadt és csütörtökön dél
után fejeződik be.
Hétfőn délután a verseny második forduló
jában a következő párok vesznek részt az
alábbi felállításban:
Przepiorka—Canal,
Capablanka—Birkmann,
Colle—Van dér Bosch, Havast—dr. Vajda, Mórticelli——Sir Thomas,
Prokesch—Tartakower*
Rubinstein—Steiner.

az

Az én lányom is, annak ellenéne, hogy a legclsőrangubb egyetemen végzett, több éven át
Európában tartózkodott, igen sokáig nem tu
dott elhelyezkedni odahaza. Ma szociális mun
kásnő és inkább a néger faj, mint a néger nő
érdekében folytatott agitativ munkát véget.
Mrs. Dickinsonnak már nincsenek ilyenirá
nyú panaszai. Jómenctelü ügyvédi irodája van
Filadclfiában és amire nagyon büszke; klicmté-,
Iájának nagyobb fele fehérekből keiül ki. Az
ura is ügyvéd, igy megy a oég: Dlckinson és
Dlckinson.

Ezerpengőért végrehajtották az
Ébredő Magyarok Egyesületét
Lefoglalták a Belvárosi Mozgó berendezését is

A budapesti központi járásbíróság
ma
rasztaló Ítéletet hozott Skublics Mihály nyu
galmazott huszárőrnagynak az ÉME ellen
indított ezer pengős perében és a felperes az
EME által
megfellebbezett Ítélet
alapján
biztosítási végrehajtást kért az Ébredő Ma
gyarok Egyesülete ellen.
Ifj. dr. Székely
István ügyvéd utján előterjesztett kérelem
nek a járásbíróság helyt adott és az ügyvéd
dr. Schweltzer Brúnó végrehajtóval tegnap
megjelent az ÉME Irányi-utcai helyiségé
ben a végrehajtás foganatosítása végett.
A hatósági személyek előbb az egyesület
irodájában jelentkeztek. Buday
Dezső, az
EME elnöke, mikor meghallotta,
hogy az
ügyvéd és a végrehajtó mi járatban vannak,
ezzel fogadta a hivatalos embereket:
— Nincs itt, fiam, egyéb, csak szegény

Vasárnap délben
megnyitották a
sakkversenyt

ség!
Az ügyvédet a „szegénység* sem akadá
lyozta meg kötelessége teljesítésében és a
végrehajtó utján
öt Íróasztalt és az elnöki szoba bffrmrnlturáját lefoglalta.
Azután lementek a Belvárosi Mozgó helyi
ségébe, amelynek, mint ismeretes, az ÉME
az engedélyese.
A foglalás időpontjában
már folyt az előadás a moziban s ezért a
végrehajtó felkérte Mandl Géza igazgatót,
hogy a feltűnés elkerülése végett jelölje meg
a mozi berendezésének azokat az értékesebb
tárgyait, amelyeket a követelés biztosítá
sára lefoglalhat. Az igazgató meg is jelölte
a két vetítőgépet.
A végrehajtó azonban
ezzel nem érte be, hanem a vetítővásznat és
a széksorokat is lefoglalta.

Súlyos szerencsétlen
ség a szolnoki autó
klub motorkerékpár
versenyén
A szolnoki autóklub motorkerékpár szak
osztálya vasárnap délután motorkerékpárversenyt rendezett a
Békéscsaba—öcsődi
országúton. A
verseny
résztvevői
közül
Nagy Géza Öcsöd község határánál
lévő
kanyarulatnál felborult gépével és az árok
ba zuhant. Az oldalkocsis
motorkerékpár
kisérő utasa kiesett a kosárból, de oly sze
rencsésen, hogy semmi baja sem történt
Nagy Gézát, aki a vállán és fején élet
veszélyes sérüléseket szenvedett, a szolnoki
kórházba szállitották.

Nagy háborúság tombol a táncmesterek között
Ma két helyen tartanak illést a hadakozó felek
Ma délellöttrc igen érdekes és izgalmas ese
mények Ígérkeznek a táncmesterek világában
két gyűléssel kapcsolatban.
A táncoktnlók már régebben két frakcióba
tömörültek. Az egyik csoport Gaubck Rezső el
nöklete alatt
a Táncmcsterek Országos Szövetségében
tömörült, a másik csoport pedig függetlenítette
magát a régi szövetségtől és
Táncművészeti Akadémia
néven önálló testületet alkotott. Az Akadémia
alapszabályai most vannak jóváhagyás céljából
a belügyminiszter előli. Bóka Gyulu a vezetője
a Táncművészeti Akadémiának, amelynek tagjai
szerint n inagasabbrendíl táncoktatás, a magyar
táncművészet művelése és a táncoktatásnak pe
dagógiai szempontból való megreformálása a
célja. Programjukba vélték azt is, “hogy az Aka
démia tagjainak szigorú vizsgán kell átesni n
felvételkor.
At akadémikus jelölteknek szabályos szék
foglalót kell tartani
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és ennek alapján döntenek a felvételéről. Az
» Vasárnap 9.00 órakor Indul
Országos Szövetségbe tömörült táncmesterek
ellenzik az Akadémia tervét. Nekik az a véle
Közvetlen czallakozások Európa ösi«a állomózal leié
ményük, hogy már van cgy intézmény, amely
Az autóbusz Budapesten a VadászkQr'.-száUodától M,
megrostálja a táncmestcrjelölleket. Ugyanis
Wienben a Hotel Bristoltól 40 perccel a repülőgép
indulása előtt InduL
a Tancmestcrképző Intézet
állami felügyelet alatt működik és Tsmcsányi
Pclvüágoiltás ét Jegyváltást
Kálmán miniszteri tanácsos felügyelete alatt
Budapesten a Magyar Légiforgalmi R.-T. tégtntazfal
vizsgáztatja a táncnicstcrjclöltcket.
irodájában. IV.. Váci-utca !> Tel.: 808-88Még néhány hasonló szakkérdésben mutatkoz
A Központi
Mcnctjegylrodában és annak teássá
nak ellentétek a két csoport között. Ennek a
fiókjaiban.
következménye, hogy
Wienben: f.nflrelstbflro dér Osterr. Luftverkehrs
a Táncmcstcrek Szövetsége hétfőre ülésre
A--G.. L. Körtnerring 6. Tel. R. 28—1—21.
hívta össze tagjait.
Posta- és csomagforgalom Európa valamennyi államása felé. Felvilágosítások. tarifák és menetrendez
A Rákóczi-uli
Palacc-szálló
különtermében
a társaság szállítást osztályánál. Telefon: 808—
tartják meg a gyűlést.
Ezzel cgyidőben azonban gyűlést tart a
Táncművészeti Akadémia la.
DrjmjpACSVsz.H.r...
A Saphlr-fi\e RAkóczi-uti táncintézet termé
ben tartják meg ezt a gyűlést, amelyet ugyUi. flHHHMOHBHaHMBBaBH rendel 104 te 7-8-tf
Vin., JOzsel-kOrut 2. sz. # léül te női betegein*
szik válasznak szántak a Szövetség feléj
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Egv reáliskolái igazgató es Kis
lánya, feiestge szemeiáttára
vasárnap a unttá fun
Megdöbbentő szerencsétlenségnek
voltak
szemtanúi mindazok, akik a verőfényes va
sárnapon a Dunabogdány-tahitótfalui szaszakaszán tartózkodtak csónakjaikkal a déli
órában. A tegnapi vasárnapon, éppen úgy
mint máskor a szabadevezősök ezrei árasz
tották el a Dunát, hogy a széles viz hátára
meneküljenek a rekkenű hőség elől. Ezek
között volt
Romhány János pozsonyi reáliskolai
igazgató, aki feleségével és kislányával
szabadságát töltötte Szentendrén lakó
rokonainál.
fíomhány már tegnap délután csónakra
szállt családjával és az éjszakát Dunabogdány község határától nem messze egy ureekend sátorban töltötték, amelyet a part szé
lén ütöttek fel. Reggelre kelve a sátrat qszszeraklák és tovább indultak, mert délre
Visegrádon akartak lenni.
Alig haladtak
azonban néhány száz métert és alig ért be a
csónak a viz közepére, hogy a másik árnyé
kos partrészen haladjanak felfelé, amikor
fíomhány

három esztendős ERI nevű kisleánya,
aki a csónak orrában tilt, játékos ked
vében felugrott és táncolni kezdett a
csónak közepén.

'Apja a kővetkező pillanatban már utána
kapott, hogy leültesse, azonban már késön,
a kisleány belebukott a vizbe és a hul

lámok azonnal lefelé sodorták.
fíomhány egy percnyi gondolkodás nélkül
utánaugrott a vizbe és széles tempóban a
kisleány után iramodott, akinek bodros
szőke feje mégegyszer felbukkant.
Hiába volt azonban minden erőfeszítése,
a kisleány nem bukkant fel mégegyszer.
A reáliskolai igazgató kénytelen volt a kis
leány nélkül visszafordulni.
A csónakban
kétségbeesetten jajveszékelő felesége
már
csak annyit látott, hogy

Romhány néhány uszómozdulatial viszszafelé igyekszik, de a következő pilla
natban már (i is eltűnt a hullámokban.
A közelben tartózkodó evezősök, akik távo
labbról szemtanúi voltak a rettenetes tra
gédiának, azonnal a mentésére siettek, de
bármennyire is kutatták végig a folyamot
majdnem Leányfaluig — fíomhány János
holtteste sem került
A szerencsétlen asszony, aki szemtanúja
volt annak, hogy rövid néhány perc lefor
gása alatt hogyan pusztul el férje és kis
leánya — a kiállolt izgalmak következtében
elájult és öntudatlanul bukott a csó
nak fenekére.
Az akkorra már összesereglclt többi evező
sök vitték ki az ájult asszonyt a partra és
téritelték eszméletre, azután pedig egy arra
haladó utassal bevitték fíomhány Jánosáét
— Szentendrére.

Halálragázolt az aató egy
vak vasúti tisztviselőt ’
Az autó vezetőjét őrizetbe vették
Tragikus szerencsétlenség játszódott
le
vasárnap délelőtt a Miskolc-Pulnok közötti
országúton. Egy autó, melyet egy felvidéki
szőlőbirtokos vezetett,

az országúton
elgázolt egy
hadirok
kant, vak
vasúti
főtisztviselőt,
aki
szörnyethalt.
Havas Fülöp ny. vasúti főlisztviselő —
aki a' háborúban az orosz harctéren vesz
tette el mindkét szemevilúgát — vasárnap
reggel erdei sétakirándulásra indult tizenegyesztendös fiával, Jánossal. Putnok felé

Ml izgatta
a világot?

haladtak, az országutat szegélyező gyalog
ösvényen. A vak vasúti főtisztviselőt fia ve
zette, aki útközben lepkefogással szórako
zott. Az egyik vnnuti őrház közelében
a
vasúti főtisztvirciő fia elszaladt atyja mel
lől, hogy hálóját a! lepkét fogjon. Áz apa
egymaga lassú léptekkel lekxll az
örvé
nyen tovább. Botjával miga clC4£ <ay«gtt*-n
az utat, de nem tudta megállapítani, hegy
az kanyarodik és igy az ösvényről letért
az országúira. Az országúti
kanyarodónál
ekkor előlünt egy csukott túrakocsi,
me
lyet Sárossy Tivadar felvidéki
szőiőbirto-

Európai WPODMS

SHELL
OfOZELEK
Első dijat
'„A 4“ jelzésű gép HIORZIK pilótával nyerte

Shell benzin

SÍ181! Midi

használata mellett

Shell Köslal Rdszványtarsaság
Budapest, V., Alkotmány ucca 18
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MLLAGE

új detektívregénye:

.80

ör Londonban
a iiaiaiom nonm
kos vezetett. A túrakocsi vezetője az utolsó
pillanatban vette észre, hogy a gép
előtt
egy vak ember botorkál, hirtelen lefékezte'
a kocsit, de már késő volt,
a gépkocsi első kerekei elkapták a sze
rencsétlen embert, aki fején, lábán és
karján megsérült, súlyos belső
sérü
lést szenvedett s eszméletlenül, vértől
elborítva terült cl az országúton.
A szerencsétlen vak vasúti főlisztviselő sé

pengő

rüléseibe anélkül, hogy eszméletét vissza
nyerte volna,
belehalt.
Sárossy Tivadar értesítésére
nyomban
csendőri bizottság szállt ki a
helyszínre,
amely a halálos gázolás ügyében megindí
totta a nyomozást. Sárossy
Tivadart elő
állították a cscndörségen és mindaddig őri
zetben tartják, amig a tragikus szerencsét
lenség részletei nem tisztázódnak.

Fellner András örökség! pert
indított meggyilkolt felesége
ékszereiért és bundáiért
Fellner András, a Lninz melletti
gyil
kosság
szomorú
szereplője,
amióta
el
hagyta a
volockai
rendőrség
fogházát,
Budapesten telepedett le. Itt tartózkodásá
nak különös okai vannak, amelyek szoro
san összefüggnek a még most is kiderítet
len gyilkosság ügyével.
A bécsi rendőrség —
okulva
Fellner
esetén — óvatosan
hallgat a
gyilkosság
nyomozásainak ujabb
fázisairól,
Fellner
András azonban már akcióba lépett, hogy
anyagilag kártalanítsa magát és
erkölcsi
leg elégtételt szerezzen meghurcoltatásáért,
a fogságban eltöltött napokért és a félbe
szakított abbáziai üdülésért. Miután Ausz
tria területéről niár régebbi idő óta kitil
tották,
Budapestről
irányítja
bonyolult
ügyeit. Az elmúlt héten egy ismert buda
pesti ügyvéd utján érintkezésbe lépett dr.
Edmund Korú roltensturmgassei
ügyvéd
del, akit azzal bízott meg, hogy
haladéktalanul Indítson kártérítési pert
az osztrák államkincstár ellen
jogtalan
letartóztatása
és
fogvatartása
miatt. Ez azonban Fellner hadműveletei
nek első ctapja csupán, mert ennél sokkal
érdekesebb utasításokat küldött bécsi ügy
védjének. Felkérte arra, hogy nyújtson be
kérvényt a lainzi Bezirksgerichts-hez, hogy
sürgősen indítsák meg a hagyatéki el
járást Schüftner Kitty öröksége ügyé
ben.
Az osztrák örökösödési törvény szerint tudva
lévőén, amennyiben az elhunyt sem gyer
meket, sem szülőket nem hagyott hátra, az
oldalági rokonokkal szemben elsősorban
a férjnek lehet jogigénye az asszony
örökségére.
Miután pedig Schaftner Kitty gyermekte
len volt, szülei már nem élnek és Buda
pesten folyó válási ügyében a biróság dön
tést nem hozott,
Fellner András tekintendő mint törvé
nyes férj, az egyedüli örökösnek.
A megbízatás alapján Edmond Korn bé
csi
ügyvéd
augusztus
.30-án
megjelent
Lainzban a
Bczirksgerichtnél és
Fellner
András nevében kérvényt nyújtott be, hogy
a meggyilkolt Schüftner
Kitty
öröksége
ügyében a hatóság a
hagyatéki
eljárást
folytassa le. A kérvényben pontosan fel
vannak sorolva Schüftner Kitty
ékszerei,
amelyeknek a becsértéke
a nyolcvanezer
sillinget meghaladja.
A kérvény benyújtását
Edmund
Korn
ügyvéd részéről alapos tájékozódás előzte

meg. A bécsi rendőrség nyomozásáról pon
tos adatokat kapott, amelyek szerint a gyil
kossággal gyanúsított és a Berlinben fogvatartott

Baucr vagyonára bűnügyi zárlatot ren
deltek cl,
amelyet az elmúlt héten
foganatosítottak.
Ezenkívül a bécsi rendőrségen feküsznek —•
egyelőre bűnjelként — azok az értékes
szőrmebundák is, amelyeket a Bauer elleni
nyomozás folyamán egy előkelő bécsi szörmekereskedő
raktárában foglaltak le. A
lainzi
Bezirksgerichthez
benyújtott kér
vényben ezeket a
bundákat is magának
Igényli Fellner András.
Ezzel
párhuzamosan
Edmond
Korn
ügyfele
nevében
a
bécsi
Bezirksgerishtnél feljelentést adott be az osztrák
államkincstár ellen és kártérítést igényel
Fellner letartóztatása és fogvatartása miatt.
Az osztrák törvények szerint ugyanis elő
ször a Bezirksgcrichtnek, az úgynevezett
járásbíróságnak kötelessége hivatalból meg
állapítani a letartóztatás és fogvatartás kö
rülményeit és amennyiben
ítéletében
ki
mondja azoknak jogtalanságát, úgy az ille
tőnek joga van az államkincstárral szem
ben fellépni. Amennyiben a Bezirksgcricht
kimondja a hatósági közegek mulasztását,
minden estiben még a kártérítési per meg
indítása előtt nz osztrák igazságügyminisz
térium egyezkedésre szólítja fel a feleket.
Edmund Korn a nála
lévő bizonyítékok
alapján bízik abban, hogy a biróság meg
állapítja
egyrészt
Wahl
rcndőrtanácsog
felületességét és n bécsi rendőrség mulasz
tását Fellnerrel szemben követett eljárás
ban. Ennek megtörténte után benyújtja a
kártérítési pert az
osztrák
államkincstár
ellen.
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Öcsödön ás megkezdték
az exhumálásokat
Névtelen tevéi nyomán induU ineg a nyomozás
Vasárnap délután nz
ünnep dacára
a
zzobnoki ügyészség vizsgálóbírója kiszállott
Öcsöd községbe, hogy az ismeretes liszaJcürti és
tiszarévi
mérgezések
ügyében
Öcsöd községben is lefolytassa a
vizsgá
latot.
Napokkal ezelőtt tudvalevőén a szolnoki
ügyészség újabb

gálóbíró a helyszínen
tanúkihallgatásokat
folytatott, amelyek
bizonyos
tekintetben
terhelő adatokat tartalmaztak. Kétségkívül
megállapítható a tanúvallomásokból, hogy
a r.zálak átnyúlnak Öcsöd községbe is.

A vallomások alapján a vizsgálóbíró elren
delte néhány sir felbontásút, amely tegnap
délután folyamán meg is történt. A jelen
lévő orvos

né i felen levelet kapott,
amelyekben a névtelen levélíró
megjelöli
exhumálta a holttesteket
azokat az Öcsöd! lakosokat, akiknek hozzá és a belső részeket még a mai nap folya
tartozója az elmúlt évek
alatt
rejtélyes mán Budapestre küldik vegyvizsgálót cél
körülmények között hirtelen meghalt.
jából, hogy az arzénmérgezés gyanúja fenA névtelen levelek alapján tegnap a vizs forog-e.

Kettős halállal végződő vasúti
szerencsétlenség a le nem
engedett sorompó miatt
A mozdony elgázolt egy ökrösszekeret
Szombathely, szeptember 1.
ről és
(A Hétfői Napló tudósilójónak tclefóna mozdony teljes sebességgel a kocsiba
jclen'.ésc.) Cclldömölk és Ajak község között
szaladt. Az öreg gazda és felesége a
kettős halállal végződő vasúti szerencsétlen
mozdony kerekei alá kerültek, amelyek
ség történt vasárnap reggel:
a fclisnierhetctlenséglg ÖMzcroncsolták
egy mozdony elütött egy ökrös paraszt
őket,
szekeret és halálra gázolta a szekeret
úgyszintén a két állatot is. Jáger Pál öt esz
hajtó parasztgazdát és feleségét.
tendős kisfia, aki a szekér hátsórészén tar
Tosok község elölt a Ilesslcr-malomnál tózkodott, szerencsésen megmenekült és az
lévő átjárón, minthogy a vasúti sorompó le- ijedtségen kivül semmi baja nem történt.
engedvo nem volt, — keresztülhajtott ökrös
A kettős halállal végződött szerencsétlen
fogatával Jágcr Púi ötvcnkilencévcs tosoki ség ügyében megindult a nyomozás. A vizs
földmivcn. Mikor a kocsi a .sínekre került, a gálat, amelyet Keresztes József veszprémi jákanyarulatból hirtelen előtűnt egy mozdony. rásbiró és Csorba Géza tiszteletbeli főszol
A paraszgazdúnak már nem volt ideje, hogy gabiró vezetnek,
azt igyekszik tisztázni,
• cammogó járású ökröket lehajtsa a sínek hogy a szerencsétlenségért ki felelős.

Budapest, 1929 sicptember 2.

megindítását.
Az ügyészségen megvizsgálták a feljelen
tést 8 azután
a királyi ügyészség elrendelte a vizsgá
latot a feljelentés ügyében.
Ennek a vizsgálatnak előreláthatóan olyan

szenzációs fejleményei lesznek,
amely mellett eltörpülnek az örökösödési
harc, eddigi eseményei.

Az utóbbi időben egymásután több aján
latot tettek a fővárosnak különböző érde
keltségek ingatlanok megvásárlására. A fel
ajánlott Ingatlanok között a legtöbb fürdő
vagy szanatórium volt. így például már egy
esztendeje folynak a tárgyalások Budapest
székesfőváros és a Heinrich-örökösök kö
zött a Rácz-fürdő megvásárlásáról, anélkül
azonban, hogy végleges megállapodás jött
volna létre. Az elmúlt héten a Sós-fürdőt kí
nálták megvételre a fővárosnak s a Hétfői
Napló most egy legújabb ilyen természetű
ajánlatról számolhat be.
Arról van szó ugyanis, hog;; a héten
a Slcsta-szanatóriuni érdekeltsége ré

A több malisé pengős Szemere*
örökség legújabb szenzációja
A kiskorú örökösök okirathamásitásért feljelentést tettek

Tisztelettel van szerencsénk kö
zölni a n. é. közönséggel, hogy a
Terézkörútl Színpad kedd estére
hirdetett premierjét a jelenlegi
Br.önyeg, pokróc, fllUgHny, ágy- és asz iníísor nagy sikerére való tekintet
talterítők minden kivitelben kaphatók te! péntekre elhal osztotta.
BudtpMU Et-zstttoi-wi-ui 20.
uaiigui u au.
,muo Miaun.

tónczene.
Stuttgart. 8: Kamarazene. — 9.15: Tarka est.
11: Tánczene.
Torino. 7.15: Kvartett. — 8.55: Szimfonikus
hangverseny. — 11: Tánczene.

= Rádión hívják nz orvost n beteghez. Egy
holland kis város érdekes ujilást vezetett be
akkor, amikor a rendőrségi orvosnak külön
rövidhullámú ndól adott. Az uj idő segítségé
vel nz autón levő orvost hatvan kilométernyi
távolságból is kitünően tudják értesíteni, hogy
hol van baj, hová kell mennie.
igazgatóság n = Rúdióajsag
*
a vakoknak. Angiidban most
jelent meg a Braille Rádió Times, amely a va

A Terézkörútl Színpad

széről két a közéletben is szereplő ur
jelent meg a városházán és formális
ajánlatot tettek a szanatórium megvé
telére.
Értesülésünk szerint az ajánlattevők meg
is jelölték azt a fővárosi intézményt, amely
nek módjában volna hamarosan nyélbeütni
a vásárt. A Fővárosi Tisztviselők Segilőalapját szemelték ki vásárlónak
és a hir
szerint van is némi hajlandóság ennek az
intézménynek a vezetőségében arra, hogy a
Siesla-szaatóriumot
megvásárolja.
Az az
után távolabbi kérdés, hogy az autonómia
valamennyi fórumán is keresztül megy-e ez
az ajánlat?

Ibíkus nyerte az Erzsébet királyné dijat

A Rádió mai műsora:

Kfirpllosáru. vasés rózbutorgj ára

divatnagyáruházában

KirtHv-u. 63. {ftuacfa-u. sarok)
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Klem Antal

A Fővárosi Tisztviselők Segitőalapja van kiszemelve
vásárlónak

Titokzatos betörőbanda fegyveres
rablótámadása Vasmegyében

l’AP„

Legjobban vásárolhatunk 1

A Siesta-szanatóriumot is a
fővárossal akarják megvétetni

A mai Erzsébet királyné-dij egyik legérté
kesebb klasszikus futama volt a Magyar Lovarcgylctnek. A rekkenő hőség dacára is na
gyon sokon jöttek ki a versenyre, a nagy pub
likumot az is vonzotta, hogy Álinari és Ibíkus
közölt egészen nyílt volt a küzdelem s nem le
hetett tudni, melyik viszi cl a győzelem pálmá
ját. Dacára, hogy Ibikusl a bukmékereknél erő
sen fogadták, a helyszínen nem volt valami
nagy érdeklődés iránta. A verseny lefolyása
mindvégig izgalmas és érdekes veit.
Eleinte
Kitartás vezetett és Alinári lbikussal hátul vol
tak. A távnál Alinári győzelme látszott biztos
nak, de lbikus hirtelen előretört, mire Báby
üldözőbe vette. Schejbal mesteri lovaglása
azonban legyőzte Bűbyt és lbikus elsőnek fu
tott be a célhoz.
Részletes eredmény a következő:
I. FUTAM: 1. Csákány (’/to reá) Gutái,
2.
Nagykanizsa, szeptember 1.
házába akartak betörni.
Gál észrevette, Példás (1%) Esch, 3. Miriam (6) Tuss. Fm.:
' (A Hétfői Napló tudósítójának telefon je amint a kaput feszegetik, kirohant az ud Mi lesz. 4 h. 2 h. Tol.: 10:14. — IL FUTAM:
lentése.) A zalamegyci és vasmegyei csendőr- varra és
ségekhoz nz utóbbi időben egymásután ér
■ következő pillanatban
három lövés
keztek a feljelentések, amelyek arról szá
dördült cl.
moltak be, hogy
de szerencsére egy golyó sem talált.
Gál az esetről jelentést tett a csendörségegy titokzatos rablóbanda a Icgvakmcnek, amely most már megállapította, hogy
rűbb betöréseket követi el.
a
betörők
vezére egy Lengyel Flórián nevű
Behatolnak a házakba, pajtákba, ahonnan
BUDAPEST:
minden értékes tárgyát magukkal visznek horvát cigány, aki
9.15: Gramofonhangverseny. — 9.30: Hírek.
hat társával együtt már hosszú Ideje
és az állatállományban is nagy pusztítást
9.45: A hangverseny folytatása. — 11.10: Nem
rémületben tartja Zala és Vas megye
végeznek. Különösen sok panasz érkezett a
zetközi vizjelzőszolgálat. — 12: Harangszó,
vasmegyei őrségi járásból.
lakosságát.
időjárás. — 12.05: A házikvarlett hangversenye.
Szombatról virardó éjszaka a vasmegyei A csendőrség erélyesen nyomoz a banditák 12.25: Hirek. 12.35: A hangverseny folytatása
Kerkácskdpolna községben jelentek meg a kézrckeritésérc,
eddig azonban egyet sem 1: Időjelzés, időjárás, vízállás. — 2.30: Hirek,
titokzatos gonosztevők és Gál János gazda sikerült elfogni közülük.
élelmiszerárak. — 3.45: Fulton-rcndszerü kép
átvitel. — 4.20: Asszonyok tanácsadója. — 4.43:
Időjelzés, időjárás, vízállás, hirek. — 5.10:
Debreceni Kiss Béla cigányzenekarának hang
versenye. — 0.10: Kelemen Ernő :Budapest
szerepe nz indiai—ausztráliai légiközlekedcsben. Felolvassa Koncz Sándor dr. — 0.40: A
m. kir. 1. honvédgyalogczred zenekarának
hangversenye az Angolparkból. Vcz. Fricsay.
8: Horváth Árpád: A színház örökélele. —
8.30: A középeurópai műsorcsercsoroznlban n
bécsi rádió adóállomás műsorának közv. Zene
kari hangverseny. Népszerű bécsi zeneszerzők
művei. Vcz.: Wacek Vilmos karnagy. — 10.15:
Időjelzés, időjárás, hirek és a nemzetközi sakk
A Szemcrc-örökség ügyében, mint isme
Az utóbbi hetekben úgy látszott, hogy verseny eredményei. Magyart Imre és cigány
retes, olyan monstre pereskedés indult végleg elcsendesedett a harc u sokáig hábo zenekarának hangversenye.
KÜLFÖLD.
meg, amely párját ritkítja n magyar örök- rúskodó családtagok közöli, amikor most
Bécs. 8: Kamara-est. — 8.30: Középeurópai
•égi perek mozgalmas krónikájában is. váratlanul újabb /ríj, nrcniáciája támadt a
Alig került nyilvánosságra a hagyatékra vo tokmtllió pengős örökség köryj keletkezett műsorcsere.
Berlin. 7.30: Tánczenc. — 8.30: Nemzetközi
natkozólag kötött örökösödési szerződés,
háborúskodásnak. A kiskorú Srcmere-öröhangverseny Bécsből.
kosok képviselője néhány nappal ezelőtt
megindullak az első perek
Breslau. 8: Weber: A bűvös vadász, opera.
Brünn. 7.05: Kabaré. — 8.30: Nemzetközi
a rokonok és a kiskorú Szcmere-örökösök megjelent a királyi üggésrségen s
hangversenyközvetités Bécsből.
között. A perek központjában Szemére Ist
oUralhnmbiU, miatt bUnvádl IcljelenFrankfurt a. Main. 8s Szimfonikus hangvers.
ván szerepelt, akinek házasságával is sokat
tósl lett
Hamburg és Bremcn: 8: Hoffmannsthal:
foglalkoztak a közelmúltban. A különböző ismeretlen leltosek ellen. A fel|elentós sze Oedipus király, Sophoklcs tragédiájának közv.
komplikált polgári és vagyonjogi perekkel nnt az öroksógi perekre vonatkozó okmá 10: Klasszikus zene. — 11.15: Tánczene.
egyidejűén számos becsületsértési, rágalma- nyok közül több igen fontos és a: ilgu érde
KUnlgsberg. 8.10: Orgonahangverseny. — 0:
fdsi per is indult s több büntető feljelentés mét lényegesen érintő
Lia Fuldauer (szoprán) hangversenye. — 10.30:
Szórakoztató és tánczene.
is érkézéit az ügyészségre és főkapitány
okmányt hamisítottuk,
Lctpzig. 8: Katonazene. — 12: Tánczene.
tágra.
Hogy 0 hamisításokat ki követte el, orréi
Milano. 8.30: Egy opera elöndása.
München és Nürnbcrg. 8: Margót Leander
MJUSZKHH
Atapfttatott IBM nem ad feloilágositást n Szcmere-örökösök
(szoprán) hangversenye. — 9.15: Népdalok,
panasza, amely
tánczene.
LBGJORR
Ismeretlen tettesek ellen kéri az eljárás
Nápoly. 9: Bcllini: La Sonnambula, opera.
UJU0LU80®
Róma. 0: Zene. Közben egy vígjáték. Utána

I) A J)

HMeK jelszava:

1. Don Curlos (2) Szabó L. II, 2. Paródia (3)’
Gulyás, 3. Fabula (4) Takács. Fm.: Bizalom,
Sárkány, Corlina Horace, Mirabelle,
Nádor,
Cipou, Adria, Minin. Félh. nyakh. Tót.: 10:31,
13, 18, 18. — III. FUTAM: 1. lbikus («/io reá);
Schejbal, 2. Bfiby (20) Tuss, 3. Sisakos (20)'
Blaskovics. Fm.: Somogy. Alinári, Baldoyle,
Büszke, Kitartás, Buzogány. Fejh. 2 h. Tót.:
10:19, 15, 62, 47. — IV. FUTAM: 1. Daniséi (4)
Szabó L. II, 2. Borcsa (3) Hulmc, 3. Sonnenschein (0) Csuta. Fm.: Hortobágy, Farsang,
Cigányasszony, Fontaine, Csokor, Arme Gretl,
Pillangó. Fejh. fejh. Tót.: 10:75, 21, 17, 26. —
V. FUTAM: 1. Buborék (pari) Lynch, 2. Toddy
(4) Schejbal, 3. Ákos (l’/s) Csuta. Fm.: Old
Hand, Nábob, Felhő Rózsi, Pour rire. 2 h.
2>/» h Tót.: 10:23. 11, 12, 12. — VI. FUTAM:
1. Nur für mich (l’/») Schejbal, 2. Apor (4)
Fodor, 3, O. M. (1 >/») Blaskovios.
-Hévíz,
Numa Pompilius, Fnuny, Varázsló, Ámen. 1. hnyakh. Tol.: 10:28, 12, 13, 13.

kok számára készül és speciális vakirással
közli a rádióműsort és a rádió legújabb ese
ményeit.
— Magyar számok a külföld műsorán. A
nemzetközi rádió-műsorban ezen a héten^ is
igen érdekes magyar számok szerepelnek. Ked
den este München ad magyar zenét, mikor is
Pásztoru Gizella hangversenyezik a bajor fő
város stúdiójában. Lipcsében ugyanaznap Gerő
Erzsi közreműködésével rendeznek operett
estet.
_________

A kerékpársporl vasárnapi
eseményei
MozgaJ-.ias vasárnapja volt tegnap a kerékpórsporlnak. Reggel a gödöllői országúton bo
nyolították le
a 100 kilométeres országúti bajnokságot,
amelyet Vida II (UTE) nyert meg 3 óra 07 p
11 mp-es országos rekorddal. Második Istenes
(UTE)
tcnyérszélességgel, harmadik
Nemes
(Postás) géphosszal.
'
A délutáni események színhelye a Millenáris*
pálya volt. Itt futották le
a 25 km-es nemzetközi motorvezctíses ver
senyt.
Első futam: 1. Meycr (Hannover) 20:28.4 mp.
Pályarckord. 2. SchüíTer (Frankfurt). 3. Mirkovits (BSE). Istenes a 30. körben defekt miatt
feladta a küzdelmet.
Második futam: 1. Meyer 20:28 perc. Pálya
rekord. 2. Istenes. 3. SchaíTcr.
Harmadik futam: 1. SchaíTcr 22:14 p. 2.
Meyer. 3. Mirkovits.
Kétkörös főverseny: 1. Szűcs (MTK), 2. Ga*
ray (Postás).
Pontfőverseny: 1. Pclvássy (MTK) 14 pont,
2. Vittory (UTE) 7 pont, 3. Muskovics (FTC)
6 pont.

ATörekvés letarolta a DTE
atlétikai versenyét
Debrecen, szept. 1*
(A Hétfői Napló tudósítójának tclefonjclcntése.) Ma folyt le a DTE országos atlétikai versenye, amelyen a fővárost a Törekvés gárdája
képviselte — teljes sikerrel. Az eredmények nem
emelkednek túl az állagon, talán csak Sugár
500-as kerületi rekordja és Slalp 1270 cm-es
sulydobása emelhető ki. Részletes eredmények:
Szcnlorszámok:
500 m. síkfutás. 1. Sugár (UTE) 1 p 08 mpPcslvidéki kerületi rekord. 2. Kösztner (DEAC)
1 p 09.9 mp. — 1000 m. 1 Batlács (Ny. Vasutas)
2 p 50 mp, 2. Jeckncr (Törekvés) 2 p 51 mp
1500 m. 1. Bártfalvi (Törekvés) 4 p 19 mp, ?•
Hermann (Törekvés) 4 p 19.2 mp. — Magasug
rás. 1. Király (DEAC) 170 cm. — Távolugrás. 1.
Király (DEAC) 612 cm, 2. Szobonya (Sz. MÁV)
010 cm. —• Sulydobás. 1. Slolp (DGASE) 1270
cm.

h£tf@í imó

Budapest, 1829 szeptember 2.

Klebelsberg kultuszminiszter
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társának:

— Szó sincs róla, minthogyha én a vi
déki egyetemeket előnyben akarnám része
síteni a budapesti egyetem hátrányára. Meg
kell azonban állapítanom, hogy Budapesten
nincsen meg az előfeltétele annak,
hogy
elsőéves jogászok nagy számban sikerrel ta
nulhassanak. Magam is helyeslem, hogy a
vidéki érettségizett diákok minél nagyobb
számban jönnek Budapestre, de azt ne azzal
a céllal tegyék, hogy itt kényelmesebben és
kellemesebben lehet élni.
Azok a diákok,
akiket a kellemesebb és szórakoztatóbb élet
lehetőségeknek
varázsa csábit Budapestre,
keservesen szoktak csalódni. Amig Budapes
ten hónapos szobában szabadjára hagyva él
— Mi pesti polgárok, akik anyagiakban nek a fiatalok, addig a vidéki egyetemeken
és erkölcsiekben mindent feláldoztunk, hogy megfelelő számú férőhellyel rendelkező ingyermekeinkből müveit embereket nevel ternátusok várják a diákokat.
jünk,
— Én tehát a panaszok orvoslását
joggal követelhetjük a
teljes tansza
és a felmerült probléma megoldását
badságot.
csak úgy tudom elképzelni, hogy a bu
Nincs az aföldi hatalom, amely a jog és
dapesti egyetem tanácsa
igazság
alapján ettől megfoszthatna ben
1. sürgős előterjesztést tesz a II. római
nünket. Éppen ezért erélyesebbhangu és kí
jogi tanszék betöltésére,
vánságainkat jobban kidomborító határozati
javaslatot szereltem
volna hallani, amely
jogos kívánságainkat
nagyobb erővel jut
tatja kifejezésre, s nagyobb súlyt ad jogos
követeléseinknek.
A gyűlés nagy lelkesedéssel fogadta
Gál
Jenő felszólalását és elhatározta, hogy Ras
say Károly országgyűlési képviselőt kéri fel,
hogy küldöttséget vezessen a kultuszminisz
ter elé és elölte is tolmácsolja a szülők kö
vetelését. A határozati javaslatot több fel
szólalás után elfogadták s s ezzel a nagygyű
lés véget ért.
A gyűlés határozata értelmében
a szülők küldöttsége kedden keresi fel a
kultuszminisztert

nyilatkozik a Hétfői Naplónak

az egyetemi létszámemelés feltételeiről

Szerdán megy a küldöttség Rassay Károly vezeté
sével a kultuszminiszter elé — Teljes tanszabad
ságot követeltek a szülők vasárnapi nagygyűlésén
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminiszter
ezidén is „szabályozta" a főiskolákra fel
vehető hallgatók számát, aini azt jelenti,
hogy ismét a minimumra korlátozta az uj
egyetemi hallgatók felvételi lehetőségét. Ugy
látszik a kultuszkormány most már állan
dósította
a
hallgatóknak a főiskolákból
való kiszorítását, ami érthetően nagy elke
seredést és visszatetszést váltott az egész
közvéleményben. Addig is, mig gondosko
dás történik arról, hogy eltöröljék a magyor kultúrpolitikának ezt a szégyenfoltját
és biztosítják a teljes és tökéletes tansza
badságot, követelnünk kell, hogy a kultusz
miniszter a jövőben ne úgy kontigentálja
a hallgatók számát, hogy a koníigens meg
állapítása után alkudozni kezdjen az érdé
keltekkel.

a magyar kultúra halálát jelenti, a tan
szabadságnak ilyen korlátozása.
Az elnöki megnyitó után dr. Vajda József
előadó ismertette a nagygyűlés program
ját és kérte a részvevőket, hogy a határo
zati javaslatot
fogadják el. Ezután felol
vasták a határozati javaslatot, amely kéri
a kultuszminisztert, hogy az idei tanévben

a főiskolákra felvehető hallgatók szá
mát a jelentkezéseknek megfelelő mér
tékben határozza meg,
mondja ki, hogy a főiskolák elsősorban a
körzetükben lakó jelentkezőket kötelesek
felvenni, továbbá, hogy szüleik lakhelyétől
különböző egyetemekhez tartozó hallgatók
a már végzett szemeszterek teljes beszámí
tásával, pusztán az előzőleg abszolvált fő
iskola indexe és távozási bizonyítványa alap
ján szüleik lakhelye szerint illetékes főis
kolára vétessenek fel
mindenféle konligensre való tekintet nélkül és végül azt ké
rik, hogy a miniszter

a külföldi egyetemeken szerzett diplo
mák nosztrifikálását újból szabályozza,
s e kérdésben sürgősen ankétot hívjon
egybe.
Mielőtt a határozati javaslat fölött dön
tött volna a nagygyűlés, Gál Jenő dr. orsz,íggyülési képviselő kért szót, s nagy
hatású beszédben szólott hozzá a kérdéshez.
, — Kulturgyilkosság az, — mondotta Gál
Jenő, — amit a kultuszkormány ebben a
kérdésben
cselekszik. Amikor kulturfölényűnk biztosításáért harcolunk és a magyar
kultúra magasabbrendüségét akarjuk a kül
földön dokumentálni, megtörténhetett az,
hogy
tiznnégy és félmillió pengőt hasítottak
ki az államkasszából,
s ebből százhatvanezer pengőt a Gazdák
Biztositó Intézete számára juttattak, száz
ezer pengőt sajtópropaganda céljaira for
dítottak és máig is rejtély, miért volt szük
séges ekkora összegnek sajtópropagandára
.való fordítása, de ezen felül

húrom és félmillió pengőt a mezőgaz
dasági termények kivitelének megszer
vezésére
irányoztak elő. Mindebből azt látjuk, hogy
amíg egyfelől az állam, könnyen használja
fel az anyagi tőkét, másfelől eszmei tőkéjét
egy tarthatatlan
ideológia kedvéért elher
dálja. Elképedve kell megállani ezek előtt a
kérdések elölt és kétségbe kell esni a jövőt
illetőle'.*.
— Hány diák tandíját és könyveit le
hetett volna ebből a három és félmillióból
kifizetni?
* ..............................

A kultuszminiszter
nyilatkozata

Az egyetemi hallgatók szüleinek mozgal
máról alkalmunk volt beszélni Klebelsberg
Kunó gróf kultuszminiszterrel, akit megkér
deztünk, hogy e mozgalommal
kapcsold
tosan nem látja-e indokoltnak, az egyetemi
fakultásokra felvehető elsőéves
hallgatók
létszámának a felemelését.
Klebelsberg Kunó gróf kultuszminisz
ter
érdeklődésünkre a következő, minden rész
letkérdésre kiterjedő nyilatkozatot tette a
Hétfői Napló munkatársa elölt:
— Mindenekelőtt vissza kell utasítanom
azt a beállítást, minthogyha én a vidéki
egyetemeket favorizálnám a budapesti egye
tem rovására. Meg tudom érteni, ha a vidéki
egyetemi hallgató arra törekszik, hogy Bu
dapesten valamely nevesebb, világhírű tu
dóst hallgathasson. Elsőéveseknél azonban
ilyesmiről nem lehet szó, ez a szempont te
hát a létszám kérdésének a megítélésénél
elesik. Azt a gyakorlatot pedig, hogy az
egyetemi hallgatók szemeszterenként egyik
egyetemről a másikra vándoroljanak, nem
tartom helyesnek. A budapesti helyzetet sú
lyosbítja ma az a körülmény is, hogy
a Horthy-kollégiumnak az egyik pavillouját vissza kellett adni a katonaság
nak.

ami azt jelenti, hogy a férőhelyek száma
csökkent. Én mindenesetre
megértein a budapesti egyetem tanácsát,
hogy elsősorban budapesti szülők gyer
mekeit vegyék fel.
Felszólítást intéztem továbbá a budapesti
magyar királyi Pázmány Péter Tudomány
egyetem tanácsához aziránt is, hogy
a II. római jogi tanszék betöltése iránt
azonnal tegye meg a szükséges Intéz
kedéseket.
Lehetetlenségnek tartom ugyanis, hogy az
elsőéves joghallgatók csak egy professzortól
hallgathassák a római jogi előadásokat.
Tarthatatlan az az állapot, hogy a budapesti
egyetemen a római jognak csak egy tanára
legyen és ez az egy tanár maga legyen kény
telen az összes elsőéves jogászoknak elő
adást tartani, őket kollokváltatni és vizsgáz
tatni. Ez volt a helyzet a magyar alkot
mány- .és .jogtörténeti tanszéket illetően is,
itt azonban már sikerült a túlzsúfoltságot
megszünetetni a második tanszék betöltése
révén.
Most a budapesti egyetem tanácsán van
a sor, hogy felszólításomnak eleget te
gyen és a II. római jogi tanszék betöl
tésére vonatkozóan azonnal megtegye a
szükséges lépéseket.
— Én tehát a magam részéről az első
évre felvehető tanulók létszámának a fel
emelése tekintetében
csak akkor dönthelek, ha az egyetemi
tanács a II. római jogi tanszék betöl
tésével megteremti n létszámemelés elő
feltételét.
Amig csak egy tanára van a budapesti egye
temen a római jognak, addig én nagyobbarányú létszámemeléshez nem járulhatok
hozzá.
Arra a kérdésre, hogy n budapesti és vi
déki egyetemek
közölt felpanaszolt arány
talanságon hajlandó-e a kultuszminiszter a
budapesti szülök kérésére változtatni, Klcbelsbcrg Kuné gróf kultuszminiszter n követ
kezőket mondotta a Hétfői Napló munka

volt a múlt szezon vezető divatcikke. A jövő idényre ezt a
sikerében felülmúlhatatlan, a belföldön, valamint a nagyvilág
ban páratlan népszerűségnek örvendő cikket ragyogó uj min
tákkal. régi minőségben hozzuk forgalomba.
Az uj idényre a Parisetten kivül öt uj Goldlerger-Bemlerg
cilikel jelenünk meg, melyek holgykozonségünk legmesszebb
menő igényeit a legtökéletesebben fogják kielégíteni.
A legfényesebb báli toilettetől a legegyszerűbb mindennapi
pongyoláig; a kora tavasz vidám utcai ruháitól a lóversenyek tün
döklő complet-jeig;a forró nyárlchclctkonnyugázszeru ruhái: mind
megtalálják anyagukat uj Goldberger-Bemberg szöveteink kozott.

PÁI/VÁ.ZA.TOT
HIRDETÜNK
egy jelmondatra, mely a mondatban felhasználandó GoldbergerBemberg szavakon kívül legfeljebb ot szóból álljon. A jelmon
datot összes Goldberger-Bemberg cikkeink hirdetéséhez kíván
juk felhasználni, utaljon tehát ez a mondat gyártmányaink köz
ismert elsőrangú minőségére vagy rendkívüli népszerűségére.
Pályázni lehet egyszerű levélben, legkésőbb 1929. szept. 14-ig.
A pályázatokat háromtagú jury bírálja meg, melynek elnöke:
Heltai Jenő, a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke,
tagjai: dr. Bányász Jenő, a budapesti kér. és iparkamara titkára,
és budai dr. Buday Goldberger Leó, vállalatunk elnok-vezérígazgatója.
A jury ítéletét az 1929. szeptember hó 21-i napilapokban
közöljük és ugyanaznap fizetjük ki a dijakat főpénztárunknál.
A díjazott pályázatok felett szabadon rendelkezünk

Dijak:

500 pengő
7
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— Bizonyosra veszem, hogy e feltételek
teljesítése után meg fog szűnni a torlódás.
Ismétlem azonban, hogy *'
feltétlenül ragaszkodom a II. római jogi
tanszék betöltéséhez, mert nem enged
hetem meg, hogy a budapesti egyetem
jogi kara ebben a vonatkozásban vlzsgagyárrá lerzen.
Amennyiben
tehát a budapesti egyetemen
betöltésre kerül a II. római jogi tanszék, szó
lehet a budapesti egyetem jogi karára fel
vehető elsőéves hallgatók létszámának az
emeléséről is.
Ezeket mondotta Klebelsberg Kunó gróf
kultuszminiszter a szülők
létszámcmclési
mozgalmáról.
A
kultuszminiszter közölte
továbbá, hogy a szülők küldöttségét, amelyet
Rassay Károly vezet eléje, hogy átadja a va
sárnapi
nagygyűlés
memorandumát,
—
csak szerdán délelőtt fogadhatja, mert hét
főn és kedden nem lesz Budapesten.

A

A kultuszminiszter részéről nem képez
heti alku tárgyát, hogy kik és hányán
kerülnek be az egyetemre,
hanem
mindenkit
bocsássanak az egye
temek falai közzé, aki tanulni akar.
Az a nagy elkeseredés és felháborodás,
amely a kultuszminiszter legújabb rendel
kezésének nyomában támadt, méltóképpen és terjeszti
eléje a határozati javaslatban
jutott kifejezésre az egyetemi és középis foglalt kívánságait.
kolai hallgatók szüleinek vasárnapi nagy
gyűlésén.
Az Egyetemi és Középiskolai Hallgatók
Szüleinek Egyesülete vasárnap látoga
tott nagygyűlést tartott
az Országos Iparegycsület Gróf Zichy Jenőutcai székházában, hogy tiltakozzék a leg
újabb miniszteri jogfosztás ellen és kritikát
mondjon róla. A nagygyűlésen Lázár Mik
lós elnökölt. Lázár elnöki megnyitó beszé
dében kifejtette, hogv két kérdést kell tisz
tázni. Elsősorban azt, hogy mindenki, aki
iskolába akar járni, oda iratkozhassak be,
ahova jónak látja, másodszor, hogy a bu
dapesti illetőségű polgárok gyermekei Bu
dapesten és ne másutt járjanak iskolába.
— A njai kulturpoltika méregfogát el kell
távolítani, ezeknek a kérdéseknek rendezé
sével, mert

2. kizárólag, vagy legalább is elsősor
ban budapesti és közvetlen környékbeli
szülők gyermekeit veszi fel a budapesti
egyetemre.

II. „
III. „

300

„

200

„

10 vigaszdíj a 30

„

A jurynat joga van a dijai at más felosztásban is kiadni
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— Felavatták a ar.oinbnlhclyl kórházat.
Szombathelyről jelentik! Vosvármegvc és
Szombathely város rgvtittas közkórháxát,
amelyet a ti r'-óiiylmfőság, váron c< állam kftzös hozzújánildfiüiil íi millió pangón költség
gel oinell<ielt, m« avatlak fel ünnepélyen ke
retek közölt vitéz nagybányai Horthy Mik
lós, Magyarország kormányzójának és fok*ségének jelenléti ben.
A pályaudvaron dr.
Von József népjóléti és munkaügyi minisz
ter, a város képviselője, Dréhr Imre állandítkár vezetésével nagy küldöttség fogadta nz
államfőt. Az ünnepi bestédet dr. Vass Jőr.set
népjóléti és munkaügyi miniszter mondotta.
—
Snowdcn
hazaérkezett
Londonba.
Londonból
jelentik;
Sr.owden
kincstári
kancellár Hágából ma reggel ide,
vissza
érkezett. A pályaudvaron
ezrekre
menő
embertömeg lelkes óvácioban részesítette.

nudaprat. 1929

Felfegyverzett rablóbanda
sorozatos betöréseket követett
el Szegeden

Streged, szeptember 1.
sem hajtották végre a betörést, innen
is
(A Hétfői Napló tudósítójótól.) A szom menekülniük kellett.
Rövid
idő
múlva
batról vasárnapra virradó éjszaka soroza
tos rablótámadások fartolták
izgalomban
a rendőrségre
négy
njabb jelentés
Szeged városát. Az első betörést a kerámitérkezett.
gyárban követték el a
Eszerint betörtek Selymes István, Csanádi
Géza, Katona lslvón és Simon József Üzle
csákánnyal, szuronyokkal,
puskákkal,
tébe. Dr. Papp Menyhért
rendőrkapitány
revolverekkel felfcgyverzrlt
banditák,
vezetésével a rendőrség széleskörű nyomo
akik megkötözték' az éjjeli őrt és megkísé zást indított a vakmerő,
felfegyvorkezett
relték, hogy a gyár tizmázsás Werlheim- banditák kézrekeritósére és
Szeged
kör
szíkrényét szekéren elszállítsák. Ugy
lát
nyékén
szik azonban, megzavarhatták őket, mert
autós*-, kerékpároz* éa
lovnsrcndŐrölt
elmenekültek.
üldözik a rablókat,
■— Gén! — Hága folytatása.
Párisi
Félórával később hasonló
körülmények
jelentés
szerint
Hilnnd
miniszterelnök között a csontgyárba hatoltak be, de
itt de eddig minden eredmény nélkül.
tan délelőtt 11 órakor Genflie utazóit. Ut
ján Leger kabinetfőnök és Peycélon, a hi
vatalos lapok igazgatója kiséri. Ugyanazzal
it vonaliul utazott Genfbo Misllcr
képvi
sel'), francia népszövetségi megbízott, aki,
mint ismeretes, évekig a budapesti francia
követség attaséja volt. Ezzel a vonattal uta
zott Genfbe Adatéi párisi japán nagykövet
is. Adatéit Brinnd az ut folyamán
kocsi
jába ebédre hívta meg. Briand miniszter*
elnök kijelentette, hogy
számára a genfi
értekezlet csak a hágai értekezlet folytatá
sát jelenti.
— Tovább tart n meleg. A Meteorológiai
Intézet vasárnap nz időjárásról a
követ
Rendkívül érdekes és nem mindennapi a birtokra és bérházakra és rövidesen az
kező prognózist adta ki: Meleg Idő vár
ható, szórványosan helyi zivatarokkal, Lé péri Indítottak a budapesti drvaszék, illetve árvaszék ahhoz is hozzájárult, hogy
az Ingatlanokat eladják.
nyeges változás néhány napig nem
való azon keresztül a főváros ellen. A per nem
kevesebb, mint másfél millió pengő megfi
A befolyt pénzből kielégítették a hitele
színű.
zetésére irányul, de a követelés, amelyre
— A tolnai református egyházmegye közgyű
zőket s végül is
lése. Nagykanizsáról jelentik: A tolnai reformá három testvér tnrt igényt, tulajdonképpen
a nagy vagyon semmivé lett.
tus egyházmegye vasárnap tartotta rendes évi népp és félmillió pengőt tesz ki. A pert csak
129.0z0 forintot
közgyűlését Benedek Sándor kőzlgnzgntósi biró az egyik fél indilotta meg az általa igényelt Az árverésen mindössze
sikerült
az titóörökösök. számára megmen
másfél millió pengő
clnöklésével. A közgyűlésen nagyszámban jolen- egyharmadrész, tehát
tek meg a megye előkelőségei, többek közölt erejéig, amelynek megfizetésére akarja kö teni. Az árvaszék arra számított, hogy ez
dr. Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter, megyei telezni a fővárost.
az összeg elegendő lesz nz utóörökösöknek,
cgyliázfelügyclö, Jankó Ágoston vármegyei főis
Stolnlczky Guidóné, született Vallaszky Vallaszky Gusztáv Adolf három gyermeké
pán, Securald Osz.kór alispán és dr. Kiéin Antal
nek tartására és nevelésére. A pénzen
országgyűlési képviselő. A közgyűlés több fon Sarolta a felperes ebben a bonyolult, az
örökösödéssel kapcsolatos ügvben. Stolnlczzáloglevelet vásárolt
tos egyházmegyei figyel tárgyalt le.
kynó
nngyapja,
Vallaszky
János,
nagyon
— Három kisleány fosztogatta n siófoki
devalváció
az árvr.szék, ami időközben a
templom persenyett.
Nagykanizsáról jelentik: gazdag ember volt s 1860-ban, mikor vég folytán teljesen elértéktelenedett.
Asiófoki knloliktis templom hiveinok napok rendelkezett, nagy vagyonát törvényes le
így
azután
a
három
ulóörökös
tehát itt
kal erdőit feltűnt, hogy a templom perselye származottjaira hagyta. A vagyonhoz tarto
körül hór«>m kislány ólálkodik. Szóltak a sek zott többek között a Károly-kftrut és Rom- maradt
az óriási vagyon helyett egyetlen fillér
restyésnek, nki megfigyelte a gyermekeket, bach-utca közötti, a Károly király-ut 9. sz.
amint ollóval fclfeszlllk a perselyeket és pénzt
nélkül.
hatalmas bérpalota,
visznek ki belőlük. A három kisleány rövid
faggatás lilán bevallotta n sekrestyés előtt, hogy mely Jelenleg gróf Hadik-Barkóezy tulaj A Valíaszky-teilvérek természetesen áz árva
már hosszabb ideje fosztogatják a templom dona, a Nagy Rókus-utca 16. számú ház széket teszik felelőssé a hatalmas vagyon
perselyeit. A siófoki cscndörség megindította több mint 5000 négyszögölnyi szőlővel és mogsemmisűléséért. Azt állítják, hogy az
ot ügyben a nyomoiást, mert nz a gyanú, hogy kerttel, tóvdbbá a biharmegyel bukorványi árvaszék nem teljesítette törvényes köteles
a gyermekeket hozzátartozóik bujtatták fel a 1500 holdas erdő és nagy nemesi birtok. ségét, nem ügyelt fel a köteles gondossággal
lopásra.
Ezenkívül nagyértékü ékszerek, részvényeit arra, hogy az utóörökléssel megterhelt va
— Halálos cnónakázás a Tlseán. Szeged és egyéb ingóságok alkották az óriási ha gyon sértetlen maradjon. Vétkes mulasztás
ből jelentikt Algyő Alatt a Tiszán ma dél gyatékot.
sal vádoljálc az árvaszéket azért is, mert a
után halálos szerencsétlenség történt. Egy
könnyelmű Vallaszky Gusztáv Adolf kérésé
A nagy vagyont Vallaszky Gusztáv Adolf,
párevezős csónak, melyben négyen (Illek,
re minden alkalommal hozzájárult az ingat
atyja
örökölte még
három
a folyó közepén nekiment cgy tutajnak, Stolniczkyné
lanvagyon
fokozatos megterheléséhez és
éves
korában.
A
végrendelet
ugy
szólt,
felborult, mire mind n négyen a vizbe es
sorozatos elidegenítéséhez és mindezért az
hogy
a
vagyon
felerészét
az
örökös
tek. Zimbory János 18
éves
kereskedő*
árvaszéket, illetve a fővárost teszik felelőssé.
minden korlátozás nélkül kapja, a másik
segéd a Tiszába fűlt. Holttestét még nem
A közeli napokban
kerül tárgyalásra a
felit azonban nem terhelheti meg, cl nem
találták incg.
Idegenítheti és afelett végrendeletileg sem budapesti törvényszéken az érdekes, nagy
— Iskolai hír. A belvárosi négy évfolyamú intézkedhetik, hanem ez a felcrész Vallasz szabású per, amelynek kimenetele elé nem
női felső kereskedelmi Iskolába, valamint a ky Gusztáv Adolf törvényes leszármazóira csak a városházán, de jogászi körökben is
most megnyíló egyéves délutáni női kereske
érdeklődéssel
tekintenek.
A tiszti
mint utóörökösökre száll.
. .
. nagy
delmi szaktanfolyamra szeptember 2., 8. és
A budapesti árvaszék gondozásba vette a ügyészség nagy felkészültséggel dolgozza fel
4-ikén délelőtt lesznek a beiratkozások IV., Irá
nagy
vagyont, de
amikor
Stolniczkyné a per anyagát, s mindent elkövet, hogy a fő
nyi-utca 3. szám alatt.
édesatyja nagykorú lett, kérésére egymás városra nézve kedvező Ítéletet hozhasson,
— Belefulladt a tlscenlimíterw vizbe.
mert ellenkező esetben a másik két utóöröíVusárnnp hajnalban a gubacsi-uti téglagyár után engedélyezett kölcsönöket az ingatla
kös is megindítja perét s ez négy és félmillió
bejárójn mellett, a nyolc méter magas vas nokra. Lassan
pengőjébe kerülne á városnak.
óriási terhek emelkedtek
úti töltés alatt elhúzódó nyitott vízcsator
nában halott embert találtak a korai Járó
— Vágó Leó temetése. Vasárnap délben 12 Gyászbeszéd nem hangzott el a temetésen,
kelők. Rendőri bizottság szállt ki a hely
színre, amely megállapította, hogy a halott órakor temették el a rákoskeresztúri teme mert Vágó Leó végrendeletében arra kérte
Herbai Pál 50 éves munkás, a csepeli ke tőben impozáns részvét mellett Vágó Leó hozzátartozóit, ne mondjanak gyászbeszédet
reskedelmi
kikötŐépitkczés alkalmazottja, tőzsdebizományost, nki 25 eszlenÖn keresz koporsója fölött,
— óriási sikerrel hangversenyez a Beltevueaki az éjszaka italos állapotban lezuhant tül egyik legnépszerűbb és legismertebb tagja
a nyolc méter magas töltésről és beleesett volt a budapesti áru- és értéktőzsdének. stálló éttermeiben Kalmár Tibor zenekara. —
a vízlevezető csatornába, amelyben alig th Mintegy nógyszAzfönyi közönség gyűlt egybe, At előkelő nvüértÖ közönség estéröl-estére meg
cenljmétcr mély víz van. A szerencsétlen hogy utolsó útjára kísérje Vágó Leót. A te tölti a pazar berendezésű helyiségeket.
~ Életunt hitntnlnoknfl. Vasánap délelőtt ft
ember teljesen mámoros volt, nrccal
bu metésen képviseltette magát a tőzsdetanács,
kott a vizbe és a rcndőrorvúsl megállapí Frey Kálmán alelnökkcl, Schwarcz Jakab, Stinnyei-Mcrse-ulca 16. számú házban eszmé
tás szerint ebbe a
tizecntimétcrcs
vizbe Nagy Andor és Weiss János tőzsdetnnácso- letlenül találták Erdélyi Józsefné 27 éves hivafulladt bele teljes eszméletlensége miatt. A sokkal az élén. A gabona határidő-ügynö lalnoknől, nki öngyilkossági szándékból veroszerencsétlenül
járt
ember holttestét az kök és az értékpapír egyezmény választ nállal megmórgeste magát. A mentők életveszé
lye* , eszméletlen állapotban szállították be a
mánvn kiildöllségileg vett részt a temetésen.
orvostani intézetbe vitték,
Rókus-kórházba. Az életunt asszony semmiféle
továbbá dr.GrOntvald Emilt és búcsúlevelet nem hagyott hátra és életuntságá*
— Motorkerékpár és villamos karambolja. Ott láttuk
Vasárnap reggel kllrno órakor n Podmaniclky- Tauber Vilmost. Az Otthon Kör a Fészek nnk okai felől hozzátartozói sem tudnak felvi
é» az Aréná-ut sarkán a Bp. 80—015. rend Klub, a Lipótvárosi Kaszinó számos tagja, lágosítást adni.
számú motorkerékpár, amelyet tualjdonosa Sí valamint közgazdasági, társadalmi ói a pénz
— Tífuszjárvány Bajorországban. A bajor
pos Tibor 24 éves építési vezetett, nckiróhant világ Igen sok roprezontánsa jelent meg a
a 8-as jelzésű villamoskocsinak. A motorkerék temetésen. A gyászszertartás befejezése után országi Welssenburybót Jelentik: A tífusz
pár összelöröH, az építész hatalmas ívben iu- örök nyugalomra helyezték Vágó Leót. járványnak tegnapig egy halottja volt. A
megbetegedések száma eddig kilencven.
linnl nz úttestre ér súlyos sérüléseket és agy
rázkódást szenvedett. Á mentők életveszélyes
állapotban vitték be a Rókus-kórházba. A rend
őrségi megállnpilás szerint a szerencsétlenséget
néma villamosvezető, híméin maga a szeren
csétlenül járt motorkerékpáros építész okozta.

Négy és fél millió peiagő
kártérítésért perelték a
főváros árvaszékét

A tönkrement örökösök adták be a keresetet
a főváros ellen, mert „elősegítette4* egy hatalmas
örökség elherdálását

Rosszul sikerüli autózás. Vasárnap dél
után I)óczy hajol mngánhivstalnok automobilÍát néhány percig felügyelet nélkül hagyta a
lákóc:i-ut 11. számú ház. előtt. Ezalatt négy
ittas fiatalember boüll a kocsiba és elroboglak
vele. Az autó azonban a Kisdiófa-utca 14.
Mtátnu ház előtt dcfeklct kapott és megállt A
rendőrnek í.ltünt n négy fiatalember s csért
igazolásra szólította fel őket. Mát mait közülük
elfutottak, n negyediket előállították n főknpiUnyságra. ahol kiderült, hogy Erős Márton 27
érw rovottmultu borbélysegéd. Örisstbe vetléfe.

ARANYMADÁR
és a világvárosi varieté műsor

Kexl.to utadon o>to ’áO órakor.

Tcle'on: Jónef

411—M.

Royal Orfeum

— A Royal Orfeam megnyitó elfiadáia. fáz
Aranymadár reprize.) Az Aranymadár cimü
Harmath—Zerkovitz-oporett, amelyet ma újí
tott fel a Royal Orfeum,
amint mondani
szokták, nem öregedett, sőt
fiatalodott. Az
édos-bus romantika örökké aktuális marad,
az érzelmes
Zerkovltz-nóták
pedig mindig
megtalálják az ulnt az clérzókenyűlésre úgyis
hajlamos szivek felé. A különben is kitűnően
sikerült előadásból azonban toronymagasságból növekszik kifelé az uj primadonna: Eggert
Mária. Fölényes, biztos jútéku, kedves, szim
patikus, mindezeken felül csodaszép hangú éa
tizenhétévé*. Ronato Fcruccio, a Royal
Or
feum magyar-spanyol tenoristája, valóban jóliangu. Sugár Flóri mint szubrett szimpatiku
sán debütált. Érckővy László, a táncoskómikus, a megszokott jót hozta. Rolkó, Iványt
Dezső érdemelnek még dicséretet. A műsor
első fele arlistaszáinokkal telt cl, ezek közül
a legkitűnőbb a Lilii és Emmi Schwarz jazzzongoristák és táncosnők.
— Nemsokára meglesz a
bokrétaünne
pély az albertfalvai
építkezéseknél. Nem
régen Ilire terjedt annak, hogy az albert
falvai építkezéseknél számos nehézség tor
nyosul az építkezés elé, úgyhogy a munká
latok befejezése késedelmet szenved. Mint
érdekelt helyről velünk közlik, ezek a hí
resztelések egyáltalán nem fedik a valósá
got, sőt az
építkezési
munkálatok
már
annyira előrehaladott stádiumban vannak,
hogy minden valószínűség szerint e hét vé
gén a bokrétaünnepélyt is megtartják.
— Részegen a sínekre feküdt, a
vonat
levágta a lábát. Ma hajnalban a Leipziger
szeszgyár közelében, a
szentendrei
Hév.
vasul ísnein egy eszméletlen férfire talál
tak, akinek egyik lábát bokánál levágta a
vonat, a másik lábát pedig összeroncsolta
a vasút kereke. A rendőri nyomozás meg
állapította,
hogy a
szerencsétlenül
járt
ember Khir'r Jakab 44 éves kocsis, aki az
éjszaka részeg állapotban a vasúti töltésre
feküdt le, úgyhogy lába a sínen nyugodott.
Az éjfélutáni órákban haladt el e helyen
a szentendrei tehervonat, amely a részegen
alvó kocsis lábát levágta. A szerencsétlen
ember rengeteg vért vesztett és életveszé
lyes állapotban szállitották a mentők a
Szent István-kórházba.
— Gycrmakbarát-jubilcum Győrben. Dísze*
ünnepségek közöli ma tartotta huszonötévé# ju
bileumát a győri Gyermekbarát Egyesület. A
mai Ünnpeségen a polgármester vezetésével sz
egész városi tanács megjelent és beszédeikben
a Gyermekbarát Egyesület nngyértékü tevékeny,
súgót méltatták.
— Halálos csónakázás a Tiszán. Szeged
ről jelentik: A Tisza algyői szakaszán halá
los szerencsétlenség történt. A Csongrád-fclé
haladó hajó útjába került vasárnap délután
egy csónak, amelyben négy szegedi fiatal
ember tilt. A csónak nem tudott kitérni, a
hajó
elkapta és felforditotta. Az utasok
egyike: Zombori János 19 éves szegedi ke
reskedő a vizsbefult.

— Megölte a karbolsav gőze féregirtás
közben. Különös szerencsétlenség történt va
sárnap délután Lezsák Mártonné ötvenkilcncesztendős magánzónövel, aki a Síputca 10. számu házban lévő lakásán karbol
savai férget irtott. Munka közben a karból*
sav gőzét beszivta és ez olyan sulyos mérge
zést okozott,
hogy az asszony eszméletét
vesztve Összeesett. A mentőket hivták ki
hozzá, akik a szerencsétlen asszonyt a Ró
kus-kórházba szállitották. Lezsák Mártonné
félórával a kórházba szállítása után kiszen
vedett.
— Életunt dpészsegéd. Vasárnap délután
Brnunstcfn Lajos 19 éves cipészsegéd movAlrópinnnl megtnérgezte magát. Sulyos állapotban
a Rókusba szállították. Tettének oka ismeretlen.
— Orvos! hír. Arányiné dr. Timár Rózsi gyer
mekgyógyász, az Országos Stefánia Szövclíég
rendclőföorvosa, rendelését VI., Rózsa-utca 62.
(Andrássy-ut sarok) helyezte át. Uj telefon
szám: Automata 212—47.

— A léglforgalom őnzl menetrendje. A Ma
gyar Légiforgaiom Rt. és a vele üzemközössegben működő Dcutsche Luft Hanta A. G. Őszi
menetrendje szeptember 1-én lép életbe és ok
tóber hó 31-ig tart. Az uj menetrend szerint A
Budapestről reggel induló gépnek tovább is
csatlakozása van a legtöbb európai állomással.
— Itl «■ uj iskolaév. Szülőnek, gyermeknek
egyformán gondokat okoz és ebben siet segít
ségére mindkettőnek a Magyar Divatcsarnok.
Ebből az alkalomból lapunk mai számában
megjelent a Divatcsarnok cgv ArjcgyzéksíerÜ
hirdetése, amelyben nagyjából fel vannak so
rolva azok a cikkek, amelyekre ilyenkor szük
ség van. De nemcsak ezen cikkeket, hanem az
összes Intézett előírásoknak megfelelő és fél
nem sorolt áru is kapható pl. paplan, takaró,
ágynomüek, lepedők stb. a legelőnyösebb ár
ban. Minden cikkből Igen sokféle minőséget
tart raktáron, ugy hogy minden igénynek meg
tud felelni. Az árak, mint eddig is versenyen
kívül a legolcsóbbak. A gyermekruhák és kabá
tok széles felhajtással a legjobb kivitelben ké
szülnek. Ehhez hasonlóan a többi cikkek is.
Mielőtt bevásárlást eszközöl, győződjék meg
vétclkényszer nélkül az áruház elsőrendű árui
ról és igen jutányos árairól.
—• Zolién nőlkabát specialista mai hirdeté
sére felhívjuk az előkelő hölgyközönség figyel
mét.
— „Url muri" a Bagolyvárban. Amióta gróf
Nyáry Gusztáv megnyitotta a Marglt-körull
Bagolyvárát, azóta a pesti arisztokráciának és
a művészvilágnak egy uj hajléka van, ahol nap
nap utón Igazi url muri zajlik le. A hangulatot
Dundus, Horváth Feri bandája emeli.

Srüösi 1

Budapest, 1020 ageptember 2.

Hölgyeim!
Kik már nálan vázdro.tak,
vasy azok ajánlatára,

NMSSSeiI
sre."®

0í^3t*Jl szerezhetik
teáit

mellett
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HÉTFŐI NAPLÓ
főkapitányságra, ahol természetesen rögtön fogott a hajtási szenvedély,
nem
bírtam
kiderült,
hogy a
századosné
kocsijának ellenállni n csábításnak, hogv a félóra alatt
őrzője
egy kis körsétát tegyek a városban.
A főkapitányságon
nem
fogadták el a
a gondjaira bízott autóval követte el a
küldönc védekezését és lopás bűntette cí
karambol!.
mén
előzetes
letartóztatásba
helyezték.
fiatal
incssinger-boy
kétségbeesetten
Hogy a boy
autóskirándulásából
szár
mondotta el a főkapitányságon:
— Megbízatásomhoz híven odaültem
a mazó károkat ki fogja megtéríteni, az
volán mellé, hogy vigyázzak a kocsira. El- közeli napokban dől el.

be

Központ:
üudnpos:, V., Vilmos cAórzár át 72
Tel.; Aüt. 112-Gö

szS!Ksas9siu::e:.
TELJES ŐSZI ÉS TÉLI KÉSZLET 1
PÁRATLAN NAQV VÁLASZTÉK

ZOLTÍH-aM

Pécs, szeptember 1.

(A Hétfői Napló tudósítójának
telefon
jelentése.) Borzalmas tüzkntasztrófa
tör
Szervita tér 4, a* udvarban!
tént vasárnap a Petőfi Sándor-utcában egy
vasúti tisztviselő lakásában. Balód
József
MÁV-tiszlvísolö, aki a Petőfi
Sándor-utca
11. számú házban lakik, feleségével és két
gyermekével ma
délelőtt
érkezett
haza
Kaposvárról, ahol rokonainál töltötte nyári
szabadságát. Mihelyt megérkeztek, Balognő
hozzákezdett az ebédfözéshez. A
konyhá
ban segédkezett az asszonynak tizennégyévea Anna leánya, aki a takaréklüzhelyben
Vasárnap hajnalban az Ilka-utca egyik villá tüzet akart gyújtani. Mivel a tűzrakáshoz
jának házmestere tétlenért egy betörőt, aki a készített fa nedves volt, a leány egy spiri
villa ablakából kimászott és nagy csomag ruha tusszal telt üveget vett elő, hogy leöntse
neművel akart eltávozni. A házfelügyelő
vele a fát és igy gyújtsa meg. Eközben a
lefogta a betörőt
leány kezében lévő égő
gyufaszál
megés rendőrért kiáltott, aki a tettenért embert elő
állította a főkapitányságra. Itt megállapították,
hogy Mészáros András 29 éves, volt asztnlossegóddcl azonos, akii betörés miatt már többször
vonl felelősségre a bíróság és aki a legkülönbö
zőbb álneveket használta az idők folyamán.
Az újólag rendőrkézre került betörő egész
különös tntsévol védekezett, tagadta a betörést
és a lopást és azt adta elő, hogy véletlenül járt
a hajnali órákban az Ilka-utcában, amikor fel
tűnt neki, hogy egy fiatal suhane mászik ki a
villa ablakából, hátán egy nagy batyuval. Elha
tározta, hogy
rendőrkézre juttatja
A Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szö
a fiatal kora ellenére ennyire cltévelyüdctt Ifjút,
vetkezet győri fiókjának Nemes Jenő üli fi
•1 is akarta fogni, de az
óküzletébe betörtek a héten. A betörök a
a batyuját eldobva, elrohant.
pénzszekrényt feszitelték fel és onnan na
Ezre ő felvette a csomagot, hogy visszaszolgál gyobb mennyiségű pénzt vittek cl. A jól meg
tassa tulajdonosának. A házmester azonban világított és forgalmas útvonalon törlént be
félremagyarázta a történteket és minden ok
törés gyanúsnak tűnt fel a rendőrségen és
nélkül rendőrért kiabált.
A védekezés nem használt, Mészáros Andrást széleskörű nyomozást folytattak ez ügyben.
IMuttal is letartóztatt’’. a rendőrség.
A nyomozás azután váratlanul egy régen
húzódó sikkasztási bűnügyet leplezett le,
melynek következtében tegnap letartóztat
ták Lauer Jánost, a Hangya I. számú győri
fióküzletének vezetője
A rendőri nyomozás megállapította, hogy.
Lauer évek óta követte el visszaéléseit és
ezt oly módon leplezte el, hogy a pénztárból
elsikkasztott összegeknek megfelelő tételek-

Egy betörő fantasztikus mcséfe

gyújtotta a spirituszt.
natban

A

következő

A szerencsétlen leány sikoltozására
kiro
J
hantak a konyhába szülei, akik miközben
a leányon segíteni akartak,
AJ
ugyancsak súlyos égési sebeket szen
vedtek.
A mentők az Erzsébet tudományegyetem
A revolver szóra n két támadó megijedt éa
klinikájára szállitották a súlyosan
össze
futásnak eredt, Leitner azonban most már
égett Balog Annát és az ugyancsak súlyosan nem hagyta annyiban a dolgot és
megsebesült Balog
Józsefet és
feleségét.
üldözőbe vette őket.
Balog Annán azonban a klinikán már nem
Kiáltozására az utszóli tanya lakossága is kirótudtak segíteni,
hant és
ma délután öt ómkor meghalt.
A szerencsétlenség ügyében a pécsi rend
őrség megindította a nyomozást.

Lauer János a fiók vezetője évek óta folytatta
a sikkasztást, melyre egy betörés alkalmával
jöttek rá
kel megnagyobbította az adósok könyvében
a hitelezett összegeket. A megbízható, na
gyobb adósok tartozásaihoz irt hozzá külön
böző hamis tételeket s igy a rovancsolások'
nál a végösszeg mindig egyezett.
Ezzel a módszerrel aztán sikerült az el
lenőrzést kijátszania és két éven át 10.643
pengőt sikkasztott el.
A rendőrségen történt kihallgatása ftlkalmával Lauer beismerte, hogy ez az összep
tényleg az ö kezén tűnt cl, azonban már
maga sem tudja, milyen módon és hogyan
követte cl a sikkasztásokat.
A bűnügyi osztályon tovább folytatják ez
ügyben a nyomozást mert gyanú merült fel,
arra, hogy a betörési ügy is kapcsolatban
van a most leleplezett sikkasztással.

’A századosné taxiba szállt, a főkapitány
ságra sietelt és megtette feljelentését az
eltűnt autó ügyében, A központi ügyolélon
éppen az utasításokat adták ki ez ügyben
az őrszemei rendőröknek, amikor egy má
sik főkapitányság! telefonon azt jelentették,
hogy
a Wcssdényl-utcában egy Wippetgyártmányu automobil ncklrohant egy
autótaxinak.
A Wippct-kocsi lámpája, hűtője is
egész
elülső része összetörött, a taxikocsi ts sú
lyosan megrongálódott.

A központi Ügyelet intézkedésére a Wippet-kocsi
ét azonnal előállították a

a két támadó közül az egyiket: Vasas Balogli Alútbé 19 éves cigánylcgényt sikerült
is elfogni,
a másik eltűnt nz éjszaka sötétjében. A vak
merő útonálló rablót átadták a csendőröknek,
Leitner Géza pedig nyugodtan

ascbrcvág.a n cigarettatárcáját, amely ■
támadók előtt revolverként szerepeli

és a közben megjavított motorkerékpáron a
társaságában lévő tisztviselőnővel együtt to
vább indult Komárom felé.
A csendőrség a megszökött másik országút!
támadó kézrekeritésére, aki minden valószínű
ség szerint szintén cigánylegény, megindította a
nyomozást.

Király Színház

A Diákszerelem
három utolsó előadásaKedden IO O ■ • 1» r.
Csütörtökön először

pásti család

rendkívül mulatságos pesti operett
7 képben.

Két cigánylegény vakmerő éjszakai rabló
A vérengző bika halálosan meg
támadása pesti week-endezők ellen
sebesítette a csordást és a iiát

* Szombaton este Gödri Géza azázados fe
lesége felhívta telefonon az Erzsébet-köruti
Központi boy-vállalatot és küldöncöt ren
delt a Király Színház Csengeri-utcai szín
padi bejárója elé.
A vállalat el is küldte Tóth Ferenc 22
éves boyl, akinek a Csengery-utcában A revolverként szereplő cigarettatárca segítségével az egyiket
autóval várakozó századosné azt a megbíza
sikerült elfogni
"
‘
tást adta, hogy fél óráig vigyázzon az auto Nem mindennapi rablótámadást élt át szom- tétben végül is nekiindultak gyalog az ország
mobilra, amig ő egyik barátnőjénél látoga
batról-vasámapra virradó éjszaka két pesti úinak, hogy a megsérült gépet maguk előtt
tást tesz. A küldönc megbízatásához híven weekendező: egy ur és egy hölgy, akik szomba tóivá, majd csak találnak valahol éjszakai szál
beült a vollán mellé, a századosné pedig ton este motorkerékpáron igyekeztek Komárom lást. Alig haladtak egy negyedórát, nem messze
autóját biztosítva, nyugodtan ment el ba felé. A Bécs—budapesti országút egy szaka a Kosaras-lányától, hirtelen két férfi toppant
rátnője látogatására.
szon a Javítási munkálatok miatt le van zárva, elébük cs régi utszóli rablórecept szerint rájuk
kiáltott:
Fél Óra múltán a századosné lejött a ezért tehát a motorkerékpárnak, amelyet
— Pénzt vagy életét! —
Csengery-utcai házból és autóját kereste,, Leitner Géza banktisztviselő vezetett és
a körülbelül tízezer pengő értékű
A meghökkent weekendezők úgy tettek', mint
amelynek hátsó ülésén Lédcrw Erzsi tiszt
Wippet-gyártmányu automobilnak
azonban csak hűlt helyét lelto.

MOegvetcm rakpart
rí (?9Í Tel,:
>’“■ 1S_7S«

szétrobbant az üveg és Balog Anr.a
ruhája tüzet fogott.

Nagyarányú sikkasztás a
Hangya győri fiókjában

A boy körsétát
rendezett és neki
ment egy taxinak a
rábízott autóval

Budai telopek:
Mészáros ucca 10. Tel.: J. .'/’á—CT,

pilla

A Gyula melletti Sarkadkcresztur község
ben két súlyos szerencsétlenséget okozott a
falu Samu nevű vérengző bikája. Nckiro*
hant Csordás Mihálynak, a tchéncsorda
gondozójának, akit

hatalmas szarvaival fclöklelt
és súlyosan
megsebesitett. A megvadult
bika azután nckirohantott a csordás fiának,
aki apja mellett őrködött a csorda felett.
Vadul tajtékozva

szarvaira kapta a szerencsétlen fiút,

fellépte basát, a földre dobta, majd vé
ha teljesíteni akarták volna a rablók felszólítá
gig taposott rajta.
sát és Leitner Géza n zsebébe is nyúlt. Onnan
— le kellett térnie az országúiról és Uny, vala azonban nem a pénztárcáját, hanem
Csordás Jánost vérbefagyva szedték fel a
mint Csolnok községen kérész'ül igyekeztek
rétről a közelben levő emberek, akik alig
valami fényes tárgyat vett elő, amely meg
Útjukat folytatva visszakanyarodni az ország
csillant a támadók előtt.
merték megközelíteni
....................a szerencsétlenség
út le nem zárt szakaszára. Ez az ut azonban
színhelyét, mert féllek, hogy a vad bika hamár nincs olyan Jókaiban tartva, mint a fő A hidegvérét el nem vesztő banktisztviaelő os
Ronlóképcn
fog
velük is elbánni. A kéé
vonal, éppen ezért hamarosan sorozatos gumi zol rájuk is rivális
— Ha azonnal cl nem takarodnak, lelövöm Csordást haldokolva szállitották a gyula!
defektek késleltették a weekendezőket. Mivel
pedig a azerencsétlenség nem jár egyedül, fél magukat ezzel a rvolverrell
kórházba.
órával később
aniMiiii ........................................................
• motorkerékpár nekifutott egy utnzéll kő
rakásnak és felfordult.
viselőnő foglalt helyet

Kisebb horzsoláson kivül a két utasnak sze
rencsére komolyabb baja nem történt, annál
inkább katasztrófáin volt azonban a szeren
csétlenség a gépre, amely kormánylörést szen
vedőit. Hiábavaló javítási kísérletek után, ame
lyok a késő éjszakába belenyúltak, koromsö-

BAROSS KÁVÉHÁZI
fennállásának
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BAROSS KÁVÉT
ARANY DÍSZÍTÉSŰ KELYHEKBEN SZERVÍROZZA.

LECtJOBR A BAROSS KÁVÉ!
ELSŐRENDŰ
IÍOM H1 !
ESTÉNKÉNTSOVÁNKANÁNDOR
Ml zsikál:

HÉTFŐI NAPLu
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Budapest, 1920 szeptember 2.

s z nn A z - n o z 1 Botrányba fulladt- egy mérkőzés
— a filmreklám miatt

Egy sztúrszerzffdés kulisszatitkaiból!

Amerika a baseball hazája. Egy-cgy mérkő
zésen 80—120.000 ember jelenik meg, így nem
csoda, ha a reklámemberck nagy súlyt helyez
nek arra, hogy a mérkőzések során minél na
gyobb feltűnést keltsenek.
A múlt héten mutatta be a newyork! ParaA két színház közötti affér olt kezdődik, hogy működésére már az előszezónban is mount Harold Lloyd legújabb filmjét, a Tempó,
hogy Honlhy Hanna szerződései a követke természetesen reflektál, mert
Haroldot, amelyre a következő reklámot eszel
zőképen szólnak:
tek ki:
a színház a magára vállalt háromszáz
Felöltöztet lek 50 Harold Lloyd utánzót egy
1. Leszerződött száz estére a Budai Szín
estét csak Így tudja vele betölteni.
forma dresszbe, megszámozták őket s a félidő
körhöz napi háromszáz pengőért. A szerző
dés kikötése az, hogy ha a Szökik az asz- Ennek értelmében Honlhy Hannára osztot ben körülfuttnllák velük a pályát, miközben a
tzony cimü operett nem kerülne százszor ták a szinház. egyik soron következő újdon tribün „Tempó, Harold** kiállással biztatta —
volna őket. Azt hirdették, hogy az ctven álszínre a Budai Színkörben, akkor Sebest gén ságának, a Lakatos -Vadnai- és Abrahám- Harold Lloyd között fut a valódi Harold Lloyd
Géza igazgatónak joga van arra, hogy a kö operettnek: a „Csúnya lánynak" főszerepét.
s az, aki felismeri, jutalmat kap.
A két érdekelt igazgató Sebestyén és Fa
vetkező darabban fclléptcsse Ilonthy Han
Felesleges talán mondanunk, hogy Harold
nát. akinek viszont ezt a darabot a Városi ludi közölt tárgyalások indultak meg, hogy Lloyd nem vállalkozott erre a „szerepre**, de
ezt a kérdési hogy lehelne megoldani. Mivel a megjelenő százezer ember közölt is akadt né
Színházban vénig kell játszani.
2. Leszerződött
a Fővárosi Opereltszin- ezek a tárgyalások nem jártak eredménnyel,
házhoz háromszáz estére napi háromszáz mert egy színésznő, még ha sztár is, nem
éi,tt>en pengő gázsival azzal a feltétellel, hogy tud ugyanazon este két színházban prima
ebből a háromszáz napcs szerződésből csak donnaszerepet játszani,
Sebestyén Géza a
százat köteles lejátszani,
a száz előadás következő tervvel akarja a maga számára
i;tán joga van nyilatkozni, vájjon a másik megszerezni Ilonthy Hannát: a Szökik az
kétszáz estét is a Fővárosi Operettszinház- asszony cimü operettet a behirdetett és kibán akarja tölteni, vagy sem.
Ellenben a plakatirozott századik előadás ellenére is
szinház köteles Ilonthy Hannát kívánságára csak a 98. estéig viszi, úgy hogy a szerződés
háromszáz estén felléptetni. Honlhy Hanna betűi szerint joga legyen Ilonthy Hannát
szerződése szeptember 1-én lépett életbe.
következő újdonságában is felléplctni.
A
Városi Szinház
természetesen
nem
Sebestyén . ügyes sakkhuzása még nem
nézte jó szemmel, hogy a Fővárosi Operett került kivitelre, de ha minden kötél szakad,
Fodor Ernő oki. zenetanár vezetése alatt álló
színház a maga számára szerezte meg azt a minden bizonnyal be fog következni. Érte áll. eng. m. zeneiskolába a behatások szept.
primadonnát, aki a Városi Színházban any- sülésünk szerint azonban a Fővárosi Ope- 2-án, 3-án és 4-én eszközölbetők d. e. 11—12-ig
nvi sikert aratott. Honlhy Hanna elszerző- reliszinház sem hagyja magát és valószí
és d. u. 4—5-ig az iskola igazgatósági irodájá
déise koresztulhuzta azokat a terveket, ame nűen választott bíróság fog dönteni a két
ban, VI., Jókai tér 4. sz. alatt.
lyeket a szinház igazgatósága hozzá fűzött. szinház harcában.
Felvételi vizsgák: szept. 5-én és 6-án. A ta
A Városi Szinház ugyanis legközelebbi új
Igazán nem érijük, miért veszekszenek a
donságát. a Martos—Márkin operettet, a színigazgató urak, mikor jól tudják, hogy nítás kezdete: szept. 12-én.
„Katicát", Ilontbyval és Dénes Györggyel nem egy színésznőn múlik a darab sikere,
Felvétetnek kezdő és haladó növendékek a
még akkor som, ha ezt a színésznőt nagyon zongora-, hegedű-, gordonka-, ének- és barnaakarja szinrehozni.
('gyanúkkor azonban a Fővárosi Operett vastag betűvel hirdetik és Ilonthy Hanna a razcnc-fötanszakokra, a mclléktanszakokra és
szír’áz arról értesítette Ilonthy Hannát, neve.
(s. z.)
a Zenei óvodába.
Az intézet négy akadémiai osztályának nö
vendékei a Zeneművészeti Főiskolán vizsgáz
nak és államérvénycs bizonyítványt kapnak.
A IV. akadémiai osztályban kettes osztályzatot
nyert növendékek a Zeneművészeti Főiskola
tanárképző tanfolyamára jelentkezhetnek.
Szeptemberben nyílik meg az intézet új tan
folyama: a Zenei óvoda. A zenei óvodába 4
Ernőd Tamás és Török Rezső uj vigjátéka.
éves kortól kezdődőleg vesznek fel növendé
Főszereplők : Titkos Ilona, G. Kertész Ella, Bayka Margit, Törzs Jenő,
keket, ahol naponként d. e. 10—12-ig, hangGóth Sándor, Rajnay Gábor
szerlanítás nélkül, zenei játékokkal, gyermek
dalok éneklésével, ritmikus tornával, hallás
képzéssel fejlesztik a zenei érzéket, miáltal a
későbbi zenelanulást előkészítik, megkönnyítik.
A zenei óvoda vezető tanára: Dr. Décsi Ringer

Két színház összeveszett a primadonnán, aki nem tudja,
tíOgy tulajdonkénen melyik színházhoz is tartozik

hány ezer, aki nem dűlt be ennek a reklámtrükknek.
A félidőben a pályára berohanó 50 ál-Harold
Lloydot a kitűzött jutalom reményében — lázas
izgalommal biztatta a közönség, de hamarosan
felülkerekedett a hitetlenek tábora, akik lero
hantak a tribünökről s ktzzelfoghalólag akar
lak kiválasztani az igazi Haroldot. Az ölvén
ál-Harold a közelharc elöl kirohant az utcára,
ahol „Tempó Harold" kiáltással tovább ker
gette őket a közönség. Vagy a biztatás, vagy a
— félelem adott szárnyakat, — mert néhány
perc múlva már a városban rohrnt a Harold
Lloydok és az üldözök csapata.
A rendőrség vetett végett a váratlan futó
versenynek s előállította az összefogott Harold
Lloydokat. A bírságot örömmel fizette ki az
amerikai Paramount, mert a reklám jobban si
került — mint ahogy tervezték!

32-es Nyári
taöOperettszBaiIaáz
WM én
BelratMü a Fofiar-ZMalslwiaöa.
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Szombaton, szeptember 7-én először

Két lény az uccán

Artista affér a Royal Orfeumban:
tiz percet késett az előadás

SZÍNHÁZI napló

Melyik vendégszereplő sztárt illeti a reklám első helye?
l’gylútszik, a sztárkérdés általános nya
valya. Nemcsak Pesten, de külföldön élő
sztárok is feltétlen hegemóniát
kívánnak
azokban a színházakban, ahol fellépnek.
A Roynl Orfeum artistaattrakciói között
szerepel Lilly és Emmy Schivarz táncosnő
pár. Még nmlt év áprilisában szerződtek a
Roynl Orfeumhoz azzal a kikötéssel, hogy
abban a hónapban,
amikor ők a
Hóval
Orfeumban fellépnek, mindenféle hirdetés
ben és reklámban őket illeti az első hely.
A szőke é.s a fekete
testvérpár
ugyanis
az egész világon csak ezzel a
kikötéssel
szerződik. Akkoriban a Royal Orfeum még
nem tudta, hogy a szeptemberi nyitó mű
sorába
illeszti az
„Aranymadár**
cimü
Hnrmath —Zerkovitz-operettet és ennek ve
zető férfiszerepére Rcnato Ferucciot, a ma
gyar származású,
nagyhírű
operaénekest
szerződteti. Zerkovilz igazgató régen elfe
lejtkezett Lilly és Emmy Schwarz szerző
désének kikötéséről és természetesen
da
rabját, nz Aranymadarat és ennek
fősze
replőjét, Hcnato Ferucciot hirdette erőseb
ben.
Vasárnap délután megérkezett a két tán
cosnő és impresszáriójuknak
első
dolga
volt elkérni a Rnvnl Orfeum
műsorának
reklámját. Mikor a két táncosnő látta, hogy
nz általuk is jól ismert Rcnato Ferucciól,
illetve az Aranymadarat vastagabb betűk
kel és elsőbb helyen nyomtatták, mint az
ö attrakciójukat, a két táncosnő
kijelen
tette, hogy ilyen körülmények között
nem lép fel.

Belvárosi színház
imrnwiű előadás
1929 szeptember 10-őn

Ma és minden este

Ma és minden este

Erdélyi diahok

HONTHY HANNA, Ztlahy Iréu,
Rúlku!, Deli- felléptével.
HclyArak 05 fillértől 6 pengőig.

JDövid interjú arról, hogy dolgoznak a Vigszinház újdonságának társszerzői:
— Kényelmes lakásuk van? Jó csöndes?
— Nagyszerű. Mind a kettőnkké ideális.
Semmi baj. ötödik emelet. Pormentes. Szom
szédban nincs zongora. Külön dolgozószoba
mindegyikünknek. Reggel 8-tól este 8-ig egy lé
pést nem hallani. Még Pipszl és Pesta nevű ku
tyáink is lábujjhegyen járnak. Az egész emelet
figyelmeskedik. Az asszonyok nem telefonálnak.
A háztartási alkalmazottak nem énekelnek, öt
ven méter körzetben szanatóriumi csend.
— íróasztal?
— Külön élvezet. Két elsőrangú Íróasztal. Jó
hosszúak, szélesek. Tekintélyes karosszékek.
Képek, könyvek, hangulat. Abszolút nyugalom.
Igazán nincs más szó rá, mint hogy a munka
szempontjából ideális. Mindkettőkké.
— Na és hol dolgoznak? Ernődnél vagy Tö
röknél?
— Ugyan! Hova gondol? A kávéházban. —
Márványasztal! Pohár viz! Füst! Lárma! Csö
römpölés/
— Es ott tudnak dolgozni?
■ £ .
— Csak ott.
— Jól?
—Azt majd a nagyérdemű közönség fogja el
dönteni — a Vígszínházban.

mert artista szokás
szerint a
kővetkező
ZZ ét fiatal színésznőt ismer meg a hét foszerződési helyére nem küldhetnek
olyan
lyamán a pesti publikum. Végre, hogy
reklámanyagot, amelyen ők
második he
már erről is be lehet számolni és hogy a
lyen szerepelnek.
Vígszínháznál is akadt fiatal, aki áttörte a
A két táncosnő rögtön csomagolni kez sokéven át megkövesedett felfogást, hogy
dett és impresszáriójuk felszólította
Zcr- utánpótlás nincs és hogy fiatalokkal nem
kovitz Béla igazgatót, hogy
kísérleteznek. A Vígszínház naiva trónjának
várományosa egy Dayka Margit nevű fia
a részükre szerződésileg megállapított
tal hölgy, aki valahonnan vidékről került
kétezer dollár pönálét fizesse ki.
ide fel rossz frizurával és rossz ruhában. A
A Royal Orfeum igazgatósága erre azonban
Vígszínház valósággal kifésülte és kiöltőznem volt hajlandó és tárgyalásokba bo
tette ezt a fiatal hölgyet, amennyiben a Víg
csátkozott a két artistanővel. A tárgyalások
színház tervezőművésze a frizurájától kezd
az előadás megkezdéséig elhúzódtak, ami
ve cipőcsattjá'g és ridikül színéig mindent
kor már-már arról volt szó, hogy a
két
táncosnő nem vesz részt a Royal Orfeum megtervezett a színház számláján a fiatal
előadásán, elutazik és szerződése értelmében művésznőnek, hogy ez a privátélctben is
perli a Royal Orfeumot. Zerkovitz termé reprezentálni tudja Gaál Franciska helyét.
szetesen kétségbeesve kapacitálta őket, hogy A másik fiatal hölgy Kun Magda, aki viszont
maradjanak és miattuk az előadást nem is a Király Színházban drukkol a debüjére.
kezdte meg. A különös afférról tudomást Kolozsvárról került fel, tizennyolcéves, soha
szerzett Renato Femccio is, aki ügyes és sem járt sziniiskolában, de azt mondják,
lovagias ötlettel oldotta meg a sztárkérdést. hogy igen jó szubrett. A távozó Orosz Vilma ezomeroi MATKOVICII ny. rondörfelögyelő
Egy nagy csokor virággal beállított a két helyét igyekszik betölteni.
hölgy öltözőjébe és a következőket mondta:
IV.. Királyt Pál-utca 4. Automata: 880-81
— Bocsássnnak meg ezért a sulyos sér
tésért, de ez miattam történt, amennyiben
K'ovács Kató, a Városi Szinház tavalyi prímamagyar fiú vagyok és nyolc éve élek távol
Ig'zgatók:
donnája az idén Romániába szerződött. A
hazámtól. Én kértem az orfeumot,
hogy
Kelta! .lenfi és lengyel Menyhért
fiatal színésznő Pesten nem kapta meg azokat
első helyen hirdessenek,
mert ez nekem
a szerepeket, amelyeket ambicionált és ezért
különös szívügyem.
vált meg a Városi Színháztól.
A két hölgy kibékült, öltözni kezdett és
a Royal Orfeum ma esti bemutatóját tiz
percnyi késéssel ugyan, de velük tartották
kedden este 8 órakor
meg.

SzbKIIí az asszony

o Városi Színház ■bán

Lili zongoraművésznő
Beíratási díj 20 pengő. Tandíj a zongora,
hegedű, gordonka és ének főtanszakokon: évi
180, 240, vagy 3G0 pengő, a zenei óvodában:
évi 200 pengő.
Az intézel tanári testületé: Dr. Baumann Gyula,
Bán Lenke, Bérezel Vera, II. Berg Lili, Berkovils Lajos, Bihari Teréz, Braun Paula, Fijalkovszky Józsa, Friedenstein Irén, Fuchs Márta,
Gaál Margit, GaláníTy Lajos, Gál György Sán
dor, Kondáné K. Olga. Hanák Árpád, dr. IIoíTmannné B. Emma, Horovitz Pál, Horti Gyula,
Horti Sándor, Hubert Lajos, Kadosa Pál, Kaufmann László, Kálmán György, Keleti Lili, Kigyósi Árpád, Kóczyné O. Malvin, Kovacsik
Paula. Kőrösiné W. Szidónia, V. Krammer Te
réz, Kummcrer Lujza, Laurisin Miklós, László
Ernőné, Lederer Ilona, Makai Klára, dr. F.
Molnár Rózsa, Radóné B. Valéria, Rados Dezső,
dr. Rcnkeyné H. Sarolta, Reschofsky Sándor,
Salgó Alice. farcádi Sándor Margit, Seiberné
P. Berta, Seidner Ilona. Sényi Ágnes, Sprenger
Lajos, Staub Margit, Szarvas Elza, Szatmári
Tibor, Szclényi István, Szécsi Ilona, Vész Len,ke,
Waldbauer Imre, Willheim Lajos, Zolnay
Klára, Zoltán László.

r

FildnálkHly
János
4
Vígjáték

Rítt Mária
somlay firmur
Z. molnár loszio mály Gero
Kovács Terus
sugár Lajos
Lengyel Vilmos
Rendező: Brody Pál

daljátékujdonsága
Vaály Ilona, Kiss Ferenc,
Gőzön Gyula felléptével.

Legdrágább hely S pengő.

AZ UoJ SZKZ4IN ESE1WÉNTE:

AZ ANDRÁSSY ÜTI SZÍNHÁZ REMEK MŰSORA

felvonásban,

írták : Lon?yoi MsnyMrt óh KtrintUf Friaws
Főszereplők

Budai Színkör

I

Nyilvános föprűtsa: 1929.
szeptemuer 9-en ne’!3n este
8 órakor
Jegyek a főpróbára le a pénztárnál vá'thatók.

eiöK&ö űiscrei nvonwzöircúáia
MOHCZ ZMfflOMB:

HÉTFŐI NAPLÓ

Budapest, 1929 szeptember 2.

öoykabáíok
í intézeti ruhák,

LM- í

nöl- és baWis-ruliák,
köpenyek és bundák
bámulatos olcsón óriási választékban

Csak be

Ötszáz millió embert
hóditolt meg eddig a hangos film, amely ellen
állhatatlan erővel legyűrte a külföld nagy me
tropolisaiban a néma filmet. A néma film és
hangos film harcának úttörő nagyágyúja a Sin
ging Fool cimü nagy beszélőfilm volt, amelyben
egyszeriben kiküszöbölték mindazokat a hiá
nyokat, amelyeket a bcsíélőfllm a néma film
előnyére szenvedett. Ennek a filmnek, amelynek
magyar átültetésben „„Éneklő bolond" lesz a
címe, főszereplője a világszerte híres Al Jolson
nevű amerikai jazzénekes. A film csak két hét
múlva érkezik hozzánk, amikor is a Fórum
filmszínházban fogják bemutatni, de azok, akik
a filmet Berlinben látták, bámulattal és csodá
lattal beszélnek az amerikai beszélőfilmipar
óriási produktumáról. A magyar közönség,
amely minden bizonnyal ámulva és bámulva
fogja végigélvczni ez első nagy beszélöfilm pro
dukciót, valóban jól jár, hogy értékleien be
szélőfilm kísérletezések helyett azonnal a leg
nagyobb hangosfilmet kapja. Annyi bizonyos,
hogy a Fórum filmszínház az érdeklődők erős
ostromának lesz kitéve. Amint értesülünk, a
Fórum filmszínház megszerzi magának a világ
beszélőfilm termésének legjavát, igy már most
is jelenthetjük, hogy az „Éneklő bolond" után
a másik nagy beszélőfilm óriást, a most készülő
„Say it With Songs' cimü beszélöfilmcl iktatja
műsorába.
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Péchy Erzsi megválik a
magyar színpadtól és hangos
filmre szerződik Amerikába
Kopenhágában próbát énekelt és Hímezett, most Berlin,
ben dolgozik az Ufa stúdióban
Érdekes hír érkezett Péchy Erzsiről,
a
fllntek fűszerepének eljátszására kérte
legszőkébb pesti
primadonnáról. A hirek
Péchy Erzsi, aki eddig nem is gondolt
szerint Péchy Erzsi rövidesen búcsút mond a filmre, természetesen
örömmel
kezdett
a magyar színpadnak és
tárgyalásba az amerikaival.
Ennek eredményeképen egy kopenhágai filmatelierben
kivándorol Amerikába.
Péchy Erzsi a nyarat részint Karlsbad- próbafelvételt készítettek róla. Kopenhágánincsenek
olyan
tökéletes
ban, részint a Keleti-tenger melletti Wcs- ban azonban
lerland-Syltbcn töltötte. Innen autókirándu tonfllm felvevőgépek, ezért abban állapod
lásra ment Kopenhágába, ahol társaságával tak meg, hogy Berlinben együttes játszási
és énekpróbát fog tenni az Üfa kölcsönkért
együtt
összeismerkedett
amerikai
film
emberekkel, akik a hangosfilm gyártására műtermében.
Ebben a pillanatban Péchy Erzsi Berlin
kerestek színésznőt és anyagot. Péchy Er
zsi egy magántársaságban
Strauss
egyik ben van, ahol a hangosfilm próbafelvételeit
clkészittették
vele és
híradásunk
szerint
dalát énekelte. Ebben a társaságban helyei
foglalt az amerikai filmembcr is, aki Péchy eredménnyel. Amint értesülünk,

pénteken, e hó u-án

Leánykaruhák
nagyon C3ÍH03, mintázott kelmékből,

4.80

6 évesnek .

Nagyságonként 30 fillér emelkedés

A pántokig boérkoző postai rondalósoket fonti árakon szállítjuk

Erzsinek azonnal ajánlatot tett
hangosfil
Péchy már alá is irta Amerikába szóló
men való szereplésre vonatkozóan. Ennek
szerződését.
az amerikai producernek ugyanis birtoká Péchy Erzsi néhány nap múlva Pestre ér
ban van az összes Strauss-opcrcttck filnie- kezik, hogy likvidálja az itteni szerződését
sitési joga és
és ha ez sikerül, akkor néhány heti béla- wjrarmadik este az Andrássy-uti Színházban az
£!«. uj műsor bemutatója óla: lelt ház. Mást
Péchy Erzsit ezeknek a Strauss-hangostelcpi üdülés után Amerikába utazik.
talán nem is kellene mondani a műsorról,
amely uz uj szezonban kiugrásszerücn akarja
biztosítani a habaró fölölti hegemóniáját. Tö
rök Rezső, Ilarmath Imre, Bús Fekete László
darabjaiban elsősorban a tüneményes szép és
meglepően sokat fejlődött
Szokolay Ollyé az
első dicséret. Somogyi Bogyó brilliáns és külö
nösen jó az a bluctt, amelyet Kökény Ilona és
Radó, Krajnik Mária, Andai, Ihász, Szász Lili
és Kéry Panni játszik. Dajbukát és Bársony
visszatérése komoly eseményként számítódik.
— Kátyúba jutott a magyar filmgyártás, nem gatja. Ezt a karriert még nem érle el magyar A színház nj gárdájából nem láttuk, hogy mit
lehet magyar filmeket csinálni, — hangzik film.
tud Erényi Böske és Sitkéi Irén, viszont elisme
szüntelenül a panasz azok szájából, akik eddig
Zártkörű bemutatón láttuk az uj magyar résünk Petié és Gázon Gyuláé, Abonyié, Gyar
is vajmi keveset tettek a magyar filmgyártás filmet, a „Hunnia filmgyár" produkciójának matiig Marianné, László Miklóssá. Békeffy konérdekében. Üres jelszavakat puffogtatnak má képeit. Büszkeséggel és örömmel...............
köl- feránsza friss és frappáns, kár, hogy a ,.Sav‘*
néztük
sok és közben nagyon so'c tehetség, lefojtott löicn szép, szivbeinarkolóan hatásos jelenetek cimü darabja nem egészen szobatiszta. (Úgy
energia pusztul cl igy nyomtalanul. Kishitűség, és rendezői trükkök sorát. Elsősorban a neme halijuk, hogy holnap már más Békeffy-darabot
a kezdeményező erő hiánya és legfőképen a sen szép szőke Iris Artanx, a magyar nagyasz- látszanak helyette.) Faragéi Ödön, a kitűnő rertkomoly tőke távolmaradása már néhányszor szonyi portré: Báthory Giza, majd a tragikusan dező és Losonczy Dezsői, a zeneszerző kezét
megfojtotta a bimbóba szökkenő magyar film elhunyt Werner Pittschau, Réthcy, Zátony Kál szorítjuk meg.
gyártás életét, de most váratlanul terebélyes mán azok, akik a film színészi erejét reprezen
virág nyílt ki előttünk.
tálják. Velük egyenrangú azonban Lázár István
költői szép sziizséje, Forgách Antal rendezői
Az újjá éledő magyar filmgyártás csoda
zsenialitása éts Kiben Istvánnak a magyar fil
gyönyörű filmje a
szép és szlnpompás termése: a Mária
mekben nem szokott kristálytiszta felvételei.
nővér.
• ar
r
r
Az azóta idegenbe szakadt Pán József díszletei
tew
A Mária nővért magyar irók írták, magyar ren viszont arról tesznek tanúságot, hogy teljes
dező (Forgách Antal) rendezte remekbe, Ma mértékben felvehetjük a versenyt külfölddel a
gyarországban készültek felvételei és legna film terén is, sőt jóval többet tudunk adni, ami
gyobbrészt magyar színészek is játsszák. En a hollywoodi és a berlini filnmagyiparban át
nek a sok látszólagos terhelő hendikepnek el lagot jelent. A rendezés, a díszletek, a sziizsé
é.s
lenére is
kihangsúlyozták az* « speciális magyar ízt, amit
klilfüidről került vissza ez a film hozzánk
a külföld azonnal aperciplál és megérez.
A „Mária nővér" filmet értékéhez képest négy
márkásán attól a sikertől, amelyet egész Köbrilliáns vigjátéka
zépeurópában aratott. A „Mária nővér“-t ebben elsőrangú filmszínház, az Ufa, Corvin, Fórum
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A magyar filmgyártás első
diadala a Mária nővér

Magyar Síim, amely külföldi karrier után kerül hozzánk

RlEísarsl Oix

aál Franciskáról el volt terjedve uz a
hit, hogy a legkitűnőbb dramaturg.
Egy darabot sem játszott cl anélkül, hogy
előbb cl nem olvasta volna és bizony a szín
igazgatóknak sok gondot okozott azzal,
hogy a már elfogadott és lekötött darabokat
nem próbálta. Franciska azonban most
rossz dramaturgnak bizonyult. Az Andrássyúti Színház ugyanis vele akarta játszatni
Török Rezső „Szeparé" cimü egy felvonását.
Gaál Franciska azonban a darabot használ
hatatlannak minősítette cs visszaadla azzal,
hogy cl nem játszhatja. A „Szeparé" és ben
ne Somogyi Bogyó mégis nagy sikert ara
tott. A valóság im a megfellebbezhetetlen
művésznőre is rácáfol.
"Delié Gabrictla külföldi sikeréről jön hír. Ar
Opcrahház kitűnő művésznője egy hónapi
bécsi tanulmányút után Abbáziában kötött ki.
A kitűnő művésznő, aki erős szezon után pi
henni akart, felkérésre a héten két óriási sikerű
koncertet adott Abbáziában. Béllé Gabi kon
certjének hírére, amelyet az összes olasz lapok
továbbítottak Itáliában, rendkívül sok olasz
arisztokrata jött Abbáziába. Relle Gabi egyéb
ként, ha Pestre jön, először gramofon-szerződé
sének tesz eleget, azután újra Bécsbe megy ta
nulmányútra és az Operaház munkájában szer
ződése szerint egy hónappal később vesz részt,
mint a többiek.

A fényesen átalakított

ma és mindennap délután
k atomi zc ne 15—7-ig és
esténként

győri Lakatos
Misi Tóni
hangversenyez.
Polgári árak!
Színház után Miien és meleg étetek!
Kiválóan gondos úiszeigMSs!

GRÜN SAMU
tulajdonos.

a pillanatban hétszáz német

filmszínház

fór-

7Uf olnár Ferenc meséli, hogy mikor Münchenből Bécsbe jött, nem találta előreküldött podgyászát a hotelban. A kellemet
lenség ellenére örült, hogy végre felfrissít
heti garderobját és azon a címen, hogy a
podgyásza elveszett, uj frakkot, szmokingot
és fehérneműket szerez be magának. Fel
ment a szobájába, elővette „Egy-kettő-há
rom" című darabjának kéziratát, amelynek
egyik jelenetében pontosan megírta, hogyan
válik egy soffőr világfivá és hogyan öltözteti
fel a bankár mecénás a soffőrt. Ezt lemá
solta egy papírlapra azzal, hogy a darabja
receptje szerint majd bevásárol kőrútján.
A hallban azonban azzal fogadták,
hogy
megjött a podgyász. — Soha igy nem csa
lódtam, — mondotta őszinte keserűséggel
Molnár Ferenc barátainak.
Magyar Színházban próbálják Móricz
Zsigmond darabját, a „Szép asszony
kocsisát". A jól folyó és derűs hangulatú
próbákat csak az zavarta, hogy Móricz Zsig
mond, az illusztris szerző megbetegedett.
Móricz Zsigmond rendkívül sajnálja, hogy
a próbákról távol kell maradnia, mert a
próbák kezdetétől fogva szivvel-lélekkcl
résztvett darabja előkészületeiben.
Egyéb
ként a Magyar Színház a legjobb auspiciumok mellett indul az uj szezonban, mert
három olyan slágerrel, mint Móricz Zsig
mond, Fedák Sári és Hegedűs Gyula, való
ban csak biztosra lehet venni a sikert.

* Vrirody Tődorné, a Star-filmgyár volt ve
zelfi tisztviselőnője Vácon a Kultur-Fllmszinháznl bérbe vette. Az agilis szakember uj életet
varázsolt színházába, ez már látszik mostani
programján is. A budapesti prcmiermozikkal
cgyidőben mutatja be a „Mária nővér" cimü vi
lágsikert aratott magyar filmet.

1 IWM
mflsera őrtási
sikert aratott

és a Capitol tűzi csütörtöktől műsorára.

szépen bevált „32-es baka vagyok én"
c. revüopcrcttet a hidegebb idő beálltá
val behozzák a Fővárosi Opercltszinházba
és itt játsszák tovább, mig egy angol zenés
vígjátékot bemutatásra cl nem készítenek.
A „Csúnya lány" cimü operett előadásának
időpontja azonban
Hnnthy Hanna
miatt
egyelőre bizonytalan.

A müncheni Festspielén bankettet adtak,
amelyen meleg szavakkal köszöntötték fel
Darvas Lilit és Molnár Ferencet. Molnár is el
més felköszöntővel válaszolt, amelyet Pallenbcrg
meglepő módon viszonzotl. Pallenbcrg ugyanis
felállt és az asztal mellett pontosan elmondotta
az Egy-kettő-három cimü legújabb Molnárdurabban reá osztott szerepet. Természetesen
nagy taps jutalmazta Pallenberget.

tSÉSSÍ 139X1
♦ „Adj jót és olcsón** - ezt a jelszót adta
programjának a Star kél mozija: A Corvin és a
Kamara. A jelszónak és a programnak egy hét
alatt hihetetlen sikere lelt: minden pesti mozi
követte kisebb-nagyobb mértékben a Kamara és
Corvin helyárleszállitásál. A kél mozi, amely
megindította a hclyárolcsóbbodásl, mottója első’
részét is beváltja: nagyszerű filmeket játszik!
hélröl-hélrc. A
Kamara most csütörtöktől
kezdve Soniersct Maughain „Esft**-jének fllniváltozatát (a rég látott Glória Swanson-nal a
főszerepben) együtt játssza egy Lón Clianeyfilniniel. Kél ilyen név egy műsorban olcsó!
hciyárak mellett — ennél nagyobb sikere csak,
egy programnak lehel ezen a héten: a Corvinémik, rhol a ,„Mária nővér"-l mutatják be.
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LEGMODERNEBB KAPCSOtÁ'.
SOK, ÁRNYÉKOLTRÁCSU ÉS
VÁLTÓÁRAMÚ CSÖVEKKEL.

NÉLKÜLÖZHETETLEN MINDEN
RÁDIÓ-AMATŐR RÉSZ !RE.
TÖKÉLETES HANGTISZTASÁG
NAGY SZELEKTIVITÁS, MODERN
KIVITEL. A PHtLIPS LABOkA
TÓRIUMBAN TERVEZVE

ERE ESETI NAGYSÁGÚ
17 DARAB SZABÁSMINTA
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H ÉTFÖI SPORTN APLÖ
Bajnokveréssel indult az uj
labdarugószezón
Az újpesti futballgépezet nagyszerűen startolt —
Gólözön Szegeden, szerencsés Harminchármas
győzelem Pécsett, reális döntetlen Kaposvárott
Beköszöntött az uj bajnoki esztendő
s
már az első forduló meghozta a maga szen
zációit. A bajnok Hungáriát a Paramountserleg küzdelmei nem
tudták
„bemelegi
leni" a
n lendületesebb, az erőteljesebb Újpest
megérdemelten gyűrte maga alá a stí
lus mestereit.
Az első derby tehát lezajlott, vájjon
mit
hoz a többi?
Szeged reprezentánsai 5:0-ás
vereség
gel küldték haza Debrecen fiait,
akik, ugylátszik, a nyáron elfelejtettek fut
ballozni. A hamar formába jött Budai Ha
rihárom nz újonc Pécs-Baranyával izeltelle
meg az első liga „komiszabb" légköréi.
A pécsi csapat jól Küzdött, de kapu
sának sérülése miatt mindkét pontról
le kellett mondania.
'A kaposvári csapattól már megszoktuk
a
jó szereplést s ezúttal is

2:2 döntetlent ért el a ITI.

kerülettel

szemben.
Ugyancsak döntetlenül végződött
(1:1)
a
szombati Attila—Nemzeti meccs is, bár ezt
a miskolciak — ha
egyetlen
góllövőjük
van — gólokkal nyerhették volna.
A Délamerikából útban lévő Ferencváros
Kispest elletni meccsét
később játssza ic.
Az első forduló után a bajnoki tabella a
következőképen fest:
1. Bástya 2 pont (5:0).
2. Budai Harihárom 2 pont (3*0.
3. Újpest 2 pont (4:2).
4-5. Attila
.......
'1 pont‘ (1:1).
4—5. Nemzeti 1 pont (1:1).
6—7. Somogy 1 pont (2:2).
0—7. III. kcr. 1 pont (2:2).
8. Hungária 0 pont (2:4).
9. Pécs-Baranya 0 pont (0:3).
10. Boeskay 0 pont (0:5).
11. Ferencváros.
12. Kispest.

Újpest grandiózus küzdelemben remek játékkal
legyőzte a bajnokcsapatot
Újpest— Hungária 4:2 (1:2)
Már kora délután nagy csoportoktól tar
kállott a Berlini tér. A villamosmegállók
előtt szokatlan tolongás jelezte, hogy Buda
pest futball mécs nélkül maradt közönsége
Újpestre rándul ki, hogy szemtanúja legyen
nz uj bajnoki esztendő első dcrbyküzdclmcnck.
A bnjm ; kék-fehérek s az örökös bajnokjclölt Illa-fehérek
találkozására 12
ezer ember gyűli össze a Stadionban.
Hihetetlen izgalom uralkodott a közönség
soraiban. A túlfűtött hangulatot egyáltalán
nem enyhítette a rekkenő hőség. A közönség
két hatalmas táborát azonnal meg lehet kü
lönböztetni,
amint a csapatok a pályára
lépnek. A Ilungária-drukkcrek örönirivalgó
üdvtapsát sokszorosan felülmúlja a ,,bcnsziilöttek" és a ,,nem-Hungaristák" egetrengelő tapsorkánja. A közönség kórusban za
varja el a fényképészeket is és sürgeti a mér
kőzés kezdetet. Végre Boronkag biró síp
jelére fclállanak a csapatok, s megkezdődik
a nagy színjáték.
A két együttes:
Újpest: Aeht — Kővágó. Fogoly 111. —
Borsánvi, Köves, Vigh — Török, Avar, Mészórós, Harmath, P. Szabó.
Hungária: Németh — Mándi, Kocsis —
Remmer, Kompóti, Rebró — Titkos, Sebes,
Kalmár, Skvarek. Hires.

A Hungária játszik nappal szemben, de azon
nal erőteljes támadásokat indít a újpesti kapu
ellen. Kalmár leszorított lövése alig kerüli el a
kaput. Majd Hires lefutását Fogoly III szereli.
Irtózatos nagy az iram. A közönség hangos
csatakiáltása egy pillanatra sem szűnik. Majd
Skvarek lövése újabb tnpsot vált ki a Hungária
hívőkből. Újpest lassan leküzdi elfogódottságát
és ellcnofTcnzivába kezd. Avar hatalmas lövése
Némethet foglalkoztatja. A 6. percben Újpest
kornert csikar ki. Tovább folytatódik az újpesti
lendület. A 13. percben Mészáros gyönyörűen
szökteti Törököt, akinek bendását P. Szabó
mellé lövi. A 14. percben Kalmár cgy támadás
nál összeütközik
Kővágóval, megsérül, cgy
percre kiáll. A kővetkező percben Avar véletle
nül
játéniil szájon rúgja Kocsist. A két Hungária jói
kos sérülése botrányos jeleneteket idéz elő a
tribünön. A 21. percben

Mészáros hatalmas lövése n knpulécről
puliim vissza és a résen álló Avar rendelte
tési helyére juttatja. (1:0).
A siker föllelkesíti az újpesti csapatot, de
kék-fehérek támadókedve még nagyobbl A 24.
percben Skvarek szép lövését Aeht stílusosan
fogja. Az Újpest fölénye percről percre jobban
kidomborodik, ám Avar kitöréseit nem kiséri
szerencse. A 30. percben Sebes jó helyzetből
kapufái lő, majd 1IVBJ
négy perc múlva Kalmár szédületes
.......
.... r
____
űüivivo lövése szintén a
kapulécről
pattan
mezőnybe. A 35. perc meghozza a Hungária kiegyenlítő gólját:
nagy kavarodás az újpesti kapa előtt és

tfGYF#
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Titkos helyezett lövése rést talál Aeht há
lójába. (1 : 1).
Újpest ismét erősít és 2 perc múlva Mészáros
bombáját Németh alig védi.
A 40. percben
Avar fejesét Németh kornerra menti, mely
eredménytelen marad. Másfél perccel a befe
jezés előtt
Kalmár ügyes fejessel szökteti Hírest, aki
kicselezi Kővágót és megszerzi csapatának
a vezetést. (1 : 2.).
Szünetig nem változik a meccs képe.
A második félidőben
az újpesti halfsor pompás munkája révén ki
mondott fölénybe kerül a lila-fehér együttes.
Először a Hungária fedezelsora mondja fel a
szolgálatot, majd lassanként a közvetlen véde
lem is tehetetlenné válik. Már a második perc
ben P. Szabó éles, lapos lövését kell Némcthnek védenie. A 6. percben újabb Újpest táma
dás, amely azonban a Hungária hátvédpáron
akad meg. A II. percben Vigh a földbe rúg és
pár percre kiáll, később visszatér, de ettől kezd
ve lábát huzva statisztál. A Hungária ezt a kö
rülményi kihasználja és támadásait azon az
oldalon rendszeresíti. A 12. percben Kalmár
gyönyörű éles fejesét Aeht levegőben úszva
fogja ki. Majd közvetlen utána sarokrúgás Új
pest ellen, de Titkos fölé lő. A 17. percben is
mét sikeres az újpesti támadás.
Borsányl szabadrúgását Németh kiüti és
Mészáros éles lövéssel hálóba juttatja a
labdát. (2 : 2).
A Hungária ismét kornert ér el. Majd a 20.
percben a lendületes újpesti támadások nagy
kavarodást idéznek elő a Hungária kapuja
előtt. Az újpesti belső trió egymásnak fejelgeti
a labdát, végül
Mészáros P. Szabóhoz kitolja, nki éles lö
véssel megszerzi a vezető gólt. (3 : 2).
Az újpesti tábor mennydörgésszerű tapsvihar
ral üdvözli csapatának sikerét. Az újpesti kö
zönség folytonos biztatására mind erősebb
tempóba fog a honi csapat és a 21. percben
Török kedvező helyzetből alig lő mellé. A 25.
percben
Mészáros kitűnő szöklelésscl dobja front
ba Törököt, aki visszajátssza hozzá a lab
dát és Mészáros cgy pillanatot sem haboz
va, megszerzi a 4. gólt. (4 : 2).
A közönség magánkívül ünnepli a már biztos
győztes lila-fehéreket. A
Hungária csapata
csüggedten szárnyszegetten igyekszik szépíteni
az eredményen, azonban szemre szép támadá
saik sorra eredménytelenek maradnak. A 31.
percben sarokrúgás a Hungária ellen, a 39.
percben pedig Újpest .ellen. Az utolsó ötperc is
Újpest formás akcióival végződik.
Az Újpest csapata nagyvonalú, szélcsskáláju erőteljes játéka mindenkit meglepett:
közönséget, vezetőket s legjobban a Hun
gária együttesét!
Ugylátszik az idén minden eddigi „betörési"
kísérletét túl fogja szárnyalni a lila-fehér csa
pat. Sikere nem véletlen!
Hosszú esztendők
szisztematikus munkájának s a meghonosított
baráti szellem jótékony hatásának eredménye
a nagyszerű siker.
A Középcurópal Kupa harmadik meccsétől
nem féltjük Újpest kitünően összekovácsolt
legénységét: a mai formájában csak dicső
séget hozhat a csapat a magyar futballra!
Aeht remek stílusban hárította el a kék-fehér
támadólánc mcg-megujuló oíTenzivájánnk sok
nehéz gólszerző kísérletét. A válogatás szem
pontjából is számba jöhet. Az újpesti hátVcdpár masszív együttesnek bizonyult végig. Fo
goly III élete legjobb formájában van, rajta
keresztüljutni: nagy feladat. Kővágó egy-két
gikszcrtől eltekintve jó volt.
A halfsor bizonyult a csapat Icgkompaktabb részének, övék a győzelem oroszlán
része.
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A sérült Szulikot elvitték
a klinikára, íávollétében
a Budai Harihárom meg
nyerte a meccset
Budai Harihárom— Pécs
Baranya 3:0 (1:0)
Pécs, szeptember 1.
(A Hétfői Napló tudósitójának telefonjelen
tése.) Rekord közönség elölt folyt le Pécs—Ba
ranya csapatának az első ligában való bemu
tatkozása. Eredeti összeállításban állott fel a
két csapat, hatalmas pécsi fölénnyel indult a
mérkőzés és a pécsiek csatárai állandóan Lan
tos kapuja előtt tanyáztak. A csatársor azon
ban nem tudta kihasználni azt a fölényes tizen
nyolc percet, amellyel a Pécs—Báránya a mér
kőzést megkezdte. Ekkor egy sulyos baleset
történt, amely megpecsételte a mérkőzés sorsát.
A budai csapat támadott, Emberhez került a
labda, aki erős iramban lefutott a kapuig. Szü
lik gyönyörű robinzonáddal védte a befutó
Ember lövését és a labdát a mezőnybe ütötte
vissza. Ember újra megrohamozta a kapuk
Szülik vakmerőén rávetette magát és az össze
ütközés hevében a budai csatár fejbe rúgta
Szulikot. A következő pillanatban
a pécsiek kapusa elterült a földön, a játé
kosok odaszaladtak, mentőorvos érkezett,
élesztgetni próbálták, azonban a vérző
kapus nem tért eszméletre.
Kivillék a pályáról, az öltözőben felmosták,
azonban sulyos fejsebe következtében újabb
ájulásba esett. A mentőautó a sebészeti klini
kára szállította a kapust.

A kapusuk sérülése erősen deprimálta a pé
csi csapatot és ez a játékukon is kifejeződött.
A kapuba Szabó balösszekötő állt be. Dereka
san védekeztek és már ugylátszott, hogy a fél
A támadásban és védelemben egyaránt klasz- idő gól ní d.iil múlik el, amikor a negyvenötö
szis Borsányi, a fáradhatatlan Köves s a sze dik percben
relésben elsőrendű Vigh döntötte el a meccs
Stcincr kapott labdát és éles szögből védsorsát. Mert a csatársoron — bár már óriásit
betétien gólt lő. (1:0).
javult az első Rapid-meccs óta — még mindig
A második félidőben a csonka csapat csugtalálunk csiszolni valót. Sokat jelentett a nyu
galmas és tullassu Wetzer kicserélése a volt gelcgcn játszik és mindjobban érezhető a bu
Sabarista Mészárossal, aki kiváló dirigensnek daiak fölémye. A 10. percben
Ember átjátssza magát a védelmen és gólt
és jó lövőnek bizonyult. Török már javult,
rúg.
Avar és Harmath a szokott jó, de utóbbinál ki
ütközik olykor a rutinhiány. P. Szabó
„ke A 22. percben
Steincr rúgja a budaiak harmadik gólját.
ringő" lefutásai sok veszélyt jelentettek.
Ezután a pécsi csapat újra lábra kap, erélyes
A bajnokcsapatról már nem mondhatunk
játékba kezd, aminek a következménye Schmldt
ennyi jótl
kiállítása lelt. A félidő végcfelé bepólyált fej
Kondíció tekintetében mélyen alatta maradt a jel megjelent a pályán Szülik, akit a klinikán
kék-fehér gárda nz újpestinek. Stílusuk szép. kötöztek be és onnan hozlak vissza a mérkő
Szemnek s gyakran a közönségnek játszik a zésre. A meccs további részében ő védte a ka
csatársor s közben megfeledkezik arról, hogy put. A pécsi fölény egyre nyomasztóbb lesz, a
gólt is kell rúgni. Az első félidő sikere kissé el- Budai Harihármasok védaleinrc rendezkednek
kábitotta a csapatot és szünet után nem kis el be és mindenáron tartani akarják az ered
bizakodottsággal szállt küzdelembe.
Németh ményt, amely sikerül is nekik.
nagyszerű kapusnak bizonyult, a gólokról nem
A mérkőzés eredménye nem fejezi ki hűen
tehet, Mánál és Kocris sok taktikai hibát köve az erőviszonyokat, mert Szülik sérüléséig Pécstett cl, mig a Remmer, Kompóthy, Rebró half Baranya egyenlő ellenfele volt a pestieknek és
sor idő előtt kifulladt.
Titkos igen veszélyes oly fölényesen játszott, hogy r győzelemre ko
volt, de összekötőjétől kevés labdát kapott, moly esély volt. A győztes csapatból OMA és
Kalmár klasszisa pedig a pompás egyéni ak Lőtvy, a pécsiek csapatából Szülik vakmerősé
ciókban nyert kielégülést. Skvarek és Hires sok gével, Krebs, Tessler és Szabó okos játékukkal
veszélyes akció részesei voltak, de a kitűnő tűntek ki.
(Folytatás a 1'2-ik oldalon.)
újpesti védelemmel szemben nem boldogullak.

A Beilevue szállottá fittermaiben
KALMÁR TIBOR
|azz- ts kaozcH-zM»kara WszM.
kezdve
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Nyolc csapat közül sem talált méltó
ellenfélre az MTK

váltóhelyek mindig máshol voltak. A versenyt
—- mint előre látható volt — nagy fölénnyel,
kitűnő átlaggal az MTK nyerte meg, miután a
MAC nem U nevezett, a BBTE pedig kevés
embere miatt nem állt ki.

a 15x400 méteres monstre stafétaversenyen

Részletes eredmények:
100 m. síkfutás. 1. Solt Tibor (BSE) 10.9 mp,
2. Bánóczi (MTK) 114 mp. S. Schiffrer (Pos
tás) 114 mp. — Solt végig vezetve biztosan
másfél méterrel győzőit. Kitünően futott Schiffrer.
400 m. síkfutás. 1. Odri (BBTE) 52.5 mp. 2.
CséfTay (MTE) 52.6 mp. 3. Márlonfalvi (MTK)
53ó mp. — Rövid dulakodás után Odri ment
élre, de 100 m. után Farkas (BEAC) előz —
mint utólag kiderült, szabálytalanul — s innen
ő vezeti az egy csomóban futó mezőnyt és
könnyedén futva 1% méterrel veri Odrit, akit
a célban CséfTay is majduem beér. A verseny
bíró ezután Farkast szabálytalan előzés miatt
diszkvaliflkálja.
800 m. síkfutás. (Mickler György emlékver
seny.) 1. Szabó Miklós (MAC) 1 p. 58.0 mp. 2.
Ferihegyi (MTK) 1 p. 59.1 mp. 3. Stra3»cr
(MTE) 2 p. 02.2 mp. — Start után Szalay vezet,
Szabó utolsó s csak 400 után kezd felnyomulni
a végig jó tempót futó Ferihegyi mögé. A finis
ben ezután, bár Ferihegyi derekasan állja a
harcot, könnyen győz Szabó, az élete legjobb
eredményét kifutó Ferihegyi ellen.
3000 m. handikep. 1. Szerb Elek (MAC) 9 p.
20.2 mp. előny nélkül. 2. Lindtner (Vasas) 9 p.
20.2 mp. (85 m. előny). 3. Szilágyi (Ceglédbercel) 9 p. 20.8 mp (85 m. előny). — Az utolsó
százon ez első között nagy finis, amely csak
centiméterekkel dől el Szerb javára.
110 ni. gátfutás. 1. Kollmann János (SzSE)
16.2 mp. 2. Jáhn (MTK) 17.5 mp. 3. Bajor
(BSE) 17.6 mp. — Három gátig együtt mennek,
Női versenyek.
ott Kollmann elhúz az egymással küzdő Bajor
50 m. síkfutás. 1 Kacl Anna (TFSC) 74 mp.
tól és Jfihntól s fölényesen győz.
200 m. gátfutás. 1. Bajor Béla (BSE) 26.6 2. Lukács Éva (FTC).
Helyből távolugrás. 1. Lukács Éva (FTC) 234
mp. 2. Göbel (MTK) 26.7 mp. 3. Valentin
(SzAC) 28 mp. — Göbel a 6. gátnál leaprózott cm. 2. Kael Anna (TFSC) 228 cm. 3. Vértewy
Katalin (TFSC) 223 cm.
s az ott szerzett előnyével nyer Bajor.

1'58'9 mp.-ces nyolcszázasa,
kiemelkedő eredményei a
Hungária-uti tömegversenynek

Marvalits 4531 diszkoszdobása, Szabó
Solt 10'9 mp.-ces százasa voltak a
r Xs MTK nemzctközineí indult, do országos
jciiegüvé vált kétnapos atlétikai versenyének
második napja fülledt, bágyasztóan meleg idő
ben folyt !o. Éppen azért örömmel szögezhetjük
le. hogy
bár néhány elsőklasszisa atlétánk
távol
maradt a versenytől, az egész vonalon jó
eredmények és szép küzdelmek voltak.
k** ugyan, hogy az elért eredmények nem
yekorddöngető, világraszóló teljesítmények, de
viszont hazai viszonylatban örvendetes ered
mények, különösen, hogy nagyobbrészt a má
sodklasszis érte el azokat.
A nagy ágyuk — Darányi és Marvalits —
eredményével hamar végezhetünk. Darányi —
bár ezúttal kissé nehezen ment — megszokott
14 és feles eredmény ét érte el, mig a nagy for
mában levő Marvalits megelégedett ezúttal
„csak** 46 méteres eredménnyel.
Már sokkal nagyobb őrömet keltett Csere
nyel. aki ezúttal Ismét jó eredménnyel ruk
kolt kL 1300 cm-es eredménye azonban
még korántsem jelenti képességeinek végső
határát.
Szépen szerepellek a sprinlerek, hol a rándu
lását kihevert Solt bizonyította be, hogy bal
esete nélkül erősen versenyben lelt volna 100-as
bajnoki döntőben, mig a inultévi újonc Schiffrer 11.1-es eredménye szép fejlődésről tanús
kodik.
800 méteren Barsi, Aczél, Gyulai, Belloni és
Rózsa távolléiében is nagy verseny volt, még

pedig az ezúttal okosan és föképen jól futó
Ferihegyi révén, aki egyéni rekordot ért cl,
először futva 2 percen belül. Hogy ennek elle
nére Szabó Miklós minden különösebb meg
erőltetés nélkül győzőit, az már Szabó javára
Írandó.
Szép verseny volt a két gátfutás, ami egyál
talában nem mondható cl a magasugrásnál.
A 400 méteres síkfutás viszont meghozta
ez év első dlszkvalifikálását is.
A szenvedő fél a BEAC nagytehetségü futója,
Farkas Károly. Farkas oly fölényesen, könynvedén győzött, hogy — nézetünk szerint —
kar volt oly szigorúan ragaszkodni a paragra
fusokhoz.

Mert hogy a hat Indulót kiméretlen pályán
indították, amikor is kisebb-nagyobb kolliziók elkerülhetetlenek, arról ő igazán nem
tehet.
Érdekességben, izgalmakban, minden számot
felülmúlt azonban a verseny utolsó száma, a
15 X 400-as staféta.
A versenyben — amely az év ieggrandlózusabh tömegversenye volt — nyolc csapat
küzdött az elsőségért s e nyolc csapat
tarka színe a pályán köröskörül pompás
látványt nyújtott s Ízelítőt adott abból,
hogy hát milyen is egy Igazi tömegver
seny?
Az érdekességet fokozta, hogy az MTK 400
méternél nagyobb kerületű pályája folytán a

Magasugrás. 1. -Szigetvári (BBTE) 178 su. 3.
Nemes (SzSE) 166 cm. 3. Gergelyéi (BBTE) 160
cm. — Késmárki nem indult s igy csak Sziget
vári képviselt klasszist e bárom főnyi masónyh
ben.
Súly dobás. 1. Darányi József (MAC) 1459
cm. 2. Cscrenyei (BTC) 1390 cm. 3. Mihályi
(MTK) 1287 cm. — Darányinak nem ment jól
a dobás. Fenti eredményén kivül csak egy dm*
bása volt 14-en felül: 1408 cm. Egyéni rekor*
dót dobott Cscrenyei.
Diszkoszvetés. 1. Marvalits Kálmán
(BTC)]
4531 cm. 2 Donogán (BTC) 443 cm. 3. MB»4*
lyi (MTK) 3807 cm — Marvalits biztosan győ
zött. Donogán másodikra dobta legjobb ered
ményét. Mihályi úgy sulybw, mint diszkoszban
visszafelé fejlődik
Gerely vetés. 1. Budavári Márton (BBTE) 5463
cm. 2. Szekrényessy (MTK) 5364 cm. 3. T.
Szabó (MAC) 5268 cm- — Úgy Budavári, mint
Szekrényessy messzi elmaradt multheti nagy
szerű eredményétől
í5X400 m. staféta. A) csoport. 1. MTK (Lőwi<
Vasvári, Juhász, Antal, Polfárdy, Schüssler^
Geiger, Farkas, Jáhn, Göbel. Ferihegyi, Már*
tonfalvi, Sugár Marton) 13 p. 40.6 mp. — B)'
csoport. 1. FTCa) 14 p. 024 mp. 2. FTCb) IS
p. 07.4 mp. — C) csoport. 1. MTE 14 p. 03.L
mp. 2. MÁV 14 p. 40 mp. 3. MOTE 14 p. 44 mp.
— Első váltásnál még az FTC váltott előbb Vezér révén, mintegy másfél méterrel Löwi előtt.
Vasvári már élre vitte az MTK-t, amely azután
előnyét fokozatosan növelve, a többiek előtt
külön versenyt futott és 150 méteiTel győzött.
Az abszolút második helyért az FTC és az MTE
között volt nagv küzdelem, amely cuk se
utolsó embereken dőlt el Cséffay révén az MTE
javára az FTC flnisembere, Naggyal szemben.
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BsAmonként P —.16 Áremelkedés

la Fifdecos patent harisnya,

BiAmonként P —.80 áremelkedés

2‘M*.
ÍT JTí
-— — —

—

■éteráru outályunk mintákat küld 1

BsAmonként P íja
Áremelkedés

Leányka Intézeti
Ing v. nadrág
8 evesnek, 66-ös
nagyságban ------BsAmonként P —.16
Áremelkedés

bOMCipő
kivi leiben,
84-88 siAo

BsAmonként P —.89 Áremelkedés

Cserkész cipő
vlshatlan, Ubénborból
Beám _
84-89 40Psagö_____ 21^0 28.80

barna nyelvei
sportcipő
18-80 81—86
18.70 17.00
Lakk pántos cipó,
varrott
SS- —
96
— 18~8> —

— 8,20

Fia iskola öltöny
tiszta gyapjú ssövetböl,
sport fás ón ■ nadrággal, 00.—
l-*s ssAm, 4 érésnek ... Qu
BsAmonként P 8.—
áremelkedés

Gyermek Joppe
kabát la, csíkos flanellókból, B M síim ...____

Fin fekete

10.00

Beám____ ff-60

Levente sapka

Kötött gyapjú pullover vagy mellényke mlaJ„ „lBUs,
Gyermekruháink és kabátfalnk széles felhajtással és mindenkor a
legjobb kivitelben készülnek.
Minden Intézetnek és Iskolának az eldlrásos formaruhákból nagy
választék, mindenkor a legolcsóbb árakon

Rákócziul 74

Intézeti klott
kötény ejjas slölrásós f
o n bán, 60-as
nstrjiSg. « éretnek _
BsAmonként P —.40
éreméi kodét

Angolos flu öltöny
jó kivitelben, 8-as nagy 1 E 50
ség, é érésnek ... T... 13

BsAmonként P —.60 Aromolkedés

Postai megrendeléseket utánvéMlel költeégmonteaon szállítunk.

■

rtSH3d*_’“2160

Leányka Ing vagy

Harisnyák, kötöttáruk
JHatrózsapka la bojkeltáéból_______

tlroll öltöny

Oroszos, magasan
csukható szöriaegalIéros, gyapjú ssövetkabát, 45-ös nagyság
Számonként P 1.
Áremelkedés

_ „

Ing, sslnee esegéllyei Q.20
6 évesnek ..................
Q
BsAmonként P —.
áremelkedés
Zeflr nappali
ing, 8 gallérral
JB.—
80-ss............. .....................**
BsAmonként P —.40
Áremelkedés
Zeflrfng, apacs és
turista tasónbaa M-as
BsAmonként P —.90
áremelkedés

Fin ma’róxaitBír
sevlothból bélelt blus
és nadrággal, 4-es zzám IQ.—
6 érésnek... ... _......... 1 □
Bsámonként P L— Áremelkedés

Tlroll nadrágtartó 1 -20
htmosve.__________ 1

__

16 M

Leányka és fin boj
kabát arany gombok- _ _
kai, 45-ös nagyság, 8‘/z 0E.OU
évesnek ... ... ... ... ... £i«J
BsAmonként P L— Áremelkedés

Flu silón báló-

_

Fin tlroll nadrág
„
iMtiAnból (ördögZ
8-as esAmz —M "1
BsAmonként P —.40
Aresselkodés

Doubie ilancllloppe
tökéletes, jó ssabás, 8-as
ssAm
...
BsAmonként P —.éo Áremelkedés

Tiszta gyapjú rétin_
bői, legssebb kldolgosAe, Q.—
8-as nám._... Q
BsAmonként P —M Áremelkedés

Flu gombos silón
alsónadrág
0.10
8 évesnek-..
m
Bsámonkést P —.90 Áremelkedés
Intézeti fining mo- /
sott sltónból t évesnek
BsAmonként P —.40 áremelkedés

Slldes diáklapka trmj
sainórral — ._

.. 2”

Meg nem felelő árut becsoréltlnk,
vagy érte a pénzt visszaadjuk.

Méteráru osztályunk mintákat k(M!
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Igazságos döntetlen
Kaposvárott
Somogy - 111. kér. 2:2 (1:1)
Kaposvár, szeptember 1.
(A Hátfői Napló tudósítójának telefonjelentése.) Mintegy kétezer főnyi közönség előtt ta
lálkozott a kél együttes. A döntetlen eredmény
körülbelül kifejezi a mutatott játékot és a kél
csapat erőviszonyát. Az óbudaiak kezdenek, de
n Somogy sorozatos akciókkal lepi meg őket.
Már a 4. percben benn van az első gól a III.
kerület kapujában;
Rákosi koméról Vadas kapura lövi és a
vetődő Fehér elül Jakube Lefejeli. (1:0).
A siker rendkívül fellelkesül a Somogyot és
oly nagv fölénybe kerül, hogv a hátvéd Morvái
is 25 méterről puíTogtatja lövéseit. A 10. perc
ben váratlan ellentámadásba megy a III. kerület,
korner után tologatás a kapu elölt és
a rosszul helyezkedő Kutass? mellett Ko
nyor kiegyenlít. (1:1).
A Somogy továbbra is támad, a 14. percben
Jgkube éles bombája kapufára pattan. A 26.
percben Fried handset vét, melyért tizer .gyes
járl Jakube áll a labdának és gólba ii lövi, de
a bíró Galambos beugrása miatt újra rugatja.
Most Rákosi lövi és a labda felső kapufára jut.
onnan visszapattanva Rákosi hálóba lövi, de a
kettős érintés miatt a bíró természetesen nem
Ítéli meg. Ez lehangolja a Somogyot és a III
kerület kerül frontba. Szünet után meglepően
kezdődik a játék.
Konyor labdájával Fenyvesi lefut, szépen
bekanyarodik és lövése a Somogy hálójá
ban köt ki. (1:2).
A somogyi legénység szinte megadja magát
sorsának és mór-mór ugylátszik, hogy az óbu
daink biztosan nyerik a meccset, amikor a 2ö.
percben
Rákosi középre adott labdája Jakube és
Bánon keresztül Galamboshoz kerül, aki n
balos vonal sarkáról szép helyezett góllal
kiegyenlít. (2:2).
Ez Ismét fellelkesül a Somogy csapatát, azon
ban a továbbiakban nincs szerencséje.
Az eredmény igazságos. A III. kerület jó
kondícióban lévő együttese igen szép játékot
mulatott, de a somogyi csapat több gól helyze
tével a maga javára dönthette volna el a mécs
eset. A III. kerületnél a védelem és a halfsor,
továbbá a jobbszélső Fenyvesi nyújtott kielégí
tőt, mig Somogy csapnlábnn Kutassy és Szatyigán és a csatársorban Jakube játéka volt ki
váló. A halfsor meglehetősen gyengén funk
cionált.

Egy harmadik mérkőzés fogja eldönteni,
hogy a Rapid, vagy az Újpest játszik-e
tovább a Középeurópai Kupáért
A. felebbezésí fórum tegnapi budapesti konferenciáján is össze
fogtak ellenünk az osztrákok és a csehek, de a bizottság mégis
a javunkra döntött
A Magyar Labdarugók Szövetsége helyi
ségében vasárnap összeült a Középeurópai
Kupa fcllcbbvitcli szerve, hogy döntsön Új
pest fellebbezése fölött, amelyet a „Cup*
comitee" bécsi
konferenciájának minden
igazságot arculcsapó határozata ellen
be
adott.
Az
„Appellationsausschusssitzung“
—
mint az előrelátható volt — nem dönthetett
másként, mint hogy

megsemmisítette a kupabizottság hatá
rozatát és a budapesti játékot 2 : 1
arányban Igazolva, 4 : 4 arányban álló
nak minősítette a két játékot és elren
delte egy harmadik meccs lejátszását.
Nem lehetett az igazságot eltemetni, da
cára annak, hogy
az osztrákok és a csehek ezúttal is
összefogtak ellenünk.
Féltizenegy óra tájban ült össze a konfe
rencia Eicher, a svájci futballszövetség el
nökének vezetésével. Ausztriát Ebersthalcr
dr., fejsöbirósági tanácselnök,
Cschszlová-

eo

kiét Poccelder dr. ezredorvos, Magyarorszá
got Tibor Lajos társelnök,
Olaszországot
Gracciani mérnök képviselte. Hivatalból
résztveltek az ülésen Fischcr Mór, a kupa
bizottság elnöke, Fodor Henrik dr., a
PLIISz főtitkára, mint referens,
továbbá
Mauro. aki a biróküldés feladatával
van
megbízva.
Az osztrák és a cseh delegátus mindjárt
az ülés elején driblivel próbálkozott. Min
denekelőtt döntést akartak provokálni az
iránt, hogv a fellebbezési bizottság illeté
kes-e az ügy letárgyalására. Majd halasztó
javaslattal jöttek: az ügy utaltassák vissza
a kupabizottsághoz. A dribli eredménytelen
maradt.
Az olasz Mauro magára vállalta az ügy
ódiumát. Elmondotta, hogy az ő hibája foly
tán maradt semleges biró nélkül a meccs.
Több, mint három órát tárgyalt a bizottság,
mig végre a svájci Eicher sportpolitikai bölcscsége és az olasz delegátus igazságszerelelc
a javunkra döntötte el a kérdést és meghozta
a fent ismertetett határozatot.

A délamerikai
túráról
hazafelé
tartó hírnek ellentmond az alábbi madridi táv
Ferencvárosról már hetek óta nem érkezett irati jelentés, amely igy szól:
pozitív hír és igy a legkülönbözőbb kombi
„A Ferencváros hétfőn délután v óra
nációk keringtek fulballkörökben. Egy leg
kor érkezik Budapestre a keltei pálya
utóbbi jelentés szerint a Ferencváros teg
nap és ma Madridban mérkőzött. Ennek a
udvaron/4

Anglia 5:2-re vezet
az angol-magyar teniszmérkőzésen s így győzelme biztos

Szegeden nincs baj

Az angol—magyar tenniszmcccs első napja
ulán nem sok biztatói ígért a második nap s
az eredmények teljesen igazolták az első napi
látottak után kialakult papírformát.
Szeged, szept. 1.
Második napi egyetlen győzelmünket Kehr
(A Hétfői Napló tudósítójának telefon jelen
iing Béla aratta,
téssé.) A bajnoki szezon előtti héten gyöngén
aki
— bár még mindig nem volt a régi, biztos
szerepelt két csapat ütközött meg a tiszaUienti metropolisban, hogy az első bajnoki pon ' — az előző napon a vegyes párosban mutatott
összehasonlíthatatlanul
tok sorsáról döntsön. A mérkőzés a honi csapat; bizonytalan játékánál,
fölényes győzelmével végződött s igy n szegedi jobbat produkálva, fölényesen győzött
A másik szinglijálékosunk, a most nagyszerű
drukkerek már ki volnának engesztelve a múlt
beli vereségért. Annál rosszabb viszont a Bocs- formában lévő
Takács balszerencsével játszva vesztett Lee
kaynak a helyzete, mert ha a nemzetközi mér
ellen.
kőzésen elszenvedett kudarc fölött cl is siklot
tak volna a csapat hívei, n két bajnoki pont el A 6:2 arányban megnyert első szelt után a má
vesztését és ráadásul az öl gólt bizony annál sodik szelt óriási küzdelmet hozott, amely Tá
kevésbé bocsátják meg . . .
Érdekes és izgalmas játékkal indult meg a
ti
mérkőzés és Budainak már a 3. percben alkalma
nyílik néhány parádés védésre, amennyiben
háromszor kell bravúrosan védenie, hogy
Possák, Varga, majd Schwarcz közeli lö
vése utat ne találjon a hálójúba.
Ennek ellenére azonban a 12. percben már gól
A régebbi időkben pirosbetiis ünnepnapja volt
nak tapsol a szegedi publikum, mert
a magyar uszósportnak a műegyetemiek vándor
dijas uszóversenye. Rendszerint a német úszóPossák 30 méteres kitörésének gól ai ered
sport avant—garde-ja, a magdeburgi expedíció
ménye (1:0).
A gólra a Bocskay is vezet néhány erőtlen táma rándult le ilyenkor a magyar fővárosba és a régi
dást, nmi azonban kevés a szegedi védelem el „Császár" lombos, árnyékos medencéjét nagy tö
lenében, sőt a 16. percben mór meg van a máso meg vette körül, hogy tanúja legyen a nagy
eseménynek.
dik Bástya-gól is.
A szép idők elmúltak. A nagy műegyetemi
Varga azöktctéséből Possák kicselezi a vé
uszógárda eltűnt, a virágzó úszószakosztály el
delmet és közelről védhctctlen gólt lő (2:0).
’A 30. percben csik a félidő utolsó gólja. Ábra- pusztult. Éveken keresztül a szövetség maga irta
ki a gyönyörű vándordíjai, amelynek küzdel
hóm lefut a jobbszélen és
meiből a külföldi vendégek is elmaradoztak.
a kifutó Budai fölött a hálóba emeli a har
Most jutott clsöizben ismét abba a helyzetbe
madik gólt (3:0).
a főiskolai klub, hogy versenyét megrendezze.
A második félidői is erős Bástya-támadások És ugyanakkor megtörtént az a sajnálatos eset,
vezetik be és nem múlik cl két perc, máris hogy
4:0 nz eredmény.
öt vidéki verseny csinált váratlan konkurPéter szökteti Soltit, akinek pontos beadásá
renciát a műegyetemi uszóviadalnak.
val Possák a kapuba sétál.
Ez még talán nem lelt volna túlságosan nagy
’A gyorsan elért eredményre a Bóstya erősen le katasztrófa, bár a vidéki clsőklnsszis hiánya ma
fékez s a Bocskay fölénybe kerül. Ez azonban a sikqr kerékkötőjévé válhat. Am az öt vidéki
csak mezőnybeli fölény, mert a Bocskay csatár verseny főként fővárosi versenyzőket állított
sora alig jut a szegedi kapu közelébe. Hosszas sturlhoz. És igy a műegyetemiek kénytelenek
mezőnyjáték után már-már úgy áll a helyzet, voltak beérni a szegediekkel mcgerősilctl fővá
hogy nem esik több gól s a közönség hiába kö rosi másodklasszissal.
veteli nz ötödik gólt, amikor a jobbszélen keA verseny eredményei a kővetkezők:
rcsztiilvilt támadás után a 16-oson
Vándordijas versenyek:
Postákhoz kerül a labda és a szegedi cen
Király-dij. 100 m gyorsuszás. 1. Wanie Rezső
ter ezúttal sem hibáz (5:0), 40. perc.
(SzUE) 1 p 01.6 mp, 2. Boros (SzUE) 1 p 07 mp,
Szomorú epizódul végződik a mérkőzés. A 41. 3. Zentai (FTC) 1 p 09 mp.
percben kezdés után Budai teljesen egyedül, já
József főherceg vándordija. 800 m. úszás. 1.
tékon kivül állva, a kapuban összeesik. Kiviszik Csillag (BSzKRT) 12 p 04 mp, 2. Hullmnnn
a pólyáról s a vizsgálatnál kitűnik, hogy régi sé (FTC) 12 p 28 mp, 3. Házi (FTC) 12 p Ö4 mp.
Germania-vándordij. 4X50 ni. vegyes staféta.
rülései újultak ki.
1. SzUE (Gál, Herendi II., Boros, Wanie II.) 2
p 14.6 mp, 2. BSzKRT 2 p 18 mp, 3. FTC
fi'leij/elicinescaö szűrahozöhely a
2 p 27 mp.
Honvédelmi miniszter dija. 4X50 méteres
gyorsuszóstaféfa. 1. A BSzKRT csapata (Reich I ,
Reich II., Schaller, Gábori!)
Gáborfi) 1 p 57.6 mp, 2. nz
az
FTC csapata (Bartók, Zentay, Hullmnnn, Házi)
Tulajdonos:
2 p 07.6 mp.
Roesscmann és Kühncmann-vándordij. 100 m.
hátuszás. 1. Herendi II. (SzUE) 1 p 18.4 mp, 2.
Esténkfn.

Öl vidéki verseny „égette le
a Műegyetem vándordijas úszó
versenyét

ciák csapata ellen. Taris állapota a nap folya
mán változatlan volt, este azonban némi javulás
állott be. Csak néhány nap múlva válik el, hogy
a műtéti beavatkozás szükséges lesz-e vagy sem.
X Salamander—Vágóhidak 7 :1. Ugyancsak
vasárnap játszott a Salamander női csapata a
Schmoll csapatával s azt 1 :0-ra győzte le.
X Magyar-osztrák meghívást boxvcrscny lesz
szombaton este a Sporlarénában.
X Uj osztrák uszórckord. A Bócs melletti
Modlingböl jelentik, hogy az ottani uszóverscnyen Untcrberger (WASC) az 1500 méteres
úszásban 22 perc, 55.6 mp-ccl uj osztrák rekor
dot állított fel. A mi ting többi eredménye álla
gon aluli.

Ifjúsági rekordőzön
a szigeti versenyen

Ma délután, megérkezik a Ferencváros

Bástya—Bocskay 5.0 (3:0)

kács néhány elkönnyclmüsködött labdája után
az angol 8:6 aránya győzelmét hozta.
A harmadikat azután Lee biztosan nyerte a fá
radt Takács ellen.
Hölgyeink — sajnos — kevés szerencsével
küzdöttek az angol misszek ellen. A párosban
elszenvedett vereségünkre sovány vigasz, hogy
szépen játszottunk, mig Schrédernénak Mrs.
Mc. Ilguham-tóli vereségére mentség, hogy IIguham legyőzte már a nagy Alvarezt is.
A második nap részletes eredményei:
Kehriing—Hughes 9:1, 6:0.
Miss Colger, Mrs. Mc. Ilguham—Schréderné, G.
Bailtrok Ica 6:2, 6:4.
Lee—Takács 2:6, 8:6, 6:3.
Mrs. Mc. Ilguham—Schréderné 6:1, 6:4.

Szabolcsi (BBTE) 1 p 22.4 mp, 3. Pillér (MAFC)
1 p 26 mp.
Egyéb versenyek.
200 m. mellúszás. 1. Feuchtinger (FTC) 3 p
12 mp, 2. Mihályi! (SzUE) 3 p 18.2 mp, 3. Répa
(MAFC) 3 p 26.4 mp.
100 m. hölgy hátuszás. 1. Szőke Kató (NSC)
1 p 35.8 mp, 2. Komáromi Bözsi 1 p 45.4'mp,
3. Vrobcl (NSC) 1 p 50 mp.
100 m. 111. oszt, gyorsuszás. 1. Hász (FTC)
1 p 23.2 mp, 2. Pillér (MAFC) 1 p 27 mp, 3.
Kapor (UTE) 1 p 29 mp.
100 m. hölgy gyorsuszás. 1. Szőke Kató (NSC)
1 p 32.2 mp, 2. Komáromi Márta 1 p 48 mp.
MAC—SrUE 13:0 (8:0).
A MAC nagy csapata teljes volt, mig a szege
diek Wanic I-ct nélkülözték. A szegedi csapat
nem volt ellenfél, a MAC kényelmesen jálsz
hatott, de a gólokat szorgalmasan lődözték, ’.e
kintettel a használható gólarányra. A gólok
közül tizet Vértesi, hármat Keserű II. lőtt.

Uj ifjúsági atlétikai rekordok a helyből ma
gasugrásban, a rúdugrásban és a 209 mé
teres gátfutásban.
Helyből magasugrás. 1. Tölgyes (BBTE) 140
cm. Országos ifjúsági rekord. 2. Zsuffka (MAC)
140 cm, 3. Ormai (Dorogi AC) 135 cm. Tölgyes
negyedik ugrása 145 cm volt, amely a szabályok
értelmében érvénytelen és igy rekordként nem
hitelcsithctő.
Rúdugrás. 1. ZsufTka (MAC) 373 cm. Országos
ifjúsági rekord. 2. Mélykúti (MTK) 320 om, 3.
Balatoni (MAC) 300 cm.
200 méteres síkfutás 1. oszt. 1. Nagy Géza
(MAC) 23.2 mp, 2. Beliczay (UTE) 23.2 mp, 3.
Fuchs (UTE) 24 mp.
Távolugrás kizárásos. 1. Temesvári (MAC)
632 cm, 2. Vízvári (KISOK) 625 cm, 3. Magyar
(MTK) 617 cm.
Sulydobás. 1. Paksi (MAC) 1118 cm, 2. Virág
ö. (MTK) 1103 cm, 3. Szeremley (BBTE) 1084
cm.
200 m. gátfutás. 1. Nagy Géza (MAC) 26.2 mp.
Országos ifjúsági rekord. 2. Kovács (BBTE)
27.5 mp, 3. Kovácsé (FTC) 28 mp. A budai Ko
vács előfutamában 26.8 mp-re javította a régi
(27.2) rekordot. Nagy Géza még ennél 6 tized
másodperccel jobb ifjúsági rekorddal győzött.
Diszkoszvetés. 1. Józsa (NZTE) 3576 cm, 2.
Paksi (MAC) 3502 cm, 3. Aczél (BBTE) 3481 cm.
Magasugrás tizes csapatverseny. 1. A MAC
csapata 159.6 pont, 2. az MTK csapata 156.5
pont, 3. a BBTE csapata 155.5 pont.
100 méteres síkfutás. 1. Andor (MAC) 2 p 48
mp, 2. Cserháti (MTK) 2 p 48 mp, 3. Gelencsér
(MTK) 2 p 49.2 mp.

Halassy Debrecenben legyőzött
egy stafétát
Debrecen, szeptember 1.
(A Hétfői Napló tudósítójának telefonjelen
tése.) A Debreceni Úszó Egyesület országos
versenyén a 800 méteres meghívásos gyorsuszé.sban első vitéz Halasy UTE 11.24 mp.
Ellene egy 4-szcr 200-as staféta úszott, amely
csak 12.04 mp. idő kiuszására vo-lt
képes.
Vizipóló:
UTE—Debreceni
válogatott 13:1
(9:1). 100 m-cs mellúszás főverseny. 1. Szent
királyi DEAC 1:25.2 p.100 ni. hátuszás hölgyek
részére, előnyverseny: 1. Vermes Magda FTC
1:35.3 p. (11 mp. hátrány.) — 100 m. gyors
úszás lóverseny: 1. Németh J. UTE 1:12 p. —az UTE vizipólócsapata a debreceni váloga
tottat 13:1 (9:1) arányban verte.

in. kér. TVE—MESE 3:1.
Eger, szept. 1.
Speisegger Ernő biró sípjelére szálltak vizbe
a csapatok. Az első percekben mindjárt izgal
mas küzdelem fejlődött ki a labdáért, amely
Pozsony, szept. 1.
Bárányhoz kerül, csakhamar azonban leszere
(A Hétfői Napló telefonjelcntése.) A miskolci
lik. A kővetkező pillanatban a pestiek vannak
Attila a szombati Nemzeti mérkőzése után
nz egriek kapuja előtt és Czele dobása hajszál
azonnal vonatra ült s vasárnap Pozsonyban a
lal süvít a kapu fölött. Kidobás ulán újra előb
PTE—WAS kombinált együttese ellen állt ki s
bihez kerül a labda, lövését Mártonffy bravú
6:4 (2:3) arányú vereséget szenvedett. A 3000
rosan védi. A 4. percbn Czele kicselézi az egri
néző előtt lefolyt meccsen az Attila fáradtan
védelmet és gólt dob. Kezdés ulán Bobért n játszott s uj kísérleti csapata sem vált be. Gól
második gólt dobja. A második félidőben n
III. kerület remek passzokkal operál, úgy hogy jait Siklóssy, Pimpi (2) és Schuster lőtték.
Egyéb külföldi futbnlleredmények.
n közönség részéröl többször tapsviharban
Hannover: DFC (Prága)—Arminia 4:2 (2:2).
van része. Az egriek Tarródy révén gólt érnek
Prága: Viktória Ziskow—Tcplitzcr FC 5:3,
el, majd erélyes játék miatt a biró Sárkányt
kiállítja. Pár perccel később a biró nz egriek Kladno—Bohemiáns 3:3. II. liga: Meteor—Lieterhére négyméteresl ítél, amelyből Czele ujabb ben 2:2, Nusolska—Cehie VIII. 4:1, Nachod—
gólt dob. Az eredmény a mérkőzés végéig nem Viktória Pilscn 5:2.
Bées: Rapid—Austria 0:0. Hohewarlel pálya.
változik.
22 ezer néző. WSC—Hakoah 2:1 (0:0), NlcholX Arne Borg kikapott egy kombinált francla- son—Hertha 3:2 (2:1).
stafétátóL Párisból jelentik: Taris távollétében
Brünn: Ausztria—Csehország 3:2 (2:1) ama
szombaton Arne Borg egy kombinált csapat tőr országközti futballmérkőzés. Biró: Ivancsics
(Dupont, Vnlado, Mcyer és Lcsur) ellen úszóig Mihály.
400-on. Borg kedvetlen volt és a rövid távon
A szerkesztésért és kiadásért telel:
Nagytakarítás olcsó gyors egymást váltó franciák győztek 5:00.2 mp-cel.
Borg ideje 5:09 mp volt. Vasárnap a meccset
Dr. ELEK HUGÓ
A<r.(nlren'lo’6v
ós tisztaDITRICHSTEIN-nél megismételték n 800 m-cn, Borg ezúttal frissebés
Kiadja :
JJ 410416-54
54 4*
«■ 55
ben úszott és 10:t2.8 mp alatt győzött a fran..A HélfAI Lapok" CMcvóllalat.
NYOMATOTT A GLÓBUS NYOMDAI MflNTEZET B.-T. KÖBFOllGOGLl'LlN, BUDAPEST VI, ARADI UCCA 8. — NYOMDAIGAZGATÓ: UAVAS M.

Bagolyvár

í Gróf Nyári Gusztáv.
Dundus Horváth Feri
muri kitt.
InrtfU-UKrut 20.
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Az Attila veresége
Pozsonyban

